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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VĂ! Derbiul Dinamo București—Steaua 
încheie campionatul republican de polo

CONCURS DE ATLETISM 
PENTRU ELEVI

«i
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In scopul angrenării unui nu

măr tot mai mare de copii în 
practicarea atletismului, clubul 
«poertiv Dinamo organizează du
minică dimineața, începînd de la 
ona 7, un concurs rezervat ' ele
vilor din clasele a VTI-a șj a 
VUI-a aparțini nd școlilor din ra
ionul 1 Mai. probele concursului: 
60 m plat, aruncarea greutății, 
săritura în lungime și săritura în 
înălțime. Pot participa băieți și 
fete.

Organizatorii vor acorda premii 
primilor trei clasați în fiecare 
probă, precum și echipelor (șco
lilor) clasate pe locurile I—III.
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Meciurile Petrolul - Steaua
CONCURSURI

DE CAIAC-CANOE Șl SCHIF
PENTRU ELEVI

Duminică, pe lacul Herăstrău, 
vor avea loc două 
concursuri nautice 
levilor ■' Primul, 
caiac-tîănoe de 
sportivă de elevi 
ora 8), va reuni 
bine de 200 
tn continuare (în jurul orei 
9,30) se va desfășura, în orga
nizarea Școlii sportive de elevi 
nr. 1, un al doilea concurs, de 
data aceasta de schif.

Ambele concursuri sînt dotate 
cu cupe și premii.

interesante 
rezervate e- 
organizat la 
către ȘCoala 
nr. 2 (de la 

___ _ la start mai 
de tineri sportivi.

(în jurul

MÎINE, O FRUMOASA 
EXCURSIE PE BICICLETE

Clubul sportiv școiar Bucu
rești și clubul raional Gloria 
organizează mîine o excursie 
cicloturistică în comuna Tunari. 
Sînt invitați elevi care au îm
plinit vîrsta de 12 ani și tineri 
din asociațiile sportive oin raio
nul 1 Mai posesori de biciclete. 
Adunarea participanților este 
fixată pentru mîine, ora 8,30 pe 
stadionul Tineretului (intrarea 

de la Arcul de Triumf). Excursia 
este dotată cu o cupă ce va fi 
atribuită asociației care va mo
biliza cel mai mare număr de 
participant. Drumul, dus și în
tors, măsoară circa 16 km.

FINALA CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE ORIENTARE 

TURISTICĂ

Cîștlgătorii etapei pe regiuni a 
campionatului republican de o- 
rlentare turistică s-au întîlnlt ieri 
la cabana Rusu din munții Pa
ring pentru a-și desemna echi
pele campioane ale țării pe anul 
1965. Aseară s-a desfășurat etapa 
de noapte, iar azi are loc etapa 
de zi a campionatului. La între
cerile finale participă 17 echipe 
de băieți și tot atîtea de fete.

/

...

și Știința Cluj-C.S.M. S. domină etapa a Vlil-a ,«A

Derbi de etapă, mîine, la Plo
iești, unde Petrolul primește re
plica formației bucureștene Steaua. 
Această partidă este așteptată cu 
mult interes de spectatorii plo- 
ieșteni, care speră ca meciul să 
continue tradi(ia întîlnirilor spec
taculoase dintre cele două for
mații.

Fază din meciul disputat în Capitală între Dinamo București și 
Cri șui, în campionatul trecut.

Un mare Interes stîmește și 
partida de la Cluj. Studenții clu
jeni, aureolați de recenta lor ca
lificare în turul doi al „Cupei 
cupelor11, întîlnesc o formație 
care, la începutul acestui cam
pionat, se anunța fără mari pre
tenții, dar care, pe parcursul e-

Cititi la rubrica fotbal din pag. 4-5 RAIDUt- 
ANCHEtA :

Există preocupare pentru juniori?"

tapelor disputate, 
este pusă 
în primul 
clasament, 
eiuri nule
— ieșenii

a arătat că 
pc fapte mari. Aflați 

pluton — 8 puncte în 
trei victorii, două me- 
și o singură înfrîngere 
se prezintă în orașul 

de pe malul Someșului cu dorința 
de a face un meci frumos.

Dintre celelalte meciuri, parti- 

da de la Constanța, dintre Farul 
și Știința Timișoara, este o ade
vărată „piatră dc încercare44 pen
tru studenții timișoreni.

la rî nd ui lor, Rapid și Dinamo 
București (care sosește astăzi dc 
la Copenhaga) au prima șansă 
în meciurile cu Dinamo Pitești și, 

respectiv, Grișul Oradea. Răpi- 
diștii, după cum ne-a comunicat 
antrenorul lor, Valentin Stănescu, 
nu vor opera nici o modificare 
în formație, aliniind aceeași gar
nitură care a cîștigat meciul de 
Ia Galați. In fine, la Craiova, 
Știința din localitate și Steagul 
roșu vor căuta, desigur, să-și 
apropie cele două puncte puse în 
joc, ca să nu mai vorbim de Si- 
derurgistul, care, niîine, la Galați, 
va lupta din răsputeri — spe
răm in limitele sportivității — 
pentru a obține victoria în me- 
ciu cu U.T.A.

(Citiți in pag. a 5-a amănunte 
de la pregătirile echipelor).

An început „finalele" 
de lupte libere-seniori

BRAȘOV 8 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — Astăzi, 
în sala Armatei 139 de spor
tivi s-au aliniat Ia startul în
trecerilor celei de a Xl-a edi
ții a campionatelor republicane 
de lupte libere — seniori. Me
ciul dintre Fr. Ghiarmati (Tg. 
Mureș) și Al. Geantă (Buc.), 
de la cat. 63 kg a fost foarte 
disputat. Geantă, deși mai in
sistent în atac, n-a reușit să 
concretizeze nici una din ac
țiunile sale, fiind „contrat11 o- 
portun de Ghiarmati. Rezultat 
final de egalitate.

La aceeași categorie, P. Co- 
man (Buc.) a avut o sarcină 
dificilă în partida ou lugojanul 
P. Venter. în final Co- 
man a reușit să-și „înșele" 
adversarul cu cîteva „chei". 
obținînd victoria la puncte.
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Szabo si Culineac (Steaua) pregătesc un nou atac la 
versă. Fază din meciul Dinamo București—Steaua (5 

furat in turul campionatului.

poarta mI-

2) desfă-

P. Cernău (Timișoara) 
N. Mușat (Lugoj),• i 
Al. Marmara (Buc-)
Coșa (Constanța);

Gh. Tăpă-lagă (Buc.) l-a între
cut la cat. 57 kg pe unul din 
principalii adversari, V. Vlă- 
descu (Buc.).

Iată cîteva din celelalte re
zultate: cat. 52 kg T. Pătraș- 
cu (Tîrgoviște) b.p. P. Giugiu 
(Cluj); - ~ — •
b. tuș 
57 kg 
tuș C.
Iancău (Brașov) b. dese. 
Mușatescu (Craiova); cat. 
kg Al. Radu (Buc.) b. tuș

cat.
I b.

I.
St. 
63 
C. 

Sarman (Suceava); St. Isfache 
(Brașov) b. tuș I. Chenan (Pi
tești); 
(Buc.) 
teșii); 
b. Luș

cat. 70 kg I. Chirilă 
b. tuș Gh- Bodea (Pi- 
P. PoaJelungi (Galați) 

A. Horgoș (Oradea).

MIHAI TRAN CĂ

■

tradiționa-A doua manșă a 
lului derbi Dinamo București—• 
Steaua pune punct final actua-t 
lei ediții a campionatului re
publican de polo. Intr-o parti
dă de mare atracție, cele două 
formații — care oferă în ex
clusivitate clementele din lotul 
republican — vor sta din nou 
față în față duminică dimineață, 
de la ora 11, în bazinul Dinamo. 
Vă reamintim că în turul oam- 
pionatului, dinamoviștii au cîști
gat cu scorul de 5—2 (3—0,
0—2, 0—0, 2—0).

Mîine, la fluierul arbitrului 
N. Nicolaescu (Buc.) se vor a-< 
linia următoarele formații 1 
DINAMO (antrenor C. Corcek)i 
Frățilă — Zahan, Grințescu, 
Blajec, Kroner, Mărculcscu, ML 
hăilescu, Novac, Zamfirescu, 
Popa; STEAUA (antrenor F, 
Crișan) : Ștefănescu — Firoiu, 
Bădiță, Neacșu, Szabo, Alexan-. 
drescu, Culineac, Marinescu, 
Țăranu, Kari.

Importante 
hotărîri

Foto : Gh. Crăciun

lată masivul Aiguille du Midi din Alpii francezi 
(3342 m) care a fost escaladat de cei doi alpiniști 
români. De la baza peretelui și pînă în vîrf sînt 
doar 220 de metri în linie dreaptă, dar pentru a 
ajunge pe pisc le-au trebuit alpiniștilor noștri șase 
ore, pe timp nefavorabil, uimind traseul denumit 
Rebuff at — marcat pe fotografie cu linie punctată.

Foto: A. Irimia

O imagine în plină vară din Alpi. 
Maestrul sportului, Aurel Irimia tra- 
versînd un ghețar din Valea Blanche, 
în fotografie se vede o imensă cornișă 
de zăpadă care, bineînțeles, este evi

tată cu grijă de alpiniști.

Printre alpiniști! invitați la Chamonix, la festivitățile prilejuite de „Anul Alpi- 
tor", au fost și doi sportivi români, maestrul sportului Aurel Irimia și Gheor- 
ghe Crăciun. Cei doi alpiniști români au efectuat trei escaladări în Alpii fran
cezi, ureînd pe vîrfuri și ghețari la o altitudine de peste 4000 metri.

Citiți in pagina a 3-a impresiile alpinistului Aurel Irimia culese în cei mai înalli munți 
ai continentului nostru.

dimi- 
apro-

R.F.
echipe

MADRID 8 (Agerpres) — La 
Madrid au continuat lucrările 
congresului Comitetului Interna
țional Olimpic, la care partici
pă delegați din 69 de țări.

Pe ordinea de zi a congresului 
a figurat și cererea Comitetului 
olimpic al R-D. Germane ca la 
viitoarele Jocuri Olimpice, R.D. 
Germană să participe cu echipă 
separată. Cu majoritate de vo
turi, în ședința de vineri 
neața, congresul C.I.O. a 
bat ca R.D. Germană și 
Germană să participe cu
separate la viitoarele Jocuri O- 
limpice. Totodată, congresul a 
hotărât ca cele două formații 
să participe la Jocurile Olim
pice de iarnă de la Grenoble și 
la cele de vară de la Ciudad 
de Mexico, cu același drapel și 
același imn („Oda bucuriei” din 
finalul simfoniei a IX-a de 
Beethoven).

Cu acest prilej, președintele 
Comitetului olimpic francez a 
declarat că sportivii din 
R.D. Germană vor primi vizele 
necesare pentru a participa la 
viitoarea ediție a „Olimpiadei 
albe“, care va avea loc la Gre
noble.

Comitetul olimpic japonez a 
prezentat documentația comple
tă în legătură cu cererea ca 
Jocurile olimpice de iarnă din 
1972 să se desfășoare în orașul 
Sapporo din Japonia.



Realizări—da, dar și multe rămîneri în urmă!
Primul punct al ordinei de zi a con

sfătuirii l-a constituit informarea asu
pra organizării și desfășurării activi
tății de educație fizică și sport în 
școlile din orașul București în anul 
școlar 1964—1965, prezentată de tova
rășa SOFIA PUȘCAȘU, șeful secției 
de învățămînt a Sfatului popular al 
Capitalei.

Procesul instructiv-educativ care se 
desfășoară în școlile noastre, se men
ționa în informare, are sarcina să for
meze oameni capabili să dea viață mă
rețelor obiective înscrise în planul de 
dezvoltare economică, să pregătească 
tineri animați de gînduri și sentimen
te înalte, militanți activi pentru trium
ful socialismului.

Educația fizică școlară, ca obiect de 
învățămînt, trebuie să-și aducă și ea 
contribuția la îndeplinirea acestor 
sarcini de răspundere ce stau în fața 
învățămîntului. Prin predarea educa
ției fizice în învățămîntul de toate 
gradele se urmărește în primul rînd 
întărirea sănătății elevilor, dezvoltarea 
multilaterală fizică și morală a acesto
ra, precum și cuprinderea unor mase 
rit mai largi de elevi într-o activitate 
sportivă organizată, pentru a promova 
din rîndul lor cît mai multe elemente 
valoroase pentru sportul de perfor
manță.

La școlile din Capitală — s-a arătat 
în informare — sînt încadrați 436 de 
profesori de educație fizică și cei mai 
mulți se străduiesc să realizeze un 
proces instructiv-educativ cu un con
finat bogat, cu efecte multiple asupra 
dezvoltării organismului și personalită
ții elevilor. Se evidențiază în această 
direcție profesori ca Silvia Negreanu, 
Victor Tibacu, Jenica Aitel, Anton Io- 
nescu, Jean Săvulescu, Florin Jipa, 
Paraschiva Ghișoiu, Rodica Mogoș. Sil
via. lonescu, Aurelia Stoicescu, Ecate- 
rina Ghimbra, Ana Dărîngă ș.a. Efec
tul muncii stăruitoare a profesorilor 
fruntași s-a simțit nu numai pe linia 
creșterii indicilor motrici ai elevilor, 
ci și în îmbunătățirea atitudinii lor fa
ță de studiul obiectelor de învățămînt, 
a conduitei lor generale.

Dar, aceste constatări pozitive nu 
au încă un caracter general. Din con
troalele efectuate a reieșit că unele 
ore de educație fizică nu satisfac ce
rințele metodice moderne, din cauza 
sărăciei în conținut, a uniformizării 
mijloacelor de predare, a numeroșilor 
„timpi morți". In informare se manifes
tă, justificat, nemulțumirea față de 
modul cum tratează o parte din pro
fesori perfecționarea calităților fizice 
și mișcărilor naturale de bază, condi
ție esențială pentru mărirea randamen
tului motric al elevilor, și în general 
ncvalorificarea tuturor mijloacelor cu
prinse în programă (îndeosebi mijloa
cele atletismului, în pofida simplității 
și naturalului lor. sînt prea puțin pre
zente în lecții). Pentru obținerea unei 
eficiențe crescute a procesului peda
gogic este necesară o cît mai judicioa
să planificare a activității, o legătură 
directă între conținutul documentelor 
de planificare și realitatea întîlnită pe 
teren. Unele aspecte negative consta
tate la lecții se explică și prin aceea 
că orele de educație fizică, precum și 
activitatea sportivă, nu constituie în
totdeauna o preocupare a directorilor 
de școli, care nu programează asisten
țe la ore și pentru această specialitate. 
De asemenea, șefii secțiilor de învăță
mînt raionale nu includ întotdeauna în 
tematica inspecțiilor și controlului lor 
orele de educație fizică, cu sprijinul 
metodiștilor din raion.

O altă latură negativă a muncii n- 
nor profesori de educație fizică este 
lipsa de interes față de desfășurarea 
campionatelor școlare și de juniori. 
Cum se poate califica, de pildă, munca 
depusă de profesorii de educație fizică 
de la liceele nr. 8, 23, 30, 38, 40 și de 
la școlile profesionale de construcții și 
poligrafie, care au participat în ca
drai campionatului școlar doar Ia cîte 
o ramură-două de sport, din care 
atletismul a lipsit de cele mai multe

ori ? Cu totul nemulțumitoare se pre
zintă și activitatea profesorilor de spe
cialitate de la liceul nr. 38 care dispun 
de o bază sportivă bună, situată în 
apropierea Centrului „23 August". In 
situație asemănătoare se află și prof. 
Octavian Georgescu, Tănase Rotam, 
Romulus Ioniță ș.a.

Pentru a dezvolta atletismul și gim
nastica în școlile din București, secția 
de învățămînt a Capitalei a repartizat 
profesori de specialitate la școli care 
dispuneau de o bună bază materială, 
dar în urma unui proces de instruire 
nesatisfăcător roadele nu sînt cele aș
teptate. Pînă în prezent profesori ca 
Eva Fătu, Elena Amzuică, luliana Hi- 
di. Mioara Atanasiu, Agi Wittember- , 
ger sau Geta Popescu, a căror clasifi
care personală este de categoria I, nu , 
și-au format în 2—3 ani nici echipe 
reprezentative, nici cel puțin nuclee de 
elemente susceptibile de progres.

Este drept, așa cum dovedesc con
statările de pe teren, că în cadrul ul
timei ediții a campionatelor republica
ne școlare s-au obținut unele rezultate 
bune la atletism, gimnastică, handbal, 
oglindite în locuri fruntașe pe țară. 
Ele însă nu satisfac cerințele actuale

pe plan internațional, în special la 
gimnastică și la un număr important 
de probe atletice. De asemenea, în 
ciuda faptului că în Capitală activează 
un număr mare de profesori cu specia
lizare volei, nivelul echipelor școlare 
ale orașului la acest sport este slab.

Informarea a subliniat rezultatele 
frumoase realizate de școlile sportive 
de elevi și de liceul cu program spe
cial de educație fizică, în a căror pre
gătire se află peste 5 000 de elevi, 
munca rodnică a majorității cadrelor 
din aceste școli care au promovat mulți 
tineri în loturile sportive ale țării. 
Sînt cunoscute, de asemenea, perfor
manțele componenților Clubului spor
tiv școlar care au corectat peste 50 
de recorduri republicane de juniori și 
seniori, cucerind titluri de campioni 
la handbal, rugbi, polo, atletism, scri
mă, caiac-canoe, gimnastică și înot. 
S-au afirmat puternic în anii 1964— 
65, sportivi ca Mihaela Peneș, Gh. 
Costache, Vladimir Moraru, Anghe! 
Șopterean, Lucia Chiriță ș.a. De ei 
s-au ocupat cu dragoste și pasiune o 
serie de profesori și antrenori ca L. 
Pândele, Gh. Dimeca, E. Trofin, C. 
Muntcanu ș.a. In orașul București ac
tivează numeroase asociații sportive 
școlare, unele din acestea — cum sînt 
cele de In liceele „Dr. Petru Groza“, 
„Alexandru Sahia", ale Grupului șco-

Consfătuirea 
profesorilor 

de educație fizică 
din Capitală

Pe linia măsurilor comune luate de Minis
terul învățămîntului ți de Consiliul Gene
ral al UCFS privind dezvoltarea educației 
fizice și sportului școlar, a avut Ioc, de cu- 
rînd, consfătuirea cadrelor didactice de 
educație fizică din Capitală.

', ale școlii 
„Grivița Roșie" — avînd 
rodnică. Totuși, la acest 
sînt multe rămîneri în

Iar profesional „23 August 
profesionale ~ ' 
o activitate 
capitol mai 
urmă.

Asociațiile 
contribuția cuvenită pentru pregătirea 
elevilor în vederea competițiilor. Mun
ca acestor asociații este confundată, în 
majoritatea cazurilor, cu orele de pre
gătire sportivă prevăzute în programă. 
Secțiile pe ramură de sport sînt deseori 
formjtl constituite. Edificator în aceas
tă direcție este faptul că nici o secție 
din cele 60 de asociații sportive șco
lare nu a participat la etapele supe
rioare ale campionatului republican de 
juniori.

Au «nai fost trecute în revistă as
pecte din munca cercurilor pedagogice, 
unde frecvența lasă de dorit. De ase
menea, s-a spus — pe baza unor date 
concrete — că simțul gospodăresc, în 
ceea ce privește întreținerea bazelor 
sportive existente, este slab în multe 
cazuri, că nu se solicită suficient spri
jin din partea sfaturilor populare ra
ionale pentru îmbunătățirea bazei ma
teriale sportive școlare.

Acestea sînt doar cîteva aspecte din 
activitatea sportivă școlară din Capi
tală care au făcut apoi obiectul unor 
interesante discuții, punctate și de u- 
nele propuneri interesante.

sportive școlare nu aduc

perioarc ale competiției. Ar fi de dorit 
organizarea unui campionat sau concurs 
republican al școlilor profesionale, așa 
cum a mai fost. Pe de altă parte, înzes
trarea bazei materiale a școlilor profesio
nale este lăsată la aprecierea ministere
lor de resort și din această cauză ea se 
găsește în prezent sub nivelul cCoralte 
școli. Ar fi necesară înființarea unei 
școli sportive de elevi pe profilul nostru".

O MARIA POPESCU, director, Mini
sterul învățămîntului : In 
ocaziile, aceeași tintă — 
TATEA

toate 
CALI-

im por-

Din cuvîntul participanților
• SILVIA NEGREANU, profesoară 

emerită, liceul „Gh. Șincai" : Pre
gătirii noastre științifice — cea 
mai mare atenție !

cn personalitate, cu inițiativă (fără a se 
abate de la principiile noastre de bază) 
ajung la rezultate superioare.

Ne reîntîlnim pentru a dezbate pro
blemele educației fizice în școli, pentru 
n găsi mijloacele de ridicare calitativă 
a muncii noastre și drumul spre per
formanțe sportive cît mai valoroase. Ac
tivez ca profesoară de 33 de ani. Am 
lucrat înainte de 23 August 1944 în con
diții grele. O mină de entuziaști, profesori 
sau studenți, lipsiți în general de spri
jin, au izbutit să realizeze cîte ceva 
numai datorită tenacității și pasiunii 
dăruite meseriei. Astăzi beneficiem d» 
cu toiul alte condiții, datorită atenției 
părintești acordată de partid și guvern 
tineretului nostru, dezvoltării sale multi
laterale. S-au obținut succese și în spor
tul școlar. Pentru îmbogățirea conținu
tului lecțiilor, pentru înnoirea lui con
tinuă avem datoria să găsim mijloace 
cît mai eficiente, să folosim toate posi
bilitățile, să acordăm pregătirii noastre 
științifice cea mai mare atenție. Fiind 
la curent cu tot ce este nou în specia
litatea noastră, vom trage concluziile co
respunzătoare. Se face simțită necesita
tea apariției unei publicații periodice 
axate pe problemele educației fizice șco 
lore, care să constituie o tribună a 
schimbului de experiență. Este necesar, 
de asemenea, să se asigure continuitate 
predării educației fizice pe tot parcursul 
școlarității, cu o grijă deosebită, pen
tru clasele mici (I—IV), să 
zeze mijloacele prin care unii

• ION MIERLEA, directorul liceului 
„I. L Caragiale" : Sportivilor șco
lii trebuie să li se insufle perma
nent încrederea în forțele lor...

• ECATERINA GHIMBRA, profesoa
ră, Școala generală nr. 156 : O 
necesitate imperioasă — legătu
ra dintre școală și familie

se anali- 
profesori

„Din consfătuire a reieșit clar 
tanța rolului educației fizice în educației 
comunistă a tinerei generații. Sînt con
vinsă că printr-un atașament și mai mare 
față de munca noastră de pedagogi, față 
de specialitatea noastră vom înregistra 
un randament superior, rezultate pe mă
sura condițiilor ce ne sînt create. Mai 
subliniez efectele bune pe care le-ar avea 
o colaborare și mai strînsă, continuă, 
între factorii angajați pe linia dezvol
tării sportului școlar: Ministerul Invă- 
tămîntului, Uniunea de Cultură Fizică 
și Sport și Uniunea Tineretului Comu
nist. In ceea ce privește activitatea 
strictă din școli voi spune următoarele: 
este încă nevoie de un sprijin mult mai 
susținut din partea unor directori de 
școli și comitete de părinți, o mai lar
gă înțelegere a rolului binefăcător pe care 
îl are exercițiul fizic asupra dezvoltării 
complexe și armonioase a elevului. Aci 
trebuie să urmărim două obiective fun
damentale— pregătirea fizică generală, 
care să asigure o bază solidă pentru ini- 
țierea în orice ramură sportivă și apoi 
sprijinirea elevilor cu aptitudini spre 
obținerea de performanțe superioare.

In ultima vreme se poate constata un 
fel de automulțumire in ceea ce pri
vește campionatele republicane școlare. 
Ar fi bine ca rezultatele să fie compa
rate întotdeauna cu indicii cei mai înalți 
pe plan internațional, adică să țintim 
totdeauna CALITATEA. Aș mai avea 
de făcut cîteva recomandări. Este vorba 
de dezvoltarea continuă a bazei- mato 
riale cu mijloace locale și, se înfige, 
cu mult spirit gospodăresc, de folosirea 
cît mai judicioasă a terenurilor și săli
lor de sport existente, de găsirea moda
lităților unui larg acces (gratuit) al ele 
vilor la manifestațiile sportive oficiale; 
în fine, necesitatea ridicării permanente 
a nivelului profesional—teoretic și prac
tic—în cadrul comisiilor metodice. Fiecare 
profesor de educație fizică are datoria 
să depună o muncă și mai susținută, 
plină de elan, pentru a atrage masa largă 
a tineretului nostru studios în practi
carea organizată a educației fizice și 
sportului. Să dăm țării noastre tineri 
sănătoși, plini de vigoare, capabili do 
performanțe înalte în toate domeniile de 
activitate.

...„Avem datoria ca munca noastră de 
tehnicieni sportivi să o împletim cit mai 
armonios cu cea de pedagogi. Vizitele 
la domiciliu, orele afectate convorbirilor 
cu părinții, urmărirea elevilor în toate 
acțiunile lor vor face ca munca să ne 
fie și mai rodnică. Subliniez îndatorirea 
noastră de a fi în legătură cit mai strânsă 
cu elevii pe care îi pregătim ca cetățeni 
destoinici, ca sportivi care să ne facă 
cinste“.

„Ne ocupăm direct de desfășurarea 
procesului de învățămînt la educația fi
zică, urmărind atît conținutul său cît și 
frecvența elevilor. Diriginții sînt factori 
activi în acest sens. Am redus la maxi
mum scutirile medicale, 
sprijinul cît mai larg al 
părinți, pentru ca aceștia 
multă încredere îmbinării 
sportului, stimulăm continuu reușita ele
vilor noștri pe terenurile de sport. Din
tre mijloacele de stimulare citez: co
mentarea succeselor sportive la stația de 
amplificare a liceului, popularizarea lor 
la gazeta organizației de tineret, invi
tarea componenților echipelor liceului la 
conducerea școlii pentru a le insufla în
credere în forțele lor, o cît mai mare 
voință de a învinge și, firește, a-i feli
cita în caz de victorie, sau a analiza îm
preună cu profesorii cauzele unor ne
reușite. Printre tradițiile sportive ale 
liceului „Caragiale" se află și aceea a 
reuniunilor anuale între promoțiile de 
sportivi mai vechi și cea care își încheie 
activitatea în învățămîntul mediu. Este 
așa-zisa sărbătoare a „tortului de cio
colată" cînd, în același timp, proaspeții 
absolvenți predau ștafeta sportivă, caie
tul de onoare al succeselor lor, promo
ției care le urmează. S-a observat că 
acest obicei este foarte îndrăgit de ele
vii noștri și el constituie un imbold spre 
noi succese, creînd o legătură strînsă 
și rodnică între generațiile de sportivi.”

★
i spori in școlile din Capitală, ca . 
multora dintre profesorii de educație

Am solicitat 
comitetelor <lc 
să acorde mai 
învățăturii și • FELIX PASCAL, profesor, Grupul 

școlar profesional „23 August' : 
Școlile profesionale sînt și ele o 
rezervă inepuizabilă de cadre 
sportive

„Tineretul școlilor profesionale consti
tuie și el o inepuizabilă rezervă de cadre 
care ar putea contribui la dezvoltarea 
bazei de masă și de performanță a spor
tului românesc, Ia îmbunătățirea conti
nuă a performanțelor. Cu toate acestea, 
educația fizică în învățămîntul profesio
nal nu se bucură, deocamdată, de 
aceeași atenție ca în școlile generale și 
în licee. Numărul orelor dedicate acti
vității sportive este mai redus. Propu
nem, deci, completarea prevederilor pla
nului de învățămînt al școlilor profe
sionale în această direcție. De asemenea, 
campionatele republicane școlare au fost 
astfel profilate îneît, prin limitarea vîr- 
stei și prin programarea etapelor, se 
îngrădește participarea elevilor noștri. 
De altfel, aceasta este și explicația nu
mărului redus de reprezentative ale șco
lilor profesionale prezente în etapele su-

★
Și

★
Printre cei care an mai luat cuvîntul 

au fost EUGENIA MAND1ȚĂ, secretar 
al comitetului orășenesc U.T.G. 
rești, N1COLAE NOVAC, șeful 
de învățămînt al raionului V. I. 
profesorii FLORIN J1PA de Ia 
nr. 6, EMIL JECU de Ia liceul nr. 29, 
GHEORGIIE SIM1ONESCU, 
liceului nr. 35 
educație fizică, 
CU, directorul 
nr. 2 etc.

Bucu- 
secției 
Lenin, 
liceul

directorul 
cu program special da 
CONSTANTIN I’OPES- 
Școlii sportive de elevi

★

din întreaga țară, de altfel, a cunoscut un progres

A
ctivitatea de educație f_’_L
datorează muncii vrednice a ______ ____  ,_______ ___ ______ , _ ... __  - -- _________ ___ - „______,__ ___

tineret și de organele UCFS. Totuși, putem fi oare deplin satisfăcuți de nivelul educației fizice școlare și al sportului din orașul București ? 
Corespunde el numărului șl valorii cadrelor didactice de specialitate, angrenate în această muncă ? Aportul educației fizice școlare la dezvol- 
f ................................................................................................................................................

fizică ți „ , . . . „ continuu. Succesele se
fizică, sprijinului acordot de secțiile de învățămînt, de organizațiile de

tarea multilaterală a elevilor, la creșterea performanței sportive, este încă insuficient.
Performanța sportivă reprezintă unul din cele mai obiective criterii ale dezvoltării fizice generale a elevilor, am spune, un .termometru* al 

stării generale fizice a școlarilor. Este necesar să cultivăm performanța sportivă în școli, dor nu numai de dragul ei. Un elev care sare 6 metri 
în lungime înseamnă că are și viteză, și detentă, și forță, deci o capacitate biologică superioară, o energie apreciabilă, utilă viitorului său 
loc de muncă.

Consfătuirea a subliniat, între altele, rolul profesorilor de specialitate. Pentru ca această activitate să fie însă cît mai rodnică și să se situeze 
fa nivelul cerințelor se impune eliminarea unor deficiențe. Să enumerăm principalele : programa de educație fizică elaborată de Ministerul Tnvă- 
țămîntului nu se aplică ila fel de riguros ca la celelalte obiecte ; eficiența lecțiilor de educație fizică și, implicit, formarea calităților fizice și 
deprinderilor motrice suferă din cauza numărului redus de repetări; caracterul emoțional al lecțiilor este de multe ori neglijat, prin slaba 
folosire — printre altele — a jocurilor de mișcare ; în munca de depistare și pregătire a talentelor, nu există continuitate, iar vacanțele școlare 
creează un gol în preocuparea oare trebuie să existe în această direcție ; probele de control nu se aplică cu perseverență, pe scară generală, motiv 
pentru care nu se poate aprecia „creșterea" sportivă a elevilor; controlul exercitat de către organele M.l. și UCFS în procesul învățămîntului de 
specialitate este insuficient.

Fiecare școală (trebuie să-și aducă contribuția la dezvoltarea fizică multilaterală a elevilor, la ridicarea performanțelor prin munca plină de 
pasiune și răspundere a profesorilor de educație fizică, prin aplicarea datelor moderne ale antrenamentului sportiv. O atenție mult sporită 
trebuie aoordafâ dezvoltării calităților morale și de voință, formării stăpînirii de sine, dîrzeniei, disciplinei, în general tuturor aspectelor edu
cative din procesul de instruire. Școlile sportive de elevi și liceele cu program special de educație fizică trebuie să devină unități care să
joace un rol deosebit în dezvoltarea aativității sportive de performanță din țara noastră.

Printr-o colaborare strînsă, printr-o muncă plină de răspundere; desfășurată ou pasiune, vom ajunge la scopul ce ni-I propunem și anume
ca educația fizică să contribuie cît mai eficient la creșterea capacității elevilor, din toate punctele de vedere, la obținerea de performanțe 
sportive superioare.
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De la o încercare,
la recordul mondial

Cîteva răsuciri ale 
“'jeei și din micul 
motoraș, de numai 
2,5 cmc, a țîșnit cîn- 
tecul metalic atît de 
cunoscut jieromodeliș- 
tilor. 
Ștefan 
voște 
rului, 
rația ; 
data 
nu seamănă nici 
o pasăre, nici cu 
țînțar și nici măcar 
cu un elicopter, por
nește vertiginos spre 
slăvi. Este o aripă cu 
două planuri, o parte 
din aripile unui avi
on AN-2 parcă, avînd 
în prelungire o tijă 
pe care este fixat 
motorul. Intre motor 
și aripii se află cen
trul ne greutate. In 
jurul acestuia se ro
tește întreaga con
strucție. Și aparatul 
urcă mereu ca o li
belulă amețită, care 
vrea să aterizeze pe... 
cer.

Sunetul micului 
motoraș este brusc a 
coperit de huruitul 
unui motor de avion. 
De la 
decolare, 
rodrom, 
motorul în plin avio
nul YR—IAR
care va urmări 
zbor modelul.

Sîntem pe aerodro
mul Clinceni al Ae
roclubului „Aurel 
Vlaicu”. Aeromode- 
listul Ștefan Purice 
încearcă un nou eli
copter din seria pe 
care o experimentea
ză de cîțiva ani.

Urmărim cu pri
vările ciudatul apa
rat. Constructorul 
nici nu clipește din 
lochi. Cinci minute, 
zece și... „elicopterul”

Constructorul 
Purice potri- 

jiglerul moto- 
îi mărește tu

și... start ! Ciu- 
construcție, cart 

seamănă nici cu 
un

punctul de 
de pe ae- 
rulează cu

Sl» 
în

Caprele xr.

dispare spre sud- amintite, care au fost
vest. In văzduh s-a omologate de F.A.I.
așternut liniștea. Dar . “ Ce modificări
nu și în sufietul con- î-ați adus, acum, no-
structorului. ului aparat ?

„sportive" ^PEDEAPSA
Cît timp va zbura? 

Ea ce înălțime ?
întrebările sînt jus

tificate, 
listul 
este 
două 
diale 
tegorie de aeromode- 
le : recordul de înăl
țime (3 750 m) și te- 
cordul de durată 
(2h53:37.0). Iată, acum 
O nouă tentativă.

Cum ați ajuns 
la aceste performan
țe ? -
Pe 
timpul 
minute de

— Totul 
de la o 
năstrușnică : 
struit un aeromodel 
cu motor pe care l-am 
lansat în zbor. A 
virat, s-a lovit 
un pom, i 
aripă și 
răsucit în aer ca un 
elicopter. Dar nu în 
sus, ci coborînd ver
tiginos spre pămînt. 
Mi-a venit atunci i- 
deea unui aparat care 
să urce pe principiul 
rotației, 
struit 
ter”, 
tiile 
F. A. 
concepție originală.

Un aparat ciufat, 
dar care zbura per
fect, răsucindu-se ca 
o libelulă amețită. 
Aceasta s-a petrecut 
cu cîțiva ani în ur
mă. De atunci Ștefan 
Purice a realizat zeci 
de modele, a stabilit 
cu ele cîteva recor
duri republicane și 
recordurile mondiale

Aeromode- 
Ștefan Purice 

deținătorul a 
recorduri mon- 
în această ca

l-am întrebat 
constructor, în 

încordatelor 
așteptare, 
a pornit 
încercare 
am con-

de 
s-a rupt o 
atunci s-a

Și am con- 
primul „elicop- 
după prescrip- 

regulamen tului 
I., dar într-o

— Se spune că nu
mai începutul e greu. 
Nu-i chiar așa. Greu 
este fiecare pas, așa 
că și pentru varianta 
care abia și-a luat 
zborul am lucrat des
tul de mult. I-am 
îmbunătățit calitățile 
aerodinamice, i-am 
mărit rezervele de 
Carburant, puterea 
motorului.

— Va depăși ve
chiul record ?

Ștefan Purice n-a 
răspuns. S-a plimbat 
pe cîmp multă vreme 
tăcut, cu urechea gata 
să prindă cel mai 
mic zgomot din aer

— Vine ! — a tre
sărit el deodată.

De peste Argeș, Ia 
joasă înălțime, se 
propria IAR-ul. 
atins 
nul de aterizare, 
poi a virat, 
spre hangar.

a- 
A 

cu roțile tere-
a- 

pe sol,

— Nou record 
mondial ! anunță pi
lotul Ion Panduru. 
„Elicopterul” a putut 
fi urmărit și înregis 
trat de cronometre 
timp de 3 ore și 53 
minute...

Vechiul record era 
de 2 ore 53 
Așadar. încă
cord mondial al ae- 
romodelismului nos
tru I

minute, 
un re-

V. TONCEANU

P, S. Noua perfor
manță a fost comuni
cată Federației Aero
nautice Internaționa
le pentru a fi omolo 
gată ca nou record 
mondial.

De capre... sportive ați auzit ? Nici
odată, veți răspunde, desigur. Cine 
poate spune că a dresat niște capre 
să facă 
mantă 1 
creadă, 
leargă" 
de nici 
că și caprele au făcut la o adică tot 
un fel de... circ la Fabrica de țigarete 
din Cluj.

...Mă aflam zilele trecute în frumoasa 
„Botanică” din Cluj. Zeci de vizitatori

sport ? Și încă sport de perfor- 
La circ, ar fi tentați unii să 
că acolo pînă și elefanții „a- 
după minge. Nu! Nu-i vorba 

un circ în cazul nostru cu toate

— Directorul fabricii noastre de ți
garete /...

— Aaa, da I Așa spune...
— Ei bine tu, află că cele 

pre ne-au mincat „zileleu și 
supra ne-au retrogradat și din

— Cum, echipa voastră de 
căzut din „A“ eliminată de 
pre??? Imposibil! Nu cred!

— Nu crezi? Atunci să-fi i 
una. Știi, cind lucrai și 
fabrică erau o droaie de 
felul. Află, draga mea,

două ca
pe dea- 
„A'l 
volei a... 
niște ca-

mai spun 
tu la noi, tn 
echipe de tot 
că pe toate

de po~de handbal și 
pice, după ce . ___
coarnele caprelor și cu pasiunea direc
torului pentru sport (a se citi: pentru 
„sportul- caprelor) s-au lăsat păgubașe. 
Să nu se creadă însă că la Fabrica de 
țigarete din Cluj au dispărut aceste e- 
chipe! Toate sînt prezente cu efectivele 
complete dar în... scriptele asociației 
sportive.

nu mai știm cite 
au făcut cunoștință cu^

COSTIN CHIR TAG

Caprele: — Ce caută astea pe terenurile noastre ?
Desen de Neagu Rădulescu

se plimbau pe aleile cu vegetație luxu
riantă, admirînd flora adunată aici de 
pe tot globul. Pe una din băncile înși
ruite la umbra platanilor, două tinere, 
care probabil se revăzuseră atunci după 
multă vreme, nu se sinchiseau de ni
meni și discutau, cum se spune, în gura 
mare.

— /luzi, tu, ce sînt in stare 
niște capre 1 ?

— Ce fel de capre?
— Capre, dragă. 

Cu coarne, cu patru 
fără nici un cusur, 
directorului...

— Care director ?

să facă

caprele. Ei ? Ce mai

ca toate 
picioare... 

Numai că

caprele! 
Ce mai, 
sini ale

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
• Un 

semnalat 
neară Ocna Sibiului activitatea spor
tivă este neglijată, conducerea stațiunii 
respectă, e fiind criticată intr-un arti
col publicat în ziarul nostru nr. 4741.

în răspunsul pe care l-am primit 
de la Sfatul popular al regiunii Bra
șov, serviciul medico-balnear, se arată 
că se vor asigura barele pentru gim
nastică, cele degradate vor fi recon
diționate, iar sala de sport a fost în
zestrată cu mese de tenis. De aseme
nea, au fost date în folosință terenul 
de volei, precum și arena de popice. 
„Alte sporturi nu se pot practica, 
-ieoarece sînt contraindicate celor ve- 
nvți la tratament în stațiunea Ocna 
Sibiului” — se arată în încheierea 
scrisorii.

• Clubul sportiv Dinamo din Bucu
rești a fost criticat în materialele 
„Să nu ne mulțumim doar cu cîteva 
individualități’ (natație) și „De la 
un raid anchetă la cîteva probleme 
majore ale gimnasticii noastre’.

Conducerea clubului Dinamo ne-a 
trimis două scrisori în care se arată 
că s-au luat măsuri pentru lichidarea 
situației nesatisfăcătoare la natație, 
intensifieîndu-se munca de depistare, 
“'lecționarc și pregătire a elementeloi 
— perspective în acest sport De ase
menea, îmbunătățirea activității sec
ției de gimnastică se află în atenția 
consiliului clubului.

Sperăm că angajamentele clubului 
vor prinde viață în cel mai scurt timp.

corespondent din Sibiu ne-a 
faptul că în stațiunea bal-

• Ca răspuns la articolul „Este 
timpul !“, jucătorul de fotbal Ilie Ste
lian, de la Dinamo Pitești, ne-a tri
mis o scrisoare în care încearcă să 
se dezvinovățească. Iată ce ne scrie : 
„Recunosc că în unele meciuri, da
torită mizei, am jucat ceva mai tare, 
(n.n. noi îi spunem joc dur). Acest 
lucru s-a întîmplat însă numai în 
jocurile de acasă. Ceea ce s-a petre
cut la Constanța a fost o întîmplare 
(n.n. a uitat probabil că-i în depla
sare !). Intrarea unui jucător depinde 
întotdeauna și de intrarea adversa
rului (n.n. are dreptate Ilie Stelian ! 
Niciodată să nu rămîi dator !), așa 
că nu întotdeauna este vinovat cel 
care rămîne în picioare. în scrisoare 
nu pot da mai multe detalii privind 
aceste aspecte. Cert este că regret 
ceea ce s-a întîmplat ca și alte 
regularități care se 
renurile de sport.”

Regretăm și noi 
asemenea răspuns

și regret cele petrecute, angajîndu-mă 
să r- —>.
de un maestru emerit al sportului. 
Consider justă hotărîrea comisiei de 
disciplină din cadrul Federației ro
mâne de rugbi, care m-a sancționat 
și vă asigur că nu voi mai face în 
viitor subiectul unei asemenea dis
cuții. Vă mulțumesc pentru ajutorul 
tovărășesc’, — se spune în încheie
rea scrisorii primită de la M. Wusek.

tiu mai săvîrșesc fapte nedemne

le-au curățat 
zici ?!

— Nu cred, 
ele!

- Mai rău! 
ale directorului ?!

- Ei și ?
— Cum ei și ?i! Caprele reprezintă 

pentru directorul nostru și lapte și pas- 
tramă, și sport și., tot. Altfel poate că 
directorul le-ar fi „măritat** de mult..,

— Vai tu, iartă-mă, dar nu cred. De 
capre sportive încă n-am auzit!

— Bine! Atunci, hai să ți le prezint. 
Și au plecat în grabă.

★
...Așa se face că am ajuns și noi la 

Fabrica de țigarete din Cluj. In curtea 
acesteia, aproape de stradă, se află ră
mășițele unui complex sportiv: două te
renuri de volei cu o tribună pe care am 
recunoscut-o după postamentul de piatră, 
un teren de handbal în 7, altul de bas
chet, un vestiar... o popicărie. Com
ponent» loturilor republicane de volei 
din urmă cu 3—4 ani își reamintesc 
minunatele terenuri unde își făceau pre
gătirile înaintea marilor competiții. A- 
cum abia le-a mai rămas urma. 1 iresc: 
doar au fost adaptate și destinate în 
exclusivitate pentru dezvoltarea multi
laterală a... caprelor directorului. Cele 
7 echipe de baschet, 4 de volei, două

Doar n-au pe satana în

Nu ți-am spus că sînt

mai petrec pe
ne- 
te-

un

P.S. Aceste capre care au 
necazuri sportivilor de la 
țigarete din Cluj sînt proprietatea 
rectorului CAROL CYULAI.

în... poarta sa a fost executată 
eeastă lovitură de pedeapsă. Gol 1

făcut atîtea 
F abrica de 

di-

a-

C. CH.

VEȘTI DE LA CORESPONDENȚI
AU OBTINUT INSIGNA 

DE POLISPORTIV
Asociațiile sportive din raionul 

Sf. Gheorghe se preocupă de tre
cerea normelor pentru obținerea 
Insignei de polisportiv de către tot 
mai mulți membri ai UCFS. De la 
15 aprilie și pînă la începutul a- 
cestei luni un număr de -1.550 ti
neri și vîrstnici au trecut probele. 
Dintre aceștia 921 au devenit pur
tători ai insignei de polisportiv. In 
această acțiune s-au evidențiat a- 
sociațiile sportive Stăruința — Bă- 
țanii Mari, Brazdă nouă — Valea 
Crișului, Avîntul — Belin, Fierarul 
— Ozun, Progresul — Chichiș, 

■ Aita Seacă, Tatra —• 
Minerul-Bicsad, Voința-

înainte 
Brăduț,
Crizbav ș.a. Mai sînt însă și unele 
asociații care n-au acordat suficient 
interes pentru ca tinerii să treacă 
probele pentru obținerea insignei. 
Printre acestea se numără asocia
țiile sportive Recolta Bod, Harghi
ta Aita Mare, Partizanul roșu-Mal- 
naș.

Gh. Briotă 
CAMPIONATELE DE PITICI 

ȘI JUNIORI LA FOTBAL
Pentru îmbunătățirea nivelului 

fotbalului în regiune și creșterea 
elementelor talentate pentru acest 
popular sport, comisiile de fotbal 
din cuprinsul regiunii Maramureș 
au luat lăudabila inițiativă de a 
organiza campionate pentru pitici 
și juniori. Astfel, în prezent s-au 
terminat aceste campionate, 
au atras 
vară un 
copii și elevi. La Sighetul Marma- 
ției, de pildă, în campionatul! oră
șenesc de pitici au luat parte șase 
echipe, locul I fiind cucerit de for
mația școlii generale nr. 12.

Vasile Săsăran

în timpul vacanței 
număr de peste

care 
de 

1.500

Doi români în Alpi
că am primit 
și mai regretăm 

că fotbalistul Ilie Stelian are concep
ții cu totul nepotrivite despre com
portarea sportivilor în meciurile de 
fotbal. Ultimele rînduri ale scrisorii 
ne-au plăcut. Ele conțin un angaja
ment ferm al fotbalistului piteștean 
de a avea o comportare ireproșabilă. 
Să vedem cum se va ține de cuvînt.

• în ziua de 4 septembrie a.c. 
jucătorul de rugbi M. 'Wusek, din 
echipa Grivița Roșie, a avut o ati
tudine nesportivă în meciul cu Gloria 
din Bucnrești.

„îmi însușesc critica făcută de ziar

CAMPIONATUL ASOCIAȚIEI FLAMURA ROȘIE
Consiliul asociației sportive Fla

mura roșie din Sibiu (președinte 
G. Archim) se preocupă de orga
nizarea timpului liber a membrilor 
UCFS, inițiind concursuri pentru 
trecerea normelor Insignei de poli
sportiv. La întrecerile din cadrul 
campionatului asociației au luat 
parte 225 de „tineri, care s-au în
trecut la șah, tenis de masă, box,

ciclism, handbal și fotbal. Echipele 
atelierului Metalul au cîștigat în
trecerile de fotbal și handbal, iar 
Traian Cușara și Ludovic Stainer 
au devenit campioni ai asociației 
la tenis de masă și, respectiv, șah.

ION PIETRARU,
coresp.

Cu eitva timp in urmă, renumita localitate din Alpii 
francezi, Chamonix, a fost locul de intilnire a celor mai 
buni alpiniști din întreaga lume. Cu ocazia „Anului Alpilor", 
Școala națională de schi șj alpinism (L'E.N.S.A.) din Cha
monix și Federația franceză a muntelui au organizat o 
festivitate alpină, Ia care au fost invitați cite doi alpiniști 
din țările cu relief muntos. Printre participanți — sportivi 
din Austria, Anglia, Italia, S.U.A., Franța, Elveția, R. F. 
Germană, Iugoslavia, Mexic, U.R.S.S., România etc., în total 
48 de alpiniști din 24 de țări. Țara noastră a fost reprezen
tată de cunoscuții alpiniști AUREL IRIMIA și GHEORGHE 
CRĂCIUN.

Iată citeva din impresiile maestrului sportului A. IRI
MIA, culese cu prilejul acestei demonstrații a alpinismului 
mondial

„Marea Iritîlnire de la Chamonix a avut ca scop un 
schimb de experiență între cei mal buni alpiniști din lume, 
studierea materialelor tehnice folosite în escalade pe ghe
țari șl pe stâncă șl, bineînțeles, strângerea relațiilor de 
prietenie intre alpiniști din diferite țări.

Le invitația organizatorilor acestui festival alpin au fost 
prezenți la Chamonix cei mai buni alpiniști din lume. Cu 
excepția noastră toți cel prezenți au mal făcut escalade în 
Alpi, iar jumătate dintre ei au luat parte la diferite ascen
siuni în Himalaia. Deci, noi, cel doi alpiniști români, eram 
handicapați. Cu toate acestea, am fost printre puținele 
„echipaje" care am efectuat trei ascensiuni pe vlrfurl de 
4 000 de metri.

La Chamonix am avut „cartierul general", la sediul Școlii 
naționale de schi și alpinism, instituție unică în felul ei în 
Europa, care pregătește instructori și antrenori de schi și 
alpinism, ghizi pentru Alpi etc. Tot «ici sînt pregătiți alpi- 
niștil care fac expediții în Himalaia. Cum am ajuns în 
această renumită stațiune de sporturi de iarnă și de alpi
nism am șl făcut cunoștință cu ghețarii. Cei doi mari ghe
țari, Boston și Marea de gheață, coboară pînă la șosea. 
Iar în apropierea școlii se află o stîncă imensă de circa 
100—120 de metri, pe care se fac escaladări-școală. Am luat 
și noi parte la o asemenea demonstrație. Eu am fost se
cund al instructorului principal al Școlii naționale de schi 
și alpinism, J. Contamine, dar numai două lungimi de 
coardă, deoarece mă cățăram mai repede decît el șl am 
fost poftit să trec eu în frunte. In general, noi am fost 
mult apreciați pentru viteza cu care escaladam porțiunile 
de stîncă de pe trasee.

Eu șl colegul meu Gheorghe Crăciun am făcut trei esca
ladări pe trasee considerate de alpinlștil francezi, elvețieni 
și Italieni ca foarte dificile.

Prima ascensiune am făcut-o pe vîrful Mont Blanc du 
Tacul (4248 m) pe gheață și zăpadă. Am ajuns pe vîrf cu 
mult timp înainte decît era prevăzut după indicațiile ace
lor care au mai urcat aici. Ca mijloace tehnice am folosit 
colțaril, pioletul, corzi, ochelari de soare, și un echipa

ment nou pentru noi, casca de protecție (alpiniști! care 
fac ascensiuni în Alpi sînt obligați să poarte cască — la 
fel ca motocicliștii). Deoarece nu eram obișnuiți cu un 
asemenea echipament, mai mult le purtam legate la ruc
sacuri pînă cînd am fost „prinși" de „jandarmii Alpilor"’ 
șl obligați să le purtăm pe cap.

Un alt amănunt care ni s-a părut neobișnuit pentru al- 
plnlștil Carpațllor a fost acela că pe toate traseele, chiar și 
pe cele nepericuloase, alpiniști! merg legați In coardă. Noi, 
neavînd corzi scurte am fost nevoiți să tăiem în două o 
coardă de 80 m șl să respectăm tradiția locală. De altfel, 
această asigurare se face peste tot unde e gheață și zăpadă, 
pentru ca alplniștil să nu cadă în vreo crevasă (crăpătură de 
gheață) sau să se prăbușească de pe vreo cornișă.

Cea de a doua tură am efectuat-o pe Aiguille du Midi 
(3842 m). în această ascensiune am pornit trei echipe : 
austriecii, suedezii șl noi. Primii care au intrat pe traseu 
au fost austriecii, urmați de noi șl de alplniștil suedezi. 
După nici o oră de cățărătură s-a înnorat brusc, au 
început semnele unui viscol în plină vară. La puțin timp 
după apariția ceții am auzit strigăte de jos, ajungîndu-ne 
la ureche frinturi de cuvinte — „fini”, „tini”... (gata, gata) 
ceea ce însemna că trebuia să întrerupem escaladarea șl 
să coborîm în rapel la punctul de plecare. Dar nici noi, nici 
austriecii, care ori n-au auzit, ori n-au vrut să audă stri
gătele de avertizare, am continuat drumul spre vîrf. După 
șase ore de cățărătură pe stîncă și gheață, pe un viscol 
puternic si ceață că nu se vedea la doi metri, am ajuns sus. 
Mare ne-â fost mirarea cind pe vîrf am găsit o echipă de 
salvare care urcase pe un alt drum, la alarma dată de 
alpiniștil suedezi, care au coborît. Am fost dojeniți pă
rintește de membrii echipajului de salvare șl nl s-a atras 
atenția să coborîm imediat, deoarece e viscol în tot masivul 
și orice ascensiune este oprită.

A treia șl ultima ascensiune am făcut-o pe un vîrf în 
formă de dinte, Dent du Geant, 4013 m. Baza de plecare a 
fost versantul Italian. După treoerea punctului de frontieră 
din Alpi, Gare Helbronner 3466 m, am petrecut noaptea 
la refugiul Torino. Traseul prezenta o serie de dificultăți, 
fețe netede de gheață, fisuri întrerupte de surplombe, alti
tudine de 4000 m, elemente puțin obișnuite pentru noi. Cu 
toate acestea în mal puțin de 6 ore am ajuns pe vîrf. Co- 
borîrea s-a efectuat în timp de o oră — pe o porțiune de 
peste 100 m în rapel.

La sfîrșitul ascensiunilor prilejuite de „Anul Alpilor", a 
avut loc o frumoasă festivitate, în cadrul căreia directorul 
L'E.N.S.A., Jean Franco, a evidențiat echipele care au efec
tuat cele mai multe trasee, printre care și pe n’r-niștil 
români". AUREL IRIml . 

maestru al sportului



Această fotografie îl înfățișează pe Petre Astafei, la recentul meci cu Norvegia, într-o săritură efectuată la 4,77 m. Deși 
are o serioasă rezervă de centimetri deasupra ștachetei totuși Astafei n-a reușit si „scoată" săritura și să realizeze 

un inoii record republican. Poale va reuși astăzi, tot la Timișoara.

Foto: R. Vilara

înaintea etapei

ATLETISM: Campionatul republican pe echipe
.«< Sfîrșitul acestei săptămîni progra
mează O etapă completă în campio
natul republican pe echipe, catego
riile A și B. în Capitală, de exemplu, 
au Ioc întrecerile : Metalul — Cri
șana — Știința (cat A); reg. Bucu
rești — Ploiești- — Bacău — Mureș- 
Autonomă Maghiară (cat. B) și Pro
gresul — Viitorul — I.C.F. — Con
structorul — Voința+Olimpia (cat. 
B)

In țară sînt programate următoa
rele meciuri: T1MJȘO-ARA : Banat — 
Știința — Dinamo; BRAȘOV : Brașov 
— Rapid — Cluj (cat. A); CRAIO
VA : Oltenia — Argeș — Hunedoara 
•— Dobrogea; GAIAȚI: Galați — 
Iași — Maramureș — Suceava.

înaintea etapei de azi și mîine (în 
categoria A vor mai avea loc 3 eta
pe la 16—17 și 30—31 octombrie, 
6—7 noiembrie) clasamentul general 
se prezintă astfel:
1. Steaua 8 8 0 0 1183 î 823 16
2. Știința 8 7 0 1 1136,S: 919,5 14
3. Liniam o 8 6 0 2 1135,5: 977,5 12
4. Banat 8 5 0 3 1115 : 973 10
5. Cluj 8404 1086 : 995 8
€. Rapid 8 3 0 5 996,5:1028,5 6
•7. Brașov 8206 961 :1115 4
8. Crișana 8107 775 :1230 2
9. Metalul 8 0 0 8 773 :1184 0

în categoria B (echipe de regiuni) 
este programată ultima etapă, după 
care primele trei clasate se întîlnesc 
în turneul final (23—24 oct.) careva 
desemna formația care va participa 
anul viitor in prima categorie. Pina 
la această oră clasamentul general 
are următoarea înfățișare:
1. Argeș. - 10.I IM p
Z. Bacău 100 10.1 p
S. Plodești 99 197 p

r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UNGE MERGEM?

i SlMBATA

ATLETISM: stadionul „23 Au
gust", de la ora 16: meciul Me
talul — Crișana — Știința (oat. 
A); stadionul Tineretului, de la 
ora 14 : reg. București — Ploiești 
— Bacău — Mureș-A.M. (cat B).

TIR : poligonul Tunari, de la 
ora 8: finala campionatului de 
talere al vînătorilor.

BOX : sala Floreasca, de la ora 
19 : Voința — Oțelul Galați (cam
pionatul pe echipe).

TENIS : terenurile Progresul, de 
la ora 14: campionatul pe echipe: 
meciurile Dinamo — Steaua și 
Știința — Progresul.

FOTBAL : stadionul Republicii, 
ora 13,30: Metalul — Oltul Rm. 
Vîlcea și Progresul — Dinamo 
Bacău (cat. B).

RUGBI : terenul Gloria, ora 16 : 
Gloria — Progresul (cat. A).

DUMINICA

ATLET ISM: stadionul Republi
cii, de la ora 8: meciul de cat. A 
și îutilnirea Progresul — Viito
rul — ICF — Constructorul — 
Olimpia+Voința (cat. B).

TIR: poligonul Tunari, de la 
ora 8: campionatul de talere al 
vînătorilor.

BOX: sala Ciulești, de Ia ora 
10: Rapid — ASA Tg. Mureș 
(camp, pe echipe).

BASCHET: sala Floreasca, de 
la ora 8 : Voința — Știința Cluj 
(f), Progresul — Constructorul (f). 
Rapid — Farul (m). Steaua — 
Știința Timiș., (m), ICF — Mure
șul Tg. Mureș (f) — meciuri în 
cadrul campionatelor republicane.

HANDBAL : terenul Dinamo, de 
la ora 9: Confecția — Știința 
Buc. (f) Steaua -—■ Rafinăria Te- 
leajen (m), Dinamo — Tractorul

4. Hunedoara 98 075 P
5. Iași 92 852 p
6. Mureș A. M. 83 634 P
7. Dobrogea 77 102 p
8. oltenia 74 573 p
9. Maramureș 73 055 p

10. Galați 72 151 p
11. București 64 287 p
12. Suceava 47 462 p

Duminică își reiau întrecerea și e- 
chipele bucureștene (prima clasată va 
promova anul viitor în categ. A). 
Clasamentul :
1. l*rogxesul 56 006 p

„Cupa școlarul" la caiac-canoe
Cu cîteva zile în urmă s-au desfășurat 

pe lacul fierăstrău întrecerile de caiae- 
canoe din cadrul „Cupei Școlarul", or
ganizată de Clubul sportiv școlar din 
Capitală. Concursul a fost bine venit, 
asigurînd continuarea activității junio
rilor în sezoiud de toamnă, cînd calen
darul corapetițional bucureștean nu este 
prea bogat.

Tinerii sportivi din Capitală au răs
puns cu entuziasm acestei initiative, par- 
licipînd în număr mare (190) Ia startul 
celor 14 probe, destinate atît juniorilor 
,mari“ cît și celor „mici“. Cea mai fru
moasă comportare a-ti avut-o reprezen
tanții Clubului sportiv școlar care s-au 
clasat pe primul loc în clasamentul ge
neral, era 216 puncte. Ei au fost urmați 
de cei de la Olimpia 100 p, SlS.E, II 
98 p, D-inamo 48 p, Universitatea 33 p, 
Voința 19 p și Steaua 13 p. lată cele 
mai bune rezultate obținute în concurs : 
JUNIOARE CAT. I, caiac simplu 500 m:

Brașov (m); terenul Steaua (Ghen- 
cea), ora 11 :. Rapid — Știința Pe- 
troșenî (m).

CICLISM: șos. București — 
Ploiești (Buftea), km. 7, de la ora 
9,30 : competiția „Cupa PTT* or
ganizată de asociația Telefoane și 
clubul Flacăra (seniori — 100 km, 
juniori I — 50 km, juniori II — 
30 km, semicurse -— 20 km, bici
clete oraș — 10 km).

TENIS : terenurile Progresul, de 
Ia 8,30 și de la ora 14 : campio
natul pe echipe, meciurile Dina
mo — Steaua și Știința — Pro
gresul.

RUGBI : stadionul Tineretului, 
terenul IV, ora 13,00: Grîvîța 
roșie — CSMS Iași; stadionul Di
namo, ora 9,30: Dinamo — Farul 
C-ța.

FOTBAL: stadionul „23 Au
gust", ora 13,30 t Dinamo — Cri- 
șul și Rapid — Dinamo Pitești 
(cat. A); stadionul Dinamo, ora 
11 : Dinamo — Viitorul Electro
nica (juniori); terenul Laromet, 
ora 9: Rapid — Tehnometal Buc. 
(jun.), Tehnometal — Electrica 
Fieni (cat. C); stadionul Politeh
nica, ora 11 : Știința ■— Dinamo 
Pitești (jun ); stadionul Progresul, 
ora 11 : Progresul — Progresul 
Corabia (jun.).

2. Viitorul 49 885 p
3. I.C.F. 47 845 p
4. Constructorul 29 674 p
5. Voința + Olimpia 19 486 p

Concursurile din Capitală se desfă
șoară astfel : SlMBĂTÂ: stadionul 
„23 August", de la ora 16: Metalul 
— Crișana —- Știința; stadionul Ti
neretului, de la ora 14: București — 
Ploiești — Bacău — Mureș-Â-M; 
DUMINICĂ : stadionul Republicii, de 
la ora 8 : meciul de categ. A și în
trecerea echipelor bucureștene.

I. Mariana Berbecel (C.S.S.) 2:56, 2. 
Maria Moise (C.S.S.) 2:57, 3. C. Măr- 
culescu (Olimpia) 3:05; caiac dublu 
500 m : I. S.S.E. II (Galea David, JCio- 
iica Popescu) 2:46, 2. C.S.S. (S. îancu, 
E. Tone) 3:01 ; JUNIOARE CAT. a 
II-a, caiac simplu 500 in : 1. Anca Io- 
nescu-Sisești (C.S.S.) 2:44, 2. Cornelia 
lorgulescu (Dinamo) 2:46, 3. Elena Rusu 
(Olimpia) 3.04 ț caiac dublu 500 m:
1. S.S.E. II (A. Calin, A. Ioni/ă) 2:32,
2. Universitatea (V. Dumitrescu, V. 
Gheorghe) 2:34', 3. C.S.S. (V. Cojan, M. 
Angliei) 2-51; JUNIORI CAT. I. caiac 
simplu 800 ni: 1. Gh. Galan (Olimpia) 
4:02, 2. E. I’antca (C.S.S.) 4:12, 3. A. 
Olarii (Olimpia) 4:17; caiac dublu 800 
m: 1. Olimpia (V. Rusnac, I. Iorga) 
3:49, 2. C.S.S. (R. Filipi, V. Duncan) 
3:54, 3. Dinamo (M. Sanda, V. Băn
cuță) 3:58; caiac 4—800 m: 1. Olim
pia (Gh. Galan, V. Olani, I. Rusnac. 
Gh. Iorga) 3:09, 2. C.S.S. (Pantea, 
Duncan, Filipi, Stoica) 3:13 ; canoe. 
simplu 800 m: 1. Gh. Igorov (Dinamo) 
4:28, 2. P. Preoteșescu (C.S.S.) 4:50,.
3. F. Constantinescu (C.S.S.) 4:52 : S
canoe dublu 800 m: I. C.S.S. (I. Poli
car, D. Adrian) 4-14, 2. C.S+. (G. 
Coșnia, Gh. Stan) 4:21; JUNIORI 
CAT. a If-a, caiac simplu 500 m: I. 
Marin Stoica (C.S.S.) 2:29, 2. R. Pa- 
trulius (C.S.S.) 2:35, 3. I. Aciobăniței 
(Univ.) 2:39; caiac dublu 500 m: 1. 
C.S.S. (S. Novodvorschi. L. Dragotă) 
2:16, 2. Universitatea (I. Toboș, Gh. 
Bogdan) 2:20, 3. Steaua (P. lăncii, P 
Dragoniir) 2:22; caiac 4 — 500 m:
1. C.S.S. (I). Negrescu, R. Vereș, I. Ou 
ru.iariă, I. Petrescu) 1:58, 2. Olimpia 
(Morarii, Costin, Măciucă, Nac) 1:59, 
3. Olimpia 2:02 : canoe simplu. 500 m :
1. Cornel Bratan (C.S.S.) 3:05, 2. M. 
Drăghici (S.S.E. II) 3:0-7, 3. M. Di 
mitriu (C.S.S.) 3ri)9; canoe dublu 500 
m: 1. C.S.S: (M. Dinu, I. lonescu) 2:27,
2. C.&S. (N. Vălcanu, C. Dumitru) Q
2:36 ■

Concursul PRONOSPORT de mîine 
este așteptat cu nerăbdare de iubito
rii Pronosportului.

Această nerăbdare este justificată 
prin, meciurile atractive care compun 
programul acestui concurs.

Pentru participanții dornici să cu
noască programul concursurilor A 42 
și Ii 8 de duminică 17 octombrie, le 
satisfacem curiozitatea publicînd în 
rîndurrle de mai jos meciurile incluse 
în program :

I. Oltul Km. Vîlcea — FI, Morenl
II. Oțetul Galați — Progresul Buc.

TU. CFR Roșiori — Metalul București
IV. CFR Arad — CSM Reșița
V. Clujeana Cluj — Minerul Lupenl

VI. C.S.M. Sibiu — A.S. CUgir
VII. Foggia. — Catania 

Vrii. Intemazionale — Torino
IX. Juventus — Roma
X. Eazio —- Eanerossj

XI. Hupoli ■— Atalanta

„O BREȘĂ ÎN ȘIRUL VICTO
RIILOR RAPIDULUI..."

Dinamo Pitești s-a pregătit intens 
pentru meciul cu liderul clasamentu
lui, Rapid. Dinamoviștii au făcut an
trenamente zilnice, antrenorii forma
ției urmărind omogenizarea echipei 
și aplicarea unor scheme de joc a- 
decvate adversarei sale de duminică.

Dinamoviștii au susținut miercuri 
un, joc de verificare în compania e- 
chipei Oltul Rm. Vîlcea, de care au 
dispus cu scorul de 4—0. Antoni go
lurilor : Naghi (2),. Țîrcovnrcu și
Țurcan.

Toți jucătorii au manifestat multă 
poftă în joc, ei fiind hotărîți ca du
minică să creeze o „breșă" în șirul 
victoriilor obținute de Rapid.

(AL. MOMETE — coresp. reg.)
PATRU ANTRENAMENTE LA 

ȘTIINȚA TIMIȘOARA
în vederea meciului cu Farul Con

stanța, jucătorii timișoreni au efec
tuat patru antrenamente, Ia care au 
participat și jucătorii care au avut 
sesiune de examene:

După aceste antrenamente, antre
norii formației au stabilit echipa pro
babilă •„ Siclai — Suxdan, Petrovici, 
Răcelescu, Speriosu — Grizea (Mo- 
rov'an), Miliăilă — Cotormani, M. 
Popa (Regep), Lereter, Mițaru.

(P.. ARCAN — coresp. reg,) 
ADAMACHE SCOS DIN ECHIPĂ

An trenuri i Stea>gului roșu au ur
mărit, în pregătirile din această săp- 
tămînă, îmbunătățirea formei jucăto
rilor, la toate capitolele.

La antrenamente a participat și 
Hașoti, care își va face în curînd re
intrarea. Au lipsit, în schimb Seli- 
mesi, bolnav, și Adamache, scos din 
echipă pentru atitudine necorespun- 
zătoare față de. colectiv. Joi, echipa 
a făcut un- antrenament cu formația 
de juniori.

După toate probabilitățile, la. Cra
iova, Steagul roșu va folosi aceeași 
formație din meciul de duminica tre
cută cu Farul.

IC. GRUIA — coresp. reg.)
OPTIMISM iLA CRAIOVA

Un public numeros a urmărit joi 
ultimul antrenament al echipei Ști
ința Craiova, efectuat în „familie”, în 
urma căruia antrenorii s-au fixat a- 
supra celor 14 jucători ce vor fi tre- 
cuți duminică pe foaia de arbitraj. 
Iată-i : Vasileseu I (Papuc) — Gek- 
riu. Deliu, M. Marcel, Mincă — 
Sfrîmbeanti, Pașcanu (Bîtlan) — Va- 
silescu II (Plugarii). Sfîrlogea, Efti- 
mie, lonescu.

Craiovenii privesc cu mult opti
mism meciul cu Steagul roșu.

(ȘT. GURGUI — coresp.)
LOT COMPLET LA CRIȘUL

Fotbaliștii orădeni au făcut în 
cursul acestei săptămîni 5 ședințe de 
antrenament, iar joi după-amiază au 
susținut un meci de verificare în com
pania echipei de categoria C, Olim
pia, din localitate. S-au jucat 3 repri
ze a 30 de minute, fotbaliștii de Ia 
Crișul avînd anumite sarcini tactice, 
corespunzătoare jocului adversarului 
de duminică. Scor : I—0. (Golul a 
fost marcat de Harșanr.)

O-rădenii pleacă la București cu ur
mătorul lot : Duca, Adam, Sireaci II, 
Solomon, Balogh, Pojoni, Covaci,

xn. Sampdoria — Bologna 
XIII. Fiorentina — Milan

PRONOSPORT
Premiile concursului Pronosport 

din 3 oot. 1965
Concursul B nr. 6

Premiul excepțional: 1 variantă a 
120 000 lei

Categoria I: (12+1) 4 variante a 
7 605 lei

Categoria a II-a (12 din 12) 21 va
riante a 1 931 lei

Categoria a III-a (11 din 12} 334 
variante a 121 lei

Categoria a IV-a (10 din 12) 2 370 
variante a 25 lei

Report la premiul excepțional lei 
46 167

Premiul excepțional de 120 000 lei 
a fost obținut de Negoiță Nicolae din 

Har.șani, Iacob, Suciu, Mureșan 
Sacacj III, E. Naghi și N. Alex 
dru.

(ILIE GH1ȘA — coresp. reg
SIDERURGISTUL-METALO- 

SPORT 2-2!
în cadrul pregătirilor pentru i 

ciul cu U.T.A., formația Sideruri 
tul a susținut joi un ultim meci 
verificare cu Metalospott Gal 
Scor r 2—2. Obiectivele urmărite 
această întîlnire — îmbunătățirea 
găturii între compartimente prec 
și eliminarea lipsurilor semnalate 
apărare — au fost în general atic

Formația probabilă pentru mei 
cu U.T.A. : Flore» — Vulcan, ( 
man, Voieu, Cristian ,— Costac 
Filimon — Pătrașcu (6'nrișan), V 
nea, Cojoearu, Stătescu.

(S. CONSTANTINESCU și 
T. SIRIOPOL — coresp.)

DIN NOU MODIFICĂRI U
FARUL!

Pregătindu-se cu multă aten 
pentru meciul cu Știința Timișoa 
jucătorii de la Farul au făcut 4 a 
trenamente și au susținut joi o pi 
tidă de verificare cu Portul Consta 
ța. Jucătorii de la Farul s-au miș, 
bine, au arătat multă poftă de joc

La Pitești portarul Niculescu, pe .po 
său Malache, tip vei

Macini Tm
se vn disputa

Programat inițial pentrn duminici 
24 octombrie, în urma înțelegerii în
tre federațiile de fotbal din România 
și din Turcia, partida Turcia — Ro-

Bolintinul din Vale regiunea Bucu
rești.

Concursul A nr. 40

Categoria I: (12 din 12) 19 
te a 1 952 lei

Categoria a Il-ar (îl din 12) 400 
variante a 111 lei

Categoria a III-a: (10 din 12) 2885 
variante- a 23 lei.

LOTO

La tragerea Loto din seara zilei 
de 8 octombrie 1965 au fost extrase 
din urnă următoarele numere:
21 76 7 39 45 57 18 1 2 65 26

Premii suplimentare: 81 78 71
Fond de premii: 855.147 lei din 

care 49.754 lei report la suplimentar
I.

Tragerea următoare va avea loc 
vineri 15 octombrie a.c. la București.

Rubrică redactată de Eoto-Prono- 
sport.
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îștigat cu scorul de 5—1. Au în- 
: Ologu (2), Zamfir (2) și Tă- 

reșpectiv Manea.
:ă echipa utilizată, care este și 
probabilă pentru meciul de du
că : Mânem — Dumbravă, Costin, 
sscu, Gref — Stancu, Biikbsi — 
u, Caraman, ~ “
i cum se vede, di® nou schimbări 
ornrație. Pîeă. cînd dibuiri ? 
izka, care are o ușoară întindere, 
'a fi folosit duminică.

(C. POPA — coresp.)
PREGĂTIRI INTENSE LA 

PETROLUL

Zamfir, Tănase.

I
I
8
I
8
8

Există preocupare pentru juniori 8
actualei ediții a 
atenție mai mare, 
de desfășurare a

campionatului repu- 
Federația de fotbal 
întrecerii celor 100 
ca aceste meciuri 
majoritatea cluburi-

ain! meciul cu Steaua, jucătorii 
rliști s-au antrenat zilnic iar 
la Ploiești,, au susținut un meci 

verificare. cu formația de catego- 
B, Metalul Tîrgoviște. Jucînd cu 
iție, uneori chiar cu prea multă 
iție, tîrgoviștenii i-a-u „întins"

pe petroliști. Scorul partidei : 
nentru Petrolul. Au înscris :. 

calm — autogol și Dragomir.
tă formația probabilă pentru me- 
cu Steaua : M. Ionescu — Pa- 

u, Boc, Fierea, Mtrcanu — Iu- 
, Dragomir — Dragan (Frățilă). 
lea I, Badea, MoMoveanu (Dri
ll).
CONSTANTINOAIA — coresp.)

8
8

Spre deosebire de alți ani, 
blican de juniori i s-a acordat o 
a întocmit un regulament special 
de echipe, colegiul central de arbitri se îngrijește 
să se bucure de o conducere competentă, iar în
lor, juniorilor - schimbul de mîine al primelor garnituri - le sînt asi
gurate condiții optime pentru desfășurarea activității lor sportive.

Trebuie spus însă că, din păcate, la o serie de cluburi și asociații 
sportive, această problemă nu a fost pusă, cum se spune, la inima, 
că multe conduceri de cluburi și asociații consideră echipa de juniori 
un balast, o grijă în plus care, pare-se îi stînjeneșfe din preocupările 
;j majore1

Duminica trecută, corespondenți 
o serie de jocuri, au stat de vorbă 
lată, mai jos, constatările noastre:

ce or trebui să le acorde formației de seniori, 
și redactori ai ziarului 
cu antrenorii echipelor

Pe un drum bun
Iată-ne pe terenul „Timpuri noi“

din Capitală, urmărind meciul’ Fla-
căra roșie —- S: n; Oltenița. Mai

au urmărit 
de juniori.

mutam trei perechi de ghete. Chiar 
și din acest exemplu vă puteti da 
seama de condițiile de pregătire pe 
care le avem și de felul in care se 
preocupă consiliul asociației sportive 
de echipa de juniori. Nici un tova
răș din conducerea asociației sau a 
secfiei nu vine la antrenamente să 
vadă cum ne pregătim, dacă avem 
echipament etc: etc.

Comentariile sint de prisos. Aștep
tăm însă răspunsul consiliului aso
ciației sportive Muscelul Cîmpulung.

a trebuit sd 
trenul (la Li- 
Dacă ni s-ar

de două ori 
Ia Simeria).
la club o mașină, in cel 
ore eram la Hunedoara. O

Metalul București au evoluat în com
pania celor de la Rapid. După un 
meci disputat, victoria a revenit la 
limită (t—0) rapidiștilor. A fost un 
joc echilibrat în care juniorii meta- 
lurgiști au arătat- frumoase calități 
și tot atît de frumoase perspective. 
Din păcate, insă...

De aici începem transcrierea unui 
mare „of" al antrenorului echipei de 
juniori, Leon Lazăr: «Deși secția 
noastră de fotbal are un birou- al
cătuit din 21 de persoane, nici unul, 
dar absolut nici unul nu vrea să se- 
ocupe de juniori. Toți „merg" numai 
cu echipa de seniori 1“

Să ne mai mire atunci că prin 
„grija* secției de fotbal (președin
te: tov. Ivănescu, organizatoric : iov. 
Manolescu) juniorii nu au nici mă
car tricouri, fiind nevoiți să joace în 
bluze !

Pregătire unilaterală

I
8
I

. Dumilriu II, lucrează cu colegul 
•ciului cu Rapid...

Foto: P. Rumoșan

mare dragul să-i privești pe juniorii 
de la Flacăra roșie: echipam-e-rit fru
mos, curat, ghete lustruite. Și jocul 
practicat de îjucureșteni este de bună 
calitate, ca urmare a pregătirilor 
conduse de antrenorul M. Geor
gescu. Cele trei antrenamente săp- 
tămînale își pun amprenta asupra 
calității jocului acestor juniori.

Hamteia
23 octombrie

I 
I
8
8
I

aia din cadrul preliminariilor cam- 
natului mondial a fost devansată 
o zi și, deci, se va disputa sîmbătă 
octombrie.
deciul va avea loc la Istanbul și 
fi condus de o brigadă de arbitri 
Albania.

I

Pș la I. E. B. S.

8
8
8

Fără antrenor, 
fără echipament, fără...

Cam aceasta este situația celeilalte 
echipe, S. N. Oltenița. Ea a fost în
soțită la București de- Ilie Dumitres
cu, fost jucător în echipa de seniori, 
pentru că JUNIORII NU AU 
ANTRENOR. De altfel, conducerea 
asociației sportive S.N.O. nici nu 
manifestă interes pentru creșterea 
juniorilor. Pregătirile lor sînt con
duse formal de Marin Vasiie, antre
norul echipei din categoria C. El le 
acordă sprijin doar în efectuarea pre
gătirii fizice Restul...

Din această cauză, așa cum ne 
spunea unul dintre tinerii fotbaliști 
de la Oltenița, „jucăm așa cum știm, 
cu ce am venit de acasă" I Dezinte
resul asociației se manifestă și în 
modul în care se organizează depla
sările. Duminică dimineața, mașina 
care i-a adus fa București nu r-a aș
teptat pe toți; patru juniori au venit 
în Capitală pe cont propriu, iar la 
meciul de pe „Timpuri noi" echipa 
a avut o singură rezervă.

...Așa se întîmplă cînd asociația 
sportivă este preocupată doar de 
prima garnitură.

Găztfuiți In... tribună
Pe pista stadionului Corvinul din 

Hunedoara se întreceau duminică 
dimineața motocicliști din mai multe 
localități intr-un concurs de „obsta
cole". Interesant concurs, nimic de 
zis, dar cu toate acestea atenția ne-a 
fost atrasă spre tribuna a doua sau, 
mai precis, spre cîteva bănci de la 
tribuna a doua, de unde vreo 15— 
20 de tineri făceau eforturi vizibile 
să., urmărească cursele motocicliș- 
tilor. Veniseră Ia motociclism, se pă
rea, dar unii dintre ei dormeau (I ?) 
cu capul pe sacoșe sau pe- umărul 
vecinului, ca îrr tren.

...Se făcuse ora- prînzului cînd mo- 
tocicliștii și-au terminat disputa. 
Speclalocii se îndreptau spre ieșire, 
majoritatea grăbindu-se pentru „re
priza" de după-amiază, cînd aveau 
să urmărească două jocuri de fotbal. 
Am privit din noa spre tribuna a 
doua. Grupul tinerilor era în ace
lași loc, numai că, dîspunîncF de mar 
mult spațitr, s-au întins- la... orizon
tal să-și continue somnul.

nu sint decit 110 km, 
schimbăm 
vezeni și 
fi dat de 
mult două
dată ajunși aici, n-am găsit altă găz
duire și, ce era să facem ? Am venit 
la stadion 
nu plouă, 
plicat..."

La ora
Corvinul erau din nou populate. Pe 
teren apăruseră echipele de juniori. 
Metalul Hunedoara, și Minerul Lu- 
peni, din seria a VT-a a campiona
tului republican.

Fără a face o relatare detaliată a 
acestui, meci, menționăm că în pri
ma repriză juniorii au practicat un 
joc frumos în cîmp, la pauză scorul

să ne... odihnim. Bine că 
căci atunci era mai cont

14 tribunele stadionului

Părerea unui arbitru

RAID-ANCHETÂ
fiind' egal (0—0). La reluare însă, 
„odihna" din tribună și-a spus cu- 
vintul astfel că, în finalul partidei, 
juniorii din Lupeni au cedat (scor 
final 1—2). Rezultat strîns, dar pu
tea fi altfel’ dacă asociația sportivă 
Minerul Lupeni ar manifesta cît de 
cit grijă pentru juniorii ei cînd joacă 
în deplasare Posibilități are.

în treacăt fie spus și conducerea 
clubului hunedorean trebuia, la rin- 
du-i, să se comporte ca o adevărată 
gazdă, 
oasele 
nul ui.

vorbire pentru a-1 ruga să ne spună 
părerea sa în legătură, cu partidele 
din campionatul republican de ju
niori. Iată răspunsul :

„Chiar duminică am arbitrat la 
Giurgiu meciul de juniori Dunărea 
Giurgiu — Poiana Cimplna. Jocul 
s-a disputat in anonimat. Dacă la 
partida de seniori Dunărea — Por
tul Constanta, programată înaintea 
celei de juniori, in

să nu lase copiii să-și „rupă" 
cinci ore pe băncile stadio-

Grijă deosebită
o plăcere să asiști la meciir- 

juniori a clubului

8 
I
I
I
I
8
8
8 
I
8
8
8

Miercuri seara ne-a telefonat la 
redacție arbitrul Mihai Popa din 
București. Dorea să afle rezultatul 
obținut de Dinamo București la 
Odense. Am profitat de această con-

Sîntem la stadionul, asociației spor
tive Dinamo Victoria, de pe strada 
Veseliei din Capitală. Se întrec Di
namo Victoria și Progresul Bucu-

» S-au pus în vînzare. la casele 
ciale obișnuite, biletele pentru- 
ilajele de fotbal METALUL — 
TUL RM. VÎLGEA și PROGRE- 
L — DINAMO BACĂU de azi de 
stadionul Republicii și DINAMO 

JC. — CRIȘUL și RAPID — DI- 
1MO PITEȘTI de mîine de pe sta
ulul „23 August".
» Casele speciale din str. Ion Vidu 
Pronosport din calea. Victoriei nr. 
vînd și bilete pentru întîlnirea de 
K VOINȚA — OȚELUL GALAȚI, 
azi ora 19, din sala Floreasca.

• încep iod de luni 11 octombrie se 
n în vînzare, la casele obișnuite, 
etele pentru întîlnirea de fotbal 
EAUA — FARUL de miercuri 13 
tombrie, de pe stadionul Rtepubltcii 

r,a bazinul acoperit Florea-u i 
primesc înscrieri pentru- cursul de 

țiere la înot pentru copii.

„Ne-am sculat la ora 2 noaptea, a 
început să ne explice Șt. Secheli, 
antrenorul echipei de juniori Mine-8

■ rul Lupeni. La Hunedoara am ajunsI cu băieții- icrazra 9.30 dimineața. Deși

Este 
rile formației de 
Steaua. Jocul lor poartă puternic 
amprenta concepției moderne, a unei 
sportivități demne de remarcat. Roa
dele muncii entuziaste a colectivului 
de antrenori al centrului de juniori 
de la Steaua, în frunte cu Romeo 
Catană, au început să se vadă. Pe 
lingă comportarea bună din campio
natul republican, patru jucători au 
fost selecționați în lotul de seniori. 
Este vorba de Manea (extremă stin
gă), Nistor (atacant central), Șerban 
(fundaș stingă) și Stoicescu (extre
mă dreapta). In plus, la toate par
tidele din campionatul Capitalei al 
echipelor de rezerve, în formația clu
bului Steaua au: iigurat cile 6 sau 7 
juniori.

Consiliul clubului sportiv Steaua 
a asigurat condiții optime centrului 
de juniori și copii. Antrenori cu o 
bună pregătire profesională, ca de 
pildă maeștrii sportului Apolzan, 
Voinescu și Victor Dumitrescu, e- 
chipament în cantități suficiente pen
tru vîrsteie respective, 
joc etc.

tribune erau vreo

/»-
201 Aș dori 
meciurile de 

celor 
o ia- 
asu.-

terenuri de

Instructorul se descurcă 
cum poate... 
partidei de.
— Muscelul

Duminică, la sfirșitul 
juniori Steaua București 
Cîmpulung (?—0), pe fețele tineri
lor oaspeți se putea citi cu multă 
ușurință- supărarea. Înfrîngerea, la 
scor, îi afectase cu toate că pe teren 
ei aruncaseră în luptă ultimele pică
turi de energie și toate cunoștințele 
lor tehnico-tactice. Pentru a afla 
cauzele insuccesului, am discutat cu 
instructorul sportiv Nicolae Bălașa, 
care se ocupă de pregătirea juniori
lor musceleru. Iată ce ne-a decla
rat :

„Am plecat de acasă dimineața Ia 
ora 5. Am sosit in București cinci 
ore mai tirziu. Am mai avut timp 
doar pentru a ajunge la teren. Bă
ieții au intrat in joc fără să fi min- 
cat ceva. Probabil că unii ar fi jucat 
în pantofi ie tenis, dacă nu impru-

1000 de spectatori, la meciul de 
niori au rămas vreo, 
să fac o propunere 
juniori să se dispute înaintea 
de seniori. Tribunele goale au 
fluenjă nefavorabilă mai ales 
pra psihicului copiilor".

Propunerea arbitrului Mihai 
nu. este nouă. De fapt reamintește o 
prevedere a regulamentului campio
natului republican de juniori pe 
anul 1965—1966, întocmit de Comi
sia centrală de juniori din F. R. Fot
bal. Este vorba de punctul VIII din 
acest regulament, intitulat „Condiții 
organizatorice și administrative" unde 
este scris negru pe alb : „Jocurile 
din cadrul campionatului republican 
de juniori vor fi programate in mod 
normal in zilele " '
DESCHIDERE 
NIORI" (s.n.).

Numai că 
gulamentară 
multe ori, nici măcar la București. 
De ce ?

rești. Pe terenul plin cu smocuri de 
iarbă (teren pe care seniorii au re 
fu-zat să mai joace) mingea sare ca 
la rugbi. Cu toate acestea, juniorii 
celor două echipe se străduiesc ș 
uneori reușesc să realizeze un j,oc 
de calitate, să culeagă aplauze de la 
spectatorii prezențe

Instructorul Dumitru Nunweilier II. 
cel care se ocupă de pregătirea ju
niorilor de la Dinamo Victoria, ne 
vorbește despre orele de intense an 
trenamente pe care le face cu jucă
torii săi. Urmarea se vede în calita
tea destul de bună a fotbalului prac
ticat, ca și în faptul că doi juniori, 
Dobrescu și Novac, au fost promo 
vați în echipa care activează în ca
tegoria B.

Dacă pregătirea tehnică, a junio
rilor de la Dinamo Victoria este 
bună, în schimb cea educativă lasă 
de dorit. Tot timpul ei au. jucat ob
structionist și de multe ori l-au in
sultat pe arbitrul M. Cîțu — Bucu
rești. De altfel, în min. 75 Vasile 
Constantin (Dinamo) a fost eliminat 
de pe teren. Și nu este la prima, 
eliminare ! De unde se vede că la 
Dinamo Victoria munca de educație 
lasă de dorit...
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Popa

de duminică, 
LA JOCURILE DE

această prevedere 
nu este aplicată

IN
SE-

re
de

„Nu ne interesează juniorii"
Duminică dimineața, juniorii de la

Finaliștii se remarcă din nou
în schimb, atitudine disciplinată, 

echipament frumos și pregătire bună 
în toate direcțiile (asigurată de an
trenorul L Kluge) — la juniorii de 
la Progresul București, finaliști în 
campionatul pe 1964—1965. O sin
gură nemulțumire are antrenorul 
Kluge: în loc ca antrenorii primei 
echipe să promoveze jucători din 
rîndurile juniorilor, preferă sportivi 
aduși de cine știe unde, cu calități 
mai scăzute decît cei crescuți chiar 
de clubul din strada dr. Staicovici. 
Printre cei care ar putea îigura in 
„Iotul mare" se află: Ghiță, Mfrău- 
ță, Ciucu, AnghdI etc. Toți s-au evi
dențiat în partida susținută dumini
că, iar Ciucu a înscris un gol cum 
nici la seniori nu prea se vede !

în încheiere un singur amănunt: 
la un moment dat jucătorul Pipoi 
(Progresul); s-a accidentat. La baza 
sportivă de pe strada Veseliei nu 
există un medic 
vreun ajutor.

nu sint puține și, 
dezvoltării tinerei

care să

toate la 
generații

acorde

un loc, 
de fot-

Acestea sint constatările.
După cum se vede lipsurile 

impietează fără îndoială asupra 
baliști.

Este necesară intervenția hotărită a federației de specialitate, pentru 
ci îndrepta lucrurile pe făgașul cel bun. Și aceasta cît mai urgent.

Raidul anchetă a fost efectuat de: M. TUDORAN, M. POPESCU, 
V. POMPILIU, C. CHIRI AC și N. NĂSTASE — coresp.

8
8
8
I
I
8
I
3
8
I
I
I
I
8
I 
I
I
I
8



CARNET COMPETITION AL

VOLEI: Programul 

campionatului categoriei A 

(turul)
MASCULIN — SERIA I

Etapa I, 17 octombrie 1965
Rapid — Steaua
Petrolul — Dinamo București 
Constructorul Brăila — Știința Galați 
Tractorul — Știința Brașov
Știința Cluj — Știința Timișoara 
Farul — Minerul B. Mare
Etapa a II-at 24 octombrie 1965

Dinamo București — Steaua
Minerul Baia Mare — Rapid
Știința Brașov — Farul
Știința Timișoara — Tractorul
Știinta Galați — Știința Cluj
Petrolul — Constructorul Brăila

Etapa a Ill-a, 31 octombrie 1965

Rapid — Știința Brașov
Steaua — Minerul Baia Mare 
Constructorul Brăila — Dinamo Bucu
rești
Știința Cluj — Petrolul
Tractorul — Știința Galați
Farul — Știința Timisoara
Etapa a !V-a, 7 noiembrie 1965
Dinamo București — Minerul Baia Mare 
Știința Brașov — Steaua
Știința Timișoara — Rapid
Știința Galați — Farul 
Petrolul — Tractorul 
Constructorul Brăila •— Știinta Cluj ..
Etapa a V-a, 14 noiembrie 1965
Rapid — Știința Galați
Steaua — Știința Timișoara
Știința Cluj — Dinamo București 
Tractorul — Constructorul Brăila 
Farul — Petrolul
Minerul Baia Mare — Știința Brașov^
Etapa a VI-a, 21 noiembrie 1965

Dinamo București — Știința Brașolț 
știința Galați — Steaua
Petrolul — Rapid
Știința Timișoara — Minerul Baia Marei 
Constructorul Brăila — Farul
Știința Cluj — Tractorul
Etapa a Vil-a, 28 noiembrie 1965

Steaua — Petrolul
Rapid — Constructorul Brăila 
Tractorul — Dinamo București 
Farul — Știința Cluj
Minerul Baia Mare — Știința Galați 
Știința Brașov — Știința Timișoara
Etapa a VIII-a, 5 decembrie 1965

Dinamo București — Știința Timișoara 
Constructorul Brăila — Steaua
Știința Cluj — Rapid
Știința Galați — Știința Brașov 
Petrolul — Minerul Baia Mare 
Tractorul — Farul
Etapa a lX-a, 12 decembrie 1965

Rapid — Tractorul
Steaua — Știința Cluj
Farul — Dinamo București
Minerul Baia Mare — Constructorul 
Brăila
Știința Brașov — Petrolul
Știința Timișoara — Știința Galați
Etapa a x-a, 19 decembrie 1965

Dinamo București — Știința Galați 
Tractorul — Steaua
Farul — Rapid
Petrolul — Știința Timișoara 
Constructorul Brăila — Știința Brașov 
Știința Cluj — Minerul Bala Mare
Etapa a Xl-a, 26 decembrie 1965

Rapid — Dinamo Bicureștl
Steaua — Farul
Minerul Baia Mare — Tractorul
Știinta Brașov — Știința Cluj 
știința Timișoara — Constructorul 
Brăila
Știința Galați — Petrolul

BASCHET: Mîine — 
meciuri de tradiție

Programul etapei de duminică a 
campionatelor republicane de baschet 
este susținut de cîteva meciuri de tra
diție : Știința Cluj — Dinamo Bucu
rești, Steaua — Știința Timișoara, 
Știința Tg. Mureș — Știința Bucu
rești la băieți, Voința București — 
Știința Cluj și Voința Brașov — Ști
ința București la fete. De remarcat 
că în Capitală, sala Floreasca va 
găzdui cinci partide din seria I, ma
joritatea disputîndu-se între echipe 
apropiate ca valoare.

Programul complet al etapei de 
duminică este următorul : MASCU
LIN SERIA I : Știința Cluj — Dina
mo București, Steaua — Știința Ti
mișoara, Știința Tg. Mureș — Ști
inta București, Dinamo Oradea — 
Steagul roșu Brașov, Rapid — Farul 
Constanța^ Știința Galați — Aurul 
Brad ; SERIA A II-A : Știința Bra
șov — Olimpia M. I. București, Ști
ința Craiova — C.S.M.S. Iași, Poli
tehnica Cluj — Academia Militară 
București, A.S.A. Bacău — Progre
sul București, Unio Satu Mare — 
I C.F București ; FEMININ SERIA 
I : Voința București — Știința Cluj, 
Progresul București — Constructorul 
București I.C.F. București — Mure
șul Tg. Mureș, Voința Brașov — 

Știința București, Grișul Oradea — 
Rapid București ; SERIA A II-A : 
Știința Timișoara — Olimpia Bucu
rești, S.S.E. Craiova — A.S.A. Cluj, 
Voința Oradea — C.S.M.S. Iași, 
S.S.E. Satu Marc — Voința Tg. Mu
reș, Știința Constanța — Spartac 
Salonta.

Dinamo
nu-și va apăra titlul

de campioană!
După cum am mai anunțat, azi și 

mîine se va desfășura la Timișoara 
finala campionatului republican pe 
echipe. In avancronica de miercuri 
am anticipat o luptă strînsă pentru 
titlurile de campioane. Ea fete, con
statarea rămîne valabilă: Știința și 
Dinamo, clasate pe locurile fruntașe 
în prima etapă, la o diferență mică 
de puncte, vor lupta din răsputeri 
pentru întîietate. La băieți, însă, si
tuația s-a schimbat: clubul Dinamo 
a anunțat că, din cauza indisponibi
lităților pe care le are în echipa de 
categoria maeștri, în urma acciden
tărilor în pregătirea la lot și la club, 
nu va putea participa la această e- 
tapă. Deci, gimnaștii de la Steaua 
(clasați la egalitate de puncte cu di- 
namoviștii în prima etapă) au rămas, 
practic, singuri în lupta pentru titlu. 
Multipla campioană a țării, Dinamo, 
nu-și va apăra titlul I ? După cam
pionat vom reveni asupra acestei si
tuații...

Dăm mai jos clasamentul după pri< 
ma etapă i FEMININ, grupa A: 1. 
Știința Buc. 179,25 p ; 2. Dinamo I 
Buc. 176,45 p; 3. Sel. Sluj I 167,95 p,- 
4 Petrolul Ploiești 166,45 p; 5. Di
namo Bacău 165,40 p ; 6. Sel. Dobro
gea I 165,30 p ,• 7. G.S.M. Reșița 165,00 
p ,• 8. Sel. Banat I 164,80 p. Grupa B :
1. G.S.Ș. Buc. 171,85 p; 2. Sel. Bra
șov 167,45 p ; 3. Dinamo II Buc. 166,35 
P; 4. Sel. Cluj II 161,80 p; 5. Sel. 
Dobrogea II 155,85 p; 6. Sel. Banat II 
155,00 p,- 7. G.S.M.S. Iași 147,95 p. 
MASCULIN, grupa A: 1—2. Dinamo 
Buc. și Steaua Buc. 271,92 p ; 3. Sel. 
Banat I 254,47 pi 4. Știința Buc. 
249,20 p; 5. Sel. Cluj I 243,45 p. 
Grupa B : 1. Dinamo II Buc. 260,60 p;
2. Sel. Brașov 246,30 p; 3. Vagonul 
Arad 240,95 p; 4. Sel. Cluj II 235,05 
D i 5. Sel. Dobrogea 201,40 p.

NATAȚIE: Finalul
sezonului competițional 

intern
La sfîrșitul acestei săptămîni va 

avea loc închiderea festivă a sezo
nului competițional intern în aer li
ber la înot și polo. Cu acest prilej, 
la ștrandul Tineretului din Capitală 
(de la ora 9) se va desfășura o com
petiție de polo dotată cu „Cupa 
Federației” rezervată echipelor de 
copii. La întreceri participă forma
țiile Steaua, Progresul, S.S.E. nr. 1, 
Rapid, S.S.E. nr. 2 și C.S. Școlar.

Turneul se va desfășura sistem eli
minatoriu, cu meciuri de cîte trei re
prize de 5 minute, numeroase premii 
oferite de Federația de specialitate 
răsplătind echipele clasate pe primele 
locuri.

• La concursul internațional ce se 
desfășoară astăzi și mîine în bazinul 
de 25 m din Wroclaw participă și 
trei înotători români : Ingrid Ungur, 
Vladimir Moraru și Angel Șopte- 
reanu.

TENIS: Cel mai important 
meci al campionatului, 

Dinamo-Steaua
Meciul derbi al campionatului de 

tenis pe echipe, Dinamo-Steaua trezește 
un interes deosebit prin raportul de 
forțe apropiate care se vor întrece. 
Iată de altfel ce ne-au declarat antre- 
norii celor două formații : Marin Bădin 
(Dinamo) : „Meciul va fi foarte echilibrat. 
Va fi o luptă dîrză pe care o așteptăm 
cu încredere". Gheorghe Vlziru (Steaua) : 
„Intîlnirea se anunță deschisă oricărui 
rezultat. Sper că vom avea prilejul să 
urmărim întreceri de un bun nivel 
tehnic și desfășurate într-o atmosferă 
de deplină sportivitate".

Din programul zilei de azi (începe la 
ora 14) de pe terenurile Progresul, no
tăm cîteva partide : Țiriac-Mărmureanu, 
Mariana Ciogolea-Eleonora Roșianu-Du- 
mitrescu, Dron-C. Năstase. Mîine între
cerile încep la ora 8,30 și ora 14. Paralel 
cu acest meci se va desfășura și întil- 
nirea Progresul-Ștlința.

SCRIMĂ: Clasamentul 
la zi

Etapa a II-a â campionatului re
publican de scrimă (echipe), desfășu
rată sîmbătă și duminică la Tg. Mu
reș, a adus o serie de modificări im
portante în clasament, la toate pro
bele. Iată de altfel cum arată acum 
aceste clasamente :

FLORETA MASCULIN

1. Steaua
2. Știința Tg. Mureș
3. C.S.M. Cluj
4. Progresul
5. Știința București
6. Uniq Satu Mare

FLORETA

1. Progresul
2. S.P.C.
3. Știința Tg. Mureș
4. Unio Satu Mare
5. Steaua
6. C.S.M. Cluj

feminin

SPADA

1. C.S.M. Cluj
2. Crișul Oradea
3. Petrolul Ploiești
4. Steaua
5. Știința București
6. Progresul

3 3 0 0 40 6
5 3 0 2 36 6
2 2 0 0 25 4
5 1 0 4 26 2
3 1 0 2 21 2
2 0 0 2 12 0

5 5 0 0 58 10
3 2 0 1 22 4
5 1 0 4 26 2
3 1 0 2 23 2
2 1 0 1 21 2
2 0 0 2 10 0

3 3 0 0 36 6
5 2 0 3 35 4
5 2 0 3 31 4
2 2 0 0 22 4
2 1 0 1 17 2
3 0 0 3 15 0

SABIE
3 3
2
2
5
5
3 

loc în

1. Steaua
2. C.S.M. Cluj
3. Unio Satu Mare
4. Petrolul Ploiești
5. Știința București
6. S.P.C.

Etapa următoare va avea 
de 16 și 17 octombrie la Cluj.

2 
2
1
1
1

42
24

4 28
4 28
2 18

RUGBI : Partide echilibrate 
In etapa a XVIII-a

Etapa a XVflI-a a campionatului 
republican de rugbi programează cîte
va meciuri «are rețin în mod deosebit 
atenția. în primul rînd, este vorba 
de partida de tradiție dintre Grivița 
Roșie și C.S.M.S. Iași, încheiată în 
multe cazuri indiferent de avantajul 
terenului cu scoruri strînse. în drum 
spre un loc cît mai bun în clasa
ment, acum, înaintea ultimelor e- 
tape ale campionatului, ambele for
mații vor lupta desigur din toate 
puterile pentru victorie.

Interesante se anunță de aseme
nea meciurile Gloria — Progresul, 
Știința Petroșeni — Constructorul și 
Dinamo — Farul Constanța.

Un meci echilibrat va avea loc 
luni la Timișoara, unde studenții 
vor întîlni pe Steaua (care are cî
teva indisponibilități).

O victorie clară se pare că va 
obține Rulmentul Birlad, deoarece 
joacă pe teren propriu cu ultima cla
cată, Știința Cluj.

TIR: întrecerea 
celor mai buni vinători 

din țară
An de an, la început de toamnă, 

în ajunul deschiderii sezonului la 
iepuri, cei mai buni țintași din rîn- 
durile vînătorilor se întîlnesc la 
București pentru a-și disputa întîieta-

Săptămina viitoare pe ecrane un nou film românesc

cu : Maria Clara Sebok, 
Adrian Moraru, Tanti Co
cea, Toma Caragiu, 
Vorica Farkaș, llarion 
Ciobanu, Olga Tudora- 
che, Constantin Dinu- 
lescu, Ion Besoiu, Gheor
ghe Patru, Matei Alexan
dru, Jean Lorin Florescu, 
Gheorghe Nuțescu, V. Ro- 
nea.

IMAGINEA : Sandu ln- 
torsureanu

MUZICA : George Gri- 
goriu

DECORURI : Nicolae Teo- 
doru, Filip Dumitriu. 

tea în campionatul republican de ta
lere rezervat vînătorilor. Cei mai 
buni, primii clasați la faza prece
dentă ia competiției, vînători din re
giunile Argeș, București, Maramu
reș (campioni pe anul 1965), Iași, 
Cluj etc. vor participa la întrece
rile finale ale campionatului, între- 
cîndu-se în spectaculoasele probe de 
talere aruncate din șanț și din turn 
(sheet).

întrecerile, care încep azi dimi
neață de la orele 8 pe poligonul Tu
nari, au în program talere aruncate 
din șanț — 150 buc. și sheet —- 
150 buc. Ambele probe se dispută 
în două manșe de cîte 75 de talere.

OINĂ: Dinamo București 
și C.P.B. conduc 
in campionatul republican

SUCEAVA 8 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Vineri au înce
put, pe stadionul din localitate, în
trecerile finale ale campionatului re
publican de oină.

După cum era de așteptat; Dinamo 
București, campioana țării, și C.P.B., 
superioare atît la „bătaie* cât și la 
.prindere", au reușit să-și depășeas
că toate adversarele, clasîndu-se pe 
primul loc în seriile respective, la 
sfîrșitul turului.

O mențiune pentru echipa Biruința 
Gherăești (reg. Bacău), «are a fost 
la un pas de victorie în meciul cu 
Dinamo București.

Iată clasamentele la încheierea tu
rului :

SERIA 1:1. C.P.B. 9 p ; 2. Torpedo 
Brașov 7 p-; 3. Avîntul Frasin 4 p.; 
4. Minerul Baia Mare 4 p. (punctave- 
raj mai slab).

SERIA A n-A: Dinamo București 
9 p.; 2. Biruința Gherăești 7 p.; 3. 
Viața nouă — Olteni (reg. București) 
5 p.; 4. Avîntul Valea roșie 3 p.

TRAIAN IOANIȚESCU

Citiți revista

SPORT Nr. 19
DIN CUPRINS ;
FOTBAL : — Prezentarea echipei 

Petrolul Ploiești.
— Caleidoscop ploieștean.
— Derbiul Dinamo — Steaua
— Pe cînd formații etalon
— Fotbal pe glob.
ATLETISM : — Victoriile de la Ti

mișoara.
— Elliott, Snell, Bloțiu ș.a., sau 

trecutul, prezentul și viitorul.
RUGBI : — li putem învinge pe 

francezi ?
— Sugestii pentru formarea echipei 

naționale.
CICLISM : — Cursa Scânteii și ci

cliștii români.
NATAȚIE : — Pe urmele reportaju

lui cu scadența la 15 septembrie.
SPORT ȘCOLAR : — „Cupa Ș.S.E. 

2“ pentru primii pași în atletism.
MAGAZIN SPORTIV : — Divertis

ment fotbalistic, Noua medalie a Cris- 
tinei, Reîntâlnire cu Rocky Grazziano, 
Un suporter precaut etc. etc.

HANDBAL: Despre 
etapa de mîine

Mîine, o nouă etapă de campionat* 
a șasea, cu partide importante pentru 
clasamente și... promisiuni de jocuri 
spectaculoase. Asemenea perspective 
oferă jocurile Dinamo Brașov «Â 
Știința București, Dinamo Bacău 
Știința Timișoara, Dinamo București
— Tractorul Brașov (m. I), Cauciucul 
Oraș Gh. Gheorghiu-Dej — C.S.M. 
Reșița (m. II), Constructorul Timișoara
— S.S.E. Buzău (f. xl), Știința Timi
șoara — Liceul nr. 4 Timișoara, Mu
reșul Tg. Mureș —■ Voința Odorhe* 
(Cupa de toamnă).

Sperăm că întreaga etapă ne va dai 
prilejul să consemnăm comportări 
sportive, preocupări pentru spectacole 
de bună calitate. Socotim că este ca
zul să facem un astfel de apel pentru 
că în etapele scurse pînă acum nu 
au fost puține cazurile de indisciplină, 
de iregularități. Numărul eliminărilor 
a fost destul de mare : 10 în'jt\rtida 
Voința Sibiu-Timișul Lugoj, 9 la 
Știința Timișoara — Dinamo Bucu
rești, 8 la Cauciucul — Metalul Copșa 
Mică, Rapid — C.S.M.S., 7 la Dinamo 
Bacău — Steaua și Dinamo Bacău — 
Știința București etc. Echipa feminină 
Voința Odorhei a avut 10 eliminări 
în 3 jocuri, iar Dinamo Bacău 14 în 
4 meciuri I Aceste fapte trădează O 
mentalitate greșită (goană după vic-t 
torie cu orice preț) și împotriva ei 
trebuie să lupte, în primul rînd, bi- 
rourile secțiilor de handbal și antrei 
norii echipelor respective, care — în 
treacăt fie zis — nu fac mai nimic 
pentru disciplinarea jucătorilor și în
drumarea lor spre un handbal corect, 
de calitate. Tendința spre un joc dur, 
presărat, cu iregularități, constituie o 
frînă în calea progresului handbalului 
nostru și — în plus — poate duce 
la indisponibilități în rîndurile selec- 
ționabililor, pentru că aceștia, în pri
mul rînd, sînt în „atenția" adversarii 
lor.

Și nu trebuie să uităm că lotul 
nostru masculin este pe punctul de 
a-și începe pregătirile pentru viitorul 
campionat mondial. Sperăm că sec
țiile de handbal, antrenorii vor înțe
lege acest lucru și nu va fi nece
sară intervenția federației.

DE EA COMISIA CENTRALĂ 
A SPORTULUI RADIO
Examenele pentru obținerea ’t- 

tificatelor de radioamatori cl. I-a, 
a II-a și a IV-a au loc în zilele de 
22—24 oct. a.c., la sediul Radioclu- 
bului Central. înscrierile se primesc 
la M.T.Tc. pînă la 15.X.1965.

Examenele pentru obținerea cer
tificatelor de radioamator cl. a 
IlI-a și a V-a și recepție se organi
zează la toate cluburile regionale 
la data de 11—12 octombrie 1965.

Cursurile de radioamatori din 
acest an încep la data de 25 oct, 
înscrierile făcîndu-se la radioclu- 
burile regionale și raionale UCFS, 
pînă la data de 15 octombrie a.c., 
de unde se pot primi relații su
plimentare.



Cărți de vizită 
j- - - - - - - - - - - - - - - -i
IOANA PITRE SCIT

Laolaltă cu miile de spec
tatori timișoreni am aplau
dat cu căldură evoluția a- 
tletei noastre Ioana Pe
trescu în meciul feminin cu 
Cehoslovacia și, în special, 
acel record de 23,5 sec 
care o situează astăzi în 
rînd ul celor mai valoroase 
alergătoare din lume pe 
distanța unei jumătăți de 
ture de stadion.

O cunoaștem pe Ioana 
Petrescu din 1952, de la 
primele ei starturi pe sta
dion, de la primele-i suc
cese și, ca să fim sinceri, 
nu ne putem ascunde sur- 
prir' ' pentru rezultatele pe 
Cu. te obține la o vîrstă 
(28 de ani) la care alte 
sprintere și-au încheiat de 
mult activitatea. în 1965 
ea și-a egalat recordul pe 
100 m (11,8), l-a corectat 
de 2 ori pe cel de la 200 
m (24,1 și 23,5 sec) și a 
contribuit din plin la rea
lizarea celui de la 4 x 100 
m (46,8 și 46.5 sec).

— „Secretul*, ne spune 
ea, nu este un... secret ! 
Deși practic atletismul de 
13 ani, n-am lucrat nici
odată cu atîta seriozitate și 
atît de mult, ca în ultimii 
doi ani. Secretul este deci: 
MUNCA. Pînă acum doi 
ani făceam antrenamente 
fără prea multă... transpi
rație. Alergam „bucăți* de 
20—30—50 m și numai 
rareori cîte un 150 m. De 
aceea performanțele mele 
au fost așa cum au fost 
și, de aceea, în 1963 au 
fost destui cei care au

De toate...
De 90 de ori în echipa 

Braziliei. Performanța a- 
ceasta a realizat-o Djalma 
Santos. El îi urmează ast
fel, în „clasamentul* jucă
torilor selecționați de cele 
mai multe ori în echipa na
țională, pe englezul Wright 
și pe norvegianul Svennsen 
(105 jocuri), înaintea lui 
clasîndu-se și maghiarul 
Boszik (100 jocuri). San
tos a susținut cel de al 
90-lea meci împotriva U- 
ruguay-ului. Pentru a mar
ca evenimentul, Federația 
braziliană de fotbal a în
credințat echipei F. C. Pal- 
meiras, din care face parte 
Santos, sarcina de a repre
zenta culorile țării. Și Pal- 
meiras (alias Brazilia) a 
eîșligat cu 3—0 !

★
46 de meciuri la rînd.

bănuit că rn-am plafonat, 
că nu mai pot realiza ceva 
mai bun. Din toamna ace
lui an am început să lu
crez cu grupa alergătoare
lor de semîfond, sub con
ducerea antrenorului Mihai 
Tintorcscu. Deși mi-a fost 
tare greu la început am 
reușit să mă acomodez cu 
intensitatea și durata aces
tei activități, i-aș zice noi, 
și rezultatele se văd ! Voi 
lucra și în continuare la 
fel de serios și sper ca în 
1966 să mă număr printre 
finalistele cursei de 200 m 
la „europenele* de Ia Bu
dapesta.

în cei 13 ani de activi
tate atletică Ioana Petres
cu a corectat și egalat de 
19 ori recordurile republi
cane de senioare (de 6 ori 
la 100 m, de 8 ori la 200 
m, de 5 ori la 4 x 100 m), 
a fost de 15 ori campioană 
a țarii, de 6 ori campioa
nă balcanică și a obținut 
18 victorii în meciuri și 
concursuri internaționale. 
Cele mai bune performarțe 
ale sale sînt : 100 m — 
11,8 (1959 și 1965), 200 
m — 23,5 (1965), 400 m 
— 55,2 (1965), 80 mg — 
11,8 (1964).

ROMEO VILARA

echipa irlandeză Derry City 
(pe care am văzut-o în 
București, anul trecut) nu 
a cunoscut înfrîngerea. Se
ria de succese și de meciuri 
nule a luat sfîrșit o dată 
cu cel de-al 47-lea joc sus
ținut în compania echipei 
Clenavon. Scor : 1—0 pen
tru Glenavon.

Și campioana la fotbal a 
Austriei, S. K. Linz, a a- 
vut o serie puțin obișnuită 
de meciuri cîștigale sau 
terminate la egalitate : 34. 
A 35-a întîlnire. susținută 
in cadrul „Cupei campio
nilor europeni* cu Gornik 
(R. P. Polonă) a însemnat 
prima înfrîngere.

La 46 sau chiar la... 35 
dc meciuri, unul pierdut 
nu este un procent prea 
rău...

Antrenorul cu un singur...
MARCEL ANGHELESCU

elev

Uite, eu 
mă în- 

soiul de 
lungime, 

curse dc

îl cunosc p« artistul po
porului Marcel Anghelescn ca 
pe un om jovial și optimist, 
de un optimism aș putea 
spune molipsitor. Ei bine, a- 
cum cîteva zile m-a făcut... 
k.o. cu optimismul lui. Știți 
ce mi-a spus cînd m-a văzut?

— Află că mai sînt șanse 
pentru calificare la Londra 1 
Mai sînt, dom-le, ce te uiți 
așa? Ia fă socoteala. Noi îi 
batem pe turci la Ankara șt 
pe portughezi aici... Iar cehii 
îi fac „mat" la Lisabona... 
Intrăm în baraj și gata.

— Optimist, ca-ntotdeauna!
— Te miri de calculele 

mele. Sportul — dragul meu — 
e plin de surprize 
cînd eram în liceu 
deletniceam cu tot 
probe : înot, bob, 
înălțime, prăjină și 
fond! M-am stabilit la cursele 
de fond, pentru ca peste trei 
ani să mă dedic... fotbalului, 
căruia i-am rămas fidel pînă 
cînd am efectuat „transferul" 
dc pe tejen (post stabil: fun
daș) direct în... tribună ?

— Vă amintiți care a fost 
„meciul de adio* ?

— Desigur. Acum cinci ani. 
Pe „Giulești". Am jucat cei 
de Ia Național (nu lipseau 
din echipă nici Vasiliu Birlic 
fi Al. Giugaru) cu arbitrii.

Pregătiri pentru 
olimpiada din...

Sala de gimnastică de 
la „Tineretului". Fetite 
blonde și brune lucrează 

e 
O 

s-o 
cu

olimpice o va- 
echipă de gim- 
„Mexicul* este, 
prea aproape

de zor Ia sol. Cine 
„comandanta" lor ? 
fată micuță de poți 
confunzi de departe 
ele. îi recunoaștem însă
vocea și lucrurile se lă
muresc : este SONIA 
IOVAN. Ea vrea să lan
seze pe... orbita preten
dentelor 
loroasă 
nastică. 
poate, 
Dar după patru ani ur
mează o nouă olimpia
dă...

Nici nu se putea ca 
Sonia Iovan, astăzi asis
tentă la Institutul de Ști
ințe Economice, să Btră
deze* gimnastica.

Text și foto: 
Paul Romoșan

AUREL POPA, BRA
ȘOV. — La ora actuală 
cel mai bun jucător de 
tenis din lume pare a fi 
spaniolul Manuel San
tana. Am spus .pare”, 
fiindcă la tenis nu e- 
xistă campionate mon

diale, care să ofere și 
un... certificat oficial. 
Santana are 27 de ani.

ION RISTULESCU, 
PLOIEȘTI. — Dv. ați ur
mărit toate meciurile Pe
trolului (ca ploieștean, 

Despre scor, refuz să fac co
mentarii... Nc-au... distrus ? 
Eram ...neantrenați, ce să 
faci? I La... ședința de ana
liză a jocului am luat toate 
măsurile ca acest „dezastru" 
să nu se mai repete. Și nu 
s-a mai repetat, fiindcă am... 
abandonat fotbalul !...

— Vorbesc, cum s-ar spu
ne, cu un... veteran al jocu
lui cu balonul rotund. N-ar fi 
deci lipsit de interes să au
zim și niște puncte dc vedere...

—- Reproșez în primul rînd

noștri superficia- 
care dau dovadă 

să-ți tmbogă- 
* tehnic. Un 

tehnică ire- 
balast

fotbaliștilor 
litatea de 
cînd c vorba 
țească „bagajul* 
fotbalist fără o 
proșabilă devine un 

pentru echipă, nisipul care în
greunează rotițele unui an
grenaj. Așa cum pe noi ac
torii ne „întoarce" regizorul 
dc zeci și zeci de ori, pentru 
o singură replică, tot așa tre
buie să procedeze și antreno
rul cu fotbaliștii la ședințele 
dc pregătire.

— Aveți e echipă prefe
rată ?

— îmi place „Știința* Ti
mișoara, pentru vigoarea și 
tinerețea cu care luptă și 

cealaltă „Știința* — din Cra
iova, pentru că, deh,... m-a 
făcut mama oltean.

în patru rîndurî
Echipa „Crișul" Ora

dea a coborît pe locul 
13 în clasament

Ne-a mărturisit pe stradă 
Un simpatizant integru 
Că de cînd Crișul e-n 

coadă,
El îi spune Crișul... 

negru.

RADU POP

nici nu e de mirare!) și 
știți precis că D. Mun- 
teanu nu a făcut parte 
din formațiile Petrolului 
în edițiile 1957—58 și 
1958—1959. .Cred că a- 
ceasta este și explicația 
că Petrolul a cîștigat în 
acești ani campionatul 
țării", conchideți dv. 
malițios, cerîndu-ne tot
odată să rectificăm un 
răspuns dat altui cititor. 
Este cazul să vă faceți 
autocritica față de D. 
Munteanu. Un singur e- 
xemplu: în meciul Pe
trolul — U.T.A., disputat 
la Arad și cîștigat de 
ploieșteni cu 3—0, D. 
Munteanu — reprodu
cem din cronica parti
dei — .a fost într-o for
mă de zile mari”.

MARIN POPESCU, 
BUCUREȘTI. — Prima 
.nocturnă” a avut loc 
în Capitală în urmă cu

preferați ? 
___ Bala?, pentru 
performanțelor și...

m.am rea-

— Sportivi 
—• lolanda 

constanța 
Măriuca.

— Măriuca? Un nume nou 
în sport...

— Fetița mea ! 
ani și un antrenor 
vcr.

— Cine?
— Eu! Dacă nu

Uzat ca sportiv, vreau ca mă
car fetița mea să... reabili
teze onoarea familiei. De a- 
ceea, în orele libere, sînt... 
antrenorul cu un singur elev. 
O învăț tainele înotului și 
sper să scot din ea o cam
pioană

...Nu v-am spus eu că 
Marcel Anghelcscu c un opti
mist incorigibil? Și în 
asta, la Eforie Nord, a 
să-i arate cuiva cum 
înoată la apă adîncă 
noroc că i s-au aruncat 
diat „colacii dc salvare" ! 
Deci, în materie de înot, mai 
bine să-l admirăm în... „Ve
dere de pe pod" 1

Are nouă 
foarte. . se-

vara 
vrut 

se 
?i...

ime-

GEORGE MIHALACHE

GRIJA DEOSEBITA...
Nu se poate spune că 

antrenorul Virgil Mărdă- 
rescu nu este preocupat să 
„crească* noi cadre pen
tru echipa sa, Farul. In 
cazul tînărului fotbalist 
din fotografie, care execută 
cu măiestrie o „foarfecă*, 
vom întîlni la Virgil Măr- Foto: T. RO1BU

30—35 dc ani, pe stadio
nul ,R«:*comit“, unde se 
înalță acum clădirea Fa
cultății de Drept.

MIHAI CHIRU, CO- 
MANA. — Ozon nu 
mai este antrenor la 
Progresul. Pregătirile 
echipei din strada dr. 
Staicovici sînt conduse 
acum de P. Moldoveanu, 
un alt fost jucător al Pro
gresului. Numai să nu 
devină și fost... antrenor 
al Progresului. Ca O- 
zon...

G. STĂNESCU, BA
CĂU. — Ciclistul Vasile 
Burlacu are 22 de ani. EI 
s-a afirmat cu prilejul 
unor întreceri din ca
drul Spartachiadei și 
apoi drumul i-a fost des
chis spre sportul de per
formanță. A fost de mai 
multe ori campion re
publican.

VASILE

VARIETĂȚI.* .VARIETĂȚI... VARIETĂȚI
79 DE MARI MAEȘTRI

După Congresul FIDE 
de la Wiesbaden, familia 
marilor maeștri internațio
nali ai șahului a crescut, 
numărînd acum 79 de mem
bri.

Titlul a fost instituit M 
anul 1949, fiind atribuit 
inițial unui număr de 27 
de jucători. Acestora Ii 
s-au adăugat, de-a lungul 
anilor, alții care au înde
plinit normele stabilite de 
FIDE, ajungîndu-se acum 
la cifra arătată. Iată și re
partiția pe țări a marilor 
maeștri ai șahului: U.R.S.S.
— 26, Iugoslavia — 11, 
S.U.A. — 10. Argentina
— 6, Ungaria — 5, R. F. 
Germană — 4, Cehoslova
cia și Bulgaria — 3, O- 
landa — 2, Austria, Bel
gia, Canada. Danemarca, 
R. D. Germană, Islanda, 
Spania, Suedia și Româ
nia (Florin Gheorghiu) — 
rîte unul.

CINCI „H METRI6*
1NTR-UN MECI

Arbitrul vestgerman Er- 
lauf aplică fără ezitare re
gulamentul, cînd apărările 
recurg la faulturi pentru 
a-i opri din acțiune pe 
înaintașii adverși. In me
ciul Munchen-Gladbach, el 
a dictat nu mai puțin de 
5 lovituri de la 11 metri !

Pe aceeași linie merge, 
se parc, și arbitrul francez 
Candlier. Conducînd întîl- 
nirea Sedan-Cannes, el a 
dictat 4 penaltiuri: trei în 
favoarea lui Sedan și unul 
pentru Cannes. Toate cele 
4 lovituri de la 11 metri 

dărescu un plus de pasiu
ne. Explicabil : e vorba de 
fiul său, MIRCEA MAR- 
DÂRESCU, în etate de 13 
ani, jucător în echipa de 
pitici a Farului.

GĂ, BAIA MARE. — 1) 
Dacă portarul este eli
minat din joc nu poate 
apăra în locul lui por
tarul de rezervă, ci un 
jucător de cîmp. — 2) 
Schimbările efectuate au 
fost regulamentare.

FILIP DOROFTEI, TG. 
FRUMOS. — Ne-am o- 
prit asupra următorului 
.film” : Dinamo Pitești: 
LUMINĂ IN ÎNTUNE
RIC.

...Numai să nu se în
trerupă din nou curen
tul !

VIRGIL DIACONU, 
ZĂRNEȘTI. — Ea cam
pionatele europene de 
tir se face .baraj” nu
mai pentru primele trei 
locuri, care aduc me
dalii. Nici nu-i vedem 
pe trăgători întreeîn- 
du-se din nou care să 
fie al 49-lea și care al

TOMOIOA- 50-lea 1

au fost transformate, ast
fel că Sedan a cîștigat at 
3-1.

OMUL CU DOUA 
FLUIERE

l
Arbitrul brazilian Soja- 

dos folosește două... flu
iere cînd conduce un meci 
de fotbal. €el pe eare U 
ține In mîna stingă are 
un sunet plăcut, ca de clo
poțel, în timp ce fluierul 
din mîna dreaptă are ua 
sunet strident. ‘

„Jucătorii trebuie si 
știe, din prima clipă, cum 
apreciez eu infracțiunea ce 
s-a comis. La fel și spec
tatorii — a explicat So- 
jados. Dacă la o fază în 
careul de 16 metri se aude 
un sunet strident, pentru 
toată lumea este clar că voi 
acorda 
metri6*.

o lovitură de la 11

1001..

...de 
Nu:

povestiri orientale ? 
e vorba de 1001 de 

meciuri arbitrate. Această 
cifră a fost realizată de 
unul dintre cei mai vechi 
arbitri din Reșița — IO' 
SIF BRIȘTEAC.

Să i urăm Iui Iosif Briș- 
teac să conducă în conti
nuare cit mai multe me
ciuri (și să le conducă 
bine I), iar noi, ceilalți ar
bitri, să-î urmăm exemplul.

NICOLAE ANTON
arbitru de fotbal —*

GINDDIII DE SEZON
Un arbitru de fotbal :

Cînd, toamna, fluier din 
eroare 

Și bag de seamă, iau 
cuvîntul

Spunînd pa loc cu 
motivare.

Că fluierase, de fapt. . 
vîntuL

Un luptător pasiv :
îmi spun la meci în 

sinea mea 
— Acum, cînd vremea s-a 

răcit. 
De ce nu este pe saltea 
Și-o... plapumă de 

învelit ?
V. D. POPA

MERCEDES VLONGA, 
RĂDĂUȚI. — Florea 
Voinea (Steaua) este o- 
riginar din comuna Pu- 
cheni, regiunea Ploiești. 
Este o comună care—

produce, printre altele, 
șl fotbaliști. Știți că 
Mircea Georgescu și Du
mitru Niculae sînt tot 
din Pucheni ? Comple
tăm răspunsul, informîn- 
du-vă că Florea Voinea 
nu este căsătorit.

ION POȘTAȘU 
Ilustrații: 

NEAGU RADULESCU



Reprezentativele României învingătoare 
in primele jocuri ale Balcaniadei de tenis de masă

SOFIA 8 (prin telefon de la cores
pondentul nostru), —ț Cu începere de 
vineri dimineața sala Universiada din 
capitala Bulgariei găzduiește cea de a 
1 l-a ediție a Balcaniadei de tenis de masă, 
la care participă sportivi și sportive din 
cinci țări: Bulgaria, Iugoslavia, Grecia, 
Turcia și România. Competiția a fost 
deschisă cu întrecerile pe echipe. In 
primul meci, echipa feminină a Româ
niei a repurtat o victorie clară — cu 
3—O — asupra formației țării gazdă. 
Rezultate: Maria Alexandru—Neykova 
2—0 (12, 19), Ella Constantinescu— 
llristova 2—O (15, 12), Alexandru, 
Constantinescu—Nikova, Hristova 2—0 
(16, 21). Tot cu 3—O a luat sfîrșit și 
partida România—Grecia: Eleonora Mi- 
halca—Kotsia 2—0 (8, 11), Ella Cons- 
lantinescu—Skrivanu 2—O (9, 12),
Alexandru, Constantinescu — Kotsia, 
Skrivanu 2—0 (12, 20). In cel de al 
treilea meci, jucătoarele românce au dis
pus cu 3—0 și de formația Turciei: 
Maria Alexandru—Edizkun 2—0 (5, 10), 
Eleonora Mihalca—Ozkant 2—0 (9, 10),
A lexandru, Constantinescu—Edizkun,
Ozkant 2—0 (5, 6),

Pînă la ora cînd telefonez, selecționatîț 
masculină a României a susținut două 
partide. In prima, sportivii români au 
întrecut comod reprezentativa Turciei cu 
5—0: Giurgiucă—Iovanidis 2—0 (15, 
11), Cobîrzan—Gunay 2—0 (15, 11), 
Bodea—Ozden 2—0 (8, 15), Giurgiucă— 
Gunay 2—0 (8, 15), Bodea—Iovanidis 
2—0 (4, 4). După meciul Iugoslavia— 
Bulgaria cîștigat la mare luptă de Iu

„Săptămina sportivă 
internațională", 
prima repetiție in vederea 
Jocurilor Olimpice 
din 1968,

dar și prilej 
de confruntare

I

științifică
7 J

pe tema performanței 
la mare altitudine 

— scrisoare din Merit, dc la dr. (iaDrici Ciicrcftcfiii —
Cititorii noștri au aflat la timpul cuvenit că, dînd curs invitației foru

rilor sportive mexicane, dr. Gabriel Cherebețiu, fost component al echipei 
noastre naționale de volei, a primit misiunea de a antrena tirr.p de un an 
echipele reprezentative, feminină și masculină, ale Mexicului. Dr. Chere- 

I bețiu se află de mai bine de șase luni în Mexic unde, alături de alți antre
nori străini și de specialiștii mexicani, ia parte la programul de pregătire 
a sportivilor țării care va găzdui J.O. din 1968.

Zilele acestea am primit la redacție o scrisoare în care dr. Cherebețiu 
ne relatează lucruri interesante în legătură cu apropiata „Săptămînă spor
tivă internațională” de la Mexico, piima repetiție oficială în vederea Olim
piadei din 1968. Iată textul acestei scrisori :

,,Intre 11 și 17 octombrie 1965 în orașul Ciudad de 
Mexico, gazdă a viitoarelor Jocuri Olimpice, se va 

'desfășura „Torneo amistoso internacional“ competiție 
polisportivă (atletism, gimnastică, natație, box, scrimă 
și ciclism pe pistă) la care și-au anunțat participarea 
sportivi din 17 țări : Anglia, Cuba, Finlanda, Franța, 
Italia, Japonia, Norvegia, Olanda, Polonia, R.F.G., 
R.D.G., România, Spania, Suedia, S.U.A., U.R.S.S. și 
bineînțeles. Mexic.

Delegațiile cele mai numeroase vor fi cele trimise 
de U.R.S.S., S.U.A., Franța, Japonia, cuprinzînd fie
care peste 40 de sportivi. Primii care au sosit sînt ja
ponezii, la 23 septembrie, deci cu aproape trei săp- 
tămîni înaintea întrecerilor. Din lotul care a făcut 
deplasarea, figurile cele mai proeminente sînt înotă
torii : Shigeo Fukushima, locul 4 la 200 m spate la 
J.O. de la Tokio, cu 2:32,0, Isuyoshi Yamanaka, locul 
6 la 400 m liber la J.O. cu 4:19,0, Sucani Sasaki, cre
ditat cu 17:25,3 la 1500 m liber și o mare speranță a 
natațiel japoneze, Yashuo Takada care, la 15 ani, a 
reușit 2:14,0 la 200 m fluture. In afară de înotători, 
delegația japoneză mai cuprinde cinci atleți (trei fon- 
diști, un săritor de lungime, un săritor de înălțime) 
•și trei cicliști.

Italienii trimit și ei o delegație numeroasă, în 
frunte cu campionul olimpic la gimnastică Franco 
Menichelli, precum și ciclistul Giorgio Ursi (medalie 
de argint la Tokio la urmărire individuală), alergăto
rul de garduri Eddy Ottoz șl trei din componența 
echipei de ciclism care a cucerit în acest an la San 
Sebastian titlul mondial la cursa contra-cronometru.

Semnificativ este că, alături de sportivi, toate de
legațiile au anunțat în componența lor și numeroși 
specialiști, în primul rînd medici, interesați să urmă

rească comportarea sporti
vilor în condițiile speci
fice, de mare altitudine, 
din Mexico. „Recordul" în 
materie se pare că îl de
ține delegația Franței care 
la un total de 35 sportivi 
deplasează 27 de medici și 
specialiști. Japonezii au so
sit și ei, însoțiți de 5 repu- 
tați savanți : dr. Kazuko 
Ashaia, șeful Departamen
tului de Fiziologie al Insti
tutului de Medicină din 
Tokio, prof. dr. Yoshio 
Kuroda, prof. dr. Shinkich 
Ogawa, de la Institutul 
științelor sportive al Uni

versității din Tokio, dr. Miyashita și dr. Kuramoto. 
Ziariștii au și aflat că japonezii au transformat cîteva 
din camerele hotelului „Presidente" într-un veritabil 
centru de cercetări. Împreună cu sportivii din S.U.A. 
sosesc 5 medici : un patolog, un biolog, un cardiolog, 
un dentist (?!) și un veterinar. Adăugind la aceștia pe 
numeroși alți medici care însoțesc toate celelalte loturi 
de sportivi, este evident că „Săptămina sportivă inter
națională” va prilejui un veritabil congres științific 
neoficial, o primă și pasionantă dezbatere între spe
cialiști. Tema ? Bineînțeles, posibilitățile adaptării 
sportivilor la condițiile specifice ale orașului Ciudad 
de Mexico.

Orașul gazdă a viitoarelor Jocuri Olimpice este 
situat la 20° latitudine nordică, la o altitudine de 2240 
m, cu o presiune atmosferică de 586 mm Hg și cu o 
temperatură medie anuală de +20°C.

In aceste condiții, toți antrenorii și medicii spor
tivi se întreabă, desigur, dacă viitorii competitori ai 
Olimpiadei din 1968 nu vor avea de suferit de pe urma 
eforturilor intense pe care le vor depune în întreceri, 
Părerile în această privință sînt foarte împărțite, îm- 
brățișînd o gamă extrem de largă, de la pesimismul 
sumbru al unor medici, antrenori și sportivi englezi, 
pînă la optimismul total al mexicanilor.

Specialiștii britanici in atletism se arată de-a drep
tul alarmați de desfășurarea probelor de rezisten 
în condițiile amintite, afirmînd că se poate ajunge 
pînă la grave tulburări ale organismului. Această 
psihoză a altitudinii se pare că a fost creată de decla
rațiile dr. Roger Bannister (primul atlet care a coborît 
sub 4 minute pe 1 milă) și ale lui Chris Brasher, cîș- 
tigătorul probei de 3000 m obstacole la J.O. de la Mel
bourne. Bannister a propus ca probele de fond să se

desfășoare într-o altă localitate, cu o altitudine mai 
apropiată de cea a mării. Intr-un articol publicat în 
ziarul ,,The Observer” din Londra, Brasher afirmă că 
in Mexic sportivii își pot pune sănătatea în pericol 
in probele de fond, existînd chiar riscul unui colaps 
in timp ce. în probele de viteză se vor putea obține 
rezultate fenomenale, datorită densității mai reduse 
a aerului.

Personal, cred că aceste păreri sînt exagerate. 
Este adevărat, presiunea parțială a oxigenului mai 
scăzută decît la nivelul mării poate influența într-o 
oarecare măsură probele de fond, mai ales dacă adap
tarea nu s-a făcut în timp suficient. In ceea ce pri
vește rezultatele în probele de viteză, ele vor fi 
normale nu datorită faptului că densitatea aerului 
este mai mică, ci ca urmare a unui fenomen firesc 
ce se produce în toate probele de viteză : eforturile 
pe care aceste probe le cer sînt efectuate întotdeauna 
de organism într-o lipsă, într-o datorie de oxigen care 
se plătește după terminarea probei printr-o liiperven- 
tilație pulmonară.

In probele de rezistență, se stabilește un echilibru 
în timpul efortului între necesitățile și aportul de 
oxigen (în mod normal). In cazul cînd în atmosferă 
există o cantitate mai scăzută de oxigen (presiunea 
parțială mai scăzută) aportul de oxigen ya fi mai 
scăzut și în consecință posibilitățile organismului și 
rezultatele vor putea fi mai slabe.

In aceste condiții, adaptarea organismului va avea 
un cuvînt greu, chiar hotăritor, de spus. Iată de ce 
în cadrul „Săptămînii sportive internaționale" dele
gațiile vor fi însoțite de medici și specialiști care vor 
studia amănunțit mecanismul și procesul adaptării.

Mulți medici din Mexic afirmă că altitudinea aces
tui oraș nu va afecta cu nimic posibilitățile organis
mului (dr. Eduardo May — director-organizator al 
Congresului medical al celei de a XlX-a ediții a J.O., 
dr. Bolanos Cacho — vicepreședinte al Federației me
xicane de medicină sportivă ș.a.)

Realitatea este că nimeni nu a făcut pînă acum 
cercetări comparative, la o altitudine scăzută (nivelul 
mării sau aproape de acesta) și altitudinea orașului 
Ciudad de Mexico, în condițiile unor eforturi maxime 
efectuate de sportivi bine antrenați.

Apropiatele întreceri, a căror organizare chiar în 
anul imediat următor ultimei ediții a J.O. a fost insis
tent cerută de un număr de Comitete olimpice națio
nale, au tocmai rolul de a crea cadrul propice desfă
șurării unor investigații științifice a căror profunzime 
nu va face decît să sporească șansele de succes o,le 
pregătirii îndirjite ce-i așteaptă pe sportivii lumii în 
vederea Olimpiadei din 1968”.

goslavia cu 5—4 (bulgarii conduseseră 
cu 4—2), întîlnirea România—Bulgaria 
a suscitat un interes deosebit. Jucătorii 
români au învins detașat, cu 5—0, 
comportîndu-se excelent: Reti—T. Veli
kov 2—0 (12, 13), Giurgiucă—Kostov 
2—0 (10, 9), Cobîrzan—P. Velikov 
2—1 (—14, 14, 9), Giurgiucă—T. Ve- 
licov 2—0 (13, 14), Reti—P. Velikov
2— 0 (11, 8). Seara tîrziu vor avea loc 
meciurile România—Iugoslavia la fete 
și băieți, decisive pentru ocuparea lo
cului 1.

Alte rezultate: echipe femei: Iugo
slavia—Grecia 3—1, Iugoslavia—Turcia
3— 0, Grecia—Bulgaria 3—1; echipe 
bărbați: Grecia—Turcia 5—0, Iugosla- 
via-Bulgaria 5—4; Bulgari a-Greci a 5—0.

Sîmbătă, echipa masculină a Româ
niei va primi replica formației Gre
ciei. Apoi, sîmbătă și duminică, se 
vor desfășura meciuri la toate cele cinci 
probe individuale.

TOMA HRISTOV

NOI SUCCESE ALE CĂLĂREȚELOR ROMÂNI
ANKARA 8 (Agerpres). — Călăreții 

români continuă să aibă o comporta
re foarte bună în concursurile hipice 
internaționale din Turcia. Joi, la An
kara, V. Bărbuceanu a cîștigat proba 
de obstacole „categorie ușoară" (11 
obstacole de 1,20 m) cu timpul de 
52 sec. Pe locurile următoare s-au

Stadionul Azteca cu o capacitate de 106 000 locuri (dintre care <1000 locuri acoperite), una dintre principalele baze 
i sportive pe care se vor desfășura Jocurile Olimpice din 1968.

Reprezentativa feminină 
de handbal a României 
învingătoare cu 3-2 (0-0) 

în meciul cu Polonia
VARȘOVIA 8 (prin telex, de la redac

ția ziarului „Przeglad sportowy*), joi 
seară, în localitatea Przemysl s-a dis
putat întîlnirea amicală dintre reprezen-. 
tativele feminine de handbal în 7 ale 
României și Poloniei. La capătul unui joc 
de bună calitate, victoria a revenit hand
balistelor românce, cu scorul de 3— i 
(0—0) prin punctele înscrise de Floro- 
ianu (min. 23), Boțan (mln. 26) și Dumi
trescu (min. 36), respectiv Tobola (min. 
22) și Eckfeld (min. 25).

Echipa română a practicat un joc ra
pid, cu numeroase contraatacuri. A im
presionat, de asemenea, buna sa pre
gătire tactică, manifestată în organiza
rea acțiunilor ofensive, în care atacul 
a fost prelungit pînă la crearea unei 
situații clare de gol. Oaspetele au ra
tat trei ocazii bune, în timp ce for
mația gazdă n-a reușit să concretizeze 
decît două din situațiile avute. Cele mai 
bune jucătoare din reprezentativa Ro
mâniei : Irina Naghi, Ana Boțan și Ro- 
dica Floroianu. Arbitrul sovietic Akhun
dov a condus formațiile :

ROMANIA : Naghi-Sramco, Boțan, Szo- 
kd, Dumitrescu, Naco, Hedeșiu, Leonte, 
Floroianu, Franz, Nemeț, Secheli.

POLONIA : Cichon-Tyka, Duda, To
bola, Mochalska, Wolany, Legien, Eck_ 
feld. Hrynowiecka, Wywalec, Zugaj.

ARTHUR CENDROWSKI
Din polonia, handbalistele noastre 

pleacă în U.R.S.S., unde vor evolua, în
tre 10 și 18 octombrie, la Lvov și Baku.

clasat sportivii români O. Recer și 
V. Pinciu, oare au realizat 53,3 și, 
respectiv, 53,4. Proba de .categorie 
mijlocie' (14 obstacole de 1,30 m) a 
revenit călărețului iugoslav H. Cedok 
cu timpul de 1:17,3, urmat de O. Re
cer cu 1:17,5 și V. Bărbuceanu 1:20,8.

Steagul roșu Brașov intilnește 
pe Zagreb in „Cupa orașelor tirguri"

In orașul Basel (Elveția), în pre
zența președintelui federației interna
ționale de fotbal, Stanley Rous, a 
avut loc tragerea la sorți a întâlniri
lor din turul doi al competiției inter
naționale „Cupa orașelor tîrguri*. E- 
chipa care reprezintă țara noastră, 
formația Steagul roșu Brașov, va avea 
ca adversară echipa Zagreb, care -—• 
după cum se știe — a eliminat în 
pțrimul tur pe F.C. Liege. Steagul 
roșu Brașov este calificată direct în 
al doilea tur, primul său meci avînd 
Ioc în deplasare.

Va mai putea Valeri Brumei 
să-și continue activitatea atleticâ?

Noi amănunte asupra gravului accident S’^-rit 
de cunoscutul atlet sovietic

MOSCOVA 8 (Agerpres). — Peste 
3—4 zile, medicii se vor pronunța asu
pra șanselor recordmanului lumii Valeri 
Brumei de a practica în continuare atle
tismul. După cum s-a anunțat, Brumei 
a fost operat la piciorul drept în urma 
unui accident suferit la 6 octombrie, 
în timp ce se întorcea acasă, pe o 
motocicletă cu un prieten al său, la o 
cotitură mașina a derapat, Brumei că- 
/ ?id cu piciorul sub roată. El a suferit 
două fracturi deschise la genunchiul 
drept. Operația s-a desfășurat cu suc
ces. Starea campionului olimpic — după 
părerea medicilor curanți — este satis
făcătoare. Medicii păstrează însă rezerve 
în ceea ce privește posibilitatea ea re
cordmanul mondial să-și continue acti
vitatea sportivă.

Azari Ghcrcikov, antrenorul principal 
al Federației unionale de atletism, l-a 
găsit pe Brumei optimist. El nu și-a 
pierdut speranța. După cum a declarat 
Ghercikov, medicii fac totul pentru

Iată alte întîlniri programate în tu
rul doi al „Cupei orașelor tîrgurV* t 
Fiorentina—Spartak Bmo, Leipzig *- 
Leeds United, Shamrock Rovers—Sa
ragossa, Chelsea—Wiener Sportklub, 

F.C. Barcelona—Antwerp, Sporting Li
sabona—.Espanul, Gorztepe Izmir— 
Miinchen 1860, Ariș Salonic—F. C. 
Kbln, Dunfermline Athletic—Boldklub 
Copenhagen, Hannover—Porto. Echipa 
maghiară Ujpest Dozsa va întîlni pe 
înving fi to area meciului retur dintre 
Everton și Nurnberg, iar Vittoria Se- 
tubal va juca împotriva lui Milan sau 
Strassbourg.

Brumei, însă vindecarea va necesita mai 
mult de șase luni. Amatorii de atletism 
speră să-l revadă pc Brumei în fața 
ștachetei, bazîndu-se pe faptul că fra 
tura este la piciorul drept și nu la cel 
stîng cu care cunoscutul atlet executa 
„bătaia44.

Valcri Brumei, recordman mondial Ia 
săritura în înălțime (2,28 m) și cam
pion olimpic la Tokio, este unul dintre 
cei mai mari performeri din istoria a- 
tletismului. La debutul său nimeni nu 
credea că acest tînăr, fără însușiri fizice 
prea deosebite (înălțime 1,85 m, greu
tate 77 kg), va deveni cel mai mare 
săritor în înălțime al tuturor timpurilor, 
în 1956, cînd americanul Charles Du
mas sărea 2,15 m, Brumei nu trecea decît 
peste ștacheta ridicată Ia 1,40 ni. Dar 
talentul său și mai ales munca neobo
sită i-au permis să facă progrese ra
pide. In 1958, Brumei sărea 1,95 m, 
un an mai tîrziu 2,00 m, iar în 1960, 
la Olimpiada de la Roma deținea me
dalia de argint cu o săritură de 2,16 m. 
In 1961, Brumei a doborît recordul 
mondial cu o săritură de 2,23 m, pentru 
ca în 1963 să urce ștacheta recordului 
la 2,28 m.

Student Ia Institutul pedagogic al U- 
niversității din Moscova, Brumei esV* 
în vîrstă de 23 de ani. Ultima sa apa 
riție pe stadion a fost prilejuită de 
recentul meci atletic Franța—U.R.S.S., 
unde a cîștigat proba de înălțime cu 
rezultatul de 2,15 in.

ȘTIRI... REZULTATE
RECORDURI ALE CICLIȘ
TILOR SOVIETICII '

Cicliștii sovietici au stabilit la 
Erevan noi recorduri unionale. Cam
pionul mondial la viteză Om ar Plia- 
kadze a obținut la 500 m cu start 
de pe loc timpul de 33,4, S. Terescen- 
kov a realizat la urmărire indivi
duală (4 000 m) 5:04, iar M. Kolinșev 
1:05,3 la kilometru lansat.

BOXERII POLONEZI 
ÎNVINGĂTORI

într-un meci internațional de box 
pentru echipe de juniori, disputat la 
Bialstok, R.P. Polonă a învins cu 
scorul de 12—8 R.D- Germană. Din 
echipa poloneză o impresie deose
bită au lăsat Wojda, Pazdzior și 
Marcinak. Antrenorul federal Felix 
Sztamm a declarat ziariștilor că 
mulți dintre acești juniori vor repre
zenta boxul polonez la Olimpiada 
din Mexic.

LA TENIS DE MASA : 
ANGLIA — SUEDIA 5—4

în orașul Manchester selecționata 
masculină de tenis de masă a Angliei 
a întrecut ou scorul de 5—4 echipa, 
Suediei. în cel mai spectaculos mec< 
Brian Wright J-a învins cu 2—1 (I». 
16. 19) pe campionul european, sue
dezul Kjell Johansson.

IN „CUPA CUPELOR" 
LA FOTBAL

în „Cupa cupelor" la fotbal — meci 
retur — Celtic Glasgow a învins cu 
scorul de 1—0 pe Go Ahead Deven
ter (Olanda). Celtic, care cîștigase 
primul joc cu 6—0, s-a calificat în 
etapa a doua. Tot în „Cupa cujie- 
lor", la Dublin, formația bulgară 
Ț.S.K.A. Cerveno Zname a dispus cu 
2—1 de echipa irlandeză Limerick. 
Returul va avea loc la Sofia.

• Meciuri amicale: la Gera, R.D. 
Germană B — R.P. Ungară B 2— 1 
(1—1); la Bernburg, R. D. Germană, 
(jun.) — R. P. Ungară (jun.) 3—3.
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