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TOAMNĂ TÎRZIE...TOAMNĂ TIRZIE

Sportul grației 
din nou pe „scenă“

I
I Lotul reprezentativ feminin de handbal
I
I
I

a sosit aseară la Steinbach (R.F.G.)

Dacă duminică dimineața veți face o plim
bare la șosea, părăsiți pentru citva timp aleile 
înveșmîntate în splendidul decor de toamnă 
și intrați în sala Tineretului. N-o să regretați. 
Veți vedea la lucru fruntașele sportului gra- 

și. eleganței : gimnastica artistică. Printre 
participantele la campionatul individual al Ca
pitalei se va număra și Daniela Diaconescu 
(din echipa de categoria maestre a I.C.F.) pe 
care o vedeți iu fotografie.
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STEINBACH, 5 (prin telefon). — După o călătorie care a 
durat circa 7 ore, dar în bune condițiuni (cu avionul de la 
Viena la Stuttgart, cu trenul de la Stuttgart la Baden și cu 
autobuzul de la Baden Ia Steinbach) lotul handbalistelor 
noastre a sosit azi la cantonamentul echipelor participante 

în grupa B a campionatului mondial. Aici s-au întîlnit cu... 
jucătoarele maghiare, care — sosite de dimineață — au și 
făcut un ușor antrenament în sala școlii de sport, unde sînt 
cazate echipele. Reprezentativele Cehoslovaciei și Poloniei 
sînt așteptate să sosească în cursul nopții.

După masă, lotul jucătoarelor noastre a făcut o plimbare 
prin Steinbach (3 000 de locuitori). Simbătă dimineață, ele 
vor participa la un antrenament. Programul pentru restul 
zilei, ca și pentru duminică dimineață n-a fost stabilit. De la 
Steinbach la Offenburg, locul de desfășurare a primului meci, 
de duminică, echipa va călători cu autobuzul.
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IOLANDA BALAȘ
despre turneul
din Brazilia

ÎN CATEGORIA A LA FOTBAL

O etapă cu trei... capete de afiș
Rapid — știința Timișoara; Dinamo București — Petrolul; steagul roșu —steaua

O etapă mîine, alta 
miercuri — și campiona
tul categoriei A se va 
întrerupe din nou, pînă 
la 28 noiembrie, lăsînd 
loc pregătirilor pentru 
meciul cu Portugalia 
(21 noiembrie). Să vedem 
ce ne rezervă etapa a 
3 ’-a.
,\ți primul rînd, iese în 

evidență cuplajul din 
Capitală, Rapid-Știința 
Timișoara și Dinamo 
București-Petrolul, pro
gramat pe stadionul „23 
August". Care meci este 
mai interesant ? Prin 
prisma locurilor ocupate 
în clasament, răspunsul 
nu poate fi altul decît : 
Rapid-Stiinta Timișoara: 
dar la fel de interesantă 
se anunță și partida Di
namo București-Petrolul, 
în ciuda faptului că cele 
două echipe ocupă pozi
ții diametral opuse : în 

ce formația bucu- 
r-.'teană, alcătuită din 
jucători cu o valoare 
bună, ocupă locul penul
tim în clasament, Petro
lul, prezentînd anul a- 
cesta o formație remani
ată, cu mulți tineri, este 
pe locul al doilea și s-a 
impus nu numai prin ho- 
tărîrea cu care abordea
ză orice meci, dar și prin 
jocul său tehnic. Acestea

dovedesc că la Ploiești 
antrenorii Cernăianu și 
Marinescu muncesc...

Referindu-ne tot la

de pătrundere deosebită, 
(de altfel, Dridea I a pri
mit nota 8 în meciul cu 
U.T.A. și nu 3 cum a

Partidele Dinamo — Petrolul au lost întotdeauna 
foarte disputate. Ilustrativă, in acest sens, faza 

de mai sus surprinsă cu ocazia ulti
mului meci dintre cele două echipe

meciul Dinamo-Petrolul, 
subliniem ca deosebit de 
interesantă lupta atacu
lui petrolist, care are în 
Dridea I și în Dridea II 
doi jucători cu o putere

apărut în cronica meciu
lui, dintr-o greșeală de 
corectură) și apărarea di- 
namovistă care, se pare, 
revine în forma sa obiș
nuită.

Meciul de verificare a lotului de rugbi
Duminică, pe stadionul Dinamo, cu 

începere de la ora 15, se dispută 
tneciul dintre lotul national de ruqbf 
și formația Dinamo București, virtua

la campioană a tării pe anul 1965, Iu 
cadrul pregătirilor pentru apropiatele 
confruntări internaționale ale echipai 
noastre reprezentative.

Al treilea „cap de a- 
fiș“ al etapei este aștep
tat cu deosebit interes 
de publicul din Brașov. 
Este vorba de meciul 
Steagul roșu — Steaua. 
Despre pregătirile făcu-

M. TUDORAN
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SPORTIVĂ
B. SOOS PRINTRE FRUNTAȘII TUR

NEULUI DE ȘAH DE LA TBILISI

După desfășurarea a 11 runde, în tur
neul internațional de șah de la Tbilisi, 
conduce maestrul gruzin Gurghenidze 
cu 8l/« puncte, urmat de Soos (Româ
nia), Holmov și Lilienthal (ambii 
U.R.S.S.) cu cîte 7 puncte flecare.

ECHIPA C.F.R. PAȘCANI A PLECAT 
IERI ÎNTR-UN TURNEU 

IN R.S.S. MOLDOVENEASCA

Echipa C.F.R. Pașcani din categoria B 
a plecat ieri într-un turneu în R. S. S. 
Moldovenească, unde va susține două 
jocuri.

Iată lotul echipei : Cristache, Teodo- 
rescu, Rusu, Simina, Nițescu, Nedelcu, 
Sălceanu, Horvath, Birgăoanu, Șercău. 
Bozorea, Atanasiu, Voica, Terzea. An
trenorul echipei : Marin Alexandru.

CONSTANTIN ENEA — coresp.

FINALA „CUPEI DE TOAMNA" 
LA HANDBAL FEMININ

încheiate la sfîrșitul săptâmînii trecu
te, întrecerile din cadrul celor două se
rii ale „Cupei de toamnă44 au dat cîștig 
de cauză echipelor Știința București șl 
Mureșul Tg. Mureș. Aceste două forma
ții își vor disputa finala competiției mîi
ne dimineață începînd de la ora 11, pe 
terenul central din parcul sportiv „Pro
gresul”.

FINALA PE ȚARA 
A RADIOAMATORILOR

Ieri, la sediul Radioclubulul Central 
au început întrecerile finale din cadrul 
campionatelor republicane de radlo-te- 
legrafie viteză șl regularitate pe anul 
1965. tn prima zl cei mal buni sportivi 
radioamatori din țară și-au disputat in- 
tîietatea în probele de transmitere șl 
recepție — regularitate, urmind ca sîm- 
bătă și duminică să se desfășoare con
cursul de viteză.

„Planul cifric de dezvoltare"
Nu știu alții cum sînt, dar eu de 

cîte ori mă îndrept spre clubul spor
tiv Gloria încerc un sentiment de 
nestăpînită bucurie. Pentru „Planul 
cifric de dezvoltare44, care știu că mă 
așteaptă, renunț la teatru, la cinema, 
la fotbal, la tot !

Exagerezi, stimabile ! veți zice. De 
loc ! Dumneavoastră ați văzut cum 
arată un asemenea plan ? E colosal i 
In primul rînd are cîteva zeci de 
coloane și colonițe (unele mai colo
rate decît altele) care la prima ve
dere impresionează puternic. La o 
a doua vedere (adică la o privire 
mai atentă) simți cum începe să-ți 
joace mușchii feții, iar la a treia ve
dere renunți la teatru, la cinema, 
la... Cu o singură condiție : să ci
tești printre rînduri. Eu așa fac. Iau, 
de pildă, coloana cu „sportivi clasi
ficați”. In dreptul rubricii „maeștri 
ai sportului” (colorată în albastru) 
citesc : „planificat 5“. Iar alături, de
senat frumos cu roșu : „realizat 5“. 
Un neinițiat ar spune : măi, grozav 
e clubul Gloria ! Planifică 5 maeștri 
ai sportului și realizează tot atîția. 
Eu însă, care știu că lucrul acesta se 
intîmplă în fiecare an, nu spun ni
mic. Mă gîndesc doar* de unde ar 
mai „planifica și realiza44 atîta dacă 
cei cinci maeștri ai sportului la șah 
încadrați de ani de zile la Electro
nica ar pleca în alt raion ? Și în 
acel moment, fără să vreau, încep 
să zîmbesc : acum doi ani, clubul 
Gloria planificase tot 5 maeștri ai 
sportului. El, bine* cîți credeți că a 
realizat ? 6 ! Se transferase unul din 
alt raion I...

Sportul de „performanță44 continuă 
in „Planul cifric de dezvoltare* cu

sportivii din raion clasificați la cate
goria I (în jur de 20), la categoria a 
Il-a (cca. 100) și la a IlI-a (peste 
1 000). Așa cum observați, se merge 
după sistemul clasic zecimal : „uni. 
tăți“ la categoria maeștri, „zeci” la 
sportivi cat. I, „sute” la cat. a Il-a și 
„mii” la a IlI-a. Perspectivele de> dez
voltare ale categoriilor I și a Il-a sînt 
tot așa de frumoase ca și la maeștri. 
Cresc sau descresc în fiecare an, în 
raport cu sportivii... veniți sau ple
cați din raion (cu mici excepții, care 
întăresc regula). ..Lovitura44 este însă 
la categoria a IlI-a. Cu ea se reali
zează planul — per total — la co
loana sportivilor clasificați. Ai obți
nut, de pildă, într-un concurs desfă
șurat la zece mese de șah o victorie 
și o remiză în fața a doi sportivi 
neclasificați, conform regulamentului 
ești clasificat !

Desigur, clubul Gloria nu s-a lăudat 
niciodată cu sportul de performanță. 
N-a trimis pînă acum nici un repre
zentant la Melbourne, Roma sau To
kio și nici nu știu dacă în „Planul 
cifric de dezvoltare44 pe viitorii ani 
este „prins44 vreun campion olimpic 
sau măcar niscai campioni republi
cani. Gloria, mărirea, slava — așa 
cum frumos sugerează numele aces
tui club — este întruchipată în spor
tul de mase. Cel puțin așa susțin 
tehnicienii de aici. Și probabil că 
au dreptate. Eu n.am reușit încă să 
deosebesc „participările44 de „persoa
nele fizice” care se întrec într-o 
competiție de mase.

De altfel, așa cum spuneam și la 
început, specialitatea (și pasiunea) 
mea este „Planul cifric de dezvolta
re”. în fața lui aș sta ore întregi. 
Are tot ce vreți: secții afiliate și

neafiliate (planificate și realizate)* 
sportivi legitimați și nelegitimați 
(planificați și realizați), numărul 
sportivelor, numărul.... Mă opresc 
aici. Totuși, trebuie să-mi continui 
ideea ! Sigur, trec la Insigna de po
lisportiv. Propus : 500 la uzina Elec
tronica (am luat cea mai mare aso
ciație din raion : 2 340 membri
UCFS). Realizat ; 183. Verificat : 93.
Adevărat : 48 I

Greșit ar trage cineva concluzia că 
aș fi împotriva „Planului cifric de 
dezvoltare44. Sînt împotriva felului 
birocratic în care se întocmește și a 
modului cum SE REALIZEAZĂ. Am 
dat ca exemplu în această privință 
clubul Gloria și acum parcă îmi 
pare rău. Sînt atitea cluburi sportive 
care în „clasamentul” neoficial al 
formalismului ocufcă locuri fruntașe 1 
Nu vreau s-o întorc, dar la Gloria 
totuși se muncește. Secretarul cu 
problemele organizatorice îmi spu
nea că a trecut cu toate forțele la 
întocmirea unei lucrări de proporții: 
„Planul cifric de dezvoltare a cadre
lor...44. Nu i l-a cerut „orașul44, dar 
omul s-a gîndit că este bine să-1 
aibă.

Se va avea șl aici în vedere... mu
tarea dintr-un raion într-altul a acti
viștilor sportivi care primesc case 
noi sau se căsătoresc, sau — poate 
ar fi timpul — acțiuni care să ducă 
la formarea unor noi cadre pentru 
mișcarea sportivă ?

De obicei, orice foileton se termi
nă cu o poantă. Avînd însă în ve
dere că aici nu-1 nimic de rîs. renun
țăm la ea...

VASILE TOFAN
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„Bătălia44 
recordurilor

Ne aflăm în incinta micului complex 
sportiv al Grupului școlar profesional 
„23 August" din Capitală. Ilandbaliștii 
încearcă poarta, voleibaliștii își fac încăl
zirea, baschetbalist ii exersează aruncă
rile de la semidistanță, iar atleții, în 
monom, se îndreaptă în pas alergător 
către sectoarele lor de lucru. Un veri
tabil „șantier" sportiv... In fiecare după- 
amiază, zeci și chiar sute de elevi se 
înscriu ca participant activi la „bătă
lia" recordurilor. Prilej binevenit — 
campionatele republicane școlare, cu pri
mele lor etape, cele pe clase și școală.

...Bila de metal aruncată de viitorul 
laminorist Nicolae Blaj s-a oprit la 
12,40 metri. Cea mai bună performanță 
a elevilor din anul III și a juniorilor 
de categoria 1 din școală. Dar tînărul 
Blaj nu e mulțumit. Simte că ar putea 
scoate mai mult.

— Avea dreptate tovarășul profesor... 
Numai cu Jorța mușchilor nu merge. 
Inii trebuie și stil, tehnică de aruncare!

Tocmai de aceea 
zer vă timp, aproape

Nicolae Fila j își re- 
zilnic, pentru u în

Nota 10!
Biblioteca Facultății 

Pe masa studentului 
IVAN stau ,una lîngă , _______
crări : una de specialitate, un studiu 
despre calculul probabilităților, cea
laltă, un curs de... baschet. Studen
tul se grăbește să risipească nedume
rirea noastră :

— Nu este nici o... eroare. Mate
matica și sportul se împacă foarte 
bine. In cazul meu, încă de pe băn
cile scolii. Acum voi termina facul
tatea, dar sportul, baschetul îndeo
sebi, alături de studiul matematicii, 
îmi rămîne un prieten nedespărțit...

Punem viitorului matematician o 
întrebare :

de matematici. 
CONSTANTIN 
alta, două lu-

— Studiul cifrelor cere, precum se 
știe, un volum masiv de muncă, 
mult exercițiu. Cînd găsești timp și 
pentru sport ?

— Totul este o problemă de meto
dică. Cînd muncești cu voință fi 
pasiune...

La ieșire ne întîlnim cu asistentul 
Ion Petruțiu, de la catedra de edu
cație fizică. Noul interlocutor ne con
firmă •

— Constantin Ivan este, într-ade- 
văr, un îndrăgostit de baschet. 
L-am... detectat cu 5 ani în urmă, la 
întrecerile din cadrul „Cupei ani
lor P‘. De atunci, printr-o perseve
rență extraordinară, Ivan a ajuns în 
echipa științei București. Om de 
bază, în echipă la fel ca și în fa
cultate. Profesorii, în unanimitate, îl 
prețuiesc. Dovadă și notele 10 care 
se înscriu pe toată linia în dreptul 
numelui său... Acum se pregătește 
pentru proiectul de diplomă. Ce să 
vă mai spun — un student printre 
cei mai buni din anul V, totodată, 
un exemplu de conștiinciozitate și 
fie stăruință pe întreaga facultate !

ftuod erat demonstrandum...

E mult și totuși puțin...
De la maidanele din preajma școlii, unde bateam 

în copilăria mea îndepărtată o minge de cîrpă, de la 
fotbalul „miuță" pe care îl practicam cîfiva băieți, 
după orele de clasă, pe „Turturele", și pînă la sta
dioanele de astăzi la care este poftit tineretul nostru 
școlar și universitar este însuși drumul revoluției noas
tre culturale. N-aș voi să repet lucruri obișnuite, de 
atîtea ori rostite, și totuși unele adevăruri impun o 
revenire. Sportul nu mai e socotit azi la noi o înde
letnicire secundară — funcționa în adolescența mea 
această prejudecată - sau o iremediabilă și deci con
damnabilă pierdere de vreme. Sănătatea fizică și mo
rală - complementare in substanță — constituie o preo
cupare majoră a unui stat care și-a făcut din griia 
pentru om idealul său suprem. în douăzeci și unu de 
ani am văzut că alături de laboratoare și amfiteatre 
s-au ridicat săli de gimnastică, stadioane, sau piscine 
ca o confirmare a faptului că avem nevoie de minți 
agere în trupuri zvelte și sănătoase. Rezultatele n-au 
întîrziat : multe performanțe internaționale, locuri ono
rabile în competiții mondiale, o creștere apreciabilă a 
rezultatelor la mai toate compartimentele discipline
lor sportive. E mult, dar fată de eforturile depuse de 
stat, e încă puțin. Avem în rîndurile școlarilor și stu
denților talente native surprinzătoare. Nu sînt specia
list în materie, dar măcar atîta lucru știu : ce-a făcut 
o fetiță la Tokio, cum aruncă un băiat ciocanul. Deci 
avem talente. N-avem încă suficientă perseverență. Și 
destulă îndărătnicie în sporirea și depășirea perfor

văța cîte ceva din tehnica 
aruncării cu bila de metal. 
Cei trei profesori de spe
cialitate ai școlii — Jean 
Săvulescu, Constantin Stăn- 
culescu și Felix Pascal— • 
acordă multă atenție pre
gătirii acestui atlet. Fără 
îndoială mîine-poimîine un 
atlet fruntaș.

Nicolae Elaj nu este sin
gurul atlet care, după ce 
a devenit campion pe clasă 
(mai exact pe ani de stu
dii, fiind vorba de o scoa
lă profesională) se pregă
tește în continuare pentru 
etapele superioare ale com
petiției. Am mai întîlnit pe 
stadion pe săritorii de 
lungime Nicolae Cuc (IV 
matrițeri) și Vasile Enache 
(1 strungari), demifondiștii 
pe „B00" m Nicolae Da
vid (IV matrițeri) și Al. 
Constantinescu (II opti- 
cieni), sprinterii Nicolae 
Roșu (III strungari) și Pe
tre Dumitrescu (II fre
zori ).

...Bătălia recordurilor o 
dau nu numai atleții ci— 
așa cum am amintit la în
ceput—și elevii înscriși la 
jocuri sportive. Recordu
rile vizează aici o participare cît 
mai largă. Să facem o soco
teală foarte simplă: la grupul școlar 
„23 August" sînt 32 de clase iar fie
care clasă are în medie cîte 6 echipe 
de volei, baschet și handbal. înmulțiți 
cele două cifre: rezultatul constituie un 
adevărat record! Dacă profesorii de e- 
ducație fizică nu ne-ar fi prezentat, 
spre convingere, foile de arbitraje, poa
te că n-am fi crezut...

I 
I 
I
I

mantelor atinse. Avem prea multe urechi, unele n-aud, 
pe altele ne culcăm.

lolanda Balaș sare cu ușurință unu și optzeci, dar 
mă întreb, se preocupă cineva, în chip responsabil, 
cine o va urma și depăși - dacă putem visa acest 
lucru - mîine, la ștachetă ? Fotbalul ne dă necazyr,: 
felurite și satisfacții întîmplătoare, cu porția. Sînt în
credințat că nu greșesc : plătim acest impozit fiindcă 
n-am sprijinit la timp, și cu suficientă dăruire, mișca
rea piticilor și a juniorilor.. Un om de specialitate, ca 
să nu spun de meserie, mi-a povestit ce necazuri în- 
tîmpină în această lume mică : indiferența unora, în
clinațiile spre vedetism ale altora. Nu facem destulă 
educație morală, ca să-i putem pretinde fizicului tot 
ce ar putea da. Soortul cere modestie, abnegație, ca
maraderie, perseverență, curaj, capacitate de depășire 
a eșecurilor vremelnice, optimism. Avem nevoie de ins
tructori sportivi pricepuți dublați de pedagogi exem
plari, capabili să convingă prin puterea exemplului 
personal. E momentul să ne convingem toți că sportul 
e o treabă foarte serioasă. Ne obligă ia această atitu
dine milioanele și milioanele de oameni care se uită 
la noi cu simpatie și cu o nețărmurită încredere.

In virful peniței: PASIUNE UITATĂ
în

Foto : A. Neagu

Baraj de netrecut în fața plasei! Se întrec echi
pele anilor IlI-strungari și IV matrițeri

Așadar, tradiția sportivă a școlii își 
spune cuvîntul. „Bătălia recordurilor" 
în sport, declanșată cu o lună și mai 
bine în urmă în campionatele rezervate 
școlarilor a cuprins toți elevii. FARA 
EXCEPȚIE. 1200 de tineri învață, se 
străduiesc
nicieni cu o înaltă calificare și, paralel, 
caută să mai facă 
sportul pe care l-au îndrăgit.

să devină lucrători și teh-

un pas înainte în

I 
I

„Ce vă propuneți să realizați în domeniul sportului de performanți 
acest an școlar?"
întrebarea i-am pus-o deunăzi, aflîndu-ne la Cluj, prof. Dumitru OI - 

teanu, directorul adjunct al liceului cu program special de educație 
fizică „Nicolae Bălcescu". Interlocutorului nostru nu i-a piea suri# 
tema discuției. Avea toate motivele. Fiindcă din cei 9 profesori de edu
cație fizică încadrați Ia „Bălcescu" nu se poate conta decit pe 5. Cei
lalți 4, fie că nu prea dovedesc atașament față de locul de muncă, fie 
că nu sînt la nivelul cerut de un liceu cu program special de educație 
fizică. Să analizăm un singur caz — cel mai elocvent — din cele patru. 
Al prof. LOTHAR MARCS. Profesorul este fostul atlet, „as“ al sprintului 
nostru, cu vreo 10 ani in urmă. De la el și elevii și conducerea liceu
lui așteptau, firește, lucruri deosebite. Dar... La începutul lunii iunie, 
de pildă (deci în plină școală), prof. Marcs n-a pregetat să-și pără
sească elevii pentru a îndeplini funcția de ghid la O.N.T. 1? A levenit la 
catedră abia la 5 octombrie 1? Cum s-a descurcat în lipsa iui secția de 
atletism a liceului ? Cum a făcut față, vara, multiplelor concursuri și 
taberelor școlare ? Iar în toamnă, cum a fost organizată activitatea pen
tru noul an școlar ? Treburile astea nu l-au interesat pe Lothar Marcs. 
De altfel, socotim că și direcțiunea școlii a greșit peimițindu-i să lip
sească atîta vreme. Tovarășul Olteanu i-a adus, pe bună dreptate, se
rioase critici. (Dar... numai atit !). Poate vreți să aflați și răspunsul ce
lui criticat :

— Nu sînt de acord 
voi cere să fiu transferat

cu aceste imputări. Și pentru că nu le merit, 
la altă scoală I...

Intre două curse...

Desen de

NEAGU RADULESCU

MUNCA DE PREGĂTIRE ȘI PARTICIPAREA

IA COMPETIȚII NU ÎNCETEAZĂ NICI 0 CLIPĂ...
Interviu cu tov. ALEXANDRU IONESCU, lector universitar, șeful catedrei de educație fizică a I.P.G.G.

0 discuție cu lectorul universitar 
ALEX. IONESCU este întotdeauna inte
resantă. Mai ales cînd subiectul este 
sportul. Abordînd problema activității 
sportive în Institutul de petrol, gaze 
și geologie, interlocutorul nostru ne-a 
pus imediat la dispoziție numeroase 
date care atestă intensa activitate com- 
petițională și de pregătire în care sînt 
angrenați în aceste zile studenții, pre- 
cuji și invitația de a constata pe viu 
acest lucru.

— Paralel cu sîrguincioasa mun
că de pregătire a fiecărui seminar, 
studenții dv. fac și sport. Ce com
petiție este la ordinea zilei?

— Sînt... mai multe. Dar o ierarhizare 
importanței lor de moment scoate în 

„Cupa anilor I", întrecere tra-

peste 300 de concurenți — s-au încheiat: 
atletismul, fotbalul, handbalul, bas
chetul, voleiul, șahul și tirul. 0 parte 
dintre sportivii evidențiați cu acest 
prilej au concurat la faza pe centrul 
universitar. I. Dumitru și P. Gris tea au 
ocupat locurile I și II la concursul de 
orientare turistică, iar atleții Gh. Stoica, 
I. Rîmniceanu, Gh. Brașov, baschet- 
baliștii Gh. Trușcă, I. Cziko, St. Mircea, 
M. Dumitrescu, A. Jitianu și voleibalista 
Angelica Crișan au avut o bună 
portare.

— Ce urmăriți prin aceste 
ceri?

— Angrenarea studenților încă
primul an intr-o activitate competițio- 
nală organizată, depistarea celor mai ta
lentate elemente pentru reprezentativele 
Institutului și pentru clubul sportiv 
Știința, menținerea într-o activitate de 
pregătire și competițiouală continuu a 
sportivilor formați etc.

— Cred că și verificarea poten
țialului cu care au venit din școlile 
medii constituie un obiectiv.

— Este exact. De altfel, în această 
aș vrea să vă spun că

corn-

între-

din

• De curînd, pe stadionul „Politeh
nica" din Capitală au avut loc întrece» 
rile de atletism din cadrul „Cupei a 
lor T‘ pe centrul universitar București? 
Iată cîteva rezultate. BĂIEȚI : 100 m' 
M. Ionescu (IMF) 11,5 ; 400 m — ~ 
dos (IPB) 54,8 ; înălțime 
(IPB) 1,96 m. FETE : 100 m — Magdale
na Simedru (I. 
Elisabeta Prodan 
— ICF 55.8.

D.

S. Ho-
I. Șerban

Ped.) 13,6 ; suliță — 
(ICF) 36,22 m ; 4x100 m

VIȘAN — coresp.

o selecție cît mai rigu-

a
evidență 
dițională aflată în două faze.

— Vorbiți-ne despre amîndouă.
— In primul rînd mă voi referi la 

cele în curs de desfășurare și care cu
prind aproape 150 de studenți. Este 
vorba de întrecerile de gimnastica, înot, 
tenis de masă și turism. Ele se bucură 
de un interes major din partea studen
ților. Alte întreceri — care au cupryis ordine de idei,

la toți coeficienții actuala promoție se 
prezintă mai bine. Este o dovadă că in 
școlile medii, profesorii de educație 
fizică muncesc mai bine, mai organizat. 
Acest lucru reprezintă însă pentru noi 
obligația de a continua, la un nivel și 
mai ridicat, munca profesorilor de la 
școlile medii.

— Ce activitate asigurați în con
tinuare studenților?

— In afara orelor de curs ei participă 
la campionatul pe facultăți și pe Insti
tut și apoi la cel pe centrul nostru uni
versitar. Munca de pregătire și parti
ciparea la competiții nu încetează nici 
o clipă. Sportul trebuie să-și aducă 
contribuția la călirea tinerei generații, 
la crearea unui climat favorabil pentru 
pătrunderea cu mai multă ușurință a 
tainelor științei.

Acestor importante țeluri — atestăm 
noi — îi corespunde puternica activitate 
sportivă ce se desfășoară în școala vi
itorilor ingineri petroliști și geologi.

ea Grija pentru , „
roasă preocupă în mod deosebit colec
tivul Școlii sportive de elevi din Pitești. 
In acest an și-au trecut probele de con
trol peste 1 500 de elevi, dintre care au 
fost selecționați 120. Munca de selecție 
va continua în tot cursul anului școlar.

ILIE FETEANU — coresp.

A In orașul Piatra Neamț are loc o 
largă acțiune de depistare a elemente
lor talentate din rîndul elevilor școlijp* 
generale care să activeze în cadrul Ș; , 
Iii sportive de elevi din localitate, 
această acțiune, care se desfășoară cu 
sprijinul consiliului raional UCFS, își 
dau concursul profesorii de educație fi
zică Maria Săvinescu și N. Teodorescu 
(volei), Gh. Lașcu (atletism) și c. Săvi
nescu (schi și baschet).

EM. FĂRCĂȘANU - coresp.

© Activitatea sportivă a elevilor din 
Tîrgoviște cunoaște un deosebit avînt. 
Se evidențiază secția de atletism a liceu
lui nr. 2 (prof. Georgeta Achiței) și cea 
de baschet a liceului nr. 3 (prof. Magda
lena Bogdan).

Așteptăm mai mult de la elevii și pro
fesorii liceelor nr. 4 și 5, în special pe 
linia âmenajării de terenuri sportive 
simple.

MIȘU AVANU — coresp.

Pagină realizată de
HRISTACHE NAUM și TIBERIU STAMA



lolanda Balaș despre turneul din
După o absență de aproa- 
: 2 săptămlni, timp în
re a vizitat Brazilia, la 
vitația Comitetului Olim- 
c Brazilian, lolanda Ba- 
s- , Jeyenit in București 
•cecuri seara, aducînd cu 
i numeroase impresii, din 
ire i-am cerut să ne îm- 
irtășească cîteva pentru 
titorii ziarului nostru.

— Cum a fost proba 
de înălțime ?

— Cîteva cuvinte 
despre călătoria pînă la 
Rio.

— Am străbătut ruta o- 
șnuită cu escale la Zurich 
Dakar și, după 20 de ore 

e zbor, am sosit la Rio 
itr-o splendidă dimineață 
raziliană. De aici mi-am 
mtinuat drumul spre Sao 
aulo, orașul In care urma 
i fac cunoștință cu adver- 
îrele mele și cu spectato- 
i. De la sosirea la Sao 
aulo și pînă la concurs 
u-mi mai rămăseseră de- 
it 5 ore...

— Ce ne puteți spune 
despre concurs ?

— Competiția atletică in- 
ernsfțională programată în 
ala de sport a DEFE (Insti- 
j'ful de Cultură Fizică) a 
naugurat, de fapt, această 
rază sportivă, recent con- 
■truită. La Întreceri au par
ticipat, In afara atlețflor 
irazilieni, o serie de spor
tivi din Statele Unite și 
UF. Germană.

— Destul de grea. După 
cum știți, mă aflu la sfîr- 
șit de sezon competițional, 
urma să concurez în sală, 
ceea ce presupunea o pre
gătire prealabilă și, în plus, 
eram pur și simplu amețită 
de atîta zbor cu avionul. 
La acestea trebuie adăugat 
și faptul că entuziaștii spec
tatori brazilieni așteptau de 
la mine nu numai victoria, 
ci și un rezultat cit mai bun.

La startul probei au fost 
prezente patru atlete : Aida 
Dos Santos (a IV-a clasată 
la Jocurile Olimpice de la 
Tokio) și tinerele Maria 
Conceicao Cipriano și Ire- 
ntce Maria Rodriguez. Am 
făcut ceva mai multe sări
turi la încălzire, pentru a 
mă putea acomoda cu at
mosfera și condițiile de con
curs ale acestei săli. Am 
sărit, după cum știți, 1,80 m, 
rezultat care a fost primit 
cu multă satisfacție de cei 
peste 4 000 de spectatori. 
De altfel, performanța a fos' 
apreciată drept cea mai valo
roasă din întreg concursul, 
fapt pentru care dl. Silvio 
de Magalhaes Padi.ha, pre
ședintele Comitetului Olim
pic Brazilian, mi-a înmînat 
premiul special oferit 
guvernatorul 
Paulo.

— Ce 
deosebite 
gistrate ?

— La săritura cu prăjina 
duelul atleților americani 
Bob Seagren și John Pennel

de
statului Sao

alte rezultate 
au fost înre-

O problemă

O

REPORTER

corespunzătoare
pentru Jocurile

flecare da- 
sărituri la 
Ceea ce a 
rind, a fost

fost singurul 
<la care ați

„Perlei

de
ex

istă,

întrebare ...ne
atletică : l-ați întîlnit pe 
Pele?

posibilitatea 
la un 

ansamblului nostru Pe- 
și mi-am alăturat

surpriză 
s-a ofe- 

să a- 
spectacol

Brazilia

(2:32,0) Gh. Trohani (C.S.S.2:33,2

R 1:11,0

1:15,5

(Din.)
1947

mai buns 
anului.
Romoșan

Startul Cristinei Balaban în cursa 
la care cronometrele s-au oprit după 
1:11,0 — una din cel* 
performanțe mondiale ale

Foto: P.

frumos spec- 
cu rezuljate 

res- 
5,00 m. La înălțime 
a cîștigat vest-ger- 
Ingemar Shilcowski 
m.

a prilejuit un 
tacol, Încheiat 
valoroase: 5,12 m și, 
pectiv, 
bărbați 
mânui 
cu 2,11

— A 
concurs 
participat ?

Paulo și Rio de Janeiro, 
efectuat, de 
mai multe
și 1,80 m.

— Oficial, da! Neoficial 
am mai sărit și la alte com
petiții cu caracter demon
strativ, In cadrul unor 
schimburi de experiență cu 
atleții și atletele braziliene, 
cu studenții de la DEFE din 
Sao 
Am 
tă, 
1,75
contat in primul 
insă largul schimb de expe
riență In privința metodicii 
de pregătire, lucrul cu în- 
greuieri și exercițiile spe
ciale pentru fiecare perioa
dă a anului, pentru fiecare 
stil în parte.

Este pentru mine o mare 
bucurie că după numai două 
antrenamente comune, tînă- 
ra Maria Conceicao și-a îm
bunătățit cu 10 cm cea mai 
bună performanță.

trem de plăcută 
atunci clnd mi 
rit 
sist 
al
rinița 
cu toată căldura aplauzele 
ovațiilor entuziaste adresate 
solilor cintecului și dansu
lui românesc. Am vizitat, 
de asemenea, diferite baze 
sportive printre care și ce
lebrul stadion Marocana, de 
200 000 de locuri. La invita
ția cluburilor Pinheiros și 
Palmeiras din Sao Paulo am 
participat la antrenamente 
comune cu grupuri de spor
tivi care se pregătesc cu 
sîrguinfă pentru viitoarea 
Olimpiadă din Mexic. De 
altfel, pretutindeni am re
marcat ritmul deosebit de 
susfinut al pregătirilor efec
tuate de sportivii brazilieni 
și eforturile forurilor spor
tive în asigurarea unei baze 
materiale 
pregătirilor 
Olimpice.

— Ce alte activități 
au completat programul 
vizitei ?

— Firește, citeva ex
cursii la Sao Paulo și la 
Rio, orașe binecunoscute 
pentru frumusețea și pito
rescul lor. Am avut o ex-

— Da I La invitația clubu
lui său, Santos, am urmărit, 
in nocturnă, meciul dintre 
echipa lui Pele și formația 
Portughese din Sao Paulo, 
partidă ciștigată de Santos 
cu 1—0. In seara aceea, ca 
de altfel întotdeauna după 
meci, nimeni nu s-a putut 
apropia de cabina 
negre" 1 Cum s-ar spune, 
mie mi s-a făcut această 
favoare și astfel l-am cunos
cut pe acest adevărat „idol"

al tineretului brazilian. Am 
făcut cu Pele un plăcut și 
prietenesc schimb de păreri 
despre fotbal și atletism. 
Și mărturisesc bucuria că, 
așa cum eu cunoșteam în
treaga lui carieră sportivă, 
tot așa —extrem de docu
mentat— Pele mi-a „recitat" 
întregul meu palmares. La 
despărțire purtam pe reve
rul jachetei insigna clubu
lui Santos. Pe haina lui 
Pele am prins, în schimb, 
insigna clubului meu, Stea
ua. Dar pentru că veni vor
ba despre această plăcută 
intllnire pentru care m-au 
invidiat foarte mulți „cario- 
cas“, marii suporteri ai 
balului, aș vrea să vă 
dau un amănunt plin 
semnificație. în ceea ce 
vește popularitatea acestui 
mare jucător. Pelă are o 
mașină de culoare galbenă 
cu o dungă verde (culorile 
steagului naționali), unică, 
prin colorit, în întreaga Bra- 
zilie. Să nu credeți că este 
vorba de un exces de origi
nalitate sau de fantezie, ci 
o... măsură de prevedere pe 
care i-au impus-o chiar au
toritățile. Atunci cl nd ză
resc această mașină, toate 
celelalte vehicule lși înce
tinesc mersul. Pele trebuie 
ferit de orice accident 1

In Încheiere aș vrea să 
fac cunoscută amabilitatea 
deosebită a gazdelor, inte
resul țmanifestat pretutin
deni pentru sportul și spor
tivii României socialiste, 
atmosfera prietenească cu 
care am fost înconjurată.

cu• •• cîntec

La sfîrșitul sezonului competițional

NATAȚIE: Cristina Balaban-o
pentru „europene li

certă speranță

continuă ascensiune, Cristina
Balaban (antrenor R. Drăgușanu) a in
trat anul acesta în rîndul celor mai bu
ne specialiste europene (locul 6 pe lista 
primelor performere ale continentu
lui) la procedeul spate. Dar pentru 
a deveni o speranță certă a natației 
noastre ia viitoarele campionate eu
ropene, ea va trebui să lucreze se
rios în această iarnă pentru îmbună
tățirea forței și reducerea la maximum 
a zecimilor pierdute la întoarceri, 
în mare progres se află și elevii an
trenorului I. Schuster, Anca Andrei 
și Zeno Giurasa. Amîndoi au posibi
litatea ca — dublîndu-și eforturile în 
pregătirea de iarnă — să 
într-un timp cît mai scurt la 
manțe de valoare.

Din păcate însă, și la acest
deu sîntem nevoiți să consemnăm 
extMența unor înotători rămași da- 
tP n promisiunilor făcute la începu
tul anului: M. Potoceanu (antrenor 
I. Frîncu) 1:06,5 la 100 m și 2:25,0 la 
200 m, C. Lungu 1:08,5 la 100 m și

ajungă 
perfor-

proce-

Trohani 1:08,0
200 m (ambii,
Anca Trohani

m și G.
2:29,0 la
Dimeca),
Mitrofan) 1:15,0, Euge- 
(antrenor P. Stroescu)

2:29,0 la 200 
la 100 m și 
antrenor Gh. 
(antrenor M. 
nia Botezatu
1:16,0 și Ruxandra Spandonide (an- 
trenoare Maria Baciu) 1:18,0. în a- 
ceste cazuri, lipsa unul volum 
muncă intens la antrenamente 
plică performanțele modeste.
de altfel, cele mai bune rezultate din 
acest an, comparativ cu cele de anul 
trecut :

MASCULIN — 100 m spate

R

R

1:09,2

1:10,4

2:23,3
2:27,5

2:29,4
2:32,6

(1:07.2) T. Șerban (Dinamo) 1942
(1:08,6) -- - - —.................-
(1:14,0)

(1:11,4)

(1:10,1)

(2:25,1)
(2:31,5)

(2:32,8)
(2:35,0)

M. Potoceanu (Steaua) 1945
Z. Giurasa (S.S.E. Reșița) 

1949
G. Moraru (C.S.M. Cluj) 

1946
Gh. Trohani (C.S.S. Buc.) 

1943

200 m spate
Șerban (Dinamo) 1942 
Moraru (C.S.M. Cluj) 

1946
Potoceanu (Steaua) 

1945
Lungu (C.S.S. Buc.) 

1948

FEMININ — 100 m spate
(1:12,9) Cristina Balaban

(1:18,9) Anca Trohani (C.S.S. Buc.)
1943

Anca Andrei (S.S.E. Re- 
1951 

Eugenia Botezatu (S.S.E.
1949 

Ruxandra Spandonide
1950

Aproape că nu există compo
zitor pe care să-1 lase indiferent 
activitatea sportivă. Pe mulți din
tre ei îi vezi în tribune, trăind 
evenimentul sportiv asemenea ce
lor mai înfocați suporteri. De a- 
ceea apare inexplicabil faptul că, 
în repertoriul muzicii ușoare este 
întîlnit atît de rar cîntecul de 
sport. Oare compozitorii își lasă 
entuziasmul la poarta stadioane
lor ?

Abundentele emisiuni de mu
zică ușoară cuprind rareori cîntece 
de sport. Mai mult, chiar, în emi
siunile speciale, ca „duminica 
sportivă44, am ascultat melodii 
care nu aveau nimic comun cu 
sportul, dedicate ,,ad-hoc4’ de că
tre compozitori unei echipe sau 
unei victorii. De asemenea, „E- 
lectrecordul44 n-a prea oferit iubi
torilor de sport discuri cu ase
menea cîntece. Ca să nu mai vor- • 
bim de teatrele muzicale ! Mențio
năm și faptul că la cel de al 
III-lea Festival de muzică ușoară 
de la Mamaia premiul pentru un 
cîntec sportiv n-a putut fi atribuit 
din cauza calității slabe a lucră
rilor prezentate. Deci și compozi
torii sînt în restanță...

Oricît de mare ar fi preocupa
rea secției dc resort a Consiliu
lui General al UCFS pentru a 
promova creația cu caracter spor
tiv, rezultate bune nu sînt posi
bile fără ajutorul instituțiilor dc 
artă. 0 dovadă elocventă este și 
concursul inițiat cu un timp în 
urmă, de către UCFS, cînd au fost 
achiziționate 25 de cîntece spor
tive, apreciate ca bune de către 
o comisie a Uniunii compozitorilor. 
Iată însă că Radioul n-a dat 
viza dc difuzare decît la 4 din 
cîntecele aprobate, restul de 21 
fiind respinse. Nu punem în dis
cuție exigența Radioului, dar 
cum se explică faptul că Richard 
Barlzer, membru în Comisia Uni
unii compozitorilor, și-a aprobat 
propria sa compoziție („Cîntec 
de dimineață44) cînd a fost vorba 
de achiziție și a... respins aceeași 
melodie, în calitate de membru 
al comisiei Radio? In continuare 
„Electrecordul44 nu a acceptat să 
imprime cîntecelc decît sub formă 
de „comandă specială44, adică cu 
condiția ca imprimarea, orchestra 
și interpretul să fie plătite de 
UCFS. Și astfel, printr-un mira
col, melodiile slabe au devenit 
dintr-o dată cîntece... bune de 
imprimat.

Cîntecul de sport are menirea 
să popularizeze această activitate 
frumoasă și utilă, să înflăcăreze, 
să îndemne la victorie. Dar pen
tru aceasta este necesar ca insti
tutele dc artă, compozitorii și in
terpreta să-i acorde atenția pe 
care o merită.

Sportivii așteaptă cu încredere și 
nerăbdare cîntece care să-i mo 
bilizeze spre realizarea de per
formanțe tot mai înalte.

SANDU MARIAN

T. 
G.

M.

C.

(1:23,7)
(1:19,8)

1:17.3 
șița).
1:20,5
1 Buc.)
1:21,5 (1:22,4) 
(S.S.E. 2 Buc.)

a. v. —

notat re-
__ ____  r record republi-

___ iar la sfîrșit am trecut anul 
naștere al fiecărui înotător.

Notă : între paranteze am 
zultatele din 1964 ; R 
can, de

CANOTAJ: „Concursul de închidere a sezonului**

MĂSURI BINEVENITE
Pe marginea unor sancțiuni liotărîte de biroul Federației

Biroul Federației române de haltere 
a analizat, în ultima sa ședință, ac
tele de indisciplină săvîrșite de unii 
antrenori și sportivi la recentele cam
pionate republicane pe echipe din a- 
c-e^an.
' ,<nstantin Drăgulescu a fost sus

pendat 1 an din activitatea competi- 
țională la haltere, intrucît nu și-a a- 
părat în mod corect șansele și — im
plicit — culorile clubului Rapid, unde 
practică acest sport.

Tot intr-un mod de neîngăduit s-a 
comportat și losif Vlădăreanu, com
ponent al echipei Olimpia, Și el, ca și 
C. Drăgulescu, putea să obțină în a- 
cest concurs un rezultat mai bun. dar 
nu a făcul-o. Sperăm că sancțiunea ce i 
s-a dat de federație — 3 luni sus
pendare — il va aduce la realitate, 
măcar acum, in ceasul al 12-lea.

O mare parte din vină o poartă, 
fără îndoială, și unii antrenori care, 
văzînd ce se întîmplă la acest con
curs, nu au luat măsurile corespunză
toare. A îngădui asemenea manifes
tări, străine sportului nostru, în- 
s(^.:0ină a fi părtaș la ele. Iată de ce 
biroul federal a analizat și atitudinea 
inadmisibilă a acestora. Antrenorul

române de haltere
la Rapid, a fost 
de
la

Ion Dociulescu, de 
retroqradat pe timp 
la categoria a II-a 
III-a. Dar, sancționarea 
trenor are în vedere și 
negative ale muncii duse pină acum. 
De mai mult timp, Ion Dociulescu — 
un antrenor cu experiență — nu se 
mai străduiește să crească elemente 
tinere (deși la clubul Rapid are mari 
posibilități) ci se limitează să atragă 
sportivi din alte discipline, care 
practică halterele în mod... compli- 
mentar 1 Firește, de la atleții consa- 
crați la aruncarea ciocanului cum e 
C. Drăgulescu și tînărul Gh. Costache, 
sau de la discobolul L. Kotlar, legi
timați numai ca halterofili la clubul 
Rapid, nu putem aștepta recorduri de 
haltere. Ei ridică greutăți (și foarte 
bine fac) pentru a-și desăvîrși preqă- 
tirea fizică. Avind în față o asemenea 
situație, ne punem întrebarea: de 
ce antrenorul I. Dociulescu merge pe 
linia celei mai ușoare rezistente și 
nu se preocupă mai intens de depis
tarea unor elemente tinere, cu pers
pective, care ar dori să devină hal
terofili de performantă ? Nu este pă
cat să ții într-o secție, în calitate de

trei luni de 
categoria a 

acestui an- 
alte aspecte

„senatori de drept" la unele catego
rii, sportivi care, de fapt, NU SÎNT 
HALTEROFILI, numai și numai pentru 
că la ora actuală ei ar fi mai buni 
decît unii începători ? Nu este oare 
vorba de o serioasă comoditate din 
par.tea antrenorului Ion Dociulescu ? 
O analiză a muncii sale l-ar convinge 
să-și pună în valoare capacitatea și 
priceperea, de care nu

Cu avertismente au 
nați alți doi antrenori : 
(Olimpia) pentru că nu 
dine față de comportarea nesportivă 
a elevului său, Iosif Vlădăreanu, și 
Alexandru Cosma (Dinamo) pentru 
că, manifestîndu-și nemulțumirea față 
de modul în care s-a desfășurat cam
pionatul, nu a prezentat echipa la 
festivitatea de premiere I In fine, bi
roul federal a hotărît ca, în viitor, 
Silviu Cazan — care de fapt și-a a- 
nunțat retragerea din activitatea com- 
petițională — să nu mai participe la 
competiții 
dîndu-i-se 
ocupe, în 
pregătirea

duce lipsă, 
fost sancțio- 

llie Ienciu 
a luat atitu-

în calitate de concurent, 
astfel posibilitatea să se 
calitate de antrenor, de 

tinerelor cadre.

ION OCHSENFELD

Pe lacul Herăstrău s-au desfășurat 
duminica trecută întrecerile „Concursu
lui de închidere a sezonului". Tradițio
nala competiție, deschisă tinerilor schi- 
fiști bucnreșteni, s-a bucurat de o par
ticipare numeroasă, majoritatea secțiilor 
de sporturi nautice din Capitală trimi- 
țîndu-și reprezentanți la cele șase probe 
înscrise în program.

Iată care sînt fruntașii acestei com
petiții de canotaj academic: masculin, 
schif simplu: 1. Ion Șerban (Metalul), 
2. Mihai Drăghici (Olimpia), 3. Cris
tian Stătescu (Rapid) ; scliif dublu: I. 
Metalul (G. lstrate, F. Enoiu), 2. Ra
pid (G. Manolache, C. Udrea), 3. Olim
pia (C. Oprea, P. Martinov) ; schif 
4 + 1: 1. S.S.E. 1. (I. Andronic, N. Giu- 
gulea, M. Rașeev, C. Pascal + Vinulescu),
2. Olimpia (M. Gaftoniuc, V. Papadopol, 
S. Georgescu, ~
3. Știința (S.
Banu, N.

G. Turneanu-J-C. Sandu), 
Iliescu, A Siter. V. 
Vintilă + I. Nedelcu).

Feminin, schif simplu: 1. Geta Geor
gescu (Rapid), 2. Ileana Mânu (Olim
pia), 3. Elena Todirașcu (Rapid) ; schif 
dublu:.................... f ~ ,
Popa), 2. S.S.E. 1. (Ecaterina Gonda, 
Maria ~ 
Maria
4-}-l rame: 1. Metalul (Maria Purice, 
Constanța Voichescu, Florica Georgescu, 
Lidia Blos-[-Paraschiva Neagu), 
C.S.S. (J. Zastulca, G. Ciomîrtan, 
Stoian, L. Colibasan-ț-G. Barcan), 
S.S.E. 1 (M. Bujor, D. Grigore, T. 
suioc, Rodica Ion-FR. Roman).

In clasamentul general pe cluburi 
mul loc a revenit reprezentanților secției 
de canotaj academic a clubului Metalul, 
care au acumulat 38 de puncte. Pe 
locurile următoare: Rapid 33 p, Școala 
sportivă de elevi nr. 1 — 32 p., Olim
pia 27 p, Clubul sportiv școlar 9 p. 
Știința 1 p.

1. Metalul (Olga Belii, Doina

Constantin), 3. Metalul (Ana 
Vlad, Angela Ciulanu) ; schif

„CUPA ȘTIINȚA"
desfășurarea concursului

2.
M.
3. 

Bu-

pri-

Paralel cu 
de închidere a sezonului la canotaj a- 
cademic, au avut loc și două interesante 
întreceri de Ștafetă fond la caiac, dotate 
cu „Cupa Știința". Amîndouă probele, 
desfășurate pe lacul Herăstrău, au dat 
loc la dispute atrăgătoare 
dențiat pregătirea tinerei 
caiaciști.

Printre cele mai bune 
înscriu: caiac simplu 4x2 
1. Olimpia (D. Galan, A. Olaru, V. Rus- 
nac, IV. /orga) 44:50,0; 2. Știința (V. 
Covalciuc, G. Gălățeanu, C. Murgulescu, 
P. Eftimescu, 46:45,0; 3. Olimpia (G. 
Moraru, A. Coslin, V. Nae, I. Măciucă)

care au evi- 
generații de

rezultate se 
km (cat. I)

49:16,0; caiac simplu 4x2 km (cat. a 
II-a): 1. C.S.S. (S. Novodvorschi, I. 
Dragotă, A. Dumitrașcu, M. Stoica) 
45:20,0; 2. C.S.S. (A. Gagheș, L. Clapa, 
G. Pantea, V. Duncan) 47:10,0; 3. O- 
limpia " “ ■ - ‘ — -
lescu,

Cea 
tinerii 
reușit 
clasamentul general, prin cele 23 puncte 
cîștigate. Locul secund a fost ocupat 
de C.S.S. cu 16 puncte. Steaua și Știin
ța și-au împărțit locurile 3—4 cu cite 
6 puncte.

(I. Irina, I. Gheorghe, T. Pave- 
S. Bănescu) 47:55,0.
mai bună Comportare au avut-o 
caiaciști de la Olimpia care au 
să se situeze pe primul loc în



Toamna dobrogeană ne-a reamintit câ s-a împlinit un an de 
cînd mii de tineri rosteau, pe stadionul National din Tokio, 

prietenescul „Sayonara“ I (La revedere I). Așadar, acum nu se
CIFRE CARE VORBESC,

mai poate spune, vorba cîntecului: „Lung e drumul... Mexicu-
lui 1“ Dimpotrivă. Viitorul obiectiv olimpic ni se pare în plină 
actualitate, invitînd la retrospectivă exigentă, la noi dimensiuni, 
optimiste, mai îndrăznețe.

CIFRE CARE NU VORBESC!
Se cuvine, deci, să vedem ce am făcut în acest an post-

olimpic pentru dezvoltarea activității sportive de performanță, 
pentru îndeplinirea planurilor de perspectivă înscrise — în toate 
regiunile — pe coordonatele olimpice ale Jocurilor de la Ciudad
de Mexico. Și, pentru că în zilele cînd am vizitat Constanța
ne-a întîmpinat o intensă activitate de inventariere a „recoltei
sportive — 1965“ am deschis blocnotesurile...

Cronica gimnasticii

Se spune adesea, și așa 
este, că cifrele sînt cele 
mai puternice argumen
te. Le-am căutat, firesc, 
tovărășia pentru un 
start în discuția noastră 
despre munca desfășu
rată de organele și or
ganizațiile UCFS din re
giunea Dobrogea pentru 
îndeplinirea principalu
lui obiectiv al acestui 
an: planul de dezvolta
re a activității sportive 
de performanță. Ce 
ne-au spus cifrele? Să

ne imaginăm următorul 
dialog:

— Sînt numărul 672 
și reprezint totalul sec
țiilor afiliate, cu 80 mai 
multe ca anul trecut.

Rep.: Ce ar însemna 
această creștere ?

— Destul de mult. As
ta reflectă buna desfă
șurare a campionatelor 
raionale, regionale și 
orășenești, o îmbunătă
țire a activității de per
formanță în raioane pînă 
nu de mult foarte sla
be, cum ar fi Adamclisi,

și atletismului
rezervat o pagină specială înseninărilor despre 
două ramuri sportive importante, pentru dez-

Am
aceste , „ a - . ..
voltarea cărora s-a insistat și se insistă în ultimii ani, 
atît pentru utilitatea lor cît și pentru ponderea pe 
care o reprezintă la Jocurile Olimpice. Ce s-a făcut 
în regiunea Dobrogea în această direcție ? Fără în
doială, progresele sînt evidente. Atît gimnastica cît 
și atletismul s-au bucurat, în acest an, de mai mult 
sprijin (bază materială, calendar competițional mai 
bogat, buget corespunzător, preocupare pentru îndepli
nirea obiectivelor din planul de perspectivă etc.) S-au 
înregistrat unele succese pe linia muncii de pregătire 
a tinerilor atleți și a tinerelor gimnaste și, în gene
ral, se poate vorbi despre organizarea mai bună a 
antrenamentelor, despre frecvența și participarea îm
bunătățită a sportivilor la procesul instructiv-edu- 
cativ.

O brigadă formată din tehnicieni ai celor două 
federații a adăugat însă acestor concluzii cîteva ob
servații critice, care subliniază deficiențele și nea
junsurile încă existente în munca antrenorilor, sec
țiilor, comisiilor pe ramură de sport și a organelor 
UCFS din această regiune.

Să pornim tot de la selecție. Metodele folosite sînt 
învechite. Copiii se „pierd" după numai cîteva luni 
de activitate. De aici și numărul foarte redus, în 
special la atletism, de tineri încadrați în grupele, de 
juniori I și II. In genera], selecția se fare numai la 
nivelul orașului Constanța. Dar, nu sînt oare tineri 
cu perspective pentru atletism și gimnastică și la 
Tulcea, la Hîrșova, Ia Măcin sau la Băncasa ? In 
ceea ce privește conținutul antrenamentelor, s-a con
statat formalismul planurilor de pregătire, care nu 
corespund necesităților metodice, nu reflectă in
dividualizarea și nu asigură o dezvoltare plani
ficată, în perspectivă. Se continuă practica muncii 
„de azi pe mîine", folosindu-se adesea la general 
toți factorii antrenamentului. Este nepermis, că în tot 
timpul anului nu au fost întocmite planuri individuale 
pentru sportivii nominalizați și pentru cei din lotul 
de perspectivă. O lipsă este și necompletarea calenda
rului oficial cu alte competiții de pregătire și verifi 
care. Surprinde, desigur, faptul că acum, la siîrșitul 
anului, se constată că secția de atletism a clubului Fa
rul, de exemplu, și-a cheltuit bugetul doar în propor
ție de 30 la sută ! ! . . . „

Cu un lot complet întinerit, secția de gimnastică a 
clubului Farul — în care lucrează acum 10 fete pentru 
categoria maestre — are mari posibilități de afirmare. 
De asemenea, secția de atletism, cu sportivi care, în 
majoritate, și-au îndeplinit obiectivele de performanță 
din acest an (Liviu Levonian, Gheorghe Barbu, 
Gheorghe David, Lica Trașcă, Silvia Munteanu), 

poate și trebuie să se impună mai categoric în atle
tismul nostru de performanță.

Cine și cum face selecția sportivilor?

raion care acum ocupă 
primul loc în această 
acțiune. Și, în plus, o 
dezvoltare a unor ra
muri : atletism, volei, 
handbal, orientare tu
ristică și, bineînțeles, 
fotbal!

Continuăm discuția cu 
cel mai mare număr din 
situația „încă nedefini- 
tivată" a sportivilor le
gitimați: 9.803. Ne pre
gătim să notăm depăși
rea angajamentului ini
țial (9.650), dar...

— O clipă ! E drept, 
am crescut în ultima 
vreme, dar prea m-am... 
umflat. Știți de ce ? 
Pentru că în fiecare an 
sînt adăugați sportivii 
legitimați, dar cei care 
nu mai practică sportul 
sau au plecat de mult 
din regiune nu sînt 
șterși niciodată din evi
dență. Cui folosește ? 
Eu, de exemplu, nu sînt 
9 803 ci, după socotelile 
mele cam 7 000...

Un alt capitol, de da
ta aceasta la clasificări: 
maeștri ai sportului. 14 
prevănuți, 14 realizați. 
Cifrele tac însă. De ce 
oare ? Am aflat doar 
mai tîrziu. în rîndul ce
lor 14 maeștri ai spor
tului se numără și spor
tivi sau foști sportivi 
care au venit anul aces
ta în regiunea Dobro
gea (Florina Popovici, 
Lisias lonescu, C. Ofițe
rescu, Koszka...). 
bine că n-au spus 
mic. De ce să te 
cu munca altora ?
cu numărul frumos ca
ligrafiat la rubrica „ca
tegoria 1“ n-am avut 
mai mult noroc. N-a 
vrut să scoată o vorbă. 
Ce să spună ? Că de 
fapt el nu este 42 cum

PE SC R
• Ni s-a spus că in

structorul Al. Botoș (stu
dent la ICF) merită apre
cieri elogioase pentru pre
ocuparea arătată pregăti
rii echipei de juniori la 
baschet. Dar, pe cînd și 
un junior pregătit de an
trenorul Em. Răducanu, a 
cărui experiență nu mai 
trebuie subliniată ?

• O situație asemănătoa
re la volei. Activiștii con
siliului regional UCFS aș
teaptă de aproape 5 ani 
ca antrenorul H. Vichi, 
care a avut rezultate bune 
în activitatea de pregătire 
a seniorilor, să sprijine 
mai mult formarea și pre
gătirea echipei de juniori.
• Tradiția gimnasticii 

feminine din Constanța 
este binecunoscută. Antre- 
noarea Jeana Baltă mun
cește cu pasiune și price
pere, dar fără un antre
nor care să lucreze pen
tru gimnastica acrobatică 
lucrurile merg foarte greu 
și prilejuiesc multe nea
junsuri. în Constanța sînt. 
9 profesori de educație fi
zică cu specializarea gim
nastică. dar pînă acum 
problema nu a fost rezol
vată. Este oare nevoie de 
un anunț : „Se caută un 
antrenor de gimnastică"?...
• Tot despre gimnastică. 

In sala de sport, de lingă 
sediul UCFS, „paralelele" 
sînt deteriorate, bîrna de 
o construcție depășită, iar 
pianul este aproape... bu
căți. S-au putut face atî- 
tea lucruri bune pentru 
gimnastică și nu se poate 
confecționa un paravan 
de scindură care să fereas
că pianul de... șuturile vo
leibaliștilor sau ale hand- 
ballștilor ?
• Antrenorul de atletism 

I. Veliciu se plîngea că-i 
„fug“ copiii !! Luni de zile 
n-a primit măcar un tre-

Con- 
Vic- 
știm 

cu

O L-am căutat în 
stanța pe antrenorul 
tor Albu pe care îl 
ca un cadru tehnic 
multă pricepere și expe
riență. Ni s-a spus însă că 
prof. Victor Albu, preșe
dintele comisiei regionale 
de atletism, s-a... supărat 
pe comisie și nu mai ac
tivează. Fără comentarii !

Problema este, fără 
discuție, deosebit de im
portantă. De fapt de aici 
începe și de multe ori se... 
sfîrșește toată munca de 
pregătire a viitorului per
former, indiferent de 
sportul pe care îl prac
tică. Am căutat, în dis
cuțiile purtate cu mai 
multe cadre tehnice, să 
desprindem învățăminte 
care s-ar putea generali
za și ne-am oprit alege
rea asupra antrenorului 
de lupte C. Ofițerescu, 
din ale cărui metode de 
rezolvare a problemei se
lecției credem că se pot 
trage concluzii deosebit 
de interesante.

„Sînt un antrenor tî- 
năr și împreună cu cole
gul meu Ionel Stepan mă 
străduiesc să contribui la 
creșterea performanțelor 
sportive ale regiunii Do
brogea. Cred cu tărie în 
rolul hotărîtor al selec
ției. După părerea mea, 
selecția nu este treaba 
exclusivă a antrenorului. 
Nu pentru a justifica co
moditatea ci, dimpotrivă, 
pentru a reliefa forța co
lectivă. La „Energia11, 
selecția așa s-a făcut : 
IN COLECTIV și cred 
că numai așa pot fi ex
plicate rezultatele bune 
obținute pînă acum, în- 
tr-un răstimp destul de

scurt de activitate. Așa 
de exemplu, un sprijin 
deosebit de prețios am 
primit din partea prof. 
M. Nicolau, absolvent 
I.C.F. cu specializarea 
lupte, care a mers prin 
școli, încă înainte de în
ceperea activității la cen
trul de lupte și a vorbit 
elevilor despre acest 
sport, a căutat elemente 
dotate fizic etc. Același 
lucru l-a făcut și profe
sorul de educație fizică 
Mihai Lungu. 
nostru, n-am 
mîinile în sîn 
elevii, ci am 
căutăm prin 
întreprinderi.
trei zile înaintea primu
lui antrenament aveam 
înscriși peste 80 de ti
neri 1 Firește, au rămas 
doar cei mai buni, cu 
perspective. Cred că cel 
mai rău lucru este dacă 
munca de selecție se o- 
prește aici. Trebuie cău- 
tați mereu alți tineri din 
cei mulți cu mari posi
bilități de afirmare în 
sportul luptelor. După 
cum spuneam, singur an
trenorul nu răzbește. 
M-am bucurat în conti
nuare de sprijinul celor 
doi profesori de educa
ție fizică și al directo
rului Gh. Tătaru de la 
centrul școlar profesio-

La rîndul 
așteptat cu 
să ne vină 
pornit să-i 
școli, prin 
Și așa, cu

nai, dar și de al... elevi
lor mei, care au devenit 
principale ajutoare în a- 
sigurarea unei continuități 
în munca de selecție".

Reporterul a intervenit 
cerînd spre argumentare 
cîteva exemple :

„Sînt foarte multe 
exemple. Radu Avrigea- 
nu, el însuși finalist la 
„clasice" juniori după 
numai...o lună de activi
tate, s-a reîntors din va
canță cu doi băieți de
osebit de talentați pe 
care i-a descoperit lîngă 
Mangalia. De asemenea, 
Ion Bîră și-a adus în 
secția de lupte de la 
„Energia" un prieten, ex
celent dotat fizic, Mihai 
Iulian (17 ani, 80 kg). 
Elevul Iancu Vangheliei 
a făcut chiar mai mult. 
In vacanță a organizat 
la Istria un puternic cen
tru de lupte și trîntă, a- 
ducînd în secția asocia
ției „Energia" pe doi 
dintre cei mai talentați 
tineri. Și mai departe..."

Intr-adevăr, credem că 
se poate învăța ceva din 
această înțelegere a mun
cii de selecție ca o 
țiune continuă pentru 
ușita căreia trebuie 
grenați toți cei ce 
besc sportul respectiv.

ac
re- 
an- 
iu-

LA „MASA
VASILE BACIU, antrenor de box :
Sîntem o secție relativ nouă și nu am 
fost cuprinși în planul de perspectivă pe 
acest an. Dar, ne-am pregătit pentru la 
anul ! După o selecție foarte largă avem 
acum 10 seniori și 8 juniori cu reale po
sibilități de afirmare. Cred că în 1966 ne 
vom putea fixa ca obiective 2—3 cam
pioni de zonă la juniori și alți 2—3 la 
zonele seniorilor. E destul de greu, dar 
cu soluții comode nu putem ajunge la 
rezultate.

Și încă o completare pugilistică:

IOSIF IACOBOVSCH1, antrenor de box :
Nici noi n-am avut „plan", dar am 
reușit să pregătim 3 dintre boxerii de 
la Energia ca să poată obține categoria 
a Il-a de clasificare: Victor Sisu, Ion 
FUip și Ian Lipen. In plus, încheiem 
anul cu satisfacția că 3 juniori au deve
nit campioni ai orașului Constanța și că 
2 seniori au mers la etapa regională. 
Boxul dobrogean are, după părerea mea, 
mari posibilități de dezvoltare. Depinde

ROTUNDĂ"
numai de noi să găsim elementele cele 
mai dotate și să le pregătim la un nivel 
superior

MIHAI ECHIMENCO, antrenor de scrimă : 
Aproximativ aceeași situație ca la box. 
Și cam aceleași dorințe... Ne propunem 
ca anul viitor să ne calificăm în „B“ cu 
două echipe. Din păcate, materialele și 
echipamentul sînt uzate, total 
punzătoare. Dar trebuie și cred 
găsi o rezolvare din timp.

necores- 
că vom

IONEL STEPAN, antrenor de lupte 
Sîntem, în general, mulțumiți 
zultate. La clasice, la juniori am 
6 finaliști, la libere seniori 4 finaliști și 
sperăm să realizăm o comportare foarte 
bună 
rilor. 
dent 
tate.
superficiale. Nici eu, nici antrenorul Ofi- 
țerescu nu ne amintim să fi văzut vreo
dată pe cineva din federație venind la 
sala unde ii pregătim pe tinerii luptă-

la faza regională de libere 
Cred că ar trebui să fim 
sprijiniți de federația de 
Controalele au fost foarte

de re- 
avut

a junio- 
mai efi- 
speciali- 
rare și

Mai 
ni- 

lauzi
Nici

ar fi trebuit, ci doar 
(!), că numai atlr*'" 
șahiștii au realizat , 
acest an categoria 1 c 
clasificare, că cele 8 f< 
te din secția de volei 
SSE care contau sign 
pentru categoria 1 a 
ratat clasificarea di 
cauza unui prograi 
competițional supre 
aglomerat ?

Ne-am notat, î 
schimb, cîteva observe 
ții privind munca d 
realizare a obiectivele 
referitoare la clasifică 
rile de categoria a II- 
și a IlI-a. Depășiri sub 
stanțiale. Bună activita 
te desfășurată în sec 
țiile de lupte (Energii 
Constanța), haltere (S? 
Constanța), box (Ci 
mentul Medgidia), lupt 
(Stuful Tulcea și IMl 
Medgidia), volei (raioa 
nele Medgidia și Tulcea) 
turism, atletism și șal 
(în toate raioanele).

Cam modeste prepk 
derile la capitolul „re 
corduri regionale'' ș 
surprinzător de modes
te cele de la rubrica 
„sportivi selecționați ii 
loturile reprezentative'1 
(4 și au concurat... 19!)

Am reținut, de ase
menea, trei cifre care 
ne vor ajuta să cîntă- 
rim mai bine rezultate
le muncii desfășurate 
pînă acum și, mai ales, 
posibilitățile de creș
tere a performanțelor 
la nivelul 

actuale ;
— antrenori
— profesori 

cație fizică : 
ficați, 183 fără califi
care.

— instructori spor
tivi : 1.474.

cerințelor

: 45
de edu-

116 caii-

14 sportivi dobrogeni la Mexic!
Să reamintim : la J. O. de la Tokio, regiunea 

Dobrogea a fost reprezentată de o singură spor
tivă - voleibalista Elisabeta Goloșie. Pentru Ciu
dad de Mexico, activiștii sportivi din regiune sînt 
- și este normal să fie așa - mult mai optimiști, 
mai îndrăzneți, in planul de perspectivă se pre
vede ca la viitoarea ediție a Jocurilor Olimpice să 
participe, în cadrul delegației țării noastre, 14 
sportivi din Dobrogea. Un obiectiv frumos, pe de
plin realizabil dacă pentru aceasta se va munci 
cu toată pasiunea, cu toată priceperea. Analiza 
îndeplinirii planului de perspectivă pe anul 1965 
ne-a arătat că unele din principalele obiective au 
fost atinse, că s-au creat premise pentru consoli
darea succeselor în creșterea performanțelor ia 
nivelul cerințelor actuale. Faptul că înșiși activiștii 
sportivi dobrogeni ne-au vorbit despre multe lip
suri arată că ei sînt hotărîți să învețe, să folo
sească pe deplin experiența anului post-olimpic, 
mobilizînd toate asociațiile sportive și, în primul 
rînd, clubul Farul la realizarea integrală a oț. — 
tivelor propuse pentru anul viitor. Sintetizate, di
recțiile principale ale muncii viitoare vor trebui, 
după părerea noastră, se să îndrepte spre con
tinua îmbunătățire a muncii de selecție, spre asi
gurarea schimbului de

tori, pentru a ne ajuta, pentru a ne da 
îndrumările necesare.

H. VICHI, antrenor de volei :
Există condiții materiale pentru o mai 
puternică afirmare a voleiului constăn- 
țean. Ceea ce lipsește este o bază reală 
de masă și, in special, schimbul de miine, 
juniorii. Se face simțită nevoia unui 
sprijin mai activ din partea federației. 
Mă refer la faptul că metodele de pre
gătire ale echipelor participante la dife
rite competiții internaționale nu sînt 
aduse la cunoștința antrenorilor. Ne-ar 
interesa, de exemplu, să cunoaștem cit 
mai multe despre jocul echipelor japo
neze, despre metodele prin care forma
țiile chineze au realizat in ultima vre
me o serie de performanțe remarcabile, 
sau despre felul cum se rezolvă la vo
leibaliștii cehoslovaci trecerea de la jo
cul atletic la jocul tehnic. In afară de 
aceasta, o observație asemănătoare celei 
făcute de antrenorii de lupte: vizitele 
cadrelor tehnice din federația de volei 
sint foarte rare. Federația urmărește 
evoluția componenților echipei reprezen
tative — și aceasta este o treabă bună — 
dar nu urmărește cum ar trebui desfă
șurarea campionatului și acesta este un 
lucru pentru care trebuie criticată.

mîine, în special la jocuri, 
unde se constată serioa
se rămîneri în urmă, spre 
dezvoltarea cunoștințelor 
dar și a pasiunii antre
norilor și profesorilor de 
educație fizică, spre CA
LITATE ! La rindui lor, 
toți sportivii dobrogeni și, 
în primul rînd cei care 
dețin performanțe de va
loare (atleți, boxeri, gim
naste, veliști, voie-t-a - 
liste) au datoria să -r- 
severeze cu toată s'frgii- 
ința și exigența față de 
propria lor pregătire, pe 
drumul măiestriei spor
tive.

Regiunea Dobrogea 
are, ca toate celelalte re
giuni ale țării, mari po
sibilități de dezvoltare a 
activității sportive de 
performanță și poate - și 
trebuie — să aducă o 
contribuție cît mai impor
tantă la pregătirea celor 
care vor reprezenta Ro
mânia socialistă la vi
itoarea ediție a Jocur/'or 
Olimpice.

Pagină realizată de DAN GlRLEȘTEANU



PREGĂTIRI PREGĂTIRI...
© GREAVU REINTRĂ LA RAPID © STIINTA CLUJ-ARIESUL 4-6 ! ! • STEAGUL ROȘU N-A 
MARCAT NICI UN GOL DE LA 3 OCTOMBRIE ! • CINCI ANTRENAMENTE LA DINAMO BUCU
REȘTI © NUNWEILLER VI INDISPONIBIL • OPTIMISM LA FARUL • FORMAȚIE NESCHIMBATĂ 
LA PETROLUL

GREAVU REINTRĂ LA RAPID
Echipa feroviară s-a pregătit

susținînd joi obișnuitul 
de verificare, cu formația 
In ce privește alcătuirea 

Năsturescu va rămîne în 
indisponibil, dar Greavu,

Echipa feroviara s-a pregătit cu 
multă seriozitate pentru meciul cu 

Știința Timișoara, pe care nu-I con
sideră de loc un jc«: ușor, cunoscută 
fiind dorința studenților timișoreni de 
a se prezenta la un nivel superior în 
partidele susținute în Capitală. Rapid 
a făcut săptămînă aceasta patru an
trenamente, 
său meci 
rezervelor, 
formației, 
continuare 
care se simte bine în urma tratamentu
lui efectuat, a participat joi la meciul 
de verificare și se prezintă într-o for
mă bună.

STIINTA TIMISOARA VA EFECTUA 
ULTIMUL'ANTRENAMENT 

LA BUCUREȘTI
J> Pentru întîlnirea cu Rapid, antre

norii Voroncovschi și lonescu au a- 
nunțat că vor deplasa la București 
următorul lot : Siclai, P. Popa, Sur- 
dan, Petrovici, Răcelescu, Speriosu, 
Grizea, Mihăilă, Cotormani, Lauren- 
țiu, Loncer, M. Popa, Lereter și Mița- 
ru. (P. Arcan — coresp. reg.).
LA STIINTA CLUJ, ECL'PSA DE FOR

MA Sl INDISPONIBILITĂȚILE 
CONTINUĂ

Studenții clujeni au insistat la an
trenamentele efectuate în această săp- 
tamînă asupra îmbunătățirii frecven
ței și preciziei șuturilor și, în gene
ral, a jocului înaintării. In vederea 
întîlnirii de la Galați, Știința a susți
nut miercuri, la Cluj, un joc de an
trenament cu Arieșul Turda, penultima 
clasată în a doua serie a categoriei B. 
Victoria a revenit Arieșului cu 6—4 
(4—3) ! ! Din formația clujeană au 
lipsit Anca, Țegean (prezenți la me
ciul de juniori cu U.R.S.S.), Szabo și 
Grăjdeanu (la echipa olimpică) și 

~ Ivansuc. Pentru duminică se anunță 
reintrarea lui V. Alexandru, Pexa și 
Neșu, dar vor lipsi pentru mai mult 
timp Gaboraș și Cîmpeanu, acciden
tați în meciul de la Constanța. (N. 
Todoran — coresp.).

COJOCARU - PATRU GOLURI !
Atît a înscris joi, în meciul cu An

cora, tînărul atacant al Siderurgistu- 
lui Galați, Cojocaru : toate golurile 
echipei sale în acest meci. Va reuși 
el o comportare la fel de frumoasă și 
în partida cu Știința Cluj ?... In cele 
4 antrenamente efectuate săptămînă 
aceasta, antrenorii echipei gălățene au 
pus accentul pe îmbunătățirea pregă
tirii fizice și a jocului liniei de atac. 
Pentru duminică este anunțată forma
ția : Florea — Pal, Coman, Voicu II, 
Cristian — Ioniță, Adam — Oprișan, 
Cojocaru, Neagu, Stătescu. (Șt. Con- 
«tautinescu — coresp. reg.).

- MARIN MARCEL (STIINTA CRAIOVA) 
- INDISPONIBIL
Studenții craioveni au făcut joi un 

meci-șcuală cu formația Metalul Cra
iova, din campionatul regional. An
trenorul N. Oțeleanu a urmărit o se
rie de scheme tactice ale liniei de 
atac, folosind formația probabilă pen
tru duminică : Papuc — Geleriu,

- Azi este ultima zi cînd se mal no» 
^aepune buletine pentru concursurile 
Pronosport A.45 și B.ll (etapa clin ~ 
noiembrie).

Pentru a-i ajuta pe participant! la 
indicarea pronosticurilor, dăm rezul
tatele ultimelor meciuri dintre echl 
pe le cuprinse în program :

1. Steagul roșu — Steaua
1962- 63: 3—2 și 1—0; 1963-64 1 
0—1 și 0—5; 1964-65: 1—0 și

0—1
11. Rapid — Știința Timișoara

1961- 62: 1—0 și 0—1 ; 1962-63:
1— 1 și 2—2; 1963-64 : 4—0 »i

4—2
III, Dinamo Pitești — Crișul

1963- 64: 1—0 și 0—0; 1964-65:
2—0 și 1—1

IV. U.T.A. — Farul
1962- 63 : 4—0 și 1—1 ; 1963-64;
2— 0 și 0—0; 1964-65: 0—2 $1

1—1
V. Siderurgistul — Știința Cluj

1963- 64: 1—1 și 1—0

cît

r.

Mincă, Gavrilă, Deliu — Bărbulescu, 
Bîtlan — Cîrciumărescu, Sfîrlogea, 
Eftimie, V. lonescu. Marin Marcel, 
accidentat în meciul cu Dinamo Bucu
rești va fi indisponibil. (M. Bobei — 
coresp.).

MARE INTERES LA BRAȘOV
Dornici să aibă o comportare 

mai frumoasă, pe măsura interesului 
manifestat de public pentru această 
partidă, fotbaliștii de la Steagul roșu, 
care n-au mai evoluat de mult timp 
în fața propriilor suporteri, s-au pre
gătit cu sîrguință. Ineficacitatea din 
ultimele jocuri (n. r. n-au mai mar
cat nici un gol de la 3 octombrie...) se 
pare că e pe cale de a fi înlăturată : 
joi, în meciul de antrenament susți
nut cu Știința Brașov (locul IV în 
campionatul regional) stegarii au în
scris 9 goluri (Necula — 3, Goran — 
2, Gane — 2, Zaharia și Naghi) și 
au primit unul singur (autor : Petrea). 
La joc a participat și Năftănăilă, 
care s-ar putea să reintre duminică. 
In schimb, s-a accidentat Gampo.

(C. Gruia — coresp. reg.).

ÎN ETAPA DE MÎINE SÎNT 
PROGRAMATE URMĂTOARELE 
MECIURI

Rapid--Știin(a Timișoara
Dinamo Pitești—Crișul
U.T.A.—Farul
Steagul roșu—Steaua 
Siderurgistul—Știința Cluj 
Dinamo București—Petrolul 
Știința Craiova—C.S.M.S.

CINCI ANTRENAMENTE LA DINAMO 
BUCUREȘTI

In cursul acestei săptămîni jucătorii 
echipei Dinamo București au luat par
te la cinci antrenamente. Pregătirile au 
fost conduse de antrenorul Traian Io- 
nescu, colegul său, prof. Angelo Nicu- 
lescu, ocupat cu lotul olimpic, neputînd 
fi prezent la echipă decît cu începere 
de joi.

Joi a avut loc și un meci amical în 
compania formației Dinamo Victoria. 
In general, s-a observat o îmb'jaătățire 
în jocul de ansamblu al echipe?, a exis
tat o participare mai conștientă a spor
tivilor la procesul instructiv-educativ. 
Nu același lucru se poate spune despre 
Pîrcălab, cam lent și lipsit parcă de 
dorința de a lucra cu convingere. De 
altfel, majoritatea observațiilor antre
norului Traian lonescu au fost adre
sate lui Pîrcălab. în privința forma
ției care va fi aliniată, antrenorii nu 
s-au fixat încă definitiv. In orice 
caz, Nunweiller VI este indisponibil.
Si LA STEAUA SE ANUNȚĂ O REIN

TRARE : FL. VOINEA
Echipa bucureșteană s-a antrenat cu 

asiduitate, accentul punîndu-se pe îm
bunătățirea finalizării. Acest lucru l-au 
urmărit antrenorii Savu și Zavoda și în 
meciul amical, de joi, cu Flacăra roșie 
(4—0, prin golurile marcate de S. A- 
vram — 2, Voinea și Creiniceanu). 
Iată formația probabilă : Suciu — Săt- 
măreanu, Petescu, Hălmăgeanu, Chiru 
— Jenei, D. Popescu — S. Avram, 
Raksi. FI. Voinea. Creiniceanu.

VI. Știința Craiova — CSMS Iași
1964-65:  4—0 și 0—3

VII. Alessandria — Venezia
1963- 64: 3—1 și 0—1 ; 1964-65:

0—0 și 0—4
VIII. Catanzaro — Monza

1964- 65: 1—1 și 1—2
IX. Livorno — Novara
X. Messina — Verona

1961- 62: 4—1 și 0—0; 1962-631
0—0 și 0—O ;

XI. Modena — Mantova
1962- 63: 0—0 și 0—3; 1963-64;

1—1 și 0—3
XII. Potenza — Palermo

1964-65: 3—2 și 1—2
XIII. Dinamo București — Petrolul 

1962-63 : 2—1 și 1—0 ; 1963-64: 
1—0 și 1—0; 1964-65: 3—1 șl

1—3
PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport 
din 31 octombrie 1965.

in 
va 
pe

DINAMO PITEȘTI - METALUL 
COLIBAȘI 6-1

înaintarea pLteșteană s-a mișcat bine 
în acest nieci de antrenament (3 repri
ze a 30 de minute) susținut joi. Au 
înscris : Țurcan 3, lonescu, David și 
Naghi.
SEMNE DE ÎNTREBARE LA PETROLUL: 

BADEA Șl MOLDOVEANU !
Intr-adevăr, cei doi fotbaliști ploieș- 

teni sînt ușor loviți, dar antrenorul 
Cernăianu ne-a comunicat ieri, prin 
telefon, că probabil ei vor fi prezenți 
în „ll“-le ploieștean, în meciul cu Di
namo. Petrolul a făcut în această săp
tămînă antrenamente zilnice. In cazul 

care Badea și Moldoveanu vor juca, 
fi păstrată formația care a învins 
U.T.A.

OPTIMISM LA FARUL !
După victoria în fața Științei Claj, 

fotbaliștii constănțeni au prins curaj, 
au făcut antrenamente în fiecare zi ș: 
speră ca în meciul de la Arad să aibă 
o comportare frumoasă. La Arad va 
fi aliniată formația : Pîlcă — Dumbra
vă, Costin, Tîlvescu, Gref — Pleșa, 
Koszka — Șoangher, Bukossi, Manola- 
che, Ologu. Rezerve : Manciu, Kallo, 
Caraman.

UNSPREZECE GOLURI !
Atît a marcat U.T.A. în meciul de 

antrenament susținut în cursul săptă- 
mînii, cu l.C.A. „Credem că vom cîș- 
tiga partida cu Farul, ne-a declarat 
ieri, prin telefon, antrenorul N. Dumi
trescu, mai ales că echipa noastră, așa 
cum a dovedit în bună parte și în me
ciul de la Ploiești, este în formă. Așa 
că eu întrevăd o victorie". Va fi folo
sită următoarea formație : Coman —• 
Birău, Bacoș, Mețcas, Czako — Chivu 
Floruț — Pantea, Jac, Țîrlea, Axente.

Șl LA CRIȘUL SÎNT INDISPONI
BILITĂȚI

Fotbaliștii de la Crișul au plecat vi
neri la prînz cu autobuzul spre Pitești, 
unde vor face azi un ultim antrena
ment.. In lotul echipei se ridică semne 
de întrebare asupra participării Iui Har- 
șani și Bacoș la meciul cu Dinamo Pi
tești. Formația probabilă este alcătuită 
fără ei: Marin — Sacaci II, Solomon, 
Pojoni, Balog — Vigu, Alexandru — 
Mureșan II, Mureșan III, Sacaci III, 
Iacob. (Ilie Ghișa — coresp. reg.).

Inițiativa F. R. Fotbal de a con
voca, recent, o parte dintre arbi
trii de categorie republicană pen
tru a 
lerilor 
etape 
scrie, 
luate 
activității noastre fotbalistice.

Din materialul întocmit de Co
legiul central al arbitrilor și care

analiza comportarea „cava- 
fluierului" în primele 8 

ale campionatului, se în- 
desigur, printre măsurile 
în vederea îmbunătățirii

PRONOSPORT B NR. 10
Premiul excepțional: 1 variantă a 

78.289 lei;
Categoria I (12 + 1) 2 variante a 

15.158 lei;
Categoria a Il-a (12 din 12) 5 va

riante a 8.084 lei;
Categoria a III-a (11 din 12) 727

variante a 55 lei.
Report premiul excepțional: 60.633 

lei.
Premiul excepțional a fost obținut 

de participantul Căluță Costel din 
Constanta.

PRONOSPORT A NR. 44
Categoria I (12 din 12) 9 variante 

a 7.682 lei.
Categoria a Il-a (11 din 12) 755

variante a 151 lei.
LOTO

La tTagerea Loto din 5 noiembrie 
1965 au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :

36 86 62 63 68 14 13 51 54 69
Premii suplimentare : 78 54 23
Fond de premii: 872.955 lei din

care 48.377 lei report supliment I.
Tragerea următoare, tragere spe

cială, va avea loc vineri 12 noiem
brie, la Arad.

Rubrică redactată de Loto-Pronosporl

Corespondenții noștri ne trimit adesea fotogralii realizate cu prilejul unor 
manifestații sportive. Iată, de pildă, această imagine din meciul de cate
gorie C, seria Nord, dintre Sătmăreana și A. S. Aiud, trimisă de L. Chira

Baia Mare

0 etapă cu trei... capete de afiș
(Urmare din pag. 1)

în această săptămînă de cele două 
se relatează în articolul 

și din care 
la

ce 
formații 
„Pregătiri... Pregătiri... 
puteți vedea seriozitatea arătată 
antrenamente de cele două echipe.

Un nou examen dificil — după me
ciul de duminica trecută, de la Con
stanța — pentru Știința Cluj : partida 
de la Galați, cu Siderurgistul. A- 
ceasta cu atît mai mult «cu cît studen
ții nu sînt în formă, pierzînd pe teren 
propriu meciul amical susținut cu 
Arieșul Turda. Să nu uităm că clu
jenii 
nicei 
drul

în
trei

vor primi în curînd vizita puter- 
formații Atletico Madrid, în ca- 
„Cupei cupelor".
rest, etapa a XI-a programează 
meciuri «care, la prima vedere,

MÎINE — ETAPĂ 
ÎN „CUPA ROMÂNIEI"

O dată cu jocurile programate 
mîine, debutează în „Cupa Româ
niei" și echipele din categoria B. 
Una dintre partide s-a disputat însă 
ieri, la Năvodari:

U.S.A.S. Năvodari—Portul Con
stanta 0—2 (0—0). — După o re
priză echilibrată, formația constăn- 
țeană s-a detașat în cea de a doua, 
cînd a înscris de două ori prin Mo- 
roianu (min. 50) și Sîntimbreanu 
(min. 55). (Cornel Popa — coresp.).

r b it ri i la sfat
a fost prezentat în adunare a 
reieșit că, în general, arbitrajele 
au fost corespunzătoare, în con
cordanță cu cerințele fotbalului 
modern.

Au fost menționate aprecierile 
pozitive făcute de specialiști și de 
presa de peste hotare la adresa 
arbitrilor români care au condus 
meciuri peste hotare, s-a arătat că 
în țară numeroase arbitraje s-au 
ridicat la un bun nivel.

Printre cei evidențiați în refe
ratul Colegiului central de arbitri 
s-au numărat N. Mihăilescu, M. 
Vasiliu, G. Pop, I. Ritter, N. Cursa- 
ru, Gh. Dulea, P. Badea, C. Nicu- 
lescu ș. a.

Au existat însă în această pe
rioadă — după cum s-a mențio
nat în raport — și arbitraje ne
satisfăcătoare, care dovedesc in
suficienta pregătire teoretică și fi
zică a unor arbitri. Așa sînt Pe
tre Sotir, Tr. Cruceanu, V. Du
mitrescu, Romulus Pop, N. Stavru, 
M. Rotaru, N. Rainer, I. Dobrin, 
Z. Drăghici etc.

In discuțiile care au urmat re
feratului au fost arătate cauzele

DC la I. E. D. S.
• Pentru cuplajul de fotbal DINA

MO BUCUREȘTI — PETROLUL și 
RAPID — ȘTIINȚA TIMIȘOARA de 
mîine de pe stadionul „23 August", 
biletele se găsesc de vînzare la ca
sele speciale obișnuite : str. Ion Vidu, 
Pronosport calea Victoriei nr. 2, a- 
genția C.C.A. bd. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, stadioanele „23 August", 
Republicii, Dinamo și Ciulești. 

par de mică importanță : Dinamo 
Pitești — Crișul, U-T.A. — Farul, 
Știința Craiova — C.S.M.S. Un amic, 
jucător la Pronosport, ne-a spus că 
la aceste meciuri el a indicat 1 I Dar 
poți să știi de unde... sare iepurele ?

Pe marginea materialelor publicate

Primul răspuns 
al lui Mureșan IU

În articolul „Atenție celor mal 
tineri... seniori", apărut in ziarul 
nostru în ziua de 29 octombrie, s-a 
scris și despre Mureșan II, o re
velație (acum doi ani) la Știința 
Cluj, intrat, în ultima perioadă, In 
anonimat.

Duminică, în cadrul meciului 
Crișul — Siderurgistul, Mureșan 
II, fostul jucător de la Știința Cluj, 
„numerotat" de orădeni Mureșan 
III (în ordinea... venirii Mureșeni
lor la Oradea) a ținut să răspundă 
prin fapte criticii cuprinse în arti
col și pe care el o consideră justă.

în ce a constat răspunsul l 
într-un joc avintat, mult aplau

dat de spectatori și... înregistrat ca 
atare pe tabela de marcaj care șl-a 
schimbat de trei ori „fața", în 
urma celor trei spectaculoase go
luri înscrise de Mureșan III.

Este un prim răspuns al atacan
tului orădean, căruia noi îi urăm 
cît mai multe... „bis“-uri.

care au generat 
traj. Printre cele 
și cu frecvență 
pot fi enumerate

ambele cazuri 
au dat decizii

erorile de arbi- 
mai importante 

mai accentuată 
următoarele:

— Pregătirea fizică nesatisfăcă
toare, deci necorespunzătoare rit
mului de joc.

— Cunoașterea incompletă a unor 
prevederi regulamentare.

— Lipsa de curaj, fapt care îi 
mai determină pe unii arbitri să 
suporte influența publicului local.

— Insuficienta sau „excesiva" 
colaborare între arbitrul de centru 
și cei de linie; în 
conducătorii de joc 
greșite.

— Aplicarea prea 
rigidă a legii avantajului, preve
dere care trebuie să asigure dina
mism și cursivitate în joc.

Pentru eliminarea deficiențelor 
semnalate la consfătuire, arbitrii 
trebuie să se pregătească temei
nic la toate capitolele: teoretic, 
fizic și psihic. Numai în felul 
acesta ei vor putea să presteze ar
bitraje corespunzătoare, care să 
contribuie la buna desfășurare a 
jocurilor.

largă sau prea

• Aceleași case vînd și bilete pen
tru întîlnirea internațională de fotbal 
ROMANIA — PORTUGALIA din 21 
XI. a.c. de pe stadionul „23 August".

• Casa specială din str. Ion Vidu 
vinde și bilete pentru cuplajul de 
box METALUL BUCUREȘTI — 
C.S.M.S. IAȘI și OLIMPIA + PRO
GRESUL — C.S.O. BAIA MARE, de 
astăzi, ora 18, din sala Floreasca.

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



CARNET COMPETIȚIONAL

ATLETISM: Cade cortina! BASCHET: o etapă dominată
lUnde mergem?)
I

Gh. Zamfirescu

medii cit mai bunela realizarea unor 
pentru anul 1965.

In Capitală, pe 
de la ora 9,00, se va desfășura duminică 
ultima etapă a echipelor 
din categ. B.

I
i

de jocurile seriei a Il-a
O etapă cu multe jocuri tradițio

nale, cu meciuri între echipe de va
loare apropiată și importante pentru 
stabilirea clasamentului final al tu
rului — astfel poate fi caracterizată 
etapa de azi și mîine a campionatelor 
republicane de baschet care progra
mează 20 de partide în 10 orașe alo 
țării. Interesant de remarcat este fap
tul că principala atracție o constituie 
întrecerile seriei secunde, atît la bă
ieți cît și la fete. La băieți, de pildă, 
se întîlnesc echipele Academia Mili
tară și I.C.F., fruntașe ale clasamen
tului și principale candidate la pro
movarea în prima serie. Spectaculozi
tatea jocului practicat de aceste for
mații și, mai ales, importanta pe care 
o are întîinirea pentru desemnarea 
câștigătoarei turului, ne îndreptățesc 
să credem că vom asista la o între
cere pasionantă. Interesante, tot prin

prisma luptei pentru locurile fruntașe, 
sînt și jocurile Olimpia M.I. — Pro
gresul București și Unio Satu Mare — 
C.S.M.S. Iași.

La fete, capul de afiș este deținut 
de meciul dintre Voința Tg. Mureș și 
C.S.M.S. Iași, echipe care se întrec cu 
șanse egale pentru a reveni în seria 
celor mai bune formații ale țării. Alto 
jocuri importante sînt Spartac Sa- 
lonta — A.S.A. Cluj și Știința Con
stanța — Olimpia București.

în seria I, echipele gazdă sfnt în 
majoritatea cazurilor favorite. Excep
ție fac partidele Știința Timișoara — 
Știința Cluj și Știința Galați — Știin
ța București la băieți, Progresul Bucu 
rești — Voința Brașov și Crișul Ora 
dea — Știința Cluj la fete, în care 
formațiile oaspe reprezintă adversari 
redutabili, deținînd prima șansă.

I

SIMBATA
BOX : sala Floreasca, de la ora 

18 : meciuri in campionatul pe 
echipe Metalul — CSMS Iași și 
Olimpia + Progresul — CSO Baia 
Mare.

BASCHET : sala Dinamo, de la 
ora 17 : ICF — Academia Militară 
(M II). Olimpia M. I. — Progre
sul Buc. (M II), ICF — Voința 
Buc. (F I) — meciuri în campio
natele republicane.

DUMINICA
Repu-

I 
I
I

Cu concursurile programate în etapa 
a VllI-a a campionatului republican de 
atletism pe echipe se încheie activitatea 
competițională oficială a sezonului 1965. 
In ultima etapă a categoriei A se vor 
desfășura următoarele întîlniri: ORA
DEA : Crișana - Steaua - Cluj, BRAȘOV: 
Brașov - Știința - Dinamo, TIMIȘOARA: 
Banat - Rapid ~ Metalul.

Deși programată la o dată atît de 
tîrzie, etapa aceasta va putea oferi posi
bilitatea unor atJcți să-și îmbunătățească 
performanțele și, implicit, să contribuie

stadionul Republicii,

bucureștene VOLEI: Toate echipele divizionare

De la start la sosire
a avut loc 

Cupa raioa-

in
în voleiul nostru

întrecere

în localitate 
dotată cu , 

care au luat parte peste

POPICE: Etapa regională
a campionatelor individuale

TURDA, 
competiția 
nelor" ia
150 de concurenți din raioanele Ăiud, 
Bistrița, Dej, C. Turzii. Organizarea 
a fost la înălțime, un merit principal 
avînd tov. I. Patachi, antrenorul 
centrului de atletism Arieșul Turda. 
Cele mai bune rezultate: 100 m: T. 
Tivadar (T) 11,4; înălțime: I. Gavriș 
(A) 1,60; greutate: I. Giorghi (T) 
13,42. Clasamentul general: 1. Turda 
331 p, 2. Bistrița 287 p, 3. Aiud 249 p. 
(P. Lazăr — coresp).

di- 
în 

ac-

și pe perechi
între 12—14 noiembrie, la Cluj 

și 18—21 noiembrie, la Arad (m) 
vor desfășura întrecerile finale ale 
campionatelor republicane individuale 
și pe perechi. Iată cîteva vești de la 
corespondenții noștri, referitoare la 
etapa regională a acestei competiții.

(f)
se

SIBIU. Cele 20 de școli generale din 
oraș au participat la campionatul in- 
ter-școlar. Clasamentul general: 1.
Școala generală hr. 9 (prof. Em. Pa- 
nait și FI. Braicu) 115 p, 2. Școala 
generală nr. 15 (prof. I. Steț și AI. 
loja) 60 p, 3. Școala generală nr. 10 
57 p etc. (Mircea Vișa — coresp.).

„Scenă* plină 
vizionar. Mîine, în Capitală și 
provincie, pentru prima oară în 
fuala ediție a campionatelor republi
cane, toate echipele se vor afla în 
luptă. După formațiile din seriile I, 
care se găsesc la a patra (cele mas
culine) și la a treia etapă (cele femi
nine), duminică încep întrecerea și 
echipele seriilor secunde. Etapă com
pletă — douăzeci 
„afiș", dintre care 
rești. Dăm mai jos 
grai al jocurilor de
partidele care se anunță interesante 
în mod deosebit.

De pildă, echipele feminine 
Știinfa Craiova și Penicilina Iași 
trebuie să facă în deplasare dovada 
capacității lor tehnico-tactice și com
bative. Desigur, a aștepta ca mîine

de meciuri pe 
cinci la Bucu- 
programul inte- 

mîine, subliniind

• Arena de popice a asociației 
sportive Proqresul Pitești a găzduit 
faza regională a campionatelor indi
viduale. CLASAMENTELE: feminin: 
1. Niculina Chiriță (Progresul Pitești) 
334 p.d-, 2. Florentina Iile (Progresul 
Pitești) 323 p.d., 3. Maria Chirănescu 
(Voința C. Lung) 261 p.d.; masculin : 
1. P. Hodobașa (Progresul Pitești) 
849 p.d., 2. N. Leroay (Progresul Pi
tești) 812 p.d., 3. Gh. Enghi (Voința 
C. Lung) 742 p.d. (Ilie Fețeanu).

BOX: Un nou cuplaj in Capitală

• Cei mai buni popicari din Sibiu, 
Mediaș, Agnita, Sf. Gheorghe și Bra
șov și-au disputat întîietatea pe a- 
rena din Brașov. Cîștigătorii: femi
nin — Elvira Cercea (Gaz metan 
Mediaș) 425 p.d.f masculin: Ernest 
Weis (Gaz metan Mediaș) 840 p.d.; 
perechi: Ana Felseghi 4- Livia Reste- 
meanu 844 p.d. și Alex. Zombori 4- 
Ariton Caba 1 646 p.d. (Eugen Bog
dan).

Aslă-seară, de la ora 18, sala Flo
reasca este gazda unui nou cuplaj pugi
listic din cadrul campionatului repu
blican pe echipe. Formațiile bucureștene 
METALUL și COMBINATA OLIMPlA-f- 
PROCRESUL primesc vizita echipelor 
C.S.M.S. IAȘI și C.S.O. BAIA MARE. 
Reuniunea va începe la ora 18.

In prima partidă, formația metalur
giste, din rindul căreia nu vor lipsi 
cunoscuții boxeri Virgil Badea, Gheorghe 
Stan, Ștefan Constantin, Petre Cim- 
peanu, are prima șansă în fața tinerei 
echipe din Iași. Din formația ieșeană 
reținem numele boxerilor I. Nicolau 
(muscă), C. Bulgara (cocoș), A. l'ar- 
caș (semiușoară), V. Ștefu (ușoară) și 
T. Dumitroaie (grea), care au obținut 
rezultate frumoase în acest campionat.

După înfrîngcrea suferită săptămîna 
trecută — pe teren propriu — în fața re- 
șițenilor, combinata Olimpia -}- Progresul 
are toate șansele să se reabiliteze în 
fața publicului bucureștean. De dala 
aceasta, pugiliștii bucureșteni vor evo
lua în compania boxerilor din Baia Marc 
care — din cele patru partide susți
nute — n-au obținut, pînă în prezent, 
nici o victorie.

In această partidă vor urca pe ring, 
printre alții, cunoscuții boxeri C. Ne- 
goescu, C. Rusu, I. Marin, M. Constan- 
tinescu.

• Duminică dimineața, la ora 10, în 
sala Casei de cultură a raionului „23 
August", are loc o gală de box amicală, 
la care participă boxeri de categoria I 
din cluburile bucureștene.

ieșencele să le învingă pe dinamo- 
viste, ar fi exagerat; dar ca ele să 
ofere publicului din Capitală prilejul 
de a le aplauda pentru o ripostă dîr- 
ză dată fostelor camoioane și o com
portare care să ateste victoria obți
nută duminica trecută acasă, în dauna 
Științei Cluj, aceasta este obligatoriu.

IATĂ PROGRAMUL ETAPEI Dr 
MÎINE : Dinamo București — Mim1' 
rul B. Mare, Știința Brașov — Steaua 
București, Știința Timișoara — Rapid 
București, Știința Galați — Faru1 
Constanța, Petrolul Ploiești — Trac 
torul Brașov, Constructorul Brăila — 
Știința Cluj (M.I.); Metalul Bucu
rești — C.P. București, Dinamo Bucu
rești — Penicilina Iași, Rapid Bucu
rești — Partizanul roșu Brașov, Fo
rul Constanta — C.S.M. Sibiu, Știința 
Cluj — Știința Craiova (F.I); Pro
gresul București — Știința București 
C.S.M.S. Iași — Alumina Oradea 
Știin/a Petroșem — Înainte Timișoa 
ra, Eleetroputere Craiova — Ind. ste
mei C. Turzii, Viitorul Bacău — Ban
ca Tg. Mureș (M.II); Progresul Tîr- 
goviște — Știința București, Țesătura 
P. Neamf — Progresul București, 
Știinta Tg. Mureș — Voința M. Ciu- 
Sănătatea Arad — C.S.M. Cluj (F.IIi

Ci ti ti
9

I 
I
I 
I
u

ATLETISM : stadionul 
blicii, de la ora 9: campionatul 
pe echipe categ. B.

GIMNASTICA : sala Tineretului, 
de la ora 9: campionatul indivi
dual de gimnastică artistică al 
Capitalei.

SCRIMA : 
„23 August” 
de atletism 
meri.

BOX : Casa de cultură a raio
nului „23 August“, de la ora 10 : 
gală amicală cu participarea unor 
boxeri de cat. I.

VOLEI : sala Dinamo, de la ora 
8,30 : Progresul — Știința Buc. 
(M II), Dinamo — Minerul Baia 
Mare (M I), Dinamo — Penicilina 
Iași (F I); sala Giulești, de la ora 
9: Metalul — CPB (F I), Rapid — 
Partizanul roșu Br. (F. I) — me
ciuri în cadrul campionatelor re
publicane.

BASCHET : sala Floreasca, de 
la ora 8 : Constructorul — Rapid 
(F I), Progresul — Voința Br. (F 
I), Steaua — Dinamo Oradea (M 
I), Rapid — Aurul Brad (M I) — 
meciuri în campionatele republi
cane.

POLO : bazinul Floreasca. de 
la ora 9 : Rapid — Progresul. 
SSE I — CSS, Dinamo — SSE II
— meciuri în campionatul de co
pii al Capitalei.

ÎNOT : bazinul Floreasca, de la 
ora 10,30 și 17 : concurs organizat 
de SSE II pentru juniori de cat. 
a H-a și copii.

FOTBAL : stadionul „23 August ”, 
ora 13,30 : Dinamo — Petrolul ; 
ora 15 : Rapid — Știința Timiș. ; 
terenul Betonul (șos. Giurgiului 
164) : ora 10,30: Dîmbovița — CFR 
Roșiori (Cupă); terenul Laromet, 
ora 10,30: Rapid —- IMU Medgidia 
(juniori); terenul „23 August" III, 
ora 9,45 : Metalul — FI. roșie 
Buc. (juniori); stadionul Dinamo, 
ora 11: Dinamo — Petrolul Plo
iești (juniori); terenul „23 Au
gust" IV, ora 10,45 : Viitorul — 
Metalul Tîrgoviște (juniori); stadio
nul Politehnica, ora 11: Știința — 
Progresul Corabia (juniori); tere
nul Veseliei, ora 11: Dinamo Vic
toria —- Muscelul C-lung (juniori); 
stadionul Steaua, ora 11: Steaua
— Dinamo Pitești (juniori).

RUGBI : stadionul Dinamo, ora 
15: lotul republican — Dinamo.

CICLOCROS : pe traseul din 
șos. Pantelimon, 
la ora 9,30, finala pe Capitală a 
campionatului 
clocros.

HANDBAL: 
sul, de Ia ora 
rești — Mureșul Tg. Mureș (fina
la „Cupei de toamnă''

stadionul centrului 
de la ora 9: concurs 
pentru tinerii scri-

republican
pe traseul

, cu începere de 
republican de ci-

stadionul Progre-
11 : Știința Bucu-

— feminin).

numărul
al revistei „SPORT"

• în zilele de 23 și 24 octombrie s-au 
desfășurat pe arena Locomotiva din 
Iași, întrecerile popicarilor calificați 
în etapa regională a campionatelor 
republicane individuale. Dreptul de a 
participa la finala pe tară a fost cu
cerit de Elena Dumbrăveanu (Loco
motiva Iași) cu 346 p.d. și de cole
gul ei de asociație, Petru Tcodoro- 
vici, marcat cu 846 p.d. (Valeriu Dia- 
conescu).

• Concuisul sportivilor din regi
unea Banat s-a încheiat cu următoa
rele rezultate : feminin : Maria Rus 
(C.S.M. Reșița) 412 p.d.; perechi: 
Maria Rus 4- Elena Preda (C.S.M. 
Reșița) 757 p.d.; masculin: M. Ra- 
batin (Lugoj) 869 p.d.; perechi: M. 
Rabatin 4- P. Apro (Lugoj—Reșița) 
1 671 p.d. (Dinu Glăvan).

• Popicarii din regiunea Sucea
va și-au desemnat prin Hilda Halac 
(Mucavaua Molid Cîmpulung Moldo
venesc) cu 313 p.d. și R. Athes, tot 
de la aceeași asociație, cu 766 p.d. re 
prezentanții în finala campionatului | 
individual. (Gh. Bratu).

DUMINICA 7 NOIEMBRIE

regia : I. G'JRIN, V. BERENSTEIN
cu : KIRILL LAVROV, VLADIMIR SAMOILOV, V. KUZNEȚOV

a treia

confruntări pentru Londra.
de la „Săptămina sportivă internațională'

Floyd Patterson : „Cassius, ia-ți adio de la

DIN CUPRINS :
• ATLETISM — Felicitări, Ioanei Petrescu — 

sprinteră a Europei.
• RUGBI — Corespondență specială din Paris : XV-le 

Franței se pregătește pentru jocul cu România.
Noutăți privind echipa noastră.
• FOTBAL — Prezentarea echipei Știința Timișoara.
— Caleidoscop timișorean.
— Ultimele " ’ ' - -.
• Impresii 

din Mexic.
• BOX — 

titlu !”
• LUPTE — Ion Baciu, succesorul lui Cernea.
• SPORT-MAGAZIN.
Cereți acest număr la orice chioșc al difuzării presei 

din Capitală și din țară



CÂRTI DE VIZITA Un pasionat al sportului
Aurel JiquideSIMION SURDAN

Figuri de vechi sportivi români

Foto : V. SECĂREANU

fotbaliști!Atenție,

IIOCFIEISTUL: Gerilă
VICTOR HÎLMU

TUI GHEORGHIU-Vaslui

ȘTIAȚI CA

POȘTA MAGAZIN

vîrstele !

VIRGIL ECONOMUNEAGU RĂDULESCU

să fii iubita mea pe veci 
el, ființei adorate — 
mai întîi de toate

ION POȘTAȘU
Desene :

40 ani, Djalma 
aceeași vigoare 
tinerii Flavio și

POLOISTUL: Setilă

din Cîmpu- 
Am înțeles : 
de prestigiu 

dv. !> 2)

ȚINTAȘUL: Ochilă

din î 
om
el a 

ridica

liniștitul pen- 
“ * pentru a 

noștri 
și pasiu- 
practicat 
înaintașii 
care a 

a putut 
i faima

Că... singură să merg, mi-e tare greu I.

stă confuz, înaintașul, 
dezlega o criptogramă.

Aceasta 
— cariera 
acestui 
Ne-am permis 
momente din viața Iui T. 
Rădulescu, “ \ ' 
sionar de astăzi, 
aminti 
despre 
nea cu 
sportul 
noștri, 
făcut tot ce 
pentru a ____
sportivă a patriei.

este — pe scurt 
prodigioasă a 

atlet gălățean. 
să evocăm

Dar fata îi răspunde : — Dragul meu, 
De astăzi n-am să te mai las să pleci 
Ci împreună vom ieși mereu
La toate jocurile programate,'

este originar 
lung-Muscel. 
e chestiune 
pentru regiunea 
Cea mai buna performanță 
a sulițașei Tatiana Bucura 
de la Știința Cîmpulung 
(iar... Argeșul I) : peste 
45 m. Un rezultat promiță
tor pentru vîrsta ei. Să-l 
urăm, cît de cutînd, o per
formanță bună pentru toa
te

Aruncătorii noștri de disc sînt departe de ce 
rințele actuale.

Să spună „DA r, i-așteaptă lumea, nașul, 
Nerăbdători să meargă la o cramă 
Dar, iată :
De parc-ar

țară unde se dedică în 
exclusivitate muncii de 
antrenor și de profesor de 
educație fizică. El măi 
participă la o serie de 
concursuri de marș orga
nizate în țară pe care Ie 
cîștigă fără drept de apel. 
Bilanțul acestui sportiv 
este elocvent : 11 campio
nate mondiale de mars 
cîștigate. Ca să nu ne mai 
referim și la victoriile ob
ținute în numeroase con
cursuri internaționale șl 
interne.

de sosire la ștafetă, înain
tea francezului Delecour, 
care plecase în ultimul 
schimb cu un avans de 
3 metri. Dar și mai repede 
a fugit Hayes de la... ama
torism la... profesionism. 
Păcat 1

AMALIA VÎNTU, BUCU
REȘTI. — 1) Boxerul Vd- 
sile Mariuțan are 30 de ani. 
2) Fotbalistul Ion lonescu 
de la Rapid „merge" pe 28. 
Are 68 de kilograme și 
1,72 m înălțime. Primele 
lui... driblinguri : la Pala
tul Pionierilor. Următoa
rele : la Știința București.

VALENTIN COMANICI. 
BUCUREȘTI. — Cel mai 
bun ioc ocupat de CSMS 
Iași în campionat : 10, în 
ediția 1962-1963. Poate că 
anul acesta mai urcă ui» 
loc sau două.

TAMARA SIMONIAK, 
BUCUREȘTI. — Priviți în 
colțul din stînga al paginii 
și găsiți toate amănuntele 
care vă interesează în le
gătură cu fotbalistul Si- 
mion Surdan.

VIOREL BĂLACEANU. 
COMUNA MALU CU 
FLORI. — 1) N-ați știut 
sau ați vrut să știe și alții 
acest lucru ? Aruncătorul 
de ciocan, Virgil Tibulschl 
de la Dinamo București

și-a „permis" să înscrie 
goluri vîrîte în poarta

sportivilor 
dîrzenia 
care 

unul 
un

— De vrei
— Șoptește
Asigură-mă
Că n-ai să spui vreun „NU l“, în zi de meci!

martie, 23 de ani. Este ori
ginar din satul Tinosu, 
comuna Puchenii Mari, re
giunea Ploiești. Mai este 
necesar să vă reamintesc 
unde a jucat înainte ? La 
Petrolul. Să nu uit să vă 
dau și celelalte date : are 
76 de kilograme și 1,79 ni 
înălțime.

VASILE MOLDOVEANU, 
COMUNA RADOMIREȘTI. 
— Ați... actualizat bine 
„Divina Comedie" a Iul 
Dante Alighieri, referin- 
du-vă la situația celor pa
tru participante la fostele 
cuplaje bucureștene de 
fotbal : Partea I : INFER
NUL •— Progresul (care a 
retrogradat în categoria 
E) ; Partea a Il-a : PUR
GATORIUL = Steaua și Di
namo București ; Partea a 
III- a : PARADISUL = Ra
pid

MANOLE MIHAI, RIM- 
NICU VILCEA. — 1) Aces
te „clasamente" sînt foarte 
subiective. Ce comparație 
s-ar putea face între per
formanțele lui Don Schol- 
lander la natație și cea a 
lui Bikila Abebe la... ma
raton ? 2) La J.O. de la 
Tokio, Bob Hayes a luat 
parte la cursa de 100 m 
plat și la ștafeta de 4x100. 
El a trecut primul linia

FAULTOMANUL 
Strîmbă-Lenme.

Cutreerînd în sus și-n jos, orașul, 
Și-ntîrziind prin parcuri (nu-i o dramă I) 
Aproape că nici n-au băgal de seamă 
Că-i nimerise... Cupidon, tintașul.

„Fenomenul" unic Pele, care, ca și 
Iolanda Balaș a noastră, n-a putut 
găsi încă un rival cu care să-și mă
soare forțele, a generat nu numai o 
întreagă literatură apologetică și un 
adevărat mit pentru tinerele gene
rații de jucători de pe toate continen
tele. Cea mai complexă și pînă acum 
insolubilă problemă pusă atît apără
torilor constrînși să lupte împotriva 
lui, cît și specialiștilor de pe diferite 
meridiane este: „Cum poate fi neu
tralizat acest neegalat fachir al ba
lonului rotund ?“

în turneul sud-american (luna iu
nie a. c.), reprezentativele Belgiei si 
R.F.G. au încercat să reziste dezlăn
țuirii de Vezuviu a lui Pele, schim- 
bîndu-și întreaga lor tactică de joc. 
Belgienii au renunțat la faimoasa „a- 
părare în linie" dublată de jocul la 
ofsaid, numai spre a realiza un mar
caj cît mai strîns pentru „perla nea
gră" a Braziliei. Dar, tocmai acest 
abandon a creat condiții optime erup
tivului Pele : 
3 din cele 5 
belgienilor.

Pe de altă 
ționerul reprezentativei R.F.G. a a- 
doptat, din nou, betonul lui Herber
ger, exclusiv pentru a putea opri pe 
acest neînvins Pardaillan negru al 
balonului rotund. Și un asemenea 
plan s-a dovedit fără folos în fața 
hipnotizatorului de adversari, care 
este Pele. Cu o rapiditate de „flash", 
a făcut ca mingea să se odihnească 
de două ori în plasa de nylon a ger
manilor, prima oară prin șutul său 
direct, apoi prin mingea servită lui 
Flavio. în partida de la Moscova, a 
fost suficient ca el să se cabreze pu
țin și apoi să galopeze înciudat, ac- 
celerîndu-și vîrtejul picioarelor pen
tru a jalona drumul spre poartă cu o 
hecatombă de trupuri ale apărătorilor 
și a face ca mingea să se odihnească, 
docilă, în fileurile sovietice, de două 
ori la rînd...

După dibuiri și căutări fără număr, 
controverse și polemici dintre cele 
mai înverșunate, unii specialiști au 
ajuns la concluzia că „singura ma
nieră de a neutraliza pe Pele este de 
a-1 priva de minge nu prin marcajul 
individual, fie el cit de întărit, ci cu 
ajutorul unui sistem de joc".

Reprezentativa Argentinei, care în 
turneul sud-american a reușit să ob
țină un scor alb în fața Braziliei, l-a 
înlănțuit pe „marele Pele" în corzile 
unui joc eminamente colectiv. Deci,

desenator a 
sportul, dar mai

AURELIA ROMAN, OL
TENIȚA. — Dinamo Bucu
rești și Petrolul s-au întîl- 
nit în meciuri de campio
nat de 34 de ori. De 17 
ori a cîștigat Dinamo, de 
10 ori Petrolul, celelalte 7 
jocuri terminîndu-se la e- 
galltate. Cea mal netă vic
torie a dlnamoviștilor : 
6—0, în ediția 1960-61. Sco
rul cel mai categoric reali
zat de Petrolul : 3—0. în... 
același an. Se putea altfel 7 
Fotbalul nu s-ar mai fi 
numit atunci... fotbal !

DUMITRU NICULAE. SI
MBRIA. — Tizul dv. de la 
Steaua a împlinit, la 2a

4. Numai printr-o viață de mare so
brietate ei vor putea ajunge la pre
lungirea activității sportive pînă la o 
vîrstă înaintată. (La •
Santos, își păstrează 
și prospețime ca și 
Rildo).

Să se organizeze 
de" de către federația 
Sportul popular, televiziune etc. pen
tru ca prîn sondaje în diferite medii 
(de sportivi, specialiști etc.) să se 
poată elabora criterii cît mai potri
vite pentru asigurarea mersului as
cendent al fotbalului românesc.

Prin aceasta, marele eveniment al 
turneului brazilienilor în Europa va 
lăsa urme durabile și, sperăm, cît 
mai favorabile și pentru jucătorii 
noștri, care n-au decît de cîștigat în- 
vățînd din experiența altora.

era.
Marele 

practicat

,mese rotun
de fotbal,

...voleibalistul Gheorghc 
Fieraru și-a făcut debu
tul pe terenurile de sport, 
în 1952, ca... handbalist? 
Pasiunea pentru volei a- 
vea să se nască mult mai 
tÎTziu, după un popas 

pe terenurile de... tenis.
...în meciul Cassius 

Clay-Floyd Patterson, 
care se va disputa la 22 
noiembrie a. c. primul 
este favorit categoric ? 
Cotă pariurilor indică 
12/5 pentru Clay. Patter
son speră însă să redevi
nă pentru a treia oară 
campion mondial...

facție în sport : este se
lecționat în lotul națio
nal de juniori. Avusese 
dreptate unchiu-său ! 
1958 : devine căpitanul e- 
chipei naționale de juni
ori care participă la Tur
neul U.E.F.A. de la Vi- 
ena. Seriozitatea în pre
gătire i-a deschis apoi lui 
Surdan drumul spre echi
pa de tineret. De aici 
pînă la prima reprezenta
tivă a țării nu mai este 
decît un pas. Și poate că 
talentatul fundaș al echi 
pei Știința Timișoara va 
face acest pas într-un vi
itor apropiat...

Deocamdată a făcut un 
pas important în viață : 
a absolvit liceul și este 
acum student în anul I al 
Facultății de stomatologie 
din Timișoara.

Simion Surdan are tot 
dreptul să-și prezinte cu 
mîndrie „cartea de vi
zită" !

P. ARCAN
— corespondent —

TENISMANUL: Albă ca
Zăpada.

îl cunoașteți pe mărșă
luitorii noștri Ion Baboie, 
Dumitru Paraschivescu, 
Die Popa 7 Nu mai înca
pe vorbă. Ați citit despre 
ei in presă, t-ați urmărit 
în concursuri, poate unii 
din dv. le-ați decupat fo
tografiile și le-ați pus cu 
respect în albumul pe 
care-1 aveți. Dar despre 
Trandafir Rădulescu ați 
auzit 7 Departe de frun
tariile patriei, în întrece
re cu cei mai buni sporti
vi ai lumii, acesta a obți
nut splendide victorii du- 
cind în depărtări faima 
voiniciei românești.

De mic copil l-au pasio
nat excursiile. De aici și 
pînă la marșurile lungi 
n-a mai fost decît un pas. 
Citind cu nesaț literatură 
turistică, micul „Rozi", 
așa cum îl alintau părin
ții și prietenii de joacă, 
îndrăgește și mal mult 
frumusețile patriei și 
excursia cu... piciorul. Pu
țin mai tîrziu, influențat 
de succesele unor mari 
atleți ai vremii, Rozi Ră
dulescu se dedică curselor 
pe distanțe lungi. Plecat cu 
serviciul peste hotare, in 
calitate de telegrafist pe 
un vas maritim, T. Rădu
lescu are ocazia să ia par
te la campionatul Americii 
de Sud, clasindu.se pe pri
mul loc din 180 concu- 
renți ! Din Argentina dru
murile ii poartă spre țăr
murile Africii. La Oran (in 
Algeria) el cîștigă detașat 
importanta cursă dc marș 
„Grand prix d'Oran”. T. 
Rădulescu a parcurs atunci 
462 km !

In 1932, concurînd în ca
drul campionatului mon
dial, pe distanța de 100 
km, Rădulescu cîștigă tit
lul suprem și este numit 
cel mai „fantastic" atlet 
al lumii. Ziarele algeriene 
scriau pe atunci : „Fan
tastic I Un om de-a drep
tul fantastic 1 Cel 72 de 
concurenți, prezenți la 
startul campionatului mon
dial de marș, au fost pur 

-..și simplu surclasați de ro
mânul Rozi Rădulesco”.

După peregrinări pe di
ferite meridiane ale lumii, 
Rădulescu se întoarce în

LUPTĂTORUL: Sfarmă 
Piatră.

Obiectivul fotografic l-a 
surprins pe medicul Titus 
Eșanu la... datorie. El dă 
primele îngrijiri sportivu
lui Călin Davideanu de la 
Precizia Săcele, ușor acci
dentat în jocul de rugbi 
susținut în compania for
mației Metalul Buzău din 
campionatul de calificare.

treci ștacheta ?
pot. Am hernie de... DISC I

Desen de AL. CLENCIU

Colegiul de arbitri din 
R.F. Germană a dat in
strucțiuni nen-tru ELIMI
NAREA DE PE TEREN 
a jucătorilor care încear
că prin diferite mijloace 
să întîrzie executarea 
unei lovituri libere, cu 
scopul ca echipa lor să-și 
organizeze în acest timp 
apărarea.

S-a considerat că o ast
fel de măsură este în 
spiritul regulamentului 
<te joc și că ea este de 
natură să asigure mai 
multă cursivitate jocului.

mare ca și arta, 
slujitor renumit

Sîntem curioși să aflăm 
primele rezultate. Proba
bil că meciurile au tre
buit să fie întrerupte, 
nemairămînînd nici un 
jucător pe teren...

Cînd s-a născut Simion 
Surdan ? Ca... fotbalist, 
în anul 1956. Atunci a 
fost decretat „cel mai bun 
fotbalist din satul Pus- 
tiniș regiunea Timișoara". 
Cine i-a dat acest titlu? 
Un... unchi. Dar n-a fă
cut-o din sentimente fa
miliale. Simion Surdan se 
pricepea în ale fotbalului 
mai bine ca toți ceilalți 
flăcăi din sat 1

Și iată-1, peste puțin 
timp, la Timișoara, în e- 
chipa de juniori a C.F.R.- 
ului. Dimineața muncea 
la construcția noului pod 
de peste Bega, după a- 
miezile se antrena, iar 
seara era la școală, că 
doar nu era să rămînă cu 
cele 4 clase absolvite la 
Puștiniș...

1957. Prima mare satis-

Recent, în Editura 
„Meridiane", a apărut al
bumul „AUREL JIQUI
DE", alcătuit și prefațat 
de acad. G. Oprescu,

Mai vîrstnicii l-au cu
noscut pe Aurel Jiquide 
nu numai la planșa de 
lucru, ci și pe terenurile 
de sport, freamătul sta
dioanelor constituind pen
tru el o pasiune poate tot 
atît de 
al cărei

supăra artiștii dacă, cin- 
stindu-i memoria, sporti
vii îl revendică și ei pe 
Aurel Jiquide...

numai prin organizarea eșaloanelor 
defensive, prin jocul de anticipație, o 
echipă poate să-l frustreze de minge 
și să-și afirme superioritatea asupra- 
unui jucător de clasă, chiar dacă el 
este cel mai mare fotbalist al epocii.

Și-acum, să tragem unele concluzii 
impuse de împrejurări pentru uzul 
fotbalului nostru, care se află la în
ceputul drumului său de afirmare pe 
plan european.

1. Jucătorii noștri, care — după 
cum am afirmat-o adesea — posedă 
mobilitate, suplețe, simț de orientare, 
promptitudine a reflexelor, rapidita
te în ripostă și în sesizarea situa
țiilor, inventivitate în găsirea solu
țiilor, spirit de combativitate — tre
buie să ducă toate acestea la desă- 
vîrșire printr-o continuă și multila
terală pregătire pe cele 5 planuri, 
așa cum o fac și neîntrecuții ași bra
zilieni. (Pele se antrenează, zilnic, 
3—4 ore, pentru a-și menține „forma 
sportivă").

2. Fotbaliștii români sînt datori 
să-și îmbogățească nu numai reperto
riul execuțiilor tehnice și al proce
deelor tactice, ci să descopere me
reu noi și noi subtilități pentru deru- 
tarea și depășirea adversarului.

3. Practic, dar și teoretic, să preia 
din tezaurul fotbalului mondial, tot 
ceea ce se potrivește specificului lor 
temperamental pentru a nu fi cu ni
mic mai prejos decît alti valoroși e- 
chipieri continentali și extracontinen- 
tali.

ales a fost un înfocat 
suporter, l-au plăcut fot
balul. boxul și atletismul 
și rareori s-a întîmplat 
ca el să nu fie de față 
la o gală de box sau la 
un meci de fotbal. Cînd 
juca Venus, echipa lui 
favorită, era emoționat, 
nici nu-i mai vedea pe

clasindu.se


începe a III-a ediție a campionatului

mondial feminin de handbal
A 48-a aniversare

Reprezentativa țării noastre susține primul meci,
cu Polonia, mîine la Offenburg

ani de 
de iu-

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
S-au scurs mai bine de trei 

la acea frumoasă după-amiază 
lie a anului 1962, cînd în „potcoava" 
stadionului Republicii peste 15 000 de 
bucureșteni aplaudau victoria repre
zentativei noastre feminine în finala 
celei de a Il-a ediții a campionatului 
mondial. în acest interval de timp, 
handbalul feminin a făcut mari pro
grese atît ca răspîndire cit si ca ni
vel valoric. Este suficient să amin-

anunțe extrem de echilibrată, astfel 
că nu exagerăm dacă spunem că pe 
lista pretendentelor pot fi înscrise 
numele tuturor finalistelor.

Desigur că pentru echipa noastră 
sarcina este cu atît mai dificilă, cu 
cît are de apărat titlul cucerit în 
1962, în compania unor adversare re
dutabile care au obținut anul acesta 
rezultate valoroase : Cehoslovacia, 
Ungaria și Polonia. Dar, pregătirile

Selecționata tării noastre debutează mtine în compania reprezentativei Po
loniei. In fotografie, o fază din meciul România — Polonia, disputat în 
1962 ia București, cu prilejul ediției anterioare a campionatului mondial, 

și Încheiat cu victoria handbalistelor noastre (9—4)

tim că din 1962 numărul partidelor 
internaționale feminine a sporit foar
te mult, ceea ce a determinat și o 
evidentă creștere din punct de vede
re tehnic și tactic a handbalului din 
majoritatea țărilor continentului nos
tru.

în asemenea condiții, cea de a 
IlI-a ediție a campionatului mondial 
feminin — care va începe mîine în 
R.F.G. — este așteptată cu un legitim 
interes. Firește că întrebarea care 
stăruie printre Iubitorii handbalului 
din lumea întreagă este aceea legată 
de țara care-și va înscrie numele pe 
tabloul de onoare al cîștigătoarelor. 
S! în această privință este greu de 
formulat un pronostic. Rezultatele 
partidelor internaționale disputate 
anul acesta au subliniat că multe e- 
chipe naționale și, în special, cele ca
lificate pentru turneul final al cam
pionatului mondial sînt de forțe sen
sibil apropiate. Aceasta face ca lupta 
pentru întîietate în grupele semifi
nale și apoi în meciurile finale să se

FtSfRBAHCf ISTANBUL - DINAMO
BUCUREȘTI 85-71 (38-36)

ÎN „C.C.E."
ISTANBUL, 5 

primul meci din 
europeni rezervată echipelor mascu
line, campioana tării noastre Dinamo 
București a fost învinsă de campioa
na Turciei, Fenerbahce, cu scorul de 
85—71 (38—36). Echipa bucureșteană 
a jucat slab, mai ales în repriza se
cundă, pierzînd la o diferență sur
prinzătoare. Arbitrajul (Kamenik— 
Bulgaria și Pastor—-Iugoslavia), deși 
cu unele scăpări, a fost bun și n-a 
influențat rezultatul. Cele mai multe 
puncte au fost înscrise de Dragomi- 
rescu (17), Novau (10), Visner (6) și 
Spiridon (6) de la Dinamo, Poyrazo- 
glu (20), Baras (17) și Baturalp (8) de 
la Fenerbahce. Pentru recuperarea 
celor 14 puncte în returul întîlnirii 
(13 noiembrie), lucru pe deplin reali
zabil, va fi necesară o mai bună pre
gătire privind în special aruncările 
la coș.

LA BASCHET
în(prin telefon).

Cupa campionilor

efectuate în această toamnă, precum și 
meciurile internaționale de verificare 
disputate în tară și peste hotare au 
scos în evidență o creștere valorică, 
îmbunătățirea omogenității și înmul
țirea mijloacelor tactice de atac și 
apărare. Toate acestea ne îndreptă
țesc să sperăm într-o comportare 
demnă de prestigiul de care se bucură 
în lume handbalul românesc.

★
Handbalistele noastre debutează în 

această mare competiție internațională 
mîine, în orașul Offenburg, unde vor 
întîlni reprezentativa Poloniei. Cu
plajul de la „Oberrheinhalle" mai cu
prinde partida dintre echipele Ceho
slovaciei și Ungariei.

în continuare, programul grupei B 
(cele opt echipe sînt împărțite în 
două serii semifinale) este următorul:

Marți 9 noiembrie, la Freiburg i 
România — Ungaria și Polonia — 
Cehoslovacia.

Joi 11 noiembrie, la Ludwigshafen : 
România'— Cehoslovacia și Ungaria 
— Polonia.

întrecerea va lua sfîrșit la 13 no
iembrie la Dortmund, unde vor avea 
loc finalele. Conform sistemului de 
disputare, echipele clasate pe locul 
1 în grupele semifinale se vor întîlni 
în finala pentru locurile 1—2; cele 
de pe locul 2 în grupe pentru locurile 
3—4 ș.ajn.d.

PETRE GAȚU

în Anglia continuă pregătirile în ve
derea organizării turneului final al 
„Cupei mondiale" la fotbal care se va 
desfășura în 1966.

Astfel, s-a hotărît ca tragerea la sorți 
a meciurilor finale să 
cursul unei întruniri a Comitetului exe
cutiv al F.I.F.A., care se va desfășura 
la 6 ianuarie 1966, la Royal Garden Ho
tel din Kensington, ales drept „cartier 
general" în timpul campionatelor mon
diale.

In cursul unei întruniri ținute recent 
între organizatori și organele poliției 
din diferite orașe în care se vor des
fășura meciurile, au fost luate diverse

fie efectuată in

Întreceri pentru „C.C.E
In mai multe orașe de pe continent 

s-au desfășurat Intîlniri, la diferite dis
cipline sportive, " ‘ ’
țiilor dotate cu 
ropenl".

Meciul 
A.E.K. și 
Atena, a 
diferență 
în „C.C.E.-, ______  _______ ___
chetballștii de 1? Simmenthal Milano au 
dispus de M.T.V. Giessen cu 88—77 
(40—32). In formația Italiană a evoluat 
șl cunoscutul jucător american Bill

din cadrul competi- 
,Cupa campionilor eu-

de baschet (masculin) dintre 
Wisla Cracovia, desfășurat la 
revenit sportivilor greci la o 
minimă : 72—71 (36—28). Tot

ia Giessen (R.F.G.). bas-

Bradley, care a marcat 30 de puncte. 
Șl un rezultat la baschet feminin : Am
sterdam—Gerbe Montceau (Franța) 76— 
58 (29—15). Toate aceste meciuri s-au 
disputat în primul tur al competiției.

La hochei, echipa austriacă Kla
genfurt s-a calificat în turul doi al 
„C.C.E.", dlspunînd in mecl-retur de 
H. C. Berna, cu 4—3 (2—0, 1—2, 1—1). 
La rugbi, echipa Slavia Fraga s-a ca
lificat pentru turul al doilea, învln. 
gind pe campioana italiană Rovigo cu 
3—0.

Se împlinesc 48 de ani de la victoria Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, eveniment sărbătorit 
de întreaga omenire progresistă ca o cotitură în is
toria lumii, de o uriașă importanță. ~ 
tele de la 7 Noiembrie, care 
cucerirea puterii de stat de către clasa muncitoare, 
de către oamenii muncii din Rusia, au deschis epoca 
luminoasă a trecerii de la capitalism la socialism, a 
triumfului pe scară mondială a marxism-leninismului.

Intr-un termen istoric scurt, Uniunea Sovietică 
s-a transformat într-una din cele ruai mari forțe eco
nomice ale lumii.

Evenimen- 
au permis

Deschizînd un drum nou, oamenii sovietici au fău
rit pentru prima oară în istorie o orînduire lipsită 
de exploatarea omului de către om, au con
struit definitiv socialismul și au trecut la construi
rea treptată a societății comuniste.

O dată cu celelalte domenii de activitate, sportul 
a cunoscut o mare înflorire în U.R.S.S. Zeci și 
zeci de milioane de oameni au început să practice 
sportul în mod organizat, iar din rîndurile lor s-au 
ridicat numeroși campioni olimpici, mondiali și euro
peni

Publicăm mai jos, aspecte din sportul sovietic.

★ ★ ★
U.R.S.S. 

număr 
de baze 

Moscova e- 
69 de sta- 
de terenuri 
20 de pisci-

• Capitala 
dispune de un 
impresionant 
sportive. In 
xistă astăzi 
d io ane, 130 
de fotbal și 
ne. Marele stadion „V. I. 
Lenin" de la Lujniki, 
tribune pentru 100.000 
spectatori, căruia i se 
lătură frumosul Palat 
Sporturilor, reprezintă 
un punct de atracție nu 
numai pentru sportivi, 
ci și pentru grupurile de 
turiști străini care vizi
tează capitala sovietică. 
Numărul construcțiilor 
sportive moscovite va 
crește In anii următori. 
Printre bazele sportive 
care urmează să fie date 
in folosință în cursul a- 
nului viitor se 
o nouă stafiune 
pe colinele de 
latskoe, o bază 
pe malui ile lacului arti
ficial de la Pirogovo, un 
manej pentru amatorii 
de călărie ridicat la Him- 
chi-Hovrmo. Pentru iubi
torii canotajului, va fi 
construit In anul 1967 un 
canal lung de 2 300 de 
metri, în apropierea 
Moscovei. Aici vor 
fi organizate mari 
ceri 
lice.

• 
din 
luat 
resantă inițiativă. Ei au 
hotărît să rezerve în tri
buna principală a stadio
nului „Avangard" trei 
locuri, care vor fi puse 
la dispoziția permanentă 
a unor cetățeni de vază 
ai orașului. Primul dintre 
acestea este rezervat 
eroului muncii Iuri Tîrs. 
Următoarele două revin 
unor sportivi binecunos- 
cuți, halterofilului Alek
sandr Kidaev, campion 
al Europei și canotorului 
Nikolai Ciujikov, cam
pion olimpic.

O asemenea hotărîre a 
celor din Lugansk esie 
ușor de explicat. Aici, 
în plin ținut minier, în 
inima Donbasului, unde

cu 
de 
a- 
al

numără 
de schi 
la Krt- 
nautică

ln sporturile

putea 
Intre- 
nau-

sportIubitorii de 
orașul Lugansk au 
nu de mult o inte-

trăiesc șt muncesc oa
meni puternici și harnici, 
cea mal înaltă conside
rație este acordată ce
lor care obțin izbînzl a- 
tît în muncă cît și in 
sport. In orașul minelor, 
munca și sportul merg 
mină în mină, se com
pletează în mod desăvfr- 
șit. O statistică recentă 
arată că din fiecare cinci 
locuitori ai Luganskului, 
unul este participant ac 
tiv la competițiile spor
tive.

Aici și-au făcut ucenl 
cia numeroși campioni și 
recordmani. Am numit 
pe Kidaev și Ciujikov. 
La Lugansk trăiește, de 
asemenea, Viktor An
dreev, halterofil, fost re
cordman mondial la ca
tegoria grea. Iar Ia școa
la sportivă din localitate 
și-a început drumul spr-o 
măiestrie campionul lu
mii la săritura în înălțl 
me, Valeri Brumei. Cu 
puțin înainte de acciden 
tul suferit recent, Brumei 
a făcut o vizită vechilor 
săi prieteni/ împărtășiri- 
du-le ultimele sale im
presii culese la marile 
concursuri, gîndurile sal» 
de viitor. Acum, admira
torii din Lugansk ai ma
relui atlet așteaptă cu 
nerăbdare să-i vadă din 
nou numele în titlul cro 
nicilor sportive.

• La Încheierea me
ciului pentru titlul mon
dial feminin de șah, un 
corespondent al agenfiei 
de presă „Novosti“ a a- 
dresat o serie de Între
bări campioanei Jumii, 
cunoscută șahistă gruzi
nă Nona Gaprindașvili. 
Discuți nd despre pers
pectivele de dezvoltate 
ale șahului feminin In 
Uniunea Sovietică, cam
pioana mondială a de
clarat : „In anii din ur
mă, șahul începe să pla
că tot mai mult femeilor 
noastre. Astăzi putem 
vorbi pe drept cuvînt 
despre o răspîndire 
masă a străvechiului 
în rîndurile femeilor 
vietice și nu este de

de 
joc 
so- 
mi-

rare că fiecare turneu 
aduce revelația unor noi 
și talentate șahiste. Fete 
de vîrstă fragedă toacă 
astăzi șah la nivelul altă
dată accesibil doar mae
ștrilor. Să numesc din
tre acestea pe Lena Rub- 
tova, Natașa Konopleva, 
Nana Aleksandria. Pre
văd că ele vor duce șa
hul nostru feminin la o 
treaptă superioară celei

de acum. Nu este depar
te vremea cînd 
sovietice vor 
mod curent, la 
masculine".

După cum se 
na Gaprindașvili a par
ticipat cu succes la mai 
multe edilii ale campio
natului masculin de șah 
al Gruziei, precum și la 
turneele internaționale de 
la Hastings și Reykjavik

șahiste! e 
juca, în 
turneele

știe, Nă-

atleta sovietică Tamara 
Press domină cu autoritate probele de aruncarea 
greutății și discului. Cu excepționalele sale perfor
mante de 18,59 m și — respectiv — 59,70 m, ea define 

recordurile mondiale In aceste probe

e

măsuri pentru evitarea incidentelor. Iată 
principalele dintre ele:

— orice băutură va fi vîndută în in
cinta stadioanelor în pahare de carton;

— vor fi construite tunele, acolo unde 
nu există, pentru protejarea jucătorilor 
care intră și ies de pe teren;

— numai persoanele autorizate vor 
fi admise pe teren.

In ceea ce privește vînzarea biletelor, 
au fost făcute statistici cu nouă luni 
înainte de finale, totalul vînzărilor a- 
tingiud deja 375 000 lire sterline, adică 
a cincea parte din totalul vînzărilor 
prevăzute. Este cel mai ridicat procentaj 
realizat vreodată de o țară organizatoare 
la o dată atît de îndepărtată de începe
rea competiției. Cifrele acestea au fost 
furnizate de Football Association, în 
cursul unei conferințe de presă. Aceasta 
a precizat că biletele vîndute erau, în 
majoritatea lor, valabile pentru o serie 
de zece meciuri.

Football Association a precizat, în 
plus, că două treimi din cumpărători 
sînt britanici și o treime străini. Prin
tre țările străine cumpărătoare, în număr 
de 75 pînă acum, Brazilia ocupă locul 
cel mai important cu 3 000 de bilete, 
după aceea urmînd Mexic, Franța etc.

7

rezultate
con- 
Car- 

francez

PARIS. — în cadrul unui 
curs de atletism desfășurat la 
cașsonne, cunoscutul atlet 
M. Jazy a cîștigat probele de 1500 
metri și 2 000 metri cu performan
țele de 3:45,7 și respectiv 5:07,6.

MOSCOVA. — Campionatul de 
fotbal al U.R.S.S. se apropie de 
sfîrșit. în cea de a 29-a etapă, frun
tașele clasamentului au obținut vic
torii : Torpedo Moscova a întrecut 
cu 4—0 pe Pahtakor Tașkent, iar 
Dinamo Kiev cu 1—0 pe Lokomo
tiv Moscova. Conduce Torpedo Mos
cova cu 45 puncte, urmată de Di
namo Kiev 42 puncte (un joc res
tanță).

BARCELONA. — A început finala 
interzone a „Cupei Davis“, care o- 
pune reprezentativele Spaniei și In
diei. După prima zi, -------’ —
egal: 1—1. Krishnan 
6—4, 6—0, 6—1 pe 
spaniolul Santana a

scorul este 
l-a învins cu

Gisbert, iar 
egalat scorul

dlspunînd de Mukerjea cu 6—0, 
6—4, 6—4.

TBILISI. — Cea de a doua par
tidă a meciului de șah dintre Tal 
și Spasski, întreruptă la mutarea 41, 
a fost cîștigată de fostul campion 
mondial. Spasski a cedat fără joc, 
după ce a constatat la analiză că 
nu mai are nici o șansă de a salva 
partida. Scorul este l*/2—1/2 în fa
voarea lui Mihail Tal, care va juca 
cu piesele albe în partida a 3-a.

ROMA. — In turul al doilea al 
„Cupei Italiei" la fotbal s-a înre
gistrat o surpriză de proporții: uni 
din fruntașele campionatului italian 
de fotbal, F. C. Napoli, a fost în
vinsă cu 1—0 de Catanzaro, for
mație care activează în divizia se
cundă.

MADRID. — Cursa ciciistă de 6 
zile, desfășurata pe velodromul a- 
coperit din Madrid, a revenit echi
pei belgiene Rik van Steenbergcn — 
de Loof.

BRUXELLES. — Intr-un meci a- 
mical de rugbi, echipa Stade Fran- 
cais a învins reprezentativa Belgiei 
cu scorul de 3—0. La juniori, e- 
chipa Belgiei a dispus cu 9—3 do 
Stade Francais.
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