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RĂSPUND

Lși pe dl. Orhan Șeref Apak, 
președintele federației de fot
bal din Turcia. încă de la so-

Silviu DUMITRESCU 
antrenor coordonator 

la clubul Metalul

Gheorghe MILIN 
metodist pentru atletism 

consiliul regional UCFS Banat

înaintea meciului Turcia-România Baruch ELIAS 
antrenor coordonator 
la probele de sărituri

Gheorghe ZÎMBREȘTEANU
antrenor federal

Trimisul nostru specia! la Ankara, CĂLIN ANTONESCU, transmite:
m■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■sm■■nnonoa■■

• FOLOSIREA FUNDAȘULUI POPA E INCERTA • SANDRO PUPPO ESTE OPTIMIST • FOT
BALIȘTII ROMANI AU EFECTUAT DOUĂ ANTRENAMENTE o DIN ECHIPA CARE A PIER 
DUT CU 6-0 MECIUL CU CEHOSLOVACIA A MAI RAMAS DOAR FEVZI I

z
TBClfARA, 22 (prin telefon).
Au mai rămas cîteva ore 

pînă cînd echipa noastră re
prezentativă va păși pe gazonul 
stadionului „19 Mai" din ca
pitala Turciei, pentru a disputa 
penultima sa partidă din ca
drul preliminariilor campiona
tului mondial ediția 1966.

Fotbaliștii români au sosit Ia 
Ankara joi, unde Ii s-a făcut 
o primire excepțional de căl
duroasă. Printre persoanele o- 
ficiale prezente la aeroport am 
notat pe dl. Nuri Gulmuyener, 
director general al sporturilor

ASCULTAT! LA RADIO MECIUL 
ROMÂNIA - TURCIA

q Meciul de 
România, care 
Ankara, va fi 
gime începînd 
programul I.
ț Duminică, 

tot pe programul I, se vor tran
smite alternativ aspecte din re
priza a doua a meciului de fot
bal dintre echipa olimpică a Ro
mâniei și cea de tineret a Tur
ciei și din întîlnirea de rugbi 
Steaua — Grivița Roșie.

fotbal Turcia 
se dispută azi 

transmis în între- 
de la ora 14,30 pe

la

în jurul orei 16,

l

Ion NAE
președintele clubului sportiv 

Dinamo București

Noutăți pugilistice
țin primul meci al turne

ului ------- '* ----’ J“ •
de 1 
nă J 
rul 
ză
•neupa

Din
țeni
V.

sire ne-am dat seama de inte
resul foarte mare cu care este 
așteptat aci meciul cu Româ-

nia. De ce ? Din discuțiile avu
te cu o serie de gazetari și 
tehnicieni ai federației gazdă, 
ne-am dat seama că adversa
rii noștri, după ce au făcut o 
experiență nefericită în meciul 
cu Cehoslovacia, pierdut cu 
6—0 pentru că au folosit mai 
mult o echipă de tineret, aș
teaptă cu nerăbdare partida cu 
România spre a vedea dacă 
revenirea în formație a unor 
fotbaliști cu mai vechi state 
de serviciu va da (sau nu) roa
dele scontate.

Iată, de altfel, cum își înce
pe avancronica ziarul Milliyet, 
apărut vineri dimineața : „Vom 
reuși să-i învingem pe români ? 
Vom reuși să ștergem impresia

0 Întrecere tradițională 
de canotaj

Mîine dimineață, începînd 
de la ora 10, va avea loc, pc 
lacul Tei, tradiționala între
cere de canotaj dintre repre
zentanții „Universității*  și ai 
„Politehnicii*  din București. 
Concursul este deschis pen
tru ambarcațiuni populare de 
4 4-1 și se va desfășura după 
sistemul eliminatoriu. La 
starturi s-au înscris aproape 
250 de studenli.

Ion SOTER 
antrenor coordonator 

la clubul Steaua

Vladimir SIMIONESCU 
din direcția educației tineretului 
din Ministerul Învățămîntului

Final in campionatul republican 
pe echipe la haltere

rînduri, 70aceste
din 10 echipe sînt

Cînd apar 
de halterofili 
în București și așteaptă cu emo
ție intrarea în concurs, la ultima 
marc competiție a anului: cam
pionatele republicane pe echipe.

La ora 13, sala „Comerț și 
cooperație*  din strada Șelari nr. 
8, toți concurenții vor participa 
la deschiderea festivă, după care 
vor intra în eoncurs sportivii de 
la categoria cocoș. Tot azi, în(Continuare în pag. a 5-a)

IV-a :

i internațional de box 
la Leipzig, echipa româ- 
Banatul a învins cu sco- 
de 12—8 echipa polone- 
Wisla Cracovia.
Joi a plecat într-un tur- 

i în R.D. Germană echl- 
de box Oțelul Galați, 
rîndul pugiliștilor gălă- 
se remarcă Șt. Cojan, 

Bogoi, O. Cioloca și N. 
Deicu.
• La sfîrșitul lunii noiem

brie va avea loc la Bel
grad un mare turneu inter
național de box pentru com
petiția „Mănușa de aur”. In vederea acestei confruntări 
au fost selecționați Nicolaie 
Puiu (cocoș), Dumitru Davi- 
descti (muscă), Ion Dinu, Io
sif Mihalik (ușoară), Ion 
Monea (semigrea) _ și Nicolae 
Moldoveanu (pană).
e în continuarea turneului 

pc care-1 întreprinde în țara 
noastră, duminică dimineața 
la Cîmpulung Muscel selec
ționata regiunii Lodz va în- 
*îlni reprezentativa orașului.

$ Boxerii clubului Dinamo 
București vor pleca la sfîr
șitul acestei luni în Italia. 
Ei vor susține trei întîlniri 
la Bologna și Pescara.

continuare, se vor întrece halte
rofilii de la „pană* 1, „ușoară**,  
„semimijlocie*  și „mijlocie14, iar 
mîine, vor lua startul „semi
greii*  și „greii*.  Iar duminică, 
în jurul orei 13, vom ști care din 
cele 10 echipe a cucerit titlul de 
campioană pc anul 1965.

In acest an, lupta pentru pri
mele locuri este deschisă, deoa
rece multe din formații și-au în
tinerit loturile și ca atare, for
țele s-au echilibrat. Firește, pen
tru primul loc candidează din nou 
echipa Steaua care, în ultimii ani, 
a cucerit în mod detașat trofeul. 
Iată de altfel, clasamentul pri
melor trei clasate în ultimii 4 ani: 
1961 : 1. Steaua ; 2. Dinamo ; 
3. Olimpia. 1962: 1. Steaua; 2. 
Dinamo; 3. Olimpia. 1963: 1, 
Steaua; 2. Dinamo; 3. Olimpia. 
1964 : 1. Steaua ; 2. Olimpia ;
3. Rapid. în afara acestor for
mații, în lupta pentru primele 
locuri în acest an, va intra, fără 
îndoială, și C.S.M. Cluj care este 
bine pregătită (antrenor T. Ro
man) și care are numeroase ele
mente valoroase (Nicola, Zaka- 
rias, Barabas, Javorek. Cato, 
Herghelegiu și Kiss).

Dorim ca la aceste 
să nu primeze numai 
tru primele locuri ci, 
rînd pretindem de la 
nați în întreceri obținerea unor re
zultate cît mai bune.

campionate 
lupta pen-; 
în primuT- 
cei ang re
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DATELE MECIURILOR 
DINAMO BUCUREȘTI - 

FENERBAHCE ISTANBUL 
ÎN „C.C.E." LA BASCHET
In urma acordului survenit 

între cele două cluburi, s-au 
definitivat 
din cadrul 
chet dintre formațiile mascu
line Dinamo București și Fe
nerbahce Istanbul. Primul 
meci va avea loc la Istanbul 
în ziua de 4 noiembrie, iar 
returul la București în ziua 
de 13 noiembrie.

ține la Hanovra cu reprezen
tativa României. Intr-o partidă 
internațională, echipa R. F. 
Germane a dispus cu 48—8 de 
selecționata Olandei. Cei mai 
buni din echipa învingătoare 
au fost Uberle, Lange și Dan- 
nenberg.

I
I

datele întîlnirilor
,,C.C.E.“ la bas-

BUCUREȘTI : CUPA 
ANILOR I LA BASCHET

Pe terenurile Științei și 
I.M.F. vor avea Ioc astăzi (în
cepînd de la ora 15) întrece
rile primei etape a competi
ției studențești de baschet do
tată cu „Cupa anilor I”. Par
ticipă formațiile I.C.F., I.S.E,. 
I.M.F.. I.P.G.G.. I. Polit., I. 
Constr., I. Arhit, și Universita
tea (băieți) și f.C.F.. I.M.F., 
I.P.G.G., I. Polit., I.S.E., I. 
Arhit. și Universitatea (fete).
PREGĂTIRILE ECHIPEI DE 

RUGBI A R. F. GERMANE
Echipa de rugbi a R.F. Ger

mane se pregătește în vede
rea meciului pc care-1 va sus-

L__________

i
i
i
i
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I
STEAGUL ROȘU BRASOV - 
DINAMO BUCUREȘTI 1-0 

(1-0) LA FOTBAL
BRAȘOV, 22 (prin telefon). 

Un meci amical foarte util 
pentru ambele echipe : antre
norii au avut posibilitatea să 
vadă o serie de lacune care 
se cer remediate în vederea 
campionatului.

A marcat Goran (min. 40).
Arbitrul P. Badea — Brașov 

a condus următoarele forma
ții :

STEAGUL ROȘU: Liebhardt 
— Ivăncescu, Jenei, I' 
Zaharia — Campo, Sigheti — 
Găinaru, Gane, Goran, Necu- 
la.

DINAMO BUCUREȘTI : UțU 
(Datcu) — Ștefan, Ivan, Nun- 
weillcr IV, Velicu — E. Petru, 
O. Popescu — Haidu, Grozea, 
Gane (Florea), Iordache.

I
i
i
i
i

bhardt | 
Naghi, I 
hetî — "

I

E. BOGDAN și T. MANIU — coresp.

■•i
I
I

Elevii școlii generale experimentale nr. 39 din Capitală îndrăgesc mult gimnastica. Tn fie
care clasă începînd cu „prichindeii" dintr-a întîia, au fost alcătuite mici ansambluri, au 
fost programate concursuri. Gimnastica este, așadar, sportul nr. 1 la această școală, la 

descifrarea „tainelor" ei participă marea majoritate a elevilor. Și roadele acestui interes 
pentru sportul îndeniînării și al grafiei se vor culege cit de curînd. Deocamdată — la nivelul 
raionului 1 Mai, mîine, mai departe, pe plan orășenesc...

Fotoreporterul nostru Aurel Neagu a surprins o imagine din activitatea clasei a 
un exercițiu de ansamblu în curs de pregătire. Conduce — profesoara Cornelia Oprea.

Sportivii noștri

s-au înapoiat din Mexic

Aclimatizarea
este o chestiune reală,
care poate fi
rezolvată!

După o lungă călătorie, de peste 
12 000 de kilometri, delegația sporti
vilor români, care a participat la 
recentele întreceri pTeolimpice din 
capitala Mexicului, a sosit joi seara 
în Capitală. In legătură cu compe
tiția de la Ciudad de Mexico am 
solicitat părerea prof. CORNELIU

FLORESCU oare i-<a însoțit pe cei 
trei sportivi români: ECATERINA 
IENCIC, CONSTANTIN BLOȚIU și 
NICOLAE GIJU.

„Din capul locului, ne-a spus inter
locutorul nostru, vreau să arăt că 
atit de discutata problemă a aclima
tizării sportivilor la condițiile spe
cifice Mexicului este o chestiune 
reală care poate ii insă rezolvată. 
De aceea consider că inițiativa foru
rilor 
niza 
mult 
duit 
să tragă concluziile cele mai bune, 
pe care să le pună, de acum Înainte, 
la baza pregătirilor pentru Jocurile 
Olimpice din 1968.

In timpul șederii noastre la Ciudad 
de Mexico am putut constata pasiu
nea deosebită cu care gazdele viitoa
rei Olimpiade se preocupă din timp 
pentru a asigura Jocurilor cele mai 
bune condiții de desfășurare, pentru 
amenajarea și construirea de noi baze 
sportive. Cea mai mare dintre aces
tea, stadionul din „Ciudad Univer- 
sitario" (unde vor avea Joc festivită
țile de deschidere și Închidere a 
J.O. și Întrecerile de atletism) este

sportive mexicane de a orga- 
această competiție a fost mai 
de cit bine venită. Ea a tngă- 
fiecărei delegații ipartiici pante

b———■——«—gggrgg-

CSM Cluj—ȚSKA Cerveno Zname 
Sofia in ,,CCE“ la tenis de masă

în actuala ediție masculină a 
„C.C.E.h la tenis de masă, deți
nătoarea trofeului, echipa C.S.M. 
Cluj, a fost calificată direct în 
turul al doilea al competiției. Ea 
va primi replica formației 
Ț.S.K.A. Cerveno Zname Sofia,. 
M&ciul va avea loc în jurul da
tei de 18 noiembrie, probabil la 
București.

foarte frumos și In viitorul apropia! 
i se va mări doar capacitatea tri
bunelor. Alte baze sportive impor
tante Sint „Ciudad deportiva"„ „Ciu
dad de los deportes", stadionul Aztec, 
„Centro depot tivo Chapultepec", A- 
rena Mexico etc. Urmează să se cons
truiască un mare palat al sporturi
lor, o piscină pentru Înot, pista 
pentru caiac-canoe și canotaj acade
mic, ca și satul olimpic.

Forurile sportive mexicane, popu
lația Capitalei țării, au făcut o primi
re deosebit de călduroasă sportivi
lor noștri. Boxerul Nicolae Gîju a 
fost din acest punct de vedere fa
voritul publicului și al presei mexi
cane. Ziarele din Capitală au scris 
articole mari In care au elogia! sti
lul și comportarea pugilistului nostru 
și pur și simplu au făcut cu., ou și 
oțet pe arbitrii care i-au furat decizia.

Această deplasare ne-a prilejuit 
posibilitatea unei temeinice docu
mentări și impresiile, de altfel foar
te numeroase, ca și o serie de con
cluzii legate de participarea sportivi
lor români la J.O. le vom publica 
intr-un număr viitor".

r. v.



PIETROSUL RODNEIf 
ș

în jurul 
o căciulă 
așteptăm

Natația noastră ia sfîrșit de sezon competițional
Notația, în permanentă efervescen

tă, cucerește noi pași în ierarhia spor
itului mondial. Ultimul congres C.I.O., 
'•desfășurat recent la Madrid, a admis 
I lărgirea programului întrecerilor de 
I înot, astfel că la Mexico, organizato
rii vor atribui nu mai puțin de 87 
de medalii (aproximativ cam tot a- 
tîtea cîte se decern la box, tir, ci
clism și călărie la un loc), fapt care 
instalează acest sport pe locul doi 

'(după atletism) în lista disciplinelor 
olimpice. Iată, deci, un motiv în plus 
care ne-a îndemnat la o analiză a 
modului în care secțiile de înot din 
țara noastră au îndeplinit — în acest 
an — sarcinile reieșite din plenara 
Consiliului General al UCFS din ia
nuarie a.c., unde natatia a fost trecu
tă în rîndul sporturilor la care sîntem 
serios deficitari față de nivelul per
formanțelor europene și mondiale. 
Totodată este interesant să urmărim 
ce perspective ne oferă sportivii noș
tri fruntași — după activitatea din 
acest sezon — cu 9 luni înaintea 
„europenelor” de la Utrecht.
RECORDURI ? DA, DAR CE VALOARE 

AU ELE?...
Să tragem, așadar, linie după un 

•ezon plin, mult mai bogat ca în alti 
ani, în oare am avut primul campio
nat republican de copii, întîlniri bi
laterale cu selecționatele Berlinului, 
R. S. Cehoslovace și R.S.F.S. Ruse, 
numeroase participări în concursuri 
internaționale (unele încheiate cu 
frumoase succese) și un fructuos 
achimb de experiență cu cîțiva îno
tători și antrenori din S.U.A., țară 
în oare această disciplină sportivă 
a atins, pînă în prezent, cea mai mare 
dezvoltare. Și să vedem ce am rea
lizat.

Prima întrecere republicană rezer
vată celor mai tineri înotători, deși 
desfășurată nu în cea mai potrivită 
formulă, a scos în evidență, pe de-o 
parte, faptul că avem în sfîrșit o 
competiție care să stimuleze preocu
parea antrenorilor pentru crearea 
unui rezervor al viitorilor perfor
meri. Iar, pe de altă parte, concursul 
respectiv ne-a arătat că 
fruntașe din București 
ța avem mai multe 
de mare perspectivă, cu posibilități 
de a intra curînd în rîndul fruntași
lor europeni. Așadar, deocamdată UN 
PLUS LA CAPITOLUL SPERANȚE.

In întrecerile Internationale bila
terale am obținut doar o singură vic
torie in fața echipei feminine a 
R.S.F.S.R. In schimb, în concursurile 
de la Bratislava, Eger, Belgrad, Wro
claw, Atena, Sofia sau București 

Barban (devenită una din 
Oe® mai bune specialiste europene 
ia procedeul spate), Vasile Costa și 
Angel Șoptereanu — oare se apropie 
5^ .P3,1?1 lepezi de cei mai buni spe- 

ai probelor de bras — Ingrid

în secțiile 
și Reși- 
elemente

au obți- 
ujiot ad-

100 m și
100 m,

Ungur sau Vladimir Moraru 
nut succese prețioase în fata 
versuri valoroși.

Gu excepția probelor de
200 m fluture (masculin), 
200 m bras și 100 m fluture (feminin), 
la toate celelalte, recordurile republi
cane de seniori au fost corectate în 
acest sezon. Este fără îndoială un 
salt îmbucurător, care subliniază — 
mai mult ca oricînd — că și în con
dițiile în care lucrează înotătorii noș
tri fruntași, acolo unde perseverența 
a fost dublată de o muncă intensă 
de zi cu zi, obținerea unor rezultate 
mai bune ca în anii trecuți a fost pe 
deplin posibilă.

Putem să ne declarăm însă sa-

PUNCTE DE VEDERE
tisfăcuți doar cu atît ? Nu, desigur. 
Penitru că noile cifre din tabela de 
recorduri (exceptînd cea a Cristinei 
Balaban la 100 m spate, 1:11,0) sînt 
încă cu mult în urma rezultatelor 
obținute chiar și în țări unde natatia 
nu cunoaște o deosebită dezvoltare.

Ce reprezintă actualele noastre re
corduri ? Cifre satisfăcătoare — pen
tru nivelul atins de înotătorii noștri 
— cu care se putea cîștiga un con
curs de anvergură europeană doar 
cu 5—6 ani în urmă. Atît.
PROGRESUL ESTE MULT

O comparație (pe care 
mări în tabelul alăturat) 
lor care separă mediile 
performeri din tară de 
registrate în Europa și în lume, anul 
trecut și anul acesta, ne indică un 
progres aproape general al înotăto
rilor noștri fruntași. Exceptînd pro
bele de 200 m fluture (masculin) și 
400 m liber (feminin), în rest, dife
rentele care ne despart de cei mL 
buni specialiști din Europa și chiar 
din lume au scăzut cu zecimi și chiar

PREA LENT 
o puteti ur- 
a diferente- 
primilor 5 
mediile în-

secunde întregi. Cel mai mare salt serie de deficiențe, care în mod ne- ADRIAN VASILIU

în acest tabel au fost înscrise mediile primelor 5 perfor- 1964 și 1965) avînd între paranteze diferența dintre mediile
manțe din lume, din Europa și din țară (comparativ în anii românești, cele mondiale și, respectiv, cele europene.
FEMININ — 1964 în lume în Europa In țară FEMININ — 1965 în lume în Europa In țară
100 m liber : 60,1 ( 8,7) 62,5 ( 6,3) 68,8 100 m liber : 61,2 ( 6,9) 62,2 ( 5,9) 68,1
400 m liber : 4:42,4 (44,3) 4:51,5 (35,2) 5:26,7 400 m liber : 4:42,1 (45,4) 4:52,1 (35,4) 5:27,5
100 m spate : 1:08,2 ( 9,6) 1:09,4 ( 8,4) 1:17,8 100 m spate : 1:08,4 ( 8,8) 1:09,8 ( 7,4) 1:17,1
100 m bras : 1:18,2 ( 8,5) 1:18,5 ( 8,2) 1:26,7 100 m bras : 1:17,7 ( 7,8) 1:18,4 ( 7,1) 1:25,6
200 m bras : 2:46,7 (19,5) 2:46,7 (19,5) 3:06,2 200 m bras : 2:47,8 (16,0) 2:48,0 (15,8) 3:03,8
100 m fluture : 1:05,8 (11,2) 1:07,6 ( 9,4) 1:17,0 100 m fluture : 1:06,3 (11,2) 1:08,3 ( 9,2) 1:17,5
400 m mixt : 5:20,5 (51,5) 5:30,2 (41,8) 6:12,0 400 m mixt : 5:23,3 (45,4) 5:32,5 (36,2) 6:08,7

MASCULIN — 1964 MASCULIN — 1965

100 m liber : 53,2 ( 5,9) 53,9 ( 5,2) 59,1 100 m liber : 53,9 ( 4,7) 54,3 ( 4,3) 58,6
400 m liber : 4:14,1 (30,9) 4:20,2 (24,8) 4:15,0 400 m liber : 4:15,1 (27,9) 4:19,5 (23,5) 4:43,0

1500 m liber : 17:02,5 (2:40,5) 17:31,1 (2:11,9) 19:43,0 1500 m liber : 17:02,4 (2:02,5) 17:27,7 (1:37,2) 19:04,9
100 m spate : 60,5 ( 8,5) 61,3 ( 7,7) 69,0 100 m spate : 61,2 ( 7,0) 62,1 ( 6,1) 68,1
200 m spate : 2:11,8 (19,1) 2:15,4 (15,5) 2:30,9 200 m spate : 2:13,3 (15,9) 2:16,2 (13,0) 2:29,2
100 m bras : 1:07,7 ( 7,7) 1:09,2 ( 6,2) 1:15,4 100 m bras : 1:08,3 ( 6,1) 1:08,8 ( 5,6) 1:14,4
200 m bras : 2:28,8 (15,7) 2:30,3 (14,2) 2:44,5 200 m bras : 2:30,9 (12,6) 2:31,2 (12,3) 2:43,5
100 m fluture : 57,7 ( 9,3) 60,0 ( 7,0) 67,0 100 m fluture I 58,2 ( 6,9) 59,4 ( 5,7) 65,1
200 m fluture : 2:08,5 (254) 2:12,6 (21,0) 2:33,6 200 m fluture : 2:09,4 (26,3) 2:13,0 (22,7) 2:35,7
400 m mixt i 4:49.5 (47.7) 4:58,1 (39,1 5:37,2 400 m mixt t 4:53,3 (35,1) 4:58,5 (29,9) 5:28,4

Vedere genera
lă a complexului 
turistic și sportiv 
Borșa, loc prefe
rat de turiști in 
toate anotimpurile 
și pe timp de iar
nă de schiori. De 
aici începe poteca 
turistică spre Pie
trosul Rodnei.

l-au înregistrat fondiștii de la 1 500 in 
liber (aproape 40 de secunde!), probă 
în care pentru prima oară înregistrăm 
patru sportivi sub bariera celor 19 
minute. Ar mai fi de subliniat și pro
gresul înregistrat de cei mai buni con- 
curenți la procedeele bras și spate 
(masculin și feminin). Și cam atît.

Urmărind și modul în care progre
sează înotătorii din U.R.S.S., R. D. 
Germană, Franța, Ungaria, Italia, R.F. 
Germană (ne limităm doar la princi
palele forțe din natatia europeană) 
vom ajunge la concluzia că progresul 
fruntașilor noștri este totuși lent, în 
totală neconcordantă cu dezvoltarea 
natației pe continent. El se datorează 
mai mult efortului izolat al sportivi

secțiile noastre de înot. Atît 
celor 4 antrenori amintiți mai 
Și
P.

în al lui M. Mitrofan, I. 
Stroescu, E. Vasiliu, M. 
M. Baciu, I. Enăceanu

I. Tothpal (Tg. Mureș), 
(Galați), F. Heitz (SSE Si-

lor citati mai sus ca și preocupărilor 
antrenorilor lor (R. Drăgușanu, Gh. 
Dimeca, P. Lovas și L. Ungur).

Am consultat planurile de perspec
tivă și performantele prevăzute de 
antrenori pentru cei mai buni spor
tivi din 
în cazul 
sus, cît 
Frîncu, 
Cristescu, 
(București), 
D. Mititelu 
biu), B. Iordaki, M. Benedek (Cluj), 
P. Lovas (Timișoara), I.- Borza (Arad), 
am constatat că din grupele respec
tive doar cîte 2—3 înotători au atins 
rezultatele propuse. Restul au bătut 
pasul pe loc,, sau In iuaele cazuri 
(E. Voicu, C. Georgescu—Dinamo, G. 
Malaroiuc, C. Săruleanu, Gh. Tro- 
hani — CSS București, N. Bărbulescu 
— Rapid, M. Klosz — Mureșul, E. 
Boteza tu — SSE 1 Buc.) ău făcut 
chiar pași înapoi.

Așa cum am mai arătat, realizările 
obținute — pe care nimeni nu le 
contestă — nu pot ascunde însă o

Ajunși la complexul turistic și spor
tiv Borșa din regiunea Maramureș, a- 
matorii de drumeție au prilejul să urce 
pe cel mai înalt vîrf din Munții Rodnei, 
de unde se poale admira o panoramă 
de-a dreptul monumentală.

Complexul Borșa — capacitatea 225 
locuri, restaurant, club — se află în 
pitorescul defileu creat de Munții Ma
ramureșului și cei ai Rodnei, prin care 
șerpuiește șoseaua națională ce face 
legătura între Baia Mare și Vatra Dor- 
nei. In afara mijloacelor auto-moto, la 
Borșa se poate ajunge și cu trenul, de 
la Salva prin Vișeu.

Privind din comuna Borșa — altitu
dine medie 800 m — spre masivul 
Rodnei, putem ști încă din zorii zilei 
ce vreme vom avea: dacă 
vîrfului Pietrosul s-a format 
de nori, atunci trebuie să ne 
la ploaie.

Urcînd prin ulița comunei, 
Pietroasa", j

denumită 
și „Pietroasa", pe lingă gospodăriile 
bine îngrijite ale maramureșenilor, vom 
străbate în continuare printr-o vegeta
ție mai întîi a făgetelor și apoi a bra
dului și molidului, prin Piciorul Mo
șului. pînă ce vom sosi în căldarea 
glaciară a Iezerului, la 1 800 m altitu
dine, unde ne va întîmpina jneneni- 
șul. Aici există și o stație meteorolo
gică cu construcții anexe, care la ne
voie, cu bunăvoința gazdelor, pot servi 
ca adăpost

Un mic popas reconfortant va oferi 
turistului posibilitatea să admire pa
jiștea și lacul din căldarea glaciară, 
care-și prelinge apele cristaline spre 
locurile pe care le-am părăsit de circa 
4 ore. Vara, jnepenișul este cuprins de 
coloritul roșu al rododendronilor, iar 
acum, toamna, vegetația de nuanță ară
mie oferă un cadru natural feeric necu
noscut altor zone turistice din țară. 
După ce vom umple bidoanele cu apă 
rece ca gheața din Iezer, ne pregătim 
pentru a doua escală itinerarului 

îndoielnic frînează progresul nata- 
ției noastre. Cum este posibil ca la 
aceiași antrenori, C. Balaban, V. Mo
raru, A. Șoptereanu sau I. Ungur, pe 
de-o parte, să poată cîștiga într-un 
singur sezon secunde prețioase, iar 
C. Georgescu (Steaua), M. Potoceanu, 
A. Sterner, T. Șerbun, D. Demetriad, 
A. Trohani, C. Malarciuc ș.a. să ră- 
mină încă la rezultate modeste ? Fără 
îndoială că în primul rînd sportivii 
în cauză nu au dovedit o preocupa
re asemănătoare campionilor, nu au 
depus aceeași rîvnă și seriozitate în 
pregătire, dovedind multă comodita
te și lipsă de ambiție. In același 
timp, însă, apare tot atît de evident 
că dînd prioritate „vîrfurilor", antre
norii respectivi au neglijat într-o 
oarecare măsură pregătirea celorlalți 
sportivi din secții.

Și pentru că tot sîntem la acest 
capitol, mai trebuie să subliniem 
faptul că în majoritatea secțiilor 
fruntașe putem întîlni înotători pla
fonați, de 
prea mare 
de sumele 
de timpul 
pectivi cu 
sînt însă și conducerile secțiilor res
pective, chiar și federația de specia
litate, care nu au intervenit cîtuși 
de puțin pentru a normaliza situația.

Sînt, desigur, posibilități ca nata- 
noastră să obțină rezultate și 

început a și fost 
și rezultatele din acest 

putem aștepta 
nu este păcat 
acești sportivi, 
antrenorii res- 
lor ? Vinovate

la care nu 
lucru. Or, 

învestite în 
pierdut de 
pregătirea

ția 
mai bune. Un 
făcut 
an ni-1 confirmă din plin. E nevoie 
însă de o mai bună organizare în 
secții, de o muncă de selecție cît mai 
judicioasă, preocupare pentru o in
struire intensă și superioară din 
punct de vedere calitativ, ca și de un 
control cît mai exigent din partea or
ganelor în drept. Fără acestea ne vom 
mulțumi și pe viitor să mai „smul
gem" (acesta este cuvîntul) cîteva 
zecimi recordurilor, dar să nu avem 
nici un medaliat, cel puțin la „euro
penele" de la Utrecht.

nostru : vîrful Pietrosul Rodnei (alt. 
2 305 m) sau, cum i se mai spune, Pie
trosul Mare. Versantul nordic al masi
vului impresionează pe turiști și prin 
panta înclinată, peste 45 de grade, 
urmând a fi atacată pe o altitudine de 
500 metri.

Privind de la baza căldării spre 
vîrf, peretele se aseamănă cu forma unui 
con.

Ocolim lacut prin stingă și sîntem 
oaspeții primelor stînci. In fața noastră 
se deschide în stîncă o potecă con
struită de curînd care, șerpuind în 
zig-zaguri, transformă astfel panta în
clinată într-o cărare comodă de 15 
grade, înclinație pe care turiștii o vor 
străbate în șir indian, aidoma unui 
șirag de mărgele. După o oră vom 
ajunge pe Pietrosul, cea mai dominantă 
cotă a masivului Rodnei.

Privirea scrutează de jur împrejur 
toată măreția peisajului. In stînga ne 
va apare îndepărtatul masiv al Lăpu- 
șului și Gutinului, iar în dreapta cel 
al Prislopului, de-a lungul cărora șer
puiește, privind în jos, defileul Borșei 
și al Vișeului. In spate atenția noastră 
va fi reținută de culmile semețe ale 
masivului, pînă departe în zări,ry/e 
Ineul dă mina cu orizontul.

Dar, Munții Rodnei mai oferă dru
meților și alte frumuseți nebănuite...

ION PANAITESCU 
membru în comisia de turism 
și alpinism a orașului București

Activitate bogată
in raionul Sibiu

Din inițiativa consiliului raional 
UCFS și a comisiei raionale de turism, 
în această perioadă asociațiile spor
tive din localitățile raionului au orga
nizat o serie de acțiuni turistice ca : 
excursii la munte, vizitarea unor locuri 
pitorești etc. Astfel, un număr însem
nat de iubitori ai turismului din aso
ciația sportivă Zorile din comuna Tăl- 
maciu a vizitat complexul Poiana Bra
șov și împrejurimiile. O serie de tu
riști mai experimentați, membri ai 
asociației Avîntul Avrig, au realizat 
o frumoasă performanță, parourgînd 
crestele munților Făgăraș. Trebuie să 
mai amintim și de reușita excursie or
ganizată de consiliul asociației Știința 
din Ocna Sibiului la stațiunea balne
ară Păltiniș din munții Cibinului.

Acum, în perioada de toamnă, oînd 
timpul permite organizarea excursiilor 
în bune condițiuni, o serie de asociații 
sportive ca de pildă cele din Cisnă- 
die, Orlat și Săliște au prevăzut în 
planul lor de muncă o bogată activi
tate turistică.

D. SOLOMEI. coresp.

FFCUPA PROGRESUL"
LA ORIENTARE TURISTICĂ

Kecent a avut loc concursul de orien
tare turistică dotat cu „Cupa Progre
sul", la care au luat parte 18 echipe 
masculine, 3 echipe feminine și 3 echipe 
de juniori din asociațiile sportive din 
raionul V. I. Lenin-București.

Traseul, punct de plecare și sosire 
Cabana Gîrbova, a măsurat cca 11 km, 
cu o diferență de nivel de 500 m.

După parcurgerea itinerariului au 
fost desemnați următorii cîștigători : 
juniori: Constantin Alexandrescu și 
Eugen Stoian (Palatul Pionierilor) ; 
feminin: Marieta Lazar și Elena Frîn- 
tură (Tînăra Gardă); masculin: Ște
fan Bucur și Vasile Liritis (Vulcan).

Concursul, organizat de clubul spor- 
Progresul-București, s-a bucurat de 
frumos succes.

tiv 
un

Activitatea turistică
de la Industria Bumbacului

Gîrbova 
de 9 și 
altă ex- 
vizitarea
Diham,

Muncitorii de la Industria Bumba
cului sînt mari amatori de turism și 
sînt puține săptămâni cînd ei nu par
ticipă la excursiile organizate de că
tre asociația sportivă. Aceasta se da- 
torește și faptului că tovarășa I.ucia 
Simionescu responsabilă cu turismul, 
o iubitoare a drumeției, desfășoară o 
activitate rodnică. Astfel, de ourînd 
au fost organizate excursii la 
(3-4 octombrie) iar în zilele 
10 octombrie a fost făcută o 
cursie pe Valea Prahovei cu 
Poienii Izvoarelor, Gîrbova, 
ș.a., la care au participat peste 50 de 
salariați.

Zilele acestea la Diham va avea loc 
un concurs de orientare turistică la 
care întreprinderea participă cu patru 
echipe (două de băieți, două de fete) 
pentru care acțiune ele se pregătesc cu 
multă atenție.

N. TOKACEK-coresp-
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CE PĂRERE AVEȚI
DESPRE CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE ATLETISM PE ECHIPE?

5 Prelungire exagerată...
Gheorghe ZIMBRES) lANU. antrenor 

federal :
„Desfășurarea ediției din acest an a cam

pionatului pe echipe a fost caracterizată de 
două aspecte distincte. Turul competiției a re
liefat interesul deosebit al consiliilor regionale 
ale UCFS și al cluburilor sportive, pentru dez
voltarea generală a activității atletice, preocu
parea sporită a antrenorilor pentru îmbună
tățirea muncii de selecție și pregătire. Rezul
tate : înviorarea activității atletice în diferite 
centre și secții; promovarea unor tineri talen
tați, creșterea nivelului mediu al performan
țelor la majoritatea probelor cuprinse în pro
gram.

Nu același interes a caracterizat însă returul 
întrecerii. Chiar de la prima etapă a returului 
s-a constatat existența unor vechi lipsuri or
ganizatorice și, în plus, prezența in concurs 
a unor atleți nepregătiți (se pare că pentru 
aceștia cele 4 luni de întrerupere au însemnat 
o... vacanță totală !), numeroase improvizații 
supărătoare. Evident, în patru luni de zile nu 
se puteau rezolva probleme vechi de ani și 
ani. Așteptam însă să vedem, în mod concret 
măsuri practice și, mai ales, o muncă sus
ținută.

Fără discuție, campionatul pe echipe și-a 
dovedit, în general, utilitatea. întrucît majori
tatea formațiilor participante au contat, în 
întreceri, pe cei mai buni atleți, membri ai 
lotului republican, programul de desfășurare 
a competiției a fost subordonat pl inului gene
ral de pregătire a lotului. De aceea, turul a 
avut Joc în lunile aprilie și mai, iar returul în 
octombrie și noiembrie. Se vede deci că în 
plin sezon competițional nu a existat, de fapt, 
nici un concurs. în afară de aceasta, atît star
tul cit și finalul competiției s-au desfășurat, de 
multe ori, în condițiuni atmosferice nefavo
rabile și au impus prelungirea exagerată a 
sezonului de concursuri.

■ De ce nu se întocmesc 
clasamente separate?

ion NAE, președintele clubului sportiv 
Dinamo București :

împărtășesc părerea că o asemenea com
petiție este binevenită pentru atletismul 
nostru. Rezultatele generale trebuie apreciate 
și in lunctie de obiectivele pe care și le-a 
propus acest campionat in actuala lui formă 
de desiășurare. A fost un sezon de consoli
dare organizatorică a secțiilor, de apiiccie a 
unor măsuri menite să îmbunătățească atît 
munca de selecție cit și procesul de instruire, 
iai bilanțul cifric din 1965 va fi completat, 
fără îndoială, cu o serie de succese pe caie le 
vom putea cunoaște și aprecia la justa va
loare abia anul viitor, sau poate chiar peste 
doi ani.

Și pentru că mi s-a cerut părerea despre 
acest campionat, vreau să fac cîteva sugestii 
menite să contribuie la îmbunătățirea activi
tății. O primă observație se referă la alcătui
rea clasamentelor. Departe de a reprezenta o 
simplă statistică a punctelor, ele constituie un 
puternic stimulent in munca secțiilor, a clu
burilor. Surprinde faptul că s-a ajuns la con
cluzia utilității unui clasament mixt I Acest 
lucru poate diminua valoarea reală sau poate 
acoperi slăbiciunile unei formații. Și, în plus, 
nici nu ține seamă de particularitățile unor 
cluburi, care prin specificul' lor pot dezvolta, 
de exemplu, mai mult atletismul masculin.

Poate că regulamentul viitoarei ediții a 
competiției va trebui să prevadă limite 
de virstă pentru anumite categorii de atleți, 
in sensul ca să se îngrădească participarea 
unora, care ani de-a rindul se mențin la ace
lași plafon scăzut și nu mai arală nici un fel 
de perspectivă de progres. In felul acesta 
cluburile, chiar și Dinamo, ar fi obligate să 
acorde o mai mare atenție pregătirii serioase 
și promovării -atletHor tineri, juniorilor.

De .asemenea, cred că este absolut necesar 
ca programul concursurilor, să iie întocmit cu 
mg^^fpulțăn.-jirlclițigziWe In această pr^igță

Râspunzîndu-se unei necesități vitale a atletismului nostru, în acest an s-a organizat campio
natul republican pe echipe, care angrenează - la cele două categorii - 26 de formații de cluburi 
și reprezentative de regiuni.

Dacă ținem seama de obiectivele majore pe care și le-a propus această competiție — învio
rarea generală a atletismului în toate regiunile țării, activizarea tuturor secțiilor și comisiilor lo
cale și regionale de atletism, creșterea performanțelor în toate probele, promovarea și rodarea 
în concursuri a unui mare număr de tineri talentați etc. - putem aprecia că întrecerea pe echipe 
- ediția 1965 înseamnă pentru'atletismul nostru un important mijloc de progres multilateral.

Am urmărit, cum era și firesc, desfășurarea celor 6 etape de pînă acum ale competiției și 
putem afirma că obiectivele propuse sînt îndepli nite doar în linii generale. Totodată, urmărind 
evoluția otleților fruntași, ca și a „debutanților", stînd de vorbă cu mulți dintre ei, ca și cu o serie 
de cadre tehnice, ne-am dat seama că desfășurarea campionatului ridică unele probleme im
portante, care n-au permis ca lucrurile să urmeze drumul firesc, așteptat de toți.

Pentru că majoritatea acestor constatări se referă la probleme care privesc regulamentul, 
la altele de ordin metodic și organizatoric și pentru ca rezolvarea lor să poată fi realizată din 
timp, înainte de definitivarea calendarului comp etițional pe 1966, ne-am propus să punem în dis
cuția unor specialiști cîteva din aspectele activității desfășurate în cadrul acestei competiții.

lată răspunsurile primite :

un singur exemplu : în retur echipa Dinamo 
a susținut intilnirile din cadrul celor 1 etape 
numai în... deplasare 1 Ceea ce nu este ciluși 
de puțin just.

Bl Atenție la... vacanță!
Gheorghe MÎLIFÎ, metodist pentru atle
tism la' consiliul regional UCFS Banat: 

Pentru regiunea noastră campionatul a în
semnat prilejul unui reviriment în întreaga 
activitate atletică. Dacă performanțele nu s-au 
ridicat totdeauna la nivelul cerințelor, aceasta 
se explică și prin faptul că în acest an noi, 
ca și majoritatea formațiilor, n-am putut re
zolva în întregime problema acoperirii tuturor 
probelor cu atleți de valoare, participînd în 
campionat cu ceea ce aveam încă clin anii 
trecuți. Cred că ar fi bine ca, in viitor, să se 
limiteze treptat vîrsta competitorilor. Aceasta 
va face ca în toate regiunile să existe o mai 
intensă preocupare și mai multă responsabili
tate pentru descoperirea și pregătirea tine
relor talente.

Se impune totuși o precizare. Punînd în 
discuție problema limitei de vîrstă nu mă gîn- 
desc cîtuși de puțin la acei sportivi valoroși 
care au încă posibilități de a obține perfor
manțe, ci la acei atleți plafonați, a căror folo
sire în etapele de campionat nu a contribuit 
aproape cu nimic la progresul atletismului din 
regiunea noastră.

Sînt categoric pentru renunțarea la sistemul 
mixt al clasamentului. Clasamentele separate 
pentru bărbați și femei vor oglindi mai fidel 
situația actuală și ne vor arăta unde trebuie 
să ne îndreptăm mai mult eforturile. In aceeași 
ordine de idei, socotesc că actualul sistem de 
punctaj (5—3—2—1 p) nu stimulează în mă
sură suficientă creșterea performanțelor și din 
această cauză nu contribuie, după părerea 
mea, la popularizarea și la atragerea a cît 
mai mulți spectatori în tribunele concursurilor. 
Pentru o apreciere reală și stimulativă a per
formanțelor, propun ca federația să studieze 
posibilitatea folosirii tabelei internaționale de 
punctaj, așa cum s-a făcut la întrecerile echi
pelor din categoria B.

Poate pare paradoxal că într-o discuție în 
care domină părerea că etapele returului sînt 
programate prea tîrziu eu să propun ca re
luarea campionatului să se facă... și mai tîr
ziu. Motivarea, în ceea ce ne privește, este 
legată de dificultățile de pregătire a echipei, 
formată ca și în alte regiuni, în majoritate din 
studenti și elevi. Or, studenții și elevii revin 
din vacantă, la Timișoara, abia la jumătatea 
lunii septembrie!

■ 12 echipe și 6 etape!
Ion SOTER, antrenor coordonator fa 

clubul Steaua :
N-am să mai repet părerile exprimate des

pre utilitatea acestei competiții, care a făcut 
extrem de mult pentru activizarea secțiilor, 
pentru dezvoltarea nivelului mediu al atle
tismului.

Campionatul 1965 mi-a întărit convingerea 
că trebuie să privim în perspectivă, să nu ne 
reducem preocuparea la cîșligarea unei partide 
sau alteia, la un loc fruntaș în clasamentul 
general. Trebuie să fim foarte atenți la as
pectul metodic al programării tîrzii, la sfîrșit 
de sezon, a etapelor returului. Consider că 
data ultimelor etape este în defavoarea muncii 
de instruire și îi lipsește pe atleții fruntași de 
un repaos competițional, de refacere a posibi
lităților fizice și psihice, înaintea reluării pre
gătirii din lunile de iarnă.

Cred că una din soluțiile îmbunătățirii acti
vității generale poate fi majorarea de la 9 la 
12 a numărului echipelor din prima categorie, 
fără a se mări însă numărul etapelor (să se 
renunțe la returul competiției). Mă gîndesc 
ca primele patru etape să aibă loc în primă
vară (aprilie—mai) iar ultimele două în toamnă 
(pînă Ia cel tîrziu jumătatea lunii octombrie).

tn orige caz, o discuție ■— urmată de măsu
rile cele mai juste — despre problemele de 
structură organizatorică ale campionatului ne 
vojț.Agrișă, greșim, jn, ț.?9*inu're,  fe 

privește metodica antrenamentului. Argumen
tul că întrecerile campionatului sînt progra
mate în luna octombrie, dat fiind faptul că și 
Jocurile Olimpice vor avea loc tot în această 
lună și că, deci, trebuie realizată forma ma
ximă a sporiivilof în această perioadă este 
desigur, important. Dar, să nu uităm că în 
1968 sezonul concursurilor nu va începe din 
luna aprilie, ci mult mai tîrziu. Și acesta este 
cu totul un alt lucru !

Bl 0 singură etapă
și alte criterii 
de participare

Vladimir SIMIONESCU, din d irecția edu
cației tineretului din Ministerul învă- 
țămîntului :

Actualul sistem după care se desfășoară 
campionatul pe echipe mi se pare o formulă 
competițională depășită. Nu este vorba numai 
de datele de desfășurare, ci și de criteriile de 
participare. Ce propun : categoria A să se des
fășoare într-o singură etapă; categoria B cred 
că trebuie să se adreseze mai ales juniorilor 
(de data aceasta cu mai multe etape) și cu 
probe specifice vîrstei. Este foarte utilă și 
angrenarea celor care au depășit vîrsta junio
ratului, dar împărtășesc părerea că în acest 
caz probele trebuie organizate diferit. Este, 
de fapt, o cerință a metodicii de pregătire cu 
tinerii atleți. Programarea intrecerilor trebuie 
să țină seama de perioada pregătirilor și a 
examenelor școlare și universitare. Tocmai de 
aceea nu înțeleg de ce nu se prevede nimic 
în lunile de vacanță !

■ Atletism
în noiembrie?

Baruch ELIAS, antrenor coordonator la 
probele de sărituri :

Este interesantă și foarte actuală această 
discuție, mai ales că acum gvem o oarecare 
experiență și se pot desprinde unele con
cluzii practic verificate

De aceea se fac acum atîtea discuții, atîtea 

Cîteva
concluzii

Ca fiecare dintre tehnicienii care au răspuns anchetei1 
noastre, împărtășim părerea că, într-adevăr, acest campionat 
pe echipe, cu toate lipsurile care au apărut, a dat multă viață 
atletismului nostru și sîntem absolut convinși că la viitoarele 
sale ediții va înregistra un nivel calitativ cu mult superior.

Dar, așa cum am mai arătat și cu alte prilejuri, nu 
putem trece peste o serie de repetate deficiențe, semnalate 
încă de la prima etapă. Improvizațiile, prezența unor sportivi 
plafonați, faptul că majoritatea echipelor n-au reușit ki

„acopere" unele probe, că rezultatele n-au depășit, cu unele excepții, un nivel valoric 
modest, că nu pretutindeni desfășurarea concursurilor s-a făcut în cele .mai bune con
dițiuni (stadioane neamenajate, lipsă de materiale, arbitri :---- ——»•
etc), sînt lacune însemnate care, după părerea noastră, ar 
evitate. Spunem aceasta deoarece acest campionat nu trebuie considerat, așa cum 
greșit au făcut unele cluburi și consilii regionale ale UCFS, drept un experiment. Pre
gătirea pentru trecerea la această formă competițională s-a făcut din timp (în 1962 și 
1963 a fost organizat concursul republican pe echipe reprezentative de regiuni, iar 
anul trecut au avut loc întrecerile, tot pe echipe, ale primei Spartachiade republicane). 
Deci, a existat posibilitatea pregătirii sub toate aspectele, în special organizatoric, <s 
acestei competiții și consolidarea secțiilor. Adevărul este că selecția și pregătirea echi
pelor a început abia în acest an, cu puțin timp înaintea începerii campionatului și co 
de aici au pornit cele mai multe dintre lipsurile constatate. _

Lucrurile pot și trebuie să fie radical schimbate ! Se înțelege că este necesara o 
îmbunătățire continuă a muncii la nivelul secțiilor de atletism din cluburi și asociații, 
o preocupare sporită a antrenorilor și profesorilor de educație fizică, a consiliilor UCFS.

De asemenea, credem că foarte multe dintre propunerile făcute, de interlocutorii 
noștri pot contribui la îmbunătățirea generală a activității atletice. Printre altele, ni se 
par interesante propunerile referitoare la mărirea numărului de echipe, la sistemul de 
promovare și retrogradare, de întocmire separată a clasamentelor întrecerii, și mai ales 
de desfășurare a etapelor la datele cele mai convenabile, în raport cu cerințele meto
dice și ale planului general de pregătire.

In orice caz, o analiză a tuturor acestor aspecte în cadrul federației de specia
litate se impune! ________ _ _____________ -

Pagină realizată d< ROMEO VILARA și DAN GÎRLEȘTEANU __  '
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propuneri, cărora le voi adăuga și pe at» 
mele :

& ETAPELE CATEGORIEI B, programate în 
luna iunie, coincid cu perioada examenelor 
școlare. Trebuie revizuită programarea lor

• CA SA SE EVITE OBOSEALA CONCU- 
RENȚILOR pricinuită de întreceri și de depla
sări, propun ca etapele să nu se mai desfășoa
ră săpțămînal, ci bilunar. De asemenea, pentru 
simplificarea organizării concursurilor mă gîn
desc ca o etapă să nu mai aibă loc sîmbăta șj 
duminica, ci numai dumihica, în două reuniuni.

• ATLETISM TN NOIEMBRIE ? Mi se pare 
nepotrivită această lună pentru a se mai ob
ține performanțe. Colegul meu, Mihai Tinfo- 
rescu, spunea despre alergătorii de fond, pe 
care-i antrenează, că n-au un timp de refacere 
corespunzător solicitărilor dintr-un an, întrucîi 
după etapa de la 6-7 noiembrie ei vor lua 
parte și la faza regională a campionatului 
de cros, iar de la 1 decembrie își vor relua 
pregătirea pentru viitorul sezon. Atleții, indi
ferent de specialitatea lor, trebuie să benefi
cieze de odihnă (tratamente medicale, reface
rea potențialului general) pentru a putea rea
liza un randament cît mai ridicat în pregătirea 
de iarnă.

• TREBUIE GENERALIZATĂ FOLOSIREA 
TABELEI DE PUNCTAJ în ierarhizarea echipe
lor. Aceasta va stimula mai mult preocuparea 
pentru realizarea performanțelor.

• O PROBLEMA RIDICATĂ DE CALIFICA
REA ECHIPELOR IN CATEGORIA A. Nu discut 
despre meciul de baraj al formațiilor din grupa 
.provinciei". Este foarte just acest sistem. In 
schimb, mă gîndesc la faptul că una dintre 
cele 5 echipe bucureștene (de exemplu Pro
gresul) promovează automat în locul Metalului. 
In acest caz, sistemul nu mi se mai pare just, 
mai ales că — între noi fie vorba — Progresul 
(cu echipa pe care o are) n-ar avea nici o șan
să într-un meci cu Metalul și, în mod practic, 
anul viitor va fi ultima clasată I

p Specializare 
sau... „de toale“?

Silviu DUMITRESCU, antrenor coordo
nator la clubul Metalul :

După părerea mea, este nejust să pretindem 
ca acest campionat pe echipe să rezolve toate 
lipsurile atletismului nostru, rămase în... sus
pensie de atîția ani. Este normal ca programa
rea întrecerilor la început și la sfîrșit de sezon 
competițional să nu găsească toți alletii în 
cea mai bună formă, mai ales că nici condițiile 
atmosferice nu sînt cele mai potrivite. De 
asemenea, fiind o competiție pe ECHIPE în 
care punctele contează în primul rind, cam
pionatul nu trebuie privit numai prin prisma 
performanțelor,, ci și a locurilor ocupate și a 
adversarilor intilniți.

Secțiile de atletism din cluburi s-au orien
tat ani de zile spre stricta specializare a an
trenorilor, în raport cu necesitățile sportului 
de performanță și ca urmare a recomandărilor 
colegiului central de antrenori din FRA. Ii» 
mare parte această specializare a fost încu
nunată de succes. De aceea, nu trebuie să 
surprindă și nici să îngrijoreze lipsa de par
ticipant! sau rămînerea în urmă la, unele 
probe constatate la o serie de echipe. Echipa 
Steaua, virtuală ciștigătoare a acestui cam
pionat, nu are aruncători pentru că nu are 
nici un antrenor specialist; fornțația. Știința 
n-are fondiști și mărșăluitori etc. Aceștia nu 
pot fi .crescuți" decît de antrenori specialișli 
și pentru a putea obține categoria a II-a de 
clasificare, așa cum cere regulamentul, sînt 
necesari 2—3 ani. La Metalul activăm practic 
doar 3 antrenori. N-avem cum să cuprindem 
toate probele din atletism !

Dintre principalele aspecte pozitive ale des
fășurării campionatului remarc :

• INTERESUL MAI MARE PENTRU ATLE
TISM manifestat de consiliile regionale ale 
UCFS și de cluburile sportive;

• CREȘTEREA NIVELULUI PERFORMAN
ȚELOR MEDII la majoritatea probelor, ceea 
ce a făcut posibilă înregistrarea — pentru 
prima oară — a cite 50 de performanțe la 
unele probe deficitare prin numărul lor de 
practicanti (cursele de fond). ;

★ *

puțini și unii... improvizați 
fi putut fi în mare măsura

■ v



CARNET COMPETITION AL

VOLEI: Intră în luptă și echipele feminine CICLISM: Tinerii promit!
Mîine, în Capitală și în opt orașe 

din provincie, se desfășoară uns
prezece meciuri în cadrul campio
natelor republicane de voie! Ia cate
goria A, în seria L
i Echipele masculine participă la cea 
de a doua etapă a 
pala partidă avînd

întrecerii, princi- 
loc în București:

ordinea zilei
• Din programul 

.’desprind meciurile 
în București. In primul rînd, este 

•jvorba de întîlniri în generail echili- 
jbrate, între echipe situate în*.,  vecină
tate în clasament sau care își dispu- 
kă — tradițional — cu multă ardoare 
jpunctele puse în joc. In al doilea rînd, 
rdduă meciuri din București vor fi ar
bitrate de italianul Silvio Pozzi, bine
cunoscut publicului nostru. In al trei
lea rînd (ar fi trebuit să scriem în 
ifîrșit..-), stadionul Dinamo va găz
dui cel de al treilea cuplaj al cam
pionatului de categoria A ediția 1965 ! 
ț • In provincie se dispută doar două 

jineciuri (Știința Cluj — C.S.M-S. și 
‘Știința Timișoara — Știința Petroșeni), 
deoarece întîlnirea Rulmentul — Fa
rul a fost amînată, bîrlădenii avînd 
în program meciul cu echipa Lokomo
tiv Leipzig din R.D. Germană- In Ca
pitală, pe stadionul Gloria, arbitrul 
italian Silvio Pozzi va fluiera înce
perea meciului Gloria — Constructo
rul, iar duminică se vor desfășura 
confruntările Dinamo — Progresul și 
Grivița Roșie — Steaua. Aceasta din 
urmă va 
italianul

etapei a XX-a se 
care vor avea loc

Dinamo — Steaua. E de prevăzut că, 
pentru stabilirea rezultatului acestui 
interesant îneca, vor avea importanță 
maximă dublajele : la Dinamo dubla
jele în general dar mai ales cele 
din apărare, cu accent pe protecția 
blocajului, la Steaua dublarea ata
cului.

In afara celei din București, rețin 
în mod deosebit atenția întîlnirile 
Știinfa Brașov — Farul, Știința Timi
șoara — Tractorul și Petrolul — 
Constructorul Brăila, care promit dis
pute mai echilibrate. Sarcini de difi
cultate majoră au Știința Cluj, care 
joacă în deplasare cu Știința Galati, 
și MineruJ Baia .Mare, care joacă 
acasă, însă cu Rapid.

încep campionatul și eclupele fe
minine. Prima etapă are programate 
două jocuri la București (Dinamo — 
Partizanul roșu Brașov și Rapid — 
Metalul, în care Dinamo și Rapid 
sînt favorite) și trei în țară : Știința 
Cluj - - -
Iași șl 
Sibiu.

Ceva 
pare a 
Cluj și 
cele inai multe șanse de victorie.

C.P.B., Farul — Penicilina 
Știința Craiova — C.S.M.

mai strînsă dintre acestea 
fi partida de la Craiova, In 
la Constanța gazdele avînd

Cicliștii noștri juniori au avut anul 
acesta un program competițional mai 
judicios organizat decît seniorii. Din 
aprilie pînă în octombrie ei au par
ticipat la cele 6 etape ale „Cupei re
giunilor*,  iar pe parcursul acestui se
zon au mai fost chemați la startul 
„Criteriului juniorilor” (ediția a IX-a, 
desfășurată în august s a bucurat și de 
participarea unor alergători de peste 
hotare) și la acela al campionatelor re
publicane. In aceste condiții s-a con
tribuit — prin organizarea judicioasă 
a programului competițional — la des
fășurarea unui proces instructiv-edu- 
cativ metodic, lucru pentru care fede
rația de specialitate merită felicitări.

Să revenim insă la „Cupa regiuni
lor”. FR C. a introdus la ediția a 
V-a a întrecerii un nou punct în regu
lament : echipele vor fi formate din 
6 alergători juniori și doi de la ca
tegoria tineret. Prin aceasta s-a con
tribuit la ridicarea nivelului compe
tiției și la asigurarea unui program 
competițional bogat tinerilor cicliști 
aflați în primul an după depășirea 
vîrstei junioratului. Planificarea în
trecerii la date convenabile a permis 
regiunilor Brașov, Galați, Cluj, Mureș- 
Autonomă Maghiară, Ploiești și orașu
lui București să-și trimită în competi-

ție cele mai valoroase cadre de ju
niori. (De ce oare nu apar și regiunile 
Banat și Dobrogea?). Clasamentul fi
nal al întrecerii (1. București, 2. Bra
șov, 3. Brăila, 4. Cluj, 5- Tg. Mureș, 
6. Ploiești) constituie și el un punct

fi arbitrată de asemenea dc 
Pozzi.

• Tot 
ce în ce 
tru meciurile internaționale ale pri
mei noastre reprezentative (Hanovra. 
la 14 noiembrie cu R. F. Germană, 
Lyon — 28 noiembrie cu Franța). Co
lectivul de antrenori (Al. Teofilovici 
—coordonator, V. Moraru și D- Ma- 
noileanu) au condus în cursul săptă
mânii un antrenament pe stadionul 
Republicii și vor continua pregătirile 
cu următorii 25 de jucători : Drobotă, 
Rădulescu, Stoica, Dinu, Ionescu, Ior- 
dăchescu, Preda, Șerban, V. Rusu, Țu- 
țuianu, Demjan,. M. . Rusu, Iliescu, 
Băltărețu, Stănescu, Mateescu, Giu- 
giuc, Irimescu, Vusec, Dragomirescu, 
Sabău, Dragomir, Ciobănel, Teodorescu 
și Penciu.

la ordinea zilei sînt și din 
mai intensele pregătiri pen-

BASCHET: „Maratonul" dinamoviștilor bucureșteni 
continuă

Obligațiile campionilor pot fi uneori 
foarte obositoare. Un exemplu care se 
cuvine amintit în acest sens este acela 
al echipei Dinamo București. într-ade- 
văr, pentru a nu perturba desfășurarea 
campionatului prin aglomerarea restanțe
lor, la care i-ar obliga participarea în 
„Cupa campionilor europeni’*,  dinamo
viștii își susțin mai devreme o seric 
de meciuri din etapele viitoare. Astfel, 
actualmente ei sînt în cursul unui ade
vărat tumeu-maraton care a programat 
două și chiar trei meciuri pe săptămînă. 
Iată, de altfel, „programul44 complet al 
jocurilor susținute sau care urmează : 
duminică 17 octombrie cu Aurul Brad, 
marți 19 cu Steagul roșu la Brașov, vi
neri 22 la Timișoara cu Știința, dumi
nică 24 la Constanța cu Farul, marți 
26 la București cu Știința Galați, iar Ia 
o dată care nu e încă stabilită (dar tot 
în următoarele 10 zile, eventual înaintea 
plecării în Turcia) cu Știința Tgk Mu
reș ! în acest fel, ei își vor fi jucat în 
următoarele zile meciurile pînă în etapa 
a IX-a, în timp ce campionatul va ajunge 
abia la etapa a 5-a. Dacă adăugăm aces
tui maraton... intern călătoria cu auto
carul la Istanbul, incluzînd două meciuri 
cu Fenerbahce, vom avea o imagine des
tul de clară a activității lor în această 
perioadă.

în ce privește etapa a 
pionatului masculin seria 
azi și mîine, ca va avea 
normală. Demne dc semnalat echilibra-

IV-a a eam- 
I, programată 
o desfășurare

tele partide Dinamo Oradea Știința 
București și Steagul roșu—-Știința Cluj. 
Mai figurează în program meciurile
Rapid- Știința Tg. Mureș, Steaua- 
Știința Galați și /lurul ■— Știința Ti
mișoara. în seria a I l-a sînt programate 
partidele etapei a Vl-a : J.C.F.—Olim
piu, UN IO Progresul, Știința Brașov 
Academia Militară, A.S.A. Bacău— 
C.S.M.S. și Știința Craiova—Politehnica 
Cluj.

Și campionatul feminin (seria I și se
ria a JT-a) cuprinde partide de mare 
interes. Astfel, elin scria I rețin atenția 
meciurile Rapid—Voința Brașov și Ști
ința București—Voința București. Se vor 
mai disputa întîlnirile Constructorul— 
Crișul Oradea, Știința Cluj—I.C.F. și 
Mureșul—Progresul. în sfîrșit, seria a 
îl-a prevede disputarea jocurilor Știința 
Timișoara—S.S.E. Craiova, Voința Ora
dea— Olimpia, Ș.S.E. Satu Mare A.S.A. 
Cluj, Știința Constanța--C.S.M. S. și 
Spartac Salon ta—Voința Tg. Mureș.
DINAMO BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 

TIMIȘOARA 90—67
TIMIȘOARA, 22 (prin telefon). — 

în meciul de baschet masculin de ca
tegoria A, seria I, disputat vineri, 
Dinamo București a învins Știința Ti
mișoara cu 90—67 (48—31). Oaspeții 
au obținut o victorie meritată datorită 
superiorității pivoților și în aruncă
rile de la semidistanță.

ION IOANA — coresp.

/umorii eviderifiafi 
sezon competițional

Nicolae David, umil 
in întrecerile din actualul

tit tribut unor neglijențe care au 
cauzat abandonul echipei în ultima 
etapă și — implicit — retrogradarea 
formației în clasamentul general.

Victoria formației orașului Bucu
rești se datorește muncii unui grup 

de antrenori și strădani
ei antrenorului C. Cîr- 
jan — cel care a con
dus echipa în competi
ție Brașovul (antrenori
M. Ștefănescu și Tr. 
Chicomban) și Brăila 
(pregătită, de tînărul și 
inimosul Mihai Simion) 
au ocupat locuri merito
rii care atestă munca va
loroasă Ce se desfășoară 
în aceste centre pentru 
creșterea tinerelor cadre 
ale ciclismului.

„Cupa regiunilor” — 
și alături de ea celelal
te competiții pentru ju
niori — au scos în evi
dență o serie de elemen
te talentate. In afara 
„consacraților” C. f 
re și Șt. Suciu se poate 
vorbi despre o scrie de 
tineri care promit: Dorrf 
Motentan (Cluj). Teodor 
Gerea (Brăila). Alex. So- 
fronie (București), An
drei Demid >v (Brăila),
N. David (Tg. Mureș), 
V. Tudor (Ploiești), M. 
Beșleagă (București) An
drei Suciu (Brașov) șa.

In încheiere o propu
nere : forul de speciali
tate să promoveze cu mai 
mult curaj aceste elemen
te tinere în întreceri in
terne și internaționale cu 
kilometraj apropiat 
posibilitățile lor- Să 
uităm că în alte țări 
lergătorii de 18—21 
ani sînt de acum >

HANDBAL: Preocupare pentru calitate și spectacol
Ne apropiem de finalul sezonului 

oficial de handbal în aer liber. Mîine 
se dispută penultima etapă a turului 
campionatului republican, peste o săp. 
tămînă vom cunoaște obișnuitul „cam
pion de toamnă*  al fiecărei serii, pen
tru ca apoi să asistăm la-., pregătirile 
acelorași echipe 
țiilor în sală.

Este firesc ca 
me etape (care 
meciuri decisive, 
teres, printre «care și marele derbi Di
namo — Steaua) lupta pentru un loc 
cît mai bun în clasament să fie deo
sebit de dîrză. De aceea, mîine — 
ca și în ultima etapă — ne așteptăm 
Ia jocuri susținute cu toată ardoarea 
pentru realizarea unui rezultat favo
rabil.

Ne exprimăm din nou convingerea 
că echipele vor înțelege să-și dispute 
șansele cu toată corectitudinea, prin 
mijloace sportive și în primul rînd 
prin desfășurarea unui joc cît mai 
bun, așa cum fac, de altfel, unele 
dintre participantele la campionatul 
categoriei A. In această privință ni 
se pare că — în afară de Dinamo 
București și Steaua — exemplul echi
pei Dinamo Brașov este cel mai sem
nificativ și mai 
portarea acestei 
mare schimbare 
poartă amprenta 
manente pentru 
pentru un handbal gîndit și plin dc 
fantezie, prin care caută să obțină vic
toria. Firește că dinamoviștii folosesc 
din plin calitățile atletice, dar o fac în 
mod corect, în spiritul ideii de între
cere sportivă, chiar dacă rezultatul le 
este defavorabil, cum s-a întîmplat 
la «wciurile cu Steaua la București

în vederea competi-

în aceste două ulti- 
programează cîteva 

așteptate cu viu in-

convingător. In com- 
echipe se constată o 
în bine. Jocul său 
unei preocupări per- 
calitate și spectacol,

de discuție. Desigur, în primul rînd 
surprinde clasarea pe ultimul loc a 
echipei Ploieștiului- Cu siguranță, nu a- 
ceasta este valoarea alergătorilor lui 
Sima Zosim. Dar, ploieștenii au plă-

de 
nu 
a- 
de 
ași 

ai ciclismului", unii chiar învingători 
ai marilor competiții 
tradiționale. Trebuie să 
noi pe acest făgaș.

internaționale
ne... urnim și

H. N.

Cicliști sancționați

sau Știința București la Brașov. Cum 
se spune, ci știu să cîștige dar să și 
piardă, ceea cc constituie o calitate e- 
sențială, garanție 
viitoare.

Este un merit al 
special al prof. Ioan 
rul lor, care a știut
ceastă preocupare, să insufle jucăto-

a progreselor

jucătorilor și în 
Donca, antreno- 
să imprime a-

rilor pasiune, spirit de disciplină, spor
tivitate. Sperăm că dinamoviștii brașo
veni nu vor părăsi acest drum bun, 
care-i va duce cu siguranță spre locuri 
fruntașe, și <că exemplul lor va trezi 
ecou în rîndul altor echipe (din pă
cate cam multe...), convingîndu-le că 
prin pregătire și joc de calitate pot 
ajunge mai repede și mai sigur la 
victoriile dorite, (p.g.)-

Așa cum am făcut Ia timp cunoscut 
cititorilor noștri, o serie de cicliști — 
în dezacord cu atitudinea generală a 
sportivilor noștri și a marii majori
tăți a rutierilor — au comis în actua
lul sezon compelițional grave abateri. 
Deși presa a dezbătut pe larg acțiu
nile individualiste, spiritul egoist al 
unora dintre alergători, precum și a- 
baterile săvîrșite cu prilejul unor 
mari întreceri, mulți dintre ei nu au 
înțeles să-și schimbe în bine compor
tarea, să se încadreze în efortul ge
neral al sportivilor din țara noastră 
pentru continua creștere a performan
țelor, pentru obținerea rezultatelor la 
care le dau dreptul condițiile create, 
talentul și pregătirea lor. In „Turul 
Franței" pentru amatori, de pildă, u- 
nii dintre componenții reprezentativei 
noastre au abandonat nejustificat, do
vedind în plus o meschină înclinație 
spre căpătuială.

O bună parte dintre aceste abateri 
eu fost analizate cu prilejul unei re
cente ședințe a biroului Federației ro
mâne de ciclism. Manifestîndu-și de
zaprobarea față de aceste acte, mem
brii biroului federal au hotărît sanc
ționarea sportivilor în cauză. Astfel,

alergătorii Constantin Dumitrescu, 
Gh. Moldoveanu (Steaua), Gh. Băda- 
ră și Emil Rusu (Dinamo) au fost 
sancționați cu excluderea din lotu
rile republicane și suspendarea din 
activitatea competițională pe timp de 
un an.

Ținînd seama de gravitatea fapte
lor comise, Biroul Consiliului General 
al UCFS a aprobai măsurile luate de 
biroul federal în scopul de a contri
bui la îndreptarea acestor alergători șl 
de a oferi un exemplu pentru toți cei
lalți care se mențin pe o astfel d ... 
linie în comportarea pe terenurile de 
sport.

Sancționarea acestor cicliști vine 
să pună capăt unei situații aproape 
insuportabile care s-a instaurat de 
Ia o vreme în ciclismul nostru. Desi
gur, numai atît nu este suficient. Fe
derația de specialitate, cluburile spor
tive, antrenorii și cicliștii trebuie să 
ia măsuri hotărîte de curmare a spi
ritului egoist, de căpătuială, pe care-1 
manifestă unii alergători în con
cursurile interne și internaționale. 
Este necesară o temeincă muncă de 
educație cu toți alergătorii din sec
țiile cluburilor și asociațiilor sportive.

STMBATA
ATLETISM : stadionul Tineretului, de la 

15,30 : întreceri în cadrul campionatului 
pitalei

RUGBI: terenul Gloria, ora 15,30: Gloria- 
Constructorul (cat. A)

BASCHET : sala Floreasca, de la ora 17,30 : 
ICF — Olimpia Buc (m. II), Știinta Buc. - 
Voința Buc. (f. I)

SCRIMĂ : sala facultății de Drept, de la 
ora 17 : etapa a lll-a a campionatului repu
blican pe echipe și întrecerile din cadrul 
„Cupei Steaua"

HALTERE, sala din str. Șelari nr. 8, de la ora 
15 : finala campionatului republican pe echipe

ora 
Ca-

DUMINICA

■șHTRECERILOR sportive.«ram
ATLETISM : stadionul Tineretului, de la ora 8 : 

întreceri în cadrul campionatului Capitalei
RUGBI: stadionul Dinamo, de la ora 14:

Roșie - Steaua

VOLEI : sala Dinamo, de la ora 8,30 : Di
namo — Partizanul roșu Brașov (F), Metalul — 
Rapid (F), Dinamo - Steaua (M), meciuri în

RUGBI : stadionul Dinamo,
Dinamo — Progresul și Grivița
(cat. A)

BASCHET : sala Floreasca,
Constructorul - Crișul (f. I), Steaua - Știința 
Galați (m. I), Rapid — Știința Tg. Mureș (m. I), 
Rapid - Voința Brașov (f. I)

HANDBAL : terenul Giulești, de la ora 10 : 
Rapid " " ~ ~
P' , ,.
16 : Steaua — Tractorul Brașov (m. I)

BOX : arena Voința, calea Moșilor, de la 
ora 10,30 : gală amicală

SCRIMĂ : sala facultății de Drept, de la ora 
9 : etapa a lil-a a campionatului republican 
pe echipe și întrecerile din cadrul „Cupei 
Steaua'

de la ora 8 :

apid - Știința Buc. („Cupa de toamnă'), Ra
id - Tehnometal (m. II); terenul Progresul, ora

campionatul cat. A.
CICLOCROS : stadionul 

de la ora 9,30 : concurs 
Steaua”

HALTERE : sala din str, T.... ......... _,_ _
ora 10 : finala campionatului republican pa 
echipe

FOTBAL : stadionul Republicii, ora 9 : Me
talul - Oțelul Galați și Progresul - Flacăra 
Moreni (cat. B); terenul Timpuri noi, ora 9,45 : 
FI. roșie - Portul C-ta (cat. C); terenul „23 Au
gust" III, ora 11 : Metalul - Tehnometal Buc.; 
terenul Voința I, ora 11 : SSE II - Flacăra Mo
reni; terenul „23 August" IV, ora 11,30: Viito
rul - Rapid Mizil; stadionul Progresul, ora 
11,15: Progresul - Muscelul C-lung; stadionul 
Steaua, ora 11 : Steaua - Dinamo Victoria 
(juniori)

Steaua 
dotat

(Ghencea), 
cu „Cupa

Șelari nr. 8, de la



înaintea meciului Turcia-România

Citiți nr. 20

■

JACK BERARIU
ROMEO CALĂRAȘANU

dimineața echipa noastră a 
nou antrenament.
poate spune despre echipa 
Mai întîi faptul că dintre

(după o scrisoare trimisă de cores
pondentul nostru regional, R. Șuii).

De la I. E. B. S.

bucurat, cum 
de membrii co- 
box. Ce li s-a 
părut acestora,

(Urmare din pag. 1)

Văzuți de NEAGU RADULESCU

Mâine, la Brașov

în atenția iubitorilor
SPORTULUI RADIO

ECHIPA
A

DE TINERET A TURCIEI
SOSIT LA BRAȘOV

0 comisie de box făcută... K. 0.!
Ce credeți că am visat acum cîteva 

opți? Un... afiș! Un afiș mare, co- 
>rat și lipit pe toate străzile din 
raiova. Deși dormeam tun, am fost 
trioși să vedem ce scrie pe acest 
fiș, tipărit cu litere de o șchioapă, 
i iată ce ne-au văzut ochii (deși 
aveam închiși): ,,Comisia regională 
c box Oltenia aduce la cunoștința 
uturor că treburile merg perfect, că 
u are nevoie de ajutorul nimănui 
eritru a rezolva sarcinile ce-i stau 
a față !;t.

Pe, urmă, cum se întîmplă cînd ai 
oșmaruri, ne-am trezit. Ne-am frecat 
a ochi și n-am mai văzut afișul cu 
ricina. Și ne-am bucurat. Ce bine 
ă a fost doar un vis ! Dar ce ți-e, 
lom'le, șir' 'u visele astea: iți apar 
n față^..^ mai năstrușnice intîm- 
dări, care n-au nimic comun cu rea- 
' it^a...
...Cîteva zile mai tîrziu ne găseam 

a Craiova. Și, ce ne-am zis ? Prin 
yărțile astea se desfășoară o bogată 
activitate sportivă. Ia să vedem ce 
ItfGruri noi am putea afla de la acti
viștii sportivi convocați în plenara 
consiliului orășenesc UCFS. Ne inte
resa, în special, boxul, sport cu tra
diție aici, cu performanțe mai acă
tării decît în multe alte părți.

Și cirul Iov. Ion Gîrleșteanu, preșe
dintele consiliului orășenesc UCFS, 
s început să vorbească despre box, 
am fost numai... urechi. Dar, să vă 
spunem și dv. ce ne-au auzit ure
chile, de ce era supărat tov. Gîrleș- 
teanii. Și avea omul dreptate !

In luna martie, cu prilejul confe
rinței orășenești UCFS, a fost alcă
tuită o nouă comisie pe ramură do 
.sport la box — care se alătura 
celorlalte 13 comisii existente pînă a- 
tunci. Iubitorii boxului din orașul 
Craiăva au aplaudat cu căldură acest 
eveniment, mai ales cînd au aflat 
din cine este alcătuită comisia: oa- 
m*  flf''unul și unul, gata să stea și 
piftii la miezul nopții pentru a re
zolva o treabă...

• Pentru cuplajul de fotbal 
METALUL BUCUREȘTI — OȚE
LUL GALAȚI și PROGRESUL— 
FLACĂRA MORENI de mîine, ora 
9, de pe stadionul Republicii, bile
tele se găsesc de vînzare la casele 
vjeciale din str. Ion Vidu și de la 

„ ^dioanele Republicii și „23 Au- 
g^st".

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

Patinoarul „23 August" este 
'deschis pentru patinaj public astăzi 
orele 17—19 și mîine orele 10— 
13 și 16—18. Se închiriază ghete 
cu patine.

Toată lumea s-a 
v-am spus, în afară 
misiei regionale de 
părut, ce nu li s-a 
fapt este că din ziua cînd s-a înfiin
țat comisia orășenească n-au mai a- 
vut somn, nu le-a mai tihnit mîn- 
carea. Comisia asta era un adevărat.~

pericol. Oamenii de la „oraș*  mun
ceau, obțineau succese (au luat fi
ință seefii puternice de box ca I.R.A. 
8, Autorapid C.F.R.) și toate astea, 
vezi doamne, loveau în... prestigiul 
comisiei regionale ! Și atunci, ce faci? 
Bați o depeșă la București, te plîngi 
federației că s-a ajuns la o supra
punere a sarcinilor și obții ...apro
barea verbală ca această comisie 
primejdioasă, care prin activitatea 
ei subminează autoritatea comisiei 
regionale, să fie desființată. j,N-a- 
vem nevoie de oameni care muncesc, 
numai ca să ne facă nouă în necaz*,  
au spus cei din comisia regională. 
Desființarea celor de la „oraș*  era 
singura soluție, că avertismente, sla
vă domnului, li se dăduseră. Ba fuse
seră și sancționați (tov, R. Zănescu, 
V. Berezovschi fi M. Voiculescu) și 
tot nu s-au... astimpărat!

Ascultîndu-l pe tov. I. Gîrleștea- 
nu vorbind la recenta plenară a consi
liului orășenesc UCFS, ne-am dat 
seamă că fliam de undeva lucrurile, 
astea.
exact 
mină 
n-au 
Uite i

Și i

. Și ne-am adus aminte: era 
ceea ce visasem cu o suptă- 
înainte. Să mai spui că visele 
nici o legătură cu realitatea.

că la Craiova au !
mai sîh t si alte lucruri care nu 

sînt de domeniul viselor ci, din pă
cate, reprezintă adevărul gol-gnlut: 
comisia regională este... regională nu
mai cu numele. In fapt, ea își limi
tează activitatea la... orașul Craiova. 
De cei din Turnu Severin, Caracal, 
Tg. Jiu să se ocupe cine vrea. E și 
prea departe ca să ba(i drumul pînă 
acolo...

Ne întrebăm, pe de altă parte, ce 
tndrumeasă comisia regională, din 
moment ce, cit îi regiunea de mare, 
nu există nici o comisie raională ?

Să sperăm că la noapte vom avea 
un alt vis. Vom vedea cum comisia 
regională a început să muncească, 
s-a împăcat cu cei de la „oraș*  și, 
împreună, ridică boxul craiovean pe 
treptele cele mai înalte.

Ei, dar asta n-am vrea să mai fie 
doar un vis...

al revistei ilustrate
SPORT

Din cuprins :
FOTBAL : PREZENTAREA ECHIPEI 

DINAMO PITEȘTI • Fotbal pe glob
• Sfaturile lui Matthews

HANDBAL : Avancronică la „mon
diale11.

BOX : Pe ringul clubului Steaua • 
Vicente Saldivar și-a păstrat titlul...

RUGBI : înaintea jocurilor interna
ționale cu R. F. Germană și Franța.

ATLETISM : 1965 — anul Mihaelei 
Peneș • Va mai sări Brumei ?

MAGAZIN-,.SPORTu 

proastă după meciul cu Cehoslova
cia?'. Părerea președintelui federației 
de specialitate din Turcia este urmă
toarea : „Sînt sigur că în meciul cu 
România vom obține un rezultat bun. 
Vom face tot posibilul ca în ziua me
ciului jucătorii noștri să aibă un mo
ral excelent și să dea totul pentru 
victorie”.

La același diapazon este șl decla
rația pe care ne-a făcut-o antrenorul 
principal al reprezentativei Turciei, 
italianul Sandro Puppo: „Meciul re
prezintă pentru noi o chestiune de 
prestigiu. Jucătorii turci sînt în for
mă și vor lupta pentru un rezultat 
bun'. Aceasta,*  în timp ce dl. Ertan, 
conducătorul tehnic al echipei turce, 
ne-a declarat că pentru a cîștiga echi
pa gazdă are nevoie de realizarea a 
trei factori: 1. sprijinul publicului;

De la stingă la dreapta : Lupescu, Grâjdeanu, Frăfilă și Năsturescu (Lotul olimpic român)) Yilmaz, Cevdet, 
Ergirt și Tuncer (Turcia tineret).

România (lotul olimpic)—Turcia (tineret)
Orașul de sub poalele Tîmpei va fi 

mîine gazda unui eveniment fotbalistic 
do primă mărime: intîlnirea dintre lo
tul nostru olimpic și echipa de tineret 
a Turciei. Iubitorii sportului cu balonul 
rotund din localitate — prezenți în nu
măr mare și la ultimele antrenamente — 
așteaptă cu interes partida, convinși că 
tinerii reprezentanți ai fotbalului din 
cole două țări vor furniza un spectacol 
de calitate, pe măsura talentului și pre
gătirii lor.

Ieri dimineață am avut o convorbire 
eu Bazil Marian — antrenorul principal 
al echipei noastre. Ca dc obicei, Marian 
a fost extrem de zgîrcit cu declarațiile 
și mai ales cu pronosticul: „Ceea ce 
este cert e faptul că jocul nu va fi de 
loc ușor. Aș vrea să vă mărturisesc că 
încă n-am uitat „figura*  pe care ne-au 
făcut-o oaspeții, cu doi ani in urmă, 
cînd ne-au întrecut la Iași cu 1—0. 
Iată de ce ne-am pregătit serios pentru 
acest joc și sper că băieții pe care-i an- 

2. un moral excelent; 3. noroc. El a 
spus că în legătură cu primii doi 
factori au fost luate toate măsurile...

După sosire, joi după-amiază, echi
pa noastră a făcut un antrenament de 
o oră pe stadionul unde se va dis
puta meciul. Au fost prezenți nume
roși gazetari și fotoreporteri. Ca ur
mare, toate ziarele apărute Ia Ankara 
azi dimineață publică reportaje și fo
tografii de la antrenamentul echipei 
noastre. In cele 60 de minute, antre
norul Valentin Stănescu a lucrat cu 
portarii, Ilie Oană cu apărarea, iar 
Ștefan Covaci cu înaintarea. Cu acest 
prilej, antrenorii echipei noastre au 
anunțat formația României. Este acee
ași care a întrecut marți. Ia Brașov, 
cu 4—0, formația germană Dynamo 
Dresda, adică: ANDREI — POPA, 
MOTROC, C. DAN, GREAVU — V. 
ALEXANDRU, GEORGESCU — P1R- 
CALAB, DUMITRIU II, I. IONESCU, 

trenez, ajutat de Angelo Niculescu, ror 
privi și ei cu seriozitate partida. A- 
ceasta, cu atît mai mult cu cit în lotul 
nostru au intervenit cîteva modificări 
impuse de promovarea unora dintre 
„titulari*  la lotul A. (Dumitriu, Andrei, 
Codreanu și Petescu). Modificările fă
cute au dus la întinerirea echipei și 
cred că noii veniți vor face totul pentru 
a-și onora selecționarea*,

Bazil Marian ne-a comunicat formația 
pe care o va trimite mîine pe gazon și... 
rezervele respective, lat-o : Constantines- 
cu — Lupescu, Boc, Grăjdeanu, Mocanu 
— Năftănăilă, Pescaru — Năsturescu, 
Frățilă, Cuperman, Moldoveanu.

Rezerve: Niculescu, Sătmăreanu,
Stoenescu, Ștefănescu, Pantea, Naghi, 
Szabo.

Simpla lecturare a numelor inserate 
mai sus ne îndreptățește să afirmăm că 
lotul olimpic cuprinde la ora actuală o 
parte dintre cei mai talentați tineri din 
fotbalul nostru. Este deci justificată con
vingerea că jucînd cu tot clanul, cu 
ambiția caracteristică vîrstei, ei vor re
purta succesul atît în ceea ce privește 
calitatea jocului, cît și rezultatul pro- 
priu-zis.

CODREANU. Există însă un semn de 
întrebare asupra participării lui Popa, 
Fundașul dreapta al echipei no&stro 
reprezentative se resimte după o cioc
nire avută în timpul meciului de la 
Brașov și prezența lui în echipă este 
încă incertă. Dacă nu va putea juca, 
Greavu va trece fundaș dreapta, iar 
Hălmăgeanu va fi introdus ca fundaș 
stînga.

Vineri 
făcut un

Ce se 
Turciei ? 
cei care au dat replica Cehoslovaciei 
Ia Istanbul a rămas un singur jucă
tor : Fevzi ! Iată 11-le advers : NIHAT 
— sriKRtr, FEHMI — ȘEREF, SAPA- 
HATTIN, ONURSAL — OG UN, TUN- 
CAY, NEDIM, FEVZI, YASAR.

Partida va fi condusă de o brigadă 
de arbitri din Albania, avînd la cen
tru pe RAMIZ PREGIO.

Ieri, tn jurul orei 14, echipa de ti
neret a Turciei a sosit la Brașov. Tot 
ieri, după amiază, fotbaliștii turci au 
făcut un ușor antrenament pe stadio
nul Tractorul. Antrenorul echipei, C5- 
hat Arman, ne-a dat formația pe care 
o va alinia duminică : Aii (Sabri) —■ 
Rifat, Selahatin (Cevdet), Ibrahim, 
Tuncer — Yilmaz, Nevat (Birol) — 
Ergin, Gtlray (Cental), Fuad (Sanel), 
Selim.

Meciul se va disputa pe stadionul 
TRACTORUL din Brașov cu începere 
de la ora 15.

Cursurile de radioamatori 
încep în ziua de 27 octombrie 
1965, la Radioclubul central 
din str. Dr. Staicovici nr. 44, teL 
37.05.13.

înscrierile se primesc pînăîn 
ziua deschiderii cursului.

Programul concursurilor PRONO
SPORT A 43 și B 9, cuprinde 3 me
ciuri internaționale, 4 din categoria B 
a campionatului nostru și 6 
din campionatul italian.

întîlniri

(tineret) 
DresdaI. România (tineret)—-Turcia

JI. Siderurgistul Galați—Din.
III. C.S.M.S. Iași—Wisla Cracovia
IV. Poiana Cimpina—Dinamo Victoria
V. C.F.R. Roșiori—Dinamo Bacău

VI. Gaz metan Med—A.S.A. Tg. Mureș 
VII. A.S. Cugir—Minerul Baia Mare 

Vm. Atalanta—LazioIX. Brescia—Internazionale
X. Catania—Bologna

XI. Spăl—Juventus
XII. Varese—Lanerossl

XIII. Roma—Napoli

rv. Crișul—Siderurgistul Galați
V. C.S.M.S. Iași—Steagul roșu

VI. Știința Timișoara—Dinamo Pitești 
VII. Minerul Bala Mare—Jiul Petrila 

VIII. Ind. sîrmei C. Turzil—A.S. Cugir
IX. Vagonul Arad—C.S.M. Sibiu
X. Dinamo Bacău—C.F.R. pașcani

XI. Oltul Rm. Vîleea—C.F.R. Roșiori 
XII. Flacăra Moreni—Construe. Brăila 

XIIII. Steaua—Rapid

PRONOSPORT
Premiile concursului

17 octombrie 1965
PRONOSPORT

Pronosport

B. Nr. 8

1 variantă

din

fost obținut de Ionescti Traian din 
București.

PRONOSPORT A Nr. 42

12) : 1 variantăCategoria I (12 din
30.253 lei;
Categoria a Il-a (11 

liante a 1.815 lei;
Categoria a IlI-a (10 din 12) : 144 

variante a 373 lei.

V. PĂUNESCU

din 12) : 20 va-

LOTO

ANUNȚ
Școala Tehnică de Personal Tehnic din cadrul Grupului Școlar al 

Comitetului de Stat al Apelor din Arad, mai ține un examen de admitere 
între 23-25 oct. a.c., pentru specialitățile :

HIDROTEHNICA AGRICOLA

Vă prezentăm acum programul 
concursurilor PRONOSPORT A 44 și 

't» 10 de duminică 31 octombrie 1965 :
I. Petrolul—U.T.A.

IT. Știința Craiova—Dinamo București 
III. Farul—Știința Cluj

Premiul excepțional: 
22.026 lei;

Categoria a IlI-a (11 din 12) 8 
riante a 3.671 lei;

Categoria a IV-a (10 din 12) 112 
riante a 393 lei:

Report la premiul excepțional : 51.395 
Ici.

Premiul excepțional de 22.026 Ici a

Loto din 22 octombrie 
extrase din urnă urmă-

a

va-

va-

I.a tragerea 
1965, au fost i 
toarele numere :
52 64 73 29 83 10 87 40 2 34

Premii suplimentare: 49 20 80. 
Fond de premii: 816.937 lei.
Tragerea următoare va avea loc vineri 

29 octombrie 1965 în București.

PROTECȚIA CALITĂȚII APELOR

Rubrică redactată de Loto-Pro- 
nosport.

Se primesc candidați, absolvenți ai școlilor medii de cultură gene
rală. cu sau fără examen de maturitate, indiferent de vtrstă.

Elevii aceștel școli sint scutiți de armată pe timpul școlarizării. 
Informații suplimentare se primesc la secretariatul școlii din Arad, 

str. N. Grigorescu nr. 8—10. telefon 16—45.

r.



IN PERSPECTIVA
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Vine iarna!
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Unde este sprijinul gospodăresc?
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SUCEAVA |
măsuri 
asocia-

și 
însă 
din

rea- 
cu

In
Și

A-
un

s-au
pîrtiilor

con- 
șef V. 

jucător de 
notați bine) nu

desfășoară pro- 
competițional pe 

iarnă este sala Vo- 
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GOSPODARII

Deoarece cele trei săli pe 
care le au la dispoziție 
sportivii clubului nu pot cu
prinde întreaga activitate 
în timpul sezonului rece, 
C.S.M.S. a mai obținut o 
sală (localul unui fost 
cinematograf) la care au 
început amenajările în ur
mă cu un an! Constructorii 
n-au reușit însă nici pînă 
astăzi să termine lucrările, 
cu toate că au avut la dis
poziție atît fonduri cît 
materiale. N-a existat 
suficientă preocupare 
partea I.R.C. Iași.

Aceeași întreprindere 
structoare (inginer 
TODIRAȘCU, 
baschet 
și-a îndepbnit angajamentul 
nici la stadionul „23 Au
gust*,  unde se preconiza ex
tinderea vestiarelor de sub 
tribune, îmbunătățiri care 
erau de strictă necesitate.

Pe cînd, tovarăși ?

funcționează doar cu un mic 
debit de apă.

Pentru a putea viziona 
aici o întîlnire sportivă, 
spectatorii sînt obligați să 
stea pe bănci improvizate, 
incomode.

Tov. P. GÎTU, activist al 
asociației Voința, cu care 
am stat de vorbă despre a- 
ceastă stare de lucruri ne
corespunzătoare, ne-a răs
puns că... nu are cu cine 
să muncească (! !). Nici tov. 
C. ADUMITRESEI, care răs
punde de problemele spor
tive în cadrul U.R.C.M., nu 
vede cum se poate rezolva 
din timp această stare 
de lucruri.

Așa să fie ?
Halal gospodari...

D. DIACONESCU

DELĂSARE
LA... VOINȚĂ

Singura sală din oraș în 
care se 
gramul 
timp de 
ința. Și 
darii" nu se văd-încăl Sala 
se prezintă în condiții cu 
totul necorespunzătoare; cu
rățenia lasă de dorit, tere
nul de baschet nu este tra
sat, multe geamuri sînt spar
te; multe becuri — lipsă și, 
deci,' iluminare slabă. Ves
tiarele sînt , ticsite cu tot 
felul de vechituri, dușurile

In întîmpinarea sezonului 
rece, în orașul Suceava s-au 
luat o serie de măsuri me
nite să asigure condiții op
time de desfășurare a acti
vității sportive pe timp de 
iarnă. Pentru sporturile care 
își vor desfășura activitatea 
în sală (box, tenis de masă, 
gimnastică, șah și lupte) au 
fost reamenajate și reutilate 
sălile existente. In „Sala 
sporturilor", de pildă, vor 
lucra sportivii centrului de 
lupte al C.S.O., membrii 
șecției de box a asociației 
Petrol-Chimie și gimnaștii 
de la „Chimia". Activitatea 
la șah și tenis de masă se 
va' continua la’ cluburile a-

sociațiilor sportive Victoria, 
C.F.R., Străduința, Voința și 
Știința Petrol-Chimie; 
menajate și înzestrate 
materialele necesare.

Pentru sporturile în
liber, specifice sezonului de 
iarnă (și tradiționale aici) 
— hocheiul pe gheață și 
schiul — s-au luat de ase
menea măsuri corespunză
toare. Astfel, au fost fixate 
locurile pentru patinoar și 
terenurile de patinaj. Profe
sorii Liviu Țopa și Radu 
Scripniciuc au selecționat 
tineri pentru centrele de ini
țiere și perfecționare, 
cartierul Mihai Viteazul 
în potcoava stadionului 
rini se vor amenaja cîte 
teren de hochei pe gheață, 
iar în cartierul Ițcani, un 
sector de patinaj. Pe dealu
rile Tătăraș și Janca 
adus îmbunătățiri 
de schi.

Și acum cîteva 
concrete la nivelul 
țiilor sportive. La Străduința 
(fabrica de pielărie și încăl
țăminte) au fost recondițio
nate patinele, bocancii de 
schi și hanoracele. De ase
menea, vor fi cumpărate 10 
perechi de schiuri, o garni
tură de popice, mingi și pa
lete pentru tenis de masă 
și se va amenaja un pati
noar. La asociația spor
tivă Voința, în fiecare 
duminică vor fi organizate 
întreceri de schi și tenis de 
masă. Sînt preconizate în
treceri între grupele spor
tive. De subliniat faptul că 
asociația dispune de mate
rial și echipament în canti
tăți suficiente.

Măsuri asemănătoare în

vederea apropiatului sezon 
sportiv de iarnă au mai 
fost luate în asociațiile Vii
torul C.I.L., Pedagogica, 
C.F.R. Suceava-Nord și Spar- 
tac I.R.I.C. Burdujeni.

C. ALEXA

ACTIVITATE
INTENSA

După cum s-au pregătit 
unele asociații din orașul 
Rm. Vîlcea putem spune ca 
în timpul iernii sportivii vil 
ceni nu vor sta la gura so
bei... Dar să vă arătăm ce 
măsuri concrete au fost lua 
te, cum întîmpină iarna aso
ciațiile sportive din oraș.

La Liceul nr. 2 condițiile 
de practicare a sportului 
s-au îmbunătățit simțitor. 
Sala de sport a fost reame- 
najată, acum se poate juca 
aici volei și baschet, în plus 
s-au reparat anexele sălii, 
aparatele de gimnastică și 
s-au procurat noi materiale 
sportive necesare bunei 
funcționări a sălii.

In iarna aceasta va activa 
pentru prima oară în orașul 
nostru o secție de haltere, 
bine pusă la punct. Este vot- 
ba de secția nou creată la 
asociația sportivă Oltul. Sub 
conducerea instructorului 
voluntar ing. Al. Calotescu, 
un mare amator al acestui 
sport, s-au confecționat pri
mele bare cu greutăți și 
primii 15 tineri au și început

antrenamentele în sala de 
la clubul Voința. Conduce
rea' asociației urmărește să 
atragă un număr mai mare 
de tineri în noua secție și 
în timpul iernii să organi
zeze un centru de pregătire.

Vorbind despre centrele 
de pregătire trebuie să a- 
mintim de asociația sportivă 
„Sănătatea" unde preocu
parea pentru creșterea ele
mentelor tinere continuă să 
stea în centrul atenției. Aici 
va funcționa centrul de ini
țiere la tenis de masă. Este 
interesant de amintit că la 
„Sănătatea*  au fost pregătiți 
în acest an un mare număr 
de tineri care acum practică 
tenisul de masă. Sala de la 
Școala tehnică sanitară, un
de funcționează centrul, a 
fost dotată cu încă două 
mese și cu materialele ne
cesare.

Sportul gheții, patinajul, 
va fi 
ceastă 
școlile 
de pe 
de iarna trecută să se ame
najeze în plus încă două 
patinoare naturale, unul pe 
terenul de handbal de pe 
stadionul 1 Mai și unul la 
Liceul nr. 2.

Asociațiile și-au procurat 
încă la începutul 
nei o mare cantitate 
teriale și echipament 
sporturile de iarnă, 
loare de peste 30 000 lei. 
Printre asociațiile care por
nesc bine... echipate pentru 
sporturile de iarnă sînt U- 
nirea, Oltul, Liceul nr. 
Flamura roșie și Viitorul.

mai accesibil în 
iarnă tinerilor 
orașului. S-au luat 

acum măsuri ca față

D. ROȘIANU

ȘCOLI DIN CRAIOVA ȘI CARACAL
_ . . î» treprins un raid prin cîteva școli

din orașele Craiova și Caracal cu tema : CE PREGĂTIRI S-AU FĂ
CUT PENTRU DESFĂȘURAREA UNEI ACTIVITĂȚI SPORTIVE CÎT 
MAI BOGATE ÎN NOUL AN ȘCOLAR?

CONSTATĂRI ÎMBUCURĂ
TOARE

numeroa- 
profesori 
problema 
de creș-

In orașul Craiova sînt 
se conduceri de școli și 
care se ocupă serios de 
amenajării lor sportive și 
terea tinerelor elemente pentru spor
tul de performanță.

La liceul nr. 2 am găsit una din
tre cele mai faimoase amenajări 
sportive craiovene, iar sala de sport 
primea ultimele retușuri în vederea 
desfășurării orelor atunci cînd condi
țiile atmosferice nu vor .mai permite 
lucrul în aer liber. Directorul liceu
lui, ȘT. VANCEA, în colaborare cu 
directorul S.S.E., C. CHIMOIU (aici 
își are sediul și S.S.E iar terenurile 
«sportive sînt folosite în comun), 
avînd .sprijinul entuziast al. profe
sorilor de educație fizică, s-au o- 
cupat cu . simț de răspundere de a- 
ceastă problemă.

La liceul nr. 2 din Craiova 
urmărit, și desfășurarea cîtorva 
de educație fizică. Am asistat la 
oră model din toate punctele_
vedere, condusă de prof. C. BOBEl. 
Tinerii atleți St. Giubelan (64,40 
m la suliță — record de juniori), 

Bădoi, D. Cîrciumă- 
rescu și alții, care s-au afirmat în 
ultima vreme, sînt rezultatul mun
cii conștiincioase și pregătirii temei
nice asigurate de profesorul BO
BEl. Nu același lucru putem afirma 
despre colega sa, CORNELIA AN- 
GELESCU, pe care am găsit-o lu ■ 
crînd la oră în... rochie de stradă. 
Elevele nu știau să alerge deși 
erau în clasa a IX-a, iar profesoa
ra nu putea face demonstrațiile ne
cesare pentru ca elevele să poată 
Învăța. De altfel, am aflat că „ți
nuta" profesoarei nu era întîmplă- 
toare. Ea obișnuiește să vină destul 
de des la ore echipată astfel.

CURTEA ȘCOLII TN PARAGINĂ
Popasul următor l-am făcut la 

iicgul. pr„. l, din C/aioya, unde exfs-

rfh. Peoa, I.

am 
ore

O
de

tă o seefie cu program special de 
educafie fizică. Am găsit curtea șco
lii, altă dată una dintre cele mai 
frumoase amenajări sportive școlare 
din localitate, in paragină (termenul 
nu este exagerat). Terenurile de 
volei, handbal, ca și pista de atle
tism dispăruseră.

Ce a făcut conducerea liceului 
pentru a prelntlmpina o asemenea 
situație ? Dar profesorii de educafie 
fizică ? Au lucrat la planuri mai 
mari sau mai mici, pentru... reame- 
najarea terenului din curtea școlii. 
Ba mai mult, unul dintre acestea a 
fost și aprobat de Siatul popular 
regional Oltenia, care le-a pus la 
dispoziție și frumoasa sumă de 
152 000 lei pentru lucrările respec
tive. Numai că, datorită unor for
malități pe care o secțiune a Sfatului 
regional nu le-a Îndeplinit, banii au 
fost trecuji <la „economii". Acum 
au Început din nou demersurile 
dar... timpul trece și plnă la amena
jarea terenurilor sportive se va scurge 
probabil Încă un an școlar. Așa 
că pujinele „flori" ale atletismu
lui din acest liceu (Argentina Me
nis — 43,18 m disc, Viorica Bonei —
I, 44 m la lnăIfime, M. Georgescu 
— 9,4 la 80 m și 6,21 m la lungi
me, I. Teper — 23,9 la 200 m și
II, 5 la 100 m, aruncătorii de disc 
L. Boboc — 49,98 m și I. Sonor — 
42,25 m) n-au unde să-și desfășoare 
orele de educație fizică în condifil 
corespunzătoare.

Ce părere au M. GRONEA (di
rector adjunct), C. I. AMĂRĂSCU 
(șeful comisiei metodice de educa
ție fizică), I. RINDERIU, E. RIN
DERIU [și țM. EPUREANU (profe
sori cu specializarea atletism),, prof. 
V. ROSCULESCU ș.a ? Cu mii bace
proprii^nu s-arM^ puhit-^e^p’cMir-. - șF -CAMLI.IA RORA-.jrisiU

mic 1n curtea școlii? Noi slntetn 
convinși că dai Numai că n-a e- 
xistat preocupare, spirit gospodăresc.

A doua zi am vizitat aceeași 
iă, curioși să vedem felul in 
se desfășoară ora de educafie 
sub conducerea prof. Marin 
reanu. In timp ice profesorul Își 
finea ora intr-un coif al curfii, e- 
levii unei alte clase (a X-a), liberi 
pe tot terenul, Își fineau singuri... 
lecția. Și, nu de puține ori, mingile 
care zburau in toate părțile l-au 
deranjat pe prof. Epureanu. Ne-a

școa- 
care 

fizică 
Epu-

RAID-ANCHETA
surprins neplăcut atlt lipsa de 
genfă a acestuia ca și nivelul 
diocru al orei condusă de el.

O VIZITĂ SCURTA..

exi- 
me-

Vizita la liceul nr. 4 a durat mult 
mai puțin. De ce? Pentru că aici 
nu >am avut de fapt ce vedea. 
Scurta discuție pe care am purtat-o 
cu directoarea liceului, tov. Aure
lia Demetrescu, a fost edificatoare...

Spunînd că dorim să cunoaștem 
felul în care se desfășoară . orele 
de educație fizică în școală, tova
rășa directoare ne-a răspuns : „Știfi, 
noi ne-am mutat de curlnd In acest 
local, numai de aproape două luni 
și, neavlnd sală de gimnastică, 
putefi vedea mare lucru".

Am mers apoi pe terenul din 
curtea școlii (cu gropi și mormane 
de moloz) unde ar trebui să se des
fășoare orele de educație fizică. 
Spunem „ar trebui", pentru că de 
fapt orele de educație Ezică nu 
aveau loc. Tema lecției — de altfel, 
trecută și în condica de prezență a 
profesorilor — era... amenajarea 
terenului. Și școala începuse de a- 
pioape 10 zile...

Ce au făcut oare profesorii de 
educație fizică OLGA BRA1A, A- 
GAPIA GRĂMESCU, AUREL PRE-

nu

Imagine din intilnirea feminină de 
popice dintre selecționata noastră 
divizionară și formația Aktivist 
Espenheim (R.D.G.). Jucătoarea 
Elena Trandafir in momentul lan

sării bilei
Foto : P. Stan

începere-a cursurilor ? Nu puteau îl 
mobilizați elevii (fiindcă mulți din 
tre ei iubesc sportul) în timpul li
ber, în scopul amenajării terenului? 
Ba da, dar atît conducerea școlii, 
cît, mai ales, cadrele didactice d>> 
specialitate au dat dovadă de de
zinteres față de această problemă. 
Profesorii respectivi n-au întreprins 
nimic, au așteptat ca lucrurile să se 
rezolve de la sine. Sau, poate, au fost 
mulțumiți că, neavînd terenuri de ' pesen, 3 ore — 
sport, vor avea mai mult timp liber...

Sala de sport a liceului nr. 3 din 
Craiova 
frumoase 
țară. Cu 
satisface 
educației 
Cît privește spațiul din curte, des
tul de mare, aici nu se vede nici o 
urmă de preocupare din partea celor 
patru profesoare de educație fizică 
(ELIZA HULUBEI, COSTICA CIRIM- 
BEI, LUCIA BĂJAN și MARIA PÂ- 
CURARU) -pentru amenajarea lui. 
Dar, în planificarea prof. Lucia Bă- 
jan am 
il er ga re 
discului 
irealizabile I

La școala
18 din Craiova, spațiul din curtea 
rezervată orelor de educație fizică, 
nu fusese amenajat pînă la data vizi
tei noastre. Aceasta cu toate că echi
pa de handbal a acestei școli, antre
nată de profesorul de limba rusă Va- 
sile Popovici a obținut anul trecut 
rezultate foarte bune în campionatul

școlar din regiune și se simțea nevoia j 
reînceperii antrenamentelor. '

O altă ’
rătoare: 
educație 
concediu 
și secția 
Craiova au împărțit orele astfel : 
ore = prof, de limba franceză ( 
plinitoare) Cornelia Cristina, 7 ore 
prof, de educație fizică Ștefan Po- 

Vasile Popovici (pro- | 
fesor de limba rusă, dar care desfă- |, 
șoară în școală o bogată activitate 7 
pe tărîm sportiv). Să recunoaștem 
— o împărțire nu prea... echitabilă, £ 
cu urmări negative directe asupraf 
calității activității din școală.

La grupul școlar de construcții 
din Craiova, unde activează de mai' 
mulți ani profesorii RODICA MER- 
FU și PETRE POPA, curtea școlii ar 4 
putea fi amenajată pentru practica-4 
rea atletismului. Dar, cine s-o facă?’- 
Mai e de mirare că în ultimii șasew 
ani, din această școală n-a plecat^ 
nici un atlet în vreo secție de ppr ț 
formanță? Cu toate că efectivul șco-(, 
Iii este de aproape 1 000 de elevi.* ’ 

Nici la liceul nr. 1 din Caracal : 
lucrurile nu stau mult mai bine,? 
deși terenul care aparține liceului 
are dimensiunile unui stadion. Fostul ■ 
teren de baschet, lăsat în părăsire- 
de profesorii care au activat . în; 
anul trecut la acest liceu (SMA-7 
RANDACHE BALĂ, NJCOLAE CIO- 
BANU și MARIETA ALEXANDRES . 
CU), s-a deteriorat (panourile mat 
ales), iar acum este acoperit ,, . de; 
ierburi...

★
Sportul din regiunea Oltenia are nevoie de tineri talentați, cadre 

de nădejde, care să poată deveni mîine campioni și performeri. Dar, ' 
datorită slabului spirit gospodăresc al unor conduceri de școli si 
profesori de educație fizică, nu la toate școlile au fost asigurate cori-5 
dițiile necesare practicării sportului și, mai ales, desfășurării orelor/' > 
de educație fizică. O pante dintre cauzele acestei carențe le-a(,,/i 
arătat în articolul de față, Altele, legate de pregătirea și colita-j 
tea muncii unor profesori de educație fizică, vor face obiectul unui 
articol viitor.

VICTOR CHETRARU *
metodist al Consiliului regional al UCFS Oltenia ș

MIHA1 TRANSA , f4

constatare, de loc imbucu- f 
în absența profesoarei, de îj 
fizică Ana Ștefănescu (în ' 
medical), conducerea școlii £ 
de învățămînt a orașului i 

: 1* !'- 
(s.f 4

este una dintre cele mai 
și mai bine utilate din 

toate acestea, ea nu poate 
numărul de ore afectate 
fizice în școala respectivă.

a- 
giardurilf? !), aruncarea 
etc. toate, bineînțeles,

găsit trecute sarcini ca: 
de
(? !)

generală de 8 ani nr.



>

Fata și
Nemulțumită de rezul- 

’ ’<5- și somată de ceasul 
eare „curgea" nestinghe- 
rit, Adriana își strînse 
lucrurile și, nehotărîtă, 
traversă grădina 
ieșire. în trecere întîlni 
linia care indica marea 
ei performanță — 36 m 
— linie pe care o săpase 
adine; o gravase în pă
tratul verde al grădinii.

Povestea cu „discul 
de aur“ capătă în a- 
ceastă grădină feerică 
altă tălmăcire... 
familiei trudea

spire

Mezina 
zilnic, 

dar nu reușise să vadă 
deoît o dată discul „muș
când" pămîntul la 36 de 
metri. Acum venea zil
nic să-și încerce șansa. 
Azi nu realizase deoît 
27 metri și, totuși... pă
răsea grădina, dar 
versa rea liniei cu , 
oina“ avu efectul i 
șoc. în,revenirea ei 
pragu’ de start 
dîrzfenia:’ „de ce 
tnai încerca o dată 
...încă o dată ?“. Îndîr- 
jirea se transmise discu
lui, iar acesta spinteca 
aerul. După trei încer
cări- roșie ca para focu
lui, satisfăcută de victo
rie, plecă.

în poarta acestei gră
dini, aflată în comuna 
Valea Mare-Pravăți din 
regiunea Argeș, grădină 
ca multe altele, dar deo
sebită prin indicatoarele 
ce stabilesc performanțe 
cucerite și corectate, am 
întîlnit-o pe eleva A- 
driana Vintilă, mica

tra- 
„pri- 
unui 

l la 
citeam 

n-aș 
Și

discul

Extreme" olimpice

sportivă oare asuda zil
nic două ore cu sportul 
ei preferat. Vîrs-ta este 
aceea a primului junio
rat (14 ani) și a marilor 
vise. Fizicul și voința îi 
sprijină mult hotărî- 
rea

— Arunc în jur de 31 
m. Deocamdată, atîta 
pot. O dată s-a dus pînă 
la 36 de metri. Numai o 
dată. Fac și greutate. 
Acum particip la „Cupa 
Agriculturii".

Din vorbă în vorbă 
prinsei 
mare*.

— Visez s-o ajung pe 
vară-mea. Ea aruncă 
mereu 50 de metri.

Performantele Olim
piei Cataramă — iată 
„mirajul*  Adrianei. De
aici dîrzenia cu care își 
scutură zilnic, cu 
botărîre, brațele.

— Organizat, fac trei 
antrenamente pe săptă- 
mînă, dar lucrez muil 
singură, aici, acasă... Șt 
îmi indică cu privirea 
grădina.

Discul maroniu odih
nea acum la 31 de me
tri.

Dar 
scurt, 
prima 
multă 
pe 
Cine știe ? La 32, 
50 metri ! Așa l-a pur
tat*  din loc în loc, si 
Olimpia...

atita

repaosul e foarte 
Mîine i se va im- 
cu un gram mai 
forță și va poposi 

alte „meleaguri".
36...

NUȘA MUSCELEANU

U. N. E. S. C. 0. și sportul

o-

Statisticienii atletismu
lui au înregistrat o serie 
de date interesante pe 
marginea întrecerilor 
limpice de la Tokio. Iată
cîteva dintre acestea la 
probele masculine:

Cei mai tineri concu- 
renți: Dick Stebbins
(SUA)—200 m 19 ani și 
4 luni, Uwe Beyer (Ger
mania)—ciocan și Ed 
Caruthers 
lime 19,6 
Matson (SUA) 
19,7 ani.

Cei mat vîrstnici concu- 
renți. Iuri Nikulin 
(URSS)—ciocan 33,9 ani, 
Vasili Kuznețov (URSS) 
— decatlon 33,6 ani, Ha
rold Connolly (SUA) — 
ciocan 33,2 ani.

(SUAj’-înăl-
ani, Randy 

greutate

Cei mai scunzi concu- 
renți : Kokichi Tsuburaya 
(Japonia) — maraton 1,63 
m, Mel Pender (SUA) — 
3000 m obst. 1,66 m, Enri
que Figuerola (Cuba)—100 
m și Kenji Kimihara (Ja
ponia) — maraton 1,67 m.

Cei mai înalți concu- 
renți: John Rambo (SUA) 
înălțime și Dave Weill 
(SUA) — disc 2,01 m, 
Zenon Begier (Polonia)— 
disc 2,00 m, Randy Mat- 
son (SUA) — greutate 
1,99 m, John Thomas 
(SUA) — înălțime și 
Horst Beyer (Germania)—• 
decatlon 1,96 m.

Cei mai ușori 
renii: Tsuburaya (Japo
nia) — maraton “ ' ’ _ 
Mamo Wolde (Etiopia)— 
10 000 m, Texereau (Fran
ța) — 3000 m obst. și 
Kimihara (Japonia) — 
maraton 56 kg.

Cei mai grei concu- 
renți: Weill (SUA) — 
disc și Les Mills (Noua 
Zeelandă) — disc 120 kg, 
Alfred Oerter (SUA) — 
disc și Dallas Long (SUA) 
— greutate 118 kg, Parry 
O’Brien (SUA) — greu
tate și Vladimir Trușenev 
(URSS) — disc 114 kg.

concu-

54 kg,

• Recent forul mondial 
al educației de pe lingă 
O.N.U. s-a ocupat de două 
probleme privind activita
tea sportivă.

Printr-o botărîre a con
siliului mondial al spor
tului și educației fizice de 
pe lîngă 1J.N.E.S.C.0. s-a 
dispus editarea unui peri
odic științific intitulat 
„Revista de sociologie a 
sportului". Publicația a- 
pare la Varșovia în limba 
engleză, cu rezumate tra
duse în limbile franceză, 
germană și rusă.

• Consiliul 
U.N.E.S.C.O. a 
curînd premiul 
nai „Pierre de 
pentru „fair play“ (joc 
corect, ținută sportivă), 
campionului de bobsleigh 
italian Eugenio Monti. Pre
miul cinstește pe sportivul 
care reușește să se impună

executiv al 
înmînat de 
internațio- 
Coubertin*  <4

prin acte de sportivitate 
și cavalerism.

Jean Borotra, președin
tele comisiei care a acor
dat acest premiu, a arătat 
motivele care au determi
nat forul mondial să-l pre
mieze pe Monti. La Jocu
rile Olimpice de iarnă de 
la Innsbruck echipajul en
glez care urma să ia star
tul a suferit în ultimul 
moment o defecțiune. 
Monti a demontat o piesă 
de Ia bobul său, pentru a 
da posibilitate echipajului 
englez să participe 
cursă.

Echipajul Angliei a 
ticipat și a... cucerit 
dalia de aur, învingînd e- 
chipa Italiei, care ar fi cîș- 
tigat poate, fără gestul de 
cavalerism al lui Monti.

la

p ar
me-

prof. CAMIL MORȚUN

Duminică fără fotbal „A“
Ca o zi fără de soare, 
Ca o vază fără floare,
Ca un șpriț făcut cu apă, 
Și-o tocană fără ceapă,

Ca un chef fără o glumă, 
Ca o halbă fără spumă,
Ca o Stană fără Stan 
Și-un chibrit fără catran

VARIETĂȚI • VARIETĂȚI • VARIETĂȚI • VARIETĂȚI

AFIȘUL ÎNTRECERILOR 
JUBILIARE

Pînă la viitoarea ediție 
a Jocurilor Balcanice de

atletism 
proape un an. Și totuși

organizatorii au început 
de pe acum pregătirile, 
avînd în intenție să dea 
un fast deosebit întrecerii, care 1966, la 
ba cea 
vărsare.Afișul 
a Balcaniadei 
a și fost difuzat. Ia- 
tă-1. Un discobol, în plină piruetă. Pe fundal, de
senele sugerează imagini 
din pitorescul oraș iugo
slav care are o străveche 
istorie. Sarajevo a luat 
ființă cu peste 500 de ani 
în urmă.

în septembrie 
Sarajevo, va ser- 
de a XXV-a ani-

ediției jubiliare 
de atletism difuzat.

discobol,

Motivul ? La o „încru
cișare" el a mers cu ma
șina cu 80 de kilometri Pe oră, în timp ce viteza 
maximă legală era de 60 de km.

La proces, recunoscînd că este vinovat, Jazy a 
făcut însă o reflecție glumeață :

— „Este pentru prima 
oară cînd mi se repro
șează că merg prea iute !

MICHEL JAZY IN FAȚ/\ 
TRIBUNALULUI

Cunoscutul atlet fran
cez Michel Jazy a fost 
condamnat la 200 de 
franci amendă de către 
tribunalul din Sevrea.

• Iată „scara" perfor
manțelor realizate la să
ritura în înălțime de a_ 
tletul chinez Ni Chih-Chin 
care a obținut recent un 
valoros „2,24" : 1959 :
1960 : 2,05, 1961 :
1962 : 2,17, 1963, : 2,20, 
2,21, 1965 : 2,24.

1,98,
2,11,

1964:

ȘTIAȚI CA

• Numele lui Sonny 
Liston nu mai apare de 
loc pe lista obișnuită a 
celor mai buni „grei" pe 
care o alcătuiește revista 
„Ring-Magazin". Locul 
întîi este deținut de 
Cassius Clay, după care 
urmează, în ordine, Floyd 
Patterson, Ernie Terrell, 
George Chuvallo și Karl 
Mildenberger (R.F.G.).

calcul,
100 va-

s-a des-

...maestrul sportului Silviu Cazan, de nenumă
rate ori campion și recordman republican la hal
tere, in activitatea sa sportivă de 15 ani a ridi
cat la antrenamente și concursuri peste 40 de mi
lioane de kilograme ? Răcind un mic 
aceasta ar însemna cam 40 de trenuri a 
goane I

...la Melbourne, în luna decembrie cînd
fășurat cea de a XIII-a ediție a Jocurilor Olim
pice, a fost o vară în toată regula ? Competițiile 
s-au desfășurat pe un soare arzător, înregistrîn- 
du-se 50 de cazuri de insolație. Cei 100 000 de 
spectatori aflați pe „Cricket Ground Stadium" au 
consumat într-o singură zi 950 000 sticle de 
suc, 475 000 de sticle „Coca-cola", 4 vagoane 
fructe, 160 de butoaie de bere și alte produse 
răcoritoare.

...la 18 octombrie a.c. s-au împlinit 56 de ani 
de cînd mii și mii de cetățeni din București au 
asistat la cel dinții zbor realizat de un străin în 
(ara românească ? Acesta a lost francezul Louis 
Bleriot, constructor de avioane și pilot, care în 
ziua de 25 
prima dată 
să spunem 
primul om 
mint. Intr-adevăr, în ziua de 18 martie 1906, adică 
acum 59 de ani, lingă ferma Laborcle de la Mon- 
tensson (Franța), inginerul Traian Vuia, pe mo- 
noplanorul său „Vuia nr. 2“, s-a ridicat la peste 
doi metri înălțime zburind aproape 15 m dis
tantă. Evenimentul a fost Înregistrat de presa 
internațională ca o manifestare epocală.

...argentinianul Antonio Alberto a izbutit să 
străbată înot Canalul Mînecii în două sensuri ? 
El a înotat, neîntrerupt 43 de ore și cinci minute, 
terminînd cursa într-o epuizare totală.

...in prezent, in întreaga lume, numărul auto
mobilelor — după datele statistice ale Biroului 
international al circulației — se ridică la 160— 
170 milioane ? In 1975 numărul lor va ajunge la 
200 de milioane.

iulie 1909 trecuse în zbor — pentru 
în lume — Canalul Mînecii. Trebuie 
însă că românul Traian Vuia a fost 
In lume care s-a dezlipit de pe pă-

Ca o haină fără nasturi 
Și-o serbare fără fasturi, 
Ca o poză fără ramă
Și un must fără pastramă,

Ca un raft fără o carte 
Și așa tot mai departe... 
Ați văzut cum este, deci, 
Duminica fără meci !
C. POPESCU—BERCA

FOTO—GHICITOARE

SĂI?CINE SÎNT „EROII
GALERIE ?LA CE SPORT FAC

loc de „introducere*, trei întrebări:
Intre juniori 

și seniori
în două jocuri, fotba

liștii juniori de la 
Crișul-Oradea au înscris... 
15 goluri. Pe Recolta Că
rei au învins-o cu 8—0, 
iar pe Minerul Baia Mare 
nu l-au lăsat să plece a- 
casă

Or 
niște 
Să-i 
pentru cîteva etape și... se
niorilor. — (V. S.)

fără 7 goluri.
fi ivind juniorii 

bocanci... fermecați ? 
împrumute, măcar

handbal I Dacă te gin- 
dești însă că Timișoara 

UNDE A FOST FĂCUTĂ ACEASTĂ FOTO- e orașul care l-a dat pe 
GRAFIE ? Mozer — acest Di Ste

fano al handbalului — 
atunci parcă ni se pare 
că semnul exclamă ii cu 
care se încheie fraza de 
mai sus e de prisos.

Am putea face rămă
șag că cel puțin jumă
tate dintre 
„vedeau în 
față cîțiva 
mai înfocați tifosi, susți
nători ai cine știe cărui 
team italian... Interna

cititori vor 
imaginea de 

dintre cei

zionale... A. C. Milan etc. r 
Nici una, nici alta. Fo-I 
tografia (aparțini nd foto-1 
reporterului nostru AU
REL NEAGU) a fost fă
cută Ia Timișoara. „A- 
lămurile*  nu sună pen
tru fotbal ci pentru...

PATIMA MARE,
FOTBALUL I

POȘTA MAGAZIN
AUREL BRAD, SINAIA. 

Cea mai strînsă „sosire" 
în campionatul de fotbal 
al categoriei A a fost în 
ediția 1957—1958 cîștigată

Petrolul Ploiești. Cam-de---- - —------pionatul a fost cîștigat 
la golaveraj, trei echipe: 
Petrolul, C.C.A. și Știin
ța Timișoara, avînd același număr de puncte : 
27. Următoarele clasate, 
Progresul și Jiul, au fost 
și ele aproape : au avut 
cîte 26 de puncte.

COMUNA 
— De cînd campionatul 

fotbal (cel 
vigoare și 
o echipă 

performanța 
campi- 

fără să înfrîngerea. 
plan rapidiștii 
de performan-

ță ? După cum au por
nit, așa se pare. Numai 
să nu-i... deochiem! Deo
camdată, recordul în ma
terie este deținut de Ve
nus care, în ediția 1938 — 
39 a cucerit campionatul 
realizînd 14 victorii, 7 
meciuri nule și o singură înfrîngere. O comporta
re remarcabilă a avut și 
U.T.A. în edițiile 1946—47 
și 1947—48, nefiind învin
să în fiecare din aceste 
ediții decît de două 
deși a 
pectivGH.
— La 
laș a aur cu o săritură de 1,90 
m — nou record olimpic.

DAN C. DRAGOȘ, 
IAȘI. — Acum doi ani, 
după 8 victorii consecuti
ve, Rapidul a... deraiat la 
Galați : Siderurgistul i-a 
învins pe bucureșteni cu 1—0. Anul acesta n-a 
mai ținut... figura î

rezultat. Ea a realizat un 
excelent 6,52 m la săritura în lungime (recordul 
mondial : 6,76 m), ceea ce constituie a treia perfor
manță a anului și a cin- 
cea din toate timpurile. 
Eu aș fi invidios pe a- 
ceste trei sportive. Atleții 
noștri nu sînt. după cum 
se vede !

11 metri împotriva 
chipei care a comis 
fracțiunea, deși jocul 
desfășura în acel 
ment la poarta < 
tă. In același timp proceda la clirr.i: 
jucătorului vinovat.MARIN BRINZERU, 
MORENI. — 1) La șah se 
poate „deschide" 
nil și cu

e- 
in-
se 

mo- 
ceala- 

__ j va 
eliminarea

ori 
susținut 26 și res- 
30 de meciuri. 
PETRESCU, IAȘI. 

Tokio, Iolanda Ba- cucerit medalia de

GH. LARGEANU, IAȘI. 
Dintre echipele de fotbal 
care activează în momen
tul de față, numai două 
au participat * ’ “1 ’campionat 
desfășurat în 
1933 : Rapid 
Cluj (atunci C.F.R. București și Uni
versitatea). C.F.R. s-a cla
sat pe locul II (după Ri- pensia) în seria A, iar 
Universitatea a fost „șe
fa" seriei B. Intîlnirea 
finală dintre capii de serie. Ripensia și Universi
tatea, s-a terminat cu victoria timișorenilor.

și la primul„divjzionar", 
anul 
Și se

1932— Știința 
numeau

cu pio-Celelalte

Piese nu pot sări peste 
suratele lor. — 2). Ricar 
do Zamora, considerat ca 
unul din cel mai buni 
portari al tuturor timpu
rilor, este de naționali
tate spaniolă.

ION POSTAȘU

A. ALEXA, 
BADULEASA. 
s-a divizionar 
care este 
astăzi), 
n-a 
de 
oană 
fi 
Au 
o

înființat 
de 
în 

nici 
reușit 
a deveni 

a țării 
cunoscut 

în 
astfel

VASILE GEAMĂNU, TG 
JIU. — Vreți “ 
atlet român, 
Iolanda Balaș haela Peneș, 
olimpice, 
cel mai __ „ — -------performanțe mondiale în 
proba respectivă 7 Tot o reprezentantă a sexului 
feminin — Viorica Vis. 
copoleanu — se poate 
mîndri cu un asemenea

și știți care 
în afară de 
și de Mi- campioane 

s-au apropiat 
mult de marile

V. SILVASAN. — Un 
înaintaș este pe punctul de a înscrie. ' In aceeași 
clipă arbitrul observă că 
un coechipier al aces
tuia din apărare, aflat în 
propria sa suprafață de pedeapsă, lovește inten
ționat un adversar. Ce 
decizie va da ? El va opri 
jocul (adio gol, deci !) și 
va dicta lovitură de la

Ilustrații î NEAGU 
RADULESCU

Mii și mii de exemple 
sînt gata să ilustreze pa
siunile pe care le stîrneș- 
te fotbalul. Cu ajutorul 
televiziunii ați putut face 
cunoștință, zilele trecute, 
cu atmosfera... vulcanică 
în care s-a desfășurat 
meciul Roma — Chelsea 
din cadrul „Cupei Orașe
lor Tîrguri", unde spec
tatorii au aruncat cu 
sticle și pietre, unele din aceste „proiectile" lovin- 
du.i pe jucătorii englezi. 
La terminarea meciului 
au trebuit să intervină 
106 de polițiști înarmați, 
pentru a asigura... re
tragerea jucătorilor englezi. In urma acestor 
incidente, conducătorii e- 
chipei Chelsea au cerut F. I. F. A. să nu mai per
mită participarea echipe
lor italiene (mai puțin 
Inter și Milan) la „Cupe
le" europene.

La Karlsruhe 
Germană) 
dezlănțuit tensitate, 
arbitrului, 
novat de __chipei locale în fața for
mației din Niirnberg. Șl 
aici au trebuit să inter
vină peste 100 de polițiști, 
acțiunea lor fiind condu
să dintr-un... elicopter.

Cu mare greutate arbi-» 
trul » reușit să ajungă 
la cabine. Dar cum să 
părăsească stadionul f So
luția care s-a găsit rf 
fost să îmbrace unifor
ma... poliției. Flancat de 
alțl cîțiva polițiști... ve
ritabili. el n-a fost iden
tificat șl a putut pleca...

(R. F. 
patimile s-au cu aceeași in- 
însă împotriva 
considerat vi- 
înfrîngerea e-



„CUPA ORAȘELOR BALCANICE" LA MOTOCROS
BUCUREȘTIUL- PRIMUL POPAS!...

■Cristian Dovif conduci nd detașat plutonul ' otocro- 
siștilor

• „ROMANII AU FOST DE DEPARTE CEI MAI 
BUNI._"

• TREI ETAPE - TREI VICTORII !
• LA EDIȚIA A 11-A VOR FI PREZENTI Șl SPOR

TIVII GRECI

Printre evenimentele sportive importante care au marcat 
sfîrșitul săptămînii trecute s-a numărat șl „Cupa orașelor 
balcanice” la motocros. Ea a programat, la Belgrad, etapa 
a ni-a (ultima.) a întrecerii. După cum se știe, sportivii 
noștri au cucerit primul loc, obținînd în același timp vic
toria finală în prima ediție a acestei competiții balcanice 
de motoclclism. Ieri seară, la reîntoarcerea delegației spor
tivilor români de la Belgrad, am avut o scurtă convorbire 
cu antrenorul lotului tov. ION SPICIU.

— Așadar, „Cupa crașelor balcanice" Ia motocros 
face primul popas la București...

— Da. Și trebuie să spunem că alergătorii din repre
zentativa orașului București au meritat cu prisosință 
această frumoasă victorie. De altfel, delegații Iugosla
viei și Bulgariei au fost unanim în aprecierea că 
ROMANII AU FOST DE DEPARTE CEI MAI BUNI 
DINTRE PARTICIPANȚII LA ACEASTĂ ÎNTRECERE. 
Echipa noastră a învins detașat atit la Sofia și Pitești, 
cît și acum la Belgrad. După părerea mea, se cuvine 
apreciată în mod deosebit comportarea alergătorilor de 
bază ai echipei: MIHAI DĂNESCU, GH. ION, MIHAI 
POP și CRISTIAN DOVIȚ.

— Ce impresii ați cules cu prilejul desfășurării eta
pei de la Belgrad ?

— Sportivii iugoslavi ne-au primit cu deosebită prie
tenie, ne-au înconjurat cu atenție, făcîndu-ne să ne 
simțim minunat. Concursul s-a desfășurat pe un stadion 
din Belgrad, traseul trecînd și printr-o pădure din apro
piere. A fost un traseu foarte greu, îngust și uneori 
periculos. Chiar și în aceste condiții formația orașului 
București s-a impus și a cucerit primul loc. în clasa
mentul individual după cele două manșe — fiecare de 
cîte 10 ture a 2 km — primul loc a fost ocupat de 
sportivul bulgar Serafimovici, urmat de M. Pop, Cr. 
Doviț și Tr. Macarie. Mihai Dănescu s-a accidentat.

— Ce noutăți va marca ediția a Il-a ?

— în 1966 „Cupa orașelor balcanice" Ia motocros va 
întruni la start 4 echipe. în afara celor trei care au 
concurat la prima ediție s-a înscris și echipa orașului 
Atena. Este evident că prin aceasta interesul față de 
competiție sporește.

HRISTACHE NAUM

ÎN MECIUL INTERNATIONAL DE POPICE DE LA PLOIEȘTI:

Selecționata masculină divizionară —
Aktivist Espenheim 5232-5086 p. d.

PLOIEȘTI, 22 (prin telefon, de la 
trimisul nostru) — Arena Petrolul din 
localitate a găzduit joi și vineri al doi
lea meci al turneului întreprins în țara 
noastră de echipa masculină de popice 
Aktivist Espenheim (R.D.G.). Oaspeții 
au întîlnit o altă selecționată divizio
nară, căreia i-au cedat din nou.

Succesul popicarilor români, învingă
tori cu 5232—5086 p.d., este cu atît 
mai valoros, cu cît a fost realizat în 
fața unei formații care le-a opus o dîrză 
rezistență, hotărîtă să se reabiliteze după 
înfrîngerca suferită luni și marți la 
București. Și încă ceva îmbucurător: cu 
excepția lui Dumitru Ivanciu, ceilalți 
cinci componcnți ai selecționatei divizio
nare au fost jucători tineri, unii din- 
trei ei debutanți în meciurile interna
ționale.

Dintre sportivii români, rezultate re
marcabile au obținut : Dumitru C. Du
mitru 912 p.d.. Ernest Kiss 885 p.d., 
Aurel Șucatu 874 p.d., Constantin Du
mitru 872 p.d. și Gh. Silvestru 870 
p.d.

De la învinși s-au evidențiat TI. Uhl- 
man (910 p.d.) și M. Jaros (855 p.d.).

Turneul echipelor Aktivist Espenheim 
se încheie cu următoarele jocuri:

sîmbătă 23 și duminică 24 octombrie, 
Ia București, cu formația masculină Con

>

structorul (pe arena Constructorul, sîm
bătă de la ora 16,30 și duminică de la 
ora 8,30) ;

duminică 24 octombrie, la Giurgiu, cu 
formația feminină Cetatea.

TR. IOANIȚESCU

ACI IMI11 AU A fBIK^IICĂ
• La Basel (Elveția), în prezența 

lui Stanley Rous, președintele F.I.FJV, 
a avut loc tragerea la sorți a jocu
rilor din turul al III-lea al „Cupei 
orașelor tîrguri". învingătoarea din 
jocul Steagul roșu Brașov — Zagreb 
va juca cu cîștigătoarea întîlnirii 
Goeztepe Izmir — Miinchen 1860.

• Tragerea la sorți pentru stabi
lirea sferturilor de finală ale compe
tițiilor de fotbal „Cupa campionilor 
europeni" și „Cupa cupelor* * va avea 
loc la 16 decembrie la Zurich.

• în campionatul unional de fot
bal, la Moscova, s-a desfășurat par
tida dintre ȚSKA și Cernomore Ode- 
sa. în mod surprinzător victoria a 
revenit oaspeților cu scorul de 1—0 
prin punctul marcat de Lobanovski 
în minutul 80.

de jucători în timpul partidei, refuzul 
unui jucător de a părăsi terenul sau 
părăsirea terenului de către întrea^ 
echipă, folosirea unui jucător care a 
fost eliminat de pe teren în cadrul 
unei întîlniri din „Cupa Națiunilor" 
înainte ca F.I.R.A. — prin comisia 
tehnică — să fi examinat cazul etc.

În ce privește arbitrajul, alegerea 
arbitrului se va face în felul urmă
tor : federația gazdă propune cu mi
nimum o lună înainte numele a 3 ar
bitri neutri din lista oficială a arbi
trilor internaționali, iar echipa adver
să comunică, în termen de 8 zile, 
numele celui ales. Dacă acesta este 
indisponibil, se va alege un altul 
din lista prezentată

★
Iată, deci, că importanta meciu

lui cu Franța de la 28 noiembrie 
sporește substantial, prin c-rearea 
unei competiții care vine să umple 
un mare gol în activitatea pe plan., 
european a sportului cu balonul oval.

ȘTIRI

REZULTATE I
l

NEW YORK

Peste 15 000 de spectatori au 
ffirmărlt la Madison Square Gar- I 
iden din New York meciul pentru I 
ititlul mondial de box la catego- 
uria mijlocie dintre deținătorul I 
centurii, Joey Giardello (S.U.A.),

■ și Dick Tiger (Nigeria). După I
■ 15 reprize, în care a demonstrat S
; o superioritate evidentă, Tiger _ 
(<a oblinut victoria la puncte, re 
devenind campion al lumii. Ti
ger a mai fost campion mon- a 
dial in 1963. I
KIEV

La Kiev a luat sllrșit dubla j 
ilntllnire internațională de gim- | 
[nastied dintre reprezentativele 
IU.R.S.S. și Japoniei. In ambele | 
[meciuri victoria a revenit gaz- ■ 
idelor. La masculin scorul a lost ■ 
■de 288,05—288,00 puncte, iar hi | 
! feminin de 192,2—190,5 puncte 
\La individual compus, au ter- I 
I minat victorioși Serghei Diami ■ 
I dov 58,2 puncte și Zinaida Dm ■ 
'■ zimna cu 38 85 puncte

MUNCHEN
După meciurile cu echipa 

V.R.S.S., selecționata masculină 
de gimnastică a Japoniei va sus ■ ’ 
fine trei tntllniri cu o reprezen- ■ 
tativă europeană. Aceste intllnili | 
vor avea loc la 26 octombrie Ia 
Essen, la 28 octombrie la Lugano I 
și la 30 octombrie la Zurich ■

VEâTERAS I
De curînd a avut Ioc la Vesteras 8 

(Suedia) a 23-a ediție a campiona- . 
tel or mondiale de tir cu arcul. | 
Iată primii clasați : masculin Iu 
dividual ; 1. Haikonen (Finlanda) | 
2 313 p, 2. Tomton (S.U.A.) 2 285 
p, 3. Worker (S.U.A.) 2 265 p; pe | 
echipe: 1. S.UA. 6 792 p„ 2. Fin
landa 6 776 p, 3. Suedia 6 442 p | 
Feminin individual: 1. Lindholm 
(Finlanda), .2. Schlebusch (Africa I 
de Sud), 3, Rijff (Africa de Sud); 
echipe: 1. S.U.A. 6 356 p-, 2. Fin- I 
landa 6 340 p, 3. Anglia 6 329 p.

In multe alts țâri ale Europei patinoarele și-au deschis porțile. Sezonul de hochei pe gheață este în plina desfă
șurare în țările cu climă mai rece. Recent, reprezentativa de hochei pe gheață a Iugoslaviei a întreprins un 
turneu în R. F. Germană, iar naționalele Suediei și Finlandei au susținut jocuri de verificare în R. D. Germană. 

De asemenea, în Suedia, U.R.S.S., R. D. Germană, Cehoslovacia și alte țări, campionatele naționale sînt în 
plină desfășurare. în fotografie : o fază din meciul Suedia - R. D. Germană, desfășurat recent la Berlin. Vic
toria a revenit oaspeților cu 4-1.

ra

• Echipele Ferencvaros Budapesta 
și Panathinaikos Atena au căzut de 
acord in ceea ce privește datele de 
desfășurare a meciurilor din cadrul 
„Cupei campionilor europeni" la fot- 
bal. Prunul joc va avea loc la 3 
noiembrie Ia Atena, iair cel de al 
doilea la 10 noiembrie la Budapesta, 
în „Cupa cupelor" Honved Budapesta 
va intîlni la 3 noiembrie la Praga 
pe Dukla meciul retur urmind să se 
dispute la o dată care urmează să 
fie stabilită ulterior.

Turneele de sah 
de la Belgrad si Subctica

In runda a 7-a a turneului d<ț-;șah 
de la Belgrad reprezentantul tării 
noastre, Florin Gheorghiu, a terminat 
la egalitate cu Mi.nici. Tot remiză 
s-au încheiat partidele : Milici -— Ka- 
valek, Deli — Sliva și Ostovici — 
Matulovici. In clasament conduce Ka- 
valek cu 5 puncte, Gheorghiu se află 
pe locul 6 cu 3 1/2 puncte.

★
Șahistul Iuliu Szabo (România) con

tinuă să fie lider în turneul interna
țional de la Subotica. In runda a 
10-a el a făcut remiză cu Balas Piri. 
Clasamentul: Szabo &/*  puncte; Ko- 
zomara 6 (1); Siness 6; Bradvarevici 
5'/2 ; Puc și Djantar 5 (1).

„Cupa Națiunilor** —o competiție de anvergură a rugbiului european
Începînd cu ediția 1965, meciul tra

dițional dintre selecționatele de 
rugbi ale României și Franței capă
tă un caracter oficial, contînd în 
clasamentul „Cupei Națiunilor" I 
Federația internațională de specia
litate, F.I.R.A., a hotărît cu ocazia 
ultimului său Congres să creeze a- 
ceastă competiție, care se va disputa 
anual, pe zone geografice.

Trofeul va fi atribuit pe timp de 
un an (sistem challange, deci) învin
gătorului grupei finale, care cuprinde 
echipele a patru națiuni. în primul 
sezon (1965/1966) componenta grupei 
finale (fixată de F.I.R.A.) angrenează 
echipele Franței, Italiei, României și 
Cehoslovaciei. Datele întîlnirilor 
Franța—-România și Italia—Franța 
sînt omologate, urmînd că federația 
de specialitate din Cehoslovacia să 
ia legătură cu celelalte trei, pentru a 
fixa data și ordinea meciurilor. Aces
tea trebuie să aibă loc pînă la 31 
mal 1966. De asemenea, federațiile 

din Italia și România vor trebui să 
cadă de acord asupra întîlnirii lor 
din „Cupa Națiunilor" tot înainte de 
această dată. Ultima clasată din gru
pa finală va iuca în sezonul următor 
in grupa de calificare.

Simultan cu această grupă finală 
se vor desfășura jocuri eliminatorii 
într-o grupă de calificare, a cărei 
componentă este fixată anual de că
tre Congresul F.I.R.A. Cîștigătoarea 
acestei grupe va înlocui în sezonul 
următor pe ultima clasată din grupa 
finală. Iată întîlnirile de calificare 
pentru sezonul 1965 1966: Spania— 
Portugalia (A), Belgia—Olanda (B) ; 
Polonia — Suedia (C); Iugoslavia — 
R.D. Germană (D). Aceste meciuri, 
care reprezintă sferturile de finală, 
trebuie să se dispute pînă la 31 mar
tie 1966. Semifinalele prevăd urmă
toarele meciuri între echipele învin
gătoare în sferturi de finală : B—A 
și D—C (termen de disputare 30 a- 
prilie 1966). Finala grupei de califi

care va opune pe cîștigătoarele se
mifinalelor pînă la 31 mai 1966.

Întîlnirile din „Cupa Națiunilor" 
sînt supuse prescripțiilor regulamen
tului din toate punctele de vedere : 
joc, financiar, organizatoric etc. Or
dinea și locul meciurilor vor fi fi
xate anual, prin tragere la sorți, cu 
ocazia Congresului F.I.R.A. Tot prin 
tragere la sorti se va decide și locul 
semifinalelor și finalei din grupa de 
calificare.

Criteriile de clasare prevăd ca în
tîlnirile eliminatorii (din grupa de ca
lificare) care se termină la egalitate 
să fie prelungite cu două reprize a 
15 minute. întîlnirile sistem turneu, 
din cadrul grupei finale, vor atribui 
punctajul de 3, 2 și 1, respectiv pen
tru meci cîștigat, nul sau pierdut. 
Neprezentarea sau descalificarea se 
soldează pentru cei în culpă cu 0 
puncte. Dintre cazurile de descalifi
care amintim: introducerea în joc a 
unui jucător necalificat, schimbarea
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