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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

PROGRAMUL ETAPEI I

ICTUALITATEA
A.

SPORTIVA

o- 
în

Citiți în pag. a 5-a amănunte asupra ulti
melor pregătiri ale echipelor din categoria A, 
în vederea etapei de mîine.

șșw®

Părinții care vor să-și înscrie 
-op iii la centrul de inițiere Ia 
gimnastică sînt convocațl du
minică la ora 10 la sediul Clu
bului sportiv școlar (Stadionul 
Tineretului) la o ședință, în 
vederea redeschiderii acestui 
□întru.

DELEGATUL REPUBLICII 
SUD-AFRICANE EXCLUS DE 
.A SESIUNEA COMITETELOR 
OLIMPICE

organizată de comi- 
atletism a regiunii 

La acest concurs

AZI Șl MÎINE, 
„CUPA POIANA" 

LA ATLETISM
Azi și mîine se desfășoară 

a Poiana Brașov a V-a ediție 
competiției dotată ou „Cupa 

•oiana“ . ... . ■
ia de 
Jrașov.
nrticipă atleți din regiunile 
irgeș, Bacău,. Ploiești și Bra- 
ov.

’Deschiderea centru
lui DE COPII LA GIMNAS

TICĂ ÎN CAPITALĂ

GAZ METAN Mediaș — CONS
TRUCTORUL Hunedoara • 
U.M. Timișoara — DINAMO 
Craiova • C.S.M.S. Iași — 

Brăila O CIMENTUL 
- METALUL BUCU- 

CONSTRUCTORUL 
FARUL Constanța 

Bacău — VOINȚA

NAȚIONALE
(corespondentul 

l'Jț Mărgineanu, 
In cadrul sesiu- 

qlor Olimpice na- 
.... loc la Foro
dim Homa, delegatul 

Sud-Africane, Ho
n-a fost primit la lu- 

în

ROMA 1 
Agerpres, 
transmite). 
nii Comitetelor Olimpice_na- 
ționale care' «.t -
Italico 
Republicii 
ney, ___ _ -
crări, în urma protestului 
reprezentanților țărilor afri
cane. După cum se știe, la 
ultima sesiune a C.I.O. de 
la Baden-Baden, s-a luat ho- 
Vvîrea ca delegația sporti

va Republicii Sud-Africa
ne âă fie exclusă de la par
ticiparea la Jocurile Olim
pice de la Tokio, pentru 
faptul că această țară prac
tică o politică de discrimi
nare rasială.

„CUPA TÎRNAVA" LA JUDO
Azi și mîine, orașul Mediaș 

va fi teatrul unui frumos șl 
Interesant turneu de judo, do
tat cu „Cupa Tîrnava”.

I

„CLIRSA SCÎNTEII“

Holst (Olanda) învingător in etapa a V-a
CRAIOVA 1 (prin telefon de 

la trimisul nostru).
Nici în etapa de astăzi, a V-a, 

din această ediție a „Cursei Scîn- 
tcii“, n-am putut înregistra o vic
torie românească. Ea a revenit, la 
totalul celor două semi-etape, o- 
landezului llolst, grație dîrzcniei 
și combativității sale. Dacă doriți 
o explicație a insucceselor de 
pînă acum, ea poate fi găsită în 
reținerea cu care se acționează 
(Steaua nu acceptă să susțină 
eforturile dinamoviștilor și in
vers), precum și în rezultatele 
sub posibilități pe care le dau unii 
dintre alergătorii noștri fruntași. 
In privința ultimei explicații sînt 
suficiente cîteva argumente: 
*’• ipionul din acest an la contra- 
riva.p individual, Gh. Bădără, s-a 
comportat astăzi în semietapa Or
șova—Ogradcna—Orșova penibil, 
iar oameni care s-au pregătit și

în numărul de azi

Lovitura de p-edeapsă :
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U>n buchet de cinci jucători (trei de la Di
namo și doi de la Steaua) în luptă pentru 
balon. Ce altă .imagine (fotografică) poate șă 
vorbească mai grăitor de .pasionantele dis
pute, mult gustate de public, între aceste două 
formații bucureștene.

Le vom revedea mîine pe stadionul „23 Au
gust" de la ora 15,30 cu speranța că vom ur
mări un joc ia înălțimea posibilităților de care 
dispun Constantin, Numweiiler III, Racsi, Pîr- 
călab etc.

DUBLĂ VICTORIE ATLETICĂ LA TIMIȘOARA

DAM It UT H~‘NORVEGIA (masculin) 120,5-90,5 IlUlVlANlA-CEHOSLOVACIA (feminin) 60-57

Gh. Zamlirescu a mai adăugat 
o victorie in palmaresul său

IOANA PETRESCU

au făcut parte din Iot (E. Rusu 
și G. Popescu) au fost excluși 
din competiție pentru că au mers 
agățați de mașini.

Cei 42 de alergători rămași în 
cursă au avut din nou o zi grea. 
Dimineața a fost programată semi- 
ctapa contratimp individual (28,4 
km). Deși traseul a fost dificil, 
rezultatele au fost bune. Media 
orară obținută de învingător 
(42,6 km) atestă acest lucru. 
Pentru primul loc au luptat llolst 
(Olanda) și C. Dumitrescu 
(Steaua). A cîștigat alergătorul 
olandez cu o diferență minimă: 
8 secunde. In celălalt duel (pen
tru tricoul galben) dintre Gaw- 
liczek și Moiceanu, avantajul 
fost de partea polonezului care

• 12 PROBE CÎȘTIGATE ÎN ZIUA A II-A • IOANA PETRESCU 
23,5 SEC. LA 200 m — NOU RECORD ! • ALTE REZULTATE 
DE VALOARE : I. BALAȘ (1,80 m), V. VISCOPOLEANU (6,37 m)

Șl M. PENEȘ (57,44 m)

TIMIȘOARA 1 (prin telefon 
de Ia trimisul nostru). Peste 
15 000 de speotatori au fost 
prezenți ieri după-amiază în 
tribunele stadionului „1 Mai" 
la cea de a doua zi a întreceri
lor atletice internaționale în 
care reprezentativele Româ
niei au întîlnit formația mas
culină a Norvegiei și pe cea 
feminină a Cehoslovaciei. Con- 
curînd cu o deosebită ambiție 
(mai ales în întîlnirea femini
nă), echipele noastre au reu
șit să obțină o dublă victorie 
mult aplaudată.

Cîștigînd 7 
și-au majorat 
mulat în ziua 
talizînd în cele 
puncte față de cele numai 90,5 
puncte realizate de adversari. 
Este cea mai categorică vic
torie obținută de atleții noștri 
în întrecerile cu sportivii nor
vegieni-

Săritorii noștri Ia prăjină 
(Astafei și Savin) și lungime 
(Samungi și Bădini) au reușit 
„du.bloul", iar Barabaș (5000 m) 
și Caramihai (3000 m obstaco- 

probe, băieții 
avantajul acu- 
anterioară. to- 
din urmă 120,5

(Continuare in pag. a 6-a)

HRISTACHE NAUM

c.s.o. 
Medgidia 
rești • 
Galați — 
• A.S.A.
București* • C.S.M. Reșița — 
OLIMPIA + PROGRESUL Bucu
rești • C.S.O. Baia Mare — 
A.S.A. Crișul Oradea • MI
NERUL Banat — RAPID Bucu
rești • A.S.A. Tg. Mureș — 
C.S.M. Cluj • METALUL Boc
șa Română — MUSCELUL 
Cîmpulung • INDUSTRIA 
SÎRMEI C. Turzii — C.S.M. 
Sibiu.

le) s-au impus la fel de cate
goric. Extrem de pasionantă 
a fost întrecerea la 800 m, în 
care tînărul Gh. Ene a plasat 
un sprint puternic pe ultimii 
150 de metri, rupînd primul 
firul de la sosire. Buchetul de 
victorii a fost completat de 
discobolul Iosif Naghi și com
ponență ștafetei de 4x400 m.

Palpitantă, de-a dreptul dra- 
niatică, a fost întrecerea în ul
timele 7 probe ale meciului fe
minin România — Cehoslova
cia, în care atletele noastre 
porneau cu un pasiv de 
puncte. Româncele, însă, .
s-au întrecut pe sine, reușind 
în cele din urmă— cu 5 vic
torii individuale — să. remon
teze întregul handicap și să 
totalizeze un plus de 
puncte : 60—57.
„mers" ieri Ioana 
cronometrată la 200 
sec. — una din cele

8

trei
Excelent a

Petrescu 
m în 23,5 
mai bune

ROMEO VILARA

(Continuare în pag. a 8-a)

Astă-seară, în mai multe 
rașe din țară se dă startul 
noua ediție a campionatului 
republican pe echipe. Lupta 
pentru titlul de campioană a 
țării este așteptată, desigur, 
cu interes de amatorii boxu
lui. Vor porni la întrecere 24 
de echipe, reprezentind asocia
ții și cluburi din orașe cu o 
veche tradiție pugilistică, pre
cum și din centre unde spor
tul cu mănuși se află «cum 
pe drumul afirmării.

Modul de desfășurare a 
noului campionat pe echipe 
mă determină să fac citeva 
observații, să încerc să scot 
la iveală o parte dintre defi
ciențele constatate la edițiile 
precedente ale competiției. în- 
tr-adevăr, întrecerile disputate 
în ultimii ani au pus sub sem
nul întrebării utilitatea acestui 
campionat. De ce ?

în primul rînd, după păre
rea mea, majoritatea echipelor 
participante în campionat nu 
dispuneau de un efectiv com
plet de boxeri, din care cauză 
in multe reuniuni nu se dis
putau decît 6—7 meciuri ofi
ciale, organizatorii fiind ne- 
voiți să completeze în grabă 
programul cu partide amicale. 
Acest lucru a influențat spec
tacolul, provocind — pe bună 
dreptate — nemulțumirea spec
tatorilor.

Duminică, pe stadionul Dinamo;

UN MARE CONCURS INTERNAȚIONAL
DE DIRT-TRACK

Î P/lRTICI^ALEMĂTORrDiiJ:^

danehapca
Â.F.GLRMAHÂ 
JUGOSLAVIA

< W •• •’W. • . .• -A;'

POLONIA - X W

Mîine dimineață, începînd de 
la ora 10, iubitorii sportului cu 
motor din Capitală vor avea 
prilejul să-i vadă pe unii din
tre cei mai buni alergători de 
dirt-track ai continentului, în 
cadrul unui concurs de o am
ploare necunoscută pînă acum 
în țara noastră. Se vor pre
zența la start specialiști ai a- 
cestui gen din 5 țări, alături 
de cei mai buni din țara noas
tră. După cum am mai anun
țat, protagoniști vor fi polone
zii Roman Gasior și Emil Ja
kubowski
pionatului 
ei se vor 
și Janusz

— îinaliști ai cam- 
mondial. Alături de 
alinia la start Jerzi 

Owoc (Polonia), Nils

3

NICOLAE GtJU

Repartizarea 
multe grupe,

Un alt aspect, 
echipelor în mai 
disproporționate ca valoare, a 
fost în detrimentul formațiilor

GHEORGHE FIAT
antrenor 

maestru emerit al sportului

(Continuare. In pag. a 4-a)

Christensen și Willy Mathiasen 
(Danemarca), Dieter Kappler 
și Hans Kater (R.F.G.), Alfred 
Rizner (Austria), Miloș Stanco- 
vic, Vlado Kukovec, losip Sel 
și Geza Juhas (Iugoslavia), Ion 
Cucu, Al. Șinca și AI. Datcu 
(România).

Se va alerga deci după for-, 
mula de 16 concurenți. Aceasta 
programează 20 de manșe, fie
care sportiv aleirgînd cite 5 
manșe, în care se întîfnește 
cu fiecare dintre ceilalți 15 
parteneri.

Ieri au sosit în Capitală spor
tivii oaspeți. Ei vor face as
tăzi un antrenament de aco
modare pe pista de concurs.

Antrenorul echipei noastre, 
Lig. Șt. Șerbănescu, a progra
mat ieri după-amiază un con
curs de selecție a alergătorilor 
români, în urma căruia a sta
bilit pe cei trei motocicliști 
care ne vor reprezenta in com
petiția de mîine. Sarcina lor 
este dificilă, avînd în vedere 
valoarea înaltă a sportivilor 
oaspeți, dar mobilizîndu-și 
toate resursele tehnice șf tac
tice ei pot obține rezultate 
frumoase într-o companie atît 
de puternică. (I. D.).



ÎN ÎMPĂRĂȚIA RETEZATULUI
Frumoasa Țară a Hațegului, umbrită 

de păduri seculare și scăldată de nenu
mărate rîuri de cleștar, este străjuită 
de cetatea de piatră a Retezatului. O 
priveliște splendidă i se deschide călă
torului care poposește la Hațeg venind 
de la Sarmisegetuza, sau din stația 
Cîrn.cști-Retezat.

După ce părăsești luncile înverzite și 
străbați căile larg deschise de-a lungul 
apelor, spre Rîul Mare în sus, natura-ți 
prezintă în toată splendoarea lui imen
sul masiv de granit. El se întinde pe o 
suprafață întinsă, cu mai multe vîrfuri, 
grupate în jurul celui mai înalt — 
Peleaga (2 509 metri), cu văi străbă
tute de pîraie care au în partea lor su
perioară căldări de formație gla
ciară, unice prin frumusețea lor.

Urcușul spre culmi oferă turistului 
imaginea bogăției forestiere. Străbă- 
tind pădurile de fag și gorun cu frun
zișul verde, trecînd pe sub bolta întu
necată a molizilor, pătrunzi apoi în golul 
alpin. De aici începe împărăția de piatră 
a Retezatului, Spre înălțimi se întîlnesc 
lespezi care îmbracă culmea ca niște 
solzi uriași.

De la Păpușa, spre Retezat, trecînd 
peste Peleaga și Bucura, masivul îți 
oferă priveliști de neuitat. Ghețarii din 
vremuri străvechi și-au lăsat urmele din 
plin: căldări uriașe cu ape de cristal 
— lacurile Galeș, Bucura, Zănoaga, Ge
menele, Ana, Lia și altele. Din ele 
pornesc agale, în jos, pîraie culese pe 
o parte de Jiu, pe de altă parte de 
rîul Bărbat și cele mai multe de Rîul 
Mare.

In acest masiv s-a dezvoltat și s-a 
păstrat o faună și o floră bogată, în

parte nemaiîntîinite nicăieri. Culmile 
stîncoase sînt populate de capre negre 
și de ursul carpatin care, aici, este... 
la el acasă. Prin văi întunecoase și-au 
făcut culcuș mistreții, iar rîsul și pi
sica sălbatică se strecoară agile în cău
tarea prăzii. Acvilele planează lin dea

supra înălțimilor, în timp ce pe stincile 
sure cuibărea pînă nu demult zăganul, 
cel mai mare și mai puternic vultur 
din Carpați și Alpi. Apele rîului sînt 
bogate în păstrăvi, punctați parcă cu 
aur și smarald. Peste 60 de specii de 
plante formează flora masivului. Unele 
din ele nu se mai întîlnesc nicăieri, 
cum e, de pildă, zimbrul (pinus ccm- 
bra). Afinul și merișorul întind covoare 
moi și dese, ghiul ura ridică corole al
bastre, alături de florile roșii ale vîrtc- 
jului de munte. Mai sus, pe pereții de 
stîncă, floarea de colț își desface peta
lele pufoase.

In special acum toamna, apare colo
ritul galben—roșu al florilor de sclipeti 
și al garofițelor de munte. Printre stîuci 
crește garofița albă de stîncă, pelinul 
alb de munte, ochii șoricelului, anghe- 
lina.

Masivul Retezat, care se întinde pe 
mai mult de 80 000 de hectare, își 
păstrează farmecul îmbietor în orice ano
timp. Iubitorii de turism au la înde* 
înînă cabane și case de recreare bine 
amenajate, la Baleia, Gura Apei, Gura

Zlata, Pietrele, Stîna de 
Rîu, Buta Marc și Cîmpul 
lui Neag.

în anii puterii populare, 
Retezatul a fost transfor
mat într-un vast centru de 
cercetări științifice. Pentru 
exemplarele rare care au 
mai rămas s-a constituit 

• „Parcul național Retezat44 
ce se întinde pe o supra
față de 10 000 ha, fiind 
unul din cele mai mari din 
țară. Tot aici există o 
casă-lahorator pentru cer
cetări biologice și se ame
najează o grădină botanică 
de munte. Oamenii de ști
ință își etalează puterile 
în deplin cîmp de cerce
tare. făcînd noi descoperiri 
în flora și fauna masivu
lui.

Dacă veți face o ex
cursie pe masivul Rete
zat veți culege, desigur, 
impresii mult mai multe 
decît cele redate în rîn- 
durile de față. Pe cît se 
dezvăluie privirii pe atît 
mai bogate îi sînt darurile, 
frumusețile de neasemuit.

C. BORA — Craiova

Peisaj din Retezat. Muchia Ascuțită din Colți 
Pe leg ii

Foto : Mi’ Pichiu
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HALTERELE SlNT PRIVITE PREA... UȘOR
metodic șahul I @ Pc tind un progres vizibil și in sportul celor puternici?

Ideea acestei cărți s-a născut cu 
mai mulți ani in urmă, cind autorul 
f i, cunoscutul teoretician și analist 
FERGIU SAMARIAN, a început să 
i ublice in ziarul nostru o suită de 
materiale sub acest titlu. Apoi, ar
ticolele au fost reunite într-un volum, 
ji iată-l ajuns la a treia ediție.

Revăzut și întregit, textul s-a îm
bogățit cu studii, partide și exempli- 
licări noi, în pas cu teoria șahului 
și ea mereu in mișcare. Prin struc
tura ei, prin modul cum a fost con
cepută, pleci tidu-se de la simplu la 
complicat, cartea se adresează unui 
• ■ere larg de cititori, atît jucători
lor de forță medie cit și celor care 
bat de acum la porțile măiestriei.

I
I
I
I
I
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INVATAM 
.MCTOD-IC

Principiile generale ale desfășu
rării partidei, noțiunile de strategie 
i de tactică, jocul de mijloc, com

binația, atacul și apărarea sînt pre- 
-pntale atractiv, pe înțelesul tuturor, 
'ar marele număr de exemple, alese 
din realizările cele mai semnifica
tive, arată modul cum au rezolvat 
tarii maeștri problemele luptei 
>ractice din partida de șah.

Sprv deosebire de tratatele obiș
nuita de teorie, care deseori
<e$c prin caracterul lor scolastic și 
•cârcă memoria începătorului cu 

și sute de variante, cartea 
. Să învățăm metodic șahul44 pă- 
runde în domeniul teoretic doar atît 
t este nevoie.

•dese ideile de 
ucerea jocului.
In concluzie : 
resantă, care 

wscă din biblioteca nici unui șa- 
Trt. (V. Ch.).

obo-

spre a putea fi în- 
bază ce stau la con-

o lucrare utilă și in- 
nu trebuie să lip-

I
I 
I
I
I
I
I
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Consultînd tabloul recordurilor europene sj republicane la haltere ajungem 
Ia o concluzie de Ioc îmbucurătoare... NICI UN SPORTIV ROMAN NU FIGUREAZĂ 
ÎN RÎNDURILE RECORDMANILOR EUROPENI LA NICI UNUL DINTRE CELE 
TREI SULURI (împins, smuls, aruncat) ȘI NICI LA TOTAL.

Iată mai jos un tabel grăitor. Să comparăm cele mai bune rezultate europene 
ou recordurile noastre republicane la totalul celor 3 stiluri :

Obiectivele de „________
n-au fost realizate. Doi dintre sportivii 
de la Rapid trebuiau să devină cam
pioni republicani la seniori. Poate anul 
viitor... Mai erau planificate și 4 noi 
recorduri ța seniori.. S-a realizat nu
mai unul.

Categoria

cocoș 
pană 
ușoară 
semimijlocie 
mijlocie 
semigrea 
grea

record european record republican

performanță planificate

302.5 kg Foldi (Ungaria)
377.5 kg Novac (Polonia)
432.5 kg Baszanovschi (Pol.)
447.5 kg Kurinov (U.R.S.S.)
477.5 ’ — --------------
487.5
580

kg Vereș (Ungaria) 
kg Leah (U.R.S.S.) 
kg Vlasov (U.R.S.S.)

312.5 kg
365 '
395
385
405
460
452.5

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg

I.
F. 
F. 
L.
T. 
L. 
S.

Pana.it
Balaș
Balaș 
Ionescu 
Roman 
Baroga 
Cazan

LA STEAUA, CINCI CAMPIONI 
REPUBLICANI. DAR 
PERFORMANTELE ?

acestorSimpla 
cifre ne 
rămîneri _ w _________
manifestată de halterofilii români^ 
mai bun rezultat al greului nostru. 
Cazan, este inferior cu 128 kg ( 
cordului mondial al lui Vlasov, 
dul lui Roman este cu _ _____
ușor decît cel mai bun rezultat euro
pean. Maț trebuie spus că Silviu Cazan 
a încetat activitatea competițională și că 
cei mai buni „grei44 obțin acum rezul
tate cu mult inferioare recordului țării. 
Performanța cea mai apropiată de re
cordul european este aceea realizată 
de Fiți Balaș la categoria pană (365 kg 
față de 377,5 kg), dar sportivul nostru 
a depășit categoria, iar urmașii săi nici 
nu se apropie de cifra recordului. în 
sfîrșit, un rezultat la nivelul internațio
nal ar fi acela de la semigrea. Dar au
torul lui, Lazăr Baroga, a părăsit și el 
sportul de performanță și nu se vede 
cin6 și cîhd ar putea să-i ia locul. La 
toate acestea vom adăuga că în ulti
mii doi ani campionatele țării au fost 
cucerite cu cifre foarte slabe, departe 
de recordurile noastre republicane și 
foarte departe de nivelul internațional 
al acestui sport.

în concluzie, în timp ce rezultatele 
pe plan internațional cresc neîntrerupt, 
mulți dintre sportivii noștri bat pasul 
pe loc. Situația este cu atît mai îngri
jorătoare, cu cit halterele reprezintă un 
sport olimpic care, în lumina hotărî- 
rilor Plenarei Consiliului General al 
UCFS din ianuarie 1965, trebuie să asal
teze și el cele mai bune rezultate pe 
plan mondial.

trecere în revistă a
poate da o imagine a serioasei 
in urmă pe plan internațional 
......................   Cel 

S.
! !) re- 
Recor- 

72,5 kg mai...

INVESTIȚII NEJUSTIFICATE
La conferința consiliului orășenesc 

București al UCFS s-a arătat cu pri
vire la haltere că „80 la sută din fon
durile alocate acestui sport sînt repar
tizate secțiilor din Capitală44. Ar fi de 
așteptat, deci, ca halterofilii bucureșteni 
să constituie „motorul4* activității. Și 
totuși, din rîndurile celor mai buni 50 
de atley (după clasamentele din anul 
trecut) doar 10 (notați bine, zece ’) au 
fost formați în secțiile bucureștene. Iar 
la competițiile republicane din sezonul 
1964'65, cele 7 secții din Capitală au pre
zentat un total de 75 de concurenți, 
ceea ce este foarte puțin mai ales dacă 
ținem seama că în această cifră au fost 
Incluși și juniorii. Pe scurt, cele 7 sec-

Vești de la corespondenți
La Școala medie „I. Slavici*1 din o- 

cașul Panciu a fost construită o frumoasă 
•usi sportivă, po care să-și 
‘ctivitatea elevii» Există aici 

i ntd* Ae volei, tui teren de 
ifR de atletism, groapă de 
rett de baschet — toate cu 
'thna vreme, însă, panourile

desfășoare 
două tere- 

handbat, 
sărituri și 
zgură. In 

de baschet 
nemontate, iar coșurile au și dis- 

Ț rut. Ar trebui mai multă preocupare 
•iu purtea secției de învâțăniint « sfa- 

popular din raionul Panciu pentru 
f*a gospodărire a acestei baze»

• Printre asociațiile sportive fruntașe 
din raionul Filiași se numără AtîntuJ, 
Răcari, Știința Melineșli, Progresul Bro
dești, A vin tul Țințăreni, Flacăra Poiana, 
Voința Argeioaia ș.a. Aceste asociații 
sportive au muncit cu sirguință pentru 
realizarea la timp și în bune condițiuni 
a competițiilor sportive prevăzute in ca
lendar. De asemenea, ele au încasat co
tizația la d p au organizat numeroase 
concursuri pentru Insigna de polispor
tiv, Asociațiile sportive Brădești, Răcori 
și Țințăreni au echipe de fotbal chiar 
ia campionatul raional. (L. Cirstocea).

din București, deși chel- 
bănești însemnate, nu

ții de haltere 
tuiesc fonduri 
dau nici cantitate și nici calitate în dez
voltarea acestui sport.

Starea de lucruri ne-a determinat să 
facem un raid prin secțiile fruntașe din 
Capitală, pentru a cunoaște lelul în care 
se muncește, care sînt cauzele rămînerii 
în urmă a halterelor, ce fac antrenorii 
secțiilor noastre fruntașe...

în secția clubului Rapid (antrenor Ion 
Dociulescu) există 40 de sportivi legiti
mați dintre care 17 sînt seniori, iar res
tul juniori. Dintre seniori, 8 sportivi au 
categoria I de clasificare, 8 categoria a 
II-a și unul maestru al sportului (N. 
Amzuică).

Trebuie menționat că secția dispune 
de una dintre cele mai bine utilate săli 
de haltere din» țară.

La prima vedere s-ar părea că munca 
de selecție și de creștere a juniorilor 
se desfășoară aici în condițiuni mulțu
mitoare. Se lucrează cu 23 de juniori 
iar tinerilor A. Farcaș (16 ani), A. Pen- 
cea (17 ani), E. Mi h ăi Ies cu (19 ani), E. 
Demeter, L. Goreață, li se întrevăd pers
pective frumoase. Totuși, numai doi din
tre elevii antrenorului Dociulescu au 
devenit campioni republicani de juniori, 
unul fiind aruncătorul de ciocan Gheor- 
ghe Costache, care practică halterele ca 
sport complimentair.

Antrenorul se străduiește pentru de
pistarea elementelor talentate, organi- 
zînd demonstrații în școlile profesionale, 
în fabricile și uzinele raionului, urmă
rind întrecerile pe asociații, spartachia- 
de etc. Dar...

De la o secție care are condiții ma
teriale optime se așteaptă performanțe 
or, cele mai bune rezultate ale halterofi
lilor rapidiști sînt submediocre. Iată 
citeva exemple : cat. cocoș — P. Bostan: 
255 kg ; cat. pană — 
kg ; cat. semimijlocie 
330 kg; cat. mijlocie 
kg; cat. semigrea - 
kg ; cat. grea — C.

Lucrurîle nu stau mult mai bine nici 
la Steaua. Deși, antrenorii Ștefan Achim 
și Gh. Mănăilescu justifică activitatea 
secției prin cucerirea a cinci titluri de 
campioni republicani. Dar ce reprezintă 
performanțele campionilor pe plan in
ternațional ? ------* ----------- ‘ '
Balaș poate 
kg) și doar 
de creștere ,

Antrenorii 
planificat ca, 
să realizeze 
cane (prin Pajiait, Balaș și Dolofan).’ S-au 
stabilit pînă în prezent 7 recorduri, dar 
toate aparțin aceluiași halterofil — Fiți 
Balaș, rei doi antrenori sînt foarte.l. 
prudenți în stabilirea obiectivelor de 
performantă... ca nu cumva să fie trași 
la răspundere că nu le-au realizat. Dar 
cu un asemenea fel de a gîndj și cu 
un asemenea stil de muncă este foarte 
puțin probabil că performanțele spor
tivilor noștri vor ajunge la nivelul inter
național. Mulți componenți ai secției 
(cea mai puternică din țară) obțin re
zultate inferioare vechilor (chiar prea 
vechilor) recorduri republicane. De e- 
xemplu : Al. Toma — record personal 
— 322,5 kg (rec. republican 365 kg), Fr. 
Marton — record personal — 355 
republican 385 kg), M. Cristea — record 
personal — 390 kg (rec. republican 460 
kg), Gh. Petacov — record personal 340 
kg (rec. republican 452,5 kg). Ce părere 
au antrenorii despre rezultatele acestor 
sportivi ? Pe cind performanțe 
european ?

Este adevărat că toți acești 
sînt tineri și că au posibilități 
afirmare, dar performanțele 
cresc în ritmul dorit.

Numai rezultatul lui Fiți 
fi luat în considerație (395 
prin prisma posibilităților 

a acestui sportiv.
Achim și Mănăilescu și-au 

l, in acest an, sportivii lor 
10 roi recorduri republi-

blican pe echipe. Chiar dacă secția 
există numai de 3 ani nu este admisibil 
ca antrenorii să ,aspire” la un loc atît 
de slab . (în campionat participă doar 14 
echipe).

în secție activează aproape 30 sportivi, 
dintre care numai doi au categoria I 
de clasificare (D. Stoica șî St. Isac). Trei 
dintre juniorii de la Progresul au fost 
selecționați in lotul republican (Gh. En
ciu, I. Dragomirescu și T. Apostol).

Nici conducerea clubului nu acordă 
sprijinul cuvenit secției de haltere. Spre 
pildă, secția avea în buget 32 009 lei 
pentru pregătire Din această sumă s-au 
cheltuit cam 7 000 lei pentru campiona
tele individuale, apoi încă atîta pen
tru... scoateri din producție. Deși din 
fondul repartizat nu s-a cheltuit decît 
jumătate, acum secția riu mai are ^,li- 
Nu cumva să fi luat ei altăr "destinație ' 
Se pare că da. Și acest „sistem*4 în
greuiază activitatea secției.

PLANURI MINIMALE Șl LA 
DINAMO...

kg (rec.

de nivel

sportivi 
mari de 
lor nu

LA PROGRESUL: O... 
MODESTIE EXAGERATĂ

c.
— v.
- Gr.

Istrate : 2®o 
V. Ionescu : 
Ionescu:
Tofan :

340
350

Drăgulescu: 385 kg.

★

O modestie exagerată în stabilirea o- 
biectivelor de performanță am consta
tat-o și la antrenorii de la Progresul, 
Gh. Apostol și Gh. Enciu. Cu efectivul 
secției antrenorii și-au planificat 
cupe

firesc întrebarea : care sînt

locul 8 (? !) în campionatul
să o-, 
repu-

Antrenorii secției de haltere de la Di
namo (Al. Cosm-A și E. Rațiu) se pot 
lăuda că au depășit obiectivele de per
formanță prevăzute în plan. într- ade
văr, dinamoviștii aveau ca obiectiv de 
performanță să ocupe... 3 locuri II în cam
pionatul individual. Și au reușit să dea 
doi campioni republicani (O. Cristescu și 
C. Chelemen). în campionatul pe echipe, 
antrenorii dinamoviști și-au propus să 
se claseze pe locul III. D?^». cum apre
cia chiar antrenorul principal. Al. Cos- 
ma, valoarea formației îi dădea dreptul 
să aspire în mod cert la 10^“Al secund. 
Dar, vorba proverbului ,cnța este 
mama înțelepciunii44. Stab’Fndu-și ase
menea obiective nu este de mirare că 
dinamoviștii și-au depășit planul. Dar, 
din păcate, nu-i putem felicita pentru 
aceasta.

Antrenorii și sportivii de la D namo 
nu au planificat, în schimb, doborîrea 
nici măcar a unui singur record rep’\' 
blican. Motivul: toți componenții secției 
sînt tineri. Este aceasta o scuză ? Noi 
considerăm că nu ! Deoarece în secția 
respectivă activează un număr de 20 de 
sportivi seniori și numai 10 juniori. Tre
buie menționat faptul că dintre spor
tivii antrenați de Al. Cosma, mulți au 
devenit campioni și recordmani de ju
niori (Gh. Mincu, c. Chelemen, P. Roș
ea, M. Șerbu, M. Novac etc.). Dar, dacă 
Dinamo București, una dintre principa
lele secții de performanță, nu-și pro
pune să realizeze nici un record repu
blican în decursul unui an întreg, mai 
trebuie să ne mire faptul că sîntem atît 
de departe' de cele mai bune rezultate 
din Europa ?

★ ★
Se pune^în mod . ________ _________

tru care performanțele nu cresc pe măsura 
în această ramură sportivă ?

O parte dintre ele au încercat să ni le arate unii dintre 
antrenori, altele vom încerca să le găsim noi.

ȘTEFAN ACHIM, antrenorul principal de la Steaua : „In 
secția noastră, pregătirea fizică generală nu s-a realizat 
corespunzător la începutul anului din lipsă de sală. (N.R. 
Acum secția se pregătește în sala clubului Rapid). Indivi
dualizarea nu a fost bine aplicată în ultimii ani și ca ur
mare, rezultatele n-au ajuns la nivelul posibilităților”.

ION DOCIULESCU. antrenorul secției de la Rapid : „Baza 
de masă este slabă. Antrenorii n-au căutat să depisteze ele
mente de perspectivă, iar Spartachiada republicană în care 
— scriptic — au participat 480 000 de concurenți n-a dat 

element de valoare. Ma- 
special de la categoriile 
acum nu pot realiza prea

cauzele pen- 
posibilităților

de la

secțiilor de performanța nici un 
joritatea sportivilor noștri — în 
mari — sînt foarte tineri și deci 
mult".

Acestea sînt mai puțin cauze ___ ___ „______ ___ ____
Realitatea este că, în ultimii ani, munca de pregătire a 
sportivilor noștri fruntași nu s-a efectuat la un nivel co
respunzător în principalele secții de performanță și, ca ur
mare, rezultatele n-au fost pe măsura posibilităților. Antre
norii noștri se mulțumesc cu foarte puțin, metodele de pre
gătire s?nt învechite, iar tentativele de a găsi altele, supe
rioare, eșuiază din lipsa de calificare a multor cadre.

De pildă, „specialistul” în dezvoltarea forței, care acti
vează la centrul 23 August, Maier, și metodistul care răs
punde de acest sport, Coca Florescu (specializare canotaj), 
t-au angajat să-l pregătească pe sportivul z. Fiat astfel ca

mal degrabă... scuze.

pentru J.O.
rezultat al său a , ___ __ _________ ___ __ _ _______
pregătire (cu metode noi), Fiat n-a îmbunătățit nici măcar 
cu un kilogram performanța sa. De asemenea, Dolofan, 
după o perioadă de 4 luni de antrenament la... centru, s-a 
înapoiat la club, cu indici de forță inferiori celor cu care 
plecase. Aceste rezultate, arată nepriceperea unor cadre 
denumite pompos... specialiști.

In asemenea situație, se impun o serie de măsuri pen
tru redresarea acestui sport și ridicarea performanțelor la 
nivelul celor mai bune pe plan internațional.

• Federației de specialitate îi sugerăm să efectueze ud 
larg schimb de experiență cu antrenori din țările în care 
acest sport are o valoare ridicată.

• Socotim necesar înființarea unor cursuri de perfecțio
nare a antrenorilor principalelor secții de performanță din 
țară, pentru a-i pune la curent cu cele mai bune metode 
de pregătire.

• Este nevoie de un control nr.ai sistematic al activității 
al modului cum sînt folosite 
repartizate acestei ramuri spor-

Mexic el să realizeze 350 kg (cel mai bun 
fost 292,5 kg.). După aproape doi ani de

în secțiile nominalizate și 
(sau cum nu sint) fondurile 
tive.

• Trebuie o mai mare ____ T__, __ ________ _____ ___ ___ _
în stabilirea obiectivelor de performanță pentru secțiile 
fruntașe. '

In sfîrșit, MAI MULTA MUNCA, MAI MULTA PASIUF, 
din partea antrenorilor și sportivilor fruntași, factori fără 
care rezultatele de valoare nu pot fi realizate.

atenție, exigență și răspundere

MIHAI TRANCA

Pana.it


RĂSPUNS
MAESTRULUI

Z Fotografia sportivă

Prieteni ai ziarului ne-au atras atenția că scriito
rul Eugen Barbu tună și fulgeră iarăși la adresa 
noastră din „bateriile instalate sub dealul Felea- 
cului“ (în paginile „Tribunei"), după ce a fost în
depărtat de la rubrica de sport a „Contempora
nului".

Mărturisim că altfel nu am fi aflat despre ce 
e vorba. Am renunțat de mult să ne pierdem vre
mea citind pseudo-cronicile sportive, cu preten
ție de edicte infailibile, ale... maestrului.

La îndemnul acelorași prieteni ai ziarului, scriem 
rindurile de față — cu strângere de inimă pentru 
spațiul irosit — după ce am răsfoit rubrica ,.Tri
bunei" și altele — pentru a restabili un adevăr 
și pentru a încerca să-l ajutăm pe autor. Nu ne-ar 
mira să nu fim ascultați, pentru că Eugen Barbu 
s-a autoîncoronat specialist al fotbalului, mai ma
rele peste viața stadioanelor și (de ce nu ?) peste 
ziarul „Sportul popular", înstrăinîndu-se de mult de 
calitatea numită modestie.

Dacă ne-am îngădui observația că scriitorul Eu
gen Barbu se dovedește mai preocupat de soarta 
fotbalului și a ziarului nostru (domenii în care 
se arată adesea stîngaci și răutăcios) decît de 
soarta literaturii, a tinerilor scriitori și a revistei 
l»r, ^„Luceafărul" (al cărei redactor șef este) poate 
că .1' am greși. Dar — spre deosebire de d-sa — 
nu ne-am propus să ne amestecăm în treburile 
d-sale literare, deși — poate — ar fi destule temeiuri. 
Dacă o vom face, în orice caz nu în „Sportul popu
lar", creat cu altă menire, precum „Luceafărul" și 
„Tribuna" cu altele.

Prezența scriitorului în publicistică e o necesi
tate imperioasă a zilelor noastre. Marele nostru 
scriitor Tudor Arghezi s-a ocupat pe larg de 
această problemă și am greși dacă am spune mai 
mult decît am spus. Dacă e vorba de tematica 
sportivă, prezența scriitorului e și mai binevenită. 
Cultura fizică și sportul sînt fenomene care se 
afirmă tot mai puternic în societatea noastră. Cine 
să descrie mai măiestrit, mai convingător, frumu
sețea exercițiului fizic, tonic și creator de trăsă
turi morale înălțătoare, cum ar fi curajul, bărbă
ția, spiritul colectiv etc., decît scriitorul ? Cine să 
atragă tineretul spre terenul de sport, mai mește
șugit decît reușește cronicarul sportiv, absorbit 
adesea de minute și secunde, de execuții tehnice 
și pase la adversar, obsedat de spațiul restrâns al 
unui ziar de patru pagini mici ?

Refuză cineva scriitorului să pună umărul și la 
dezvoltarea sau redresarea unui anume sport, pe 
care il îndrăgește alături de masele de iubitori ai 
spartului ? Cine ar putea face una ca asta ?

Dar, fie-ne îngăduit să întrebăm : ce-și propune 
Eugen Barbu în rubrica pe care o semnează ? Să 
cînte frumusețea exercițiului fizic ? Să ajute la 
redresarea fotbalului ? O face, dar — din păcate
— destul de rar ! Scopul principal pe care îl urmă
rește (o dovedesc cele așternute pe hîrtie de-a lun
gul vremii) apare ca fiind mai puțin de ordin 
estetic și frizează adesea etica profesională. Din 
cîte se văd, E. Barbu și-a găsit în rubrica de 
sport un mijloc de reclamă, mult mai lesnicios 
decît reușește să-și facă in literatură. Să-i dăm 
cuvîntul, reproducînd întocmai o profesiune de cre
dință făcută nu de mult la „masa presei" de pe 
stadionul 23 August, în fața a numeroși confrați :
— „Eu nu concep ziarul fără o rubrică de SCAN
DAL (s.n.). Ai rubrică de scandal, se vinde 1“

Mărturisim sincer, n-am crezut că mai poate 
exista O asemenea concepție despre presa noastră 
în anul de grație 1965! Și, totuși, există! Și că 
există nu este încă lucrul cel mai grav. Mult mai 
gray după părerea noastră, este că mai există pu
blicații care să adăpostească asemenea concepții, 
mulțumite — probabil — că ediția ...se vinde !

Reclama lipsită de simțul măsurii la care 
asistăm în ultimele zile, cînd pe toate gardurile 
au apărut afișe uriașe care anunță cum că un 
redactor șef de revistă LITERARĂ (al cărei proaspăt 
simbol nu e făclia culturii, nici cea mai luminoasă 
dintre stele, ci... mingea de fotbal !) își deschide 
(în sfîrșit!) „rubrica de scandal" în propria-i (da, 
propria) publicație, ne face să credem nu numai 
că „Luceafărul" stă slab cu vînzarea în ultima 
vreme, dar să ne și întrebăm cum de se poate ca 
atita amar de hîrtie (și cît e de prețioasă !) să fie 
irosită ? Nu am văzut un asemenea afiș anunțind 
că în „Luceafărul" va începe, de pildă, o discuție 
interesantă pe probleme ale creației tinerilor 
poeți, ori prozatori, ori critici literari, ori — să 
zicem — creatori de filme. De ce ? Probabil că 
aceasta interesează mai puțin, și sigur, pentru că 
aici nu „fine" scandalul ! (Reamintim polemica lui

Eugen Barbu cu unii colegi de breaslă de la „Ga
zeta literară" și mai apoi de la „Contemporanul" 
și din care a ieșit nu prea onorabil).

Subiectele preferate ale lui Eugen Barbu ? Fot
balul și ziarul „Sportul popular"! După părerea 
d-sale, aici „merge" să zici orice, să jonglezi cu 
părerile, să dai sentințe, rețete, să insulți. De ce ? 
Pentru că fotbalul, din păcate, oferă încă destul 
teren, iar „Sportul popular", ocupat cu treburi 
mai serioase, consideră că nu merită să răspundă 
unui om pus pe gîlceavă la răspîntie. Și-atunci, 
iată unde ajung lucrurile!

Contind pe o presupusă amnezie a cititorilor ru
bricii sale, redactată la modul sentențios, E. Bar
bu uită că înainte cu o săptămînă a ridicat in 
slăvi cutare formație, ori jucători, sau Ie-a proho- 
dit pieirea, pentru ca apoi, cînd lucrurile au ieșit 
eu totul altfel decît a crezut, să-șî ridîce statuie, 
afirmind că tocmai el ar fi susținut contrariul ce
lor susținute. Ce are asta cu etica publicistului de 
tip nou ? EU, EU, EU — eu litere mari — SA 
FIU ASCULTAT ! SĂ SE FACĂ CE SPUN EU î 
EU SÎNT CEL MAI... DACĂ N-AȘ FI SPUS EU... 
etc. etc., supără pe oricine, dar nu pe maestrul care 
se situează deasupra tuturor. Să-i dea, oare, drep
tul meciurile de fotbal jucate cînd și cînd — pe 
o ladă de bere — cu prieteni din copilărie ? Ar fi 
prea puțin ! Că la ședințele federațiilor sau ale 
cluburilor, la care este invitat, nu l-am întîlnit 
pe Eugen Barbu. Nici la conferințele de presă pe 
care conducerea UCFS le organizează periodic cu 
ziariștii n-a fost văzut. Nici ședințele Consiliului 
General al UCFS, al cărui membru este, nu Ie 
onorează cu prezența, deși acolo se discută pro
bleme de bază ale mișcării sportive, ale fotbalu
lui, și ar avea o posibilitate în plus să ajute — 
dacă asta urmărește — sportul românesc. Atunci ? 
Să ne mai mirăm că operează adesea cu noțiuni 
tehnice al căror sens nu-i este totdeauna familiar ? 
Să ne mirăm că temelia multora din materialele 
sale o constituie scandalul, din care și-a făcut 
totem, învelit în meșteșugul vorbelor, în care se 
pricepe cu adevărat ?

Ziarul nostru este — dacă putem spune așa — 
„rezerva strategică" a maestrului. E în criză de 
subiect și sună Clujul la telefon ? Improvizează 
cîteva invective la adresa „Sportului popular" și... 
„colaborarea" e salvată! Și aici tonul imperativ, 
de magistru, de arhicunoscător și mentor este pre
zent. Nu criticăm într-o anumită perioadă fotba
lul, fiindcă ne ocupăm de alte activități care fac 
obiectul publicației noastre ? Se face foc ! Critică 
ziarul ceva din fotbal ? Iar se supără, că de ce 
critică! Și nu o dată șî-a asumat Eugen Barbu 
rolul de barometru al presei sportive, aruncînd 
la întâmplare (cine-i dă dreptul ?) aprecieri asu
pra întregii ei activități.

Ce s-ar alege dacă ne-am lua după capriciile 
sale, după „dispoziții" de genul: — „Așa să faceți, 
pentru că așa vreau eu", sau — „Ei, da, săptămîna 
asta mi-ați plăcut ! M-ați ascultat!“ Am face din 
publicațiile noastre sportive ce face d-sa din ru
brica pe care o semnează și acest lucru nu e de 
acceptat.

Dintr-un singur articol trage concluzii absoluti- 
zante, dintr-o greșeală (departe de noi gîndul că 
nu mai și greșim) de asemenea, reproduce trun
chiat sau pieziș materiale din ziarul nostru, pen
tru a-și crea motive de zîzanie și de afirmare a 
teribilismului ce-1 cuprinde adesea. Ne facem au
tocritica într-o problemă (cum am făcut-o în zia
rul de luni, cu fotbalul), nici asta nu-i place 
„super“-ului nostru ! Ce are asta cu ajutorul co
legial ce trebuie să caracterizeze relațiile dintre 
publiciști și publicații și care are la bază, in pri
mul rind, critica tovărășească, principială ?

Dar înfumurarea Iui Eugen Barbu întrece în ul
tima vreme orice măsură. El își ia responsabilita
tea de a numi sau destitui după propriul chef con
ducerea unei publicații, încâlcind norme dintre 
cele mai elementare. Din cîte știm, nu din mîi- 
nile d-sale a primit conducerea ziarului nostru 
această sarcină. Atunci, în numele cui vorbește 
despre un organ de presă pe un asemenea ton ? 
Nu crede Eugen Barbu că a mers cam departe ?

Sperăm că rindurile de față (primele și ultimele 
în această chestiune, chiar dacă va arunca asu- 
pră-ne anatema și toate expresiile neliterare din 
„Groapa") îl vor aduce la realitate pe Eugen Barbu, 
amintindu-i că publicistica, asemenea literaturii, are 
un profund rol educativ, și rânduielile sale, iar pati
mile personale și arbitrariul îi sînt străîne publi
cisticii, ca și literaturii. Măcar atît.

MIRCEA COSTEA

la cel de al V-lea
Salon internațional 
de artă fotografică 
al României

Sub cupola complexului Dalles, din 
București, care a îmbrăcat haina fes
tivă a unei interesante confruntări 
artistice internaționale, cu o arie ce 
cuprinde toate cele cinci continente 
prin participarea unor autori din 55 
de țări (la Salon) și din 26 de țări 
(la a IV-a Bienală de fotocolor), te
matica sportivă este prezentă într-o 
proporție de 8 la sută din volumul 
global al lucrărilor expuse.

Sînt de reținut 28 de fotografii, în 
alb și negru și 5 color, realizate în 
lumea sporturilor. Și, multe din ele, 
creații românești.

Astfel, ing. Cornel Ionescu-Sisești 
expune o fotografie „Turism cu mo
tocicletele”, care este un îndemn la 
excursie, ca și „Alpinism în iarnă", 
al lui Dan Bădescu, recent promovat 
„artist al Federației Internaționale de 
Artă Fotografică”. îmbietor e și ta
bloul „Peisaj”, de profesorul Vladi
mir Orza, consacrat „excellence" 
F.I.A.P;,'la cei aproape 80 de ani ai 
săi.

O adiere din viața nouă a satului 
românesc, legată de sport, o aduce 
Th. Joaneș, ai cărui țărani, trecuți de 
bariera de argint a vîrstei mature, 
joacă șah pe prispa unei case — 
imagine pe care autorul a intitu
lat-o : „în timpul liber".

Vîslele, domol așezate la debarca
der, l-au inspirat pe ing. Gh. Dumi- 
triu în fotografia sa „...în așteptare", 
în timp ce Marin Ivanciu prezintă 
în ale sale „Linii”, băncile întroie- 
nite al unui stadion văzut în plină 
iarnă. O altă fotografie interesantă : 
„Corturile” lui Ion Peteu, care atestă 
afinitățile autorului cu mișcarea tu
ristică de la noi. Mai sînt de reținut 
pe alb-negru lucrarea „Instructorul" 
datorită lui Lucian Hui- 
ban, care redă o imagi
ne din munca instructo
rilor de la ambarcațiile 
pe apă, „Zăpadă bună" 
de Comeliu Vladu, și 
„K.O. sau Ia puncte ?" 
prezentat de fotorepor
terul sportiv Ion Mi- 
hăică.

în cea de a IV-a Bie
nală Fotocolor găsim o 
atractivă imagine „C> 
mingea pe plajă" a lui 
Florin Peteu, de un 
mare efect fotografic.

Dintre lucrările pre
zentate de autori din 
alte țări vom menționa 
„Final", o fotografie a 
polonezului Tadeusz Ko
walski, care redă un in
stantaneu dintr-o cursă 
ciclistă. Fotbalul este 
prezent prin maghiarul 
Sandor Bojar, care a 
„prins" o imagine din
tr-o luptă pentru balon, 
pe ■care a intitulat-o 
„Meșterii mingii". Un

proeminent artist al fotografic oth 
versale, dr. Renato Fioravanti (Italia)i, 
cu a sa „Mică gustare” parcă ne facei 
să simțim cît de gustoasă este această! 
gustare după un drum lung cu moto-, 
cicleta. Un fotograf chinez, Shf 
Chang-Ching ne redă ceva din măies-* 
tria luptelor libere în fotografia sat 
„Luptă", iar sovieticul Victor Ruiko-» 
viei ne prezintă „Drumul spre Elbrus",, 
însoțind în teleferic un schior sprei 
povîrnișurile înzăpezite. Sugestiv — șil 
educativ în același timp, pentru căi 
îndeamnă tineretul sportiv să asculte 
cuvîntul antrenorului — este tabloul! 
„Antrenorul și jucătorul". Autor : Mî-I 
lan Pleehaty (R.S. Cehoslovacă).

Foarte reușite sînt și celelalte fotb-t 
grafii : „Concentrare" — Laszlo Fe-> 
yes (R.P. Ungară), „In luptă liberă**'
— Victor Adamovitch (Iugoslavia)’, 
„Artiștii înălțimii” — Herbert Gorzig 
(R.D.G.), „După cursă” — Karel Strană 
sky (R. S. Cehoslovacă), „O mișcare 
bună" — Antonio Campana-junior 
(Spania), „La muncă" — Van FeborgK 
(Belgia), „Dacă aș reuși" — Laszlo 
Petrovits (R. P. Ungară) etc.

V. F.

P.S. Fotografia care însoțește textul! 
de față nu se află printre exponatele 
„Salonului". Am prezentat-o noi... 
„hors Salon", pentru pitorescul ei, 
pentru tinerețea autorului ei. Să 
vă spunem cine este : Alexandru
— Nicolae I. Dorobanțu, elev în 
clasa a X-a la liceul „Mihai 
Viteazul" din București. Nu c așa că 
și-ar avea locul într-o expoziție a- 
ceastă fotografie amuzantă, intitulată: 
„Și ea e microbistă" ?

f început de toamnă. Plouă mărunt. La „fa
cultativa" l.R.T.A. de la intrarea in comuna 
Radu Negru, regiunea București, coboară din 
autobuz un tinăr. Zăbovind cîteva clipe, își 
aranjează șapca și apoi luîndu-și valiza porni. 
Din cînd în cînd se oprea, 
cîmpia ce se întinde pînă 
noaște...

cuprinzînd cu ochii 
hăt departe. O cu-

Drumul spre casă trece peste o bucată ne
tedă de pămînt străjuită la un capăt și la 
altul de două perechi de stîlpi, ce par lăsați 
acolo fără nici un rost. „N-au reparat tere
nul de sport", iși zise cu mirare flăcăul.

...Neagu Bobeică nu fusese pe acasă de a- 
proape un an, cînd militar fiind, venise în
tr-o „permisie". Atunci a stat de vorbă cu în
vățătorul Iulian Deculescu, un om trecut de 
50 de ani, dar pasionat al sportului. Neagu 
povestise învățătorului cum a luat ființă echipa 
de fotbal a subunității din care făcea parte 
și el, despre concursurile la care a participat, 
despre școala de instructori sportivi.

— Drept îți spun, nene Iulian, de cînd am 
devenit instructor sportiv mă gîndesc mereu 
la comuna noastră.

ÎN COMUNA LUI DRAGĂ...
— Cu cine să faci treabă, Neagule ? Cu 

Dobre și lluzum ? Ei nu văd decît fotbal.
— Și eu credeam că ați format echipe de 

volei, oină, handbal... Există terenul de pe 
islaz, tineri care doresc să practice sportul 
sînt berechet...

...Gîndindu-se la terenul 
de sport, ajunse la prime
le case. Neagu înainta cu 
pași domoli, pe uliță...

Au trecut cîfiva ani.
Intimplarea a făcut să ne întîlnim, 
recent, cu Neagu Bobeică, la întrece
rile fazei de zonă a „Cupei Agriculturii", 
la care au participat sportivi din regiunile 
București, Hunedoara, Argeș și Oltenia. Juca 
în echipa de oină, Drum Nou-Radu Negru care, 
mergi nd din victorie în victorie, a ocupat pri

Reportajul nostru

mul loc în clasamentul final al competiției. 
După meciul decisiv, am intrat în vorbă cu 
Neagu Bobeică.

— Văd că v-ați lăsat dc fotbal și v-ați apu- 
cit de oină.

— Ce să fac? Am lăsat locul jucătorilor 
tineri. M-aș lăsa și de 
oină, pentru că am atîta 
treabă cu celelalte echipe, 
dar nu-mi dau pace băie
ții. Zic că dacă nu joc eu, 

nu joacă nici ei.
— Mai aveți și alte echipe?
— Desigur. Avem formații de volei, hand

bal, fotbal, secții de atletism, lupte și ciclism.
Dar de cît timp n-ați mai fost pe la noi?
— De vreo doi ani.
— Atunci înseamnă că nu ați văzut noua

noastră bază sportivă, alcătuită din terenuri 
de handbal, fotbal, volei și diferite sectoare 
pentru atletism.

...întrecerile se încheiaseră. De câteva minute 
stăteam de vorbă cu învățătorul Iulian Decu
lescu, președintele asociației sportive din co
mună, privind la mulțimea de sportivi care se 
aliniascră pentru festivitatea de premiere. 
Crainicul chema, rind pe rînd, pe conducătorii 
echipelor, cărora li se înmînau trofeele cucerite. 
Cînd se auzi numele sportivilor din comuna 
Radu Negru, președintele asociației spuse:

— Fugi, Neagule, de ia cupa ! Doar și tu 
faci parte din consiliu.

Apoi, întoreîndu-se către mine, învățătorul 
Iulian Deculescu continuă!

1— Anul viitor ies la pensie și m-ar bucura 
Ca Neagu să fie ales în locul meu ca preșe
dinte al asociației sportive. De cînd s-a întors 
din armată a lucrat cot la cot cu mine. E un

băiat și jumătate.^
Tr. ANDRONACHE^^



CARMET COMPETIȚIONAL

TENIS: Miine vor fi cunoscuți noii campioni ai țării RUGBI: PRIMUL TRIAL
Vineri, în prima zi a turneelor fi

nale, doar Ion Țiriac și Iudit Dibar 
s-au impus cu ușurință în fața ad
versarilor lor din grupe. Deși, pentru 
întîia oară în acest concurs, Țiriac 
a cedat mai multe puncte decît s-ar 
fi putut aștepta, victoria sa n-a fost 
pusă nici un moment în cumpănă de 
C. Năstase. Campionul țării a cîști- 
gat cu 6—4, 6—3, 6—3. Și în prima 
grupă feminină, meciul dintre Iudit 
Dibar și Eleonora Roșianu n-a furni
zat o luptă strînsă decît în setul doi.

SCRIMĂ: ETAPA A II-a
A CAMPIONATULUI 

REPUBLICAN PE ECHIPE
întrerupt pentru a face loc pregă

tirilor în vederea „mondialelor11 de 
seniori, campionatul republican de 
.scrimă pe echipe se reia astăzi, la toa
te probele. Ca și în prima etapă, în
trecerile sînt programate la Tg. Mureș

Etapa suscită un interes deosebit 
datorită, în principal, intrării în «com
petiție a trăgătorilor de la Steaua, 
club care dă loturilor reprezentative 
cei mai mulți scrimeri. De asemenea, 
o dată cu etapa a II-a. vor lua star
tul și echipele Știința București (flo
retă masculin și spadă) și S. P. C. 
(sabie).

Iată și cîteva din cele .vai impor
tante meciuri : Steaua — Progresul, 
Știința București — Progresul (flo
retă masculin); Steaua — Progresul 
(floretă feminin); Steaua — Petrolul 
Ploiești, Știința București — Petrolul 
Ploiești, Crișul Oradea — Știința Bucu
rești, Petrolul Ploiești — Crișul O- 
radea (spadă) ; Steaua — S.P.C., Pe
trolul Ploiești — S.P.C. (sabie).

Reamintim că în fiecare etapă se află 
în întrecere cîte 4 echipe din cele 6 
formații participante.

înaintea aceste etape, clasamentele 
se prezintă astfel :
Floretă masculin :

1. C.S.M. Cluj 2 2 0 0 25 4
2. Știința Tg. Mureș 3 2 0 1 24 4
3. Progresul 3 1 0 2 19 2
4. Unio Satu Mare 2 0 0 2 12 0

Floretă feminin :
1. Progresul 2 2 0 0 22 4
2. S. P. C. 3 2 0 1 12 4
3. Unio Satu Mare 3 1 0 2 23 2
4. Știința Tg. Mureș 2 0 0 2 13 0

Spadă
1. C.S.M. Cluj 3 3 0 0 36 6
2. Petrolul Ploiești 2 1 0 1 16 2
3. Crișul Oradea 2 1 0 1 13 2
4. Progresul 3 0 0 3 15 0

Sabie :
1. C.S.M. Cluj 2 2 0 0 24 4
2. Unio Satu Mare 2 2 0 0 20 4
3. Știința București 3 1 0 2 21 2
4. Petrolul Ploiești 3 0 0 3 15 0

BOX: Azi, primul
(Urmare din pag. 1)

tinere, deoarece în fiecare grupă e- 
xista un cîștigător dinainte cunos
cut. Aceasta a făcut ca interesul 
echipelor cu posibilități mai reduse 
să scadă simțitor, să nu mai existe 
stimulentul, speranța de a lupta cu 
sorți de izbindă pentru cucerirea vic
toriei. Tot ca urmare a lipsei de bo
xeri la toate categoriile, antrenorii 
au recurs deseori la improvizații, fo
losind unii boxeri într-o etapă, ia o 
anumită categorie de greutate, pen
tru ca în etapa următoare să-i... salte 
sau sa-i... coboare cu două și chiar 
cu trei categorii!

Campionatul pe echipe a dat, in
tr-adevăr, posibilitate unui număr 
însemnat de tineri talentați să se 
verifice. Dar, de cele mai multe ori 
rezultatul acestor verificări nu i-a 
favorizat pe tineri, opuși unor bo
xeri mai puternici (deși fără per
spectivă), îndeosebi la categoriile su
perioare, tinerii nu au putut face 
față efortului cerut în asemenea in- 
tîlniri. De cele mai multe ori, aceste 
țiscuri ale antrenorilor (se urmărea 
Victoria pe echipă cu orice preț) au 
dus la situația „stopării" temporare 
Ș tinerilor. A servit oare aceasta 
scopului urmărit de campionatul pe 
echipe ? Nu I

Iată doar cîteva dintre lipsurile 
Observate in întrecerile acestei com
petiții.

★
Așadar, se dă startul într-o nouă 

ediție. Formula de disputare a actua
lului campionat republican pe echipe 
S-a schimbat întrucîtva. Este pre-
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Dibar a terminat învingătoare cu 
6—0, 6—4.

In constrast cu aceste două întâl
niri, celelalte jocuri dintre fruntașii 
campionatului au oferit întreceri deo
sebit de disputate. P. Mărmureanu și 
G. Bosch au luptat cu dîrzenie timp 
de două ore, fără ca învingătorul să 
se detașeze cu certitudine. Și este pă
cat că într-un moment important — 
cînd Mărmureanu părea să ia avans 
decisiv — un accident a pus capăt 
luptei. Bosch a căzut și s-a lovit la 
brațul drept, trebuind să abandone
ze. Pînă atunci, am asistat la schim
buri frumoase de mingi, în care 
Mărmureanu a deținut mai mult ini
țiativa, dar și Bosch a ripostat adesea 
cu vigoare. Rezultat : Mărmureanu— 
Bosch 4—6, 7—5, 6—4, 2—0 ab.

S-a întrerupt partida feminină din-
tre Ecaterina Horșa și Vera Rado, 
care începuse în nota de netă domi
nare a primei jucătoare : 6—2. 3—6, 
0—2.

Meciuri interesante s-au disputat și 
în grupele următoare, care decid 
locurile 5—8 în clasamentul final. 
Astfel, în turneul secund, la fete, 
Aneta Verone a dat o replică neaș-

BASCHET: începe disputa

pentru titlul republican la băieți
De mîine, cele mai bune echipe 

masculine de baschet ale țării își încep 
întrecerea pentru desemnarea cîștigă- 
toarei ediției a XVII-a a campiona
tului republican. Evenimenul, așteptat 
cu mult interes de iubitorii baschetu
lui, a fost întimpinat de cele 12 e- 
chipe participante cu pregătiri inten
se, încheiate de către unele formații 
prin participarea la turnee de ve
rificare. Un astfel de turneu a fost 
organizat Ia Tg. Mureș de comisia 
regională de specialitate. „Cupa Mu- 
reș-Autonomă Maghiară", cum a 
fost denumită competiția, a reu
nit în sala I. M. F. echipele 
Știința Tg. Mureș, Steagul roșu Bra
șov, Dinamo Oradea și Știința II Tg. 
Mureș, care s-au și clasat în această 
ordine. O formă bună au manifestat-o 
Tedula, Mihalydeac, Toth (Știința Tg. 
Mureș), Bîrsan, Frantz, Zereleș (Stea
gul roșu), Hupoiu, Mazilu și Kalos 
(Dinamo Oradea).

Etapa inaugurală cuprinde meciu
rile : Știința București — Știința Cluj. 
Dinamo București — Dinamo Oradea, 
Steagul roșu Brașov — Aurul Brad,

sunet de gong...
matur, însă, să afirm că noua for
mulă va duce la o îmbunătățire sub
stanțială a competiției. Totuși, in ac
tualul sistem de disputare a cam
pionatului sînt elemente încuraja
toare. De pildă, se știe că cele mai 
puternice echipe din țară — Dinamo 
șî Steaua — sînt calificate direct în 
turneul final, ceea ce va da posibili
tate celorlalte formații să participe 
cu sorti egali de izbindă în turneul 
preliminar.

Desigur, trebuie găsite, în conti
nuare, soluții pentru o organizare tot 
mai bună a acestei competiții. Cu 
experiența pe care o vom căpăta în 
organizarea actualului campionat, se 
va putea trece anul viitor fie la o 
formulă superioară, fie la înlocuirea 
actualului campionat cu o competi
ție asemănătoare, dar de mai mare 
utilitate. Mă gîndesc, de pildă, la 
reeditarea întîlnirilor triunghiulare, 
care cu ani în urmă au cunoscut o 
mare popularitate și eficiență. 

Unde mergem?
AZI

HANDBAL. Sala Floreasca, ora 19 : România — Cehoslovacia 
(feminin), meci amical internațional.

FOTBAL. Stadionul Dinamo, ora 13.45 : Dinamo Obor — 
Automatica (camp, orășenesc) ; ora 15,30 : Dinamo Victoria 
— Progresul Buc. (cat. B).

CANOTAJ ACADEMIC. Lacul Herăstrău, de la ora 16,30 : 
finalele campionatului republican feminin.

BASCHET. Sala Giulești, de la ora 15,30 : Progresul — 
Știința Buc. (f. I), I.C.F. — Rapid (f. I), I.C.F. — Știința 
Brașov (m. II), Olimpia M.l. — A.S.A. Bacău (ni. II), meciuri 
în cadrul campionatelor republicane.

TENIS. Teren Progresul, de la ora 8,30 și 14,30 : turneele 
finale aie campionatelor republicane.

HALTERE. Sala Dinamo n, ora 17, campionatul orașului 
București, Dinamo — Progresul (cat. A).

MÎINE

BASCHET. Sala Floreasca, de la ora 8.30 : Progresul — 
Politehnica Cluj (m. II), Știința București — Știința Cluj 
(m. I), Dinamo București — Dinamo Oradea (m. 1), Academia 
Militară — C.S.M.S. Iași (m. II), meciuri in cadrul campio
natelor republicane.

FOTBAL. Stadionul „23 August”, ora 13,30 ; România —

Ungaria (meci de surdo-muți) ; 15.30 ; Steaua — Dinamo
(cat. A) ; teren Gloria, ora 10,39 : Metalul Buc. — Știința 
Buc. (cat B) ; teren Timpuri Noi, ora 9,30 : Flacăra roșie
Buc. — Metrom Biușov (cat. C), ora 11,45 : Flacăra roșie 

Buc. — S.N. Oltenița (juniori) ; stadionul ,.23 August”, teren 
III ora 9 : Metalul Buc. — Rapid Buc. (juniori); teren IV ora 
11 : Viitorul Electronica Buc. — Petrolul Ploiești (juniori) ; 
teren Veseliei, ora 9 : Dinamo Victoria — Progresul Buc. 
(juniori) ; stadionul Voința, teren I, ora 11 : S.S.E. nr. 2 
Buc. — Electrica Fieni (juniori) ; teren Steaua, ora 11 : Steaua 
Buc — Muscelul Cîmpulung (juniori).

RUGBI. Stadionul Constructorul, ora 9,30 : Constructorul — 
Rulmentul Bîrlad ; stadionul Progresul, ora 10,30 : Progresul
— Știința Timișoara ; stadionul Ghencea. ora 12,30 : Steaua
— Știința Petroșeni, meciuri în cadrul categoriei A.

HANDBAL. Stadionul Tineretului, de la ora 10 : Rapid — 
Confecția (f) în „Cupa de toamnă” și Știința Buc. — Trac
torul Brașov (m) în seria I a categoriei A. ’

TENIS. Teren Progresul, de la ora 8,30 și 14,30 : turneele 
finale ale campionatelor republicane.

LUPTE GRECO-ROMANE. Sala Giulești. de la ora 9 : etapă 
în campionatul republican pe echipe.

MOTOCICLISM. Stadionul Dinamo, de la ora 10 : concurs 
internațional de dirt-track.

HALTERE. Sala Rapid, ora 9. campionatul orașului Bucu
rești : Mătasea populară — Sirena (cat. B), Steaua — 
Oiinipia (cat. A).

teptat de energică Marianei Ciogolea, 
care este condusă la întreruperea 
partidei cu scorul 6—4, 1—6, 5—2.

In grupa secundă, la băieți, s-au 
înregistrat rezultatele : Popovici—
Balogh 6—0, 6—0, 6—2 ; I. Năstase— 
Boaghe 6—2,6—2,6—0. S-a jucat de 
asemenea continuarea partidei de du
blu bărbați Dron, Kerekes—Mărmu
reanu, Boaghe 3—6, 6—4, 7—6 într. 
In semifinalele probei de dublu mixt: 
T. Năstase, Letiția Man—Eleonora 
Roșianu, Boaghe 6—1, 7—5.

Programul ultimelor două zile ale 
întrecerilor de pe terenurile Progre
sul cuprinde : sîmbătă — de la 8,30 
— toate meciurile întrerupte și par
tidele din grupele inferioare, — iar 
de la ora 14,30 — semifinalele de 
dublu bărbați, finala de dublu fete 
(Dibar, M. Ciogolea—Roșianu, Man) 
și turul doi din grupele finale locu
rile 1—8) ; duminică — de la ora 
8,30 — ultimele partide din grupele 
finale, iar după amiaza (ora 14,30) 
finalele de dublu bărbați și dublu 
mixt.

C. COMARNISCHI
RADU VOIA

Știința Timișoara — Știința Tg. Mu
reș. Știința Galați — Rapid București 
și Farul Constanța — Steaua Bucu
rești. înaintea acestei etape să rea
mintim cîștigătoarele edițiilor prece
dente : Metalul „23 August" Bucu
rești" (1950 și 1952), Locomotiva 
P.T.T. București (1951), Dinamo Bucu
rești (1953, 1954,' 1955, 1957 și 1964
— 1965), Steaua (1956, 1957—1958,
1958—1959, 1959—1960, 1960—1961,
1961—1962, 1962—1963 și 1963—1964).

★
In celelalte campionate de baschet 

se vor disputa următoarele partide : 
masculin seriaall-a (etapa a III-a):
I.C.F.  — Știința Craiova, Olimpia M.l.
— A.S.A. Bacău, Progresul Buc. — 
Politehnica Cluj, Academia Militară— 
C.S.M.S. Iași, Unio Snu Mare — 
Știința Craiovâ ; feminin seria I (e- 
tapa a II-a): Progresul — Știința Buc., 
I.C.F. — Rapid, Mureșul —■ Construc
torul, Voința Brașov — Știința Cluj, 
Crișul — Voința Buc.; feminin seria 
a II-a (etapa a III-a) : Știința Constan
ța — Știința Timișoara, Spartac Sa- 
lonta — S.S.E. Satu Mare, Voința Tg. 
Mureș — Voința Oradea, C.S.M.S. 
lași — S.S.E. Craiova, A.S.A, Cluj— 
Olimpia Buc.

GIMNASTICĂ: întrecerile de zonă
ale campionatului ia

Recent au avut loc la Craiova între
cerile etapei de zonă a campionatului 
republican pentru selecționate de re
giuni. Au participat reprezentanții re
giunilor Argeș, București, Ploiești și 
Oltenia. Cel mai bine s-au comportat 
gimnastele din reg. Oltenia și gimnaștii 
din reg. Argeș.

REZULTATE TEHNICE, băieți : 1. Ar
geș 400.20 p: 2. Ploiești 389.60 p; Bucu
rești 558,20 p; 4. Oltenia 350,20 p; fete :
1. Oltenia 323,90 p; 2. Argeș 297,90 p; 3. 
Ploiești 290,90 p.

lată și cîștigătorii categoriilor : BĂIEȚI 
II jun. : N. Constantin (Argeș) 53,00 :
I jun. ; D. Georgescu (Argeș) 69,90 ; II 
sen. : Gh. Mutu (Oltenia) 93.20. FETE,
II jun : Erica Atis (Oltenia) 45,20 ; I jun.: 
Lina Donose (Oltenia) 51,40; I sen. : Ali
na Baicu (Oltenia) 71,40.

V. ȘTEFANESCU - coresp.

Leonte, unul dintre jucătorii care s-au comportat bine cu prilejul trialu
lui, în plină aefiune într-un meci de campionat

Foto : V. Bageac

Covorul de gazon al stadionului 
Republicii a găzduit joi după-amiază 
primul trial al selecționabililor. îm- 
părțiți în „galbeni" și „roșii" (primii 
repreze-ntînd, cu mici modificări, for
mația care a jucat ultima oară îm
potriva Franței), rugbîștii noștri frun
tași au shsținut o partidă spectacu
loasă. Deși — evident — mai este 
mult de muncit pentru atingerea for
mei maxime, a plăcut pofta de joc 
și s-a putut vedea o substanțială 
„aerisire" a jocului. Victoria le-a re
venit „galbenilor" cu scorul de 
26—19.

În perspectivă — o etapă 
a echipelor gazdă

Marea majoritate a meciurilor eta
pei a XVII-a a campionatului repu
blican de rugbi promite să se în
cheie cu rezultate favorabile echi
pelor gazdă. La București, de pildă, 
Constructorul păstrează prima șansă 
in meciul cu Rulmentul Birlad, la 
fel ca Progresul în partida cu Știința 
Timișoara și Steaua în întîlnirea cu 
Știința Petroșeni. Dintre meciurile 
programate în țară, cel de la Iași, 
C.S.M.S.—Gloria, poate da, de ase
menea, ciîștig de cauză rugbiștilor 
din localitate.

Doar în două meciuri : Farul Con
stanța—Grivița Roșie și Știința Cluj— 
Dinamo București, avantajul terenului 
pare să nu aibă un rol prea însem
nat. în ambele cazuri, echipele oas- 
pe, mai experimentate și mult su
perioare tehnic, sînt capabile să 
scoată cel puțin cîte lin rezultat de 
egalitate.

în orice caz se anunță o etapă in
teresantă, care poate produce modi
ficări importante, îndeosebi în jumă
tatea inferioară a clasamentului.

Craiova și la G’uj
La Cluj, la etapa de zonă au parti

cipat reprezentanții regiunilor Brașov, 
Cluj, Mureș-Autonomă Maghiară șl Su
ceava. Concursul s-a bucurat de o bună 
organizare. Observatorii federali, pre- 
zenți la competiție (Berta Tovisl și Fr. 
Cociș), au remarcat o serie de elemente 
tinere talentate.

REZULTATE PE ECHIPE, băieți : 1.
Cluj 419.05 p: 2. Mureș-Autonomă Ma
ghiară 408.70 p: 3. Brașov 396,55 p; ;4. 
Suceava 298,15 p; fete : 1. Cluj 345,20 p;
2. Mureș-Autonomă Maghiară 336,40 p;
3. Brașov 329,10 p.

Cîștigătorii la individual compus : 
BATEȚI, cat. II jun. : Gh. lușan <Cluj) 
56,55 ; cat. I jun. : V. Mărgineânu (Cluj) 
65,25 ; cat. II sen.: Șt. Horvat (Cluj) 
89,50. FETF, cat. II jun. ; Ofelin Alexa 
(Cluj) 45,30 ; cat. I jun. : Hildegard 
Schmidt (Brașov) 60,30 ; cat. I sen. : 
Georgeta Vincâ (Cluj) 69,70.

P. NAGY — coresp.

Formațiile : „GALBENI" — Dro- 
botă (Dinu), lonescu, Rădulescu, Țu- 
țuianu, V. Rusu; Zlătoianu, Demian, 
Băitărețu ; Stănescu (Pilă), Giudinc ; 
Ciobănel, Dragomirescu (VuseGz Iri- 
mescu, Dragomir; Penciu. „ROȘII" — 
Dinu (Baciu), Popescu (Ghimbășanu), 
Stoica ; Șerban, Ene; Fugigi, Iftimie, 
Iliescu, Mateescu (Leonte, Boiangian), 
V. Marinescu ; Teodorescu (Dragomi
rescu), Vusec (Leonte), Sabău (Gh. 

• Nica), Coravu, Dăiciulescu. Au ab
sentat de la trial : lordăchescu, Țî- 
buleac (nemotivat), Dăscălescu (re
ținut de examene), Nedelcu, M. Rusu 
și Preda (bolnavi).

în principiu, lotul reținut în con
tinuare de antrenori, a fost redus 
la următorii 27 de jucători: linia I 
Drobotă, Rădulescu, Dinu, Stoica ; 
trăgători — lordăchescu, lonescu, Po
pescu ; linia a II-a — Preda, Țu- 
țuianu, Șerban; linia a III-a — De- 
mian, Băltăreții, Iliescu, M. Rusu, 
Zlătoianu; mijlocași la grămadă — 
Mateescu, C. Stănescu,- mijlocași la 
deschidere — Giugiuc, V. Mari
nescu ; treisîerluri — Drâgomirescu, 
Sabău. Vusec, Irimescu, Ciobănel, 
Teodorescu; fundași — Penciu, Dăi
ciulescu.

POPICE: a început
campionatul republican 

pe echipe
De curînd, a început prima fază a 

campionatului republican de popice, 
pe echipe. Prin grija comisiilor locale 
de specialitate, în multe regiuni din 
țară întrecerile se desfășoară în bune 
condițiuni, la ele participînd echipe 
de toate categoriile. Iată douX.^exeiu- 
plc bune : w

® La campionatul regiunii Ci \«ia« - 
ticipă anul acesta opt echipe. J<»wiic 
se desfășoară sistem tur-retur. Conco
mitent cu aceste întreceri, în orașul 
Cluj și intr-o serie de raioane din 
regiune Se desfășoară competiții rezer
vate formațiilor de categoria a II-a. 
In orașul Cluj, de pildă, își disputa 
întîietatea 15 echipe masculine. De 
asemenea, comisia regională de popi
ce a organizat și un campionat pen
tru echipe mixte de tineret.

• După un bai»j, în campionatul 
regiunii Ploiești s-au calificat echipele 
Record Ploiești, Metalul Tîrgoviște și 
Carpați Sinaia. In total activează în 
actualul campionat 12 formații. Para
lel cu această competiție au loc în ora
șul Ploiești și în alte localități din re
giune campionate feminine și mascu
line rezervate echipelor de categoria 
I, a II-a și de tineret.

In încheiere, semnalăm un lucru cate 
stînjenește buna desfășurare a întrece
rilor din reg. Ploiești : lipsa de po
pice și de bile, fapt de care trebuie 
să țină scama neapărat F.R.P.



efgaua—Dinamo București, derbiul etapei de miine... ȘTIRI... REZULTATE...

Steaua pe locul 7, Dinamo București pe locul 12... Și totuși, intîlnirii dintre aceste două formații, pro
gramată mîine pe stadionul „23 August", i se potrivește din nou calificativul de derbi; mai ales că ultimele 
lor evoluții ni le arată în revenire de formă. Cine va cîștiga ? învingătoarea cu 5—1 a Siderurgistului sau 

ceea care a obținut victoria, la aceeași diferență de puncte, în dauna formației daneze „B. 1909“ Odense, 
ite drept, Dinamo a întîlnit marți un adversar mai decis într-un meci de miză, dar să nu se uite că și 
leaua s-a „oprit" duminică la 5—0!

Deosebit de interesant se anunță și meciul de la Galați unde, cu doi ani în urmă, Rapid a maii fost 
opată din cursă de Siderurgistul. Să fi învățat oare formația rapidistă ceva din înfrîngerea de atunci ?

In rest, etapa a Vll-a a campionatului categoriei A mai programează următoarele jocuri : Steagul 
>șu — Farul, Dinamo Pitești — Știința Craiova, C.S.M.S. — Petrolul, U.T.A. — Știința Cluj și Știința Timișoara— 
Irisul. Tn total, șapte partide cu tot atîtea semne de întrebare. Aceasta face de altfel și farmecul întâlnirilor din 
ampionat...

REINTRĂ CONSTANTIN

In rest, etapa a Vll-a a campionatului categoriei /
>șu — Farul, Dinamo Pitești — Știința Craiova, C.S.M.S.

Conștientă de valoarea adversarului său, aflat în 
ivenire de formă, echipa Steaua s-a pregătit cu multă 
tenție în cursul acestei săptămîni. în linia de atac a 
>st reintrodus Constantin care în meciul cu Siderur- 
istul a privit jocul de pe tușă. Prin reintrarea lui Con- 
tantin, Raksi va fi folosit mijlocaș. Dar iată echipa 
entru meciul de mîine: Haidu — Sătmăreanu, Hăl- 
răgeanu, D. Nicolae, Georgescu — Jenei, Raksi — 
. Avram^ -Constantin, Voinea, Pavlovici. Rezerve: 
fornea, N -qrea, Petescu

GEORGESCU TN LOCUL LUI JAMAISCHI 
(ACCIDENTAT)

care, se pare, că în meciul cu Farul își va relua locul 
pe aripa dreaptă. Antrenorii nu s-au decis încă asupra 
formației. (C. Gruia-coresp.).

FARUL-CIMENTUL MEDGIDIA 4-2
în cursul acestei săptămtni. Farul a susținut două 

meciuri cu caracter de verificare și omogenizare. La 
unul din ele constănțenii au avut ca parteneri de an
trenament pe fotbaliștii de la Cimentul Medgidia pe 
care i-au întrecut cu 4—2. Pentru meciul cu Steagul 
Roșu, Farul va alinia aceeași formație folosită în meciul 
cu Petrolul. (E. PETRE-coresp.l.

U.T.A. ÎNVINSĂ DE C.F.R. ARAD (!)

ȘTIINȚA CLUJ — WIENER NEUS
TADT, ÎN „CUPA CUPELOR**

Rapidiștii privesc cu toată seriozitatea meciul cu 
iderurqistul. O parte dintre titulari au fost folosiți 
ai în formația de rezerve, care a întîlnit echipa Di- 
ia"mo Victoria. A doua zi a fost stabilită formația 
entru jocul de la Galați: Andrei — Lupescu, Motroc, 
’. Dan, Greavu — Dinu, Georgescu — Năsturescu, 
•umitriu, Ionescu, Codreanu. Așadar o singură schim- 
are față de formația folosită pînă acum : Georgescu 
n locul lui Jamaischi, accidentat în meciul cu Dinamo 
Victoria.

în vederea
Cluj, echipa 
baliștilor de 
joc slab, în special în atac (compartiment care a com
binat inutil, dovedind multă ineficacitate) și a pierdut 
cu 2—1 (2—1). Iată formația probabilă pentru meciul 
de mîine: Coman (Weichelt) — Birău, Bacos, Mețcas, 
Czako II — Comisar, FJoruț — Axente, Jack, Țîrlea, 
Chivu. (ȘT. MCOB-coresp.j.

meciului pe care îl va susține cu Știința 
U.T.A. s-a antrenat joi în compania fot- 
la C.F.R. Arad. Textiliștii au prestat un

PROBLEME ÎN ALCĂTUIREA FORMAȚIEI 
LA SIDERURGISTUL

La Galați meciul cu formația rapidistă este așteptat 
■u mult interes. în vederea acestei partide, Siderur- 
ristul s-a antrenat în compania formației Oțelul Galati, 
are activează în cat. B. Scor : 3—4 (0—1). Antrenorii 
m serioase Droblerae în alcătuirea formației, întrucit 
n afara lui Neaqu s-au mai accidentat Florea și Valcan. 
iste posibilă reintrarea lui Voinea. (T. S1RIOPOL- 
‘oresp.l.

OPTIMISM LA DINAMO PITEȘTI
Dinamo Pitești privește cu optimism meciul cu Știința 

Craiova pentru care s-a pregătit cu seriozitate. Piteș
tenii au susținut joi un joc școală în compania forma
ției de categorie orășenească Textilistul pe care a în
trecut-o cu 11—2. Multă poftă de joc au manifestat 
Țîrcovnicu, David, Naghi și Corneanu. (AL. MOMETE, 
coresp. reg.).

Miercuri, Ia Cluj se dispută 
manșa a doua a partidei Știința Cluj— 
Wiener Neustadt (Austria) din ca
drul „Cupei cupelor". După cum se 
știe, în primul joc clujenii au obți
nut victoria cu 1—0 prin golul în
scris de Ivansuc.

Meciul de la Cluj va fi condus de 
o brigadă de arbitri din Cehoslovacia : 
Josef Kranwek (la centru), Pavel 
Spotak și Radoslav Fiala (la tușă).
CHIMIA FĂGARAȘ — B.S.G. MO
TOR DESSAU (R.D.G.) 2—3 (1—1)

FĂGĂRAȘ (prin telefon). întâlnind 
miercuri pe Chimia, echipa germană 
a lăsat o impresie frumoasă prin dîr- 
zenia arătată de jucători și prin șu
turile puternice expediate la poarta 
formației locale. Toate acestea au de
terminat în cele din urmă victoria 
oaspeților cu 3—2 (1—1).

Golurile au fost marcate de Stieler 
[min. 2), Jakobs (min. 50), Steimat 
(min. 52 din 11 m) pentru Motor, 
respectiv Sîntion (min. 15) și Feher 
(min. 78).

BUCUR STOICIU — coresp. 
DE LA F. R. FOTBAL

ÎNCEPÎND DE DUMINICA 3 OC
TOMBRIE TOATE MECIURILE 
DIN CADRUL CATEGORIILOR A, 
B ȘI C VOR ÎNCEPE LA ORA 15,30.

A ARBITRAT EXCELENT!
Marți 28 septembrie, în cadrul „Cu

pei orașelor tîrguri” s-a desfășurat la 
Bnno partida dintre formațiile Spar
tak din localitate și Lokomotiv Plov
div. întilnirea, încheiată cu scorul de 
2—0 (1—0) pentru Spartak, a fost
condusă de arbitrul român Marin

Niță. Ambele părți — gazde și oas-u 
peți — au apreciat ca excelentă ma
niera în care a condus arbitrul român 
amintit.

Jucători sancționați
Luînd în discuție abaterile de la | 

disciplină săvîrșite de o serie de ju- i 
cători în etapa trecută, biroul F-R. I 
Fotbal, întrunit aseară într-o ședință. j 
a hotărît: a) Suspendarea pe două j 
etape a fotbaliștilor D. Frățilă (Di- j 
namo Buc.), N. Dobrin (Dinamo Pi- I 
tești), V. Alexandru (Știința Cluj) — i 
pentru lovirea intenționată a adver- I 
sarului: b) Ultim avertisment jucăto- ( 
rilor C- Ionescu (Dinamo Pitești), I. 
Popescu (Dinamo Pitești), D. Ivan (Di- ' 
namo Buc.), Nunweiller IV (Dinamo - 
Buc.) —■ pentru proteste Ia deciziile 
arbitrilor și joc periculos: c) Aver
tisment jucătorilor B. Hălmăgeanu 
(Steaua) și Em. Mițaru (Știința Timi
șoara), primului pentru joc periculos, 
iar celui de al doilea pentru proteste 
la deciziile arbitrului; d) Suspenda
rea pe patru etape a jucătorului I. 
Leahevici (C-F.R. Roșiori) pentru pro
teste și injurii la adresa arbitrului; | 
e) Suspendaiea pe o etapă a jucăto
rului M. Ciornoavă (Știința Buc.) 
pentru proteste la deciziile arbitrului.

)

De Ia I. E. B. S

ÎT5VGUL ROȘU S-A ANTRENAT CU FORMAȚIA 
DE JUNIORI

DINAMO BUCUREȘTI SE ANTRENEAZĂ Șl AZI

Steagul roșu a efectuat patru antrenamente la care 
u lipsit Adamache, Pescaru, Năftănăilă și Goran reți- 
luți în reprezentativa olimpică. Restul lotului a sus- 
inut joi o partidă de verificare în compania forma
lei de juniori. La acest joc a luat parte și Hașoti,

Dinamoviștii bucureșteni doresc să reediteze frumoa
sele jocuri susținute în compania Stelei. Numai că meciul 
disputat marți cu ,,B 1909“ Odense le-a creat dificultăți 
prin accidentarea unor titulari (Nunweillcr IV, Ivan). Iată 
de cc antrenorii Angelo Niculescu și Traian Ionescu inten
ționează să efectueze și în cursul zilei de azi un ușor antre
nament, de control, după care vor trece la stabilirea formației.

• S-au pus tn vinzare ta casele obiș
nuite, biletele pentru jocul de fotbal 
STEAUA—DINAMO BUCUREȘTI de mii- 
ne de pe stadionul „23 August” precedat 
de întilnirea internațională de fotbal 
dintre echipele de surdomuți din RO
MÂNIA și UNGARIA.

8 Casele speciale din str. lori Vidu 
și Pronosport cal. Victoriei nr. 2, vînd 
și bilete pentru întilnirea internațională 
de handbal ROMÂNIA — CEHOSLOVA
CIA de astăzi, ora 19, din sala Floreasca.

• La bazinul acoperit Floreasca se 
primesc înscrieri pentru cursul de ini
țiere la înot pentru copii.MUNCĂ, NU VĂICĂREALĂ

S-a întîmplăl să fiu Ia Roșiori 
n ziua cînd echipa de categoria 
1, C.F.R., .. înlîlnit formația bucu- 
eșteană Progresul- Tribunele stadio- 
îului erau arhipline. Comportarea 
rumoasă a echipei locale în meciul 
ai Progresul a creat un puternic 
iptimism în rîndul miilor de supor
teri. în duminica următoare insă, 

<^4pa a fost învinsă cu 2—0 la Ga
lați, după o altă săptămînă a pierdut 
in fața Științei București... Frunțile 
suporterilor se întunecă după fiecare 
infringere, dar ei nici un moment nu 
încetează să-și iubească echipa, să 
ipere. Oare cînd vor fi îndreptățite 
speranțele iubitorilor de fotbal din 
îceastă localitate ?

PĂRERI AUTORIZATE...
La sediul asociației sportive C.F.R. 

im pus întrebarea: ,,De ce această 
asociație, cu o echipă care activea
ză de mai mulți ani în categoria B, 
nu a reușit să crească elemente ti
nere din localitate și preferă în con- 

să „importe" jucători? Mi-au 
.uns tovarășii:

<3h. PETRICÂ, instructor salariat 
al asociației:

— Nu știu cum să încep, dar la 
noi toată lumea crede că se ocupă 
de fotbal însă efectiv doar cîțiva 
muncesc. Cum se lucrează ? Neorga
nizat ! Eu mă ocup de toate trebu
rile asociației, chiar și de acelea care 
intră în atribuțiunea biroului secției 
de fotbal.

— Vă rugăm cîteva euvinte despre 
juniorii asociației dv.

— Problema juniorilor este o pro
blemă de care nu se preocupă ni
meni. De aceea, umblăm în fiecare 
an după jucători la București sau în 
- localități-..

VAS1LE GAVRILÂ, președintele 
secției de fotbal;

— Treburile nu merg bine. Biroul 
secției de fotbal este de fapt... fan
tomă. D. Pielaru, Jean Alexandrescu, 
Ilie Strigoiu, Alexandru Rădulescu și 
alți membri din birou ne ,-onorează" 
doar cu numele. Cit privește consi
liul asociației sportive, de la ședința 
pe care am avut-o în luna mai, n-a 
făcut nimic pentru fotbal. Chiar și 
instructorul salariat al 
fuză să îndeplinească 
cini (!?!).

—- Ce părere aveți 
cum decurge instruirea jucătorilor ?

— Săptăminal se fac trei antrena
mente. Dar nu sînt mulțumit de felul 
cum se desfășoară. Mă refer la inten
sitatea lor. De fapt ele sînt la... dis
creția jucătorilor, în funcție de..- 
mersul trenurilor. (Leahevici, Birta- 
șu, Adam, Lăzărescu. Tudorache și 
alți fotbaliști far. naveta București — 
Roșiori, așa că nu se arată prea dis
puși la eforturi). Și antrenorul Ure- 
chiatu este „navetist". Azi nu-1 cău-

asociației re- 
anumite sar-

despre modul

Programul concursului Pronosport ) 
de mîine cuprinde șase meciuri din 
campionatul categoriei A de fotbal, 
trei partide din categoria B și este 1 
completat cu cinci întîlniri din cam
pionatul italian. Iată, pe scurt, in- i 
dicațiile „Programului Loto-Prono- i 
sport" nr. 39 pentru meciurile cu
prinse în concursurile A 40 și B 6 | 
de mîine, 3 octombrie :

1. Siderurgistul — Rapid. Normal, | 
pronostic 2, dar fiindcă meciul se dis
pută la Galați, nu-i exclusă posibili
tatea unei surprize. 2. St. roșu — 
Farul. Solo „1". 3. Dinamo Pitești — 
Știința Craiova. Acum cînd „gheața* | 
a fost spartă, piteștenii speră să nu i 
mai piardă puncte pe teren propriu, j 
Pronostic „1". 4. C.S.M.S. Iași — Pe
trolul. Petrolul joacă bine în depla
sare, dar „acasă" la C.S.M.S. are un , 
meci foarte greu. Pronostic „1 X".
5. U.T.A. — Șt. Cluj. Se întîlnesc 
două echipe aflate în clasament pe 
locurile 6 și respectiv 5. Avantajul 
terenului indică favorită echipa ( 
gazdă. 6. Șt. Timișoara — Crișul. Pro- I 
nostic „1". 7. Flacăra Moreni — Me
talul Tîrgoviște. Pronostic „1, X".
8. Minerul Lupeni — Minerul B. Mare. 
La Lupeni e greu de cîștigat dar băi- 
mărenii pot învinge o asemenea di
ficultate. Pronostic „1, 2*. 9. Recolta 
Cărei — Jiul. Pronostic „X, 2".
10. Spăl — Milan. Forma bună a mi
lanezilor ni-i indică favoriți. Pro
nostic „X, 2". 11. Atalanta — Roma. 
Pronostic „2", ținînd cont de forma 
bună a oaspeților, iar „1“ pentru că 
meciul se dispută la Bergamo. 12. 
Lazio — Bologna. O partidă în care 
se prevede egalitate ca joc și scor. 
„Pronostic „X". 13. Fiorentina — 
Torino. Pronostic „1*.

Seniorii se plimbă,

la Roșiori de cîndFotbal se joacă
e... lumea. Și totuși, pentru a ne men
ține in categoria B sîntern nevoiți

DIN VIATA SECȚIILOR
j j

tați, n-o sjî-1 găsiți în localitate. în
cercați miine sau poimîine...

— Cîteva cuvinte despie juniori.
— Pînă la 1 septembrie s-a ocupat 

de juniori un fost jucător, 
ceastă dată am angajat un 
din... București.

— Navetist ?
— Bineînțeles. Navetist, 

vem jucători, așa că ce să 
bim de antrenori 1

ILIE DÂESCU, președintele asocia
ției C-F.R. :

— Dacă s-ar lucra cu jucătorii mai 
metodic, mai intens, formația noas
tră ar putea obține rezultate bune.

De la a- 
antrenor

Noi n-a- 
mai vor-

să apelăm la serviciile unor jucători 
din alte orașe. Motivul ? Nimeni nu 
s-a ocupat pînă acum de creșterea 
viitoarelor cadre.’

în discuția cu președintele asocia
ției sportive a fost de față și tehni
cianul consiliului raional U.C.F.S., 
TH. NEGULESCU, care a completat:

— în munca cu juniorii s-ar pu
tea face lucruri frumoase. Avem 
licee și școli profesionale, uzina de 
reparații, fabrica de ulei și comple
xul C.F.R., de unde se pot selecționa 
numeroase elemente talentate. Ele 
însă se pierd. A fost angajat antre-

juniorii așteaptă...
Desen de NEAGU RADULESCU 

norul Chirulescu, dar nu știm cît va 
sta la noi 1

Din cele relatate mai sus reiese 
clar că fotbalul din Roșiori nu stă 
pe roze. Scopul urmărit pînă acum 
— de a „supraviețui" cu orice preț 
într-o categorie superioară, cu jucă
tori „voiajori" — nu este de natură 
să aducă satisfacții depline iubitori
lor de fotbal din localitate- Din pă
cate, această situație dăinuie de mai 
mulți ani la Roșiori. Tovarășii din 
conducerea asociației și din biroul 
secției de fotbal cunosc bine căile — 
de loc ușoare — pe care ar putea 
activa pentru îndreptarea treburi
lor. Dar, nu fac nimic pentru aceas
ta. Ei se lamentează, își... pasează 
sarcinile unul altuia, se eschivează 
de răspunderi etc. De altfel, din răs
punsurile lor contradictorii, pe care 
le-am redat mai sus, reiese limpede 
acest lucru.

Vă place fotbalul, tovarăși de la 
C.F.R. Roșiori ? Atunci munciți cu 
tragere de inimă pentru dezvoltarea 
lui. Altfel...

LOTO
La tragerea Loto din seara zilei 

de 1 octombrie 1965 ; 
dim urnă următoarele

22 80 56 53 24 79
Premii suplimentare :
Fond de premii :

care 83 741 lei report la suplimentar I.
Tragerea următoare va avea loc 

la Oțelul Roșu.
PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport din 
26 septembrie 1965 :

Concursul I* nr. 5
Premiul excepțional: 1 variantă a i 

120.000 lei.
Categoria a IlI-a (11 din 12) : 55 

variante a 697 lei.
Categoria a IV-a (10 din 12) : 696 

variante a 82 lei.
Report la premiul excepțional: 135.747 

lei.
Premiul excepțional de 120.000 Ici a 

fost obținut de Radu Petru din Turda. 
Concursul A nr. 39

Categoria 1 (12 din 12) : 2 variante 
a 62.863 Iei.

Categoria a II-a (11 din 12) : 69 va
riante a 649 lei.

Categoria a III-a (10 din 12) : 969 
variante a 69 lei.

au fost extrase 
numere :
19 25 17 42

29 7 6
943 853 lei din

TR. IOANIȚESCU
Rubrică redactată de Loto-Prono- 

sport.



Campionatul republican de hochei 

se va desfășura după o nouă formulă

Astăzi in sala Floreasca

0 nouă și atractivă partidă internațională de handbal

e O COMPETIȚIE CU 
PATRU TURURI • ACTIVI
TATEA SE EȘALONEAZĂ PE 
TOATA DURATA SEZONU
LUI • NOI CRITERII PEN
TRU DEPARTAJAREA ECHI
PELOR LA EGALITATE DE 

PUNCTE

Apropierea datei de începere a 
sezonului hocheistic aduce în actua
litate — ca și în alți ani — o pro
blemă foarte importantă: organiza
rea campionatului republican. Aceas
tă competiție a fost situată, în an
samblul calendarului competițional, 
o lungă perioadă de timp, pe „pla
nul al doilea". Cîteodată — este 
drept — din cauze obiective. Dar, 
de cele mai multe ori planificarea 
campionatului se făcea la date tîr- 
zii, spre sfîrșitul sezonului, desfășu
rarea lui fiind „accelerată" pe mo
tive cu totul nejustificate.

în asemenea condiții era firesc 
ca întrecerea celor mai bune echipe 
de club din țara noastră să nu poată 
contribui cu nimic la creșterea can
titativă și, mai ales, calitativă a a- 
cestui frumos joc sportiv și nici să 
constituie, prin formula ei de des
fășurare, un stimulent în ridicarea 
muncii din cadrul secțiilor fruntașe 
de hochei.

Care sînt principiile care stau la 
baza noului sistem și prin ce se 
deosebește el de cel vechi ? în pri
mul rînd, ediția din acest sezon se 
va disputa în patru tururi, spre deo
sebire de trecut, cînd în calendar 
nu erau cuprinse decît două. în fe
lul acesta, activitatea echipelor par
ticipante (aceleași de anul trecut: 
Steaua, Știința București, Știința 
Cluj, Dinamo București, Voința Mier
curea Ciuc și Tîrnava Odorhei) va 
fi mult mai bogată. în al doilea rînd, 
aceste patru, să le zicem, etape ale 
campionatului sînt eșalonate în așa 
fel încît să asigure o activitate con
tinuă celor șase formații, pe toată 
durata sezonului. în acest sens este 
de subliniat faptul că prin această 
măsură se asigură continuitatea în 
activitate — și deci, și în pregătire 
-—, unui număr mult mai mare de 
sportivi și nu numai celor cuprinși 
în loturile reprezentative.

CANOTAJ ACADEMIC: Cupa
Clubului sportiv școlar

Pe lacul Herăstrău au avut loc, de 
curînd, întrecerile de canotaj acade
mic organizate de Clubul sportiv 
școlar din Capitală. La această com
petiție dotată cu „Cupa C.S.S.", au 
participat aproape 140 de juniori și 
junioare din 8 cluburi sportive bucu- 
reștene. Concursul a fost binevenit 
deoarece el a adăugat un mic eveni
ment sportiv, pentru cei mai tineri 
mînuitori ai vîslelor sau ramelor în 
anemicul program competițional din 
acest sfîrșit de sezon. Iată princi
palele rezultate înregistrate în cele 
7 probe : schif 4+1 junioare cat. a 
Il-a (500 m) : 1. Metalul (Lidia Bloos, 
Florica Georgescu, Cornelia Voi- 
chescu, Maria Purice + P. Mogu) 
2:09,0; 2. C.S.S. 2:15,5,- 3. S.S.E. 1 
2:23,5,- schif simplu junioare II (500 
m) : 1. Ecaterina Gonda (S.S.E. 1) 
2:27,0 ; 2. Elena Todirașcu (Rapid) 
2:29,0; 3. Ileana Mânu (Olimpia)
2:33,0 ,- schif 4+1 juniori II (800 m) : 
1. Rapid (E. Mocanu, S. Negrescu, 
C. Constantinescu, N. David+V. Chi- 
vu) 3:20,2; 2. Dinamo 3:25,7; 3. C.S.S. 
3:30,2schif simplu juniori II (800 
m) : 1. Mihai Drăghici (Olimpia)
3:25,2; 2. Mălin Grigoriu (C.S.S.) 
3:26,8; 3. Gh. Cernea (C.S.S.) 3:31,0 ;

Holst (Olanda) învingător in
(Urmare din pag. 1)

adăugat „zestrei" de 27 de secunde încă 
25. Iată de altfel cum arată clasamen
tul primelor locuri în această semi-etapă: 
1. Ilolst 39:57,0; 2. Dumitrescu 40:05,0; 
3. Gawliczek 41:45,0; 4. Schouten (0- 
landa) 41:01,0 ; lleynig (Olanda) 
41,06,0; 6. Gabriel Moiceanu 41:10,0.

★
După o transbordare de 26 km aler

gătorii au luat, la amiază, startul în bloc, 
în semi-etapa a doua T. Severin—Cra
iova (112 km). Dinamoviștii încearcă să-i 
favorizeze lui Moiceanu o detașare de 
Gawliczek, dar purtătorul tricoului gal
ben nu se dezlipește de adversarul său

SPORTUL POPULAR
Pa-g. a 6-a Nr. 4782

în mod concret, iată cum se va 
desfășura în acest sezon campiona
tul republican. Prima etapă va avea 
loc începînd de la 8 noiembrie, pri
lej cu care se va inaugura și acti
vitatea pe patinoarul artificial „23 
August". Apoi, după o perioadă de 
timp afectată calendarului interna
țional (jocurile cu R.P. Ungară — 
tineret, R.D. Germană și turneul de 
calificare pentru seria B a campio
natului mondial), între 15—19 de
cembrie va avea loc a doua etapă, 
în continuare, cea de a treia etapă 
se va desfășura, dacă timpul va per
mite, la Miercurea Ciuc — între 
10 și 16 ianuarie 1966 —, urmînd 
ca ultimele jocuri să se organizeze 
între 31 ianuarie și 6 februarie 1966 
la București.

O altă prevedere nouă a regula
mentului de desfășurare a campio
natului republican este și aceea re
feritoare la departajarea echipelor 
aflate la egalitate de puncte. Pentru 
a se evita scorurile astronomice — 
înregistrate nu o dată în campionat, 
ca urmare a tendinței de „rotun
jire" a golaverajului — în caz de 
egalitate de puncte formațiile vor fi 
departajate astfel: pentru primele 
trei locuri se va avea în vedere gol
averajul prin scădere numai la jocu
rile dintre primele trei clasate, iar 
pentru ultimele trei între cele cla
sate pe locurile 4, 5 și 6. în cazul 
cînd este necesară stabilirea locu
rilor 3—4, atunci golaverajul șe face 
tot prin scădere, luîndu-se în consi
derație numai jocurile dintre pri
mele patru clasate.

Măsura luată de federația de spe
cialitate privind noul sistem de des
fășurare a campionatului republican 
ni se pare bună și ea poate contri
bui la ridicarea pe o treaptă supe
rioară a activității în hochei. Pentru 
aceasta este însă necesar ca condu
cerile cluburilor și asociațiilor spor
tive care au secții fruntașe de ho
chei să asigure toate condițiile de 
pregătire și participare echipelor res
pective, aplicînd întocmai indicațiile 
date recent cu prilejul consfătuirii 
antrenorilor, cînd au fost discutate 
nu numai învățămintele după ultima 
ediție a campionatului mondial ci și 
măsurile ce trebuie aplicate în ve
derea îmbunătățirii generale a acti
vității în hochei.

CĂLIN ANTONESCU

schif 2 vîsle juniori II (800 ni) : 1. 
Știința (M. Ionescu, N. Vintilă) 3:19,5;
2. Olimpia (G. Oprea, S. Georgescu) 
3:22,0; 3. Rapid 3:23,5; schif 8+1 ju
niori (800 m): 1. S.S.E. 1 (Panaitescu, 
Ogrezeanu, Pascal, Andronic, Giugu- 
lea, Băicoianu, S. Gonda, Rașeev + 
L. Gonda) 3:02,0; 2. S.S.E. 1 3:04,5;
3. CS.S. 3:05,0. De semnalat, că în 
această cursă, echipajul Metalului a 
produs (din cauza slabei pregătiri a 
cîrmaciului) un grav abordaj asupra 
Olimpiei căreia i-a avariat serios am
barcațiunea. Schif 4+1 juniori I 
(800 m) : 1. Olimpia (M. Gaftoniuc, 
V. Papadopol, N. Barta, Gh. Tur- 
neanu + G. Sandu) 3:22,0 ; 2. S.S.E. 1 
3:31,0,- 3. C.S.S. 3:37,5. Trebuie men
ționat că atît clubul Metalul cît și 
Știința au înscris cîteva echipaje 
pe care nu le-au prezentat la start 
(și aceasta fără motive serioase), fer 
clubul Steaua nu a fost de loc pre
zent în concurs)-

în clasamentul general s-au detașat 
Clubul sportiv școlar, care a marcat 
124,5 p. și Școala sportivă de elevi 
nr. 1 cu 105 p. Urmează : Olimpia 48 
p., Dinamo 45 p., Rapid 40,5 p„ 
Știința 4 p., Voi-nța 2 p. și Metalul 
-13 p. (I).

principal. După Strehaia înregistrăm eva
darea decisivă : 7 alergători pleacă, rînd 
pe rînd, din pluton. Astfel, Ilolst, Cio
can, Ciobanu, lleynig, Ziegler, Krannis- 
ter și Ardeleanu reușesc la sprintul din 
Filiași (cîștigat de Ciocan) să aibă un 
avans de 3 minute. O barieră îi reținuse 
însă 15 secunde. Apoi avansul, ca urmare 
a trenei rapide pe care o impun cei doi 
olandezi crește la 3:30. Plutonul contra
atacă și recuperează mai bine de 1 mi
nut.

Ordinea sosirii în semi-etapa T. Se
verin—Craiova este următoarea : 1. C. 
Ciobanu (Voința PI.) 21153:09, 2. Kran- 
nister, 3. lleynig, 4. Ciocan, 5. Ilolst, 
6. Ardeleanu, 7. Ziegler, toți în același 
timp; 8. Campigli 2h55:07 ; 9. Gaw
liczek, 10, Szumlakowski și după ei res
tul plutonului cu același timp.

Clasamentul general al etapei (140,6 
km) : I. Ilolst (Olanda) 3h33:06 (me-

Echipa cehoslovacă, cu cîteva clipe după antrenamentul efectuat ieri 
dimineață în sala Floreasca.

ESTE VORBA DE DISCIPLINĂ...
• ULTIMELE JOCURI de campio

nat au ridicat o problemă importantă: 
aceea a îndrumării jucătorilor și ju
cătoarelor spre practicarea unui 
handbal tehnic, viguros, în limitele 
îngăduite de regulament. în această 
privință avem la dispoziție numeroase 
exemple bune. Nu mai departe decît 
duminică am asistat la meciul Steaua
— Dinamo Brașov. Se întîlneau două 
echipe alcătuite din jucători bine în
zestrați din punct de vedere fizic, 
care au folosit — corect — calitățile 
lor atletice, oferind celor prezenți un 
spectacol handbalistic de bună cali
tate. Sportivii celor două formații au 
fost preocupați permanent de joc, 
apărîndu-și șansele cu toată dîrzenia, 
dar și cu multă corectitudine.

în schimb, am urmărit și partida 
feminină (notați bine : feminină) din
tre Progresul București și S.S.E. 
Buzău. Ei bine, în cele 50 de minute 
de joc (față de 60 la băieți) știți cîte 
faulturi au fost comise? 112 (I), 48 
Progresul și 64 S.S.E. Singură echipa 
S.S.E. a făcut în acest meci mai multe 
faulturi decît două formații de băieți 
la un loc!... Considerăm că tinerele 
buzoience sînt greșit îndrumate și că 
antrenorul lor are datoria să corec
teze radical orientarea lor, îndrep- 
tînd-o spre adevăratul joc de handbal. 
Acest lucru este valabil și pentru 
alte echipe, de băieți sau de fete.

• ÎNAINTEA ETAPEI a Ilî-a, 
Știința Petroșeni a rugat federația 
să-i amîne meciul cu Știința Tg. 
Mureș, programat pe terenul aces
teia din urmă, pe motiv că are ju
cători aflați în examene. Federația a 
îndrumat echipa din Petroșeni să ob
țină asentimentul celei din Tg. Mureș 
și apoi să-i comunice rezultatul. 
Acest rezultat n-a fost comunicat și, 
fără aprobarea federației, meciul nu 
s-a disputat I Arbitrul jocului s-a 
prezentat, dar nu și Știința Petro
șeni. Este un caz tipic de încălcare 
a disciplinei. Procedînd astfel, secția 
de handbal a Științei Petroșeni și-a 
pus echipa în situația — neplăcută — 
de a pierde acest joc cu 6—0. în plus
— pe bună dreptate — se naște în
trebarea : cine suportă deplasarea 
arbitrului ?...

etapa a V-a
die orară 39,436 km) ; 2. lleynig (0- 
landa) 3h34:15; 3. Krannister (Au
stria) 3h34:34; 4. Ardeleanu (Steaua) 
31134:47 ; 5. C. Dumitrescu (Steaua) 
3h35:12; 6. W. Ziegler (Dinamo)
3h35:38; 7. Gawliczek (Polonia)
31135:52; 8. Schouten (Olanda) 31136:08;
9. C. Ciobanu (Voința 1’1.) 31136:17;
10. G. Moiceanu același timp.

Clasamentul general individual după 
5 etape: 1. Gawliczek 221114:33; 2. G. 
Moiceanu 22105:25 ; 3. Dippold (RDG) 
221116:01 ; 4. Voigtlaender (R.D.G.)
22hl6:28; 5. Fr. Gera (Steaua) 221117:10; 
6. Holst (Olanda) 221117:29; 7. Hey- 
nig (Olanda) 221117:46; 8. Campigli
(Italia) 221120:27; 9. W. Ziegler (Di
namo) 22021:57; 10. C. Ciocan (Dina
mo) 221122:24 . Sîmbătă sc desfășoară 
etapa a Vl-a Craiova—Călimănești 145 
km iar duminică ultima etapă Hm. Vil- 
cea—București 175 km.

România—Cehoslovacia (feminin)

Foto : T. Roibu

NOTE

• UN ALT CAZ. Tot de indisci
plină. Regulamentul .Cupei de 
toamnă" — organizată pentru echi
pele feminine din seria I — prevede 
printre altele ca echipele să folo
sească jucătoare legitimate pentru 
secțiile respective sau care au încu
viințarea federației pentru a parti
cipa la competiție. Această prevedere 
este cunoscută, ca și toate celelalte. 
Totuși, Știința Timișoara a folosit în 
primele trei etape două jucătoare 
fără drept de joc (Vicu și Secheli), 
pentru ca în a patra să mai adauge 
o a treia (Rigo). Conform regulamen
tului, iederația a dat jocuri pierdute 
cu 6—0 echipei Știința. Dar nu 
aceasta este important, ci faptul că 
formația timișoreană încalcă cu bună 
știință regulamentul. Oare este atît 
de greu să-l respecte ?... (p.g.).

MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE 
CENTRUL ȘCOLAR TEHNIC ȘI TEHNIC DE MAIȘTRI 

BUCUREȘTI,

ANUNȚ
str. Poetul Cerna nr. 1

Centrul Școlar Tehnic ț‘ ~
Industriei Ușoare, cu sediul în București, str. Poetul Cei.ia 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 MAȘINĂ 
Examenul de admitere se va ține între 5—10 octombrie 1965. 
Se primesc absolvenți ai școlilor medii de cultură generală

și fără examen de maturitate, din Capitală și provincie. Elevii 
mi-

și Tehnic de maiștri al Mi’ iterului ' T» . • T» i '

CU
Școlii Tehnice beneficiază de amînarea satisfacerii stagiului 
litar și de burse in 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.
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Astăzi, în sala Floreasca, hai. 
listele noastre fruntașe, componen 
ale lotului reprezentativ, se vor pr 
zenta la un nou „examen”, de vei 
ficare, în vederea apropiatei ediții 
campionatului mondial, la care v 
avea de apărat titlul suprem cucei 
în anul 1962. De aceasta dată spo 
tivele române au în față o echi; 
puternică, recunoscută pe plan moi 
dial prin valoarea jocului pe care 
prestează : selecționata R.S. Ceh 
slovace.

Handbalistele oaspe sînt recomai 
date ca un adversar redutabil nu n 
mai prin rezultatele obținute anul : 
cesta (victorie asupra echipei R. 
Germane), ci și prin alte succese îi 
scrise în palmaresul Lor. Astfel, e 
au cucerit titlul de campioane a 
lumii la prima ediție a acestei într 
ceri, disputată în anul 1957 în Ii 
goslavia, cînd au învins în fina 
reprezentativa Ungariei cu 7— 
(5—1) ! în anul 1962, cînd în ța: 
noastră a avut loc cea de a II-a ed 
ție a campionatului mor.dial, ham 
balistele cehoslovace au rupat loc 
al III-lea, învingînd în jocul de 
raj echipa Iugoslaviei cu scorul 
6—5 (5—2).

Sosite de joi în Capitală, sport 
vele cehoslovace au făcut două antri 
namente. Antrenorii A. Kolarik 
J. Kecskemethy ne-au comunicat <. 
vor folosi în jocul de azi următ'o; 
rele jucătoare : Herzogova și Hou; 
kova (portari), Cifranicova (5), Ja 
cajova (13), Holoubkova (2), Kerni 
rova (10), Kosikova (4), Kyryanov 
(7), Malinova (3), Schifferova (6 
Veckova (9), Blechova (8), și Frai 
tova (11). Numerele din parantez 
sînt cele pe care le vor purta pe tr 
couri jucătoarele. Dintre acest: 
Houskova, Kernerova, Kosikova 
Veckova au j’ucat la București în 196! 
cu prilejul campionatului mondial.

în ceea ce privește echipa noastr 
antrenorii C. Popescu și Fr. Spier vo 
alcătui formația de bază din urma 
torul lot : Naghi și Anca (portari 
Boțan, Hedeșiu, Dobîrceasiu, Flore 
ianu, Sramco, Leonte, Secheli, Frânt: 
Naco. Dumitru, Nemetz, C. Dum: 
trescu.

Partida va începe îa ora 19 și v 
fi condusă de arbitrul Horst Schnei 
der (R.F. Germană), același care 
condus finala ultimului campions 
mondial masculin, disputată într 
echipele României și Suediei.



Cârti de vizită
FLORIN GHEORGHIU

Tradiția nu se dez
minte. încă un campion 
mondial de juniori a de
venit MARE MAESTRU. 
Cel care își trece pe 
cartea de vizită înaltul ti
tlu este, de data aceasta, 
FLORIN GHEORGHIU.

De vreo cinci ani, dis
cuțiile iubitorilor de șah 
din țara noastră se în; 
vîrtesc în jurul numelui 

foarte 
Apari- 
„mare- 

impetu-

Poșta magazin

vîrtesc în jurul 
acestui tînăr și 
talentat jucător, 
ția sa în arena 
lui șah" a fost 
oasă și s-a produs în 
1960. Un elev ploieș
tean, în vîrstă de 16 ani, 
se calificase în finala 
campionatului țării. Epi
sodul acela, petrecut în 
Aula Bibliotecii Univer
sitare, n-a fost uitat. Vă 
amintiți. Ultima rundă... 
(Gheorghiu conducea cu 
4 jumătate de punct 
'înaintea lui Giocîltea...
în partida decisivă se 
întîlneau Gheorghiu și 
Ciocîifea... Sala a fost 
luată cu asalt. O tablă 
de demonstrație a tre
buit să fie pusă în hol. 
Apoi, încă una în stradă. 
Partida s-a întrerupt cu 
un pion în plus pentru 
Ciocîltea. în noaptea 
aceea dinaintea reluării 
nici un ploieștean ade
vărat n-a închis ochii. 
Toți au analizat. Dar, și 
fără acest ajutor, Florin 
Gheorghiu a găsit calea 
de remiză. A doua zi 
era proclamat campion 
al României !

Florin Gheorghiu a 
străbătut cu... termen re
dus stagiile clasificării 
șahiste. A urcat scara

MICROSTATISTICĂ PESCĂREASCĂ
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matorii de pescuit n-au 
mai prididit cu prinsul 
peștelui atras de... „na
da" aruncată de concuren
ța la campionatul mondial. 

Să tragem linie și sâ a- 
dunăm : 75 de pescari spor
tivi vestiți în lumea în
treagă au pescuit timp de 
3 ore 23,212 kg. de pește ! 
Și cînd te gîndești că, a- 
cum doi ani,' clasamentul 
final al campionatului de 
pescuit al Angliei s-a 
făcut prin... tragere la 
sorți, întrucît nici un con
curent nu a reușit să prin
dă în timpul regulamen
tar de concurs... măcar un 
pește !

M. RAHOVEANU

Cînd am auzit că unii 
dintre concurența francezi 
sau italieni „scot" la antre
namente (la ei acasă) cite 
250 de pești pe oră, și chiar 
mai mulți, am înghețat. 
„Iese primul — îmi poves
tea cineva — cel care știe 
sc folosească fiecare frac
țiune de secundă, să scoată 

Echipa 
zervă),

campioană : A. Vegh, B. Fiu, O. Tudoran (re- 
L. Banciu, I. Pană, — — * :

Stoenescu. Foto

cu o mînă și cu 
pună rima pe cîr-

peștele 
alta să 
ligul undiței".

Se pare însă că bătrî- 
nul Danublu, în miile de 
kilometri pe care îi stră
bate, a văzut multe, inclu
siv concursuri pescărești. 
Așa că, duminică, la Ga
lați și-a strîns puii la piept 
cînd a trecut prin dreptul 
Țiglinei, lăsînd printre scu
lele undițarilor, ca momea
lă, numai cîțiva obleți și 
sabițe neastîmpărate, că 
doar știa că sportivilor nu 
le trebuie nici de saramu
ră, nici de proțap. Și-ar fi 
fost... păcat de pește.

Și iată-ne prin cele 5 sec
toare trase la sorți, cu cîte 
15 pontoane, pe care se 
trudeau 75 de pescari spor
tivi vestiți în toată lumea.

S-au aruncat în apă tone 
de „nadă" (un amestec de 
turte de floarea soarelui, 
de boabe de porumb și 
alte... delicatețv.ri pentru 
pești). Arbitri la fiecare 
concurent, nu care cumva 
să vină vreunul cu pești 
prinși de-a gata, ori să-i 
îndoape cu te miri ce, să 
tragă la cîntar (un gram 
= un punct, plus 5 punc
te de bucată). Și în cele 3 
ore de undit, în locul 
crapilor cu... puncte, ori 
al somnilor sau șalăi
lor, a țîșnit din ădîncuri 
cînd și cînd, cîte-o „fîță" 
mai curioasă. S-a supărat 
cineva? Nu. Zicala 
dare și tutun4 
zentă în 
îi toate

Am în 
general.

,răb- 
a fost pre- 

toate sectoarele, 
limbile.
față clasamentul

individual la 
I în semifinala 
Europei. Evident, 
Gheorghiu, avea 

de mare maestru.

mâiesfriei în fuga 
rind cîte trei trepte din- 
tr-o data. Și, cînd a 
ajuns în vîrf, nu a ame
țit... A început sâ învețe 
cu și mai multa îndîr- 
jire. Palmaresul i-a cres
cut o data cu vîrstă. 
Locul II la campionatul 
mondial de juniori din 
1961 (dupâ Parma), doua 
titluri de campion a! 
țârii și, în sfîrșit, în 1963, 
tronul mondial al tine
rilor șahiști. A urmat 
„nota" de mare maestru 
la Olimpiada de la Tel 
Aviv. succesul! de la 
Hastings (locul II dupâ 
Keres), cel mai bun re
zultat 
masa 
Cupei 
Florin 
forțâ
Iar Congresul F.I.D.E., de 
la Wiesbaden (septem
brie 1965), nu a avut 
decît sâ transcrie o rea
litate de fapt.

Despre Florin Gheor
ghiu sînt multe de spus. 
Câ este student fruntaș, 
în anul V la facultatea 
de filologie, câ vorbește 
și scrie curent în mai 
multe limbi, câ este un 
iubitor al muzicii și... 
cîte altele. Dar, toate nu 
încap pe o simplâ carte 
de vizitâ.

VALERIU CHIOSE

Pe echipe, locul I și cam
pioană mondială —r Repu
blica Socialistă România— 
care a obținut, pe sectoa
re, 2 locuri I (N. Enache 
și M. Stoenescu), 2 locuri 
V (Al. Vegh și I, Pană) și 
un loc X (B. Fiu), cu toa
te că cei mai buni dintr-ai 
noștri au căzut în sectoa-

N. Enache (rezervă) și M. 
: St. Petrescu.

rele cele mai „slabe".
Franța și Italia — care 

au dominat în celelalte 11 
ediții — au trebuit să se 
mulțumească cu locurile II 
și, respectiv, VII.

La individual, profesorul 
de educație fizică Robert 
Tesse, fost de două ori 
campion mondial, care cîș- 
tiga locul II în 1963 cu 88 
de pești, a cîștigat primul 
loc cu numai 11 bucăți, în
tre care 4 crăpceni însu- 
mînd cca 2 kg, care i-au 
adus de altfel și titlul.

Cei mai mulți pești i-a 
prins Stoenescu = 42 t La 
cîntar toată tolba a tras 
numai 331 de grame, adică 
nici de o ciorbă ca lumea ! 
Englezul Clifford, în 
schimb, a pescuit numai 6 
pești, care au cîntănt a- 
proape 2 kg. Maghiarul 
Semmer a „recoltat" 10 bu
căți, în greutate... totală 
de 51 grame, care i-au a- 
dus locul 44, în timp ce 
Price (Anglia), cu un sin
gur pește, a ocupat locul 
39 (128 gr), iar luxembur
ghezul Milller, cu 2 pești 
(265 gr) a cîștigat locul 26.

Locurile 61—70 au fost o- 
cupate de boncurenți care 
au prins un singur pește.

Ultimele 5 locuri (71—75) 
au fost ocupate în ordi
nea... alfabetică, întrucît 
cele 3 ore de concurs au 
fost insuficiente competi
torilor pentru a prinde 
măcar un pește.

Cu o zi înainte, la antre
namentul oficial, pescarii 
sportivi au scos o grăma
dă de pești și e greu de 
crezut că s-a terminat peș
tele din Dunăre, pentru că 
a doua zi, după concurs, a-

VARIETĂȚI• VARIETĂȚI* VARIETĂȚI • VARIETĂȚI
RĂZBUNAREA PORTA

RULUI...
In Franța se dispută me

ciul Sedan — Cannes.
Arbitrul acordă 11 metri 

pentru Sedan. Execută 
Breny și... gol. Mai trece 
un timp. Din nou 11 me
tri pentru Sedan, din nou 
bate Breny și... gol !

Se mai joacă vreo cîteva 
minute și — pentru a treia 
oară — 
penalti 
ției din

Breny 
punctul 
a-și potrivi balonul.

Atunci, portarul echipei 
Cannes se apropie de 
Breny și îi spune rîzînd :

— Fii gentil și... lasă-mă 
Pe mine să bat de data asta 
lovitura. Este singurul fel 
în care pot să răspund a- 
cestui arbitru...

arbitrul acordă 
în favoarea forma- 
Sedan.
se îndreaptă spre 
de la 11 m pentru

NU E GOL!
Echipa norvegiană Lyn, 

care activează în divizia 
B, are și un al.,., treilea 
portar, în afară de cel ti
tular și cel de rezervă. A- 
cesta este Oyvind Ander
sen, conducătorul tehnic 
al echipei...

El a „debutat" în acest

0 nouă familie de sportivi
și un tată fericit

De curînd, la Sfatul 
popular al raionului 16 
Februarie au fost pre- 
zenti (fără absente ne
motivate) membrii sec
țiilor de box și tenis de 
cîmp ale clubului Steaua.

Motivul ? Cu toții au 
fost martori la întemeie
rea unei noi familii de 
sportivi : boxerul Ni
colae Gîju — campionul 
„„cocoșilor" noștri, s-a 
căsătorit cu jucătoarea 
de tenis Letiția Man.

Așadar, mănușile me
daliate cu bronz la ulti
mele campionate euro
pene vor face, de acum 
înainte, casă bună cu o 
speranță a rachetei. La 
urările noastre de feri
cire, Nicolae Gîju ne-a 
răspuns cu o primă de
clarație în calitate de 
„cap de familie" — „A- 
rtul 1965 mi-a adus o 
triplă satisfacție : meda
lia de bronz la Berlin, 
tricoul de campion repu
blican și căsătoria cu 
fata iubită. Voi avea de 
apărat 2 titluri sportive 
și de consolidat o căsni
cie pe care amlndoi ne-o 
dorim de cel puțin 15 re
prize x 3 anii? Sper să 
reușesc /“

Dacă veniti zilele a- 
cestea îri parcul sportiv 
Progresul, veți vedea. 

post în meciul susținut de 
Lyn cu formația Gjovik. 
Văzînd Qfî portarul echi
pei sale a intervenit de
fectuos, la un șut al unui 
atacant advers* Andersen 
a întins piciorul, încercînă 
să oprească balonul. Min
gea, atinsă de Andersen,

a depășit linia porții, după 
care a revenit în teren.

Jucătorii de la Gjovik au 
reclamat gol. Arbitrul, 
însă, aplicînd regulamentul 
— înainte de a intra în 
poartă mingea fusese atinsă 
de „un corp străin" 
speță Andersen — a 
„minge det arbitru".

în 
dat

STRICT INTERZIS
dinUniunea de fotbal 

Belgia nu mai prididește 
luînd în discuție... recla- 
mațiile la adresa arbitri
lor, acuzați că „țin" ba cu 
o echipă ba cu alta.

Pentru ca obiectivitatea 
arbitrilor să nu mai fie 
pusă la îndoială, Uniunea 
de fotbal belgiană a sta
bilit următoarele :

1) Arbitrii trebuie să vi
nă la teren cu mijloace 
proprii. Ei n-au voie să 
folosească vehiculele ce li

printre spectatorii parti
delor feminine, fun bo
xer care — deși în a- 
fara ringului — ține 
pumnii strînși. Letiția 
Man-Gîju e cauza; s-a 
calificat în semifinale I

Nu le putem dori de
cît mult succes pe ring 
sau în fața fileului 
înțelegere deplină 
noua lor viată !

★
fericit despre 
vorba în titlu 

CORNEL

Tatăl 
care este 
se numește 
PAVLOVICI și este pur
tătorul (din cînd în cînd) 
al tricoului cu nr. 9 în e- 
chipa de fotbal Steaua. 
Acum cîteva zile, soția 
tînărului înaintaș bucu- 
reștean a născut un bă
ietei.

La cîteva ore după fe
ricitul eveniment. Cornel 
Pavlovici și-a luat primu! 
angajament de „tată" : — 
„Pentru băiețașul meu, îi 
marchez duminică un gol 
prietenului Datcu /'

Replica Iui Ilie Datcu 
la declarația prietenului 
său o vom vedea mîine 
pe stadionul „23 August". 
Si Datcu este tată, ba 
chiar cu mai multă -ex- 
perientă"- Are o fetiță de 
6 luni 1

Cr. ȚOPESCU

de duminică
UN ȘOFER BRAȘOVEAN : Cum asta, frate, am 

uitat unde e schimbătorul de viteze ?
IN GARĂ LA GALAȚI: Rapidul pe distanța 

Galați — București va pleca de la linia a 2-a.
UN CEFERIST BUCUREȘTEAN: Cuple la linia 11
UN CRAIOVEAN : Să-ți spun eu una adevărată 

cu oltenii: Un Trabant din Pitești sc ciocni cu 
un Fiat 1300 din Craiova. Zob se făcu Trabantul.

UN IEȘEAN : De-ar ieși tot așa I Ci ghini ar hi 1
UN PETROLIST : Mărim cifra octanică cu încă 

unul cel puțin I
LA ARAD: Orchestra către un texlilist i

— Doriți tot bătuta pe loc ?
— Nu !De data asta o învîrtită I

UN PROFESOR DIN ORADEA: — Solomon! 
Care Criș trece prin Oradea ? — Crișul repede !

— Repede ai spus ?
UN ASTRONOM : Dacă nici duminică nu văd... 

luceafărul mă las de meserie.
DRAGOȘ COJOCARUi

de

au

s-ar pune la dispoziție 
către echipa gazdă;

2) Ei nu vor putea cere 
invitații pentru sofia sau 
copiii lor de la clubul or
ganizator ;

3) Arbitrii nu mal
voie să participe la mesele 
comune de după meci.

In ce privește „punctul 
3", cavalerii fluierului nu 
c.u ce regreta : în 9 din 10 
cazuri, la aceste mese co
mune ei aveau de suportat 
reproșurile echipei învinse. 
Așa că tot nu le... tihnea 
mîncarea l

MĂSURI SPECIALE
Lotta G. Sayer, locuitoa

re a orașului englez Nor
wich, este o mare amatoare 
a jocului cu balonul ro
tund. Prezența la meciuri îi 
ridică însă unele greutăți, 
deoarece această înflăcăra
tă suporteră cîntărește... 
120 de kilograme și are o 
talie de 150 de centimetri. 
Din această cauză, doamna 
Sayer nu poate pătrunde 
pe stadion prin porțile ro
tative de la intrări...

Apreciind dragostea pen
tru fotbal a acestei femei, 
conducerile mai multor 
cluburi din prima ligă a 
campionatului Angliei au 
hotărît că, de acum îna
inte, ea va putea intra 
prin porțile rezervate... au
tomobilelor.

Doamna Sayer va trebui 
însă să cumpere de fie
care dată cîte... două bi
lete de intrare, ea ocupînd 
(cel puțin) două locuri în 
tribună.

Aplauze pentru oaspeți...
L-ați recunoscut, de

sigur. La microfon este 
fotbalistul NICOLAE 
GEORGESCU, căpitanul 
echipei Rapid. Transmi- 

Cugetări înaintea etapei

MIHAI DUMITRU și 
ANGHEL MIHAI, BUCU
REȘTI. — C. Dan, de la 
Rapid, este fiul unui cu
noscut fotbalist de acum 
30 de ani : Duce. S-a ade
verit proverbul ; „mărul 
nu cade departe de pom!" 
El are 25 de ani, 1,83 m 
înălțime și... 81 de kilo
grame. (De acest lucru cel 
mai bine își dau seama ad
versarii lui !). Ne între
bați : unde a mai jucat ? 
Numai la Rapid. Să vă 
spun și de cînd : de 15 
ani ! Din acest punct de 
vedere este la un... pas 
de Macri, care joacă de 
16 ani la „giuleșteni".

BUCU- 
greu de 
cel mai 

boxer de categorie 
din toate timpurile.

COSMA, ICUȘEȘTI. 
avut cîteva întîlniri 

internaționale la judo. A- 
nul trecut, de pildă, la 
București, a avut loc un 
meci între sportivii noștri 
și cei francezi.

EMIL LUCA, 
REȘTI. — 1) Este 
spus care a fost 
bun boxer de 
grea
Aspiră la acest... titlu, în 
mod special, Jack Demp
sey, Joe Louis și chiar... 
Cassius Clay (după păre
rea lui Joe Walcott). — 2) 
Dobay a avut un șut ex
trem de puternic. Cele ce 
vi s-au spus dv. (și altora) 
sînt însă de domeniul po
veștilor.

GHEORGHE PANCIU, O- 
RAVIȚA. — „Bobby" Fis
cher a încetat de a mai 
fi un „copil minune", atît 
ca vîrstă cît și ca... rezul
tat (mai ales dacă ne re
ferim la turneul de la 
vana). El a împlinit 
martie 22 de ani.

Ha
in

i

HADY EMERIC, SATU 
MARE. — ,,Să presupunem 
că, în „Cupa cupelor", în 
deplasare, o echipă obține 
rezultatul de 0—0. Jucînd 
apoi pe teren propriu în
vinge cu 2—1. Ținînd sea
ma de faptul că în această 
competiție fiecare gol îns
cris în deplasare se con
sideră dublu, golaverajul 
este 2—2. Care echipă se 
califică mai departe ?". 
Mai încape vorbă ? Echipa 
care a învins și a realizat 
astfel 2 puncte față de 1 
punct cit are formația ad
versă. Este adevărat că în 
„Cupa cupelor" un gol în 
deplasare valorează două,

te oare un meci de 
ifotbal din cadrul u.- 
nei „duminici sporti
ve'? Nu ! împreună cu 
alți jucători din .Giu- 

dar nici așa nu merge : 
golaverajul să fie mai im
portant decît punctele !

ANCA SIMION, PITEȘTI. 
— Boc, unul din cei doi 
fundași centrali ai Petrolu
lui este un... produs al c- 
chipei ploieștene. El a fost 
promovat din echipa de 
juniori a Petrolului. Și se 
comportă bine în prima e- 
chipă. Să sperăm că nu 
se va înfumura și că va 
munci în continuare cu și 
mai multă pasiune pentru 
a-și ridica măiestria spor
tivă.

PETRE I. PETRE, BUCU
REȘTI. — cele două me
ciuri dintre Rapid și Pe
trolul, care s-au încheiat 
cu rezultate atît de contra
dictorii, s-au desfășurat pe 
stadionul „23 August**. A 

în a- 
note el se 
cu antre- 
cu obser-

ELEVI DE 
CAPITALA.

învins întîi Rapid cu 6—1, 
pentru ca la scurtă vreme, 
în turul campionatului 
următor, Petrolul să cîș- 
tige cu 6—0. în ultimul 
timp însă, în jocurile Ra
pid — Petrolul balanța 
cam înclină de partea Ra
pidului !

M. MUREȘAN, OCNA 
DEJULUI. — Notele date 
fotbaliștilor de categorie A 
reprezintă aprecierea cro
nicarului respectiv, 
cordarea acestor 
consultă adesea 
norii echipelor, 
vatorii federali.

UN GRUP DE 
LICEU DIN
1. La „Universiadă" a par
ticipat echipa studențească 
de baschet — amatoare —• 
a S U.A. 2. Koszka, așa 
cum ați putut vedea citind 
formația Farului din ulti
mul timp, face parte acum 
din rîndurile echipei cons- 
tănțene. 3. Ilie Oană a fost 
de două ori internațional. 
El ia jucat ultima oară în 
echipa națională la 20 oc
tombrie 1939, la București, 
in meciul în care am ob
ținut cel mai bun rezultat 
in fața Ungariei : 1—1. îna
intarea noastră a avut ur
mătoarea alcătuire : Oană, 
Spielman, Reuter, Bodola, 
Bogdan..

ION POȘTAȘU
Ilustrații : NEAGU 

KADULESCU

lești", el a fost invita
tul Casei de Cultură a 
Tineretului din raionul 
16 Februarie, la o întll- 
nire cu tinerii din acest 
raion, în marea lor ma
joritate suporteri ai Ra
pidului.

Despre ce le-a vorbit 
Nicolae Georgescu ? Des • 
pre felul cum se pregă
tesc fotbaliștii, dar șt 
despre viața lor persona
lă, despre familiile lox, 
despre diferite întîmplărx 
din muncă și sport.

în aplauzele celor de 
față, Georgescu a făgă
duit, în numele tuturor 
jucătorilor de la Rapid, 
că anul acesta ei sînt ho- 
tărîți să evite surprizele 
cu care... amărăsc uneori 
zilele suporterilor și să 
aducă, în sfîrșit, 
Iești" titlul 
ai țării-..

Text și

., în „Giu- 
de campioni

foto :

T. ROIBU

45 de ani
in ring

La bo-
Ray 
fost 

la ca- 
nu nu-

această vîrstă, 
xerul de culoare 
Sugar Robinson, 
campion mondial 
tagoria mijlocie, 
mai că își continuă ac
tivitatea, dar obține 
încă MlctorM- Recent, 
intr-un med susținut 
cu Joe Walcott, în eta
te de 21 de ani, Robin
son a cîștigat detașat la 
puncte.



BOHEHMSySJE

Dublă victorie atletică ia Timișoara
(Urmare din pag. 1)

performanțe mondiale din acest se
zon. A fost începutul asaltului spre 
victoria finală. Apoi, Viorica Visco- 
poleanu (6,37 m), foarte bine tatona
tă de Ecaterina Potoroacă (6,05 m) 
ca și Ana Sălăgean (16-06 m) au rea
lizat maximum de puncte. O contri
buție importantă au avut și campi
oanele olimpice Iolanda Balaș (1,80 
m) și Mihaela Peneș (57,44 m) — 
dublată cu mult succes de Maria 
Diaconescu (52,86 m), astfel că în
,cele din urmă atletele noastre au 
reușit să-și înscrie în palmares pri
ma victorie din istoricul întreceri
lor cu selecționata Cehoslovaciei.

Victoria atletelor noastre este cu 
atît mai semnificativă, cu cit ea a 
fost însoțită și de o serie de per
formanțe de cea mai bună valoare.

2- Norvegia 3:14,1. Scor final : RO
MÂNIA — NORVEGIA 120,5—90,5.

REZULTATE TEHNICE — MAS
CULIN: 200 m: 1. BUNAES (N) 21,0, 
2. Zamfirescu (R) 21,1, 3. Brenne (N) 
21,4, 4. Tudorașcu (R) 21,6; 800 m: 
1. ENE (R) 1:51,7, 2- Rekdal (N) 
1:52,0, 3. Ștef (R) 1:52,0, 4. Kvalheim 
(N) 1:52,4; 5000 m: 1. BARABAȘ (R) 
14:25,6, 2. Isaksen (N) 14:32,4, 3.
Hammarsland (N) 14:41,4, 4. Lupu
(R) 14:45,0; 400 mg: 1. SKJELVAG 
(N) 51,9, 2. Albrecht (R) 52,6, 3. Gul
brandsen (N) 52,8, 4. Rățoi (R) 53,0; 
3000 m obst.: 1. CARAMIHAI (R) 
•:56,4, 2. Lien (N) 9:09,8, 3. Solberg 
(N) 9:26,6- Vamoș (bolnav) nu a pu
tut lua startul; prăjină: 1. ASTA-

FEMININ — 200 m : 1. I. PETRES
CU (R) 23,5 — nou record, 2. Eichle
rova (C) 23,8 -— nou record, 3. Hilt- 
scherova (C) 24,1, 4. Cheșu (R) 24.6; 
800 m: 1. INGROVA (C) 2:09,1, 2. 
Stanca (R) 2:10,3, 3. Todorof (R)
2:10,3, 4. Zakova (C) 2:18,7; lungime:
1. V. VISCOPOLEANU (R) 6,37 m,
2. E. Potoroacă (R) 6,05 m, 3. Kuc- 
manova (C) 5,69 m, 4. Smerdova (C) 
5,57 m; înălțime: 1. I- BALAȘ (R)
l, 80 m, 2. Bernardova (C) 1,66 m,
3. Houskova (C) 1,63 m, 4. Stoenescu 
(R) 1,60 m; greutate: 1. A. SALĂ- 
GEAN (R) 16,06 m, 2. Duchonova (C) 
15,17 m, 3. Gurău (R) 14,70 m, 4. 
Frankova (C) 14,33 m; suliță: 1. M. 
PENEȘ (R) 57,44 m, 2. M. Diaconescu 
(R) 52,86 m, 3. Hornykova (C) 49,66
m, 4. Hermanova (C) 42,58 m; 4x100 
m : 1. CEHOSLOVACIA 46,4, 2. Ro
mânia (Cheșu, Beșuan, Petrescu, 
Viscopoleanu) 46,5 — nou record- 
Scor final: ROMÂNIA — CEHO
SLOVACIA 60—57.

Boxerul român N. Puiu (stingă) in plin atac asupra vestgermanului Gai
lus pe care l-a Învins In prima repriză a meciului.

Telefoto : U.P.I.

După „remiza“ pugilistică de la Hamburg

Primele 10 performere ale lumii
200 m în acest sezon:

la

CAIRO

ri, rezultate

Campionatele europene de tir au 
continuat Ia Cairo cu desfășurarea 
probei de carabină (300 m) care a 
fost cîștigată de polonezul Stefan 
Masztak cu 537 puncte. El a fost ur
mat în clasament de Viktor Avilov 
(U.R.S.S.) 534 p și Josef Sadurski 
(Polonia) 534 p. în clasamentul pe 
echipe la această probă, primul toc a 
fost ocupat de U.R.S.S. 2 113 puncte, 
urmată de Polonia — 2 069 puncte 
și Ungaria 2 058 puncte.

PEKIN

de atle- 
Ci-hin a 
P. Chi-

22,7 
23,0
23,1
23,3

I. 
E.
E.

Kirzenstein (Polonia)
Klobukowska (Polonia)
McGuire (S.U.A.)

W. Tyus (S.U.A.)
23.5 V. popkova (U.R.S.S.)

I. PETRESCU (ROMANIA)
23.6 I. Becker (R.F.G.)
23,8 W. Cornelissen (Africa de Sud)

J. Simpson (Anglia)
L. Samotesova (U.R.S.S.)
M. Tranter (Anglia) 
M.
L. Eichlerova (Cehoslovacia).

Nemeshazy (R.P.U.)

FEI (R) 4,60 m, 2. Savin (R) 4,40 m, 
3. Bredrolt (N) 3,95 m, 4. Bo«rstol
(N) 3,75 m; lungime: 1. SAMUNGI 
(R) 7,35 m, 2. Bădini (R) 7,26 m, 3. 
Berg (N) 6,95 m, 4. Ekberg (N) 6,58 
m; disc: 1. NAGHI (R) 52,32 m, 2. 
Skauvert (N) 51,80 m, 3. Sălăgean 
(R) 50,62 m, 4. Lorentzen (N) 50,48 m; 
ciocan: 1. KROGH (N) 62,78 m, 2. 
Drăgulescu (R) 60,94 m, 3. Foleide 
(N) 60,56 m, 4. Costache (R) 60,36 
in,- 4x400 m: 1. ROMÂNIA (Albrecht, 
Osoianu, Rățoi, Zamfirescu) 3:13,9,

Joi seara, la miezul nopții se dis
puta în sala Marckhalle, din Ham
burg, ultimul meci al întîlnirii de 
box dintre primele 
ale R. ~ "
Echipa țării 
rezultat 
compania unor boxeri 
au fost încurajați frenetic de peste 
6000 de spectatori. Confruntarea pu- 
giliștilor români și germani a avut 
ca arbitru neutru pe elvețianul Neu- 
hold.

în lipsa campionului 
Frcistadt, „musca* noastră, 
a încrucișat mănușile cu 
boxer care posedă o bună 
execuție, precum și o pregătire fi
zică excelentă. Giucă, însă a... dansat 
în jurul adversarului, primind foarte 
puține lovituri. în schimb, contrele 
sale au fost precise, intensificîodu-se 
de la o repriză la alta. Anunțarea 
deciziei a fost o simplă formalitate,

F. Germane 
noastre 

satisfăcător

reprezentative 
și României, 
a reușit un 
(10—10) în 
tehnici, care

european 
C. Giucă, 

Koerper, 
viteză de

cu atît mai mult cu cît „neutrul* a 
punctat pe buletin 60—55 pentru 
Ciucă ! Abia a sunat prima bătaie 
de gong (la categoria cocoș) și N. 
Puiu asista calm la numărarea ad
versarului său — Gailus. La reluarea 
luptei boxerul german a fost trimis 
din nou la podea, pentru ca imediat 
să fie abandonat de arbitru. în 
schimb, la categoria pană, C. Stanef 
a coborît treptele ringului învins de 
Klee prin descalificare în repriza a 
doua. Prima repriză a aparținut bo
xerului nostru, însă în cea de a doua, 
dovedind o nervozitate excesivă Sta
nef și-a lovit adversarul după ceafă 
și a fost, pe bună dreptate, descali
ficat.

Vasile Antoniu a readus încrederea 
în rîndul sportivilor noștri, obținînd, 
în cadrul categoriei semiușoară, o vic
torie (abandon, repriza secundă)
plaudată îndelung de spectatori. în 
primul rund, Antoniu a avut un ușor 
avantaj, dar în al doilea nu i-a mai 
lăsat lui Schmidt nici o speranță. Pus

a-

„K. D.“ în urma unui „un-doi” la 
față, boxerul german s-a ridicat 
greu și din nou a făcut cunoștință 
cu podeaua, pierzînd în cele din urmă 
prin abandon. La „ușoară” I. Dinu a 
făcut remiză cu Hanstein. I. Pițu și 
V. Dobre au pierdut categoric la 
Kottysch și, respectiv, Meyer. I. Ol- 
teanu l-a întîlnit pe campionul anu
lui 1965 al R.F. Germane, Horning. 
Mijlociul nostru a atacat permanent, 
dar nu l-a... găsit decît rareori pe 
boxerul german • care, din defensivă 
plasa multe lovituri de întîmpinare. 
Partida s-a încheiat la egalitate. Sin
gura decizie care poate fi pusă în 
discuție este aceea din partida care 
a opus pe I. Monea lui Gerber. Pri
mele două reprize au fost egale, dar 
în a treia Monea a atacat insistent, 
iar boxerul german a primit un aver
tisment. La „grea*, meci fără istoric 
între V. Mariuțan și Hubner. Arbitrii 
au dictat „nul”.

PETRE EPUREANU
arbitru

învingător In „Raliul Dunării14
VIENA 1 (Agerpres). — Competiția 

automobilistică „Raliul Dunării-Castrol", 
care a trecut prin R. F. Germană, Ceho
slovacia, Ungaria și România, 
afîrșit la Viena.

I In clasamentul general final 
mul loc s-a clasat echipajul ___

1 dr. A. Pilhatsch-P. Lederer pe un 
toturism B.M.W. urmat de echipajele 
R. Jones—J. Clceg (Anglia) pe Morris 
€oopcr și G. Wallrabenstein—E. Miiller 
(R. F. Germană) pe Porsche.

★
i O altă competiție automobilistică de 
(amploare, „Turul Europei", desfășurată 
■ tnl re 10 și 24 septembrie de-a lungul 
a 11 475 km pe un traseu care a stră- 

| bătut Cehoslovacia, Ungaria, România, 
•Iugoslavia, Bulgaria, Grecia, Italia, Mo
naco, Franța și Spania, s-a încheiat în 
K. F. Germană.

A câștigat echipajul J. Springer—dr. 
Brendel (R. F. Germană) pe un auto
turism Ford. Pe locurile următoare s-au 
clasat echipajele K. Pickhardt—N. Sup
per (R. F. Germană) și R. Nellemann— 
J. Nielsen (Danemarca).

In cursă au luat startul 50 de echi
paje, dar numai 33 dintre ele au termi
nat-o.

a luat

pe pri-
austriac

au-

Cu prilejul unui concurs 
tism desfășurat la Pekin, Ni 
stabilit un nou record al R. 
neze la săritura în înălțime cu o per
formanță de 2,23 m. Vechiul record 
era de 2,22 m și aparținea aceluiași 
sportiv. Performanța lui Ni Ci-hin 
este cu 5 cm inferioară recor silui 
mondial deținut 
Valeri Brumei.

de atletul k ,'tetic■ r

BERLIN

disputate în turneul 
șah de la Zinnowitz 

maestrul român 
nu figurează în 
ale clasamentului. 
(Ungaria) cu 6‘/2 

UÎilmann, Zinn

După 9 runde 
internațional de 
(R. D. Germană), 
Teodor Ghițeșcu 
primele 6 tocuri , 
Conduce Dely 
puncte, urmat de 
(ambii R.D.G.) și Haag (Ungaria) cu 
cîte 6 puncte, Simaghin (U.R.S.S.) 
5'/2 (1) p, Liebert (R.D.G.) ’ ’
(U.R.S.S) 5‘/2 p. în ultimele 
disputate, Ghițeșcu 
ghiarul Szilagyi și 
Lein.

și Lein 
runde 

l-a învins pe ma- 
a făcut remiză cu

NEW-YORK

va avea loc laLa 16 octombrie
New York reuniunea anuală a comi
tetului de conducere al Federației 
Internaționale de Atletism. Este pen
tru prima oară că I.A.A.F. își ține 
reuniunea în Statele Unite. Pe ordi
nea de zi figurează, printre altele, 
omologarea unor recorduri mondiale 
și problema pregătirilor Jocurilor 
Olimpice de vară 1968.

TOKIO

în finala zonei de est a competiției 
de tenis pentru „Cupa Davis*, 
India conduce cu 2—0 în meciul cu 
Japonia. Krishnan l-a învins cu 6—4, 
6—2, 6—3 pe Ishiguro, iar Mukerjea 
a dispus cu 6-0, 6—4, 7—5 de Wa
tanabe.

.......... ■" . .. „ , .ir- 
Revista presei străine Alte discuții în legătură cu altitudine
Multi atlefi ai lumii suferă de pe 

acum de... insuficientă respiratorie cînd 
se gîndesc la Jocurite Olimpice de la 
Mexico din 1968. In aerul rarefiat pe 
care îl oferă cei peste 2 000 de metri 
altitudine ai orașului olimpic, perfor
mantele sportive devin o problemă... 
medicală.

Ai
La balul de la sanatoriul din Baden- 

Baden, pocneau dopurile de șampanie. 
Conducătorii sportivi ai Mexico-ului in
vitau în acea noapte din toamna anului 
1963 pe tofi membrii Comitetului Inter
national Olimpic, ziariști, doamnele din 
local și pe chelneri la un pahar de vin. 
Congresul C.I.A. tocmai hotărise : Jocu
rile Olimpice din 1968 vor avea loc la 
Mexico City.

Azi se vorbește deja în toată 
că mexicanii au un dublu motiv 
bucure. In afara organizării propriu-zise, 
mai e un aspect: nicăieri altundeva de
cît în aerul rarefiat de la Mexico City, 
care se află la 2265 m deasupra nive
lului mării, sportivii mexicani nu vor a- 
vea mai multe șanse olimpice. In schimb 
concurenlilor lor, care vin în majoritate 
de la șes, le va veni destul de greu într-o 
regiune unde presiunea atmosferică este 
de 550 mm (presiunea normală la ni
velul mării este de 760 mm).

Astfel de prejudecăți au fost însă 
respinse într-o frază de Reședințele 
C.I.O., Avery Brundage: ,.pe înălțime, 
pe umezeală, pe aer uscat sau pe frig, 
Olimpiada își are locul 
lumii."

Intre timp, mexicanii 
însenineze pe sportivii 
nîndu-le că în zece zile 
performantă se obișnuiește cu clima ace
lor înălțimi. Profesorul american Ernst 
Jockl de la Universitatea Kentucky este 
mai pesimist: „Afirmația mexicanilor

lumea 
să se

în

se 
de

orice parte a

străduiesc să 
la șes, spu- 

orice sportiv de

este eronată. Un sportiv de performantă 
are nevoie de un timp mai lung pînă 
se obișnuiește cu clima de la altitudine. 
Chiar după o perioadă mai îndelungată 
este problematic dacă sportivii vor pu
tea atinge, la o astfel de înălțime, per
formantele lor obișnuite.1*

Americanii își amintesc de Jocurile 
panamericane care au avut de asemenea 
loc la Mexico, în 1955. Atunci multi 
sportivi au căzut epuizați în timpul sau 
după competiție. Ei și-au revenit de-abia 
după ce li s-au aplicat măști cu oxigen. 
Printre ei, Lou Jones, recordmanul ame
rican pe 400 m.

Lou Jones și tovarășii săi au fost 
victimele lipsei de oxigen. Milioane de 
globule roșii transportă oxigenul care 
este carburantul principal al corpului 
omenesc. Ca urmare a presiunii atmo
sferice scăzute la altitudine, globulele 
roșii transportă oxigenul, mai greu de 
cit la șes. Locuitorii înălțimilor sînt 
scutifi de asemenea .,pane“ de respi
rație. Numărul globulelor lor roșii (și 
prin aceasta capacitatea de a primi oxi
gen ) este mai mare decît la oamenii din 
regiunile de șes. După o anumită pe
rioadă de aclimatizare, numărul globule 
lor roșii ale persoanelor care vin de la 
șes sporește, așa îneît ele pot concura 
fără pericol la competițiile de fond, înot, 
ciclism. Medicii sportivi caută să afle 
acum care este perioada de aclimatizare 
necesară pentru sportivii care vin de la 
șes, ca să ajungă la performantele lor 
obișnuite. Pentru a rezolva această pro
blemă a început o adevărată competiție 
între medici. Francezii trimit un lot de 
57 de sportivi la Mexico. Împreună cu 
ei vor merge și biologi, patologi, car
diologi, specialiști în alimentație, precum 
și un medic veterinar, care va studia 
condițiile pentru cai în vederea con-

pentru pregătire și 
Germană.
să se antreneze la 
la Alma-Ata (1800 

loc în toamnă cam-

cursurilor de călărie. în același timp, 
francezii încep construirea unui centru 
sportiv la altitudine, Ici Font-Romeu, 
care se află la 1800 m, în Pirinei. Aici 
vor veni în 1966 
sportivi din R. F.

Și sovieticii tind 
altitudine, de pildă 
in). Aici, vor avea
pionatele sovietice de atletism.

Suedezii plănuiesc un cantonament de 
mai" multe săplămîni în capitala etio- 
piună, Addis Abeba (2124 in).

Așii Noii Zeelande au trecut deja de 
prima încercare. În aprilie, ei au con
curat în munții Africii de sud.

Dar există și sportivi care se bucură 
de ,,aventura'1 din Mexico City. Pentru 
sportivii care în timpul competiției res
piră puțin aerul rarefiat este un avan
taj. Aceștia sînt concurenții la cursa de 
100 m (care între start și sosire res
piră numai de două ori), și cei care

participă la probele de sărituri. La un 
efort scurt, lipsa de oxigen nu se face 
simfitS. La aceasta se adaugă avantajul 
că rezistenta aerului în regiunile înalte 
este mai mică decît la șes. Astfel, teo
retic, un sprinter parcurge distanta de 
100 m la o altitudine de 2300 m cu 
două zecimi de secundă mai repede de
cît la șes.

Datorită acestui lucru a reușit și bra
zilianul Da Silva să realizeze în 7955 
la Mexico un nou record mondial la 
triplusalt, doi americani au sărit peste 
opt metri la lungime, iar Lou Jones 
— în ciuda fenomenelor de epuizare — 
și-a îmbunătățit recordul la proba de 
400 m. To fi cei ale căror probe nu dt^ 
rează mai mult de 90 de secunde nu au 
de ce se terne de competiția de la Me
xico City; ba dimpotrivă, pot să spere 
că vor realiza noi recorduri...

Din revista „STERN" (R. F. Ger
mană)

1 (Ager- 
al Fede-

Importante hotăriri ale F. I. F. A
FRANKFURT PE MAIN 

pres). — Comitetul tehnic 
rației internaționale de fotbal, reunit
la Frankfurt pe Main, a hotărît ca 
două întîlniri eliminatorii pentru ca
lificarea în turneul final al campio
natului mondial să se disp-ute între 
echipele R.P.D. Coreene și Austra
liei. Echipa cîștigătoare a acestor în
tîlniri de baraj, care vor avea loc în 
noiembrie, în Cambodgia, va fi cea 
de-a 16-a formație participantă la 
„Cupa Jules Rimet*.

Pe de altă parte, F.I.F.A. a suspen
dat (pentru două meciuri internațio-

riale) pe jucătorul iugoslav Skoblar, 
sancționînd în acest mod abaterile 
sale în meciul cu echipa Luxembur
gului. în consecință, Iugoslavia nu va 
putea utiliza pe Skoblar în partida 
amicală cu Bulgaria și în meciul pen
tru campionatul mondial cu Franța 
(9 octombrie).

• în „Cupa campionilor europeni* 
la fotbal, s-a disputat în orașul Esch 
sur Alzette meciul dintre echipele 
Benfica Lisabona și Dudelange (Lu
xemburg). Benfica a repurtat victoria 
cu scorul de 8—0 (3—0).
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