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! ACTUALITATEA SPORTIVĂ
' IOIANDA RAIAS reazâ o serie de soortivi de valoare intern?
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Reni,

Mîine se va 
treia și ultima

amena- 
volei, iar la Vîrciorova 
teren de volei.

«OLANDA BALAS 
CONCUREAZĂ ÎN BRAZILIA

TURNEUL ECHIPELOR DE POPICE 
AKTIVIST ESPENHEIM

La invitația forurilor sportive din Brazilia, 
campioana noastră olimpică și recordmană 
mondială IOLANDA BALAȘ va participa la o 
serie de concursuri atletice în cîteva orașe din 
Brazilia.

reaz.ă o serie de sportivi de valoare interna
țională.

București cu 
Giurgiu cu Ce- 
oaspeților figu-

M. FOCȘAN-coresp.

DE TETRATLON

„CUPA

TERENURI SPORTIVE SIMFÎ.E 
PE ȘANTIERUL DE LA 

„PORȚILE DE FIER"
practice sportul în bune condi-

DINAMO BUCUREȘTI - FENERBAHCE 
ISTANBUL ÎN „C.C.E." LA BASCHET

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITf-^Ă f
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Meciuri atractive

FARUL

Astă-seară,
BKtttWj.j-'Si-SUi

pe ringul de la Floreasca
«t»^ia8M»aHWifara»w arf>i»OT'ri;

Dornici să 
țiuni, sute de tineri muncitori de pe șantierul 
Sistemului hidroenergetic „Porțile de Fier“ au 
participat la amenajarea unor terenuri sportive 
simple. Astfel, pe valea Jidoștiței s-a 
jat un frumos teren de.....................
o pistă de popice și unSlmbătă 16 octombrie 1965 lost stabilită data meciului retur dintre 

Dinamo București și Fenerbahce Istanbul din 
cadrul „Cupei campionilor europeni” la bas
chet masculin. Partida se va disputa la 13 
noiembrie în capitala țării noastre. In schimb, 
nu a fost definitivată data primei partide, de 
la Istanbul. Clubul Dinamo a propus ziua de 
4 noiembrie și așteaptă confirmarea echipei 
turce. Conform regulamentului „C.C.E.” par
tida trebuie să aibă loc intre 30 octombrie și 
6 noiembrie.

Astă-seară, sala Floreas
ca găzduiește un atractiv 
cț"*4aj pugilistic. In cadrul 
celei de a III-a etape a 
turului campionatului re
publican de box pe echipe, 
formațiile bucureștene, VO
INȚA și METALUL primesc 
vizita echipelor “ 
CONSTANȚA și, respectiv,
C. S.O. BRAlLA.

Așadar, pe ring vor evo
lua 40 de pugiliști fruntași, 
care vor încerca să aducă 
echipei lor calificarea în 
turneul final al acestei com
petiții.

In deschiderea cuplajului, 
la ora 18, va fi interesant 
de urmărit cîteva partide :
D. Miron (Voința) — D. Ră- 
gălie (Farul), M. Băloiu (Vo
ința) — Gh. Anton (Farul), 
I. Militaru (Voința) — I. Di
nu (Farul) etc. Din formația 
oaspe nu vor lipsi cunoscu- 
ții boxeri A. Iliescu, V. Nea- 
gu, T. Pintilie.

In cea de a doua partidă, 
prima clasată în seria a II- 
a. Metalul 
te replica 
C.S.O., o 
la primul 
în rindul 
V. Badea,
Gh Stăncut, Th. 
au prima șansă în 
partidă.

Echilibrul valoric 
form.țiile participante face 
ca întîlnirile să fie aștepta
ta cu deosebit interes.

București, primeș- 
formației brăilene, 
altă pretendentă 
loc. Metalurgiștii, 
cărora se numără

Șt. Constantin, 
Basarab, 
această

dinire
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Aspect din cursa de 800 m de Ia meciul România — Norvegia. 
Cei doi atleti români (Gheorghe Ene și Floria Stei) vor evo
lua, astăzi și miine, pe stadionul Republicii in cadrul intil- 

nirii Rapid — Steaua — Știinja

Foto : R. Vilara

Steaua - Știința, un meci hotăritor 
in campionatul de atletism pe echipe

® La start majoritatea atleților noștri fruntași
Deși în prima categorie a 

campionatului de atletism pe 
chipe au mai rămas de dispu- 
lat trei etape, rezultatul meciu
lui din Capitală de azi si mîine 
este boturilor pentru desem
narea cîștigăloarei întrecerilor 
din acest an

înaintea întîlnirii de pe Sta
dionul Republicii (astăzi de la 
ora 15,30 și miine de la ora 
15) Steaua conduce cu o dife
rență de 2 puncte în fata Știin
ței București și cu 6 puncte în 
fața dinamoviștilor. In cazul 
unei victorii Steaua își va mă
ri acest avans și, în mod teo
retic, se poate considera cam
pioană, deoarece meciurile ul
timelor etape nu-i mai pun 
probleme deosebite (cu Braso-

vnl și Metalul la 30—31 oct. 
la Brașov, cu Crișana si Clu
jul la 6—7 noiembrie la Ora
dea).

Tocmai de aceea meciul Ra
pid — Steaua — Știința, care 
reunește majoritatea compo- 
nenților lotului nostru republi
can, se anunță foarte intern 
sânt și, dacă condițiile atmos 
ferice vor fi bune, va prilejui, 
fără discuție, o seamă de re 
zullate valoroase

In etapa de astăzi se mai 
desfășoară următoarele întîl 
niri : BRAȘOV : Brașov — Cri
șana — Banat și CLUJ: Cluj 
— Metalul — Dinamo

Ziua a doua a concursului 
pe stadionul Republicii va 
transmisă de postul nostru 
televiziune.

DIN
CARNETUL
CORESPONDENTULUI

Reîntilnire la volei

i i

Sie-o prilejuiește elapa inaugurală a campionatului 
ivpablican masculin. In Capitală — azi la Giuleștî __
meciul Rapid — Steaua, confruntare întotdeauna bogată 
în momente de spectacol valoros. Vă oferim aci o ima
gine de la o intîlnire Rapid — Steaua (3—1) din ediția 
precedentă : în atac. Griqorovici (Rapid) „pune“ în spa
tele blocajului adveis

de
fi

de

Echipele, feminină și masculină, de popice 
Aktivist Espenheim (R.D.G.) vor întreprinde in 
tara noastră un turneu după următorul pro
gram : 18—19 octombrie la București, întilniri 
cu selecționatele divizionare ; 21 octombrie la 
Cîmpina cu selecționata divizionară feminină 
și la Ploiești cu selecționata divizionară mas
culină ; 23—24 octombrie la 
Constructorul (masculin) și la 
tatea (feminină). In echipele

CONCURS
PENTRU ȘCOLARII D!N CAPITALA

Duminică dimineața, pe stadionul Tineretu
lui, va avea loc un concurs de tetratlon re
zervat echipelor școlilor generale din Capitală. 
Fiecare școală poate participa cu maximum 6 
elevi (eleve). Probele concursului : 60 m plat, 
săritura în lungime, săritura in înălțime și 
aruncarea mingii de oină.

CAPITALELOR BALCANICE" 
LA MOTOCROS

desfășura la Belgrad etapa a 
a competiției internaționale de 

motocros dotată eu „Cupa capitalelor balca- 
nice“, la care participă reprezentativele orașe
lor București, Sofia și Belgrad. După cum se 
știe, primele două etape au fost ciștigate de 
către echipa orașului București. In vederea 
acestei competiții lotul orașului București a 
sosit la Belgrad.
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Finala campionatului individual
de lupte dreeo romane

întreceri viu disputate in prima zi
4

TIMIȘOARA, 15 (prin tele
fon de la trimisul nostru). în 
sala sporturilor din localitate, 
au început azi finalele cam
pionatului de lupte greco-ro- 
mane. După o frumoasă festi
vitate de deschidere, la care 
s-au aliniat 145 de luptători 
din întreaga țară- gongurile au 
chemat pe saltelele de con
curs sportivii de la categori
ile 52 și 57 kg.

La 52 kg, fostul campion o- 
limpic D. Pîrvulescu, avîndu-1 
adversar pe tînărul Șt. Ștefan 
din București, a entuziasmat 
asistența. La un moment dat, 
„bătrînul' Pîrvulescu se afla 
in dificultate, prins într-un 
„pod" din care se părea că nu 
va mai scăpa. In cele din ur
mă, însă (min. 8), Pîrvulescu 
execută un .tur de cap" și 
cîștigă prin tuș. în același 
timp, pe cealaltă saltea evo
luau M. Cristea (Buc.) și Gh. 
Bodiș (Marghita), la categoria 
57 kg. Partida a fost deosebii 
de spectaculoasă. Cristea a 
cîștigat la puncte. Timișorea-

a
îndelungate

I. Drocea

Cernău (cat. 52 kg) 
aplauze

partida cu

nul N. 
cucerit 
pentru 
(Tg. Mureș), pe oare l-a învins " 
prin tuș, după ce învingătorul" 
fusese condus la puncte. La 
oategoria 57 kg, I Baciu — câș
tigător al turneului „speranțe
lor olimpice" — a realizat o 
partidă bună In compania lui 
I. Mangău (Cluj), cîștigînd de 
asemenea prin tuș.

Cîteva dintre rezultatele mai 
interesante : cat. 52 kg : V. 
Șulea (Brașov) b.p. I. Vrabie 
(Sinaia), C. Nistor (Timișoara) 
b. tuș A. loanițescu (Rădăuți), 
V. Grebur (Satu Mare) b. tus 
N. Adăscăliței (Marghita) ; cat. 
57 kg : I. Alionescu (Buc.) b. tuș 
M. Moiceanu (Pitești), I. Popa 
(Craiova) b. tuș M. Ulmeanu 
(Timișoara), N. Sava (Galați) 
b.p. M. Gavrilă (Bicaz).

întrecerile continuă sîmbătă 
și duminică .Cu deosebit inte
res sînt așteptate disputele de 
Ia categoriile 63 și 70 kg, unde 
participă 21 și, respectiv, 23 
de concurenți.

frumusețile
patriei

BACĂU

C. CHIRIAC

pe tema PREGĂTIRI DE IARNA :

în

că în cel 
inaugura 
o veche 

băcăoani 
de iarnă

Calendaristic, ar mai fi multe zile pînă la sosirea iernii. Cu toate 
acestea, bunii gospodari, grijulii pentru desfășurarea în condiții cît 5 
mai bune a întrecerilor sportive în sezonul rece, au luat de pe acum “ 
toate măsurile. Pe această temă ne-ou și sosit la redacție mai multe 
scrisori, reliefînd preocupările asociațiilor sportive și ale cluburilor 
pentru pregătirea sălilor, pentru asigurarea spațiului de antrenamente, 
cît și pentru desfășurarea întrecerilor din 
formanță și de mase, iată spicuiri din 
noștri

cadrul competițiilor de per- 
relatările corespondenților

SALĂ MODERNĂ 
ANTRENAMENT 
PENTRU LUPTE

DE

peLuptătorii din orașul de 
malul Dunării vor avea la dis
poziție pentru sezonul de iar
nă o sală modernă de antrena
ment Vechea arenă de lupte 
a C.S.O., care nu mai corespun
dea nici ca mărime nici ca 
instalații, va fi complet refă
cută. Locul de lucru se va 
dubla iar sala va fi înzestrată 
cu aparatele necesare pentru 
antrenament, vestiare și insta
lațiile sanitare respective. Lu
crările se află într-un stadiu 
destul de avansat așa îneît spre 
mijlocul lunii viitoare luptăto
rii gălățeni își vor începe aici 
pregătirile. Tot aici vor fi pre
gătiți și tinerii care frecventea
ză cercul de învățare a sportu
lui luptelor, înființat nu de 
mult de C.S.O.

I.a liceul nr. 4 cu program 
special de educație fizică din 
orașul nostru sînt spre sfîrșit 
lucrările de amenajare a sălii 
de sport. Aici se vor desfă 
sura întreceri de volei, baschet 
și handbal în 7, precum și bi
neînțeles orele de educație fizi
că. si cele de antrenament.

ț
S. CONSTANTINESCU

SE ÎNDEPLINEȘTE O 
VECHE DORINȚĂ...

De cîteva luni de zile în 
cartierul C.F.R. se lucrează in 
tens la transformarea 
vechi manej într-o sală 
sport. Acum lucrările sînt pe 
sfîrșite. _ 
trustul 
nut de 
losință 
lit. Noua sală are o suprafață 
utilă de 40x20 metri unde se 
vor desfășura jocuri de hand
bal în 7, sport foarte popular

urmi 
do

Constructorii de 
regional Bacău s-au ți 
cuvînt și vor da în fo 
sala în termenul stabi

la

orașul nostru, baschet 
volei. Pentru spectatori 
confecționat o tribună cu o ca
pacitate de 700 de locuri. Salg 
este prevăzută cu instalație mo 
dernă de iluminat—tuburi fluo 
rescente—vestiare, dușuri etc. 
Acum se lucrează la instalarea 
luminii la tribună, așa 
mult zece zile se va 
sala, îndeplinindu-se 
dorință a sportivilor

Dintre pregătirile 
ce se fac în orașul nostru tre
buie să mai amintim și de sale 
de la Dinamo care a fost reno 
vată și va putea găzdui în a- 
notimpul rece antrenamentele 
qimnaștilor.

Precum 
noastră va fi prezentă în noul 
campionat al categories A de 
volei cu două echipe : la băieți 
Viitorul T. C. Bacău iar la fete 
A. S. Țesătura 8 Martie Piatra 
Neamț. Consiliile celor două 
asociații sportive eu luat toate 
măsurile ca foimațiile lor sa 
aibă condiții din cele mai bune 
de pregătire. Voleibaliștii bă-

se știe regiunea

(Continuare în pag. a 3-a)

așezare
Bran și 

de o 
parte și de alta de munți 
înaj(i are un peisaj ca
racteristic satelor mon
tane. Pîrtiile de schi din 
apropiere sînt renumite, 
ca de alllel și schiorii 
care provin de pe aceste 

meleaguri

Fundata, o mică 
de munte între 
Rucăr, străjuită

Foto : St. Ciolloș



După consfătuirea 
profesorilor 
de educație fizică 
din regiunea lași

E URMELE
ANGAJAMENTELOR LUAT
• în multe școli: comoditate, lipsa de spirit gospodăresc

Am vizitat de curînd mai 
multe școb din orașul și re
giunea lași. Doream sâ a- 
flăm modul cum sînt traduse 
în viață instrucțiunile co
mune ale Ministerului Invă- 
țămîntului și Consiliului Ge
neral al UCFS și recoman
dările recentei consfătuiri a 
profesorilor de educație fi
zică din această regiune.

CIND DIRECTORII DE SCOLI SI PROFESORII DE 
EDUCAȚIE FIZICĂ COLABOREAZĂ PERMANENT...

In raidul nostru am întîlnit 
școli în care există interes și 
preocupare față de orele de edu
cație fizică, față do activitățile 
sportive ale elevilor. In orașul 
Iași — de pildă -— la școala pro
fesională (prof. Ion Carpovici). la 
școala generală experimentală nr. 
12 (prof. Elena Rugină, la care 
am găsit organizată „pauza spor
tivă*); în Huși, Ja liceul nr. 1 
„Cuza Vodă* (prof. Elena Bu
suioc și Vasile Teodoru), în Paș
cani, la liceul nr. 1. De aseme
nea, o serie de directori de școli 
ca Elena Bădrăjan, T. Iliescu, 
Florica Tufescu, dr. Maria E- 
nescti (lași), Mihai Cîobanu. 
Ioana Ioniță (Huși) ș.a. acordă 
educației fizice aceeași grijă ca

TRADIȚII SPORTIVE DOAR ÎN... AMINTIRI

Popas, mai întii. în cîteva școli 
din orașul Iași, Prima oprire — 
la liceul nr. 1 „ Mihail Sadov ea- 
nu“. Iu consfătuirea de care am 
amintit la început colectivul pro
fesorilor de educație fizică și con
ducerea școlii fuseseră aspru cri
ticate pentru serioasele lipsuri în 
organizarea, desfășurarea si spri
jinirea activității de educație fi
zică, a celei sportive in general. 
Ne. așteptam să se fi luat unele 
măsuri care să ducă la îmbunătă
țirea muncii. Dar, nu I La liceul 
nr. I ,,Mihail Sadoveanu1* situația 
este, neschimbată. După aproape 
o lună de la începerea cursurilor, 
terenurile de volei și de handbal, 
sectorul pentru atletism poartă 
în con lin aure o înfățișare de pa
ragină, magazia de echipament și

TREI PROMOȚII. UN SINGUR SPORTIV DE 
PERFORMANȚA. NU-I PREA PUȚIN?

Trei promoții a scos pină 
acum liceul nr. 2 .Mihaii Emi- 
nescu", cu program special de 
educație fizică. Trei promoții 
și un singur element de va
loare în sportul nostru de per
formanță • atletul Viorel Suciu. 
Profesori! de specialitate de 
aici nu uită să amintească și 
alte nume, Maria Idriceanu, 
baschetbalistă în lotul de tine
ret, Constantin Barbălată gim
nast de categoria I. Dar. aceștia 
mai an incă de muncit pină la 
o afirmare categorică pe plan 
republican.

Și cu toate că din spate vin 
cîteva elemente care promit 
(Aneta Duțan. Gabriela Radu, 
Romeo Moșneguțu și Constan
tin Amarandei în gimnastică, 
Constantin Petrișor, Veronica 
Stamatiu și Elena Alexa în atle
tism). bilanțul acestui liceu 
sportiv este încă foarte sărac.

In primăvară, ia terminarea 
anului de învățămînt, școlarii au 
susținut o serie de norme de 
control. Scopul urmărit: să se 
vadă în ce măsură au crescut 
elevii, care sînt perspectivele 
lor. Un număr de 60 de elevi 
n-au îndeplinit normele stabi
lite. S-a hotărît ca ei să fie 
transferați în alte școli de cul
tură generală. Toate bune pînă

GOANA DUPĂ NORME Șl JUMĂTĂȚI DE NORMEI
Și școala sportivă de elevi (di

rector, prof. Gh. Teșit) este ca 
rezultate departe de ceea ce se 
așteaptă de Ia ea. Un singur 
atlet — același... Viorel Suciu (! ?) 
și încă trei, patru care se afirmă 
la nivelul juniorilor (Laurențiu 
Irirnia. Elena Zaharia, Maria Stă- 
nescu) constituie o ,,recoltă* 
foarte săracă chiar dacă îi adău
găm și pe tinerii liandbaliști care 
au trecut prin școală (llanganu, 
Ifatmanu, Plăcintă, Mateiciuc, 
Ilorobeț, llatură) sau pe voleiba
lista Aurelia Păunei, astăzi în 
lotul republican de tineret. Con

și celorlalte obiecte de învăță- 
mînt, îmbrățișează cu multă căl
dură inițiativele asociațiilor spor
tive și ale comitetelor U.T.C. din 
școlile respective, pentru crește
rea eficientei orelor de educație 
fizică, îmbunătățirea bazei mate
riale, organizarea cît mai multor 
competiții, atragerea tuturor ele
vilor în practicarea sportului.

Nu vom insista, însă, asupra 
exemplelor pozitive. Raidul nos
tru și-a propus să scoată la ivea
lă, în primul rînd, lipsurile exis
tente, cauzele răminerii în urmă 
a învățămînlului de educație fi
zică și a activităților sportive 
din școlile regiunii lași, cu scopul 
de a contribui la eliminarea a- 
cestor deficiențe.

material sportiv se află și acum 
încărcată (fără rost). în proporție 
de. 90 la sută, cu obiecte bune, 
doar pentru... reformă, planific 
carea orelor de activități sportive 
nu era întocmită. Panoul de bas
chet care zace în curtea interioară 
a liceului — si nu de ieri, de 
alaltăieri — completează impre
sia de dezordine, de lipsă de spi
rit gospodăresc.

Aceeași inerție caracterizează 
și conducerea școlii care a accep
tat cu prea multă ușurință trans
formarea sălii de. sport în... de
pozit de manuale. Și, notați: 
este vorba de un liceu în car» 
sportul se bucura pînâ nu de 
mult de frumoase tradiții. Ce va 
rămîne din aceste tradiții? De
sigur, doar... amintirea.

cînd tovarășa Năstase, direc
toarea liceului, a hotărît, din 
spirit de... înțelegere, să recon
sidere normele, reținînd mai 
departe în liceu 20 din cei 
60 de elevi mai sus amintiți. 
S-a făcut, deci, o concesie me
diocrității. Și din partea cui ? 
Tocmai din partea conducerii 
liceului I

Spiritul de... înțelegere al to
varășei directoare Năstase s-a 
făcut simțit și maj recent, cu 
prilejul întocmirii orarului: 
în timp ce dimineața sînt pla
nificate doar 20 de ore de edu
cație fizică și activități spor
tive, după-amiaza sînt progra
mate celelalte... 113. De aici, 
o supraaglomerare a sălii, a te
renurilor de sport și un proces 
de învățămînt care se desfă
șoară în condiții cu totul im
propriu La cererea profesori
lor de specialitate de a remedia 
această situație, tovarășa Năs
tase a răspuns împăciutor :

— Lasă, nu vă mai vait ați 
atîta. La anu' voi avea grijă 
și de voi...

PARADOXAL : INTR-UN LI
CEU CU PROGRAM SPECIAL 
DE EDUCAȚIE FIZICA O 
MATERIE DE SPECIALITATE 
ÎNDEPLINEȘTE ROLUL DE... 
DEXTERITATE.

dițiile pe care le are școala, grija 
ce i s-a acordat permanent, îi 
obliga pe antrenori să aibă re
zultate mult mai bune. Dar, în 
ultima vreme mai ales. LUPTA 
PENTRU CALITATE A FOST A- 
BANDONATA. Cum poate fi ex
plicat altfel faptul că la fi
nala concursului republican de 
atletism al școlilor sportive de 
elevi din această vară, dele
gația ieșeană s-a limitat la..
6 sportivi, ceilalți nereușind să 
îndeplinească normele de clasi
ficare cerule de regulament?

Așadar, ÎN ANUL ȘCOLAR 
CARE A TRECUT, ATLETISMUL 
A FIGURAT DOAR IN SCRIPTE 
SI MAI PUTIN ÎN TABELELE 
DE PERFORMANȚE. Mai grav 
este faptul că nici pentru actualul 
an școlar perspectivele nu par să 
fie mai bune. Dovadă încetineala 
cu care se abordează selecția pen
tru anul I, primul concurs de acest 
fel fiind planificat abia pentru 
această lună. Directorul școlii,

INTRE VORBE Șl FAPTE
Prof. C. Bordeianu dc la li

ceul nr. 7 a fost unul dintre cei 
care an luat cuvîntul la cons
fătuirea cadrelor didactice 
specializate în educația fizică. 
O să reamintim un fragment 
din cuvîntul său: „La noi în 
școală multe ore de educație 
fizică se țin în aer liber, chiar 
și atunci cînd temperatura este 
mai scăzută. Aceasta contribuie 
foarte mult la călirea organis
mului, la mărirea capacității de 
rezistentă a elevilor.

Că Ia liceu) nr. 7 unele ore 
de educație fizică au loc afară, 
în aer liber, nu-i un lucru rău. 
Rău este numai modul cum în
țelege prof. Bordeianu să asi
gure desfășurarea orelor de

CÎND NEPĂSAREA FACE CASĂ BUNĂ 
CU COMODITATEA

Părăsind lașul ne-am oprit în 
orașul ilîrlad, la liceul nr, I. 
Atrași de larma unui grup de 
elevi, ne-am îndreptat spre tere
nul de sport.

Ce-am găsit acolo este greu 
de descris! Pe un fel de teren cu 
pretenții de a se numi de sport, 
două echipe... încercau să joac« 
un meci d-t handbal. încercau 
doar, fiindcă norii da praf în 
care erau învăluiți copiii făceau 
aproape complet invizibile nu nu
mai porțile ci și sectoare întregi 
din teren. Ce să se cheme a- 
ceasta ? Oră de activități sporti
ve ? Lecție de educație fizică ? 
N-am putut afla imediat răspun
sul, deoarece elevii nu erau înso
țiți de nici un profesor. La in
trare întîlnim un grup de fete în 
ținută de stradă :

— Așteptați pe cineva ?
— Da. pe tovarășul profesor 

de educație fizică.
— ???
— Mai sînt doar cîteva minute 

și se termină ora. Tovarășul pro
fesor însă...

Aproape în același timp cu 
sunatul clopoțelului și-a făcut 

— în fine — apariția calm, în 
pas domol, și linul din profesorii 
așteptați, tovarășul MIHAI GU
TUI. A urmat un dialog cu ex
plicații... copilărești: 

Ce rezulta din acest raid ? Câ nu toți profesorii de educate fizica din regiunea lași sînt conștienți 
de obligațiile lor, nu dovedesc pasiune pentru profesiunea pe care și-au ales-o. Or, tocmai ei trebuie sâ 
fie aceia care sâ asigure un bogat conținut orelor de educație fizicâ, celor de activități sportive. Direc
torii de școli, de asemenea, au datoria de a fi exigenți, de a controla și îndruma mai atent munca profeso
rilor de specialitate, de o-i sprijini moral și material. Sâ fie o mîndrie și pentru directorii de școli de a avea 
echipe fruntașe pe oraș, pe raion și chiar pe regiune, elevi evidențiați nu numai la carte ci și în activita
tea sportivă.

Numai astfel, printr-o mai largă înțelegere a rostului educației fizice, vom putea realiza cele pre
conizate de instrucțiunile comune ale M.l. și UCFS, CA ORELE DE EDUCAȚIE FIZICA Șl ACTIVITĂȚILE SPOR
TIVE SA CONTRIBUIE LA ÎNTĂRIREA SĂNĂTĂȚII COPIILOR, LA DEZVOLTAREA LOR MULTILATERALĂ, IAR 
PREMISELE PERFORMANȚEI SPORTIVE SĂ FIE CREATE ÎNCĂ DE PE BĂNCILE ȘCOLII. Acest lucru este pe 
deplin posibil. Iar școlile din regiunea lași nu trebui sâ facâ excepție.

prof. MIRCEA ȘUTEU 
inspector metodist regional pentru 

educație fizică
TIBERIU STAMA

absorbit de obligațiile, sale față 
dc liceul nr. 2 (unde este profe
sor) și C.S.M.S. (unde funcțio
nează ca antrenor) găsește prea 
puțin timp pentru a face ca școa
la sportivă dc elevi din Iași să 
devină ceea ce cer instrucțiunile 
comune ale M. I. și UCFS — 
un nucleu ai sportului nostru de 
performanță. Firește, cu două 
norme și jumătate (!?!) este 
foarte greu să faci față cu suc
ces tuturor îndatoririlor...

educație fizică. La una din 
orele cu elevii clasei a Xl-a A. 
spre exemplu, băieții n-au fă
cut altceva decît să joace fot
bal, în timp ce fetele stăteau 
pe margine pregătindu-se pen
tru alte materii... Adăugați la 
aceasta' faptul că prof. Borde
ianu dovedește și un slab simț 
gospodăresc. Altfel cum poate 
li caracterizat un cadru didac
tic care nu se îngrijește de 
bazele sportive ale școlii ? 
(groapa pentru sărituri este 

plină de bălării, stîlpii terenu
rilor de volei și handbal nevop
siți). Și, culmea, această bază 
sportivă a fost amenajată cu 
cîțiva ani în urmă, tocmai din 
inițiativa prof. Bordeianu !.„

— Am fost după elevi, să-i 
caut prin școală. Nu mi-aș fi în
chipuit că vor veni direct la baza 
sportivă.

— Nu găsiți că-i cam impropriu 

spus „bază sportivă14 ?
— Pe terenul de handbal tot

deauna va fi praf... Avem, e 
drept, o gură dc apă, există și 
un furtun, dar nu le putem fo
losi decît pe bază de bon...

Prof. Cuțui n-a reușit să ne 
explice de ce nu poate obține în 
mod curent acest bon...

— Și celelalte antena jări ?
— Groapa de sărituri n-are în- 

tr-adevăr nisip. Dar ce s2 fac? 
S-o umplu eu? Asta e treaba 
mea, a profesorului? Cît privește 
terenurile de volei și baschet si
tuația este cam aceeași. Singur 
nu le pot face pe toate.

— Aveați cîndva și o pistă de 
atletism...

— Bine zis aveam. Nu vedeți? 
Acum circulă pe ca căruța școlii. 
Direcțiunea nu se îngrijește să 
împrejmuiască baza sportivă, mă
car cu un gărdulcțl

— In condițiile în care se află 
această bază sportivă nu prea are 
ce imprejmui. Ai impresia că te 
afli pe un maidan.

— Și toate acestea mi le re
proșați mie ! ?...

Intr-o discuție purtată ulterior 
la Sfatul popular al orașului, to
varășul vicepreședinte. Gheroaie 
ne-a asigurat că este gata să 
acorde tot sprijinul școlii.

— Aud pentru prima oară de 
aceste nevoi. Niciodată profeso
rii de educație fizică, nici tova
rășul Cu (ui și nici ceilalți, deși 
ne vedem deseori, n-au venit să 
mi se plîngă. Nu știu de ce tre
buia cineva din afară să facă 
acest lucru...

Nu încape îndoială că tov. Ghe
roaie, care a fost directorul liceu
lui, va acorda sprijinul cuvenit și 
pentru refacerea bazei sportive și 
pentru împrejmuirea ei. Dar este 
în primul rînd de datoria școlii, 
a profesorilor de educație fizică, 
direct interesați, să facă demer

O „NECUNOSCUTĂ" - INIȚIATIVA
Tot în Bîrlad. la liceul nr. 2. 0 

sală de sport inutilizabilă (trans
formată. în parte, în magazie dc 
materiale sportive), o curte spa
țioasă nefolosită (pe care s-ar pu
tea amenaja un splendid micro- 
stadion), o altă curte purtînd... 
vestigiile unui teren de volei. Cele 
două profesoare dc educație fizică 
de aici. Elena Strătilă și Lucia 
Măuca, preocupate să... expedieze 
cît mai repede orele de curs, nn

MUNCĂ FĂRĂ PERSPECTIVE

Ne încheiem vizita la Bîrlad 
cu un scurt popa.» la liceul 
nr 3. Interlocutor — proîeso- 
rul de educație fizică Constan
tin Berescu. O surpriză cu totul 
neplăcută să-I găsim în clasă 
cu elevii cl. a Xl-a.

— Aveți o curte spațioasă, 
de ce nu lucrați aîară ?

— Este prima oră. Trebuie, 
mai întîi, să ne organizăm.

în materie de organizare însă 
prof. Berescu nu realizează încă 
nimic: nici plan de trecere a 
normelor, nici calendar compe
tițional. nici măcar un proiect

„...RESTUL ESTE ACTIVITATE BENEVOLĂ"
Un popas și la Huși. In primul 

rînd — la Centrul școlar agricol. 
In lipsa prof de specialitate. Va- 
silc Ungureanu, o scurtă discuție 
cu tovarășa directoare Ioana lo- 
niță :

— Profesorul nostru de sport 
face treabă, nimic de zis. A format 
echipe de handbal, de volei, a pus 
umărul la amenajarea terenurilor 
de sport ale școlii. Cred insă că 
ar putea realiza mai mult. L-am 
sfătuit, de pildă, sâ alcătuiască o 
echipă de gimnastică, să organi
zeze concursuri atletice. Acestea 
din urmă nici nu presupun condiții 
speciale. Știți ce mi-a răspuns ? 
„Eu am doar obligația să-mi fac 
orele de clasă. Restul este activi
tate benevolă14. Numai că uneori 
nici pentru orele de clasă prof. 
Ungureanu nu manifestă sufi

cient interes : întîrzie. lipsește ne

surile necesare. Se pare însă că ei 
nici nu aveau de gînd să iacă 
ceva. Dimpotrivă. se complăceau 
într-o situația care dăinuie de 
mul ți ani.

Cît privește unele obligații de 
catedră, ca trecerea normelor de 
control la atletism. întocmirea pla
nificării, alcătuirea calendarului 
competițional de ele se îngrijește, 
doar un profesor, Laviniu Lazăr. 
Ceilalți (Cuțui. Miță și Tavdaris) 
n-au timp să se ocupe cu ase
menea treburi.

Stranie concepția profesorilor. Ae 
educație fizică de aici despre obli
gațiile lor profesionale ! De criticat 
este și faptul că secțiunea de în
vățămînt a orașului îngăduie ase
menea lipsuri. Și o întrebare. : i se 
vor plăti oare profesorului Cuțui 
numeroasele ore la care a absen
tat ?...

se mai gîndesc și la orele dc ac
tivități sportive ale elevilor. Di
rectoarea școlii, prof. Elena Chi- 
riac. s-a arătat îneîntată să trans
forme curtea școlii într-un complex 
sportiv, care să fie utilizat chiar și 
de școlile învecinate. Dar, fără 
sprijinul profesorilor de educație 
fizică, fără nici o inițiativă din 
partea acestora, nu se poate înfăp
tui o asemene» acțiune ’

de reamenajare a terenurilor 
de sport.

— Să vedeți, de săptămîna 
viitoare, totul va fi gata. Știți, 
nu vreau să facem un lucru de 
mîntuială, nu-mi place să ies 
pe porțile școlii și să mă fac 
de rîs.

Intre vorbele și faptele prof. 
Berescu este o mare deosebire. 
Nu i-am cunoscut și pe colegii 
lui de catedră, Vasile Tămășan 
și Marcela Călin ; însă la totala 
dezorganizare a muncii exis
tentă aici nu este exclus ca și 
ci să-și aibă o parte de cgnW- 
buție—

motivat. Anul acesta, de pildă, nu 
mi-a prezentat planificarea de
cît la anul I. Mi ine. poimîine va 
veni să-mi ceară dosarul de de
finitivat. Pă întreb: ce poziție 
trebuie sa aibă un director de 
școală față de un asemenea ca
dru didactic nu totdeauna disci
plinat și mai ales comod ?

La întrebare» tovarășei direc
toare Ioniță ar trebui să răspun
dă chiar cei în cauză...

★
Am intrat și în trei școli 

generale (1. 3 și 4). Dintre a- 
cestea doar la nr. 4 am găsit o 
situație mulțumitoare și numai la 
capitolul amenajărilor sportive. 
Prof. Iacob Rogoz, care predă 
ore și la nr. 3 (situată peste 
drum), ar putea să-și extindă sfe
ra de activitate și la această 
școală.



TN REGIUNEA ARGEȘ : TOT 
MAI MULTI IUBITORI Âl DRU

MEȚIEI

In regiunea Argeș turismul a cu
noscut, în ultimii ani, o largă dez- 
,/dttare. La acțiunile organizate ai 
participat zeci de mii de oameni ai 
muncii. Demn de remarcat este fap
tul că In acest an un mare număr 
de tineri și v'irstnici au luat parte la 
drumefii In jurul localităților și In 
excursii la munte, cu care prilej au 
avut loc concursuri de orientare tu
ristică, serbări cimpenești cu pro
grame cultural-sportive. Printre ra
ioanele care s-au evidențiat in orga
nizarea activității turistice, atit ca 
număr de acțiuni cit și ca număr de 
participant!, se pot cita Curtea de Ar
geș, Muscel, Slatina, Rm. Vîlcea și 
orașul Pitești. De asemenea, avem 
exemple de asociații sportive frunta
șe ca Electrica și Muscelul Cîmpu- 
lung. Rapid și Textilistul Pitești, Re
colta Stoicănești și Oltul Drăgănești, 
Luceafărul Bălcești și Oltul Rm. Vîl
cea. Multe acfiuni turistice s-au or
ganizat și In mediul sătesc. Iată numai 
două 'jf’Lre : 381 de acfiuni cu 22 357 
de participan/i, în semestrul I al 
acestui an.

\ Itinerariile excursiilor organizate 
}n acest an au lost mai bine alese 
ca in anii trecufi. Cele mai multe 
au avut ca obiectiv principal vizita
rea insulei Ada Kaleh și a șantieru
lui hidrocentralei de la Porțile de 
Fier, a lacului de acumulare Bicaz, a 
litoralului, a orașului București, a 
Văii Jiului. Cu acest prilej au fost 
vizitate obiective industriale, șan
tiere, locuri istorice, expoziții, mu
zee etc.

Pe ' lingă rezultatele pozitive obți
nute pină în prezent se constată că 
regiuhea noastră are posibilități mult 
mai mari pentru Îmbunătățirea acti
vității turistice. Numărul celor care 
participă la drumeție, excursii pe bi
ciclete este Încă destul de mic. De 
asemenea, unele cabane nu sini puse 
la punct. De exemplu, cabana Cozia 
putea în acest an să atragă mii 

excursioniști din rindul oameni--
lor muncii veniji la odihnă in sta
țiunile de pe valea Oltului. La aces
tea se mai adaugă faptul că unele 
consilii raionale UCFS, cum sini cele 
din Găești, Horezu, Costești, raionu 
Pitești, nu au luat măsuri corespunză

toare pentru continua dezvoltare o ! 
turismului

ALEX. MOMETE 
corespondent regional

O INTERESANTA 
CONSFĂTUIRE

Zilele trecute, numeroși turiști din 
Capitală au luat parte la o consfătui
re organizată de comisia de turism 
și alpinism a orașului București. In 
discuțiile purtate s-a insistat mult pe 
activitatea turistică competitională, 
pe concursurile de orientare. Astfel, 
s-a arătat că în faza pe asociație a 
campionatului orășenesc de orienta
re turistică au luat startul 260 echipe 
cu un total de 520 de concurenti, iar 
la toate cele trei faze ale competi
ției au participat 394 de formații, din
tre care 307 masculine și 87 femini
ne. Datorită rezultatelor bune obți
nute în concursuri au fost eviden
țiate în mod deosebit comisiile de 
turism-alpinism de la cluburile Voin
ța și Progresul și cea de la asociația 
sportivă Ecranul, care a organizat și 
anul acesta „Cupa Ecranul", preocu- 
pîndu-se intens de activitatea turis
tică. Au fost însă și cluburi, ca de 
pildă Metalul și Știința, care în de
curs de un an n-au participat la nici 
un concurs de orientare, deși în clu
burile respective sînt numeroși pa
sionați ai turismului.

In prezenta unei asistente nume
roase au fost premiati campionii o- 
rașului București pe anul în curs la 
orientare turistică : la masculin echi
pa clubului Voința, formată din I. 
Sculi și Șt. Bădeanu, iar la feminin 
Georgeta Lită și Mariana Abrudan de I 
la clubul Olimpia (A.S. Ecranul) spor
tive care recent au cucerit și titlul 
de campioane ale tării. Pentru ridica
rea nivelului tehnic al concursuri
lor de orientare turistică comisia o- 
rășenească a organizat cursuri de 
instructori și arbitri, iar acum celor 
30 de absolvenți li s-au înmînat bre
vetele și insignele respective. Adu
narea turiștilor bucureșteni s-a în
cheiat cu o frumoasă gală de filme, 
care au avut menirea să popularizeze 
și mai mult frumosul sport al dru
meției, atît de îndrăgit deopotrivă de 
tineri și de vîrstnici.

S. GREGORIAN—coresp.

Acad. GHEORGHE MIHOC - rectorul Universității București 7 

regizorul LUCIAN GIURCHESCU de la Teatrul de Comedie ; 

ing. MARIN CHIREA, cercetător principal la I.C.E.T.

— Care este, după părerea dv., pro
filul sportivului modern ?

Acad. Gli, Milioc: Ceea ce mi se 
pare cel mai important pentru profilul 
sportivului modern este necesitatea unei 
dezvoltări armonioase a fizicului și psi
hicului. Ar trebui să fie ceea ce se 
cheamă un om complex care, în afară de 
preocuparea lui de a alerga, să zicem, 
10 000 metri sau de a înota 500 m și de 
a obține cele mai bune rezultate, să 
simtă și nevoia să se informeze despre 
toate noutățile pe care epoca noastră le. 
aduce de la o zi la alta.

Lucian Giurchcscu: La întrebarea dv. 
voi începe cu un amendament: omenirea 
este permanent modernă, așa incit cred 
că, mai precis, ar trebui să vorbim de
spre profilul sportivului contemporan. 
Un sportiv contemporan este, după pă
rerea mea, capabil — în afara mișcării 
fizice — și de mișcare intelectuală I 
Cu alte cuvinte, el trebuie să posede un 
asemenea profil moral și o asemenea pre
gătire intelectuală îneît să fie perma
nent receptiv la cele mai moderne metode 
de antrenament, la cele mai noi procedee 
tehnice și tactice.

Ing. M. Citirea : Uneori întîrziam seara 
în restaurant. Printre comeseni vedeam 
și sportivi cunosculi „cinstindu-se'1 piuă 
tîrziu, după miezul nopți. Mă străduiam 
să-mi imaginez cum va arăta acest tînăr 
ziua următoare în timpul antrenamentu
lui de pe stadion. Dar imaginația mea 
refuza să mă servească. Nu sînt un 
foarte bun teoretician, dar știu precis

(Urmare din pag. 1) 

căuanii se antrenează în sala de sport 
a Liceului de băieți sub conducerea 
antrenorului prof. V. Ghenade. Echl 
pa fetelor din Piatra Neamț (antre
nor prof. Mari-a Săvinescu) are asigu 
rată pentru antrenamente și meciuri 
sala de sport de la Liceul Petru Ra 
reș. Totodată, conducerea asocia 
Iției s-a îngrijit ca componentele 
echipei să aibă din timp echipament 
de i-arnă, treninguri și toate materia
lele necesare bunei lor pregătiri.

R. STRATULAT

mm
BUNE ȘI... RELE

Cu gîndul la activitatea sportivă 
ce se poate desfășura în perioada 
de iarnă, am plecat prin orașul 
Brăila să vedem cum întîmpina ac
tiviștii sportivi apropiatul sezon.

La clubul sportiv orășenesc am 
aflat lucruri bune. Noua sală de 
sport este în curs de amenajare, ur- 
mînd să fie puse în funcțiune toate' 
instalațiile. în prezent se montează 
caloriferele, dușurile, se amenajează 

că acest tip de sportiv nu este cîtuși de 
puțin modem. Dacă însă ar trebui să 
enumăr care sînt, după părerea mea, ca
litățile sportivului modern, aș începe în 
primul rînd cu cele elementare: curaj, 
corectitudine, modestie, dar le-aș adăuga 
și pe cele legate direct de epoca noastră ; 
inteligență, hărnicie, aviditate de cui 
tură. Aș vrea să existe cit mai mulți 
fotbaliști care să asculte muzică de 
Grieg sau Mozart !

— Ce spectacol sportiv vă face mai 
multă plăcere? Și de ce?

Acad. Gh. Milioc: îmi place orice fel 
de meci la care participă echipe. Con
fruntarea dintre ele mi se pare mai spec
taculoasă decît cea dintre individualități, 
oricît de mari ar fi acestea.

Lucian Giurchcscu: Concursurile de 
gimnastică. Văd în gimnaști prozatori și 
poeți / Rima și ritmul versurilor sînt 
analogul simetriei și echilibrului care 
ordonează exercițiile de gimnastică. A- 
ceasta temă este ușor de demonstrat, 
numai că avem nevoie de organe mai 
active și de o sensibilitate mai mare 
pentru a distinge greșeala din cadrul 
exercițiului de gimnastică decît pentru 
a-ți da scama că o rimă este inexactă! 
Dar frumusețea versurilor nu constă în 
exactitatea observării regulilor. Ea re
zidă dintr-o mie de armonii și potriviri 
ascunse tot așa cum fericita alegere a 
mișcărilor plasticii și eleganței, înțelese 
bine, acționează asupra imaginației noas
tre în gimnastica sportivă.

Ing. M. Ghirea: Toate meciurile de

vestiarele etc. iar holul de la in
trare capătă un aspect nou, plăcut. 
O dată cu începerea campionatului 
de volei categoria A, echipele care 
se vor deplasa Ia Brăila se vor 
bucura de condiții optime de joc.

O veste plăcută pentru amatorii 
de patinaj : terenul asociației Con
structorul, din grădina publică, va fi 
transformat într-un patinoar natural, 
iar suprafața de gheață se va mări 
considerabil față de anul trecut.

La una din cele mai tinere aso
ciații sportive din Brăila, C.F.A. 
(Combinatul de fibre artificiale), con
siliul asociației sportive n-a luat 
încă în discuție problema activității 
pe timpul iernii. Nu e deloc firesc 
ca această asociație sportivă, care 
pînă acum a avut o frumoasă acti
vitate, să treacă la hibernare în lu
nile următoare. Sînt condiții dintre 
cele mai bune (amintim doar de fru
moasa sală de antrenament la lupte 
și box unde în afara luptătorilor și 
boxerilor își pot desfășura activi
tatea în timpul iernii și alți sportivi) 
ca la C.F.A. să se desfășoare o ac
tivitate sportivă susținută și în se
zonul rece.

Nu se simte apropierea iernii nici 
la asociațiile Progresul și Construc- 

fotbal, tn afara de cele pUcticou.se! 
Dacă trebuie să concretizez, aș spune 
că prefer meciurile de fotbal în care, 
chiar dacă nu se văd mari fotbaliști, mă
car se joacă „cu cap", ceea ce, din 
păcate, încă nu .se înlilnește prea des. 
Doresc să asist la niște partide in care 
jucătorii să nu se mulțumească cu de
lectarea cî torta spectatori — suporteri, 
„delectare11 datorită rezultatului, ci să-i 
emoționeze pe toți, să le înnoiască sen
timentele și să le trezească in suflet 
dragostea de sport și viață!

— Care este părerea (lv. despre presa 
sportivă de la noi din Iară ?

Acad. Gh. Mihuc: Vechii mele pasiuni 
șahiste, „Revista șah“ îi pune la dis
poziție cele moi noi probleme și partide 
din lume. Este, intr-adevăr, ceea ce se 
cheamă o revistă bine informată, fapt 
pentru care realizatorii ei merita toate 
laudele și felicitările.

Lucian Giurchescu : îmi plac relatările 
și cronicile de spori scrise fără multe 
înflorituri și cit mai obiective. Asta nu 
înseamnă ca, în ziarul de luni dimineață, 
să citesc 6 sau 7 cronici scrise parcă 
de una și aceeași persoană 1 Cred , că 
„marea ar tău este să scrii relatarea în a sa 
fel incit oricare cititor care a asistat la 
meci să poată spune: „Exact așa aș fi 
scris-o și eu /“ Poate tocmai de aici 
pornește greul...

Ing. M. Chirea : Citesc cu plăcere 
reportajele care mi-i dezvăluie pe spor
tivii cunoscufi la locul lor de murțeâ 
sau acasă. Prin intermediul acestor re
portaje pot să-mi completez imaginea 
despre acești oameni, ei căpătînd pentru, 
mine un profil social și moral.

Anchetă realizată de MIHAI TODEA 

torul de pe lingă șantierul comple
xului Chimic. Poate cînd o sufla 
Crivățul...

N. COSTIN coresp.

BlfUaD

IARNA POATE SA VINĂ
Asociațiile sportive birlădene se 

pregătesc intens pentru sezonul rece. 
In marile asociații sportive din oraș 
consiliile s-au îngrijit de amenaja
rea sălilor de antrenament, de revi
zuirea materialelor și echipamentu
lui sportiv necesar pentru iarnă.

La asociația sportivă Unirea, de 
pildă, s-a reamenajat sala de sport, 
înlocuindu-se pardoseala uzată, pe
reții au fost vopsiți, s-a îmbunătățit 
iluminatul etc. De asemenea și sala 
de sport a asociației Viitorul a fost 
pregătită: aparatele de gimnastică 
au fost recondiționate, becurile au 
fost înlocuite cu tuburi fluorescente 
etc.

Pregătiri intense se fac și la aso
ciația sportivă Voința. S-au luai mă
suri pentru repararea echipamentului, 
îndeosebi a celui de schi. Au fost 
achiziționate primele materiale ne
cesare practicării sporturilor de iarnă.

ELIADE SOLOMON-corcsp.

OLTENIȚA

Patinoarul „23 August“ este gata de... start! „VINO MI INE...

„Semnele" care vestesc apropierea sezonului 
rece *au devenit în ultima vreme tot mai frec
vente și, mai cu seamă, tot mai insistente. Fapt 
care ne îndreptățește să apreciem că nu au mai 
rămas multe zile pînă la clipa în care termometrul 
va permite începerea activității în sporturile, 
așa-zise, „de gheată".

Că lucrurile stau așa ne-o dovedește și faptul 
că la patinoarul „23 August" totul este gata, pre
gătirile, amenajările și mutilările prevăzute la 
această bază sportivă fiind în momentul de față 
încheiate. O vizită Ia baza sportivă din b-dul 
Muncii a fost edificatoare în această direcție.

Una dintre cele mai acute probleme pe care 
le ridica instalația Irigotehnică a patinoarului 
artificial din parcul „23 August" era aceea a difi
cultăților întîmpinate în verificarea unora din 
F ei componente. Pentru remedierea acestei 
oAuatii a fost instalat și racordat întregului sistem 
un al doilea vas de amoniac, mult mai mare 

decît cel existent. Cu ajutorul noului „vas- 
tampon", cum este el denumit, se va putea eli
mina pericolul de oprire a instalației în caz de 
„pana", ceea ce ne îndreptățește să afirmăm că 
începînd din această iarnă munca pe această bază 
se va desfășura în condiții mai bune.

Paralel cu preocuparea pentru remedierea acestei 
deficiente a instalației, conducerea complexului 
sportiv „23 August" (director prof. Li viu Mihăi- 
lescu) și-a îndreptat atenția și spre rezolvarea 
unora dintre neajunsurile ce păreau la prima 
vedere de mică importanță, dar care dădeau mult 
de furcă lucrătorilor acestei baze sportive. In 
acest sens, s-a făcut o verificare a instalației elec
trice a patinoarului, s-a confecționat o nouă 
tabelă de marcaj (electrică) și noi „razuri" după 
un model îmbunătățit, ceea ce va permite cu
rățirea gheții într-un timp mai scurt și în con
diții mult mai bune.

O problemă (acum rezolvată) o constituia și 
înlocuirea becurilor arse, care se făcea cu greu
tate. Din această cauză la multe jocuri de hochei 

vizibilitatea era redusă, situație ce putea duce 
la accidentări. Acum a fost confecționată o scară 
mobilă cu ajutorul căreia schimbarea becurilor 
se face rapid. De asemenea, în acțiunea de pre
gătire a noului sezon a fost cuprinsă și refa
cerea completă a mantinelei. Pentru această lu
crare — realizată în- atelierul complexului 
„23 August" — a fost necesar un mare volum 
de muncă. La cabine, instalația de dușuri are 
în prezent un cazan de 1 500 litri (fată de 500 
cit avea cel vechi), așa îneît (adăugind reame- 
najarea vestiarelor) sportivii vor fi primiți în 
noul sezon cum se cuvine.

După cum se poate vedea, patinoarul artificial 
din parcul .23 August" a îmbrăcat .haine" noi 
în vederea apropiatei deschideri a sezonului 
hocheiului și patinajului.

CĂLIN ANTONESCU

Din orășelul de pe Dunăre poșta 
ne-a adus o scrisoare în care cores
pondentul nostru a intenționat să 
scrie tot despre pregătirile de iarnă. 
Spunem că a „intenționat" deoarece, 
adresîndu-se forului sportiv local — 
președintelui consiliului raional 
UCFS, tov. Marin Miculeasa — a 
fost poftit să vină a doua zi, cînd 
1 se vor pune la dispoziție materiale 
privind măsurile luate de consiliu 
pentru sezonul sportiv de iarnă. S-a 
dus corespondentul nostru a doua zi, 
apoi a treia zi și chiar a patra zi, 
dar de fiecare dată a primit același 
răspuns — MÎ1NE...

Nu ne mai rămîne de făcut decît 
să rugăm iarna din partea activiști
lor consiliului raionul UCFS Oltenița 
să vină... mîine I
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Sportul de performantă
are multe

toBlemeîe sportului de performanță continuă să se afle 
Ia loc de frunte în preocupările antrenorilor, tehnicienilor și 
activiștilor din regiunea Brașov. Sînt analizate metodele cele 
mai bune și mai eficace de selecție și instruire, se fac eforturi 
pentru continua îmbunătățire a bazei materiale, se scot la 
iveală carențe privind lipsa de organizare și chiar de interes 
din cadrul unor asociații și cluburi cu secții nominalizate. Iar 
recenta plenară a consiliului regional al UCFS a analizat - 
în lumina sarcinilor trasate de plenara Consiliului General al 
UCFS din ianuarie a.c. - modul cum a fost îndeplinit planul 
de măsuri privind îmbunătățirea activității sportive de per
formanță.

Toamna se numără 
bobocii !...

In majoritatea secțiilor de perfor
manță din regiunea Brașov unde 
principiile muncii de selecție și in
struire — multiple și bine alese — 
sînt respectate, unde numărul de 
antrenamente intr-un ciclu săptămînal 
este de 4—5, iar intensitatea orelor 
de pregătire se află în raport cu 
sarcinile perioadei respective, rezul
tatele obținute sînt corespunzătoare. 
Deși gur, în această direcție o contri
buție importantă — prin mur.’ca lor 
conștiincioasă, plină de dăruire — 
au adus și antrenorii Ion Mureșan 
(lupte-Steagul roșu Brașov), Gh. 
Roșu (baschet-Voința Brașov), I. Ra- 
coviță și S. Ploieșteanu (tenis și fot
bal la Steagul roșu), D. Popescu-Co- 
libași (liandbal-Tractorul Brașov), M. 
Ștefănescu (ciclism-DeZrobirea Bra
șov), N- Tacorian (atletism-Dinamo 
Brașov) ș. a. Ca urmare a acestui 
fapt, sportivii brașoveni au obținut în 
acest an 5 norme de maestru al spor
tului (față de 4 în 1964), 26 de cate
goria I și 160 (față de 110 anul tre
cut) de categoria a H-a, au corectat 
6 recorduri republicane și au cucerit 
64 de titluri de ’campioni, iar peste 
150 dintre fruntașii regiunii au fost 
selecționați in diferite loturi reprezen
tative.

Iată deci că în secțiile unde pe pri
mul plan stă calitatea muncii, perfor
manțele ce se obțin sînt meritorii. Iar 
dacă cifrele de mai sus nu sînt de 
natură să mulțumească pe deplin (nu
mărul sportivilor care au obținut ca
tegoria I de clasificare este prea re
dus față de posibilitățile existente și 
chiar — de ce n-am spune-o — față 
dc angajamentele luate), acestea Se da
torează majorității secțiilor de la clu
burile Tractorul, C.S.M- Sibiu și Di
namo Brașov unde fuga după rezultate 
imediate (și acestea de valoare îndoiel
nică) a dăunat calității.

fost alcătuit și, mai ales, îndeplinit 
calendarul competițional vom vedea 
deficiențe tot atît de grave. Cifra 
concursurilor — 947 în întreaga re
giune ~ poate mulțumi din punct de 
vedere cantitativ. Calitativ însă, or
ganizarea multor competiții, mai ales 
în orașele Sibiu, Mediaș, Făgăraș, Sf. 
Gheorghe »au în raioanele Sibiu, Agni
ta, Rupea a lăsat mult de dorit. Și 
atunci nu trebuie să mai mire pe 
nimeni că în Sibiu (oraș cu peste 
] 00 000 locuitori) există doar 7 spor
tivi de valoare •!), că orașele și raioa
nele mai sus citate au o reprezentare 
infimă în loturile reprezentative 
țării Ia seniori sau juniori-

tru munca din secțiile de atletism. 
Rezultatele obținute slnt insă depar
te de condițiile create. Motivul ?

La C.S.M. Sibiu, de pildă, secția 
de atletism a avut Ia dispoziție un 
buget de 20.000 tei din care s-au chel
tuit doar... 2.0001 Justificarea tov. 
Gh. Jula —secretarul clubului— a 
fost cit se poate de puerilă : „n-am 
avut pe ce să cheltuim banii!" Nici 
nu se putea altfel, căci atleții sibieni 
nu au avut anul acesta —rețineți 
bine — nici un concurs local, sau vreo 
Intllnire amicală cu sportivii unui 
oraș învecinat și, normal, banii au 
lost... „economisiți". Nu este însă 
singurul exemplu. Situații asemănă
toare mai întîlnim și la Tractorul 
Brașov sau la Dinamo Brașov.

Nu de scuze este

Unde mergem?
ASTAZI

Și totuși prea puțin față 
de posibilitățile existente

Unele rezultate bune obținutetunete rezultate bune obținute in 
regiune în acest an nu pot estompa 
însă o serie de evidente slăbiciuni, 
care impietează asupra obținerii unor 
performanțe și mai bune, la nivelul 
posibilității» existente. In întreaga 
regiune se află peste 200 (!) de antre
nori dintre care doar 75 sînt înca
drați, pe lingă asociațiile și cluburile 
sportive. Chiar și aceștia dacă ar creș
te, fiecare, cite 1—2 sportivi de va
loare internațională, „producția" re
giunii ar fi superioară- Care este însă 
situația reală ?

Pe Iîngă numeroși antrenori care 
muncesc cu tragere de inimă și serio
zitate, se mai întîlnesc încă și exem
ple de „specialiști" care — ca niște 
simpli funcționari — lucrează (este un 
fel de a spune) de ani de zile fără 
o selecție corespunzătoare și, în con
secință, fără nici un fel de perspectivă. 
Ca să nu mai vorbim și de intensi
tatea și volumul de muncă (cu totul 
insuficiente) depuse în cadrul acestor 
antrenamente... Este cazul lui Augus
tin Cucuiatu (secția de box-Steagu! 
roșu), al Marcelei Cristoloveanu (gim- 
nastică-S.S-E. Brașov), ca și al antre
norilor din secțiile de atletism (Stea
gul roșu, C.S.M- Sibiu), de handbal 
(C.S.M. Sibiu, Tractorul-masculin, 
Voința Sighișoara), de haltere (Stea
gul roșu), de fotbal (Rulmentul Bra
șov) ș. a. Cum pot justifies oare an
trenorii respectivi obligațiile lor con
tractuale pentru care sînt salariați, 
dacă din cele 20 de ore pe care 
ar trebui să le țină săptămînal efec
tuează doar 4 sau 6 ? Oare își pot 
închipui ei că la un asemenea volum 
de muncă se pot obține și performan
țe ? De ce oare nimeni nu i-a tras la 
răspundere pină acum pe acești antre
nori ?

Dacă vom analiza și modul cum a

ATLETISM. Stadionul Republi
cii, de la ora 15,30: campionatul 
republican pe echipe, meciul Ra
pid — Steaua — Știința.

BOX. Sala Floreasca, de la or- 
18: meciuri din cadrul campiona
tului republican pe echipe (Voin
ța București—Farul Constanța și 
Metalul București—C.S.O. Brăila).

BASCHET. Sala Giulești, de la 
ora 17: Progresul—I.C.F. (F. L), 
Voința—Rapid (F. 1.).

HANDBAL. Stadionul Tinerelu
lui, de la ora 16,15: Știința Bucu
rești—Dinamo București (M. L).

RUGBI. Teren Steaua (Ghen- 
cea), de la ora 15,30: Steaua—Glo
ria.

VOLEI. Sala Giulești, 
19,30: Rapid—Steaua, în 
tapă a campionatului 
seria I.

liilor UCFS care le controlează, accep
tă, în mod tacit, aceste situații-

S-a vorbit în această plenară foarte 
mult despre selecția sportivilor, de 
cele mai bune metode folosite de an
trenori. Trebuie însă să atragem aten
ția că există pericolul de a face din 
selecție un adevărat mit. Este foarte 
bine că se fac eforturi din ce în ce 
mai mari pentru ca în secțiile de per
formanță să poată intra doar acei 
sportivi cu mari perspective de pro
gres. Dar toată lumea trebuie să în
țeleagă că selecția este doar O PARTE 
a muncii noastre, că ea, în nici un 
caz, nu poate suplini munca dc in
struire intensă de zi cu zi. Marii cam
pioni nu pot apare peste noapte, ori- 
cit dc talentați ar fi ei. Munca lor 
plină de pasiune pentru continua ridi
care a măiestriei sportive rămîne fac
torul determinant în obținerea mari
lor performanțe.

Au existat, de asemenea, -voci" care 
au susținut că nu se poate face atle
tism pentru că nu avem peste tot pră
jini din fibre elastice și discuri sau 
sulițe de 
pentru a 
pii pe

de la ora 
prima e- 
masculin,

MÎINE

Republi-ATLETISM. Stadionul 
cii, de la ora 15: campionatul re
publican pe echipe, meciul Rapid
— Steaua - 
neretului, 
organizat 
București - 
Băneasa), < 
pe 50 km.

BASCHET. Sala Giulești, de la 
ora 9: Academia Militară—A.S.A. 
Bacău (M II), I.C.F. — Știința 
Craiova (M II), Olimpia M.I. — 
Unio Satu Mare (M. II), Olimpia
— S.S.E. Craiova (F. ~ ’
reasoa, de la ora 8: 
Știința Brașov (M. 
București —• Știința 
Știința București —- 
Brașov (M I), Dinamo București
— Aurul Brad (M I).

FOTBAL. Stadionul Republicii, 
ora 9: Știința București — Metalul 
Tîrgoviște (cat. B), ora 10.45: Di
namo Victoria — Constructorul 
Brăila (cat. B); teren Unirea I, ora 
8.30: Dîmbovița București — Du
nărea Giurgiu (Cupa României), 
ora 12,15: T.U.G. București — S.N. 
Oltenița (Cupa României); teren 
Steaua (Ghencea) mra 11 : Steaua
— Lotul de juniori (meci amical); 
teren Laromet, ora 11: Tehnome- 
tal București — Portul Constanța 
(jr.), ora 12,30: Rapid București 
Marina Mangalia (jr.); Stadion;,/ 
Dinamo, ora 11: Dinamo Bucu
rești — Poiana Cîmpina (jr.); te
ren Veseliei, ora 11,30: Dinamo 
Victoria — Progresul Corabia 
(jr-)-

HANDBAL. Teren Progresul, de 
la ora 10: Știința București — Ști
ința Timișoara (Cupa de Toamnă), 
Progresul — Constructorul Timi
șoara (F II).

HALTERE. Sala Dinamo II, ora 
9,30 „Cupa Steaua" la juniori.

RUGBI. Teren Constructorul, 
ora 9,30: Constructorul —“Știința 
Timișoara; teren Progresu;, ora 
11,30: Progresul — Grivița Roșie.

nevoie
Luînd 

tov. Ion 
tetului regional 
a vorbit despre o serie de lipsuri 
care mai există în activitatea spor
tivă de performanță din regiune. 
„Mai sînt cluburi ți asociații - a spus 
vorbitorul - care de abia acum 
au ajuns să-ți cunoască sarcinile 
ce le revin în urma planului de 
măsuri, astfel că cele 9 luni care 
au trecut au fost practic pierdute. 
Este adevărat, s-av făcut eforturi 
pentru o mai bună selecție. Din pă
cate însă, 
cluburilor, 
noștri, 
se face.
an, ci 
mult simt de răspundere.

I
cuvîntul 
Brătuc

în cadrul 
- activist 
Brașov al

plenarei, 
al Comi- 
P.C.R. -

o anumită marcă, 
atrage masa de 

pista de atletism

... amintea în cuvîntul luat 
coastă Dlenară prof. Virgil Ludu

conducerile asociațiilor și 
mulți dintre antrenorii 

nu au înțeles că selecția nu 
... o dată sau de două ori pe 

se face permanent și cu 
, folosindu-se

„Dacă în toată regiunea 
ar exista preocupare 
pentru atletism...

Vicecampionul țării la categoria grea, Ion Herman (St. roșu Brașov) și-a 
fixat adversarul (T. Dop — Rulmentul Brașov) în „pod” și peste citeva 

secunde, arbitrii vor consemna victoria sa prin tuș 
Foto : E. Bogdan

cît mai multe competiții. în același 
timp, trebuie subliniat și faptul că 
întreaga atenție a fost îndreptată, 
în acest timp, spre cele 4 cluburi 
de perfomanță (Steagul roșu, Trac
torul, Dinamo și C.S.M. Sibiu), ne- 
glijindu-se - în mare măsură - ce
lelalte asociații. în acest fel s-a 
micșorat implicit și baza de masă a 
activității de performanță. Justifică
rile acestor situații nu ne pot satis
face. Nu de scuze (de orice gen) 
avem nevoie, ci de mai multă dra
goste pentru această activitate, de 
o muncă susținută și conștiincioasă".

șeful cabinetului metodico-științific re
gional, am avea sportivi buni la 
toate ramurile de sport. Regiunea 
Brașov este un adevărat «pămînt ne- 
deslelenit» (în materie de atletism), 
prea puțin frămîntat de profesori și 
antrenori. Avem în regiune 8 centre 
de antrenament, dar ele nu sînt do
tate cu materiale suficiente, iar une
le nu au nici o pistă corespunzătoa
re (Sibiu, Brașov, Sighișoara). La a- 
ceasta se adaugă slaba calitate a an
trenamentelor, lipsa unor norme de 
control fizice și tehnice la selecția 
sportivilor. Chiar și controlul muncii 
desfășurate în secții (de către meto- 
dișli BUNI LA TOATE) este lipsit 
de eficiență. Pentru impulsionarea 
acestei impoitante discipline olimpi
ce am luat inițiativa -—pe plan re 
gional— ca în toate școlile luna 
octombrie să fie luna atletismului. 
Fiecare unitate școlară va trebui 
să-și stabilească, pe baza unor con
cursuri, propriile recorduri atletice, 
iar. în urma comunicărilor finale la 
cabinetul' ’ metodico-științific vom 
putea aprecia mai bine forțele de 
care dispunem în regiune".

Iată un 
putea fi 
Pentru că 
Îndeobște 
căutat) —
mare rezervor de cadre pentru atle
tism și, In consecință, pentru majo
ritatea disciplinelor sportive.

Și pentru că tot ne aflăm la capi
tolul atletism să 
un alt aspect, tot 
interesul pe care 
ieste conducerile
burilor sportive pentru desfășurarea 
unei bune activități atletice. In acest 
sezon cluburile și asociațiile au avut 
la dispoziție un buget suficient pen-

exemplu excelent, care ar 
aplicat In Întreaga (ară. 
— și acesta este un lucru 
cunoscut (dar prea puțin 
școala constituie cel mai

ne ocupăm și de 
atit de important: 
trebuie să-l mani 
asociațiilor și clu

Selecția nu trebuie
să devină un mit!

In concluziile plenarei, tov. Ion Ba
laș — vicepreședinte al Consiliului 
General al UCFS — a subliniat faptul 
că fa(ă de condițiile existente în re 
giune, rezultatele obținute de sportivii 
brașoveni nu se r'dică încă la o va
loare deosebită.

„A fost alcătuit un plan bun de mă. 
suri — arăta vorbitorul — dar 
acesta nu a fost însoțit și de o serie 
de măsuri organizatorice, domeniu în 
care conducerile asociațiilor și clubu
rilor sînt încă serios deficitare. Aces
tea, de asemenea, nu au manifestat 
suficientă exigență și perseverență în 
urmărirea modului cum au fost înca
drate secțiile cu antrenori și cum sînt 
respectate planurile individuale de pre
gătire ale sportivilor nominalizați. In 
general, se observă o lipsă de răspun
dere și chiar de disciplină de-a dreptul 
condamnabilă față de realizarea sar
cinilor de plan, care au acum putere 
de lege. Multe secții cu sportivi nomi
nalizați se complac de ani de zile în 
mediocritate și anonimat, iar birourile 
cart le conduc, ca și activiștii consi-

Dar 
co- 
nu 

este neapărată nevoie de materiale de 
cea mai bună calitate ; e nevoie de o 
mai bună propagandă, de cît mai mul
te concursuri cu caracter popular, care 
să sădească tineretului dragostea pen
tru atletism.

Pentru remedierea lipsurilor exis
tente în activitatea sportivă de perfor
manță se impune o mai bună muncă 
organizatorică în secțiile cu sportivi 
nominalizați. Sînt necesare birouri de 
secție cu oameni pricepuți, eforturi 
pentru întărirea continuă a bazei ma
teriale și lărgirea efectivelor cu spor
tivi de perspectivă. Totodată, trebuie 
urmărită permanent îmbuntățirea cali
tativă a procesului instructiv-educativ 
printr-un volum sporit de muncă, 
printr-o gamă variată de mijloace fo
losite în pregătire, acestea trebuind 
dublate de mai multă conștiinciozitate 
și de simț de răspundere.

In același timp, trebuie acordată 
o mai mare atenție sportului școlar, 
care trebuie să constituie baza de se
lecție a viitorilor performeri ; legătura 
organelor UCFS cu secțiile de învăță- 
mînt Va trebui întărită pentru a se 
putea asigura astfel cele mai bune con
diții de desfășurare a activității spor
tive din școli. De asemenea, calenda
rul competițional din anul viitor va 
trebui să fie alcătuit cu mult simț de 
răspundere pentru ca pe baza lui să 
se poată atinge toate obiectivele pro
puse. In sfîrșit, organele UCFS 
datoria de a controla permanent, 
maximum de exigență, activitatea 
secțiile cu sportivi nominalizați și 
a interveni cu hotărîre în cazurile 
care deficiențele vor persista"-

★
Consfătuirea antrenorilor, 

tehnicienilor și activiștilor 
sportivi din regiunea Bra
șov s-a dovedit extrem 
de utilă ; au fost re
marcate rezultatele meritorii, 
dar totodată s-a insistat și 
asupra lipsurilor ce impie
tează bunul mers al activi
tății sportive de performanță. 
Pentru că - și acesta este 
principalul lucru ce trebuie 
reținut - în regiunea Brașov 
există condiții și posibilități, 
dublate de o frumoasă tra
diție, care pretind rezultate 
superioare, la nivelul perfor
manțelor internaționale. E ne
cesar însă un efort comun 
al tuturor factorilor pentru — ----------- s-ca obiectivele propuse 
devină o realitate.

ADRIAN VASILIU

au 
cu 
în 
de 
în

— Știința; Stadionul Ti
de la ora 8>30:~T .Incurs 
de S.S.E, nr. 1; șos.

— Ploiești (aeroportul 
ora 7,30: cursă de marș,

II); Sala Flo- 
Progresul — 
II), Știința 
Cluj (F. I), 

Steagul roșu

De la Comisia Centrală
a sportului radio •ii.

cer-
I, a

Examenele pentru obținerea 
tificatelor de radioamatori cl.
II- a și a IV-a au Ioc în zilele de 
22—24 oct. a.c., Ia sediul Radio- 
clubului central. înscrierile se pri
mesc la M.T.Tc.

Examenele pentru obținerea cer
tificatelor de radioamator cl. a
III- a și a V-a și recepție se orga
nizează la toate cluburile regio
nale.

Cursurile de radioamatori din 
acest an încep la data de 25 oct , 
înscrierile făcîndu-se la sadioclu- 
burile regionale și raionale UCFS, I 
unde se pot primi relații supliiv*ț 
tare. * j

CONCURSUL PUBLIC PENTRU REALIZAREA CELOR 
MAI REUȘITE MACHETE PRIVIND EMISIUNILE DE MĂRCI 
POȘTALE'PE ANUL 1966 CU TEMATICA „CRUSTACEE SI 
MOLUȘTE" SI „FLORA ACVATICĂ", - RĂMÎNE DESCHIS 
PÎNÂ LA 1 DECEMBRIE 1965.

Artiștii care au luat parte la concurs, cît și alți ama
tori pot prezenta propuneri la alegere, cît mai corespun
zătoare din punct de vedere artistic, pentru cele două te
matici.

Orice lămuriri suplimentare se pot obține de la Oficiul 
Special Timbre, Calea Victoriei nr. 12, telefon 04/328 sau 
14.65.84 unde se vor depune și materialele respective, în 
plic sub „Motto"



152.522 lei, un premiu 
la Pronosport B

COPIILOR
alt categorici B

„TRIBUNA
* ■'V

Mare bucurie pentru copiii din Cluj: 
de cit va timp un sector din tribuna fru
mosului stadion orășenesc le este re
zervat lor. GRATUIT. Mai mare dra
gul să-i privești cum sosesc, cum își 
ocupă locurile. Este o inițiativă care 
trebuie nu numai aplaudată dar și ex
tinsă. Ce ați zice, de pildă, de un 
sector pentru copii la ,,23 August" și 
„Republicii" sau pe stadionul din Cons
tanța, pe cel din dealul Copoului, la 
„Crișana" sau în altă parte?

Fără discuție, cîștigul este îndoit: 
pe de o parte li se asigură copiilor po
sibilitatea de a vedea meciuri din ca
tegoria A, iar pe de alta, micii spec
tatori sînt atrași către stadion, către 
fotbal. Pentru că mulți dintre cei care 
au urmărit la Cluj, în această toamnă, 
meciurile echipelor din categoria A, au 
coborît apoi pe gazon și învață acum 
fotbal la Știința sau lui Clujeana, sub 
îndrufr antrenorilor din orașul de 
pe malurile Someșului.

Dar, pentru că din păcate există 
\ acest dar, nu este suficient doar să

asiguri copiilor un loc în tribune. Pen

Șl

le

tru ca lucrurile să fie tntr-adevăr 
pînă la capăt, acțiunea ar trebui să 
fie urinată și de răspîndirea în rîndul 
copiilor a principalelor reguli ale jocu
lui de fotbal. Pentru că, duminică, la 
meciul Știința Cluj—C.S.M.S. am fost 
martorii cîtorva scene nedorite: mulți 
dintre acești spectatori de-o șchioapă, 
„nemulțumiți* (cu toate că unii habar 
n-au de regulament) că arbitrul Grigore 
Bîrsan — Galați a dat cîteva decizii în 
defavoarea Științei, s-au manifestat 
zgomotos și în contradicție cu... regula
mentul, aruneînd, în joacă, cu... cas
tane pe teren ! Deci, atenție!

Pentru a preîntîmpina repetarea unor 
astfel de manifestări, pentru succesul 
acțiunii aplaudate mai sus, să nu ne
glijăm educația viitorilor fotbaliști sau 
spectatori. Cine să o facă? Secția de 
fotbal a Științei, prin stația de ampli
ficare, profesorii de educație fizică ai 
acestor elevi și chiar antrenorii de fot
bal. Se poate?

de campionat, mîine în cele două serii ale cate-

MIRCEA TUDORAN

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
STEAUA - IN TURNEU 

ÎN R. D. GERMANĂ
LOTUL DE JUNIORI 

PENTRU MECIUL CU POLONIA

Echipa bucureșteană de fotbal 
Steaua Întreprinde un turneu în R. D. 
Germană, unde va susține două par
tide. La 20 octombrie va juca la 
Magdeburg cu formația Aufbau, iar 
la 24 octombrie, la Erfurt, cu forma
ția Turbine.

Joc între două selecționate 
-L.
Cj' de juniori

a găzduit 
la meciul 
între două

Stadionul Republicii 
miercuri, în deschidere 
Steaua — Farul, un joc 
selecționate de juniori, recrutați din 
întreaga țară. Meciul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate: 3—3 (2—1). 
Punctele au fost înscrise de Biliboa- 
că (2) și Bot pentru Selecționata I, 
Marica (2) și Coman pentru Selecțio
nata II.

Acest joc a fost organizat în 
scopul de a se depista juniori talen- 
tați,,' rbili să facă parte din lotul 
U.E.PtA. 1967.

După cum se știe, la 24 octombrie, 
la Torun, în Polonia, echipa noastră 
reprezentativă de juniori va întîlni 
formația Poloniei. în vederea acestei 
întîlniri, au fost convocați următorii 
jucători : Casoni, Coman, Oltcanu, 
Vigu, Anca, Ștefan, Bădițoiu, Lupu- 
lescu, Dinu, Oprea, Uifăleanu, Incze 
IV, Pop, Manea, Neagu, Dumitrache.

în afara jucătorilor Casoni, Dinu 
și Uifăleanu, care duminică au me
ciuri în categoria B, toți ceilalți sînt 
convocați pentru azi, în vederea par
tidei amicale de mîine, cu Steaua.

★
La 4 noiembrie, în Capitală, echipa 

noastră reprezentativă de juniori va 
susține cel de al patrulea meci inter
național din această toamnă. Adver
sar, reprezentativa de juniori a 
Uniunii Sovietice.

MECIURI AMICALE

Jiul Petrila — Victoria Călan 
(4-0). Golurile au fost marcate 

de Sandu, Crăciun, Libardi (2), Foca 
și Casandra pentru Jiul, respectiv 
Popescu. (ȘT KONICSKA-coresp.).

6-1

• Minerul Anina — C.S.M. Reșița 
1—0 (0—0). Unicul gol al partidei a 
fost realizat de Marian în min. 63. 
(GH. CRÂCÎUNEL-coresp.).

(uvintiil cititorului

însuși antrenorul
MÎINE, MECI INTERNATIONAL 

LA PITEȘTI

v nu se încadrează
asociației sportive Me-cadrul

Tirgoviște activează cunoscuta
in 

talul 
echipă de fotbal din categoria B, Me
talul. Și în campionatul precedent, ca 
și în perioada de pregătire a celui în

• curs de disputare, la această echipă 
au ieșit în evidență o serie de lip
suri. Nivelul de pregătire al jucători
lor și rezultatele obținute continuă să 
fie slabe. Antrenorul echipei, Gh. Băr- 
bulescu nu depune suficient efort 
pentru întărirea disciplinei în rîndul 
jucătorilor, nu este preocupat de crea
rea unui climat propice între fotbaliști, 
în așa fel ca ei să alcătuiască o ade- 

i tyărală familie. S-ar putea însă ajunge 
la astfel de rezultate frumoase dacă 
antrenorul n-ar folosi în... activita
tea sa metode nepermise.

In repetate rînduri i s-a cerut antre- 
noritlui să prezinte consiliului orășe
nesc UCFS planul de pregătire a e- 
chipci, programul antrenamentelor, 
modul în care se trec normele de con
trol cu fotbaliștii, dar niciodată, el nu 
a îndeplinit nici una din aceste obli
gații.. Pentru aceste lipsuri, biroul 
consiliului orășenesc UCFS a hotărît 
sanctionarea antrenorului.

Este de dorit ca și secția de fotbal 
de. la Metalul să-i atragă în mod se
rios atenția antrenorului Gh. 
lescu. pentru modul defectuos 
se achită de obligațiile sale.

MIȘU AVANU 
tehnician la Uzina de 

petrolifer TirgovișteI
l

Bărbii - 
in cure

utilaj

Formația germană S.K. Karl Marx 
Stadt își continuă turneul în tara 
noastră jucînd mîine la 
formația locală Dinamo. în 
se vor întîlni, în cadrul 
tulul republican, echipele 
Dinamo Pitești și Progresul București.

Pitești cu 
deschidere 
campiona- 
de juniori

Etapă plină 
goriei B.

în seria I, 
acestei serii) și 
Ceahlăul Piatra 
a formațiilor gazdă (Otelul Galați se află pe ultimul loc) nu le scutesc 
de emoții pe cele două fruntașe. Foarte interesant se anunță și 
cuplajul din Capitală (programat pe stadionul Republicii) care opune 
echipele Știința București — Metalul Tirgoviște (de la ora 9) și 
Dinamo Victoria Buc. — Constructorul Brăila (de la ora 10,45). La 
Bacău, echipa locală, Dinamo, va căuta să obțină victoria în fața 
formației Poiana Cimpina pentru a se apropia și mai mult de plutonul 
din față.

în seria a II-a, liderul, Minerul Baia Mare, primește vizita echipei 
Gaz metan Mediaș, încereînd printr-o eventuală victorie să se dis
tanțeze de Vagonul Arad care îl urmărește îndeaproape. (Vagonul 
susține un meci dificil la Cîmpia Turzii). în rest, trei intîlniri echi
librate (Clujeana — Minerul Lupeni, C.P.R. Arad — C.S.M. Reșița și 
C.S.M. Sibiu — A.S. Cugir) și alte două în care gazdele au prima 
șansă: A.S.A. Tg. Mureș — Recolta Cărei și Jiul — Arieșul Turda.

REAMINTIM PROGRAMUL CON
CURSURILOR A 42 ȘI B 8 DE 

MÎINEfruntașele clasamentului, C.F.R. Pașcani (revelația 
Progresul București, susțin jocuri în deplasare cu 

Neamț și, respectiv, Oțelul Galați. Poziția precară

I 
I 
I
I 
I
I
I
I
I
I 
I 
I 
I 
I

Ion Vasile — portarul Jiului — intervine cu succes la un atac al 
gazdelor (C.F.R. Arad — Jiul: 0—2)

Foto : A. Dula — Petroșeni

Mîine etapă în „Cupa României"
Mîine, o nouă etapă în „Cupa României". O etapă așteptată cu 

viu interes de iubitorii fotbalului din țara noastră, întrucît de astă 
dată intră în competiție și echipele de categoria C. Dar iată pro
gramul întrecerilor :

Avintul Frasin — Minobrad Vatra Dornei, Viitorul Botoșani — 
Chimia Suceava, Poresta Fălticeni — Metalul Rădăuți, Constructorul 
Vaslui — Locomotiva lași, Gloria Birlad — Unirea Negrești, Viitorul 
Săvinești — Petrolul Momești, Textila Buhuși — Victoria P. Neamț, 
Chimica Mătrășești — Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej, Fruct- 
export Focșani — Metalosport Galați, Cimentul Medgidia — Electrica 
Constanța, Portul Constanta — I.M.U. Medgidia, Victoria Lehliu — 
Flacăra roșie București, Chimia Tr. Măgurele — Tehnometal Bucu
rești, Petrolul Boldești — Rapid Mizil, Rapid Plopeni — Electrica 
Fieni, Forestierul Stilpeni — Minerul Cimpulung, Dunărea Calafat — 
Electroputere Craiova, Metalul Craiova — Progresul Corabia, Victoria 
Tg. Jiu — Progresul Strehaia, Minerul Ghețar — Metalul Hunedoara, 
Victoria Călan — Minerul Deva, C.F.R. Caransebeș — Metalul Tr. 
Severin, Muncitorul Reșița — Electromotor Timișoara, U.M.T. Timi
șoara — Minerul Anina, Steaua roșie Salonta — C.F.R. Timișoara, 
Gloria Ioșia — Olimpia Oradea, Avintul Beliu — Minerul Bihor, Unio 
Satu Mare — Minerul Baia Sprie, Poresta Sighetul Marmației — 
Sătmăreana, Progresul Năsăud — Gloria Bistrița, Minerul Baia de 
Arieș — Unirea Dej, Mureșul Luduș — Chimica Tîrnăveni, Faianța 
Sighișoara — Rulmentul Brașov, Politehnica Brașov — Chimia Făgăraș, 
Victoria Copșa Mică — A.S. Aiud, Metalul Copșa Mică — Tractorul 
Brașov, Victoria Galați — Flamura roșie Tecuci, T.U.G. București — 
Dunărea Giurgiu, Dîmbovița București — S.N. Oltenița, C.F.R. Cluj —• 
Soda Ocna Mureș, Știința Tg. Mureș — Progresul Reghin.

Meciul Textila Si. Gheorghe — Metrom Brașov a fost amînat 
pentru miercuri.

ECHIPE ȘI CLUBURI TARI
Aș vrea să mă ocup de o lacună care 

se permanentizează, avînd efecte ne
gative asupra întregului proces de ri
dicare valorică a fotbalului românesc : 
aceea a PREGĂTIRII FĂCUTE IN 
CADRUL CLUBURILOR.

Să recunoaștem un adevăr dintre 
cele mai neplăcute : jucătorii — chiar 
și cei mai talentați (unii, poate igno
rați de selecționeri), nu primesc o 
bună pregătire în formațiile din care 
fac parte, fie din causa carențelor de 
care dau dovadă antrenorii, fie din 
lipsa de seriozitate cu care fotbaliștii 
respectivi abordează această acțiune-

Cit timp nu vom avea cluburi tari 
nu putem realiza nici reprezentative 
puternice pentru marile competiții in
ternaționale.

Este nevoie ca marile «cluburi din a 
Gapitală și din centrele mai importante 
ale țării să devină adevărate combi
nate, cu 7—8 echipe participante la 
campionatele tuturor categoriilor. An
trenorii ar trebui să țină pas cu ideile 
și realizările cele mai noi pe plan in
ternațional, să participe tot mai des la 
simpozioane și colocvii unde se discută 
probleme majore ale acestui îndră
git sport.

Tot în marile 
școli de fotbal, 
liști de recunoscută valoare, spre 
ne da 
avem nevoie pentru continua împros
pătare a echipelor reprezentative.

Cluburile pot forma și rezervorul 
unic al loturilor naționale începînd de 
la pitici și juniori și terminînd cu

cluburi să se creeze 
încadrate cu specia- 

a 
schimbul de mîine", de care

PUNCTE D
seniori, al căror nivel tehnico-tactic 
să nu fie cu nimic mai prejos decît al 
colegilor lor cu faimă mondială.

Se impune deci, o îmbunătățire sub
stanțială în munca cluburilor, pentru 

infuza întregii noastre mișcări fot
balistice un suflu nou, capabil a dez
morți toate energiile latente.

Dîndu-se o atenție egală tuturor 
factorilor antrenamentului, să se co
recteze lacunele de ordin tehnic și 
tactic, printr-o pregătire serios fun
damentată științific, din care să nu 
lipsească nici împrospătarea continuă 
a bagajului de cunoștințe teoretice, nici

Oltul Rrn. Vîlcea — FI. Morcnî 
Oțelul Gl. — Progr. Buc. ) 
C.F.R. Roșiori — Met. Buc. 
C.F.R. Arad — C.S.M. Reșița 
Clujeana — Minerul Lupeni 
C.S.M. Sibiu •— A. S. Cugir 
Foggia — Catania 
Internazionale —■ Torino 
Juventus — Roma 
Lazio — Lanerosi 
Napoli — Atalanta 
Sampdoria — Bologna 
Fiorentina — Milan

LOTO

dWtragerea Loto din seara zilei
15 octombrie 1965, au fost extrasa 
din urnă următoarele numere:

13 85 86 90 41 75 89 4 45 72
Premii suplimentare: 65 16 39 I

Fond de premii: 932 214 lei diir 
care 130 294 lei report la suplimen
tar I.

Tragerea următoare va avea loc vi
neri 22 octombrie 1965, la Caracal.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT DIN 10 OCTOMBRIE 1965 

-i
Concursul B nr. 7

Premiul excepțional: 1 variantă
a 78 073 lei;

Categoria I (12+1): 1 variantă a 
31 907 iei ,-

Categoria a II-a (12 din 12): 1 
riantă a 42 542 lei ;

Categoria a III-a (11 din 12): 
variante a 1215 lei;

Categoria a IV-a 
vaiiante a 177 lei.

(10 din 12);

va-

35

359

Cîștigătorul premiului exceptional 
Si al unei suite de premii în valoare 
totală de 152 522 lei este participantul 
Neacșu Toma din București.

Concursul A nr. 41

Categoria I (12 din 12): 2 variante 
a 19 503 lei;

Categoria a II-a (11 din 12): 26 va
riante a 1 800 lei ,-

Categoria a III-a (10 din 12): 452 
variante a 155 lei.

Rubrică redactată de Loto—Prono
sport.

REPREZENTATIVE PUTERNICE
viața exemplară dusă atît înăuntru, 
ca și în afara arenei de sport.

Și, întrucît „centrele de copii și ju
niori', proaspăt înființate, vor trebui 
să constituie pepinierele cele mai im
portante pentru creșterea unei noi 
generații de jucători, este absolut ne
cesar ca ele să fie dotate cu tot ce

E VEDERE
trebuie pentru o afirmare deplină : 
terenuri, echipament, laboratoare, per
sonal de specialitate, buletine interne 
etc., inițiindu-se și un valoros schimb 
de experiență cu centre similare din 
alte țări.

Problema unor cit mai dese confrun
tări internaționale — singurele capa
bile să înlăture complexele negative 
și fracurile inerente — să nu fie re
zolvată, ca pînă în prezent, cînd s-a 
făcut, cu rare excepții, (Milan, Steaua 
roșie Belgrad, Eintracht) apel fie la 
echipe de simpli turiști, fie la altele 
de prestigiu, care ne onorau cu multe 
„rezerve".

Consider indispensabilă și crearea 
unor școli de antrenori, direct pe lîngă 
Federația de fotbal, spre a forma ele
mentele de bază necesare în pregătirea 
echipelor noastre. Cursurile ar trebui 
— cred — să aibă o durată de mini
mum 2 ani, timp în care să se poată 
preda nu numai partea teoret+ă, dar 
și cea practică.

însușirea temeinică a sistemului cu 
patru fundași, bazat pe concepția jo
cului dinamic, cu ireproșabile execuții 
tehnice în regim de viteză, cu o adîncă 
gîndire tactică, poate aduce curînd 
revirimentul mult așteptat, dacă acțiu
nea desfășurată pe teren va fi extinsă 
pînă la ultimul eșalon.

In acest sens, un control eficient, 
făcut de specialiști de prestigiu, va 
putea depista și urmări evoluția talen
telor reale de pe tot cuprinsul țării-

Respirînd aerul proaspăt al pelu
zelor de joc, toți factorii care muncesc, 
în fotbal, inclusiv activiștii federației 
vor putea ține un contact nemijlocit cu 
antrenorii și jucătorii din cele mai ui- • 
tate colțuri, spre a alimenta neconte- j 
nit loturile națioUale cu elementele) 
cele mai înzestrate.

VIRGIL ECONOMU



CARNET COMPETITION AL

POLO: A 9-a medalie în colecția ȘAH: 16 jucătoare atacă CANOTAJ ACADEMIC: „Cupa s. s. e. h-
dinamoviștilor bucureșteni

[ Așadar, poliștii de la DINAMO BUCU- 
IRES'ri au adăugat duminică dimineață 
prețioasei lor colecții și cea de a 9-a 
medalie de campioni ai țării. Cucerită 
cu mult mai puține emoții ca în anii 
trecuți și cu o prestanță demnă de po
sesoarea titlului republican, dacă ținem 
seama de modul în care dinamoviștii au 
privit fiecare oartidă din acest campio
nat.

Apare deci cit se poate de clar că 
pentru campionii noștri, anul 1965 a pri
lejuit marcarea unui serios salt calita
tiv. nu numai pe plan intern, dar și pe 
tărîm internațional. In campionatul in
tern, dinamoviștii nu au lăsat adversari
lor lor nici măcar un punct, totalizînd 
și un golaveraj unic (158—13) în istoria 
acestei întreceri, iar în partidele inter
naționale (oficiale) din acest sezon au 
realizat un palmares cu care nu se pot 
mîndrl r prea multe formații de pe con
tinent. Tn cele 11 meciuri jucate (toate 
în deplasare) el au cules 8 victorii, au 
făcut o partidă egală (5—5 cu Dozsa 
Szolnok) și au pierdut — 'în condiții spe
ciale — două partide. Printre învinsele 
campioanei noastre se numără Dozsa 
Szolnok (6—5 și 5—3). Dynamo Magde
burg (7—6 și 4—3), N.C.A.C. Moscova 
(9—7) și Dinamo Moscova (5—4). toate 
patru echipe de certă valoare.

Ce a determinat succesul sportivilor 
i dinamoviști ? După părerea noastră, în 
j primul rînd, seriozitatea cu care antre
norul Carol Corcek și elevii săi au pre- 

jgătlt activitatea din întregul sezon. In- 
[țelegînd că performanța nu se poate 
'obține fără o muncă asiduă, fără pa- 
IBiune și conștiinciozitate (săptămîni în
tregi cite două antrenamente pe zi) di
namoviștii au pornit încă din lunile de 
[iarnă cu o largă pregătire fizică multila
terală, trecînd apoi, treptat, la antre
namente intense pentru mărirea vitezei 
de acțiune (astăzi majoritatea parcurg 
„suta” sub un minut), a rezistenței și 
îndemînării, capitoie la care ei se dove-

t ' 
trecut. A- 
însușească

titlul de campioană a tării un concurs reușit
diseră deficitari In sezonul 
ceasta le-a permis ca să-și- 
cu mai multă ușurință o variată ’gamă 
de procedee tehnice și scheme tactice, 
aplicate în cursul partidelor cu destul 
succes. Adăugind și deosebita străduință 
a unor tineri jucători (Frățilă, Novac, 
Mihăilescu, Popa, Zamfirescu) de a se 
ridica la nivplul „internaționalilor* (Za- 
han, Grintescu, Kroner, Blajec, Mărcu - 
lescu) pentru a da un plus de omogeni
tate lotului, vom putea distinge care au 
fost atuurile principale din jocul dina
moviștilor.

Vacanța campionilor va fi de scurtă 
durată, pentru că peste o lună echipa 
lor va intra din nou în focul întrecerilor: 
startul in noua ediție a „C.C.E.“. Iar spe
ranțele iubitorilor acestui sport într-o 
comportare onorabilă, care să permită 
dinamoviștilor obținerea unei perfor
manțe superioare, pe măsura posibili
tăților, depind în mare măsură de felul 
în care aceștia se vor pregăti pentru 
viitoarea competiție, eliminînd și unele 
lipsuri de ordin tactic (tendințe de joc 
static), sau disciplinar (vezi cazurile* 
Frățilă, Fleșeriu), care mai diminuează 
potențialul formației, (a.v.).

CLASAMENTUL FINAL 
AL CAMPIONATULUI

califi-

1. Dinamo Buc. 18 18 0 0 158: 13 36
2. Steaua Buc. 18 16 0 2 118: 24 32
3. Crișul Oradea 18 9 4 5 55: 45 22
4. Rapid Buc. 18 8 3 7 62: 60 19
5. I.C. Arad 18 5 5 8 47: 87 15
6. Știința Cluj 18 6 2 10 49: 68 14
7. Ind. linii Tim. 18 5 2 11 47: 92 12
8. Voința Cluj 18 4 3 11 53:102 11
9. Mureșul Tg. M. 18 5 0 13 41: 83 10

10. C.S.M. Cluj 18 3 3 12 38: 94 9
retrogradat din 
locul ei să fie

Formația C.S.M. Cluj a 
categoria A, urmînd ca 
ocupat de echipa Progresul București, 
cîștigătoare a campionatului de 
care.

De săptămîna viitoare, 
noastre fruntașe se vor afla 
în întrecere. Cele mai bune 16 jucă 
toare de șah din țară vor da ' . I 
fața tabelelor cu 64 patrațe albe și 
negre. Obiectiv : titlul de campioană 
a României pe anul 1965.

Finala campionatului republican fe
minin de șah se anunță, la actuala 
ediție, deosebit de interesantă și 
deschisă. Cele trei jucătoare califi
cate direct în turneul final, maestre- 
le internaționale Alexandra Nicolau 
-— campioana de anul trecut — Eli
sabeth Polihroniade și Margareta Te- 
odorescu, vor întîmpina, desigur, o 
puternică opoziție din partea șahiste- 
lor evidențiate în semifinale. Sînt de 
citat, în primul rînd, maestrele Mar
gareta Perevoznic, Rodica Reicher, E- 
lena Răducanu, Eleonora Gogîlea-Jia- 
nu și Maria Pogorevici. Lista fina
listelor este completată de jucătoare 
avînd calificarea de candidate de 
maestre și anume : Maria Desmireanu, 
Gertrude Baumstarck, Suzana Makai, 
Marieta Ionescu, Veturia Simu, Emilia 
Dima-Chiș, Tereza Urzică și Viorica 
Tolgy. Ultima debutează, cu acest 
prilej, în finala campionatului.

O notă inedită a actualei finale. 
Pentru prima oară ea se desfășoară 
în localitatea balneară Herculane. în
trecerile vor începe la 18 octombrie 
și vor continua pînă la 4 noiembrie.

șahistele 
clin nou

luptă în

De curînd, au avut loc pe lacul He
răstrău, în organizarea Școlii sportive 
de elevi nr. 1 din Capitală, întrecerile 
de canotaj academic dotate cti „Cupa 
S.S.E. I”. Am asistat la unul dintre 
cele mat reușite concursut-i din acest 
sezon destinate schiflștllor noștri ju
niori. In primul rînd, remarcăm că, în 
ciuda timpului neprielnic (temperatură 
scăzută, vînt), participarea a fost bo
gată (aproape 200 de concurenți șl . con
curente) șl mai ales de calitate (mulți 
dintre campionii republicani de juniori 
măsurîndu-și forțele cu acest prilej). In 
al doilea rînd, prin reducerea judici
oasă a numărului de probe starturile 
au fost mai concentrate (la schit simplu 
juniori cat. I și a II-a — cîte 10 ambar- 
cații), mai edificatoare în ceea ce pri
vește posibilitățile secțiilor bucureștene 
de sporturi nautice. In plus, cursele au 
demonstrat o pregătire destul de apro
piată a tinerilor competitori, fiind viu 
disputate. De semnalat două surprize 
de proporții, bineînțeles raportate la 
„scara“ juniorilor; înfrîngerea echipaju
lui de 4+1 juniori I al Științei și a celui 
de 8+1 iuniori I al S.S.E. I, amîndouă 
campioane republicane la categoria res
pectivă.

Iată care au fost echipajele fruntașe In 
concurs: juniori cat. I : schit simplu (se
ria I): 1. G. Istrate (Metalul), 2. Martinov 
(Olimpia), 3. Udrea (Rapid); seria a 
II-a: 1. M. Rașeev (S.S.E. I), 2. V. So-

rescu (Dinamo). 3. V. Szabo (S.S.E. D: 
schif 44-1: 1. S.S.E. I (N. Ciugulea, 
Ogrezeanu, C. Pascal, I. Andronic 4~ c. 
Vinulescu), 2. Steaua (Ivan, Ionescu, Mi
hai, Constantinescu 4- Niculae), 3. Știința 
(Ilie, Mandache, Matei, Fodoreanu 4- Cio- 
bariu); S 84-1: 1. Metalul (Istrate, Enoiu, 
Cătescu, Stănescu, Kresz, Voicu, Cioplea, 
Bogodoi-f-Predescu), 2. S.S.E. I (Panai- 
tescu, Giurgiu, Gălățeanu, Belciug, Botu,- 
S. Gonda, Băicoianu, Plugaru 4- V. Gon- 
da), 3. Știința; juniori cat. a n-a: schif 
simplu (seria I): 1. Drăghici (Olimpia), 
2. Chivu (Rapid), 3. Budeș (Știința); se
ria a II-a: 1. Șerban (Metalul), 2. Cernea 
(C.S.S.), 3. Oprea (Olimpia); schif 44-1: 
1. Știința (Ionescu, Banu, Nistor, Vin- 
tilă 4- Ciobanu), 2. Rapid (S. Mocanu, 
Negrescu, E. Mocanu, David + Cămără- 
șoiu), 3. Olimpia; junioare I schif 2 
vîsle: 1. Metalul (D. Belu, I. Popa); ju
nioare II schif 2 vîsle: ~ “
Gonda, M.
(Georgeșcu, 
1. Metalul 
Purice. C. 
(Colibășan, 
Petre). în clasamentul general pe echipe 
pe primul loc s-a situat Școala sportivă 
de elevi nr. 1 care a acumulat 101 puncte. 
La distanțe apreciabile 
ța 40, Metalul 39, Rapid 
C.S.S. și Olimpia 23,5, 
Voința — 14. (n.m.)

1. S.S.E. I (E.
Constantinescu), 2. Rapid 
Todirașcu); schif 4+1 rame: 

(L. Bloos, F. Georgescu, M. 
Voichescu+Neagu), 2. C.S.S. 
Stoian, Zastulca. Platon +

urmează: Știin-
27, Dinamo
Steaua 9,5

24,5.
șt

RUGBI: După definitivarea lotului

( Meciurile de trial ale lotului au scos in evidentă buna pregătire a ma/o- 
i rității jucătorilor. Excepție — mijlocașii. Spectaculoasa deschidere a iui 

Mateescu pare a contrazice aiirmafia. Și totuși...
Foto : P. Stan

ba 
ne

cu

POPICE: înaintea unor întîlniri internaționale ă.

La mijlocul săptămînii, selecționa- 
(bilii pentru apropiatele . întîlniri in- 
! ternaționale cu R.F. Germană și Fran- 
Ita s-au reunit din nou pentru defi
nitivarea lotului. De data aceasta a 
lost vorba de jocuri, cu arbitraj (G. 
'Eftimescu, foarte bun) în toată legea. 
Lotul, în diverse formule, a jucat 
4 reprize a cîte 25 de minute, pri
smele două cu Gloria, următoarele cu 
io combinată Grivița Roșie—Con- 
Istru eforul.

Scorul și realizatorii lui nu au im
portanță în cazul de față. De altfel, 
(pentru a se realiza, totuși, condiții 
Icît mai apropiate de jocurile oficiale, 
[Ju-cătorii-candidați nu au primit nici 
un (el de indicații de la antrenori, 
irealizîndu-se astfel o verificare utilă 
|a gîndirii lor tactice. Considerăm că, 
!în linii mari, mai ales dacă avem în 
vedere etapa în care ne aflăm, au 
idat satisfacție înaintarea, liniile de 
i3?4 și fundașul (pentru că, deocam-

dată, numai despre Penciu poate fi 
vorba). în schimb, se ridică, deose
bit de acută, problema mijlocașilor. 
Va fi,........................
gic în 
punde 
tortile finale pentru 
ternaționale reprezintă o problemă 
serioasă și comportă multă atcntie. 

midi 
După 
acum 
echi- 

înain ■ 
Dl-i-

lără îndoială, punctul nevral- 
munca colectivului care răs- 
de pregătiri. Selecția și pregă- 

mecilurLe in-

sînt de disputat două etape pînă la 
întreruperea campionatului, iar li
nele meciuri oferă selecționerilor 
prilejul de a verifica în condiții de 
joc potențialul unor sportivi cu 
perspective. Nu ni se pare că ar fi 
bine să se recurgă la soluții 
zate pe utilizarea unor jucători 
specializați pe postul respectiv. 

De altfel, ținem să amintim
această ocazie celor care au drep
tul și datoria de a se ocupa cu creș
terea elementelor tinere asupra ca
zului Penciu : ce ne facem peste 
puțin timp, cînd el se va retrage 
din activitatea competiționa'.ă sau 
dacă se accidentează ?

★
Programul etapei a XlX-a cuprinde 

întîlnirile C.S.M.S. Iași •— Dinamo, 
Știința Petroșeni—Rulmentul, Farul 
Constanța—Știința Cluj, Constructo
rul București—Știința Timișoara, Pro
gresul—Grivița Roșie și Steaua—Glo
ria. Cap de afiș — previzibil dîrza 
dispută de la Iași, în care localnicii 
vor încerca să frîneze drumul spre 
titlu al actualilor lideri (neînvinși în 
19G5), în timp ce oaspeții lor, alcă
tuind o e.hipă în egală măsura solidă 
și rapidă, luptă (totuși cu prima șan
să) pentru cele trei puncte imperios 
necesare adjudecării titlului. De tra
diție și interesant de urmărit — me
ciurile dintre

S a încheiat concursul de verificare 
a sportivilor din loturile republicane, 
întrecerile de joi au verificat gradul 
de pregătire al selecționabiliior. Dar 
mai bine să dăm cuvîntul... rezultate
lor : Feminin — 1- Elena Lupescu 
(Buc.) 430 p.d-, 2. Elena Trandafir 
(Buc.) 426 p.d., 3. Cornelia Moldovea- 
nu (Buc.) 413 p.d., 4. Use Schmidt 
(Brașov) 406 p-d., 5- Ținea Balaban 
(Buc.) 398 p.d., 6. Elena Predeanu 
(Buc.) 389 p.d., 7. Crista Szocs (Buc.) 
378 p.d-, 8. Cornelia Grecu (Buc-) 
373 p.d., 9. Maria Stanca (Reșița)
370 p.d., 10. Margareta Szemani (Tg. 
Mureș) 363 p.d.. 11- Elena Vonica 
(Giurgiu) 362 p.d-, 12. Ileana Gyarfaș 
(Clui) 351 p.d., 13. Vavila Tuțică 
(Cîmpina) 342 p.d. Masculin — 1. I. 
Micoroiu (Reșița) 919 p-d., 2. C. Vînă- 
toru (Ploiești) 887 p-d., 3. P. Purje 
(Cîmpina) 866 p.d., 4. C. Rădulescu 
(Reșițm) 861 p.d., 5. I. Petru (Buc ) 
835 p.d.. 6. V- Mîntoiu (Buc.) 835 p.d., 
7. C- Dumitru (Ploiești) 832 p.d., 8.

Gh. Silvestru (Ploiești) 817 p.d., 9. I- 
Popescu (Bur.) 814 p.d., 10. Dumitru 
C. Dumitru (Ploiești) 811 p.d-, 11. E- 
Kiss (Mediaș) 795 p.d.. 12. A. Șucatu 
(Cîmpina) 794 pd., 13. D. Ivanciu (Buc.) 
789 p.d-

După o sumară examinare a rezul
tatelor se poate constata că doar cîți- 
va selecționabili au reconfirmat forma 
care i-a adus în loturi. Specialiștii, 
însă, susțin că comportarea nesatisfă- 
cătoare a Măriei Stanca, Cristei Szoas, 
Margaretei Szemani, a lui Dumitru C. 
Dumitru, Ernest Kiss ș.a. trebuie con
siderată ca un..- accident, invocîndu-se 
stări de oboseală și ușoare afecțiuni. 

' Nu-i contrazicem, deocamdată, pen
tru că selecționabilii menționați au 
posibilitatea să dovedească, peste cî
teva zile, «cînd vor evolua în compania 
echipelor Aktivist 
(R.D. Germană), că 
aceasta este valoarea

din Espenheim 
întradevăr nu 
lor actuală-

TR. IOANIȚESCU

Știința București—Dinamo București, in etapa a Vll-a

echipele bucureștene.
G. RUSSU-ȘIRIANU

Prima parte a campionatului repu
blican se apropie de sfîrșit. Mai sînt 
de disputat trei etape, dar situația în 
clasamente nu-i încă limpezită- In ce 
privește primul loc, de pildă, candida
turile sînt destul de numeroase. Fi
rește că în seria I masculină, concu
rează „eternii rivali" Dinamo și 
Steaua București, despărțite la ora ac
tuală de două puncte (partida 
ele, derbiul, va avea loc în 
etapă a returului). In schimb, 
ria a II-a, numărul celor care 
dează la șefia clasamentului este mai

dintre 
ultima 
în se- 
candi-

Dln acest motliv, de altfel, 
nu s-a definitivat încă lotul, 
părerea noastră însă, de pe 
par a-și fi asigurat locul în 
pă (nu numai în lot) de la 
tare Răduilescu. Iordăchescu. 
mian și Țuțuianu, din linia de trei- 
sferturi Vusec, Irimescu și Teodo- 
rescu, precum și — desigur 1 —-
valorosul fundaș Penciu. Considerăm, 
de asemenea, că se cere din nou o 
urmărire a evoluției unor jucători 
care nu au participat >a aceste 
meciuri-trial : Iftimie, Rosenberg, 
Leomte, Dăscălescu și altiiil. Mai

VOLEI:
a noului

Azi și in îi ne, etapa iiiau

campionat republican masculin

(BASCHET: Din nou meciuri de tradiție
Din cele 21 de meciuri programate 

azi și mîine în cadrul campionatelor 
republicane de baschet reținem în
tîlnirile dintre echipele masculine 
Știința București și Steagul roșu Bra- 
ișov, Știința Tg. Mureș și Steaua, Di- 
inamo Oradea și Știința Cluj (seria I) 
|înlre care s-a creat în ultimii ani o 
•frumoasă rivalitate sportivă; dovadă 
scorurile strînse înregistrate în ma
joritatea jocurilor dintre ele.

Programul complet al etapei este 
următorul : MASCULIN, SERIA I : 
Știința București — Steagul roșu Bra
șov, Dinamo București — Aurul Brad, 
Știința Tg. Mureș — Steaua, Știința 
Galați — Farul Constanta, Știința Ti
mișoara — Rapid București, Dinamo

Oradea — Știința Cluj ; SERIA A 
II-A : I.C.F. — Știința Craiova, Olim
pia M l. București — Unio Satu Mare, 
Progresul București — Știința Brașov, 
Academia Militară București — A.S.A. 
Bacău, C.S.M.S. Iași — Politehnica 
Cluj; FEMININ, SERIA I: Știința 
București — Știința Cluj, Voința 
București —- Rapid București, Progre
sul București — I.C.F., Voința Bra
șov — Constructorul București, Cri- 
șul Oradea — Mureșul Tg. Mureș; 
SERIA A II-A : Spartac Salonta — 
Știința Timișoara, Voința Tg. Mureș 
— Știința Constanta, C.S.M.S. Iași — 
S.S.E. Satu Mare, A.S.A. Cluj — Vo
ința Oradea, Olimpia București — 
S.Ș.E. Craiova.

Zile de satisfacție pentru iubitorii 
de volei, care alîtea luni au dus do
rul principalei noastre competiții în 
acest sport: începe campionatul. Pri
mele aliniate, gata să pornească în 
cursa pentru titlul de campioană a 
țării — echipele masculine. Cea dintîi 
etapă a întrecerii formațiilor din se
ria I a categoriei A cuprinde șase me
ciuri, după cum urmează: astăzi, în 
Capitală (Rapid — Steaua) și mîine, 
Ia Ploiești (Petrolul — Dinamo Bucu
rești), la Brăila (Constructorul — 
Știința Galațip la Brașov (Tractorul— 
Știința Brașov), la Cluj (Știința—Ști
ința Timișoara) și la Constanța (Farul 
-— Minerul Baia Mare). Partidele mai 
importante sînt cea de la București 
(ale cărei puncte de atracție le-am 
subliniat suficient în numerele pre
cedente ale ziarului), confruntarea e- 
chipelor brașovene (interesantă în
deosebi prin debutul în seria I al stu
denților) și meciul de la Brăila, der
biul voleibalistic al regiunii Galați.

Pentru prima etapă, e prematur a 
ne lansa în pronosticuri. Altceva con
siderăm mai nimerit să spunem în 
rîndurile de fală și anume, cu privire 
la ceea ce așteptăm de la noul cam
pionat. Mai precis, de la organizatorii 
săi, de la organele de resort ale fe
derației. Se poate concentra, în cîteva 
cuvinte: respect și maximum de in-

de condițiile de desfășurareteres față
ce trebuie asigurate celei mai de sea
mă competiții interne a voleiului nos
tru, care — din foarte multe puncte 
de vedere — constituie pîrghia cea 
mai de preț a evoluției, a creșterii 
valorii și în acest sport. Pe parcursul 
întrecerii vom mai avea desigur pri
lejul să dezvoltăm ideea. Deocamda
tă, să arătăm doar că se cuvine Ca 
respectul datorat campionatului repu
blican să se manifeste în orice caz 
prin evitarea celor petrecute în edi
ția trecută, cînd, în toarte multe 
situații, campionatul a fost trecut pe 
plan secundar, în... umbra întîlnirilor 
internaționale. Din această cauză, de
seori restantele au abundat, precum 
și reprogramările făcute nesistemati
zat și —- cu efecte negative asupra 
instruirii jucătorilor și valorii jocuri
lor — în mai toate zilele săptămînii. 
Iată ceea ce, înainte de toate, e de 
dorit ca noua ediție să nu repete scă
derile organizatorice ale precedentei 
întreceri republicane. Pentru pregăti
rea, pentru rodarea jucătorilor frun
tași în vederea întîlnirilor internațio
nale nici un mijloc nu-i este superior 
celui oferit de meciurile din campio
natul național. E un adevăr nu rare
ori amintit, lotuși adesea uitat, des
considerat.

CONSTANTIN FAUR

mare : C.S.M.S. boși. C.S.M. Reșița, 
Cauciucul Oraș Gh. Gheorghiu-Dej și
— de ce nu ? — noua promovată, Me
talul Copșa Mică. Diferența dintre 
prima și ultima este de tr^:.puncte- 
In fine. în seria a II-a few. >ă, trei 
„concurente" : Voința Sighiș. —jf (ne
învinsă pînă acum), Știința Galați și 
Progresul București.

Lucrurile vor începe să se clarifice 
însă cu etapa de astăzi și de mîine, 
fiind programate cîteva jocuri ale 
căror rezultate pot fi decisive în ie
rarhizarea echipelor la sfîrșitul tu
rului. Menționăm dintre aceste par
tide : Știința București — Dinamț» 
București (se dispută azi de la o’?., 
16.15 la „Tineretului"), Știința Galați
— Steaua, Știința Timișoara — Dina
mo Brașov (m.l), C.S.M. Reșița — 
C.S.M.S. Iași (derbiul seriei), Timișul 
Lugo j — Metalul Copșa Mică, Voința 
Sibiu — Rapid București (m.II). Voin
ța Sighișoara — Știința Gtalați (der
biul seriei) și Progresul București — 
Constructorul Timișoara (f.ll)-

• Ințîlnirea masculină Știința Tg. 
Mureș — Știința Petroșeni (s.II) care 
nu s-a disputat la data de 19 septem
brie a fost omologată de federație cu 
scorul de G—0 în favoarea echipei 
din Tg. Mureș, pentru neprezentarea 
Științei Petroșeni.

1

SCRIMĂ • întrecerile turului

campionatului pe echipe
Sala de sport a UCFS din Cluj 

găzduiește sîmbătă și duminică cea 
de a treia etapă (și ultima) din ca
drul turului campionatului republican 
de scrimă pe echipe. Care vor fi for
mațiile fruntașe după această etapă? 
Situația este limpede doar la floretă 
fete unde Progresul, cu 5 victorii din 
tot atitea meciuri, nu mai poate fi 
ajunsă. Steaua, principala ei urmări
toare a suferit o înfrîngere, astfel 
că deocamdată a ieșit din cursă. 
Oarecari certitudini există și in pro
bele de floretă băieți, sabie și spadă, 
în care Steaua și, respectiv, C.S.U - 
Cluj, cu cite 3 victorii, păstreaiă 
prima șansă.



NIH\i TINTORESCU

CÂRTI DE VIZITA

Pentru a ajunge un bun 
antrenor nu este neapărat 
nevoie sâ fi fost un mare 
campion, in sportul Inter
național există nenumă
rate exemple care vin în 
sprijinul acestei afirmații, 
iar în atletismul nostru 
unul foarte elocvent : Ml. 
HAI TINTORESCU.

Fără să lase în urmă 
„recorduri de granit", se- 
mifondistul de acum vrec 
cincisprezece ani a rămas 
în amintirea stadioanelor 
prin alergarea sa suplă și 
elegantă. Fața lui Tinto
rescu era senină și zîmbi- 
toare chiar și în timpul 
finișurilor grele. Iar pașii 
relaxați de după linia so
sirii lăsau impresia că atle
tul mai are multe resurse, 
pentru încă o cursă cel 
puțin.

In dreptul numelui atle
tului au rămas, ca recor
duri
800 m 
4:06,8, 
1953.

Putea sd fie, desigur, 
mai Dar n-a fost.
Resursele, nefolosite inte. 
grai pe zgură s-au adunat 
laolaltă mai tîrziu, în acti
vitatea pe care Tintorescu 
’i-a ales-o după ce a spus 
adio performanței. Aceea 
de antrenor. Atunci cînd a 
devenit... omul din umbră. 
Fostul atlet își găsise ade
vărata vocație. Ziua, în 
trening, cu ochii cînd pe 
acele cronometrului, cînd 
la elevii săi, reproducea, 
pe scurte porțiuni de pistă, 
încîntătorul său „fuleu- 
școală" de odinioară, ex- 
plicînd, sfătuind, exempli- 
fieînd. Seara, la lumina 
lămpii de birou, aplecat 
deasupra cărților, a grafi
celor, a planurilor de an. 
trenament studia, căuta, 
sintetiza. Din experiența 
proprie, din experiența al
tora. L-am văzut iarna, la 
Poiana, alerqînd alături de 
atleti în zăpadă pînă la 
brÎT...

Mustață, Grecescu, Bara
baș, Ioana Petrescu, Flo-

personale cifrele :
— 1:56,9 și 1 500 m — 
ambele reușite în

rentin Stancu, Caramihai 
Elisabeta Teodorof, Ior- 
dache, Viorica Gabor sînt 
numai cîțiva din „oamenii" 
lui Tintorescu. Autori de 
recorduri și succese, pe 
care atletul neputîndu-le 
realiza pentru sine le-a 
pregătit pentru alții, liniind 
pe hîrtie, ca un arhitect, 
machetele lor desfășurate. 
In activul tlnărului antre
nor stau victorii interna
ționale, numeroase titluri 
balcanice cucerite de ele
vii săi. El a introdus în 
pregătirea alergătorilor lu
cruri noi, originale, gîndi- 
te teoretic, apoi realizate 
practic. Cu un ochi sigur 
a văzut consacrarea lui 
Caramihai pe obstacolele 
cursei de 3 000 de metri ; 
lui Barabaș îi prevede per
formanțe sub... 29:00,0 pe 
10 000 ; măsoară pașii fon- 
diștilor, ca să facă distan
țele mai scurte și să cîștige 
alte secunde.

Mihai Tintorescu are 38 
de ani. In față i se așterne 
un drum lung de~ căutări 
și frămîntări, presărat, fără 
îndoială, de succese, dar 
nu ferit de înfrîngeri...

Deseori, și din păcate, 
cîna ridicăm statui campio
nilor stadionului, numele 
antrenorului — coautorul 
anonim al performanței — 
rămî.ne trecut sub tăcere. 
Tocmai de aceea am soco
tit util să facem cunoscută 
această „carte de vizită".

VARIETĂȚI • VARIETĂȚI • VARIETĂȚI
„ECHIPA ANULUI"

VALERIU CHIOSE

Anul Nou este încă 
destul de departe. Ziarul 
„Sportske Novosti" din 
Zagreb nu l-a mai aș
teptat însă ci a alcătuit 
de pe acum „echipa 
anului".

Iată, după „Sportske 
Novosti", cum ar arăta 
echipa de fotbal a anu
lui : Costa-Pereira (Ben
fica) — Santos (Portu- 
guesa), Germano (Ben
fica), Fachetti (Interna- 
zionale) — Orlando 
(Santos), Coluna (Ben- 
flilca)—Augusito (Benfica); 
Mazzola (Internazionale), 
Eusebio (Benfica), Pele 
(Santos), Suarez (Interna
zionale).

S-A 
ÎN

INTlMPLAT 
OLANDA

meci pe care l-a

rne-
mi-

Intr-un 
susținut cu for
mația Ajax a beneficiat 
de 3 lovituri de la 11 
tri. Prima, obținută în
nutul 2 de joc, a fost tra
să în bară de fundașul 
Kraan. A doua, executată 
de unul dintre înaintași, a 
trecut pe lingă poartă, la 
al treilea 11 
lat din nou 
cesta a tras 
dar portarul
(in timp după aceea, Kraan 
a marcat un gol în... 
prie poartă.

Aici a dovedit mai 
tă precizie I

mctri s-a ape
la Kraan.. A- 
ceva mai bine, 
a apărat. I’u-

pro

mul-

cit cel realizat de o.., 
treime dintre ceilalți con- 
curenți I

FINALA ÎNAINTEA.. 
SEMIFINALEI

In 1939, un<a dintre 
semifinalele „Cupei
U.R.S.S." la fotbal s-a 
disputat între Spartak 
Moscova și Dinamo 
Tbilisi. Cîștigînd meciul 
Spartak s-a calificat pen
tru finală, unde, de ase
menea, a obținut victo
ria, intrînd astfel în po
sesia trofeului.

Iată însă că „Jurnalul 
de actualități" care pre
zenta și cîteva secvențe 
de la semifinalele Cu
pei, a arătat... alb pe 
negru că victoria
Spartak asupra lui Dina
mo Tbilisi s-a datorat 
unei flagrante greșeli de 
arbitraj. In fața acestui 
„act“ indiscutabil, 
derația a luat 
neobișnuită — 
să se rejoace.

$i astfel,
s-a jucat după ce se dis
putase... finala. Noroc că 
Spartak a cîștigat 
nou, de date aceasta 
gulamentar, astfel că 
s-a produs nici un 
de încurcătură. Dar 
s-ar fi întîmplat
Spartak pierdea rejuca- 
rea ?...

bii

Șahul, turismul si revista1 1 5

u
AL 20-LEA

Ve

POȘTA MAGAZIN
TUDOR ISTRATESCU; 

ADINCATA. — Frații Mun- 
teanu au abandonat acti
vitatea competiționalâ. Ei 
vor activa în viitor ca an
trenori. Au jucat, este a- 
devărat; ani la rînd la 
Petrolul, dar nu de la ...în
ființarea acestei echipe, 
de la care au trecut vreo 
35 de ani ! Cei doi Mun- 
teanu ar fi avut astăzi ne
poți și ...strănepoți !

MARIN MORARU, BRĂI
LA. — La Jocurile Olim
pice de la Melbourne 
boxerii noștri au cucerit 
4 medalii : aur — Nicolae 
Linca ; argint — Mircea 
Dobrescu și Gheorghe Ne
grea ; bronz — C. 
trescu. Oare cît e 
tunci ?

EBERHARDT,
MARE. — 1) România s-a 
întîlnit o singură dată la 
fotbal cu Anglia. Englezii 
au cîștigat cu 2—0. 2) Gloria 
Bistrița a jucat acum 
cîțiva ani în categoria B.

AL. IONICA, BUCU
REȘTI. — In fotbal,- de-a 
lungul anilor, s-au propus 
tot felul de schimbări,- 
printre care șl modul de 
repartizare a punctelor. Ca 
și dv., și alții au cerut ca 
pentru victoriile în depla
sare să se acorde 3 puncte,- 
iar meciul nul obținut în 
aceleași condiții să fie e- 
chivalat nu numai ...mo
ral ci și material cu o vic
torie, deci cu 2 puncte, 
echipa gazdă primind în 
acest caz 1 punct. S-ar 
putea să se ia cîndva în 
considerare și o astfel de 
notare, judecind după for
mula

fiecare an ctn anul olim
pic; campioana 
este considerată șl 
pioană mondială).

IOAN PIRLEA, 
ȘOARA. — Nu se 
spune că Terje Pedersen 
a fost un suiițaș mediocru. 
Măcar de aș fi aruncat șl

olimpică
cam-

TTMT- 
poate

Dumi- 
de-a-

BATA

care a fost adoptată

Anul acesta se împlinesc 
o sută de ani de cînd și-a 

cui apariția una din cele 
nv'ai importante publicații 
românești, „Familia44 (al 
cărei fondator a fost Iosif 
Vulcan).

Strîngînd în jurul său 
un marc număr dc scriitori 
din toate provinciile româ
nești. „Familia44 arc meri
tul de a fi tipărit primele 
încercări literare ale câtor
va fruntași ai literaturii

noastre, în coloanele sale 
făcîndu-și debutul Mihail 
Eminescu și publicînd aici 
Vasile Alecsandri, George 
Coșbuc și alții.

„Familia44 a popularizat 
ani de-a rîndul în paginile 
ei jocul de șah, prin pro
blemele publicate de Nico- 
lae Nicolescu, George Ar- 
deleanu, Z. Pop, N. Stoian, 
N. Popescu, C. Lăzărilă și 
alții. Aceste probleme de 
șah au fost completate

OrjION AR SPORTIV
de B
a portarului 
mingilor
al echipei favorite 
unde crapâ

A —- categorie invidiată 
BARĂ — prima rezervă 
CULOAR — bulevardul 
FAULT — joc „energic" 
FENTĂ — unde dai și
FLUIER — os al piciorului, caie atrage virful 

bocancului adversarului și fluierul aibitrului 
'NELE — două, visul fndrăgostitiior și al gim- 

snaștilor) cinci, visul tuturor sportivilor
REN11ZĂ — magazie mirată că este considerată 

>/, uunct. VICTOR HILMU

printr-o diversitate de ghi
citori de șah. Interesant 
este că, folosindu-se de 
săritura calului din jocul 
de șah, autorii acestor ghi
citori de șah au făcut pro
pagandă atît acestui sport 
al minții cît și literaturii 
noastre naționale, deoarece 
soluțiile acestor ghicitori 
erau fragmente din poeziile 
lui Iosif Vulcan, Andrei 
Mureșan și ale altora.

Paginile revistei conțin 
și note de călătorie, unde 
sînt descrise frumusețile 
naturale ale patriei noas
tre, de la munții Rodnei 
și ai Gutinului pînă la i- 
negalabila Deltă a Dunării.

Timp de 40 de ani 
(1865—1905) „Familia44 
lui Iosif Vulcan, pe lingă 
marea contribuție la con
turarea unei mișcări cul
turale a poporului român, 
a popularizat șahul și tu
rismul, sporturi care erau 
mai la îndemîna maselor 
popular* din țara noastră.

prof. N. CORDAȘ

Halterofilul bulgar 
selinov a obținut recent 
rezultatul de 505 kilogra
me la 
luri.

El
20-lea 
dicat

Fe- 
deoizia — 
ca meciul

totalul celor trei sti-

a devenit astfel al 
halterofil care a ri- 

peste 500 de kilo
grame. Recordul mondial
este deținut de sportivul 
sovietic luri Vlasov cu 580 
de kilograme.

MARATON ISTA

semifinala

din
re-
nu 
fel
ce

dacă

inpentru „Cupa Cupelor” 
ceea ce privește golavera
jul. Celelalte propuneri ale 
dv. sînt mai puțin realiste. 
Deci...

AUREL
— Dintre 
care le 
am ales

Rapid : .
Progresul :

„ORAȘ” NU E DEPARTE... 
UN GRUP DE CITITORI 

CERNAVODA. — La ho
chei pe gheață se dispută 
campionate mondiale în

BIT A, BRAȘOV, 
„spectacolele" pe 
recomandați dv.; 
următoarele :
ȘEFUL

PTNA LA

eu o dată sulița la 91,72 
m ! De altfel; el a avut și 
alte cîteva performanțe 
bune : 85,21 m, 85,49 m și 
87,12 m.

CORNELIU VOICU, RÎM- 
NICU SARAT. — Fotbalis
tul Gheorghe Constantin 
de la Steaua împlinește la 
14 decembrie 33 de ani. 
înălțimea lui — 1,82 m. 
Greutatea : 79. A jucat de 
35 de ori în echipa națio
nală. Este căsătorit și are 
o fetiță. In cel mai bun 
caz vom avea deci, cîndva, 
o voleibalistă sau o hand- 
balistă cu numele de Con
stantin !

S. EMANOIL, CURTEA 
DE ARGEȘ. — Aveți drep
tate : cu ...ochii la rezul
tatele de 13 m și respectiv
10 m obținute de reprezen
tantele raioanelor Pitești 
și Costești la etapa pe 
regiunea Argeș din „Cupa 
Agriculturii", caricaturis
tul nostru a ignorat per
formanța cu care s-a cîști- 
gat locul I, 42,01 m, un re
zultat promițător. Dar și 
activiștii sportivi din re
giune ar greși dacă, ase
menea caricaturistului, ar 
vedea numai locul 1 și nu 
s-ar uita și la celelalte 
două ! ”

GH. 
DANE, 
greșul 
Băiculești, 
dat cei din Găiești execută 
o lovitură liberă de la 20 
de metri. Un jucător de 
la Băiculești atinge 
gea cu mina și din 
Iui mingea intră în 
Arbitrul a dat gol. 
just ? Unii spectatori
11 metri“. Arbitrul a pro
cedat just, aplicînd legea 
avantajului și acordînd 
gol.

Nu e așa ?
POPA, DRAGO- 

— „în meciul Pro- 
Găiești—progresul 

la un moment

min- 
mina 

plasă.
Este 

voiau

ION POȘTAȘU
Ilustrații :

NEAGU RADULESCU

Nea Sotir, armurieru
Iubitorii scrimei au 

vut desigur prilejul 
remarce printre trăgăto
rii concursurilor din Ca
pitală sau chiar din țară 
un om cu tîmplele pla
tinate. Aci îl vezi printre 
planșe, aci îl întîlncști 
iplecat asupra aparatelor 

îcdrice, verificîndu-le, 
mgrijindu-se de buna lor 
funcționare. în orice cli
pă, omul nostru, 
Sotir armurierii' — 
despre el este vorba 
este gata să dea asistență 
tehnică celor care îl so
licită :

— Nea Sotire, vezi te 
rog, ce are floreta mea. 
Nu prea face contact..,

— Nea Sotire, vrei s 
verifici puțin rola de pe 
planșa mea ?...

— Nea Sotire...
Și uite-așa, ore întregi, 

de dimineață și pînă sea
ra, numele armurierului 
este rostit de zeci de ori.

In fotografie — nea 
,yitir armurieru* împreună 
cu floretiștii Ileana și Io
nel Drimbă.

Dale Greig, campioana 
de cros a Scoției, a obți
nut din partea organizato
rilor maratonului de la 
Ryde autorizația de a lua 
și ea startul in această 
probă deosebit de dificilă 
și pentru bărbați.

Handicapul primit — 4 
minute —: $£ ambulanța 
care a mers tot timpul 
după ea, s-au dovedit inu
tile. Dale Greig a termi
nat cursa, acoperind dis
tanța de 42,195 km în 3 
ore, 27 minute și 45 de 
secunde, timp mai bun de-

Al
Cu cîtva timp în 

meciul juniorilor 
și rădăuțeni s-a 
nat...

patrulea!
urmă: 
ieșeni 
termi-

mai

și

— Ce-ți place 
mult din fotbal, Vasile?

— Ce i-a plăcut 
lui tata : golul I

— Astăzi ai marcat 
vreunul?

— Trei... și patru „ba
re*. Ultima aș fi vrut să 
fie gol, pentru ca acțiu
nea a fost frumoasă. Am

făcut un „triunghi
Popovici, apoi de la 16 
m am tras cu efect, cu 
ristul exterior. Mingea a 
zburat ca o pasăre cu 
o aripă frîntă și s-a lo
vit de bara transversa
lă. Păcat!

— Mi se pare că po
vestea asta cu păsărea 
ai citit-o undeva ?

Cel mai bun portar
al tuturor timpurilor

filme 
a a- 

a convo-

Studioul de 
sportive „Z. D. F. 
vut ideeă de 
ca trei mari portari de 
(altădată: pe (legenda
rul Ricardo* Zamora, pe 
Aldo Olivieri și Bernd 
Trautmann, care repre
zenta o generație mai 
tînără.

Și li s-a pus 
rea: care este < 
mare portar al 
timpurilor ?

Zamora, care 
rat de 46 ori 
Spaniei și echipa 
pirezentativă a pierdut 
în această perioadă un 
singur meci, 
că, pentru 
bun portar 
mann. Și a 
ce: jucînd

întreba- 
cel mai 
tuturor

a apă- 
poarta 

re-

, a răspuns 
el, cel mai 
este Traut- 
motivat de 

un timp și

a- 
al

în Anglia, el a fost 
Ies fotbalistul nr. 1 
acestei țări. Trautmann 
a protestat și a spus că 
titlul de cel mai bun 
portar al tuturor timpu
rilor revine lui Zamora.

Venindu-i rîndul să-și 
spună părerea,
ri, fostul portar al Ita- 

din perioada de glo- 
fotbalistică a acos

tări (campioană 
1934

știu 
fot-

cum

că 
sau 

Incze 
II... 
hotă-

Incze 
te-ai 

ieșean, Va-

în care tata

Olivie-

liei 
rie 
tei
mondială în 
1938) a răspuns:

— Vedeți că 
controverse cînd 
ba de Zamora
Trautmlann ? Mie 
plăcut un singur por
tar : Olivieri I

Și

există
e vor- 

sau de 
mi-a

— Nu, n-am citit-o. O 
știu de la tata, cum de 
altfel tot de la el 
totul în legătură cu 
balul.

— Și pe tatăl tău 
îl cheamă ?

— Ca și pe mine 
Vasile Incze, numai 
în fotbal eu sînt, 
mai bine zis devin 
IV. El a fost

— Și cum 
rît să devii 
sile ?

— In clipa
m-a îndemnat să devin 
inginer constructor.

— Adică ?
— Adică, am dat exa

men la „Construcții14, am 
luat examenul și acum 
sînt, sper, pentru mai 
mulți ani ieșean.

— Ce înseamnă „sper"?
— înseamnă că do

resc din toată inima să 
nu mă „accidentez" de 
loc ca student și să fiu 
mereu „titular" în gru
pa mea de studiu.

— Și la fotbal ?
— La

două meciuri în echipa 
de juniori a tării.

Și Vasile Incze, fiul 
fostului international Inc
ze II, mă privește ascun- 
zînd în colțul gurii ur
ma unui suris.' E blond 
ca mătasea, crudă a po
rumbului, are ochii al
baștri, o bărbie fermă 
șl două picioare care a- 
leargă 11,6 pe suta de 
metri („4 secunde pe 
30“)... Incze IV este stu
dent în anul I la Con
strucții și proaspăt in
ternațional de juniori. 
Incze IV este la ora 
actuală o făgăduială. Am 
vrea s-o vedem împli-< 
nită.

VALENTIN PAUNESCU

fotbal vreau să-l 
ajung pe tata, adică să 
joc în echipa națională. 
Primul pas l-am făcut:

P. S. De la convorbi
rea mea cu Incze IV a 
trecut cîtva timp. Va- 
sile Incze a debutat în 
echipa întîi a C. S. M. S. 
și a înscris primul său 
gol în categoria A, în 
poarta studenților clu- 
jeni. E un început..^

V. P.



„Săptămina preolimpică internațională" 
în plină desfășurare

ka prezentăm echipa de fotba.

DE MEXICO 15 (Agcrpres). 
Întrecerile „săptămînii prcolimpice3 4* de 
la Ciudad de Mexico sînt în pliiîă des
fășurare. Au continuat concursurile de 
scrimă, au început cele dc gimnastică 
și turneul de box.

3 Redacția $1 administrația: str Vaslle Conta nr. 16, telefon 11.10.05. Interurban 72 șl 286. Telex: sportrom buc. 180. Tiparul: L P. .Informația", str. Brezoianu 23— 25.
PREȚUL ABONAMENTULUI: 1 lună: 6,50 lei» 3 luni: 19,50 leit 6 luni: 39 leit 1 an : 78 Ier.

Proba de floreta bărbați s-a terminat 
cu victoria neașteptată a tînărului scri- 
mer francez Christian Noel care, în tur
neul final, a 'obținut 6 victorii, fiind 
urmat în clasament de Nicola Granicri 
(Italia) 5 victorii; Jean Claude Magnan 
(Franța) 4 victorii; Viktor Putiatin 
(LJ.R.S.S.) 4 victorii; Pascualc Larag- 
gionc (Italia) 4 victorii etc. Antrenorul 
lotului francez a declarat că succesul 
lui Christian Noel se datorează și fap-

ȘTIRI,
REZULTATE

BELGRAD
© Marele maestru român Florin 

Gheorghiu a debutat cu o victorie în 
turneul internațional de șah de la Bel
grad, cîștigînd în 29 de mutări partida 
cu iugoslavul Rakici. Alte ^rezultate din 
prima rundă: Sliwa—Matulovici 0—1; 
Mitici—Karaklajici remiză; Tringov— 
Vladimirovici 1—0; Minici—Osvici re
miză. La turneu participă 14 șahiști din 
7 țări.
GLASGOW

© Selecționatele de box ale Scoției și 
R.D. Germane s-au întîlnit la Glasgow 
într-un meci amical. Au învins pugiliștii 
din R.D. Germană cu 6—4.
BRUXELLES
• După tragerea Ja sorți a optimilor 

de finală din „Cupa campionilor euro
peni* și „Cupa cupelor* Ia fotbal, mai 
multe cluburi au căzut de acord asupra 
datelor dc disputare a meciurilor. Parti
zan Belgrad și Werder Bremen vor juca 
la 10 noiembrie și 1 decembrie, iar An- 
derlecht Bruxelles și Derry City (Irlanda 
de nord) la 25 noiembrie și 8 decembrie.

RIO DE JANEIRO
■© Campionatele mondiale de judo au 

început la Rio de Janeiro cu disputarea 
meciurilor la categoria grea. Titlul a 
fost cucerit de olandezul Anton Gees ink, 
campion olimpic. In urma lui s-au cla
sat Matsunaga (Japonia), Roger (Ca
nada), Sakaguchi (Japonia), Cikiladze 
și Kiknadze (U.R.S.S.).

SCHWENNINGEN
în orașul Schwenningen (R.F.G.) s-a 

desfășurat un interesant meci de fot
bal între foștii internaționali ai Aus
triei și R. F. Germane. Austriecii au 
obținut victoria cu 2_1 (l-O). De
remarcat că în formația învinsă au fi
gurat mai mulți jucători din echipa 
care în 1954 a cîștigat campionatul 
mondial î Fritz Walter, Erhard t, Lie- 
brick, May, Kwiatkowski ș.a. In echipa 
învingătoare au jucat, Hanappi, Bar- 
schandt, Kurner II, Wagner, Hahne
mann și alte foste „glorii* ale fotba
lului austriac.

LONDRA
Clubul Chelsea s-a adresat F.I.F.A.-ei 

eu un memoriu referitor Ia condițiile 
nesportive în care s-a desfășurat meciul 
Chelsea—Roma (care a avut loc în ca
pitala Italiei) din cadrul „Cupei Ora- 
șclof Tîrguri*. în timpul jocului și 
jupă meci, spectatorii italieni au a- 
runcat cu sticle îil jucătorii englezi și 
unii dintre ci au fost accidentați. După 
cum am anunțat, Chelsea s-a calificat 
în turul următor. 

Separare
Acum clteva zile, Stanley Rous, 

președintele F.I.F.A., lua poziție 
Împotriva unei eventuale scindări 
in sinul forului suprem al fotba
lului, care ar putea surveni prin 
separarea activității competiționa- 
le amatoare de cea profesionistă. 
Stanley Rous consideră că o ase
menea separare ar fi echivalentă 
cu însăși dizolvarea acestei fede
rații, care reunește, la ora actuală, 
127 de țări membre.

Este interesant de menționat, 
însă, că separarea căreia i se

sau nu?...
opune președintele F.I.F.A. — ți 
care, subliniem, este cerută de 
Comitetul Internațional Olimpic — 
se adincește chiar in țara de ori
gine a profesionismului in fotbal, 
Anglia. Ziarul „The Times" din 
Londra a publicat recent un arti
col intitulat „Forurile care guver
nează fotbalul sînt învrăjbite", In 
care sînt dezvăluite relațiile din 
ce in ce mai Încordate dintre Fe
derația engleză de fotbal (Foot
ball Association) și liga cluburilor 
profesioniste. Pentru reglementa

rea acestor relații a fost numit de 
către F.A. un comitet special, 
care are, printre altele, sarcina de 
a examina Întreaga structură 01- 
ganrzatorică a fotbalului amator 
și a celui profesionist insular.

Să ne oprim asupra uneia dintre 
problemele care cauzează conilic- 
tul.

Federația engleză este Îngrijo
rată de faptul că echipele profe
sioniste Încep să facă apel tot mai 
des la fotbaliști așa-ziși amatori, 
cărora nu le plătesc salariile cuve
nite profesioniștilor, dar le oferă 
compensații echivalente acestora.

„Anul trecut, — scrie <The Ti
mes», în articolul citat — F.A. a

O z

tului că acesta s-a antrenat la Font 
Romeu, localitate din munții Pirinei, 
situată la o altitudine învecinată cu a 
capitalei mexicane.

Agențiile de presă au transmis noi 
amănunte în legătură cu proba feminină 
dc floretă. După cum se știe primul 
loc a revenit scrimcrci sovietice Galina 
Gorohova, secundată dc mexicana Pilar 
Roldan. Reprezentanta României, Ecate- 
rina Iencic, a ocupat locul trei. Au mai 
evoluat în turneul final Rosa dc Moral 
(Mexic), Olga Payeron (Mexic), Janice 
Romany (S.U.A.), Mireya Rodrigucz 
(Cuba) și Alicia Orozco (Mexic).

La gimnastică, în eliminatorii, s-a c- 
vidențiat italianul Franco Menichelli, 
caic a obținut 9,55 puncte la cal cu 
mînere și a ocupat locul întîi la inele 
și sol.

Turneul de box a început pe ringul 
sălii „Mexico* în prezența a 8 000 de 
spectatori. în prima reuniune, sovieti
cul Stanislav Stepaskin (campion olim
pic la pană), boxînd în limitele cate
goriei „semiușoară*, l-a învins prin 
k.o. în repriza a doua pe japonezul

• Pe stadionul din Alma Ata au început 
campionatele masculine de atletism, ale 
U.R.S.S. care se desfășoară la marc al
titudine și în aceeași perioadă în care 
vor avea loc întrecerile Olimpiadei din 
Mexic. Rezultatele primei zile au fost 
remarcabile. Astfel. Nikolai Politiko a 
cîștigat suta dc metri în 10’2, iar A- 
natoli Mihailov a terminat victorios 
ia 110 m garduri cu timpul de 13.8. in 
proba dc aruncarea ciocanului, Ghena- 
di Kondrasov l-a învins pe campionul 
olimpic Romuald Klim, realizînd 68,40 
m, față de 67.12 m cît a obținut ad
versarul său. Cursa dc 10 000 m a re
venit lui Leonid Ivanov în 28:53,8, 
Nikolai Karasev a cîștigat aruncarea 
greutății — 18,98 m.

profil LUDVIK DANES
______________ !

La 2 august 1964, la Turnov (Ceho
slovacia), Ludvik Danck și-a înscris nu
mele pe tabela recordurilor mondiale, 
cu o performanță de 64,55 m, depă
șind cu 1,61 m vechiul record deținut 
de americanul Alfred Oerter.

Astfel, Danck devenise marca spe
ranță a cehoslovacilor pentru medalia 
olimpică de aur Ia Tokio... Dar, cum 
nu totdeauna calculele hîrtiei se con
firmă, Ludvik a trebuit să se mulțu
mească la Tokio doar cu locul al doi
lea, în urma lui Oerter, de care a fost 
depășit la capătul unei lupte pasio
nante.

Ludvik Danek a rămas totuși și după 
acest „insucces* discobolul nr. 1 al 
lumii, prin constanța arătată în marile 
concursuri și prin rezultatele excepțio
nale pe care Ie-a obținut. Recent, el a 
marcat cea de a 50-a aruncare a sa 
peste 60 de metri, ceea ce nu consti
tuie o performanță la îndemîna oricui. 
Numai 13 discoboli din lume — după

13 ARUNCĂTORI PESTE 60 DE METRI
65,22 Ludvik Danek (Cehoslovacia) 1965
64,16 Jay Silvester (S.U.A.) 1965
62,94 Alfred Oerter (S.U.A.) 1964
62.63 Bill Neville (S.U.A.) 1965
62,10 Rink Babka (S.U.A.) 1963
62,00 Bob Humphreys (S.U.A.) 1962
61.64 Vladimir Trusenev (URSS) 1962
61,40 James Matson (S.U.A.) 1965
61,26 David Weill (S.U.A.) 1965
60,66 Jozsef Szecsenyi (Ungaria) 1962
60,49 Zenon Begier (Polonia) 1965
60,47 Edmund Piatkowski (Polonia)

1961
60,00 Parry O'Brien (S.U.A.) 1965 

Yodihisha Fatonri. La categoria cocoș, 
Kochi Okada (Japonia) a dispus la 
puncte de Mancillas (Mexic), la pană 
Robert Green (S.U.A.) a cîștigat în fața 
lui Antonio Duran (Mexic), iar la 
ușoară Rodolfo Estrada (Mexic) l-a în
trecut pe Antonio Lauri (Italia). In cea 
de-a doua gală va boxa și sportivul 
român Nicolac Gîju.

Atlsți români pe listele 
celor mai buni 

performeri ai anului
BERLIN 15 (Agerpres). Ziarul „Sport 

Echo" din Berlin a publicat recent cla
samentul pe probe al primilor 10 per
formeri europeni la atletism. La femi
nin, România figurează cu 5 sportive : 
Iolanda Balaș, locul I la săritura în 
înălțime — 1,86 m; Mihaela Peneș locul 
1 la aruncarea suliței — 59,22 m; ioana 
Petrescu îocul 3 la 200 m plat — 23,5; 
Viorica Viscopoleanu locul 3 la săritura 
în lungime — 6,52 m; Ana Sălăgcan lo
cul 9 la aruncarea greutății — 16,38 m. 
Totodată, Iolanda Balaș și Mihaela Pe
neș dețin și cele mai bune performanțe 
mondiale ale anului, la probele respec
tive.

în clasamentul „primilor 10“ atleți eu
ropeni sînt incluși 4 sportivi români: 
Constantin Bloțiu locul 7 la 1 500 m — 
3:40; Zoltan Vamoș locul 7 la 3 000 m 
obstacole 8:36,0 și locul 9 pe 1 500 m cu 
3:41,0; Ion Caramihai locul 8 la 3 000 m 
obstacole — 8:37,6; Kurt Socol locul 8 la 
decatlon — 7 433 puncte.

cum se vede în tabel — sc pot mîndri 
cu aruncări de peste 60 m.

Cine este Danck ? Azi, firește, o 
persoană cunoscută în lumea atletismu
lui. dar unele date personale și din ac
tivitatea sportivă ale acestui „colos* 
(înălțime: 1,97 m ; greutate: 105 kg), 
în vîrstă de 28 dc ani, nu sînt lipsite 
de interes. La începutul activității sale 
sportive, disciplina cea mai îndrăgită 
de Danek a fost... schiul. Asta acum 
11 ani... în 1956, un antrenor care l-a 
văzut așa voinic i-a spus : „Ești prea 
mare și greu pentru schi. N-ai vrea să 
încerci greutatea sau discul ?* Și iată-1, 
peste noapte, devenit aruncător de disc, 
antrenat de cunoscutul Jar Vrabcl. La 
început, rezultatele sale n-au fost prea 
bune. Era firesc. îi lipsea tehnica, a- 
runca mai mult dc pe loc... circa 40 
de metri. Multă muncă a depus Danek 
în primii ani pentru a păși în rîndul 
marilor discoboli ! Nici chiar după 3 
ani dc activilale asiduă cl nu s-a afir
mat pe plan internațional. Cel mai bun 
rezultat al său era, în anul 1959, 
43,23 m.

Dar iată că în 1960, la vîrsta de 23 
ani, Danek a trecut pentru prima oară 
de linia care marca 50 de metri. Apoi, 
rezultatele sale au înregistrat pro
grese vizibile: 1961 : 51,47 m; 1962: 
56.59 in ; 1963 : 60,97 m ; 1964 : 64,55 ni 
(record mondial) și In fine, în 1965 : 
65,22 m, realizat la Sokolovo, la 12 
octombrie — performantă care consti
tuie un nou record al lumii.

De fapt, specialiștii se așteptau ca 
Danek să corecteze recordul lumii. Prea 
bine arunca în toate concursurile și a-

Olimpiakos Pireu
După cum se știe, în cadrul „Cupei 

Balcanice" Farul Constanta întâl
nește la 20 octombrie pe Olimpiakos 
Pireu (Grecia).

Olimpiakos este una din cele mai 
vechi echipe de fotbal din Grecia, 
înființată în anul 1927, Olimpiakos a 
cucerit de 15 ori titlul de campioană 
a Greciei, în timp ce Panathinaikos 
și-a înscris numele pe lista campio
nilor de 13 ori.

în ultimii 3 ani, formația din Pireu 
a ocupat de fiecare dată locul 2, 
după eterna sa rivală, Panathinaikos. 
In schimb, a cucerit de două ori 
„Cupa Greciei", iar în ultima ediție 
a campionatului s-a clasat pe locul 3, 
la 2 puncte de A.E.K. Fotbaliștii 
„roș-galbeni" alcătuiesc o echipă va
loroasă, care se bucură de o mare 
popularitate, fiind echipa cu cei mai 
numeroși simpatizanți.

Olimpiakos reușește jocuri de va
loare și rezultate bune în întîlnirile 
internaționale. în palmaresul echipei 
figurează performanțe ca 2—1 cu 
Santos, 1—0 cu F.C. Barcelona, 3—1 
cu F.C. Torino, 4—2 cu Miinchen 
1860, 3—0 cu Stade Franțais, 1—0 
cu Levski Sofia, 1—1 cu Atletico 
Madrid etc. Recent, în „Cupa cupe
lor" s-a calificat în turul următor 
în dauna echipei Omonia (Cipru). 
In actuala ediție a „Cupei Balcanice", 
Olimpiakos ocupă locul 2, la egalitate 
de puncte cu Farul, înregistrînd ur
mătoarele rezultate : 3—1 și 3—1 cu 
Spartak Plovdiv, 1—0 și 2—-2 cu 
Vardar Skoplje.

Echipă de elan, „roș-galbenii" din 
Pireu numără în rîndurile lor jucă
tori de certă valoare ca Sideris, 
Iutzos, Vasiliou, Polihroniu, Stefana- 
kos, Dermatis, Plesas, toți interna
ționali A. în returul campionatului,

răta o constanță excepțională, pentru 
ca discul să nu zboare din mina sa 
la peste 65 dc metri I Să fie oare a- 
ceasta limita maximă a Iui Danek ? 
Specialiștii — și în primul rînd cei a- 
mericani — îi acordă Iui Danek mari 
șanse pentru a trece de 66 sau chiar 
67 metri ! Cu prilejul turneului efec
tuat de Danek în S.U.A. (unde cea mai 
bună performanță a sa a măsurat 
61.32 m) atletul cehoslovac a fost în 
atenția generală a specialiștilor și a 
marii pleiade de discoboli americani. 
Aruncările sale au fost filmate și stu
diate iar concluziile au fost unanime: 
Danek este un marc aruncător și arc 
încă mari posibilități.

1. J.

cerut cluburilor afiliate sa semne
ze o declarație prin care acestea 
se angajează să nu mai plătească 
bani jucătorilor amatori, în afara 
cheltuielilor de transport la locui 
de disputare a meciurilor. Aceas
ta a avut ca urmare, că 87 din 
cele 92 de cluburi profesioniste 
n-au fost de acord să semneze 
declarația și s-au retras din fede
rația de fotbal, rămînînd doar 
membre ale ligii".

Iată deci că separarea dintre 
amatorism și profesionism, or ici t 
de puțin dorită ar fi ea de către 
președintele F.I.F.A., devine o rea
litate tot mai pregnanta. 

noii antrenori, maghiarii Buk 
Marton și Lantos Karoly, au încet 
cu succes jucători tineri, ca fund; 
central Zanderoglu de la Nîki Vo 
Manos și alții. Olimpiakos prac 
un fotbal modern, în viteză, aș< 
rea jucătorilor în teren fiind 4—2 
cu varianta 4—3—3. Fundașii Ph 
și Panlidis participă Ia acțiunile o) 
sive și înscriu goluri. Conducătc 
de joc este veteranul echipei, Pc 
roniu (29 ani). De o mare popul 
late și simpatie se bucură înaint; 
central Sideris, qolgeterul format 
denumit „Uwe Seeler al Greciei", 
este considerat cel mai bun pro 
al fotbalului grec. De 'îțnenea, 
zos este un fin tehni^ii-i, alcăti 
impreună cu Sideris un cuplu 
temut. Cele două extreme, into 
ționalul Vasiliou și Botinos sînf 
cători rapizi, cu un excelent 
al balonului.

Formația standard utilizată 
Olimpiakos în ultimele întîlniri 
ciale este următoarea: AVGHITI 
— PLESAS (Lividas), ȘTEFANA! 
(Zanderoglu), GAITAGIS, PAULI 
(Milisis) — POLIHRONIU, DERMA 
(Manos) — VASILIOU, IUT2 
(Aganian), SIDERIS (Papazoc 
BOTINOS.

ing. OCTAV CĂPRIȚĂ—Consta

Importante hotărîri 
ale federației 

internaționale de bascii
Federația internațională dc bas< 

a hotărît recent, Ia Madrid, ca 
rea ediție a campionatelor mondiatȚi? n 
euJine să aibă loc între 15 și 30 
1967 la Montevideo. In aduși 
campionatele feminine se vor dofăș 
la Fraga, în aprilie.

Cu același prilej s-au stabilii <r 
riile de calificare peniru turneul f 
dc baschet al J.O. din Mexic. Prin 
cinci echipe clasate la .1.0. de la T< 
— S.U.A., U.R.S.S,. Brazilia. P<
Rico și Italia — precum și țara or 
nizatoare, Mexic se califică dii 
în turneul final. Pentru celelalte Io< 
disponibile sc vor dcsjdura turnee 
calificare, după cum ii ză : cchij 
europene se vor întrece i., .. Jlgaria, < 
americane în Canada, cele din Asia 
Malaezia, iar cele africane în Mali.

După cum anunță ziarul „Nepspc 
din Budapesta, cu prilejul împliniri 
35 de ani de la înființarea Federa 
internaționale dc baschet (F.I.B./ 
între 18 și 30 aprilie 1966 va avea 
la Santiago de (’bile un campionat m 
dial neoficial, la rare Europa va ( 
prezentată de echipele IJ.R.S. 
slavici si Spaniei.

Vești din handball 
international

ÎN CADRUL PREGĂTIRILOR 
vederea turneului final al câmpie 
tului mondial feminin, reprezentat 
Ungariei (care face parte din ace< 
grupă semifinală cu echipa noastr; 
întreprins recent un turneu în F 
și R.D.G., unde a susținut p* 
meciuri de verificare. în R.P.e.., 
joc l-a cîștigat reprezentativa t 

| gazdă cu 10—8, iar altul Ungaria 
12—4în R.D.G., de asemenea, ’ 
toriile au fost împărțite: gazdele 
învins în prima partidă cu 9—6 
oaspetele în a doua cu 7—4. Dupe 
cest turneu, lotul maghiar își va c 
tinua pregătirile într-un cantonam 
în localitatea Tata.

ÎN TIMPUL SESIUNII C.I.O. de 
Madrid, în acest oraș s-au dispi 
două întîlniri internaționale mas 
line de handbal în 7, între reprez 
tativele Spaniei și R.F.G. Handbali 
oaspeți au cîștigat un meci cu 24— 
iar pe al doilea l-au terminat l - * 
litate, 27—27.


