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,;Cupa C.S.S." pentru floretiștii juniori
Mîine dimineață, începînd de la ora 9, 

în sala de scrimă de la stadionul Tine
retului se organizează o întrecere de flo
retă băieți și fete (juniori) dotată cu 
„Cupa C.S.S.'. Participă scrimeri de la 
toate cluburile și asociațiile sportive din 
Capitală.

Programul competiției: dimineața — 
serii și semifinale ; după-amiază, de la 
ora 16 — finala (în ambele probe).

Pregătirile echipei de rugbi
I a R. F. Germane

LIEGE 29 (Ager- 
■ preș). Echipa se- 
Ilecționată de rugbi 

a R. F. Germane 
și-a început pregă- 

Itirile în vederea 
meciului pe care-I 

Iva susține în 
cursul lunii no
iembrie, la Hano- 

Ivra, cu echipa Ro
mâniei. Rugbiștii 

Ivest-germani au e- 
voluat la Rocour 
în compania se- 

Ilecționatei Belgiei. 
După un joc spec- 

Itaculos, gazdele au 
terminat învingă
toare cu scorul de

17—6 (6—3). In 
ultima parte a 
meciului, belgie
nii au dominat ca
tegoric conducînd 
cu 17—3, însă cu 
două minute înain
te de fluierul final 
oaspeții au redus 
din handicap. Cei 
mai buni jucători 
ai belgienilor au 
fost Thelismar, Va- 
chuadez, Catteau 
și Sluys. Din echi
pa vest-germană, 
foarte bine au ju
cat Tebroke, Scho
mburg și Kutzeling.
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|e Ciudad de Mexico - orașul...
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palmierilor

• Despre concurs

• 0 mică... Venetie mexicană

• Va fi o PROBLEMĂ

I aclimatizarea ?...
I
a — Peste cîtcva zile pleci 
§ în Mexic. Se organizează 

acolo un turneu preolim-

9 pic...
Vestea am aflat-o într-o I dimineață, cînd mă îndrep

tam spre sala de antrena
ment. Știrea, se înțelege, 

Im-a emoționat profund. 
Era o mare cinste pentru 
mine — singura scrimeră 

Idin România invitată la a- 
ceastă „preolimpiadă".

Cîteva zile mai tîrziu pă- 
I răseam Bucureștiul pe calea 

acrului. Escale la Viena, 
I Ziirich și Paris. Apoi al

tele — la Bruxelles, peste 
| ocean — tocmai la Mon

treal în Canada și, în fine, 
I după mai bine de 18 ore

ORADEA GAEȘTI

Lotul hocheiștilor francezi 
pentru turneul de la București
PARIS 29 (Agerpres). 

Selecționerul unic al e- 
chipei de hochei pe ghea
ță a Franței, canadianul 
Gaston Pelletier, a alcă
tuit lotul reprezentativ 
care în zilele de 10, 11 
și 12 decembrie va evo
lua la București în tur
neul de baraj pentru o- 
cuparea locului vacant 
în grupa B a campiona
tului mondial din Iugo
slavia. La acest turneu 
de baraj participă selec

ționatele Franței, Italiei 
și României. Lotul ho
cheiștilor francezi cu
prinde pe Deschamps, 
Sozzi (portari), Paupar- 
din, Gillez, Blanchard, 
Godeau, Dufour, Eymard 
(fundași), Faucomprez, 
Mazza, Bozon, Lepre, La- 
carierre, Caux, Cheppot, 
Guennelon (atacanți).

Primele antrenamente 
oficiale au avut loc pe 
patinoarul din Grenoble.

„Maratonul" 
campionatului de fotbal 

se reia cu etapa a X-a
• DERBIUL ETAPEI SE DISPUTA 
LA BUCUREȘTI ® ASALTUL PE
TROLIȘTILOR CONTINUĂ • 
LA CRÂIOVA, MECI CU... SEMN 
DE ÎNTREBARE! • MODIFI
CĂRI ÎN LOTUL STIINTEI CLUJ
• VA REUȘI SIDERURGISTUL 
O NOUA VICTORIE ÎN DE

PLASARE ?
Cuvînt înainte la etapa a X-a I Iată, 

deci, că mai cu hopuri, mai fără, cam
pionatul merge înainte și cifra care in
dică numărul etapei ne atrage, discret, 
aten|ia că am străbătut mai mult de o 
treime din această întrecere-maraton.

Cu ochii la „preliminarii" am cam 
uitat de această competiție, dragoste ve
cile care prin forța împrejurărilor ne 
rămîne credincioasă. Să ne mărturisim 
vina și, întorcîndit-ne cu fața spre cam
pionat, să vedem ce pune pe „tapet* 
reluarea sa.

Marele meci se joacă la București și 
interesul cu care este așteptată această 
întîlnire Steaua—Rapid are în centrul 
său întrebarea : va reuși Steaua să pro
ducă prima înfrîngere feroviarilor ? O 
înfrîngere a rapidiștilor, ar da speranțe 
competitorilor tradiționali la titlul de

La egalitate cu Matulovici

Florin Gheorghiu pe primul loc 
în turneul de iu Belgrad

Turneul internațional de șah 
de la Belgrad s-a încheiat a- 
seară. Pe primul loc, la egalitate 
s-au clasat marele maestru ro
mân FLORIN GHEORGHIU și 
marele maestru iugoslav MA
TULOVICI, «care au totalizat 
7’/2 puncte din 13 posibile.

In ultima rundă, cei doi lideri 
s-au întîlnit într-o partidă deci
sivă, care s-a încheiat remiză. 
Dimineața, cu toate eforturile.

Gheorghiu n-a reușit să cîștige 
partida întreruptă cu Velimiro- 
vici, întîlnirea încheindu-se re
miză.

CLASAMENTUL :
1—2. Gheorghiu, Matulovici 

7’/j p. ; 3—7. Tringov, Kara- 
klaici. Minici. Flesh, Kavalek 
.7 p. ; 8—11. Ostoici, Racici, Ve- 
limirovici, Sokolov 6’/a p. ; 12— 
14. Milici, Sliwa, Dely 5 p.

campioană și mai ales Pe
trolului care își joacă șan
sa de a ajunge pe locul 
întîi, acasă, în fa(a su
porterilor săi. Ploieștiul, 
Petrolul și petroliștii — 
jucători și suporteri — aș
teaptă partida cu U.T.A., 
scontînd •— așa cum spu
neam -— înfrîngerea li
derului și victoria asupra 
arădanilor.

O problemă înscrisă po 
eșichierul actualei ediții a 
campionatului categoriei A 
privește pe campioni. An
trenorii și jucătorii dina- 
moviști au căutat să folo-

VALENTIN PAUNESCU

(Continuare în pag. a 5-a)

Sus, pe Sierra Mad re, după vizitarea citorva monumente care vorbesc despre străvechea 
civilizație aztecă, Piramida din Tqnayuca, piramida circulară din Cuicuiles, o mied 
amintire din Mexic. în totograiie: Ecaterina Iencic între boxerul Nicolae Gîju (cu.^ 

sombrero) și atletul Constantin Bloțiu...

de zbor efectiv, aterizăm la 
Ciudad de Mexico, capitala 
țării gazdă a J.O. din 
1968. Metropola mexicană 
ne-a primit cu o ploaie 
rece dar, spre bucuria micii 
noastre delegații, de scurtă 
durată. Pînă Ia botei — o 
adevărată surpriză I — vre
mea nu numai că s-a în
dreptat brusc dar s-a și în
călzit.

Aflat la o altitudine de 
peste 2 000 de metri (ci
fra exactă : 2 240 m), Ciu
dad de Mexico (aproape 
5 000 000 de locuitori) este 
un oraș pitoresc, punctat 
de o sumedenie de zone 
verzi. O curiozitate: in

Actualul campionat orășenesc de 
tir se bucură de o bună organi
zare și după primele întreceri 
s-au înregistrat rezultate mulțumi
toare. După etapa a treia con
duce în clasament Dinamo II cu 
2289 p, urmată de formațiile aso
ciațiilor sportive F.C.O. 2161 p și 
înfrățirea 1796 p.

ILIE GHlȘA_coresp. reg.

Consiliul raional UCFS a luat 
măsuri pentru înființarea de cen
tre de antrenament la atletism, 
gimnastică și lupte, în orașul Gă- 
ești. în aceste centre se pregătesc 
peste 100 de copii, sub conduce
rea profesorilor M. Constantines- 
cu și Ioana Barbu la gimnastică, 
M. Popescu la lupte și L. Du
mitrescu la atletism.

I. FEȚEANU, coresp.

CRAIOVA
Membrii UCFS din asociația 

sportivă Sănătatea, din cadrul 
Școlii tehnice sanitare, vor avea 
la dispoziție în curînd noi tere
nuri de sport. Sînt în curs de a- 
menajare, prin muncă voluntară, 
terenuri de volei, baschet și hand
bal.

C. MARICA-coresp.

ciuda înălțimji la care este 
situat, Ciudaxl de Mexico 
prezintă exponate ale flo
rei tropicale, îndeosebi pal
mieri. Aproape pe fiecare 
arteră de circulație întîl- 
nești insule de palmieri fal
nici, ale căror crengi se 
întind pe spatii impresio
nante, oferind pietonilor, 
mai ales în zilele toride, o 
umbră binefăcătoare.

Punctul de atracție al 
capitalei Mexicului pe 
timpul șederii noastre a- 
colo a fost, firește, cartie
rul studențesc. în care au 
fost programate majorita
tea întrecerilor sportive. 
Este un adevărat oraș în 
miniatură, cu amfiteatre și 
laboratoare, eu numeroase 
amenajări sportive — te
renuri și săli de gimnasti
că. Lipseau doar sălile de... 
scrimă amplasate în altă 
zonă a orașului, la Zaca- 
tcnco. într-una din aceste 
săli am avut prilejul să mă 
antrenez zilnic, timp de 
mai , multe ore. La fiecare 
antrenament erau prezent i, 
pe lingă numeroși specia
liști străini și autohtoni, 
multi, foarte multi specta
tori. Săli aproape pline, 
aplauze la „scenă deschi
să" în timpul unor asalturi 
mai.. înfierhîntate (deși 
aveau un caracter strict de

verificare) astfel că de la 
început am intrat în at
mosfera întrecerilor. Și, Ia 
fel s-a întîmplat și în ca
zul celorlalte ramuri. spor
tive programate Ia această 
„preolimpiadă". De unde 
rezultă că mexicanii sînt, 
într-adevăr, mari iubitori ai 
sportului — ai scrimei ca 
și ai atletismului, boxului, 
ciclismului, gimnasticii.

Antrenamentele au de
curs, în general, în bune 
condiții, la ore diferite, 
astfel că mi-a fost ușor 
să-mi văd la „lucru" și 
viitoarele adversare. Mai 
puțin pe Galina Gorohova, 
campioana mondială din

ECATERINA IENCIC

(Continuare în pag. a 3-a)
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„SECRETUL"
MARILOR PERFORMANTE?- PlUllvH!

Sezonul competițiilor atletice ale anului 1965 
tranziție, atleții vor relua pregătirea cu forțe sporite, 
drumul pe care vor păși anul viitor.

în 1965 atletismul românesc a obținut unele 
Balaș, Mihaelei Peneș, Vioricăi Viscopoleanu; au

se apropie de sfîrșit. După o scurtă perioadă de 
străduindu-se să bătătorească, „piatră cu piatră",

succese de prestigiu, îndeosebi prin victoriile lolandei 
fost realizate peste 120 de recorduri republicane 

de juniori și 20 la seniori, a fost cîștigată ediția a XXIV-a a Jocurilor Balcanice de la Atena (cu cea 
mai mare diferență de punctaj), echipele reprezentative au obținut cîșiig de cauză în meciurile cu 
Finlanda și Norvegia (Dărbați) și Cehoslovacia (femei) etc.

Tn același timp, nu putem însă uita că atleții noștri au pierdut întîlnirea cu Italia, la o mare 
diferență, că au avut o comportare ștearsă la zona de la Zagreb a „Cupei Europei", că prea puțini din
tre ei ocupă locuri de frunte în-ierarhia europeană sau mondială.

„Ritmul44 nu ține 
pasul cu cerințele

ani
un 
nu 
în 
cu

Fără discuție, în ultimii 
atletismul nostru a mers pe 
drum ascendent, ritmul însă 
■e poate satisface șî nu este 
raport cu condițiile create,
ceea ce se petrece astăzi pe plan 
Internațional.

Care să fie explicația acestui 
fapt ? Oare antrenorii noștri nu 
poscdl cunoștințele necesare pen
tru a contribui, într-o măsură și 
mai mare, la un progres general 
mai rapid ?

Nu se poate afirma- acest lu- 
Ba, dimpotrivă ! Avem o 

•orie de antrenori calificați, pre- 
fpdți pentru cunoștințele și expe- 

«ti^nța lor, cu bu,ne rezultate în 
•amică. Altfel nici n-ar fi fost 
posibile rezultatele obținute de 
lolanda Balaș, Mihaela Peneș,

Altfel nici n-ar fi fost 
rezultatele obținute de

Viorica 
țiu, Z.
Costache, I. Naghi și alții. Pe de 
altă parte, avem un tineret cu. 
posibilități fizice și psihice deo
sebite. Și totuși, performanțe 
final te, de certă valoare interna
țională, nu obțin decît prea pu
țini atleți. Atunci care să fie, 
totuși, cauza progresului prea 
lent al atleților noștri ?

Am avut și avem încă destui 
juniori care la 18—19 ani s-au 
numărat printre cei mai buni din 
Europa și chiar din lume. Din 
păcate însă, doar cîțiva 
au ajuns să se impună 
■iori.

Este adevărat că în
noastre, 
uneori

Viscopoleanu, C-tin Blo- 
Vamoș, S. Ciochină, Gh.

dintre ei 
și ca se

discuțiile 
ale antrenorilor, apare 

o „explicație", dar pe 
care eu • resping din capul lo
cului. Se spune, nici mai mult 
nici mai puțin, că acest „feno
men" este perfect explicabil pen
tru că atleții care au lucrat prea 
tare ca juniori (!?) s-au ...pla
fonat, că acestea le-au fost ca
litățile I Repet, sînt categoric îm
potriva unei asemenea „explica
ții", complet neștiințifice și iată 
de ce :

• La noi, nici măcar cu ju
niorii da cat eg. I nu se lucrează, 
din punct de vedere cantitativ, 
cit ar trebui să se lucreze cu 
juniorii mici sau cu copiii.

• Un atlet nu se poate pla
fona la 18—19 ani, fiind bine 
cunoscut faptul că organismul 
uman dispune de posibilități de 
adaptare la eforturi foarte mari, 
din păcate nebănuite de mulți 
dintre colegii mei care, din simplă 
comoditate, afirmă: „Ce să-i fac? 
Atîta poate, atîta dă I Eu mi-am 
făcut datoria, am încercat totul!*.

• Fiziologia și psihologia ne 
arată concret că organismul este 
capabil să realizeze, printr-o op
timă funcționare, performanțe cu 
totul deosebite.

• Se cunoaște faptul că toți 
murii atleți ai lumii, printre care 
și unii dintre atleții români, au 
așezat la temelia strălucitelor lor 
performanțe o cantitate enormă 
de muncă, au nădușit foarte mult, 
zi de zi, în antrenamente de o 
dicată intensitate.

namente pe săptămînă, cu o du
rată de 90 de minute fiecare ? 
Și asta nu toți 1

S-ar putea spune că este fi
resc ca înotătorii să muncească 
mai mult, pentru că activitatea 
lor se desfășoară într-un mediu 
neobișnuit, apa, pe care trebuie 
să-l învingă. Admit că este așa ! 
Dar să vedem acum exemplele pe 
care ni le furnizează chiar marii 
atleți ai lumii (care au devenit 
mari tocmai prin cantitatea și ca
litatea muncii depuse în pregă
tire). Cei mai buni atleți polo
nezi execută săptămînal un mi
nimum de 16 ore de antrenament. 
Este vorba de sprinterele Klobu- 
kowska, Kirszenstein, Ciepla etc, 
ale căror rezultate sînt binecu
noscute iubitoriloi de sport. Mi
nimum 16 ore pe săptămînă, în 
timp ce atletele noastre fac doar 
6—8 ore de antrenament I Și a- 
cesta nu este decît un singur 
exemplu.

Toate marile atlete ale lumii 
au dobîndit prin muncă asiduă 
forme atletice corespunzătoare, 
musculatură puternică și calitățile 
psihice necesare. Exemplu? E 
lîngă noi : lolanda 1 în schimb, 
unele dintre alergătoarele noas
tre — tocmai pentru că lucrează 
puțin — prezintă forme neadcc- 
vate, cu un mare strat adipos, 
care împiedică o bună funcționare 
a mușchilor și, dacă 
stituie un „balast" 
greu de... transportat.

Ron Clarke, Michel 
landa Balaș, Ralph Boston, Va
leri Brumei și alți titani ai atle
tismului mondial au pus la baza 
marilor lor performanțe o canti
tate de muncă aproape imposi
bil de... măsurat. în această 
privință nici nu-mi îngădui să 
fac vreo comparație cu cei mai 
mulți dintre atleții noștri, chiar 
dintre cei fruntași.

în loturile noastre republicane, 
de seniori și juniori, se încearcă 
aplicarea unui regim cît mai com
plet de muncă, dar lipsa unei 
baze solide, corespunzătoare dc 
pregătire, poate duce la „darea 

a sportivilor respectivi 
simplu, la determi- 
tragă chiulul de la 

Și atunci, perfor-

ore pe zi. Deci, jumătatea volu
mului de muncă pe care-1 desfă
șoară astăzi 1

îmi amintesc că în 1963, la 
Cluj, la campionatele noastre au 
luat parte și cîțiva atleți ameri
cani. Unul dintre ei, John Moon, 
și-a arătat deschis surprinderea 
că sprinterii noștri nu 
și la curse de 400 m, 
procedează — de fapt 
sprinterii de valoare din 
se desprinde din aceasta 
pede de înțeles 1

Voi mai da un exemplu, pe cel 
al Elenei Vintilă. In 1965 ea a 
marcat un însemnat salt calitativ 
față de anul trecut, la lungime 
6,05 m (5,34 m), pentatlon 4267 
p (3637 p) etc. Ce a ajutat-o 
în acest salt ? MUNCA ! Acesta 
este „secretul". De la 3 antrena
mente (a cite 2 ore, deci 6 ore 
pe săptămînă) Elena Vintilă a ,a- 
juns, în acest an, să totalizeze 
cîte 20 de o-re de pregătire pe 
săptămînă.

Prin atletism
la atletism

ri-

Rezultate

360 de minute
de antrenament
pe săptămină

Citeam recent despre cei șapte 
fbotători francezi care s-au pregă
tit 4 săptămîni în California. La 
•fevenârea lor în Enropa ei au de
clarat, pur și simplu, că antre
norii americani impun elevilor lor 
nn program de activitate... inu
man. Cu țineri de 13—14 ani ei 
efectuează antrenamente zilnice 
de 4—5 ore! Dacă așa stau lu
crurile, ce să ne mai mire a- 
tunci saltul uriaș al înotătorilor 
americani I ? Patru-cinci ore de an
trenament pe zi ! Ce pretenție 
mai putem avea deci de la atleții 
Jtaiștri, care fac doar 2—4 antre

vreți, con- 
permanent,

Jazy, lo-

participă 
așa cum 
— toți 
lume. Ce 
este lim-

direct proporționale

cu pregătirea

în toată lumea s-a schimbat 
astăzi concepția asupra pregătirii 
atletice, punindu-se un accent de
osebit pe mărirea volumului și in
tensității antrenamentului. Acum 
se pleacă de la premisa că dacă 
„funcția creează organul", atleții 
pot ajunge atleți numai prin... 
ATLETISM ! Antrenamentele șa
blon au fost înlocuite prin an
trenamente creatoare, salturile 
calitative puțind fi obținute 
numai de către acei atleți care 
adoptă metodica cea mai perfec
ționată, care CAUTĂ continuu și 
știu să descopere rezervele încă 
nefolosite.

Marea majoritate a atleților 
noștri dispun încă de foarte mari 
rezerve. Este necesar deci să li 
se analizeze în mod concret pla
nurile de pregățire pe anul 1965 
și în funcție de concluziile trașe, 
în lumina sarcinilor care stau în 
fața atletismului nostru, să trecem 
și să generalizăm „secretul" ma
rilor performanțe: MUNCA!

peste cap" 
sau, pur și 
narea lor să 
antrenamente, 
manțele ?

O „lecție“
care trebuie
bine învățată

seMulți dintre atleții noștri 
feresc să muncească prea mult, 
de teamă să nu se...uzeze (?1). In 
această privință să analizăm puțin 
nivelul slab al sprinterilor noștri 
(băieți și fete). Un antrenor de 
la grupa fondiștilor a dat o lec
ție usturătoare colegilor săi de 
la sprint. Este vorba de Mihai 
Tintorescu, care a reușit să facă 
din Ioana Petrescu o sprinteră 
de valoare internațională, după 
ce ea — ani de-a rîndul — nu 
mai arăta posibilități de progres. 
Jn urmă cu eîțiva ani, s-a spus 
despre această atletă că s-a pla
fonat. Ioana Petrescu a fost che
mată atunci la antrenamente de 
Tintorescu cu intenția, se pare, 
de a o... reprofila pentru semifond. 
Și antrenînd-o pentru cursele 
mai lungi, a „descoperit” cheia 
succesului pe distanțele probelor 
de viteză !...

Ioana Petrescu, ca de altfel cei 
mai mulți dintre alergătorii de 
fond, a început o pregătire în 
care ideea de bază a fost „dărui
rea totală la antrenamente". Ea 
se antrenează zilnic cîte 3 ore 
(deci 18 ore pe săptămînă 1) In 
perioada pregătitoare, cu o sin
gură zi de odihnă la mijlocul ci
clului. In perioada competițională 
lucrează cîte 21/,—3 ore pe zi. 
înainte de a intra în grupa semi- 
fondistelor, cînd lucra ca sprin
teră, Ioana Petrescu făcea antre
namente doar de 4 ori pe săptă
mînă și numai, cel mult, două

Dacă așa stau lucrurile, apoi 
cum putem să pretindem un salt ( 
valoric, pe măsura talentului și 
calităților pe care le au, din par
tea tinerelor atlete Sanda Anghe- 
lescu, Aura Petrescu ș.a. care fac 
doar 2—3 antrenamente pe săp
tămînă, de circa 2 ore ? Și ase
menea cazuri se numără cu zecile. - 
în general, și o spun cu toată 
convingerea, majoritatea atleților 
noștri se pregătesc foarte puțin. 
Cu numai 6 ore de antrenament pe 
săptămînă un atlet, oricît de ta
lentat ar fi, nu mai poate realiza 
astăzi nimic. Poate acum 20—30 
de ani, 6 ore să fi fost sufi
ciente, dar azi, categoric, nu !

Antrenorul Vasile Dumitrescu 
a obținut cu elevii săi unele re
zultate pozitive, totuși 
față de ceea ce ar fi 
liza în alte condițiuni. 
rerea mea el a greșit

Este un fapt binecu- 
după vîrsta junioratu- 
va putea crește numai 
dezvoltării forței și re- 

pură,

prof. LIXANDRU PÂNDELE 
antrenor federal pentru juniori Toamna in Cișmigiu Foto : A. Neagu
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CA ÎN ANII TINEREȚII ■ ■ ■

prea mici 
putut rca-
După pă
și la SE-

LECȚIE, 
noscut că 
lui viteza 
pe seama
zistenței specifice. Viteza 
tempo ui, se dezvoltă cel mai bine 
începînd de la 10—11 ani și pînă 
pe la 16 ani.

învățătorul Colo man Tompa din 
Ocna Sibiului a fost ales preșe
dinte al asociației sportive Re
colta în anul 1958, adică la 
înființarea acesteia. De-a lungul 
anilor el și-a dedicat forțele, cu 
pasiune, promovării sportului în 
rîndurile tineretului din locali
tate. învățătorul Tompa este nu 
numai un neobosit propagandist 
sportiv, dar și un bun organiza
tor. El inițiază neîntrerupt dife
rite competiții la cele mai îndră
gite discipline, la care invită dese
ori să participe tineri și chiar 
vîrslnici din comunele învecinate. 
Președintele este prezent aproape 
peste tot. La antrenamente, in de
plasările mai grele — unde își 
îmbărbătează sportivii stimulîn- 
du-i în lupta pentru victorie — la 
concisele ședințe de analiză.

Pentru a da viață proiectelor 
asociației Recolta, care are în

prezent 12 secții ~pe ramură de 
sport (5 afiliate la federațiile de 
specialitate), Tompa s-a străduit 
să transforme consiliul asociației 
într-un organism viu, caracterizat, 
în primul rînd, prin spirit de co
laborare. în același timp, el a 
lărgit cercul instructorilor volun
tari, care constituie acum un spri
jin efectiv pentru traducerea în 
fapt a inițiativelor. $i așa, dato
rită destoiniciei și colaborării, pal
maresul „Recoltei* s-a îmbogățit 
an de an, o dată cu numărul 
membrilor U€FS\ care a depă
șit binișor „hotarul* lui 500. în 
1962 formațiile de volei-fete și 
de handbal-băieți au reprezentat 
laionul în faza regională, a „Cupei 
Agriculturii*, în 1963 echipa de 
fotbal cîștiga campionatul ruio- 
nal, in 1964 halterofilii și jucă
torii de tenis de masă deveneau 
campioni raionali... La aceste suc-

cese s-au adăugat in acest an și 
cîteva frumoase rezultate atle
tice : locul l la 1500 m si locul 
secund la înălțime băieți in faza 
regională a „Cupei Agriculturii*. 
Recolta Ocna Sibiului, care intre 
timp si-a amenajat si terenuri de 
fotbal, handbal si volei, o sală 
pentru tenis de masă, șah $i hal
tere etc. se situează azi printre 
asociațiile sportive 
regiunii Brasov.

Pentru exemplara 
pentru tinerețea sa 
tată de ghioceii care i.fțnu așter
nut din belșug la Umple, învă
țătorul Tompa este apreciat și 
îndrăgit nu numai de elevii al 
căror pedagog este, de părinții 
lor, ci și de toți iubitorii spș„, 
tulul din comună.

fruntașe ale

in activitate, 
de loc tifec-

DUMITRU SOLOMEI - coresp.

Ne scriu corespondenții
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Consiliul raional UCFS Sibiu a- 
cordă o atenție deosebită instruirii 
președinților asociațiilor sportive, or- 
ganizînd periodic „Ziua președintelui". 
La ultima reuniune au participat 52 
de președinți ai asociațiilor de pe cu
prinsul raionului. Tema principală a 
discuției — „Activitatea com-petițională 
în raionul Sibiu". Ea a stîrnit inte
res în rîndul' participanților, dovadă 
numărul mare al celor care au luat 
cuvîntul la discuții: 35.

Gh. Topîrceanu
★

Asociațiile sportive din raionul Is
tria, regiunea Dobrogea, manifestă 
multă preocupare pentru organizarea 
concursurilor de obținere a Insignei de 
polisportiv. Pînă acum au primit in
signa 655 de băieți și fete. Cele mai 
bune rezultate le-au obținut asociați
ile sportive Ciocanul—Cogealac, Școla
rul — Babadag, Razelm — Jurilovca.

Nu același lucru se poate spune însă 
despre asociațiile sportive Lanul—Ms 
hai Viteazu, înfrățirea—Cogealac, Pro
gresul—Nicolae Bălcescu și altele, 
unde pînă în prezent nu există nici un 
purtător al Insignei de polisportiv.

C. Dolniceanu

Zilele
men Ia
Inițiativa de a pregăti noi cadre de 
arbitri la handbal a fost binevenită, 
deoarece în orașul nostru activează 
4 echipe de seniori, 10 de juniori și 
junioare și 16 de pionieri. Arbitrii au 
dovedit o bună pregătire și au obți
nut note mari la probele practice și 
teoretice. Printre cei evidențiați se 
află R. lamandi, 
Boboc.
marcă și pentru arbitrul internațio
nal C. Căpățînă, care a depus multă 
muncă pentru formarea noilor cadre.

trecute, la Buzău s-a dat exa- 
cursul de arbitri de handbal

Printre cei evidențiați
C. Dumitrescu, C.

De asemenea, se cuvine o re-

pentru formarea noilor cadre.
M. Dumitru

★
Tinerii din cadrul Trustului de u- 

tilaj greu — Balastiera Doaga, raionul 
Pănciu, au constituit nu de mult aso
ciația sportivă Sortatorul, cu 120 mem
bri, care activează în secțiile de volei, 
fotbal, popice, tir și șah. Membrii con
siliului s-au angajat să desfășoare o 
activitate susținută pentru atragerea 
tinerilor în practicarea sportului. 
Prima măsură a consiliului asociației

a fost procurarea de materiale spor
tive. De asemenea, tinerii au început 
să-și amenajeze un teren de sport.

D. Teodorescu
★

Echipa de fotbal 
regiunea Hunedoara, 
vată în campionatul regional, a sus
ținut primul meci pe noul teren din 
localitate. Terenul (cel de fotbal este ga- 
zonat) dispune și de pistă de atletism, 
sectoare de aruncări și sărituri, precum 
și de un teren de volei. In viitorul 
apropiat se va construi atei și o popi- 
cărie. Minerii din localitate au prestat 
mii de ore de muncă patriotică pentru 
amenajarea acestui teren.

N. Oargă

Minerul Teliuf. 
proaspăt promol

★
De curînd, la asociația Chimia din 

orașul Victoria s-a încheiat un curs 
de instructori sportivi. Lecțiile teore
tice și practice au fost predate de pro
fesorii Nicolae Marian. Valentin Pâ
rău și Nicolae Diminescn. La închi
derea cursului, cei 27 de noi ins truc? 
tori sportivi s-au angajat să munceas
că neobosit pentru ridicarea activi
tății sportive.

B. Stoiciu



CE ATI CITIT 
ÎN ULTIMA VREME?

★

I
Ușa avionului s-a închis în urma noastră. Ne-am luai locurile. Legăm 
centurile, ascultînd informațiile pe care ni le dă stevardesa în legătură cu 
avionul, echipajul, durata zborului etc. Peste cîteva clipe vom decola. Și 
drumul este destul de lung. Fiecare se pregătește în jelui său pentru cele 
cîteva ore de călătorie. Sini deschise sacoșele și încep să apară ziare, re
viste, cărți. O anumită curiozitate profesională ne îndeamnă să aruncăm 
o privire indiscretă peste spătarul fotoliului. Oare ce citesc băieții? (Călă
toria o facem împreună cu echipa de fotbal Dinamo Pitești). începem cu 
Naghi. Pe coperta volumului pe care-l are în mînă întîlnim un „A" imens 
și un titlu atrăgător: „Fiul lui Monte Cristo* de Th. Constantin, 
Portarul Niculescu ține pe genunchi „Legendele Nibelungilor". Barbu are 
în față două caiete simple. La întoarcere are de dat examene, la facut- 
tate. In caiete sini notițele luate la curs...

...Zburăm de două ore. Naghi nu răspunde nici măcar atunci cînd 
Țîrcovnicu îl ciupește de ureche. Niculescu s-a afundat complet în lumea 
captivantă a aventurilor lui Siegfried. Barbu rostește încetișor „que je 
sois sage...“. Dacă ?

Cîteva zile mai tîrziu, în holul unui hotel, așteptînd autobuzul ce tre
buia să ne ducă la un meci, am provocat o discuție, aruncînd „pe masă" 
întrebarea: „Ce-ați citit în ultima vreme ?“ Și răspunsurile, conținînd nu 
numai un fel de inventariere a lecturilor, ci și opinii, considerații critice 
în legătură cu valoarea cărților citite au pus în evidență preocupări, pa
siuni și comentarii dintre cele mai diferite. Și nu numai atît. Discuția 
aceea nc-a hotărît să trecem și la această anchetă-fulger, pe aceeași temă. 
Iată, o parte dintre răspunsurile primite:

★
PETRE MÎNDRU (Progresul Bucu

rești) : „...lucrarea ing. Virgil Eco- 
nomu — „Sistemul cu patru fundași”. 
Dacă-mi permiteți un joc de cuvinte, 
eu, ca portar la Progresul, aș fi dorit 
să citesc o carte „Sistemul cu opt 
fundași”. Dar, pînă acum, deși siste
mul ultim se aplică de multe ori, an
trenorii, teoreticienii — dintr-un soi 
de pudoare profesională — se feresc 
să discute despre el. Lăsînd gluma la 
o parte, fiindcă a venit vorba despre 
ceea ce citim, aș vrea să-mi exprim 
o doleanță. Din ziarul dumneavoastră, 
sau din discuțiile purtate cu diferiți 
iubitori ai fotbalului aflu mereu des
pre o serie de lucrări biografice, me
morialistice, ale unor mari vedete ale 
fotbalului mondial : Hidegkuti, Si
monian, Matthews etc. Pe lîngă plă
cerea lecturii, cred că aceste bio
grafii romanțate ar putea fi și un fel 
de stimulent pentru cei care vor să 
facă din fotbal o artă. Ele vorbesc 
despre cărările aspre care duc spre 
marile performanțe și subliniază, mai 
ales, faptul că talentul fără muncă 
nu înseamnă nimic...”

MARIANA CIOGOLEA (jucătoare 
de tenis — Dinamo București) : „Mie 
îmi plac cărțile de călătorii. Și, dintre 
„ultimele mele călătorii” aș putea să 
vă citez „Zigzag pe mapamond" a 
lui loan Grigorescu. îmi plac cărțile 
care au zugrăvite în ele marile pa
siuni ale oamenilor : dragostea, dă
ruirea totală față de idealul pe care 
ți-1 alegi în viață- Am citit recent o 
carte foarte interesantă, aparținînd 
scriitorului sovietic D. Granin : „îm
potriva furtunii". Autorul ei vorbește 
tocmai despre dăruirea oamenilor 
pentru cauza științei și a progresului”.

Ing. MIRCEA RUSU, maestru eme
rit al sportutui, din echipa de rugbi 
GrivTța Roșie : „Să vă spun drept, 
în ultima vreme m-am dedicat îm-

VEȘTI DIN ȚARĂ
PREGĂTIRI PENTRU NOUL SEZON

încă din luna august, schiorii aso
ciației sportive Energia—Paroșeni au 
început antrenamentele. De trei ori pe 
săptămînă cei 25 de sportivi fac a- 
lergări pe teren variat, exerciții de 
gimnastică și diferite jocuri sportive.

O dată cu începerea noului an școlar 
și-a început activitatea și secția de 
sohi a Școlii sportive de elevi din 
Petroșeni. Elevii participă de 3 
ori pe săptămînă la antrenamentele 
conduse de prof. V. Peterfy. De re
marcat că membrii secției participă la 
defrișarea unei piste de schi pe dea
lul Rocoți, în apropierea orașului Pe
troșeni.

Staicu Băloi

CONCURS PENTRU INSIGNA 
DE POLISPORTIV

Asociația sportivă „Tînărul ceferist” 
din cadrul școlii C.F.R. Sibiu numără 
peste 600 de membri UCFS. Printre 
preocupările principale ale consiliu
lui asociației se află organizarea con
cursului pentru trecerea normelor In
signei de polisportiv. In scurt timp, 
peste 250 de elevi vor deveni purtă
tori ai Insignei, gradul I.

D. Solomei

UN NOU TEREN DE SPORT

Tinerii din comuna Poiana Gruii, 
raionul Vînju Mare, au obținut de 
curînd un nou succes în activitatea

★

★
preună «cu colegii mei de sport de la 
sectorul mecanic șef (n.r. este vorba 
de maeștrii emeriți Radu Demian și 
Costel Stănescu) studierii unor pro
bleme de producție. Astfel, eu a tre
buit să citesc cît mai mult pentru o 
documentație tehnică în vederea îm
bunătățirii instrucțiunilor pentru ex
ploatarea și controlul macaralelor și 
podurilor rulante. Sună foarte arid 
subiectul, dar aceasta a fost „hrana” 
noastră literară din ultima vreme, 
strict necesară într-un proces tehno
logic de înalt nivel. Printre picături, 
ne-am satisfăcut însă și dorința de a 
fi la curent cu noutățile literare. A- 
ceasta am făcut-o (recunosc insufi
cient, dar credeți-ne avem circumstanțe 
atenuante) urmărind cele mai intere
sante apariții beletristice din publica
țiile noastre culturale, rămînînd prie
teni credincioși îndeosebi revistei „Se
colul 20”. Acolo am găsit multe pa
gini atrăgătoare, pline de conținut.

în ce privește literatura sportivă, 
adică aceea a „specialității” noastre 
numărul doi, trebuie să vă spunem că 
ne-am concentrat atenția în prezent 
asupra volumului de istorie a culturii 
fizice editat de I.C.F., deoarece dorim 
să devenim elevi ai cursului de an
trenori care se va deschide în cu
rînd. Și pentru că a venit vorba de 
cărțile cu tematică sportivă, aș adău
ga — sper să fiu în asentimentul ce
lorlalți colegi — că ducem lipsă de 
lucrări care să se adreseze rugbiști- 
lor. Le așteptăm cam de mult timp, 
deși prin lucrări originale (și avem oa
meni pregătiți în această privință) ca 
și prin cîteva traduceri din vasta li
teratură de specialitate de peste ho
tare s-ar putea lichida cu ușurință 
acest gol”.

MARIA GHIȚĂ (maestră a sportului 
la handbal): „Ce-am citit in ultimul 
timp ? Aș putea să vă înșir aici o se-

sportivă. In orele libere ei și-au a- 
menajat un teren de fotbal. In acest 
fel, tinerii sportivi din comună vor 
putea desfășura o activitate mai sus
ținută.

Gh. Ioniță

ASOCIAȚII SPORTIVE FRUNTAȘE

Printre asociațiile sportive fruntașe 
din raionul Șomcuta Mare se află și 
Sticla—Poiana Codrului, Stăruința— 
Buciumi, Unirea—Sacaloșeni, Avîntul 
— Mireșul Mare și Lumina—Șomcuta 
Mare. Consiliile acestor asociații au 
organizat numeroase competiții sporti
ve precum și multe concursuri pen
tru trecerea normelor Insignei de poli
sportiv.

Viorel Buda

O COMPETIȚIE FRUMOASĂ

Timp de două zile pe terenul Voin
ța din Bîrlad s-au desfășurat întrece
rile finale ale campionatului regional 
de handbal pentru juniori. La între
ceri au participat 10 echipe: 4 de fete 
și 6 de băieți din raioanele regiunii 
Iași.

Titlurile de campioni regionali au 
fost cîștigate de reprezentanții liceu
lui nr. 2 Mihail Eminescu din Iași, 
atît la băieți cît și la fete. La băieți, 
ieșenii au învins cu 13—5 echipa liceu
lui nr. 2 din Bîrlad, iar fetele cu 3—2 
pe cea a liceului nr. 3 din Bîrlad.

Solomon Eliade 

rie do titluri, începtnd cu „Ciuma* de 
Albert Camus și terminînd cu „Defăima
rea lui Paganini* a mono grafistului so
vietic Vinogradov. îmi place foarte mult 
să citesc. Păcat însă că o serie de cărți 
bune se epuizează... înainte de a se afla 
că au apărut în librării. Mă gîndesc, 
de pildă, la „Indiferenții* lui Alberto 
Moravia și la altele...

Aș vrea să spun ceva în legătură cu 
literatura sportivă. Sînt prea pufine cărți 
— beletristică originală sau traduceri — 
în librăriile noastre. O dală sau de două 
ori pe an Editura UCFS scoate un vo
lum de povestiri. Lipsesc cărțile cu su
biect sportiv de... respirație lungă... 
N-am dreptate

AUREL VERNESCU, (maestru emerit 
al sportului) : „Caut să fiu în pas 
și cu literatura. Nu concep ca un spor
tiv să nu depună eforturi pentru a-și 
lărgi orizontul cultural. Paginile citite 
te invită la reflecții, î(i oferă un bun 
teren pentru... o gimnastică a mintii, te 
fac să cunoști mai bine mecanismul su
fletului omenesc. Cred că nu exagerez 
cînd afirm că și astfel te poți apropia 
de gîndirea tactică, atît de utilă nouă 
sportivilor în întreceri.

Printre picături (adică Snagov, bac, 
probleme profesionale, studiu la I.C.F. 
și, firește, obligațiile familiale) încerc 
să mențin un ridicat... stroc literar. Bi
blioteca mea personală poate dovedi a- 
ceasta. Mă pasionează îndeosebi descrie
rea călătoriilor iar dintre ele, călătoriile 
pe apă. Ultima carte citită? Jurnalul de 
bord al celebrului navigator Nansen. De 
fapt, recitită. Slab stau la literatura 
sportivă de strictă specialitate. Ni se 
oferă însă extrem de pufine lucrări în 
această direcție *.

SÎNT O PARTE dintre răspun
surile primite la întrebarea noas
tră. Ele evidențiază faptul că în 
general există o preocupare pen
tru lărgirea orizontului cultural, 
că gustul pentru lectură, studiu, 
este viu printre sportivii noștri. 
Dar... Acest DAR are mai multe 
implicații. Este vorba, în primul 
rînd, de o anumită lacună în ceea 
ce privește orientarea în alegerea 
titlului, a valorii cărților citite, a 
utilității lor. Se citește uneori cam 
ce cade în mînă, alteori cu mari 
discontinuități. Credem că, în acest 
sens, ar trebui să se facă mai 
simțită îndrumarea din partea con
ducerii cluburilor sau asociațiilor 
de care aparțin sportivii. Pe de 
altă parte, constatăm un interes 
scăzut pentru literatura sportivă, 
de specialitate, atît de folositoare 
în ridicarea măiestriei și în obți
nerea unor performanțe superioare. 
Multe biblioteci personale duc 
lipsă de noutăți și în nici un caz 
nu pot satisface (din cauza carac
terului lor limitat) dorința de îm
bogățire a cunoștințelor în sportul 
practicat. Printre alte biblioteci de 
specialitate sportivă care stau la 
dispoziția tinerilor noștri este și 
aceea a sectorului de documentare 
și informare tehnico-metodică al 
UCFS. Rafturile pline cu volume 
și broșuri pe anumite teme, bu
letinul informativ bilunar sau cel 
cuprinzînd date din activitatea 
sportivă internațională, revistele și 
ziarele de specialitate constituie 
tot atîtea chemări. Din păcate, în 
urma unui sondaj sumar efectuat 
la această bibliotecă, am constatat 
că registrul de consultări era „is
călit" în luna în curs de... un 
singur sportiv, restul vizitatorilor 
fiind antrenori sau profesori de 
specialitate. Concluzia este evi
dentă. Sperăm, însă, că nu vom 
mai avea prilejul să o consemnăm 
la viitorul nostru raid pe această 
temă.

VALENTIN PAUNESCU 
NEAGOE MARDAN

Concursurile motocicliste de viteză pe circuit se bucură de mare populari
tate în regiunea Maramureș. Iată un aspect de la un concurs disputat la 
Baia Mare. Primul din dreapta (nr. 12) este tînărul V. Solomon din Baia Mare, 
învingătorul probei de 250 cmc.

Foto : Ludovic Chira — coresp.

Note de drum 
din Mexic

(Urmare din pag. 1)

acest an și principala mea rivală în con
curs. O întrecusem în iulie, la Paris, și 
se înțelege că eram dornică să reeditez 
performanța. Gorohova sosise la Ciudad 
de Mexico doar cu cîteva zile înainte 
de competiție, antrenîndu-se în., anoni
mat.

Dintre celelalte adversare se impunea 
Pilar Roldan de Giffoning, prezentă și 
Ia Olimpiada din 1960. Acolo, ea n-a 
cucerit nici un titlu olimpic, în schimb 
a fost declarată... „Miss Roma”. Flo- 
retista mexicană a progresat mult între 
timp, ea fiind, după aprecierile presei 
de specialitate, una din favoritele con
cursului.

In rest, între cunoscute, o altă mexi
cană, Sonia Arredondo, o sportivă talen
tată și foarte tînără, cubaneza Mireya 
Rodriguez și Jeanice Romary (S.U.A.). 
Ultima a evoluat și la „mondialele” din 
capitala Franței.

Concursul oficial nu m-a mulțumit. 
Aproape că nu m-am recunoscut. Am 
tras crispat, cu prea multă emoție, în- 
tr-o sală arhiplină, care m-a susținut 
în repetate rînduri. Am trecut relativ 
ușor de Pilar Roldan, mi-am depășit 
după aceea și alte adversare. N-am reu
șit însă ceea ce îmi propusesem — s-o 
înving din nou pe Galina Gorohova. Cu 
tenacitatea ei recunoscută, trăgătoarea 
sovietică s-a „bătut” strașnic de la pri
mele schimburi de lame și, folosind ve
chea ei tactică, cu brațul liber, ușor 
flexat lipit de piept, a realizat consecutiv 
patru tușe... Hotărît lucru, la capitolul 
dîrzenie, hotărîre, tenacitate mai am 
încă multe de învățat.

Rezultatul acestui asalt n-a surprins. 
Se întîlnea doar campioana mondială de 
senioare cu cea de... junioare. Surpriza 
avea s-o constituie, în schimb victoria 
Mircyei Rodriguez asupra mea, dat fiind 
faptul că trăgătoarea cubaneză este mai 
puțin cunoscută pe plan internațional. 
Adevărul este că Rodriguez a fost mai 
decisă decît mine. In plus, ea și cele
lalte trăgătoare din zone geografice în
vecinate Mexicului, a fost favorizată de 
condițiile locale (între București și Ciu
dad de Mexico este o diferență de 8 
ore). Dar, despre acest aspect, ceva 
mai tîrziu...

La revenirea în capitala Mexicului, din 
vizita făcută la Acapulco, gazdele ne-au 
oferit posibilitatea să cunoaștem și alte 
frumuseți ale metropolei. Înainte de 
toate — parcul Chapultepec. Prin ana
logie, cum le place mexicanilor să spună, 
un fel de Veneție în mijlocul Ciudadu- 
lui. Analogia este în parte reală prin 
existența a numeroase canale ce se des
prind dintr-un fel de lac întins și care 
brăzdează întregul parc. Peste tot, o 
vegetație luxuriantă. Trilul păsărelelor 
face să crească impresia că te afli în- 
tr-un mic paradis terestru.

Și acum, în încheierea acestor scurte 
note de călătorie prin Mexic, cîte ceva 
despre mult discutata problemă a acli
matizării la condițiile oferite de viitoa
rea țară gazdă a Olimpiadei de vară...

Cum am mai arătat, Ia sosirea In 
capitala Mexicului timpul a fost rece, 
ploios. Dar, după mai puțin de o oră, 
plafonul gros de nori s-a spart și vre
mea s-a... încălzit: de la 10—12 grade 
la aproape 25 de grade ! Prin urmare, 
o trecere bruscă de la o temperatură la 
alta. Fenomenul s-a repetat în cîteva 
rînduri pe durata șederii noastre in 
Mexic.

De altfel, este interesant de arătat 
că variația de temperatură se manifestă 
chiar și în cuprinsul unei zile calme, 
fără precipitații. Această variației (de 
multe ori extrem de rapidă) a tempe
raturii îți dă o senzație neplăcută, de 
moleșală. Așa mi s-a întîmplat în timpul 
antrenamentelor, apoi în concursul ofi
cial. Iți ard obrajii, ți se tulbură ve
derea. Echipamentul, care Ia scrimă 
este destul de... încărcat, parcă ar fi 
fost o... plapumă fierbinte! Intr-o bună 
măsură scăderea potențialului meu tre
buie explicat și prin aceste neajunsuri. 
In ce privește aclimatizarea, cred că 
europenii (îndeosebi) vor trebui să su
porte un oarecare handicap. Și aceasta 
mai ales în sporturile individuale.

De altfel, notațiile dr. Gabriel Chere- 
bețiu, care ne-a controlat din... start, 
încă do la sosirea pe aeroportul din 
Ciudad de Mexico, vor constitui fără 
îndoială un prețios criteriu pentru spe
cialiștii noștri, medici, biologi și chi- 
miști.

Pistă de atletism 
neglijată

Institutul de medicină și far
macie din Tg. Mureș are un te
ren de fotbal și o pistă de atle
tism. De cîteva luni ea a devenit 
impracticabilă. Pe pistă au fost 
descărcate cantități mari de mo
loz. Și pentru că nimeni (nici stu
denții) nu se Îngrijește de nive
larea pistei, studenții Institutului 
nu pot practica atletismul, cu toa
te că in cadrul „Cupei I.M.F.* 
figurează și această ramură spor
tivă. In fotografie vedeți cum 
arată pista de la I.M.P. Tg. Mu
reș. Se poate, oare, alerga pe 
ea ? Poate doar o probă de cros 
pe... teren accidentat.

I. PĂUȘ — coresp reg.
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pe 1965. Acest an, bogat în competiții, a prilejuit sportivilor | 
de concursuri

compelițional de tir 
număr «nare

S-a
atît în țară cît și peste hotare. Calendarul a Cuprins între- 
aceasla — verificarea posibilităților trăgătorilor noștri 

europene din septembrie, de la București. Acum, la înclie-

încheiat sezoiml
no$tri participarea la un
ceri Ia toate categoriile de arme, virmărindu-se — prin
fruntași și de perspectivă în vederea campionatelor
ierea sezonului, se pot face mai bine o serie de aprecieri, scoțindu-se la iveală unele lipsuri și, bineînțeles, tră- 
gîndu-se învățămintele pentru viitor. Observațiile noas tre se vot îndrepta, în primul rînd, asupra pregătirilor
pentru „europene", și asupra com
portării reprezentanților noștri la în
trecerile celor mai buni trăgători de 
pe continent.

CUM S-AU EFECTUAT PREGĂTIRILE

în vederea atingerii obiectivului 
principal — campionatele europene — 
federația a asigurat condiții mate
riale și a ajutai cluburile cu secții 
de tir pentru ca trăgătorii suscep
tibili selecționării să urmeze un pro
gram de pregătire temeinică. Astfel, 
la Dinamo, Steaua, ‘Olimpia, Știința, 
cei mai buni trăgători au început 
antrenamentele de la începutul anu
lui. La primele concursuri ale sezo
nului („Cupa Olimpia", „Cupa Pri
măverii") o serie de sportivi au ob
ținut rezultate remarcabile pentru 
perioada respectivă. Totuși, încă din 
perioada pregătitoare au ieșit la 
iveală o serie de deficiențe, cum ar 
fi -neglijarea pregătirii fizice, volu
mul redus de muncă, planurile indi
viduale de antrenament întocmite 
șablon etc. Aceste lipsuri s-au datorat 
unei insuficiente colaborări între an
trenorii din secții și antrenorii coor
donatori ai -federației. -Din această cau
ză, considerăm că obiectivele perioa
dei respective n-au putut fi atinse, cu 
excepția a două probe — pistol viteză 
și skeet juniori. O dată cu trecerea 
la perioada co-mpet-ițională s-a obser
vat o îmbunătățire în pregătire *— 
volumul și intensitatea mărite — în- 
tîmpinîndu-se, însă, unele greutăți 
din partea trăgătorilor, obișnuiți la 
cluburi cu un regim de lucru mai... 
ușor. Primele î-ntrec-eri internaționale 
•— în special „Cupa țărilor latine" — 
cîștigate cu ușurință, dată fiind și 
valoarea scăzută a adversarilor, a 
făcut ca în rîndurile trăgătoriloT și 
ale antrenorilor noștri să se mani
feste un optimism -exagerat, cu nimic 
justificat. Aceasta a făcut ca la o 
serie de probe, chiar și la cele defi
citare (pușcă, pistol precizie), să in
tervină pauze în pregă tir-o. De -aceea, 
la unele concursuri tat-ernaț-i-onale 
care au precedat „europenele" tră
gătorii noștri s-au prezentat cu mari 
fluctuații -de rezultate. De exemplu, 
la concursul din Elveția (au partici
pat sportivi din S.U.A., Elveția și 
Franța) pistolarii au obținut rezultate 
foarte slabe la precizie (media 
536 pi) și mediocre la viteză (media 
580 p). -Pușcașii, în schimb, au reușit 
rezultate foarte bune. Rotaru, de 
pildă, a realizat gn valoros record Ia 
armă liberă caîibru redus 40 focuri 
poziții 'culcat — 400 din 400 posibile, 
Iar echipa: 4 515 p, cifră cu care la 
„europene" se putea obține locul II. 
La fel, tinerii skeetiști Bogdan Ma
rinescu și Gheorghe Sencovici au 
reușit la „Purcrpeftete" de la Lisabona, 
concurind alături de seniori, să ocupe 
locuri valoroase, cu cifre ridicate. 
Toate acestea au făcut ca, atît prin
tre trăgători cît și printre antrenori, 
să domnească o atmosferă de auto- 
mulțuznire.

Timpul -a trecut însă fără ca în pro
cesul de instruire să se fi înregistrat 
îmbunătățirile necesare. Au urmat — 
numai cu trei săptămîni înaintea 
^europerrefer" — campionatele națio
nale, unde majoritatea -probelor s-au 
Încheiat -cu rezultate slabe. Co-mpo- 
nentii lotului, în frunte cu Rotaru, 
Ferecatu, Ciulu (la pușcă seniori.), 
Bratu, Jeg-linschi, Maghiar (pistol pre
cizie), Ana Goreti, Margareta Enache 
(armă liberă senioare) nu au reușit 
rezultatele așteptate. De altfel, des
pre aceste deficiențe ziarul nostru a 
■atras atenția imediat. Dar în zadar, 
căci n-a urmat aproape nici o schim- 
Ibare.

Rezultatele la aceste probe se dato- 
resc conștiinciozității și perseverenței 
cu care au muncit sportivii și antre
norii.

La celelalte probe rezultatele au 
fost însă cu totul nesatisiăcătoare. 
Este drept, rezultatele anterioare la 
probele de pușcă, pistol liber, pistol 
calibru mare și armă standard nu în
dreptățeau pe sportivii noștri la me
dalii de aur dar, la o serie de probe, 
speram să obținem totuși locuri frun
tașe. Or, cu excepția lui L. Giușcă, 
(pistol libeT și calibru mare) și Mar
gareta Enache (armă liberă calibru 
redus 3x30 focuri) — care s-au men
ținut la nivelul rezultatelor din 
cursul anului sau chiar le-au depășit 
— ceilalți trăgători s-au comportat 
sub orice critică. Pentru o mai bună 
ilustrare, arătăm că la armă liberă 
calibru redus seniori 3x40 focuri, 
primul dintre români, N. Rotaru, s-a 
clasat pe locul .20 cu 1 123 p (îna
inte de „europene" el a obținut 
1 132 p la „Cupa Olimpia", 1 127 p la 
„Cupa țărilor latine", 1 139 p în El
veția, 1 135 p la „Cupa Dinamo", 
1 144 p, la concursul internațional de 
la Berlin, 1 137 p la campionatele 
naționale). Pe echipe, la această 
probă,, ne-am clasat pe locul 12 cu 
4 445 p, cifră cu mult inferioară ce
lor obținute în cursul anului de cei 
patru compOnenți ai formației — Ro
taru, Ferecatu, Olărescu și Cogut. 
Ca să nu mai vorbim de Ferecatu și 
Olărescu, care au tras ca niște debu
tant! (Ferecata locul 
în picioare și locul 
genunchi, poziția tai 
rescu locul 41 la 40 
locul 62 la 40 focuri 
cui 25 la armă standard — probă în 
care, după spusele antrenorului V, 
Ralad-escu, de la Știința, s-a specia
lizat în acest an) 1 Trebuie să amin
tim și echipa feminină (antrenor Mir
cea Baia) care a avut o comportare 
total necorespunzătoare, obținînd 
locuri situate la periferia clasamen
telor. Lucru grav este însă și poziția 
pe care a avut-o antrenorul M. Baia 
la ședința de analiză a „europenelor", 
cîrrd a declarat, foarte senin, că re
zultatele „nu sînt Chiar așa de slabe 
și oă ele constituie un punct de ple
care pentru activitatea viitoare" ;(.!<!). 
Este bine de reținut și faptul că la 
60 focuri culcat — Ana Goreti, Au
relia Schaffer Și Edda Baia au ob
ținut 1 728 p în timp ce echipa Știința 
a totalizat la 
acest an 1 747 
cu două puncte 
•doua clasată la

43 la 40 Tocuri 
69 la 40 ÎOCuri 
preferată ; Olă- 
focuri picioare, 
genunchi și lO-

„republicanele" -din 
p, rezultat superior 
celui obținut de 

„europene".
a

DESPRE DISCIPLINA

COMPORTAREA LA „EUROPENE"

Cel mai frumos succes l-au obținut 
pistolarii de la „viteză" (antrenor 
P. Cișmigiu), care au dominat net 
competiția, ocupi nd locul I pe echipe 
ti, prin V. Atanasi-u, local II, la ega
litate de puncte cu câștigătorul. Și 
I. Tripsa a ocupat un loc bun, cu
cerind medalia de bronz, 
la valoarea lor M. R-oșca 
tnitriu. La skeet juniori 
I. Lovinescu) s-au obținut 
dalii de argint : la echipe
vidjMii, prin B. Marinescu.

N-au tras 
și M. Du- 
(antrenor 

doua me- 
și la indi-

întregul proces de instruire 
gătorilor, cu excepția celor 
pistol viteză și skeet juniori, a 
amprenta unei activități desfășurate 
la voia întîmplării. La lotul -de pușcă, 
de exemplu (antrenorii Constantin 
A-nt-onescu și Mîhai Toader) erau 
frecvente absențele nemotivate, în- 
tîrzierile la antrenamente și la con
cursurile de verificare, 
pionatele „europene” 
venit cu 
curs, iar 
Sandor, a 
unii trăgători, In frunte cu N. Ro
taru, se consideră „senatori -de 
drept" în lot și își permit să -des
considere îndrumările antrenorilor 
— sfidîndu-i pur și simplu. Apoi, au 
fost frecvente cazurile cînd o ședință 
de antrenament se reducea la 1—1 */2 
eră la probe unde concursul durează 
3—4 ore, iar majoritatea sportivilor 
căutau să consume într-un timp cît 
mai scurt muniția, trăgînd „ca la 
nuntă". Nici antrenorii n-au reușit 
să organizeze antrenamentele în con
diții de concurs și chiar cu un grad 
de dificultate mai mare : trageri pe 
vreme nefavorabilă, cu vînt și vizi
bilitate redusă etc. Manifestărilor de 
indisciplină ale sportivilor antrenorii 
le-au răspuns cu multă îngăduință, 
cu lipsă de exigență și lipsă de spirit 
critic. La toate acestea s-a mai adău
gat și diversitatea prea mare de pă
reri dintre antrenori, lipsa de auto
ritate a unora în fața sportivilor. 
Unii dintre antrenori, printre care 
și P. Goreti — la pistol liber — nu 
au fost consecvenți în privința se

a tra
de la 
purtat

Chiar la cam- 
N. Rotaru a 
la UTi -con- 
'echipei, P. 

De asemenea,

I 
I
I

privind comportarea nesa- 
a fotbaliștilor seniori în

lecției. Așa a fost posibil ca la cele 
trei probe de pistol, unde fiecare țară I 
avea dreptul să prezinte un lot de ’ 
opt sportivi, noi — gazdele — nu 
am folosit decît șapte trăgători. Unul 
dintre pistolari M. Dumilriu, a fost 
solicitat să tragă la toate cele trei 
probe — obținînd rezultate mediocre, 
el neputîndu-se pregăti temeinic pen
tru o probă sau maximum două. în 
echipa de pistol liber a fost inclus 
și Gh. Maghiar care, de multă vreme, 
nu-și mai justifică prezența în lot. 
în privința selecției au existat și 
alte carențe : criteriile n-au corespuns 
la toate probele; restructurarea lo
turilor nu s-a putut face -pe baze 
obiective deoarece majoritatea tră
gătorilor nu și-au realizat obiectivele 
intermediare, avînd mari fluctuații în 
rezultate ; concursurile de selecție 
nu au corespuns stadiului de pregă
tire și n-au ajutat la aprecierea for
mei sportive din ajunul „europene
lor". De asemenea, se pot aminti și 
competițiile internaționale care n-au 
fost judicios alese, și în care membrii 
lotului nostru nu s-au întrecut, tot
deauna, cu adversari puternici.

Dacă pentru succesele trăgătorilor 
de pistol viteză, antrenorul -federal 
P. Cișmigiu merită felicitări, în 
schimb la ‘comportarea necorespunză- 
toar-e a celorlalți T-eptczen't-anți ai 
noștri la „europene", el are o vină 
serioasă. Cumuiind prea mufte sar
cini (afflftwsor -al lotutai de pistol 
Viteză, antrenor coordonator-, consi
lier te-h-nic în prcfelemete privind a- 
menajarea poligonuîai Tunari, ca și 
-pentru toate 'detaliille tehnice ale or
ganizării campionatelor ■europene) tov. 
P. Cișmigiu wu a putut să ie înde
plinească pe toate și, în special, pe 
aceea de antreiror coordonator. El nu 
a primit nici ajutorul așteptat din 
partea •colegiului central de antrenori, 
în cadrul căruia ara existat multe dr 
serrstani. 'Din această cauză, -acest for 
de specialitate im a îndrum-ffit și n-a 
controlat ■cem se cuvenea pregătirea 
Sportivilor. Nu mai puțin vinovat 
■este și biroul federației de tir care 
a acționat cn jumătăți de măsură.
Ne referim, îndeosebi, -la munca an- . 
■trenorilor și la -act-ele de indisciplină I 
ale sportivilor.
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Discuțiile 
tisf ăcătosre 
meciul de la Ankara au făcut să trea
că mai puțin observată performanta 
reușită duminica la Torun de -echipa 
reprezentativă de Juniori : victo
rie -cu 1—0 (autorul golului : Lupu- 
lescu) în fața Poloniei. Este o nouă vic
torie obținută — de-a lungul anilor — 
de juniorii noștri asupra celoT polonezi.

Să-i felicităm pe învingători și să a- 
mintim cu acest prilej că meciul cu 
Polonia a fost cea de a treia partidă 
Internațională susținută de ei în toam
na aceasta. Și toate în deplasare (cele
lalte două : 0—0 cu Cehoslovacia, la 
praga și 1—0 cu H.D. Germană, la Neu
brandenburg).

Judecind după rezultate, înseamnă 
că avem o reprezentativă valoroasă. De 
aceeași părere este și antrenorul prin
cipal al echipei, prof Gh. ’Ola : „Jucă
torii din echipa de acum sînt mai talen- 
tați decît cei. care au cîștigat în 1962 
turneul U.E.F.A ; nu au încă forța și 
pregătirea acelora, dar pînă la 20 mai 
1966, dnd va începe viitorul turneu, 
o vor căpăta**. Trebuie să acordăm im
portanța cuvenită acestei declarații, mai 
•ales că prof. Gh. Ola a Tost unul dintre 
cei care au pregătit echipa și în 1962.

Dar să revenim la meciul de dumi
nică, de la Torun și să-i dăm cuvîntul 
antrenorului : „Lucrul cel mai impor
tant care s-a reliefat în această partidă, 
ca și în celelalte, este acela că juniorii 
joacă în deplasare cu același aplomb ca 
■și acasă. Nici un moment tiu predau 
inițiativa, ci își impun jocul**. ~ 
Ce părere au învinșii de la Ankara, care 
au ’ "
mal

(N.B.

cedat pasul după primul contact 
„st-rî-ns“ cu adversarul ?)
A'dîcă ?
iDe pildă, în meciul cu Polonia noi 
dominat toătă reprima I. In cea deam _ ____ ___  . ...

a ctrrua antrenorii echipei gazdă, în ciO. 
rința ae a învinge, au indicat o tactică 
specială : presing pe tot terenul, presing 
care, spre sftrștt, mai ales s-a Irarts- 
iormăt în 
'oastea noi 
atacat în

cacitatea noastră i-a salvat de la golui 
mai multe. De ptldă, cu două minut 
înainte de final, Uifăleanu a ratat... d 
lîngă linia porții ! împreună cu colt 
gul meu Nicolae Gorgorin, cu care m. 
ocup împreună de pregătirile juniorilo' 
sînt în căutarea unui înaintaș centre 
care să canalizeze tot jocul ataculu 
■Asta U lipsește în clipa -&e față echipt 
noastre. Și în medul cu P..D. German 
s-au creat multe ocazii de gol, da 
s-au ratat.

— Ce scrie presa poloneză despr 
iheci ?

— Sub titlul „Românii au merita 
victoria**, TRY BUN A LUDU scrie, prin 
tre altele : „Să învățăm să luptăm d 
la juniorii din echipa României (N.T 
Oare citesc aceste rînduri și învinșii d 
la Ankara ?), să-i întrebăm cum au reu 
șit să capete o pregătire fizică atît d 
bună. In repriza secundă am avut im 
presia că echipa noastră a avut iniția 
tiva, dar a fost o aparență : putear 
juca o zi întreagă cu echipa Românie 
șl tot nu cîștigam — atît de siguri a< 
fost românii pe ei**.

— Pe cine ați remarcat ?
— In special pe Anca și Vigu, Anc> 

a și primit — de altfel — o d*^ă dii 
partea Federației poloneze d& al ș 
a organelor sportive din ToTlffff fiin> 
considerat cel mai bun jucător' al me, 
ciului, iar echipei noastre i-a fost 
nată „Cupa de cristal** a orașului Torun 
Coman, Olteanu, Manea și Dinu și-ai 
adus o contribuție importantă la obți 
nerea victoriei.

— Olteanu parcă era suspendat...
— Da, în primăvară a fost suspenda 

pe șase luni pentru indisciplină, i-i 
prins bine sancțiunea și acum nu ma 
constituie o „problemă** pentru antre 
nori. Tocmai de aceea a fost rcintrodu. 
în lot : pentru că s-a corectat.

fl

joc -dur. Cu toate a- 
n-am cedat pasul, am 

continuare și doar ine.fi- NOTA 10!

PRONOSPORT
NU ESTE OARE DESTUL 

DE SIMPLU ?

rubrica 'din nu mărul trecut am1®
•arătat premiile mari care ®u fost ob
ținute la concursurile Pronosport B. 
De dala aceasta, -redăm, pentru fie
care concurs Pronosport B 
variantele exacte cu care

'| obținute premiile mari.

I
I

I
I

★ I

în parte, 
an fost

probele de pistol 
juniori, anul 

se încheie a- 
nesa tist ăcă tor 

atîtt

Deoi, ■exceptînd 
viteză și skeet 
competi-țional 1965 
șadar cu un bilanț 
pentru tirul nostru. Lucru ou
mai regretabil, cu cît -acest sport a 
obținut în decursul timpului perfor
manțe de mare prestigiu. Și în ac
tuala promoție a trăgătorilor noștri 
se -găsesc o serie de elemente valo
roase, fapt demonstrat cu ocazia 
multor competiții de mare -anvergură, 

ne așteaptă 
unde spor- 
se prezinte 

cu ușii tiru- 
Și -asemenea 
necesar însă

I
I
I
I

I
IAnul viitor, in vară, 

campionatele mondiale, 
tivii noștri trebuie să 
bine pregătiți în lupta 
toi din întreaga lume, 
posibilități există. Este 
•Ca procesul înstructiv-educativ să fie 
radical îmbunătățit. Este cazul ca 
mu-nCa de pregătire în secții să se 
desfășoare cu mai muîlă seriozitate, 
ca sportivii și antrenorii să-și facă 
datoria pe deplin. Condițiile mate
riale sînt asigurate. Trebuie însă mai 
multă muncă, mai multă pasiune și 
competență. Este de dorit ca lotul re
publican să fie lărgit și să cuprindă 
numai elementele disciplinate,-de certă 
valoare, de perspectivă. Elaborarea 
planurilor de pregătire trebuie să fie 
rodul experienței și metodelor celor 
mal bune folosite de antrenorii noștri 
de-a lungul anilor.

Este absolut necesar ca volumul 
de lucru la antrenamente — atît în 
secții cît și în lot — să crească sim- _ 
ți tor, la nivelul cerințelor de azi ale | 
sportului internațional. într-un cuvînt, 
este nevoie ca în tirul nostru, de 
sportivi și pînă la federație, să 
treacă de la... vorbe la fapte 1

Și asta cît mai repede posibil.

la 
se

TOMA RÂBȘAN
CONSTANTIN COMARNISCHI
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Jucătorul ANCA a fost cel mai bun 
junior român in meciul de la l'orun.

cum se poate vedea, varian-După
tele sînt destul de simple.

Pentru a obține un 
neapărată nevoie însă 
mod regulat.

Acest lucru îl puteți 
pentru concursul de mîine, a cărui 
vînzare se încheie de astă-seaTă.

.premiu este 
să jucați in

face chiar

LOTO

La tragerea Loto din 29 octombrie 
1965 au fost extrase din urnă urmă
toarele numere:

33 67 5 82 46 41 53 69 18 26

Premii suplimentare : 64 51 23
Fond de premii : 948.509 lei din 

■care report la suplimentar I : 81.696 
lei.

Tragerea următoare va avea loc 
vineri 5 noiembrie la București.

PRONOSPORT

Premiile -concurstiM Pronosport din 
24 octombrie WGS.

■CONCURSUL B. Nr. 9

Premiul excepțional : 1 variantă a 
71.954 lei.

Categoria a III-a (11 din 12) 6 va
riante a 4.568 lei. Categoria a IV-a 
(IO din 12) 197 variante a 208 lei.

Report la
47.972
71..954 
Vaier

premiul excepțional 
lei. Premiul excepțional de 
lei a fost obținut de Micușan 
din Turda.

CONCURSUL A. Nr. 43

Categoria a Il-a {11 din 12) 18 va
riant e a 2.066 lei; Categoria a III-a 
(10 din 12) 335 v-ariantc a 166 lei.

Report la categoria I : 31.004 lei.

Rubrică redactată de Loto Prono
sport.

CE AU
Mîine se reia campionatul 

util sâ publicăm articolul antrenori 
raportul întocmit de colegiul central

Cu excepția echipelor Rapid 
și Petrolul, formațiile fruntașe 
ale fotbalului nostru au evoluat 
la un nivel necorespunzător. 
Echipa Dinamo București a 
practicat un joc lipsit de Cla
ritate tactică în atac și, mai 
ales, în apărare. Jocul forma
ției campioane s-a axat pe ten
tative și inițiative izolate, pe 
combinații sterile spre poarta 
adversă; apărarea a fost mai 
penetrabilă ca oricînd, în spe
cial pe culoarul destinat să tie 
păzit de fundașii centrali. Cîtă 
diferență între blocul omogen 
al echipei de la sfîrșitul cam
pionatului trecut și „bucățile" 
de azi ! Acest compartiment, 
care în trecut reprezenta forța 
echipei, s-a comportat de data 
aceasta fcu excepția tai Popa) 
la un nivel slab. Dar nu mimai 
Dinamo Buc. a dezamăgit, ci și 
echipele Steaua și Steagul roșu, 
care nu-și găsesc cadența de- 
cît rareori. Analizînd jocul 
acestor echipe se poate spune 
că el a scăzut în valoare mai 
ales dacă îl comparăm cu anii 
trecuți. Și cînd facem această 
afirmație ne gindim că fotbalul 
nostru trebuie apreciat prin 
ceea ce arată echipele rn cam
pionat, deoarece de la această 
întrecere se creează nivelul va
loric pentru competițiile inter
naționale.

Raportul a analizat echipele, 
pe rînd, sub aspectul jocului, 
remarcînd ascensiunea U.T.A.- 
ei, Științei Timișoara și in spe
cial a Petrolului. Aceste echipe 
desfășoară un joc constructiv,
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>a de juniori
il aveți astfel de „probleme" și 
?
nici unul !

hipa care i-a învins pe polonezi 
mult de cea care a cîștigat în 
erman-ă ?
irte puțin. Echipa de acum cons- 
>aza formației care va merge în 
turneul U.E.F A. din Iugoslavia 

nai de aceea modificările sînt 
mici. In primele două meciuri 
at Casoni, acum l-am încercat 
ran ; linia de fund — Olteana, 
\nca, Ștefan — nu a fost schim- 
* toc; la mijloc au jucat Manea, 
umitrache etc., ceva mai multe 

s-au făcut la înaintare ~ Deci, 
nță, puține modificări în cele 
eciuri susținute pînă acum.

cîteva zile, mai precis joi 4 
rie, selecționata noastră de ju- 
și încheie activitatea internațio- 
e anul acesta, întîlnind la Si- 
prezentativa similară a Uniunii 
?e.
derea acestui joc, antrenorii Ola 
;orin s-au oprit asupra următoru-

: Com (U.T.A.), Casoni (Ind. 
C. /*,',*?.ii). — portari, -Olteanu

o Fît^ ), Vigu (Crișul), Ștefan 
. Ștrban (Steaua), Costea (Rapid), 

fundași ; Lupulescu (C.S.M.S.), 
«StMul Tîrgoviște), Țegean (Știin- 
j)—mijlocași; Incze I'V (C.S.M.S.).

(St. roșu), Dincuță (Petrolul), 
ache (Dinamo București), Pop 
.o Pitești). Marica (Ș.S.E. nr. 2 
Manea (Steaua) — atacanți. Toți 

vor fi prezenți luni dimineața 
lU pentru o scurtă pregătire în 

în vederea partidei cu U.R.SS.

M. TUDORAN

MAI REFLECTEAZĂ
Nu e neapărată nevoie să frecven

tezi duminică de duminică stadioa
nele ca să fi auzit de Ion Pîrcălab. 
far în privința unor date care să-l 
contureze mai bine vă putem veni 
în ajutor : la 19 ani se impusese ca 
una dintre cele mai bune extreme, 
la 24, cît are acum, a și totalizat 20 
de prezente în „națională". Cum se 
spune, tot timpul în față pentru ca 
Ion al nostru să-i ajungă sau chiar 
să-i întreacă pe Whrigt, Bozsik, 
Neto, recordmani ai fotbalului euro
pean în materie de selecționări. In 
privința valorii ? Peste tot pe unde 
a evoluat, el a atras atenția specia
liștilor: la San Siro, pe „Santiago Ber- 
nabcn" etc., etc, Mai recent, la 19 
septembrie a.c., pe stadionul Strahov 
din Fraga, fundașul Weiss sa dove
dit neputincios în fața „curselor sla
lom" efectuate de Pîrcălab, fiind ne
voit să „schimbe", după 15 minute, 
cu mai experimentatul Bomba. A ur
mat remarcabila comportare din me
ciul cu Odense, cînd jucătorul di- 
namovist {vă mai amintiți ?) exaspe
rat de ineficacitatea „vîrfurilor" Fră- 
țilă și Ene și-a dus pur și simplu 
echipa spre... 4—®.

Așadar, și tînăr și valoros.
La curent cu unele tare ale lui 

Pîrcălab am apreciat — în acele mo
mente — să nu ne hazardăm în cali
ficative. Nu-i prea priesc acestui ta
lentat jucător, dăunîndu-i asupra 
moralului (vai 1) atît de fragil la cea 
mai mică adiere de vînt. Dar de aici 
și pînă la surprinzătoarea mărturisire 
făcută de el după meciul cu Turcia 
(în care, e drept, Pîrcălab n-a prea 
fost... Pîrcălab) este un... drum; în- 
tr-atît de lung și, mai ales, atît de 
greu de înțeles incit am considerat 
util să intervenim. Dar să-1 ascultăm 
mai întîi pe Ion Pîrcălab: „Sînt con
știent că la Ankara n-am dat tot ceea 
ce am putut. Nu-mi explic prea bine 
care să fie motivul. Dar din prima se
cundă, cînd întreg stadionul părea un 
vulcan, am simțit că mi se taie picioa
rele. Vă rog să mă înțelegeți, să nu 
mai contați pe mine în toate partidele. 
Am ajuns la concluzia că în deplasa
re nu sînt în stare să joc*.

Toate intervențiile {„Cum, Pîrcălab ? 
Un jucător are două... valori ? Una 
pe care o folosește „acasă" și alta 
pentru meciurile din deplasare ■?*') 
s-au dovedit a fi de prisos. Ion Pîr
călab a rămas pe poziții: „Da, tova
răși, vă rog să mă credeți, în depla
sate nu pot să joc! “

PUIIN, PIRCAIAB...
Nici o sforțare de a merge ceva 

mai adînc Ia rădăcina adevăratelor 
Cauze, nici o încercare de analiză mai 
serioasă a comportării nesalisfăcătoa- 
re avută de el la Ankara. Cel mai 
„rezistent" argument în pledoaria lui 
Fîrcălcb rămînea publicul care, chi
purile, îi tăiase picioarele... Nici o vor
bă despre Insuficienta sincronizare a 
intențiilor cu Emil Dumitriu și V. A- 
lexandru, coechipierii cei mai apro- 
piați, cu care să dejoace planurile im
petuosului Fehmi.

Poate ai auzit — Pîrcălab — de la 
cei mei în vîrstă, că, într-un trecut 
nu prea îndepărtat, Farcaș, aripa 
dreaptă a naționalei n-ar fi valorat 
prea mult fără Marian lingă el. La 
fel și cu Dobai, complementul ideal, 
pe vremea Ripensiei, al lui Schwartz.

Așadar, din acest punct de vedere, 
nu ești singurul vinovat și nici lui 
Dumitrul (aflat la debut și — se pare 
— timorat de Sabahatin) nu-i vom 
aduce prea meri imputări, mai ales 
că în prezentul articol nici nu-i vorba 
de el. In ce ar consta vina ta ? In 
primul rînd în aceea că, stînd uneori 
prea lipit de adversarul direct, în
tr-un fel te-ai cam automarcat. Mai 
multă atenție deci la mișcarea în te
ren, la ceea ce se înțelege prin pla
sament. Te-am mai găsi în culpă, 
după părerea noastră, și la capitolul 
curaj în abordarea partidei. Demobi
lizezi mult prea repede. La prima con
tră mai tare a adversarului. Nu uita 
că nici Stanley Matthews nu arăta 
mai solid, dar de ce să căutăm exem
ple atît de departe, cînd colegul Co- 
dreanu se afla atît de... aproape ? Nu 
este o lipsă chiar atît de greu de în
vins. Ea se află însă în strînsă le
gătură eu altele, ținînd de viața par
ticulară despTe care la ședința de a- 
naliză a meciului cu Turcia n-ai spus 
un cuvînt și care — orice ai spune — 
se repercutează, din cînd în cînd, și 
asupra moralului. Cam aici — apre
ciem noi — ar fi necesar să reflec
tezi, Pîrcălab, în mod cît se poate 
de serios. Să te gîndești, adică, la 
Ce ar trebui făcut pentru a-ți orîndui 
odihna și munca de pregătire Ia club, 
punîndu-le de acord pe amîndoiiă.

Pentru că — la cei numai 24 de ani 
și Ia talentul incontestabil cu care ești 
înzestrat — argumentul cu publicul 
turc, prea inimos, ni se pare ridicol. 
Iată de ce reînnoim invitația: mal 
reflectează puțin, Pîrcălab I

G. NICOLAESCU

Pregătiri...
• După cum am scris și fn ziarul de 

ieri, RAPID s-a antrenat cu atenție in 
dorința de a șterge impresia lăsată de 
majoritatea componențllar la Ankara. 
La sfirșit, antrenorii V. Stănescu și V. 
Stăncuiescu s-au oprit asupra următo
rului 11 : Andrei—Lupesc», Motroc, C. 
Dan, Greavn—Dinu, Georgescu—Kraus, 
Dumitrul, lonescu, Codreami. Rezerve : 
Băducanu. Mihai, Ștefan și Neagu.

• STILAU A a avut ca sparing-partener 
echipa de categoria C. Flacăra roșie. 
Pentru meciul cu Rapid, antrenorii 1, 
Savu și Fr. Zavoda vor alinia următoa
rea formație : Baidu—Georgescu, Hăl- 
măgeanu, Petescn, Sătmărcanu—Jenei, 
D. Popescu—S. Avram, Raksi, Pavlovici, 
Creisiceanu.

a Din amicalul susținut, marți, la 
Baia Mare cu echipa Mtnerul, ȘTIINȚA 
CLUJ a ieșit cam... șifonată. Scor : 4—0 
pentru gazde ! In următoarele zile ale 
săptfiminii, studenții șl-au intensificat 
pregătirile. Antrenorii au serioase pro
bleme în alcătuirea formației, deoarece 
trei dirftre jucătorii de bază, V. Alexan
dru, Neșu și Pexa sînt accidentați. La 
Constanța se deplasează următorul Iot : 
Gaboraș. Moguț, Sriike. Anca, Grăjdea- 
nu, Crmpeanu, Georgescu, Mustățea, Țe
gean, Ivansuc, Adam. Mereu, Szabo, Pîr- 
vulet. (N. TODORAN-coresp.)

• La crișul ORADEA, în perioada 
de întrerupere s-a pus accent pe îmbu
nătățirea jocului liniei de atac. Joi în 
meciul de verificare cu formația de ca. 
tegoria C, Olimpia, Crișul a înscris opt 
goluri: Vigu (3), N. Alexandru, Harșani,

raraBmaKscaa

„Maratonul" 
campionatului de fotbal 
se reia cu etapa a X-a

(Urmare din pag. 1)

sense® la maximum această atît de bine 
venită pauză. S-au căutat soluții, s-a 
încercat recuperarea forțelor pierdute. 
Jocul de la Craiova ne va demonstra 
cît și cum s-a realizat. Situația cam
pionilor nu e de loc ușoară dar credem 
că ei vor găsi Tesursele necesare de a 
ieși din acest impas, pe carc-1 socotim 
măi ales de ordin moral.

DureT.i mai mari sau mai mici, au și 
alte echipe: Crișul, Farul, Si-derurgistul, 
Știința Craiova — iată doar cîteva din
tre cele care așteaptă cu speranță și în
doită grijă reînceperea campionatului. 
Fiecare etapă, fiecare joc cîștigat sau 
pierdut înseamnă tot atitea speranțe 
sau dezamăgiri.

Am fi bucuroși să consemnăm în 
cronicile jocurilor etapei de mîine că 
fotbalul, în accepția sa cea mai bună, 
a fost pe prim plan și că sportivitatea 
a caracterizat fiecare înlilnire. Așteptăm.

pregătiri...
Mureșan II, Iacob șl Bacoș. Pentru me
ciul cu Siderurgistul echipa va fi alcă
tuită din următorul lot : Adam, Duca; 
Szakacs II, Solomon, Fojoni, Balogh; 
Vigu, Iacob, Harșani, Mureșan III, Bacoș, 
Szakacs HI, Mureșan II și N. Alexandru, 
(ILIE GHIȘA-coresp. reg.).
• ȘTIINȚA CRAIOVA a efectuat patru 

antrenament^ în vederea meciului cu 
Dinamo București. lată formația proba
bilă anunțată de antrenorii N. Oțeleanu 
ți D. Teodorescu : Papuc—Gelerlu, Min- 
că, M. Marcel, Deliu—Bărbulescu, Bit!an 
—Circiumă r eseu, Sfîrlogea, Eftimie, lo- 
nescu. Rezerve : Tudora, Plugaru, Vasi- 
lescu II șl Stoichițoiu. (TEODOR COS- 
TTN-corosp.).
• știința TIMIȘOARA va încerca g& 

se reabiliteze în fața inimoșilor săi su
porteri. în cursul dimineții de vineri# 
studenții au făcut ultimul antrenament 
după care antrenorii au comunicat ur
mătoarea formație probablă : Siclai—Sur- 
dan, pctrovicl, Ră cel eseu, Speriosu—Grf- 
zea, Mihăilă—Doncer, M. Popa, Lereteif 
Mițaru. (P. ARCAN — ooresp. reg.).

Meciurile etapei de rriîiife : Petro
lul—U.T.A., Știința Craiova—Dinamo 
București, Farul—Știința Cluj, Crișul 
—Siderurgistul, C.S.M.S.—Steagul roșu, 
Rapid—Steaua și Știința Timișoara— 
Dinamo Pitești.

e La ultimele pregătiri efectuate de 
STEAGUL ROȘU a fost prezent și por
tarul Adamache, căruia i s-a ridicat 
sancțiunea. A lipsit însă Năftănăilă, ac
cidentat, duminică, în meciul olimpici
lor noștri cu echipa de tineret a Turci
ei. Antrenorul S. Ploieșteanu nu s-a pro
nunțat încă asupra echipei care va evo
lua la Iași. (C. GRUIA-coresp. reg.).

« FARUL are indisponibilități în for
mație, întrucît Costin, Stancu și Tănase 
sînt accidentați. Pentru meciul cu Știin
ța Cluj, antrenorii V. Mărdărescu și C. 
Toma vor apela la următorii jucători 3 
Pil că—Dumbravă, Tîlvescu, Koszka, Graf 
—Bukossi, Pleșa—Șoangher, Kalo, Mano- 
lache, Ologu. (O. POPA și L. BRUCK- 
NER-coresp.).

• SIDERURGISTUL s-a antrenat fn 
compania echipei de categorie regională# 
I.C.M.S.G. (o repriză) și a propriei for
mații de juniori (tot o repriză). Echipa 
a manifestat poftă de joc, cîștigînd ca 
7—2, prin punctele înscrise de Stătescu 
(3), Neagu (2) și Adam (2). Formația 
probabilă : Florea—Pal, Coman, Cristian# 
Valcan—Costache, îoniță—Cojecaru, A- 
dam, Neag , Stătescu. (V. ȘTEFANESCU 
— coresp.).
• In vederea meciului cu Știința Tl- 

mișoara, ebhlpa DINAMO PITEȘTI g-a 
antrenat miercuri cu formația de cate
gorie regională, Metalul. Scor : 4—2. A. 
doua zi. dinamoviștii au susținut jocuri 
de verificare cu Textilistul (4—0) șl ca 
echipa de juniori (3—1). (AL. MOMETE- 
coresp. reg.).

UNDE MERGEM?

V»

i A, întrerupt înaintea meciului cu Turcia. Socotim 
al NICOLAE PETRESCU, scris ca o concluzie la 
mori dupd cele opt etape consumate pînă în prezent.
>®Jiipațîi rapide și 
duioase. Păcat că 
oara, de pildă, dă 
inconstanță. Alte 
hiar foarte inegale 
ire: Știința Cluj 
tr-o duminică bine, 
area slab. C.S.M.S.- 
tacă aceste echipe 
lin jocul lor acele 
„pierdere a timpti- 

(ine rezultate mai 
ă grupă este alcă- 
rmațiile Farul, Di- 
ti, Știința Craiova 
:ă mereu jucători 

Ele obțin „acasă* 
scontate, dar nu 

IbaJ, de calitate, de 
abv- nevoie. Echi- 
raie mai sus desfă- 
oc fragmentat: cu 
curgătoare, dar și 
țiuni întrerupte din 
lor greșite. După 
istră ele aplică un 
pornind de la ideea 
decide soarta unei 

/a mai mult, în de- 
își schimbă con- 

nind defensive, (ex
il).

cele două codașe, 
11 și Crișul. Prima 
leori rezultate bune 
mbativilății și apor- 

atacanți. în rest, 
are o organizare 

ocului, cu echilibru 
lartimente și clari- 

drept că și 
icktorilor este discu- 
șu'l se căznește să 
-a la noarta adversă 
schimb cu ușurință

presiunii incisive a adversari
lor pe axa apărării. Esle o 
echipă fără elan și fără coe
ziune morală și... fotbalistică.

Analiza a scos în evidență 
cîteva aspecte interesante asu
pra eficacității și anume: deși 
se marchează pe etapă 20—25 
de goluri se înregistrează to
tuși foarte multe ratări. Nu se 
marchează suficient în raport 
cu ocaziile create. Chiar Rapid, 
care are atacul cel mai omogen 
și cel mai subtil, deține o me
die de 2,37 goluri marcate la 
fiecare joc, ceea ce este puțin. 
Petrolul are o medie de 2 go
luri pe joc. în această privință 
se poate face mai mult. Spec
taculozitatea partidelor este ne
satisfăcătoare, excepție făcînd 
doar jocurile Rapid — Dinamo 
Buc., Petrolul — C.S.M.S.,
Steagul roșu — Dinamo Buc., 
U.T.A. — Știința Cluj. Și com
portarea jucătorilor diferă 
aproape de la meci la meci. 
Același jucător notat cu 7 sau 
8 primește o singură săptămînă 
mai tîrziu 5 și chiar 4 (Gane 
și Goran de la Steagul roșu, 
Sfîrlogea — Știința Craiova, 
Adam — Știința Cluj, Sziics și 
Solomon — Crișul etc.). Dacă 
jucătorii ar fi constanți în com
portare și aportul lor în echipă 
ar fi pozitiv, iar randamentul 
fotbalistic mai mare.

Disciplina în general este co
respunzătoare. Se înregistrează 
însă și abateri de la linia tra
sată de federație, deoarece echi
pele mai slabe încearcă cu 
orice preț să obțină rezultate 
favorabile pentru a nu retro

grada. Măsurile luate în ulti
mul timp de comisia de disci
plină sînt un indiciu că ase
menea abateri vor fi aspru 
sancționate și pe viitor.

Esle știut faptul că jocul re
flectă ceea ce se realizează la 
antrenament. Din controalele 
efectuate pe teren de către teh
nicienii federației a reieșit că 
antrenorii nu respectă întru- 
totul indicațiile date de către 
colegiul central. Este o mare 
diferență între ceea ce cunosc 
antrenorii (de la cursurile de 
perfecționare) și între ceea ce 
aplică ei în mod practic. Ast
fel, raportul a precizat că s-au 
făcut unele progrese în ceea 
ce privește planificarea antre
namentelor, numărul lor, ca și 
folosirea unor exerciții în pre
gătirea fizică. Referitor la pre
gătirea tehnico-tactică mai per
sistă numeroase deficiențe. Ale
gerea exercițiilor și combina
rea lor în cadrul lecției sau a 
ciclului nu le fac în conformi
tate cu sarcinile modeme. De 
exemplu, exercițiile pentru 
sporirea eficacității constau 
doar din tras la poartă în con
diții depărtate de joc, comode 
și „plăcute". Ele nu conțin 
esența tehnico-tactică a ac
țiunii care duce la marcarea 
golului: faza premergătoare
cu pasa pentru poziție cît mai 
bună (și nu aceea care duce 
la dezechilibrarea Jucătorului 
sau angajarea Iui fizică, peri
culoasă) pentru tras și trasul 
propriu-zis. Se trage puțin și 
în condiții necorespunzătoare. 
Exceptând echipele Rapid și 
Petrolul, jucătorii celorlalte 
formații execută la un antre
nament între 10—15 lovituri, 
ceea ce este cu totul insufi
cient. Lecții exclusive pentru

tras la poartă nu apar decît 
la Rapid, Petrolul, Știința Ti
mișoara și U.T.A. Ele se fac 
însă la un loc cu mai multe 
sarcini Despre trasul la poartă 
suplimentar — personal, nici 
vorbă. Și atunci să ne mai 
mirăm de slaba eficacitate la 
echipele noastre ?

De asemenea, pregătirea tac
tică se face prin discuții fără 
materiale intuitive. Predomină 
vorbele în locul exersărilor de 
tactică penlru fiecare post, 
compartiment și joc propriu- 
zis. Cantitatea de exerciții pen
tru o sarcină este mică, iar re
petările în cadrul aceluiași 
exercițiu — insuficiente. Jucă
torii nu sînt supuși marilor 
încordări de 36 de secunde, în 
viteză maximă, pentru a se 
obișnui fizic și psihic cu greu
tățile jocului. Antrenorii nu au 
preocupări permanente și in
sistente pentru forma jucăto
rilor, apreciind-o ca pe ceva 
care trebuie să...apară. în afară 
de Rapid, Petrolul, U.T.A. și 
Știința Timișoara restul aș
teaptă această formă fără să 
intervină pentru a o realiza. 
De asemenea, la cele mai multe 
echipe, în special acelea din 
coada clasamentnhii, lipsește 
pregătirea individuală. Folosi
rea aparatelor ajulăloare este 
stereotipă, plictisitoare sau 
chiar absentă. Jucătorii nu 
sînt stimulați să creeze pentru 
a deveni personalități în cadrul 
echipei.

Din cele de mai sus rezultă 
că, ân aceste condiții, randa
mentul obținut la antrenamente 
nu putea fi decît scăzut, cu 
urmările respective în jocul 
din cele 8 etape. Va trebui ca 
antrenorii să ia în discuție și 
să analizeze toate aceste ob

servații pentru a trage con
cluziile de la care să plece 
în etapele următoare în scopul 
redresării situației. In sfirșit, 
antrenorii trebuie să fie con
vinși de ideea că numai prin 
antrenamente bine efectuate se 
poate modifica calitatea jocu
lui. Ei trebuie să realizeze ur
gent modernizarea principiului 
de instruire conform cu indi
cațiile trasate de colegiul de 
antrenori.

N. PETRESCU 
antrenor federal

N.R. Salutăm eforturile F.R. 
Fotbal, care, în mod periodic, 
analizează comportarea forma
țiilor noastre de primă catego
rie. Asemenea ședințe de lucru, 
la care participă tehnicienii 
F R. Fotbal și antrenorii, sînt 
binevenite, scoțînd la iveală o 
serie de lipsuri care se fac 
simțite în activitalea echipelor. 
O întrebare devine însă fi- 
Tească: CÎTE ASEMENEA
ȘEDINȚE — LA CARE AM 
ASISTAT ȘI NOI — N-AU 
PRILEJUIT CAM ACELEAȘI 
CONCLUZII: INERȚIE ÎN DES
FĂȘURAREA PROCESULUI DE 
INSTRUIRE - ANTRENAMENT, 
DEZINTERES FAȚĂ DE ME
TODELE MODERNE DE PRE
GĂTIRE. ACELEAȘI CON
CLUZII ȘI TOTUȘI... MĂSU
RILE, PRIN CARE ANTRE
NORII ÎN CULPĂ SĂ FIE 
TREZIȚI LA REALITATE, SE 
IASĂ MEREU AȘTEPTATE. 
CÎT TIMP VA MAI TREBUI 
SĂ SE SCURGĂ PÎNĂ CfND 
FORUL NOSTRU DE SPECIA
LITATE VA TRECE LA MĂ
SURI ? 1

AZI
BASCHET. Sala Giulești, de la ora 

16 : Progresul—I.C.F. (m II) ; știința— I 
t.C.F. <i I) ; Voința—Progresul Bueu- ! 
rești :(î I), meciuri în cadrul cam
pionatelor republicane.

HANDBAL. Teren Dinamo, ora 16 : I 
Dinamo—Steaua (m I).

SCRIMA. Sala de la stadionul Re
publicii, de la ora 9 și 16: campio
natele republicane pe echipe (etapa 
I, retur).

BOX Sala Floreasca ,de la ora 18 : 
! Metalul—Cimentul Medgidia, Olimpia+ 
Progresul—■C.S.O. Reșița (meciuri în ' 
campionatul pe echipe).

LUPTE LIBERE. Sala Giulești, de 
la ora 9 : Progresul—Rapid—Dinamo— 
Steaua (meciuri în campionatul pe 
echipe).

MÎINE
BASCHET. Sala Floreasca, de la 

ora 8 : Academia Militară—UNIO
Satu Mare (m II) ; Rapid—Mureșul 
Tg. Mureș (f I) ; Știința—Știința Ti- i 
mișoara (m I) ; Olimpia—Ș.S.E. Satu 
Mare (f H) ; Olimpia—Știința Craio
va (m H) meciuri în cadrul cam
pionatelor republicane.

HANDBAL. Teren Progresul, de la 
ora 10 : Știința—Liceul nr. 4 Timi
șoara (Cupa de Toamnă, -seria I) 3 !
Progresul—Știința Galați (f IT) ; teren 
Giulești, ora 14,45 : Confecția—Rapid 
(Cupa de Toamnă, seria I) ; Rapid— 
Metalul Copșa Mică (m TI).

VOLEI. Sala Giulești, de la ora 
8,30 : C.P.B.—Dinamo (f T) ; Steaua
—Minerul Baia Mare (m I) ; Rapid— î 
Știința Brașov (m I), meciuri în ca
drul campionatelor republicane. ;

CICLOCROS. Traseul de la G.A.S. 
Roșia, de la ora 9,30 : Cupa Olimpia 
(toate categoriile).

GIMNASTICA. Sala Tineretului, ora 
8 : Campionatul individual al Capi- • 
tăi ei.

SCRIMA. Sala de la stadionul Re
publicii, de la ora 9 : campionatele 
republicane pe echipe (etapa I retur).

LUPTE GRECO-ROMANE. Sala Di- 
hamo de la ora -9 : Dinamo—Steaua— 
^apid—Viitorul (meciuri in campio
natul republican pe echtpd).

FOTBAL. Stadionul 23 August, ora 
13 : Progresul București—Metalul
București (categoria B) ; ora 15 : Ra
pid—Steaua (categoria A) ; stadionul 
Polttehnicn. ora 9 : Știința București 
—Dinamo Victoria -.(juniori) ; ora 10,30: 
Știința București—Dinamo Victoria 
-(categoria B) : teren Laromei ; ora 
10 : Tehnometal București—Electrica 
Constanța (categoria C) ; ora 11,45 
Tehnometal București—Electrica Con
stanța (juniori) ; ora 13,15 : Rapid 
București—Flamura roșie București .
(juniori) ; teren Voința I, ora 9 : 
Ș.S.E. nr. 2 București—Viitorul Elec
tronica București (juniori) : stadion 
Progresul, ora 11 : Progresul Bucu
rești—Steaua București juniori).

BOX. Sala Giulești, de la ora 18 : l 
Rapid—Minerul Banat, Votnța—A.S.A. I
Bacău (meciuri în campionatul pe 
echipe).

ATLETISM. Stadionul Republicii, ' 
de la ora 8,30 : -campionatul republi- , 
can pe echipe (categoria B).



CARNET COMPETITION AL

VOLEI: Numeroase puncte de atracție BASCHET: Apel HANDBAL: Trei derbiuri in ultima etapă!
in etapa campionatului feminin la calitate!

l • PRINCIPALUL MECI MASCULIN - 
LA BRAȘOV

In Capitală și în provincie se des
fășoară mîine etapa a treia a cam
pionatului republican masculin în se
ria I a categoriei A și etapa a doua 
în seria I feminină. în confruntarea 
echipelor masculine sînt programate 
partidele : Rapid București — Știința 
Brașov, Steaua București — Minerul 
B. Mare, Știința Cluj — Petrolul Plo
iești, Tractorul Brașov — Știința Ga
lați și Farul Constanța — Știința Ti
mișoara. Gazdele sînt favorite și de
țin majoritatea „șanselor hîrtiei” în 
patru din cele cinci întîlniri. Mai echi
librat ar putea fi meciul de la Brașov, 
cu condiția însă ca gălățenii să fi 
revenit în formă. în caz contrar, bra
șovenii — cu un lot inferior celui 
de anul trecut, dar alcătuind o echi
pă, cum s-a văzut la Timișoara — 
pot învinge și chiar lesne...

Disputele din etapa campionatului 
feminin se anunță mai strînse. în pro
vincie sînt programate jocurile : Pe
nicilina Iași — Știința Cluj, Știința 
Craiova — Farul Constanța, Partiza-

nul roșu Brașov — Metalul București 
și C.S.M. Sibiu — Rapid București, 
în fiecare din acestea, după părerea 
noastră, este posibil orice rezultat 
Creditul suplimentar acordat Penici
linei se datorește pe de o parte for
mei bune dovedite de ieșence (deși 
învinse) în meciul de duminica tre
cută la Constanța, iar pe de alta di
ficultății cu care clujencele au trecut, 
acasă, de C.P.B. în Capitală se joacă 
o singură partidă feminină : C.P.B. — 
Dinamo București. întîlnirea dintre 
aceste două echipe a dat loc aproape 
întotdeauna, în ultimii ani, la între
ceri aprige și spectaculoase. Dinamo- 
vistele par a deține o bună dispoziție 
de joc în acest început de campionat, 
însă tipografele constituie oricînd și 
pentru oricine un adversar incomod. 
Să ne amintim de pildă că, în ediția 
precedentă a campionatului, Dinamo 
a dispus de C.P.B. cu 3—1 și cu 15—5 
în setul ultim, dar după alte trei 
„reprize” care luaseră sfîrșit cu sco
rurile elocvente de 15—17, 16—14 și 
17—15 ! Credem că este o suficient 
de ilustrativă subliniere a atractivi- 
tății întîlnirii de mîine. (C. F.).

ȘAH: Polihroniade și 
în finala

Nicolan s-au detașat 
feminină

HERCULANE, 29 (prin telefon). — 
Fruntașele clasamentului continuă 

să acumuleze puncte în finala cam
pionatului feminin de șah. .Astfel, 
Elisabeta Polihroniade, după ce a dus 
la victorie întrerupta din runda a 
VIII-a cu Urzică, a învins-o în par
tida următoare pe Makkai. Alexandra 
Nicolau a cîștigat la Kiss. Cele două 
maestre internaționale s-au desprins 
din pluton și probabil că ele își vor 
disputa finișul. Polihroniade o con
duce pe Nicolau cu 1 punct, dar 
campioana țării are o partidă mai 
puțin jucată.

Alte rezultate: Urzică — lonescu 
1—0, Makkai — Desmireanu 0—1 (r.

VI), Simu — Tălgi 0—1 (r. VIU), 
Teodorescu — Pogorevici 0—1, Tălgi 
— Răducanu */2>—*/2 (r. IX).

Partidele lonescu — Baumstarck, 
Jianu — Urzică și Reicher — Simu 
(toate din runda a IX-a) sînt între
rupte.

Clasamentul după nouă runde : Po
lihroniade 7—2, Nicolau 6—2, Rădu- 
canu 5—4, lonescu 4—4 (1), Desmi- 
reanu, Makkai, Pogorevici 4—4, Teo
dorescu 4—5, Reicher, Urzică, Baum
starck 3*/2—3>/2 (1), Simu 3*/»—4*/2 
(1), Jianu 3—4 (1), Tolgi 3—5, Kiss 
2—7.

T. NICOARĂ-coresp.

BOX: Sc reia campionatul pc echipe
După o întrerupere de două săptă-

I mini (pauza dintre tur și 
giliștii noștri fruntași își 
vitatea competițională: 
tul republican pe echipe.

In prima etapă a returului, toate 
cele patru echipe bucureștene, parti
cipante la prima fază a acestui cam
pionat, evoluează pe „teren propriu*. 
Metalul primește vizita tinerei for
mații din Medgidia, Cimentul. Reuniu- 

' nea are loc astă-seară în sala Flo- 
reasca, de la ora 18. In continuare 
combinata Olimpia — Progresai în- 
tîlnește formația C.S.O. Reșița.

Cel de al doilea „cuplaj", care va 
avea loc duminică seara, de la ora 
18, în sala Giulești, reunește următoa
rele formații: Rapid — Minerul Ba
nat și Voința — A.S.A. Bacău.

Iată celelalte partide: Constructo
rul Hunedoara — Gaz Metan Mediaș, 
Dinamo Craiova — U.M. Timișoara, 
C.S.O. Brăila — C.S.M.S. Iași, A.S.A. 
Crișul Oradea — C.S.O. Baia Mare, 
C.S.M. Cluj — A.S.A. Tg. Mureș, Mus
celul CI. Muscel — Metalul Bocșa 
Română, C.S.M. Sibiu — Industria Sîr- 
mei C. Turzii.

RULMENTUL BRAȘOV - CHIMIA ORAȘUL GH. GHEORGHIU-DEJ 13-7
Asociația sportivă Rulmentul Bra

șov a organizat o reuniune pugilistică, 
în cadrul căreia s-au întîlnit forma
țiile Rulmentul și Chimia Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej. După meciuri viu 
disputate, gazdele au cîștigat cu sco
rul de 13—7. Iată rezultatele tehnice : 
M. Toni (C) b.p. F. Molnar (R); C. 
Bumb (R) b.p. C. Mihalea (C) ,• I. Sasu 

1(C) b.p. Ciurea (R); N. Streșină (R) 
b. ab. 3 Șt. Prisecaru (C) j D. Trufin 

• (R) b.ab. 2 Gh. Stafie (C) f I. Petre 
(R) egal cu E. Turcuți (C); M. Iones- 
cu (R) egal cu Șt. Arseniu (C); M. 
Crăciun (R) egal cu N. Ereghin (C). 
In ultimul meci al reuniunii, așteptat 
cu mult interes, s-au întîlnit N. Iuga 
(R) , și G. Cojocaru (C). In primul 
rund, Cojocaru a atacat insistent, a- 
cumulînd puncte prețioase. In repri
za următoare, Iuga a trecut hotărît la 
ofensivă, plasîndTovituri puternice și 
reușind, la un moment dat, să-și tri
mită adversarul la podea. Și in ultima

retur), pu- 
reiau acti- 
campiona-

Boxerul metalurgist Virgil Badea

repriză Cojocaru a trecut prin momen
te dificile. Brașoveanul, beneficiind de 
o pregătire fizică superioară, a obți
nut o mult aplaudată victorie.

VL, CARVAȚCHI—coresp.

credem însă că va cîștiga... hai». 
Iul I Ne exprimăm această speranțe 
care este și a iubitorilor aceste 
sport.

2. PROGRESUL BUCUREȘTI - 
ȘTIINȚA GALAȚI. Prima ocupă lo 
cui 3 în clasament cu 11 puncte, > 
doua locul 1 cu 13 puncte. Importau 
ța jocului rezultă din simpla compa 
rare a cifrelor. Știința este neînvin

Sezonul — oficial — în aer liber 
se încheie tnîine, o dată cu disputa
rea ultimei etape a turului campio
natului republican. «Jocul rezultate
lor” a făcut ca o serie dintre aceste 
ultime partide de... toamnă să de
vină foarte importante pentru fizio
nomia clasamentelor. Deci, în pers
pectivă meciuri pasionante. De aceea, 
socotim că trebuie să subliniem din

dene
o 

la

așteptăm ca la interval 
săptămînă echipele partici- 

campionatele republicane să 
un mare salt calitativ. A- 
la meciurile de slab nivel

Nu 
numai 
pante 
realizeze 
dică, de
tehnic de săptămînă trecută, să facă 
acum partide care să ridice „tribu
nele” în picioare. Așa ceva e greu 
de obținut, deoarece o săptămînă de 
pregătire, fie ea chiar foarte serioasă, 
nu poate suplini numărul redus al 
antrenamentelor efectuate înaintea 
campionatelor. Dorim, în schimb, să 
constatăm că baschetbaliștii noștri 
sînt preocupați să respecte indicațiile 
tactice, să nu joace la întîmplare, să 
controleze bine balonul ca să nu-1 
paseze la adversar, să se concentreze 
mai mult cînd aruncă la coș, chiar 
și atunci cînd se află sub panou. Pe 
scurt, să evite comiterea greșelilor 
elementare din săptămînile trecute și 
SĂ DOVEDEASCĂ PREOCUPARE 
PENTRU PRACTICAREA UNUI 
JOC DE CALITATE. Publicul, dar 
mai ales BASCHETUL, nu ar avea 
decît de cîștigat.

Referitor la etapă, vom remarca în 
primul rînd meciurile C.S.M.S. Iași — 
Spartac 
rești — 
a II-a a 
actualele
și, în mod firesc, rezultatele de acum 
vor avea un cuvînt greu de spus cînd 
va fi vorba de promovare în seria I. 
Interesante se anunță și cîteva partide 
din seria I a campionatului mascu
lin : Știința București — Știința Ti
mișoara, Știința Tg. Mureș — Dinamo 
Oradea și Știința Cluj — Rapid Bucu
rești. Celelalte întîlniri ale etapei sînt 
următoarele : masculin seria I : Farul 
Constanța — Steagul roșu Brașov, Au
rul Brad — Steaua ; seria a II-a : 
Olimpia M.I. Buc. — Știința Craiova, 
Progresul Buc. — I.C.F., Academia 
Militară — Unio Satu Mare, C.S.M.S. 
Iași — Știința Brașov, Politehnica 
Cluj — A.S.A. Bacău ; feminin seria 
I : Rapid — Mureșul, Știința Buc. — 
I.C.F., Voința Buc. — Progresul Buc., 
Știința 
Voința 
ria a 
Știința 
Știința 
Voința

Salonta și Olimpia Bucn- 
S.S.E. Satu Mare din seria 
campionatului feminin. Sînt 
fruntașe ale clasamentului

Cluj — Constructorul Buc., 
Brașov — Crișul Oradea ; se- 
II-a: Voința Tg. Mureș — 
Timișoara, A.S.A. Cluj — 
Constanța, S.S.E. Craiova — 
Oradea.

„llbere" 
pline, 

șl Bra-

Astăzi și mîine luptătorii de 
șl „greco.romane" au zile 
în orașele București, Timișoara 
șov se desfășoară duble reuniuni, con-
tînd pentru etapa a in-a a returului 
campionatului republican pe echipe, iar 
la Ploiești au loc meciurile din grupa 
a III-a la

Iată 
tombrie 
București 
pid, Steaua), 
Brașov (A.S.M. 
Mureșul Tg.
Brașov). Duminică 31 octombrie: GRU
PA A III-A la Ploiești (Prahova Ploiești, 
C.S.M. Cluj, Oțelul Galați, Rulmentul 
Brașov).

Lupte greco-romane — duminică 31 
octombrie: GRUPA I la București (Ra
pid, Metalul București, Dinamo, 
rul București), GRUPA A II-A la 
șoara (Unio Satu Mare, Steaua, 
Timișoara, Steagul roșu Brașov), 
PA A in-A la Brașov (Chimistul

.libere".
programul : sîmbătă 30

— lupte libere : GRUPA 
(Progresul,

GRUPA
Lugoj,

Mureș,

oc- 
I la 
Ba

la
Dinamo, 

A II-a
Vagonul Arad, 
Steagul roșu

ViltO- 
Timl- 
C.F.R.
GRU-
Bala

DINA: Pe nesancționați cine-i... sancționează?
După mm se știe, finala campiona

tului republican de oină a fost umbrită 
de o serie de acte de indisciplină. A- 
nalizînd aceste abateri, biroul federa
ției de oină a luat o serie de măsuri. 
Astfel, Ion Boldu și Gh. Gruianu (Di
namo București) au fost suspendați pe 
doi ani, pentru lovirea arbitrului de 
centru Peter Anton (Pitești) ; Ale
xandru Ciobanu, căpitanul echi
pei Dinamo București, a fost sus
pendat pe un an pentru incitarea coe
chipierilor la acte de indisciplină ; ju
cătorii Gr. Lucut (Torpedo Brașov) și 
Ilie Chițu (Dinamo) au primit avertis
mente pentru proteste nejustiricate la

deciziile arbitrilor și vociferări în 
timpul meciurilor.

Considerăm că măsurile sînt juste și 
că ele vor contribui la îndreptarea ce
lor sancționați.

Ne surprinde însă faptul că pe lista 
celor care trebuiau sancționați lipsesc 
Petru Duncan (Minerul Baia Mare), 
Dumitru Dubeț (Torpedo Brașov), Du
mitru^ Bărbieru (C.P.B.), Gh. Matei 
(Viață Nouă Olteni, reg. București) și 
alți sportivi care au avut abateri de 
la disciplină — apostrofări și injurii 
la adresa conducătorilor partidelor din 
cadrul finalei pe țară.

Pe aceștia cine-i sancționează ?...

Tr. 1.

(12—16) disputat în primăvară, inFază din meciul Steaua — Dinamo
returul campionatului pe anul 1964—1965

capul locului — în atenția jucători
lor, antrenorilor și arbitrilor — ne
cesitatea ca fiecare echipă să-și ape
re șansele în spiritul celei mal per
fecte sportivități. Este o obligație ele
mentară pe care o impune ideea de 
întrecere sportivă, în care cel mai 
bun să cîștige.

Revenind la ultima etapă (care în
cepe azi, la București) vom menționa 
de la început trei derbiuri:

1. DINAMO BUCUREȘTI — STEA
UA — „eternul derbi” al handbalu
lui nostru masculin. Ca toate cele
lalte ediții ale sale, întîlnirea de azi 
de la ,Dinamo' stîrnește un mare 
interes. Ambele echipe sînt în for
mă ; dovadă ultimele lor rezultate. 
Cine va cîștiga? Ca de obicei, prima 
șansă o are Dinamo. Pledează în a- 
cest sens și rezultatele din ultimii 
doi ani (6 victorii dinamoviste, una 
a echipei Steaua și un meci nul). Noi

Foto : A. Neagu

să în acest sezon, astfel că pentru a 
beneficia totuși de avantajul tere
nului Progresul va trebui să joace 
și bine. Astfel..,

3. ȘTIINȚA BUCUREȘTI — LI
CEUL NR. 4 TIMIȘOARA. Derbiul 
seriei I a «Cupei de toamnă" : cine 
cîștigă se califică pentru finala Cu
pei. Echipele sînt despărțite în cla
sament de un punct. Jucînd acasă, 
studentele sînt favorite. Dar tinef»'e 
eleve din Timișoara sînt capabile ae 
o surpriză.

Din restul programului menționăm 
partidele Tractorul Brașov — Dinamo 
Bacău și Știința Galați — Dinamo 
Brașov (m.I.) Știința Tg. Mureș — 
C.S.M. Reșița, Timișul Lugoj — 
C.S.M.S. Iași și Știința Petroșeni — 
Cauciucul Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 
(m. II.). De remarcat că primele trei 
clasate în seria a 
că în deplasare.

II-a masculină joa-

Mare, Oțelul Galați C.S.O. Reșița, Rul
mentul Brașov).

întrecerile din București se desfășoară 
în sălile Dinamo șl Glulești. întrecerile 
de „libere" — sîmbătă de la ora 9 la 
Glulești, iar cele de greco-romane — du
minică, de la aceeași oră, la Dinamo.

8. C.F.R. Timișoara 15 6 1 8 94:122 28
9. Viitorul Buc. 15 4 1 10 94:130 25

10. C.S.O. Reșița 15 3 3 9 92:122 24
11. Chimistul B. Mare 15 4 1 10 81:146
12. Rulmentul Brașov 15 0 0 15 26:2^

LIBERE
1. Steaua 15 14 1 0 175: 45 44

Iată clasamentele înaintea etapei a 2. Steagul roșu Brașov
ni-a : 15 12 2 1 159: 59 41

GRECO-ROMANE 3. Dinamo 15 11 2 2 152: 64 39
4. Progresul Buc. 15 11 1 3 140: 78 38

1. Dinamo 15 15 0 0 169: 33 45 5. Mureșul Tg. Mureș 15 9 0 6 135: 99 33
2. Steaua 15 14 0 1 190: 32 43 6. Oțelul Galați 15 8 1 6 140: 76 32
3. Steagul roșu Brașov 7. A.S.M.T. Lugoj 15 5 2 8 78:134 27

15 12 0 3 145: 71 39 8. Rulmentul Brașov 15 4 2 9 83:139 25
4. Rapid 15 7 1 7 102:126 30 9. Prahova Ploiești 15 3 2 10 78:152 23
5. Metalul Buc. 15 6 3 6 106:120 30 10. C.S.M. Cluj 15 3 0 12 74:162 21
6. Unio Satu Mare 15 5 4 6 100:108 29 11. Vagonul Arad 15 2 0 13 75:153 19
7. Oțelul Galați 15 7 0 8 112:110 29 12. Rapid 15 1 1 13 55:179 18

TEATRUL „C. I. NOTTARA
prezintă

duminică 31 octombrie, orele 10, la sala Magheru
pe : Eugenia Bădulescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Ion Punea, George Sion, 

și Val. Săndulescu

in

„HIPNOZA “
comedie polițistă

de ȘTEFAN BERCIU 
împreună cu : George Păunescu, Constantin Vintilă, Eugenia Marian, 
Alice Punea, Mariana Oprescu, Dorin Moga, Angela Chiuaru, Lia Sahi- 
ghian. Constantin Guriță, Vasile Lupu, Nana lanculescu, George Turcanu, 

Angi Tomaide, Ion Enache

Scenografia : TRAIAN NITESCU 
Regia : GEORGE RAFAEL



vocea crai

W. Amster-

MINGEA
aceasta

Două

dublu!De la simplu, la

Cineva acolo sus mă iubește
văzut cronicar

UN NOU CRAINIC

viseaza

Foto Romoșan
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11 
aibă 
decît

asu- 
și su- 
dinții. 
strimt 
e de

.tenismanul australian

i, ne 
cinei,

urcat re-

GRUP DE CITITORI,
Dobai a

un șut necruțător,

TUTU 
CUGIR — 
echipă de 
goria A : 
Ea s-a clasat însă pe ulti
mul Ioc și a retrogradat. 
Se poate lăuda însă că a 
făcut meci nul, atît la

Mîine 
trînii** 
cei de

Și pleacă 
Are “ ’ 
bute 
«d.l

Gheorghe Tudorașcu, 
o diferență însă : Moi- 
a obținut-o în 1948...

gluma la o parte, vă pot 
spune eă majoritatea „hen- 
țurilor44 sînt neintențio
nate. Din păcate, atît ar
bitrii cît și spectatorii se

senioriiu prezenți se

Care dintre 
amintește cu 

de
ca

sigilate. Nu trag 
poartă !

vorba de 
Cind 

,periculosul** Tacite 
omuleț uscățiv, cu 
și două piciorușe 
ca spetezele unui 

Bătrînul meu n-a

MARGTNEANU, 
Reghinul a avut 
fotbal în cate- 

Avîntul, în 1955.

>, „Țuțule". 
rîs.
e decisiv, 

locul în
tt.._ șarjea-

„BĂTRÎNUL"

UN
BUCUREȘTI.
avut 
dar cele ce vi s-au spus în 
legătură cu acest lucru — 
de pildă, că nu i s-a mai 
dat voie să tragă cu pi
ciorul drept, că acesta i-a 
fost ...sigilat — sînt de 
domeniul poveștilor. Mai 
de grabă s-ar putea crede 
despre unii dintre înain
tașii noștri de astăzi că au 
picioarele 
de loc la

CRISTIAN MAXINEANU, 
BUCUREȘTI. — 1) Zgardan 
joacă acum la Construc
torul Brăila. — 2) Unde 
joacă Ivănescu ? Vă pot 
spune adversarii lui : la 
Jiul Petrila. — 3) Cînd 
este considerat hențul in
voluntar ? De regulă cînd 
cel care a atins mingea eu 
mîna este un jucător al 
echipei ...gazdă ! Lăsînd

actoricesc puțin comun, 
reușește să impresioneze 
chiar și pe spectatorii ini- 
țiați în tainele sportului 
cu mănuși. Newman se 
comportă admirabil și în 
lupta din ring, fazele ofe
rite în compania, lui Zale 
apropiindu-se de stiTul bă
tăios al Iui Graziano. Im
presionează (iși demască, 
în același timp, boxul pro
fesionist) desfășurarea re
prizei a 5-a, cînd .stilis
tul" Zale îl ridiculizează 
pur si simplu pe Graziano, 
în condițiile de desfășu
rare a uriui meci de box- 
amator, arbitrul oprea în
tâlnirea.

Mu Iți dintre spectatori se 
întreabă, poate, cum și-a 
terminat Graziano cariera? 
Filmul se încheie cînd 
Graziano îi explică soției 
sale că „dreapta44 sa, 
odată și odată, nu va mai 
avea aceeași forță și că el 
va ceda titlul de campion 
mondial. Intr-adevăr, în 
cel de al treilea meci cu 
Zale, Graziano a lăsat titlul 
acestuia, care mai târziu 
l-a pierdut în fața regre
tatului campion francez 
Marcel Cerdan, decedat în 
plină glorie într-un acci
dent de avion. Ce face 
astăzi Graziano nu știm, 
în schimb, pentru cei . care 
l-au văzut pe Tony Zale 
în acest film putem spune 
că el șp-a reluat meseria 
de bucătar la Chicago și 
pă gloria sa de boxer n-a 
fost decît efemeră.

viața agitată a 
campion mondial 
al „mijlociilor44, 
Graziano, pe numele 
adevărat Barbella. 
lent întruchipat în 
soana talentatului 
Paul Newman, specialist 
— se pare — în roluri de 
pugilist (l-am mai văzut în 
filmul „Aventurile unui 
tânăr44, apărînd în rolul u- 
nui boxer... sonat), Rocky, 
derbedeul din copilărie, 
care nu știa decît să lo
vească și să fure — în- 
fundînd Sing-Sing-ul, reu
șește să-și schimbe modul 
de viață. Acest copil al 
străzii, membru al unei 
bande de tineri delincvenți, 
intră pe ușa din față a 
arenei boxului și încet, 
încet, sfătuit de soția sa, 
se schimbă și ‘ devine un 
om corect. El refuză' .șă 
vîndă meciul cu Sank 
gangsterilor care operează 
și astăzi în boxul ameri
can, cu toate că i se pro
mit fel de fel de favoruri,; 
Newman, cu fizicul său de 
boxer și cu talentul său

i marcat ? 
nu este normal 

la executarea unei lo- 
metri 

mai 
...por- 

așa se în- 
în ultimul

dis- 
noi 

plă- 
,coloși ai ringu- 

,bombardierul4* 
Joe Louis, te- 

in-

— Nu-l lăsați pe Tache. 
Atenție la Tache!...

Parcă ar ’’ 
Pele sau Di Stefano, 
colo, 
e un 
chelie 
subțiri 
zmeu, 
uitat însă amenințarea re
petată insistent in ultima 
saptămînă de către „11 
diavolo Tache1* („Vă dăm 
5 goluri, auzi? Cinci**. Și a 
arătat și degetele mîtnii 
larg desfăcute).

...Fortificațiile „turnăto
riei" au fost străpunse, 
„Cazangiii** au dat un gol, 
Portarul îl ocărăște i»e 
bătrînul meu :

— Ai stat în fața mea. 
M-ai „mascat*6.

— Ba tu ai fost gură- 
cască i-o retează înfuriat 
taică-meu. Se îmbufnează. 
Gesticulează. Vrea să se 
retragă de pe teren. Coe
chipierii îl înconjură și-l 
conving să rătnină. Căci 
fără el, zic ei, se distru
ge „mecanism.nl** echipei. 
Intervine și mama de pe 
tușă :

— Rămîi acolo, 
Nu mă face de

Argumentul < 
Tata își reia 
teren. Bătrînul \ ,
ză pe interul advers pro_ 
iectîndu-l la pămînt. Sto
perul îl avertizează :

— Atentie cum umbli cu 
el, nea Tudorică. Vezi că 
el face propunerile la.,. 
„primă1* !

In sfîrșit, „turnătoria" a

meciul Turcia — Româ
nia !), transmițând la ra
dio pasionante întreceri 
sportive.

Un nou candidat pare 
a f-i tînăruî din fotogra
fia noastră, în care citi
torii l-au recunoscut, de-

De cind noi toți, cei tn 
casei, ne întîlnim în ju
rul cinei, nu l-am văzut 
niciodată pe tatăl meu a- 
tit de preocupat și gindttor 

.<&■ în seara asta. Refuză 
' ’.harul de vin. Paharul 

v. .'la mare, cu dungi au
rii, care le... domină pe 
celelalte :

— Astă-seară nu beau 
avem meci : „Bă- 
de la cazangerie cu 
la turnătorie

. să se culce,
gînduri mari. Trv. 
neapărat să mă duc

___ văd... la... treabă 1
.._Du.pă-amiaza e însorită 

Baie un pui de vînt prin
tre castani, frunzele se a- 
leargă pe marginea tere
nului, iar spectatorii — 
să tot fie vreo 500 — și-au 
desfăcut gulerele și fac 
un vacarm de nedescris.

— Hat „cazangeria** i Ata
că !-... Atacă ! Nu-l lăsa !

Unde-o fi bătrînul meu7 
A... iată-l. Pe linia de 
fund la „turnătorie**. Toc
mai acum a intervenit ca 
un demon. A lovit balonul 
cu capul, sau balonul s-a 
lovit de capul lui, nu știu 
precis, cert e c-a înlăturat 
pericolul ce plana 
pra porții. E asudat 
rîde fericit cu toți 
Tricoul îi este cam 
pe corp (nici nu 
mirare ; a depășit d 
„suta" de kg) el se 
tește prin tot careul 
ten ca un capital 
punte, dînd corner 
dreapta și în stînga

egalat. Bătrînul se umflă 
în pene și își recapătă op
timismul : „Pe ei, nu-i lă- 
sați, pe ei** !

Arbitrul fluieră sfîrșitul 
meciului. „Bătrînii** se 
string la centrul terenului, 
încep să se ciorovăiască Și 
își promtt o revanșă crun
tă. Pornesc apoi la dușuri 
cu toții. II aștept pe bă- 
trîn, singur spectator în 
tribuna pustie. S-a înserat 
Bătrînul vine spre mine. 
Ii rîde toată fața. Mă is
codește : „Ei, ia spune cum 
a fost " ?

— Splendid, tată. Hai să 
bem un păhărel.

— Nu, nu merg. Intru 
în „cantonament**. Peste 
o săptămînă avem revan
șa. O să-i prăpădim, ce 
zici 7 ! ..
GEORGE MIHALACHE

familii fn jurul barei... Gheorghe Ienciu 
(senior) dă explicații juniorilor in maiou: Tiberiu 
Apostol (în stingă) și Gh. Ienciu (dreapta). Dintre 

mai vede Gh. Apostol
Foto : A. Neagu

a evita orice 
ne spune .el: —

studiourilor dini S.U.A. In 
film este prezentată 

fostului 
de box 

Rocky 
său 

Exce- 
per- 

actor

perfectat 
Polonia : 

Londra și 
la Varșo-

care n-a 
de zile Ia 

un concurs de haltere este

ION POȘ1AȘU
Desene de

NEAGU RÂDULESCU

mingea din 
de ori ? E-

că... dublul ii 
De aceea, zilele 
asistentă medi-

întîlniri disputate înainte 
de 1944 au dat, de aseme
nea, cîștig de cauză rug- 
biștilor francezi. In anul 
I960' avea să se producă 
surpriza : România—Fran
ța, la București, 11—5. 
Ceea ce a urmat n-a mai 
fost o surpriză : jucătorii 
noștri i-au dominat în 
citeva rînduri pe francezi. 
De două ori, pe terenul 
lor, francezii au trebuit să 
spuie „mergi” că meciurile 
s-au terminat la egalitate!

cam-
1966. 
sumă

Chile, care și-a păstrat, 
1962. antrenorul : La- 
Baroty. Ei antrenea- 

formația maghiară și 
pentru campionatul din 
1%6, de la Londra.

Boxul este unuL din 
sporturile care atrag un 
număr mare de spectatori. 
„Scrima cu pumnii44 din
tre corzile ringului a pa
sionat întotdeauna pe a- 
matorii de sport. Viața sau 
isprăvile marilor campioni 
ai „careului magic” au
constituit și continuă să
constituie pretutindeni su
biecte de înflăcărate 
cuții. 
nu-și 
cere 
lui” 
din Detroit, 
nacele Jack Dempsey, 
teligentul Gene Tunney, 
tehnicianul Ray Sugar Ro
binson și alte glorii ale 
pugilism ului mondial ?

De multe ori, scriitori 
celebri sau cineaști renu- 
miți au reușit să capteze 
interesul maselor, oferind 
romane sau filme de suc
ces cu subiecte din culi
sele boxului profesionist. 
Jean Cocteau. Jack London 
sau Ernes# Hemmingway 
sînt cîțiva dintre cei mai 
apreciați scriitori care au 
redat uimitor lupta cu 
pumnii și modul de viață 
al tinerilor puternici, în
zestrați de natură.

La canoe, Andrei Igorov este un as al probelor 
de simplu, unde a cîștigat de multe ori medalia 
de aur decernată învingătorilor.

în viață, Igorov a considerat 
poate aduce mai multe satisfacții, 
trecute, el s-a căsătorit cu tînăra 
cală, Elena Dat cu.

Le urăm fericire 1

Mai mult ca oricînd, 
crainicul sportiv este la 
ordinea zilei. Numeroși 
tineri visează sa-1 imite 
pe Ghițulescu (nu și pe 
Mircea Radu Iac o ban în

miliei, am pus mîna pentru 
prima oară pe halteră. Îmi 
place acest sport. Recent, 
am avut o mare satisfac
ție. Am îndeplinit norma 
de clasificare pentru cate
goria I".

într-adevăr, Ienciu IIL 
este un halterofil talentat. 
Pentru a obține însă suc-

La același club în care 
activează Ienciu III (Pro
gresul Buc.) găsim încă 
un tânăr înzestrat, care nu 
este altul decît fiul fostu
lui campion și recordman 
al țării, Gh. Apostol.

Tiberiu, sau Apostol II, 
are doar 16 ani și. este e- 
lev într-a X-a ta liceul 36 
din București. Înalt, suplu, 
Tiberiu Apostol „anunță* 
peste ani „mijlociul* sau 
„semi mijlociul4* ideal. Azi 
a participat la „cocoș* și 
a realizat o frumoasă per
formanță : locul III (în 
luptă cu cei mari) cu re
zultatul de 252,5 
„Tibi“ vrea ca pînă la anul

sigur, pe maestrul spor
tului la suliță, Alexandru 
Bizim.

Acesta a îndeplinit ro
lul de crainic sportiv — 
și s-a achitat cu mult 
succes de această sarcină 
nu chiar atît de ușoară 
cum pare la prima vedere 
— cu ocazia întrecerilor 
atletice dintre facultă
țile Universității Bucu
rești, dotate cu „Cupa 
anilor I“.

• Vechiul internațional 
bulgar Boșkov a abandonat 
postul său de medic la 
spitalul militar din Sofia, 
pentru a se ocupa din nou 
de fotbal. Boșkov va ur
inări antrenamentele echi
pei A. C. Milan, unde lu
crează cunoscutul antrenor 
suedez Diedholm. Boșkov 
este hotărît să scoată din 
echipa militară sofiotă 
„Cerveno Zwamc“ o echipă 
de talia fostei Ț.D.N.A.

După filmul „Teroare--* 
prezentat la noi în țară 
cu 20 de ani în urmă', în 
care cunoscutul actor 
Edward Robinson a strălu
cit, demaseîrid afacerile 
necinstite ale pugilatului 
profesionist de la Madison 
Square Garden, în prezent 
pe ecranele noastre se 
joacă cu mare succes fil
mul „Cineva acolo sus niă 
iubește4*, o producție a

® Ca urmare a „entu
ziasmului" suporterilor lo
cali, în timpul meciului 
Saint Trond - Anderlecht, 
clubul Saint-Trond a plătit 
o amendă de 10 000 franci 
belgieni. Si anul tretut, 
pentru același meci, Saint 
Trond a trebuit să plăteas
că amendă. Dar numai de... 
5000 de franci.

Roy Emerson a refuzat o 
nouă ofertă făcută de Jack. 
Kramer de a trece 
fes ion ism? Și Jack 
a oferit pentru 
50 000' de dolari.

...IHebarov 
cordul Bulgariei la săritura 
cu prăjina la 4,96 m? Ve
chiul record fusese 4,90 m.

opresc mai de grabă asu
pra hențurilor decît a 
faulturilor, deși, aici, a- 
proape în tot dea u na. este 
prezent elementul intențio
nal.

IOAN HUB A, TIMI
ȘOARA. — Nu cred că 
există vreun jucător care 
să nu fi ratat un „11 me
tri44. Poate că acest lucru 
i s-a întâmplat și lui Pele. 
Dar cîte a marcat ? în 
orice caz, 
ca 
vituri de la 
înaintașul să 
multe emoții 
tarul. Și cam 
tâmplă la noi, 
tâmp. Nu ?

CH1RU MIHAI, COMANA 
— Ozon nu antrenează în 
momentul de față nici o 
echipă. S-ar putea să-1 
vedem ocnipîndu-se de ju
niorii Progresului. Ceea 
ce n-ar fi rău !

ȘTEFAN M1HAESCU,
BUCUREȘTI — Voica. fos
tul jucător al lud Dinamo 
București, Petrolul Ploiești 
și C.S.M.S. Iași, joacă 
acum ia C.F.R. Pașcani. 
După cum se vede, este 
un om ...călătorit !

La bară... Gheorghe len- 
" — se aude

.în două meciuri de fot- 
din cadrul campionalu- 
de juniori al Olan- 
Maurice Pavicr, porta- 

echipei P, 
i, a scos

CIU 
nicului.

Un spectator 
mai fost de ani

via. Această a doua întâl
nire va servi ca un ultim 
act în pregătirea formației 
engleze înaintea începerii 
campionat uhu mondiak

• Ungaria este singura 
țară dintre cele 16 fina
liste participante la turneul 
din 
din 
jos 
ză

...5-a fixat definitiv diata 
de disputare a Jocurilor 
Olimpice de iarnă de la 
Grenoble ? Ele se vor des
fășura între 5 și 18 februa
rie.

• Eederuția de fotlmi 
uruguaiană fi propus an
trenorului Ueleni» Herrera 
să iu în „mîinile sale" pre
gătirea echipei naționale 
pentru fttza finală a cam
pionatului mondial, care se 
va desfășura în I960 in 
Anglia. U rrtgunienii i-au 
propus lui Helenio Herrera 
un contract de o lună și 
jumătate (15 iunie—1 au
gust ) pentru care antreno
rul lui Inter ar urma să 
primească 17 000 de dolari, 
în cazul cînd echipa Uru- 
gumuliii va deveni 
piocuiă a lumii în 
Herrera va primi o 
dublă, adică 34 000 de do
lari. Herrera a acceptat, 
insă numai in eventualita
tea că echipa Italiei nu 
participă la campionatul 
mondial de la Londra. Ceea 
ce este puțin probabil...

• Poliția engleză a ho
tărî t să utilizeze clini lupi 
pentru menținerea ordinei 
în cadrul campionatului 
mondial de fotbal.

• învingând pe Dudel- 
ange cu 18—0 (în două 
partide) Benfica a stabilit

1 recordul de goluri marcate 
în „Cupa campionilor eu- 

; r o peni".
• Anglia a

bal 
lm 
dei, 
rul i 
dam, 
plasă de... 69 
chipele adverse au cîștigat 
aceste întîlniri cu scorurile 
de 20—1 și, respectiv,
49—0.



SPORTUL PE OLOB
Selecționatele noastre divizionare de popice 

și-au început turneul în fl. D. Germană
JENA (prin telefon). Selecționatele 

divizionare de popice și-au început 
turneul în R.D. Germană. Echipele 
noastre au susținut joi primele me
ciuri pe arena din Jena, întîlnind for
mațiile locale Motor. Deși au fost 
învinse, la o diferență de numai două 
popice, fetele noastre au avut o com
portare bună, patru dintre ele reușind 
să depășească granița celor 400 p.d. i 
Cornelia Moldoveanu 407 p.d.. Elena 
Trandafir 410 p.d.. Margareta Szemani 
411 p.d. și Elena Predeanu 418 p.d.

Rezultatul final i 2 402—2 400 p.d, în 
favoarea echipei Motor Jena.

Băieții au evoluat cu mult sub ni
velul posibilităților lor, cedînd la o 
diferență netă i 5 217 — 5 095 p.d. pen
tru Motor Jena. Din echipa noastră 
s-a remarcat în mod deosebit Cristu 
Vînătoru, care a realizat o cifră de 
valoare internațională : 964 p.d. și, în 
mai mică măsură, Ion Micoroiu mar
cat cu 876 p.d.

VICTOR IVAN
antrenor

Au început campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Ungariei

probe individuale: simplu femei, simplu 
bărbafi, dublu femei, dublu bărbați, 
dublu mixt. Iată primele rezultate înre
gistrate vineri: simplu femei, turul I : 
Constantinescu-Neyhold (Ungaria) 3—0, 
Mihalca—Fenyes (Ungaria) 3—0; du
blu femei, turul I: Mihalca, Oor (Ro
mânia, Ungaria) - Pustai, Ileș (Unga
ria) 3—0, turul II: Alexandru, Constan- 
tinescu -Tvetova, Nevkova (Bulgaria) 
3—0, Kalweit, Geissler (RDG) - Mi
halca, Oflr 3—1, turul III: Iurik, Mat- 
lari (Ungaria) - Alexandru, Constanti- 
nescu 3—2; dublu bărbați: turul I: 
Giurgiucă, Reti - Kolar, Gutmeier (Un
garia) 3—0, turul II: Giurgiucă, Reti- 
Samborski, Volentici (Ungaria) 3—0 
turul III: Harcsar, Fahazi (Ungaria)- 
Giurgiucă, Reti 3—1.

Competiția continuă sîmbătă și dumi
nică.

BUDAPESTA 29 (prin telefon). — 
Sportivi și sportive din 13 țări parti
cipă la campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Ungariei. Printre 
competitori se remarcă Shanon, Beli, 
Neale, Barnes (Anglia), Markovic, Korpa, 
Vecko (Iugoslavia), Schaller, Nes, Si
mon (RFG), Rudnova, Grinberg, Ame
lin, Vardanian, Averin (URSS), Berczik, 
Fahazi, Pignitzki, Fcldi, Iurik, Lukacs 
(Ungaria) și Alexandru, Constantinescu, 
Mihalca, Giurgiucă, Reti (România). 
Întrecerile se dispută la toate cele cinci

Revista pres<

de peste hotarp - - - - - - - - —
i Trei sau paîr1 
i piruete
Ha ciocan?

PE SCURT
• LA OLDHAM, într-un meci in

ternațional de rugbi în 13, echipa de 
tineret a Angliei a învins cu scorul 
de 12—5 (5—2) selecționata de tine
ret a Franței.

LA COPENHAGA, în cadrul jocurilor 
eliminatorii ale ' campionatelor mondiale 
de handbal (feminin) s-au întîlnit echi
pele Danemarcei și Islandei. Handba
listele daneze au cîștigat partida cu 
16—9 (7—6).

• CAMPIONATELE mondiale de 
skeet care urmau să înceapă la 27 
octombrie la Santiago de Chile au 
fost aminate. Ele se vor desfășura de 
la 7 noiembrie tot pe poligonul de la 
Santiago de Chile.

ÎN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI1: 
la tenis de masă, echipa feminină Me
teor Budapesta a învins cu 5—1 forma
ția Rapid Geneva. Jucătoarele maghia
re s-au calificat pentru turul următor.

• CONCURSUL internațional de 
pentatlon modern de la Tbilisi a luat 
sfîrșit cu victoria sportivului sovietic 
Pavel Lecnev care a totalizat 5011 
puncte. Lecnev a terminat învingător 
și în ultima probă a concursului — 
crosul — realizînd timpul de 14:33.

IERI LA TEHERAN, în cad ui „mon
dialelor” la haltere, sportivul polonez 
Waldemar Bazanowski s-a clasat pe pri
mul loc la categoria ușoară cu un re
zultat de 427,5 kg.

Tenis de masă sau acrobație ? Campionul Suediei ți al Europei Kjell 
Johansson execută un spectaculos salt în timpul unui meci disputat recent 

la Stockholm împotriva cehoslovacului Jaroslav Kunz

Foto : Pressens Bild — Stockholm

DE PE TOATE MERIDIANELE
O PROPUNERE ENGLEZA : 

K.O. LA FOTBAL!Un grup de exponenți autorizați ai fotbalului englez au prezentat recent o interesantă propunere, referitoare la jucătorii care — în cursul unui meci — se lovesc la cap. O relatare a secției sportive din Ministerul Sănătății al Angliei afirmă că riscurile ce și le asumă un jucător lovit la cap și care continuă să joace sînt foarte mari (comoție cerebrală, embolie, hemoragie internă etc.). Se recomandă, de aceea, luarea unor măsuri care să prevină asemenea cazuri.In fața acestei situații, tehnicienii federației engleze discută posibilitatea adoptării sistemului de numărare folosit la box. Orice jucător căzut la pămînt în urma unei lovituri la cap (fie că a fost lovit de minge sau de adversar) va fi numărat de arbitru

pînă la 10. Dacă el nu se ridică de la pămînt înainte de „zece", va fi socotit scos din joc pe toată durata meciului 1In același timp, se propune ca jucătorul rămas la pămînt după „zece" să fie examinat imediat, ținut sub control 48 de ore și exclus de la orice activitate pentru cel puțin o săptămînă.
UN NOU GEN DE AFACERE 

PUGILISTICA

Drucherii boxului profesionist occi
dental sînt în permanentă căutare de 
mijloace de cîștig de pe urma tinerilor 
pugiliști. Cunoscutul match-macker 
Jack Solomons o a deschide în curînd 
un club particular de box, cu un nu
măr de membri limitat ta 500. Nu e 
vorba însă de 500 de boxeri, ci de... 
spectatori 1 Pentru aceștia se vor or

în fiecare an, o 
comisie alcătuită 
din ziariști de spe
cialitate din Eu
ropa acordă pre
miul „Oscar" ce
lor mai buni fot
baliști europeni. 
Fotografia noastră 
îi prezintă pe ju
cătorii sovietici 
lAȘIN (stînga) ți 
VORONIN (dreap
ta), care acum cî- 
teva zile, la Paris, 
au primit trofeele 
ce le-au fost atri

buite

Foto : A.F.P.

Preliminariile campionatului mondial de fotbal

ganiza zece reuniuni anual, meciurile 
disputîndu-se seara, pe un ring insta
lat în marele salon al hotelului Gros- 
venore din Londra. Membrii „clubului", 
în schimbul unei cotizații de 50 de 
guinee anual, vor avea locurile rezer
vate la... mesele instalate în jurul rin
gului, de unde vor urmări meciurile 
luîndu-și „supe“-ul.

Afacere comercială... snobism...
Cît despre aspectul sportiv al lucru

rilor, să nu mai vorbim l

GARRINCHA SUSPENDAT PENTRU 
ACTE DE INDISCIPLINA?Celebrul fotbalist brazilian Garrincha se află în mare conflict cu conducătorii echipei sale, Botafogo. Conflictul a pornit de la un act de indisciplină al lui Garrincha, care n-a acceptat să joace într-un meci amical cu echipa San Salvador. Aripa dreaptă a naționalei Braziliei nu s-a prezentat la acest joc și nici la ultimele antrenamente ale echipei sale. Pînă la ora aceasta nu s-a stabilit precis dacă Garrincha va fi suspendat pe un termen mai lung, va fi amendat sau, pînă la urmă, va fi iertat de conducerea lui Botafogo.

UN FOST CAMPION EUROPEAN 
DE BOX CONDAMNAT LA DOUA 

LUNI ÎNCHISOARE

Fostul campion european de box la 
categoria „pană", francezul Gracieux 
Lamperti, a provocat un scandal într-o 
stație de taxiuri „contrîndu-l"... eficace 
pe un șofer, care a trebuit să fie in
ternat la spital.

„învinsul" lui Lamperti, Antoine 
Guglietta, l-a dat în judecată pe fostul 
campion, acesta fiind condamnat la 
două luni închisoare cu suspendarea 
pedepsei și o amendă de 500 franci. 
Tribunalul din Marsilia continuă an
cheta deoarece Antoine Guglietta a 
făcut recurs, cerînd daune mai mari 
deoarece el se află încă în spital iar 
nota cheltuielilor depășește suma de 
500 franci.
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După cum se știe, recent, atic 
tul maghiar Gyula Zsivotzky 
obținut o excelentă performant 
la aruncarea ciocaritilui: 73,74 n 
— record mondial. In rînduril 
de mai jos, publicăm cîteva de 
clarații interesante ale fostult 
recordman mondial HAROL1 
CONNOLLY, apărute în revist 
engleză „Athletics Weekly “ ș 
ale proaspătului recordman a 
lumii, GYULA ZSIVOTZKY, fă 
cute ziarului „N6psport“ din Bu 
dapesta. Declarațiile sînt axați 
pe o temă deosebit de actuală 
care frămîntă în prezent mare: 
familie a aruncătorilor de cio 
can : cîte piruete să facă atletu 
în cercul de aruncare înainte* 
lansării ciocanului ?

★
Imediat după ce Zsivotzky a dobo- 

rit recordul mondial, cunoscutul 
specialist englez Dick Hank 's^o adre
sat prin telefon lui Connolb du-i 
un interviu :

— Cum consideri recordul lui 7> 
votzky ?

— Firește, m-arn bucurat de acest 
record. Pe Zsivotzky îl cunosc bine, 
este un sportiv bun și îl stimez pen
tru conștiinciozitatea cu care se pr<9- 
gătește. Cred că vestea aceasta a 
explodat ca o bombă în rîndul valo
roșilor aruncători de ciocan din 
U.R.S.S., cu atît mai mult cu cît 
Klim l-a învins nu de mult detașat 
pe Zsivotzky, la Oslo.

— Considerați că patru piruete 
contribuie la obținerea unor perfor
manțe superioare?

— Eu am experimentat de multe 
ori patru piruete. Folosind această 
tehnică în 1962, am aruncat ciocanul 
la 69,27 m. Prima piruetă o făceam 
doar în vîrful picioarelor, pentru a 
evita depășirile. Și totuși, de cele 
mai multe ori cînd foloseam acest 
stil aruncările îmi erau anulate din 
cauza depășirii. De altfel, specialiștii 
sovietici au ajuns la concluzia că este 
prea riscant să folosești patru in loc 
de trei piruete. în acest an, după 
ce am fost învins de tinărul Hurt » 
am revenit urgent la trei piruete, 
adică la tehnica veche. Eu cred că 
esențialul în obținerea succeselor con
stă în desfășurarea unei munci se
rioase, asidue. Am în față un exem
plu, pe compatriotul meu Burke, un 
tinăr talentat, care printr-o muncă 
deosebit de conștiincioasă — fără a 
avea o tehnică deosebită — a ajuns 
la 69,70 m.

După părerea mea, cred că actua
lul record va trăi cîțiva ani... Poate 
chiar și pînă la Olimpiada de la 
Ciudad de Mexico.

Ce spune Gyula Zsivotzki, în 
„Nepsport“ ?

— Anul trecut, într-o discuție a- 
vută cu Connolly la Tokio, Harold 
m-a întrebat: „Nu vrei să folosești 
patru piruete ?u La ace&s*.', eu i-urn 
răspuns ca s-ar putea să folosesc 
acest procedeu, dar numai în cazul 
cînd voi observa că nu pot obține 
rezultate superioare cu cele trei pi
ruete. De fapt, eu folosesc trei pi
ruete. Cu „trei" am bătut și rec<\>, 
dul lumii... M-am pregătit foarte mult 
in acest an și mi-am îmbunătățit sim
țitor tehnica și pot să afirm că dacă 
nu mă îmbolnăveam anul trecut, aș 
fi doborît mai de mult recordul. Sînt 
convins că mai am deficiențe în ce 
privește momentul cînd lansez cio
canul din mîini. Cînd voi face pro
grese și în acest domeniu voi putea 
duce recordul și mai departe. După 
părerea mea, folosirea tehnicii cu 
patru piruete este indicată pentru 
aruncătorii care au o viteză mai mică.

ICa să fiu sincer, l-aș sfătui atît pe 
Connolly cit și pe Klim să nu folo
sească tehnica celor patru piruete. în 

Iplus. aș vrea să-i spun fostului re
cordman mondial că pentru a redev&7*' 

I recordman al lumii nu este neapărat 
necesar să folosească patru piruete. 
Dacă se va ambiționa, va putea ajun- 

Ige din nou, și cu trei piruete, pe 
lista recordmanilor mondiali.

Dar, după aceea „bătălia" noastră 
I va fi și mai interesantă.

• Ziarul ASPORT” din Belgrad anun
ță în baza unei știri primite din Lon
dra — că federațiile de fotbal din R.P.D. 
Coreeană și Australia au căzut de a- 
cord asupra datelor celor două meciuri 
din cadrul preliminariilor campionatului 
mondial. Jocurile se vor disputa la 21 
și 24 noiembrie în Cambodgia.

• Federațiile de fotbal ale Spaniei și 
Irlandei au convenit ca cel de-al trei
lea meci dintre selecționatele celor două 
țări, contînd pentru preliminariile cam
pionatului mondial, să aibă loc la 10 
noiembrie la Paris. Meciul se va desfă
șura pe stadionul ;,Parc des Princes”. 
După cum se știe, în caz că cel de-al 
treilea joc se va termina la egalitate, 
atunci echipa Spaniei se va califica, 
avînd un golaveraj superior.

• Prin înfrîngerea echipei Bulgariei 
la Bruxelles de către reprezentativa Bel
giei, situația calificării în grupa I s-a 
complicat. Iată clasamentul :

1. Belgia 3 2 0 1 6:3 4
2. Bulgaria 3 2 0 1 7:5 4
3. Izrael 2 0 0 2 0:5 0

Ambele protagoniste mai au de jucat 
— după cum am mai anunțat — cu Iz
rael în deplasare.

• Mîine se dispută alte două meciuri 
din preliminariile campionatului mondial. 
La Leipzig se întîlnesc echipele R. D. 
Germane și Austriei (important pentru 
locul II în grupă) iar la Lisabona, Por
tugalia primește replica Cehoslovaciei.

Pentru a se califica, gazdele au nevoie 
de un punct.

• Luni, echipa Italiei susține pe te
ren propriu meciul cu reprezentativa 
Poloniei care în ultimele meciuri a a- 
rătat o formă bună : a învins Scoția la 
Glasgow (cu 2—1) și Finlanda, la Varșo
via, cu 7—0 în cazul unei victorii itali
ene, meciurile decisive pentru calificare 
vor avea loc între Scoția și Italia.

2,18 și 2,12 iii la înălțime

• în meci revanșă, în „Cupa Cupelor**, 
Dinamo Kiev a dispus de Rosenborg 
Trondheim cu 2—0 și s-a calificat pen
tru turul următor.

• In recentul concurs de atletism 
desfășurat la Melbourne, săritorii de 
înălțime, australienii Sneazwell și 
Peckham, au obținut aceeași perfor
manță: 2,18 m. Recordmanul țării, 
Anthony Sneazwell, realizînd această 
performanță din prima încercare a 
ocupat primul loc. Sneazwell deține 
recordul australian cu un rezultat de

2,20 m. Peckham este o autentică 
speranță. El are vîrsta de 21 ani.

• Zilele acestea a fost stabilit un 
nou record al R. S. Cehoslovace la 
săritura în înălțime cu o performanță 
de 2,12 m. Noul recordman este Bau- 
dis, un tinăr în vîrstă de 18 ani. V&. 
chiul record era de 2,11 m.
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