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Ieri, in campionatul de hochei I
I

învingătoare
I
I

Primul tur al campionatului 
republican la hochei a continuat 
ieri cu jocurile etapei a doua. 
O etapă în general calmă, care 
. ’Apus echipele din „primul plu
ton" celor din a doua jumătate 
valorică a clasamentului. Favo- 
riții au cîștigat cu mai multă 
sau mai puțină ușurință, între
cerea dintre ei continuînd însă 
ieri doar sub aspectul satisfac
ției de a realiza scoruri.

NEMULȚUMIREA 
LUI VACAR...

Hocheiștii militari au arătat 
ieri dimineață o deosebită vervă 
de joc, apreciabilă chiar în con
dițiile timidei rezistențe pe care 
ie-au opus-o clujenii, lipsiți — 
în acest tur — de aportul obiș
nuitului lor golgeter, Cazan I. 
Toate liniile „steliștilor" s-au 
mișcat bine, au combinat sigur 
și — după cum arată scorul de 
16—0 (2,9, 5) — foarte eficace. 
Știința Cluj și-a încercat puțin 
șansele în atac doar în prima 
repriză, mulțumindu-se în rest

la eforturi pentru limitarea sco
rului. Acesta a luat, de altfel 
proporții într-o perioadă destul 
de scurtă (minutele 25—35). 
cînd Steaua a înscris opt go
luri 1 Un singur... nemulțumit, 
ieri, în echipa Steaua : fundașul 
Vacar. Pentru că... este singu
rul jucător de cîmp al forma
ției care n-a marcat. în rest, fie
care din componenții echipei 
și-a înscris numele pe foaia de 
înregistrare a golurilor. Cala 
mar și Ștefanov — de cîte trei 
ori, Varga de două ori, Pe
trescu, G. Szabo, I. Hollo, 
Gheorghiu, Trăușan, Ionescu, 
Niță, Peter — cîte o dată.

CINCI MINUTE = CINCI 
GOLURI

în prima întîlnire
seară, Tîrnava Odorhei 
reeditat repriza „albă" 
jocul inaugural al turneului.

de a-
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Eveniment sportiv aștep
tat Cu nerăbdare de iubi
torii' de gimnastică din 
tara noastră, campionatele 
internaționale ale Româ
niei din acest an se vor 
desfășura la sfîrșitul aces
tei săptămîni în sala Flo- 
reasca. La această ediție 
— cea de a VIII-a — și-au 
anunțat participarea spor
tivi și sportive din 7 țării 
Cehoslovacia, Franța, R.D. 
Germană, Iugoslavia, Polo
nia, Ungaria și bineînțeles, 
România. Printre cei în
scriși figurează cîteva nume 
cunoscute pe plan interna
țional, ca sportivii germani 
Rosemarie Heritz și Gei- 
hard Dietrich, gimnastul 
maghiar Istvan Aranyos șl 
alții. Majoritatea pârtiei-

ARBITRII ÎNTTLNIRII DE 
BASCHET DINAMO - 

FENERBAHCE
Inttlnlrea de baschet re

tur Dinamo București—Fe
nerbahce Istanbul din ca
drul „C.C.E." va il arbi
trată de Kokorev (U.R.S.S.) 
șl Velkey (Ungaria). Parti
da este programată șîmbă- 
tă la ora 19, In sala Flo- 
reasca.

panților vor fi tineri, „ 
ranțe" ale țărilor respec
tive pentru J. O. de la 
Mexic.

Dintre sportivii noștr' 
care vor concura la „in
ternaționale" remarcăm pe 
Elena Ceampelea, Rozalia 
Baizat, Aniton Cadar (pe 
care îl prezintă alăturat 
fotoreporterul nostru Paul 
Romoșan în timpul unei 
sărituri spectaculoase la 
cal), Al. Silaghi, Gh. Tohă- 
neanu.

In programul campiona
telor figurează exerciții im
puse (cele patru pentru cam
pionatul mondial din anul 
1966) și liber alese. Vineri, 
începînd de la 
va concura cu 
duminică de la 
exercițiile liber 
luni, tot de la 
avea loc concursul primi
lor 6 clasați la fiecare a- 
parat.

„CUPA DINAMO 
LA CICLOCROS

La Oradea, Timișoara și Galați 
meciurile cele 

din etapa de azi, la fotbal
mai interesante

Înaintea finalei campio
natului republican, care va 
avea loc la 21 noiembrie, 
cicliștii vor putea să-și 
verifice stadiul de pregă
tire în cadrul competiției 
de ciclocros dotată cu 
„Cupa Dinamo". întrecerea 
se va desfășura duminijcă 
dimineața pe traseul din 
șos. Pantelimon și va pro
grama probe pentru toate 
categoriile de alergători.

Cursa fruntașelor, Rapid și Petro
lul, continuă azi indirect: la Oradea 
și la Timișoara. Realizînd duminică 
un avans de 5 puncte asupra for
mației ploieștcne, rapidiștii doresc 
să mențină... distanța și după etapa 
de azi, eventual chiar s-o mărească ; 
rămîne de văzut cum vor privi „pro
blema” celelalte trei „părți” interesa-

le, Crișul, 
șoara.

întoarsă 
țian”

Petrolul și

acasă după

Știința Timi- acasă, mai

„dușul sco- 
administrat la Pitești, formația 

orădeană va căuta să * se reabiliteze 
în fața propriului public într-un meci 
deosebit de greu. Vor reuși orădenii 
să stopeze cursa victorioasă a fero
viarilor ? „Calculele hîrtiei" îi indică 
favoriți pe rapidiști dar, să nu ui

tăm, Crișul joacă bine 
ales acum cînd „lanterna" este mai 
amenințătoare ca oricînd.

Adăugind la presupuneri o situație 
absolut reală, indisponibilitatea lui 
Ion Ionescu, accidentat în meciul cu 
Știința Timișoara, ajungem Ia con
cluzia că sarcina rapidiștilor va fi 
azi destul de grea. Ne gîndim nu 
numai la aportul obișnuit al lui Io
nescu în cadrul echipei sale ci, mai 
ales, la ultimele două meciuri ale fe
roviarilor care, în pofida victoriilor 
obținute, au marcat un regres în ran
damentul general al formației. La 
.Oradea, în linia de atac feroviară va 
figura, probabil, juniorul Neagu, un 

: element talentat, remarcat cu prilejul 
mai multor meciuri amicale.

Gîndurile suporterilor petroliști se 
îndreaptă azi spre Timișoara, unde 
echipa locală, Știința, primește repli
ca formației ploieștene. Va reface 
Petrolul ceva din terenul pierdut du
minică fată de Rapid? Nu este ex
clus, avînd în vedere forma constant 
bună, de multe etape, a ploieștenilor 
și capacitatea echipei de a se nto-

MARIUS POPESCU

(Continuare In pag. a 3-a)

Fază din ultimul joc Steaua — Știinfa Craiova, disputat pe sta
dionul „23 August". Portarul craiovean va re(ine balonul... in apro
pierea lui Pavlovici, căzut la pămint.

Foto: N. Aurel

DEFINITIVAREA
LOTULUI NATIONAL DE RUGBI

La sediul Federației române de rugbl a avut loc ieri consfătuirea 
.comună a colectivului de antrenori care se ocupă de pregătirile lotu
lui reprezentativ cu colegiul . central de antrenori și membri al birou
lui federal, s.a expus un material despre stadiul de pregătire a lotu
lui în vederea meciurilor de la Hanovra și Lyon. Au fost stabiliți ju
cătorii care vor face deplasarea in R. F. Germană : linia I Dinu, Ră- 
dulescu, Ionescu. Iordăchescu ; linia a Il-a M. Rusu, Țuțulanu, V. Rusu ; 
linia a 111-a Iliescu, Demian, Băltărețu ; mijlocași Mateescu, Stăneseu, 
Dragomirescu : treisferturi Vusec, Irimescu, Ciobănel, Teodorescu ; fun
daș Penciu. Plecarea este fixată pentru ziua de 12 noiembrie.

Azi la ora 10.30 lotul susține ultimul meci de verificare, pe stadionul 
„23 August1*, in compania formației Vulturii U.M. Timișoara, din cam

pionatul de calificare.
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dividuale la lupte libere 
juniori. Competiția, la care 
participă aproape .160 de 
tineri luptători din toate 
regiunile țării, continuă în 
zilele de sîmbătă și dumi
nică.

categoria A, C.S.M.S. Iași 
a terminat la egalitate cu 
Farul Constanța (3—3), 
după ce condusese la pau
ză cu 3—0.
au fost înscrise 
țanu (lovitură
cior căzută) pentru gazde 
și Vătafu (lovitură de pe
deapsă) pentru oaspeți. 
(D. Diaconescu — coresp. 
reg.).

LUPTĂTORI ROMÂNI 
IN BULGARIA

In cursul zilei de 
luptătorii români 
Gheorghe, I. Baciu, j 
nache, FI. Ciorcilă. 
Mezinca (greco-romane) 
și Gh. Tăpălagă, N, Crls- 
tea, P. Coman, Gh. Ure- 
ianu, Șt. Stîngu (libere) 
părăsesc Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre Haskovo 
(R. P. Bulgaria), care va 
găzdui un interesant tur
neu internațional. Lotul 
de sportivi este însoțit de 
antrenorul emerit Ion 
Corneanu. întrecerile au 
loc în zilele de 12, 13 și 
14 noiembrie.

C.S.M.S. IAȘI - FARUL
CONSTANTĂ 3-3 (3-0)

LA RUGBI
IAȘI, 9 (prin telefon). 

Intr-un meci restanță din

BOXERI ROMÂNI PESTE HOTARE

organizat în zilele
Kaunas (U.R.S.S.)

FINALELE CAMPIONA
TULUI DE LUPTE LIBERE 

JUNIORI

Vineri 12 noiembrie, ora 
17, în sala Giulești, încep 
finalele campionatelor in-

La turneul internațional de box 
de 18 19, 20 și 21 noiembrie, la
participă și cîțlva reprezentanți ai țării noastre. Co
legiul central de antrenori a stabilit următorul lot : 
Constantin Gruiescu (cat. muscă), Constantin Nego- 
escu (cat. pană), Anton Murg (cat. semiușoară), Ște
fan Popoacă (cat. ușoară), Virgil Badea (cat. mijlocie 
mică) și Mihai Gheorghionj (cat. grea). Lotul va II 
însoțit de antrenorul Ion Chlrlae.

Campionatul mondial de handbal

Echipa noastră a pierdut partida cu Ungaria
FREIBURG 9 (prin telefon). — 

întîlnind într-o partidă decisivă în 
ceea ce privește ocuparea primului 
loc în cea de a doua serie a turneu
lui final al campionatului mondial, 
selecționata Ungariei, handbalistele 
noastre s-au comportat din nou ne- 
multumitor și au părăsit terenul în
vinse : 6—9 ț5—7). în felul acesta 
reprezentativa noastră a pierdut prac
tic orice speranță de a mai putea o- 
cupa primul loc în serie.

Și în acest meci s-a manifestat din 
nou lipsa de eficacitate a echipei 
noastre, care a ratat o serie de oca
zii favorabile, printre care și două 
lovituri de la 7 m (Ana Botan. Con
stanța Dumitrescu). De asemenea,

s-au comis greșeli în apărare, ceea 
ce a permis formației maghiare să 
realizeze cîteva goluri din situații 
neconcludente- sau prin șuturi de la 
9—10 m distanță.

Partida a început în nota de domi
nare a selecționatei noastre, dar, 
după cîteva minute, echipa Ungariei 
se impune printr-o apărare fermă, 
depășind ușor momentele critice. Si 
după ce handbalistele romînce au 
condus în min. 2, cu 1—0, scorul a 
devenit eqal (1—1, min. 41, în con
tinuare avantajul fiind pînă la sfîrși
tul partidei de partea formației ma
ghiare: 4—1 (min. 11), 7—3 (min. 
15), 8—5 (min. 25).

Punctele au fost înscrise de i

Romhanyi (4), Lengiel, Balogh, 
Schmid, Szendi, Hajek, (Ungaria) și 
de: Dumitrescu (2), leonte, Floro- 
ianu, Nemeț, Boțan (România). A ar
bitrat corect Bengt Westergaard 
(Danemarcal

F. SPIER 
antrenor secund al lotului 

reprezentativ
în prima serie a campionatului 

mondial s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Danemarca — Japonia 
10—9 (5—4), Iugoslavia — R. F. 
Germană 8—4 (3—2). Pînă la închide
rea ediției nu ne-a parvenit rezul
tatul meciului Cehoslovacia — Pjch 
lonia.



PERSPECTIVE OLIMPICE LA CLUBUL STEAUA

ALINIEREA SE FACE DUPĂ CEI DIN FRUNTE!
Distanta de mii de kilo

metri dintre Tokio și 
Ciudad de Mexico poate 
îi parcursă astăzi, datorită 

mijloacelor moderne și foarte 
rapide de transport, în numai 
cîteva ore. Și totuși, pentru 
sportivi, chiar pentru cei mai 
buni dintre ei, această distantă 
va fi parcursă in exact... patru 
ani I

Drumul de la Tokio spre 
Ciudad de Mexico a început, 
așadar, și pentru sportivii ro
mâni și se va încheia în toam
na anului 1968, o dată cu ple
carea delegației Republicii So
cialiste România la cea de a 
XlX-a ediție a Jocurilor O- 
limpice de vară. Bineînțeles, 
toti cei ce activează pe acest 
tărîm, activiști sportivi, antre
nori, profesori și, în primul 
rînd, sportivii, doresc ca a- 
ceastă delegație să reprezinte 
cît mai bine tara noastră, ca 
sportivii români să fie cît mai 
bine pregătiți, din toate punc
tele de vedere, astfel ca par
ticiparea lor să însemne un 
frumos succes.

Acestea sînt dorințe legiti
me ale fiecărui iubitor al spor
tului, ale participanților săi și 
ele tin seama de faptul că 
avem un tineret talentat, cu 
mari posibilități de afirmare, 
că avem antrenori pricepuți, 
că mișcarea noastră de cultură 
fizică și sport dispune de con
dițiile necesare. Căile și mij

Ritm de pregătire cit mai 
inalt!

La această întrebare, actuală 
pi extrem de Importantă, a răs
puns clubul Steaua prin organi
zarea unei ședințe a consiliului 
său șl a alteia cu sportivii frun
tași, care au analizat situația în
deplinirii planului prevăzut a fi 
realizat în anul 1965. Darea de 
seamă prezentată și discuțiile care 
au urmat, foarte interesante prin 
conținut și prin varietatea pro
blemelor, s-au referit la activita
tea clubului Steaua, care și-a pro
pus să dea loturilor olimpice un 
număr mai mare de sportivi decît 
la Tokio și care să fie astfel pre
gătiți ca să poată obține rezultate 
mal bune decît la trecuta ediție a 
Jocurilor Olimpice — 5 medalii 
(1 de aur, 2 argint și 2 de bronz) 
și 42 de puncte aduse de sportivii 
militari.

Din capul locului vrem să 
subliniem o idee care a stat, 
de altfel, la baza discuțiilor, 
și care ni se pare foarte inte
resantă: ia Olimpiada din 1968 
nu attt condițiile specifice 
Mexicului și dificultatea acli
matizării trebuie să constituie 
problema nr. 1 pentru sporti
vii și antrenorii noștri, ci creș
terea impresionantă, într-un 
avînt continuu, a valorii spor
tului internațional.

De aici rezultă că sportivii noș
tri trebuie pregătiți nu numai 
pentru a face față celor 2278 me
tri ai altitudinii capitalei mexi
cane, diferenței de 7 fuse orare, 
variațiilor sensibile de tempera
tură, schimbării regimului ali
mentar etc. ci, în primul rînd, ei 
trebuie astfel pregătiți încît să-și 
ridice neîncetat măiestria spor
tivă, pentru a putea obține, in 
mod curent, rezultate de cea mai 
înaltă valoare internațională și 
care să le poată asigura succesul 
în Întrecerea cu cei mai buni 
sportivi ai lumii. Și să nu uităm 
că in afara unor sportivi din țări 
recunoscute ca valoroase în acest 
domeniu de activitate, în ultimii 
ani au apărut performeri de mare

Peste 5000 de copii și juniori 
la concursurile de selecție

In această privință consem
năm ca pozitivă preocuparea 
pentru creșterea copiilor și ju
niorilor în cadrul secțiilor de 
juniori — nou înființate — de 
atletism, gimnastică, caiac-ca- 
noe, canotaj academic, box, 
lupte, haltere, înot, scrimă, ci
clism și tir, adică la sporturile 
olimpice. Această preocupare 
n-a putut însă cunoaște un 
succes general datorită și fap
tului că nu toti antrenorii clu
bului au muncit cum s-ar fi 
cuvenit pentru organizarea a 
cît mai multor concursuri de 
selecție și a unei activități te
meinice cu cei depistați. Dacă, 
de exemplu, la diferitele ac
țiuni de selecție la scrimă au 
fost văzuti peste 700 de tineri, 
la atletism peste 700, la fotbal 
peste 2500, la gimnastică peste 
2044 ia alte sporturi numărul 

loacele care ar putea duce la 
împlinirea acestor dorințe, la 
realizarea obiectivelor propu
se, au fost arătate în docu
mentele plenarei din ianuarie 
a Consiliului General al 
UCFS, pe baza cărora a fost 
întocmit și planul de activi
tate pe linia sportului de per
formanță din tara noastră, pe 
perioada anilor 1965—1968. In 
cadrul acestui plan general 
fiecare secție pe ramură de 
sport din cluburi și marile a- 
sociații sportive a primit sar
cini concrete, în funcție de po
sibilități, pentru ca printr-o 
muncă plină de răspundere, 
bine organizată, să poată con
tribui — ca rotițele unui cea
sornic —• la punerea în miș
care a marelui angrenaj care 
este sportul nostru de perfor
mantă și care vizează, ca o- 
biectiv însemnat, o cît mai 
bună reprezentare la Olimpi
ada anului 1968.

Deoarece, în mod practic, 
sezonul majorității competiții
lor sportive din acest an se 
apropie cu pași mari de finiș, 
apare ca foarte firească nece
sitatea bilanțului. Ce s-a fă
cut în acest sezon pe linia 
spartului de performantă, pen
tru depistarea eliementelor 
apte de a fi selecționate în 
loturile olimpice, pentru pre
gătirea lor, astfel ca să poată 
evolua cu succes pe bazele 
sportive mexicane.

clasă din țări mai puțin dezvol
tate din punct de vedere sportiv, 
cum sînt Kenia, Ghana, Trinidad- 
Tobago, Etiopia ș.a.

Pregătirile pentru Olimpiada 
de la Ciudad de Mexico îm
bracă forme variate, dar in
tensitatea și volumul lor sînt 
aceleași pe toate meridianele 
globului, adică foarte ridicate. 
Iată de ce e necesar ca și noi 
să ne încadrăm în acest ritm 
de pregătire.

OBIECTIVE ȘI CAILE 
DE REZOLVARE

Pentru anul 1965 în fața consi
liului clubului Steaua au stat nu
meroase probleme importante : 
consolidarea organizatorică a sec
țiilor ; îmbunătățirea conținutului 
șl formelor procesului instructiv- 
educativ; pregătirea cadrelor de 
antrenori și tehnicieni ; îmbună
tățirea bazei materiale a muncii 
de educație etc.

în cadrul măsurilor luate pen
tru consolidarea secțiilor se cu
vine să amintim de acțiunea de 
verificare a efectivului acestora 
în sensul menținerii doar a acelor 
sportivi care obțin rezultate de 
certă valoare sau a acelora care 
au perspectiva unor rezultate de 
rezonanță internațională. în felul 
acesta a fost stabilită o nomina
lizare mai concretă a valorilor 
clubului, al cărui rezultat a fost 
selecționarea unui număr de 152 
sportivi care ar putea intra în 
atenția specialiștilor diferitelor fe
derații.

De asemenea, au fost selecțio
nați, pentru început, 45 de tineri 
cu reale perspective de progres, 
cu care se va lucra special. Re
nunțarea la unii dintre sportivi, a- 
junși la un anumit potențial fi
ziologic care nu le mai permite 
să dea un randament — ca per
formanță — corespunzător cerin
țelor actuale, se face para
lel cu acțiunea de promovare a 
unor elemente noi, de perspectivă. 

acestora a fost extrem de re
dus (tir — 60, baschet — 25, 
box — 40 etc.). De aici apare 
firesc și numărul foarte mic al 
celor selecționați (tir —■ 8, ca
notaj —■ 25, box — 18 etc.)!™ 

Fără a se minimaliza efor
turile depuse, trebuie arătat că 
acestei activități nu i s-a sta
bilit încă profilul corespunză
tor, astfel ca secțiile de juni
ori să dispună de efective 
mari, cu o bază permanentă 
de tineri de valoare, principa
lă rezervă a echipelor de se
niori. De aceea , promovarea 
în formațiile de seniori a unor 
tineri crescuți în secțiile de 
juniori ale clubului a fost 
pînă în prezent cu totul spo
radică, iaT la unele echipe 
chiar inexistentă (baschet, 
handbal, volei, gimnastică, po
lo etc.). La această situație

s-a ajuns ș! ea urmare a fap
tului că unii antrenori ai e- 
chipelor de seniori au consi
derat că această sarcină revi
ne numai antrenorilor care au 
ca primă obligație munca cu 
juniorii. Iată de ce se impune 
o grabnică schimbare a acestui 
mod de a privi lucrurile.

In afara acțiunilor de selec
ție organizate pentru copii și 
juniori, consiliul clubului a 
inițiat o serie de concursuri, 
dotate cu „Cupa Steaua", pen
tru tinerii militari.

Planul acestor acțiuni va 
trebui respectat cu strictețe 
iar rezultatele urmărite cu 
toată atenția, pentru a le a- 
sigura eficiență, deoarece 
1966 reprezintă de fapt anul 

Un scurt bilanț
ln decursul acestui an, sportivii clubului Steaua au rea

lizat 26 de recorduri republicane de seniori ți 16 recor
duri de juniori, au cîțtigat 88 de titluri de campioni repu
blicani de seniori (dintre care 11 pe echipe) si 20 de titluri 
de juniori (10 pe echipe), dar pînă la 31 decembrie mai 
sînt încă în desfășurare campionatele de box, lupte ți 
scrimă etc.

Un număr de 248 sportivi militari ți 26 de antrenori au 
făcut parte în acest an din loturile republicane de seniori 
ți juniori.

In 1965 sportivii de Ia Steaua au cucerit 7 titluri de 
campioni europeni, au înregistrat 5 victorii la Jocurile 
Balcanice ți peste 100 de victorii în diferite concursuri 
internaționale.

în general, bilanțul sportivilor de la Steaua este într-un 
evident progres față de anul 1964.

Pentru 1966 sportivii, antrenorii ți consiliul clubului Steaua 
îți propun ca acest bilanț să fie serios îmbunătățit, în 
special sub aspectul ridicării calitative a performanțelor.

principalei selecții în vede
rea J.O., pentru a se putea 
realiza pînă în 1968 pre
gătirea corespunzătoare a 
acestor sportivi. In atenția 
clubului stă însă și viitoa
rea ediție a Jocurilor O- 
limpice, cea din 1972.

Pregătirea sportivilor frun
tași ai clubului, în special a 
celor nominalizați, se desfă
șoară pe baza unor premise 
teoretice care exprimă expe
riența acumulată de-a lungul

Caiacul și canoea in frunte, 
tirul-codaș !
O foarte bună comportare, 

în această privință, au arătat 
membrii secției de caiac-ca- 
noe, din care au fost nomi
nalizați 36. Aceștia și-au în
deplinit în întregime obiecti
vele propuse, cucerind 5 me
dalii de aur la campionatele 
europene de la Snagov și 16 
titluri de campioni republicani. 
Sportivi ca Vasile Nicoară, 

Cîteva
propuneri

Pentru ca munca să meargă și mai 
bine, activitatea generală să fie mai 
rodnică, specialiștii clubului Steaua 
propun o serie de măsuri a căror 
eficientă țintește Mexico — 1968.

Colonel MAXIMILIAN PÂNDELE 
(președintele clubului Steaua): Cu 
învățămintele culese în acest sezon 
vom trece de îndată la luarea unor 
măsuri corespunzătoare. Sîntem con- 
știenți că anul viitor va fi hotăritor 
pentru pregătirile olimpice. VOM 
LUA TOATE MASURILE ORGANI
ZATORICE, TEHNICE ȘI EDU
CATIVE PENTRU CA SPORTIVII 
PREGĂTIȚI ÎN CADRUL CLUBULUI 
STEAUA SĂ-ȘI PERFECȚIONEZE 
NEÎNCETAT MĂIESTRIA, SĂ A- 
TINGĂ — ÎNTR-UN NUMĂR CÎT 
MAI MARE — O CERTA VALOARE 
INTERNAȚIONALĂ, ASTFEL CA VI
ITORUL LOT OLIMPIC AL ȚĂRII 
NOASTRE SĂ CONTEZE PE SPOR
TIVI BINE PREGĂTIȚI DIN TOATE 
PUNCTELE DE VEDERE.

ÎN ACEST SCOP, ÎN ACTIVITATEA 
VIITOARE, PENTRU CONSILIUL 
CLUBULUI NOSTRU, PRINCIPALUL 
CRITERIU DE APRECIERE A MUNCII 
SPORTIVILOR ȘI ANTRENORILOR 
VA FI NUMAI ȘI NUMAI COMPA- 
MAREA REZULTATELOR OBȚINUTE

anilor 3e antrenorii clubului 
și de ceilalți specialiști români, 
cele mai noi cuceriri pe plan 
mondial în domeniul antrena
mentului, avîndu-se în vedere 
progresul sportului mondial si 
cerințele internaționale. în,,con
tinuă creștere.

Ln vederea concretizării a- 
cestor idei, în 1965 toată aten
ția s-a îndreptat spre selecția 
sportivilor, alcătairela loturi

lor de candidați olimpici la ni
velul clubului (s-a ținut seama 
de performanțele realizate, de 
posibilitățile de progTes ale 
sportivilor, de starea lor de 
sănătate, de calitățile morale 
șl de voință, de capacitatea do 
mobilizare și de luptă în con 
diții grele etc).

■

Așadar, anul 1965 a în
semnat baza de plecare I 
Rezultatele înregistrate de> 
sportivii militari, pe baza 
pianului de dezvoltare, pot 
fi considerate ca mulțumi
toare. Din cei 152 de spor
tivi nominalizați, 86 la sută 
și-au realizat integral preve
derile stabilite pentru acest 
an. Iar restul de 14 la sută 
au obținut cifre în imedia
ta lor apropiere.

Haralambie Ivanov, Nicolae 
Terente, Andrei Conțolenco, 
Andrei Igorov etc., pot fi dați 
ca exemplu.

Din cei 9 sportivi nominali
zați în secția de atletism, re
zultate remarcabile au înre
gistrat Iolanda Balaș, Viorica 
Viscopoleanu și Victor Cara- 
mihai, cotați printre cei mai 

buni din lume în acest sezon. 
Nu și-au îndeplinit însă o- 
biectivele stabilite Ilie Popa, 
Petre Astafei și Gh. Zamfires- 
cu. Popa, deși are mari posibi
lități de progres, nu a reușit 
cele 4.27:00,0 planificate la 
50 km marș, pentru că, consi- 
derîndu-se cel mai bun din 
țară, nu a mai arătat aceeași 
exigență față de propria-i pre
gătire ca anul trecut, de exem
plu. Astafei se demobilizează 
prea repede în fața anumitor 
greutăți. Cu mai multă ambi
ție și perseverență și ținînd 
seamă de calitățile fizice pe 
care le are, el ar fi trebuit să 
depășească rezultatul de 5 
metri la prăjină. Zamfir eseu 
are oarecari „circumstanțe", 
deoarece a fost accidentat la 
început- de sezon.

Cu tot progresul realizat de 
sportivii nominalizați și de cei 
de perspectivă, trebuie apre
ciat că totuși majoritatea re
zultatelor sînt încă departe de 
valorile internaționale. De a- 
ceea, e necesar ca atleții să-și 
îndeplinească cu mult mai 
multă conștiinciozitate sarci
nile prevăzute în programul 
de pregătire, să participe mai 
activ la antrenamente.

Dintre că 4 boxeri nomi
nalizați, C-tln Ciucă, Nic. 
Gîju și Vasile Dobre și-au 
realizat obiectivul propus 
pentru acest an. Se impune ca 
în 1966 boxerii militari — și 
mai ales Niculescu — să acor
de o mai mare atenție pregă
tirii fizice generale și specifi
ce, să muncească cu perseve
rență pentru lărgirea și per
fecționarea gamei de procedee 
tehnice, pentru perfecționarea 
loviturilor cu ambele brațe etc.

Opt luptători de la „greco- 
romane" și 10 de la „libere" 
figurează în lotul candidaților 
pentru Olimpiadă. Ion Baciu, 
S. Popescu, I. Gabor, Gh. Tă- 
pălagă, Al. Geantă, P. Cîrciu- 
maru, Gh. Ureianu și Șt. Stîn- 
gu și-au îndeplinit prevederile 
stabilite la începutul anului. 
Considerăm însă că în pregă
tirea acestor sportivi există 
încă mult loc de mai bine și 
că ei trebuie să se preocupe 
îndeaproape de o pregătire 
tehnică corespunzătoare, prin 
însușirea de noi procedee și 

★ ★ ★
Am trecut în revistă, pe scurt, activitatea cîtorva dintre 

secțiile pe ramură de sport ale clubului Steaua. O concluzie 
generală care se desprinde din activitatea anului 1965 este 
aceea că sportivii și specialiștii acestui important club de 
performantă din tara noastră au înregistrat importante suc
cese pe linia îndeplinirii planului de măsuri elaborat la 
începutul anului. Nu se poate însă omite că au existat și 
unele rămîneri în urmă. Spre totala înlăturare a lipsurilor, 
spre generalizarea și sporirea succeselor trebuie îndrept e 
toate eforturile în anul și în anii ce vin. Toate forțele 
tru ridicarea pe o treaptă valorică cît mai inaltă a întregii 
activități a clubului Steaua !

★ ★
DE EI CU NIVELUL PERFORMANȚE
LOR MONDIALE.

Pentru ca munca să se desfășoare 
la cel mai înalt nivel calitativ, tre
buie să fim ajutați și mai mult de 
forurile sportive în acțiunea de se
lecție a copiilor și juniorilor, în re
zolvarea cît mai grabnică a celor
lalte probleme, care nu depind nu
mai de noi și care mai frinează acti
vitatea clubului Steaua.

Prof. NICOLAE TĂRCHILĂ (an
trenor de volei): Cunoașterea facto
rilor specifici Mexicului trebuie să 
orienteze pregătirea noastră. Sînt de 
părere ca, în vacanța de iarnă, volei
baliștii să înceapă o pregătire 
la munte, la cabana Vorban, de 
exemplu. Colegiul central de antre
nori trebuie să stabilească o linie 
metodică clară, pentru întreaga pe
rioadă care a mai rămas pînă la J.O., 
metodică pe care noi, antrenorii din 
cluburi, s-o aplicăm cu consecvență, 
sub controlul organelor de speciali
tate ale UCFS. Păstrez convingerea 
că modul de desfășurare a campio
natului nostru nu slujește, de fapt, 
scopului inițial, al pregătirii pentru 
campionatele europene și mondiale, 
pentru Olimpiadă. în campionatul 
republican jucăm meciurile la un in
terval de cîte o săptămină ; Ia marile 
competiții aceste meciuri sînt pro
gramate zilnic. Propun organizarea 
etapelor de campionat în cicluri de 
turnee, la anumite perioade, meciu
rile avînd Ioc zilnic,

Prof. IOAN KUNST-GHERMA- 
NESCU (antrenor emerit la handbal)-! 
Deși handbalul va fi sport olimpic 
abia peste șapte ani, îmi permit să 
mă consider ca făcînd parte, de pe 
acum, din această mare „familie" și 
să fac o observație care mi se pare 
destui de importantă. Antrenamentul 
sportiv contemporan se bazează pe o 
serie de științe ajutătoare, care Ia 
noi, la Steaua, ca și la alte cluburi, 
sînt prea puțin folosite. Concluzia se 
subînțelege ! în altă ordine de idei, 
vreau să arăt că noutățile sporty 
mondial trebuie să le preluăm numai 
în mod critic și să le aplicăm la spe
cificul nostru, dar numai în măsura 
In care ne sînt necesare, șl nu așa 
ca să fim in pas cu...moda, cum am 
fost, nu de mult, cu îzometria.

NICOLAE NAVASART (antrenor 
emerit la caiac-canoe): Pentru a 
putea obține rezultatele dorite la 
Ciudad de Mexico, este mai mult decît 
necesar ca fiecare sportiv în parte 
să cunoască cu cea mai mare exac
titate planul general al pregătirii, 
scopul final al acestei pregătiri, me
todele ce vor fi folosite, pentru ca 
fiecare să-și poată aduce o contribuție 
însemnată pe parcursul celor trei anf 
care au mai rămas pînă la Mexico, 
în activitatea viitoare a caiaciștilor 
și canoiștilor trebuie fixate norm® 
tehnice care să fie urmărite și 
neapărat cucerirea unui titlu de cam
pion republican să constituie singurul 
obiectiv.

Pagină realizată de ROMEO VILARA

contraprocedee tehnice. Pentn 
aceasta li se cere mai multi 
dăruire la antrenamente, ma 
multă pasiune în pregătire.

Aproape întreaga echipă d' 
scrimă a clubului Steaua țin 
tește selecția olimpică. Cei F 
sportivi nominalizați au avut 
în general, o comportare sa 
tisfăcătoare, dintre ei impu 
nîndu-se în mod deosebit 
Olga Orban-Szabo, Ecaterin; 
Iencic, Ileana Drîmbă, lone 
Drîmbă, Șt. Haucler, Iuliu Falb 
După cum se vede, evidenție 
rile se opresc la... floretiști 
Componenții echipelor de spa 
dă și sabie n-au atins încă ( 
certă valoare internațională 
Pentru aceasta mai au înec 
foarte mult de muncit.

Din secția de tir a clubului 
au fost nominalizați doar... 7 
trăgători. Numărul acesta este 
destul de mic în raport cux?i_« 
al legitimaților din secție (54). 
Faptul se explică prin vatos- 
rea scăzută a multor sportivi, 
care, îndeosebi în ultimul an, 
au înregistrat rezultate me
diocre. Rezultate mulțumitoare 
au obținut Virgil Atanasiu și 
Mihai Dumitriu la pistol vite
ză, Gh. Enache la talere. In 
general, însă, trăgătorii de la 
armă liberă calibru redus, ca
libru mare și standard nu s-au 
ridicat la valoarea așteptată și 
sînt departe de ceea ce se rea
lizează în mod obișnuit pe 
plan internațional. Nicolae Ro
taru, de pildă, un sportiv ta
lentat, cu experiență, n-a ob
ținut în 1965 ceea ce se aștep
ta de la el, mai ales la cam
pionatele europene. De ce ? 
Pentru că Rotaru a început să 
fie superficial în pregătire, ne
glijează indicațiile antrenori
lor, considerînd că de acum 
nu mai are nimic de învățat, 
că rezultatele trecute îi « 
tot dreptul (!) să se compbite 
astfel. Și rezultatele s-au vă
zut I

Rotaru, Ciulu, Sandor, dar 
și toți ceilalți componenți ai 
echipei de tir, nominalizați 
pentru J.O., trebuie să priveas
că cu mai mult simț de răspun
dere pregătirea lor, să fie mai 
exigenți, să-și organizeze mai 
bine activitatea, pentru a pu
tea îndreptăți speranțele ce se 
pun în ei.



J
La Oradea, Timișoara și Galați Spectacole... & neacu RĂDULESCU

meciurile cele mai interesante Timișorenii au muncit foarte 
mult, dar n-au tras la poartă.

din etapa de azi, la fotbal

Crișul — de la 4—0, acasă 
cu Siderurgistul, la 0—6, la 
Pitești.

După auloaccidentarea lui 
Ionescu, atacul Rapidului n-a 
mai dat randament.

(Urmare din pag. 1) „goluri, cît mai multe goluri",

biliza în jocurile susținute în deplasare. 
Oricum, meciul se anunță „deschis" !

Un meci care va strînge, sîntem siguri, 
hn public foarte numeros este cel de la 
Galați, unde Siderurgistul își „dispută" 
cu Farul de loc invidiatul loc 14. După 
rezultatul egal din meciul cu Știința 
Cluj, în care Siderurgistul nu a cîștigat 
nn punct, ci a... pierdut un punct, me
ciul de azi va fi abordat de gălățeni cu

Programul jocurilor
de duminică
din Capitală

Stadionul Dinamo : ora 10,30 : Di
namo Victoria — C.F.R. Roșiori 
(categ. B) ; ora 12,15 : Dinamo Bucu
rești — Dunărea Giurgiu (juniori).

Stadionul Politehnica: ora 11,00: 
Știința București — Poiana Cîmpina 
(categ. B).

Terenul Timpuri Noi : ora 9,30 : 
FI. roșie București — Tehnometal 
București (juniori) ; ora 11,00 : FI. 
roșie București — Textila Sf. Gheor- 
ghe (categ. C).

Terenul 23 August III : ora 11,00 : 
Metalul București — Electrica Con
stanța (juniori).

Terenul Veseliei: ora 11,00 : Di
namo Victoria Buc. — C.F.R. Roșiori 
(juniori).

Stadionul Steaua : ora 10,00 : Steaua 
București — Știința București (ju- 

» dori).

deviza 
știut fiind faptul că în meciul de du
minică ei și-au creat o sumedenie de 
ocazii clare, dar n-au fructificat nici 
una.

Dintre celelalte meciuri din țară, Știin
ța Cluj—Steagul roșu și U.T.A.—Dinamo 
Pitești, interesul acestuia din urmă este 
sporit de ultima „ispravă" a piteștenilor, 
învingători ta scor în fața Crișului și 
a căror evoluție este așteptată Cu inte
res • la Arad.

La București, cuplajul de pe „Repu
blicii", aparent destul de „domol", poate 
furniza totuși surprize. Să nu uităm 
că studenții craioveni vin întotdeauna în 
Capitală cu o apreciabilă și caracteristică 
doză de ambiție, cu care n-ar fi exclus 
ca, o dată și o dată, să răstoarne... 
carul mare.

Cît despre C.S.M.S., o ecliîpă destul 
de tehnică, cu un debut remarcabil în 
acest campionat, dar căreia, în ultima 
vreme, nu i-au prea ieșit ...pașii în jocu
rile susținute în deplasare, este de aș
teptat ca în fața publicului bucureștean 
să arate că locul 4 în clasament și cele 
11 puncte acumulate nu reprezintă limi
tele pretențiilor sale.

Referindu-ne, în încheiere, la forma
țiile bucureștene, Dinamo și Steaua, este 
neîndoios faptul că ele vor căuta să-și 
apropie victoria pentru a putea urca în 
clasament unde, deocamdată, ocupă locuri 
care nemulțumesc pe simpatizanții aces
tor două echipe.

In meciurile de azi, antrenorii celor 
două formații vor alinia, probabil, echi
pele care au jucat duminica trecută. 
La Steaua nu este totuși exclusă rein
trarea lui Pavlovici, refăcut după o 
scurtă boală.

Doi pe un balansoarde CarambolPăcat benzină...

Ecouri pe marginea 
articolelor publicate

Pronosport

Atletismul în slujba scrimei!

La redacție au sosit mai multe scrisori 
care se referă la articolul ,,Atenție celor 
mai tineri... seniori111 publicat nu de 
mult în ziarul nostru. Aceste scrisori a- 
duc în discuție fapte care completează 
exemplele

Pentru
Ploiești :

noastre.
astăzi iată o scrisoare din

Duminică dimineață a avut loc un 
concurs de atletism rezervat copiilor 
și juniorilor începători în scrimă. La 
start au fost prezenți circa 50 de 
concurenți de la clubul Steaua, Școala 
sportivă experimentală Viitorul, Știin
ța și Universitatea.

Acest concurs, organizat de secția 
de scrimă a clubului Steaua, a fost 
pe cit de interesant, pe atît de ori
ginal, cuprinzînd probe de... atletism : 
60 m plat, săritura în lungime cu 
elan, triplu salt de pe loc, (juniori) și 
flotări în brațe. Așadar, „nepoții lui 
d’Artagnan" și-au măsurat forțele pe 
pista de zgură, într-o atmosferă de 
entuziasm, în sala de atletism a cen
trului „23 August". Atletismul, prin 

dștările lui naturale (alergări, sări- 
uiri) a venit să indice ca un baro
metru gradul de pregătire fizică ge
nerală și să ajute, într-o anumită mă
sură, procesul de selecție. Brațul scri- 
merului are nevoie de forță în mo
mentele de încordare statică, de vi
teză în clipa declanșării loviturii, pi
cioarele au nevoie de forță și de de
tentă pentru asigurarea poziției „în 
gardă" și pentru efectuarea de depla
sări rapide. Iată, deci, că atletismul

slujește scrima ! Bazele pregătirii fi
zice generale trebuie puse la vîrsta 
junioratului, prin dezvoltarea unui 
variat bagaj de deprinderi motrice, 
fără de care nu se poate ajunge la 
marile performanțe.

Promotorii acestei acțiuni frumoase, 
care merită felicitări, au fost : maes
trul sportului Stelian Constantin, 
fesorii Sorin Poenaru, Octavian 
tilă și alții. Dintre concurenți 
dențiem pe juniorii Constantin 
răgan, Nicolae Ionică, Marcela 
ceanu, Cristina Medianu, 
Gheorghe, toți de la Steaua și Elisa- 
beta Gheza, Mihaela Ștefan și Petre 
Hilariu de la Școala sportivă experi
mentală „Viitorul".

Federația de specialitate recomandă 
tuturor secțiilor din țară să organi
zeze asemenea concursuri, care vor sti
mula activitatea antrenorilor în ceea 
ce privește pregătirea începătorilor și 
vor contribui la îmbunătățirea dez
voltării fizice multilaterale a sporti
vilor.

Etapa a II-a a acestui concurs va 
avea loc la 21 noiembrie.

UN IMPERATIV : 
FORMAREA CADRELOR

pro- 
Vin- 
evi- 
Bă- 

Gre- 
Aurelia

ELENA DOBINCĂ

IN CURIND, PE ECRANE

Articolul intițulat „Atenfie celor 
tineri... seniori" a ridicat o problemă 
importantă. Dăinuie încă, la majoritatea 
cluburilor, lipsa de preocupare în ceea 
ce privește formarea juniorilor. Petrolul, 
U.T.A., Știința Cluj se pot mândri că 
sînt singurele excepții; an de an ele 
cresc — perseverent — juniori. Este 
drept, nu tofi ajung însă în categoria A.

O slăbiciune ă fotbalului nostru este

mai

că nu toate marile cluburi se ocupă cu 
seriozitate de formarea juniorilor. E mai 
comod să atragi tineri gata formați, cu 
multă strădanie, de alții. Azi, aproape 
în fiecare echipă găsești jucători care 
provin de la U.T.A., Petrolul sau Știinta 
Cluj. Așa se explică de ce unele secții 
de fotbal își spun : ce rost are să crești 
juniori dacă-i găsești gata formați în altă 
parte.

Și încă ceva: nu întotdeauna cei „re
coltați" dau același randament la noua 
echipă. Incet-încet trec pe tușă, își 
pierd forma și valoarea.

Iată, așadar, o altă fafetă a proble
mei ridicată de articolul amintit. Cum 
problema este vastă, îi las pe cei de 
specialitate să-și spună mai detaliat cu- 
vintul.

CONSTANTIN ZAMFIR 
economist la Uzina „1 Mai‘-Ploiești

• Programul concursurilor Prono
sport de < 
(A nr. 46 
riuri din 
ria B și 
italian A.

Programul este următorul:
I.

duminică 14 noiembrie ac 
și B nr. 12) cuprinde 8 me- 
campionatul nostru cateqo- 
5 meciuri din campionatul

II.

III.

C.F.R. Arad — A. S. Cuair
C.F.R. Pașcani — Metalul Buc. 
Arieșul — Minerul Lupeni 
C.S.M. Reșița — C.S.M. Sibiu 
Bologna — Roma
Cagliari — Internazionalo 
Lazio — Spăl
Napoli — Torino 
Juventus — Fiorentina

VOLEI: Clasamentele in categoria
Aslil/i, meci de

După patru și, respectiv, trei e- 
tape în campionatele republicane — 
masculin și 
A, seriile 
astfel:

feminin
I, alasamentele

la categoria 
arată

MASCULIN

1. Rapid București
2. Tractorul Brașov

4 4 0
4 4 0

12: 1 8
12: 5 8

A

UN NOU FILM ROMÂNESC
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3

mpionat Ia Drâila
3. Dinamo București 3 3 0 9: 1
4. Știinta Galați 422 8: 6
5. Știința Brașov 422 7: 8
6. Farul Constanța 422 6: 7
7. Știința Cluj 422 6: 8
8. Constructorul Brăila 321 8: 4
9. Steaua București 4 13 7: 9

10. Petrolul Ploiești 413 5:11
11. Știința Timișoara 404 4:12
12. Minerul Baia Mare 404 0:12

FEMININ

1—2. Dinamo București 3 3 0 9:0
1—2. Rapid București 330 9:0
3—4. Știința Cluj 3 2 1 8:5
3—4. Farul Constanța 3 2 1 8:5

5. Știința Craiova 3 2 1 7:7
6. C.P. București 3 1 2 4:8
7. Partizanul roșu Brașov 3 1 2 3:7
8. Penicilina Iași 3 1 2 3:8
9. C.S.M. Sibiu 3 0 3 4:9

10. Metalul București 3 0 3 3:9

MECIUL MASCULIN
TORUL BRĂILA—DINAMO BUCU
REȘTI, restanță din etapa a treia, 
se joacă astăzi.

CONSTRUC-

Minerul B. Mare — Vagonul 
Arad
Constructorul Brăila — Progre
sul Buc.

A.S.A. Tg. Mureș — Industria 
sîrmei

IV. Oltul R. Vîlcea — Dinamo Bacău 
V.

VI. 
VII. 

VIII.
IX.
X.

XI. 
XII. 

XIII.
• Numai azi și mîine vă mai pu

teți procura bilete pentru tragerea 
specială Loto de vineri 12 noiembrie. 
La această tragere, în afara premi
ilor obișnuite în bani se acordă nu
meroase premii suplimentele In 
obiecte : 20 autoturisme, motociclete, 
frigidere, aparate radio ș.a. De ase
menea se mai atribuie 50 excursii 
duble (cite două persoane), cu pe
trecerea Revelionului la Brașov.

Tragerile Loto oferă de fiecare dată 
premii mari, atît pe biletele întregi 
cît și pe sferturi. Astfel, la tragerea 
Loto din 29 octombrie a.c. partici
pantul Petre Mătrăcaru din București 
a obținut pe un bilet sfert un pre
miu în valoare de 120.000 Iei.

• A început vînzarea biletelor la 
concursul Sportexpres nr. 13. Acest 
concurs va atribui 22.958 premii in 
obiecte și bani, în frunte cu 20 au
toturisme, precum și 60 excursii în 
Ungaria și Cehoslovacia. Cele 20 
autoturisme sînt : 4 „Renault 10 ma
jor", 4 „Wartburg Lux", 2 „Fiat 850", 
2 „Wartburg Standard", 4 „Fiat 600“, 
2 „Trabant Combi" și 2 „Trabant 
601".

în afara acestor cîștiguri, pe lista 
premiilor mai găsim : motociclete, 
frigidere, televizoare, aparate radio, 
covoare, ceasornice etc.

Pentru atribuirea celor 22.958 pre
mii se vor efectua 40 extrageri.

Tragerea concursului Pronoexpres 
de azi va avea loc la Arad.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

Tncepînd de la 16 noiembrie, „VIAȚA STUDENȚEASCA" va apare 
săptâmînal (marți) în 12 pagini. Revista va cuprinde o rubrică perma
nentă adresată elevilor din clasele a X-a și a Xl-a.

Costul unui exemplar - 0,50 lei.

în curînd - „AMFITEATRUL", revistă liferar-arlistică pentru stu- 
denți.

Revista va apare lunar în 16 pagini. Costul unui exemplar - 
1 leu.

ABONAȚI-VĂ LA „VIAȚA STUDENȚEASCĂ" și „AMFITEATRUL" !



BASCHET: Azi și mîine, etapă intermediară 
în campionatele republicane

Azi ți mîine, în Capitală, la Cluj, 
Oradea, Brașov și Galați, echipele 
masculine și feminine din seria I a 
campionatelor republicane dispută o 
etapă intermediară. Din cele 11 me
ciuri programate se desprind, prin va
loarea apropiată a adversarelor și 
prin locurile ocupate în clasamente, 
ocurile Dinamo Oradea — Rapid, 

Știința Galați — Știința Timișoara la 
băieți și Voința București — Mureșul 
Tg. Mureș la fete. Celelalte întîlniri 
aie etapei : masculin : Știința Bucu
rești — Farul Constanța, Dinamo 

In meciul susținut duminică, in compania Constructorului București, 
maestro sportului Anca Racovifă (Rapid) a avut o comportare remarca
bilă. Spectatorii clujeni vor avea prilejul să-i urmărească evoluția în 

partida Rapid — Știin',a care se dispută azi la Cluj
Foto : A. Neagu

București — Știința Tg. Mureș, Știin
ța Cluj — Aurul Brad ; feminin : 
Știința București — Constructorul 
București, Voința Brașov — I.C.F., 
Crișul Oradea — Progresul București. 
Toate meciurile masculine din provin
cie se dispută joi.

Partidele din București se desfă
șoară în sala Floreasca, de la ora 16, 
în următoarea ordine : Știința — Con
structorul (f), Voința — Mureșul (£), 
Dinamo — Știința Tg. Mureș (m), 
Știința — Farul (m).

După debutul dinamoviștilor bucureșteni in „C.C.E.“ la baschet

De ce „minus 14 puncte“ după primul meci?
Ora tîrzie a convorbirii telefonice și 

dificultățile „citirii* pe foaia internațio
nală de arbitrai nu ne-au permis să dăm 
amănunte despre primul meci al dinamo
viștilor bucureșteni în „C.C.E.*. Iată 
însă, că luni seara ei s-au întors de la 
Istanbul și am putut sta de vorbă cu an
trenorul lor, Dan Niculescu.

— Cum a fost jocul ?
— E necesară un fel de... cronică. Și 

o... avancronică: nu am prevăzut un ase
menea rezultat. Așteptările cu privire la 
adversari au fost însă confirmate: e 
echipă bună... dar atit. Nimic strălucit 
și, în joc, n-aș putea spune că au avut 
vreun procentaj excepțional în aruncă
rile la coș, sau cine știe ce noutate tac
tică cu care să ne surprindă. Și totuși...

Dar, nimic nu este inexplicabil în

Steaua, Dinamo și Voința M. Ciuc 
învingătoare

(Urmare din pag. 1)

cel cu Steaua. Timp de 20 de minute, 
echipa lui Tordk I (cel mai vîrstnic 
jucător în activitate) a jucat de la 
egal cu dinamoviștii, ba chiar uneori 
le-a periclitat serios poarta. După 
prima pauză, „scuturați" serios la 
cabină de Flamaropol și Cosman, an
trenorii echipei, dinamoviștii au în
ceput un joc de combinații rapide, 
derutante, cu care și-au impus supe
rioritatea. Astfel că între minutele 21 
și 25, portarul Orban a scos de cinci 
ori pucul din poartă la șuturile lui 
Pană, Bașa, Osvat, Florescu și Pop, 
după care acalmia și-a pus din nou 
amprenta pe joc. în ultima „treime" 
a partidei, cînd Dinamo și-a menajat 
linia I în vederea meciului de astă- 
seară cu Steaua, scorul a fost majo
rat prin două goluri ale lui Boldescu. 
Scor final : 7—0 (0—0, 5—0, 2—0) 
pentru Dinamo. A fost un meci des
tul de plăcut, care a reliefat forma 
bună a liniei Bașa — Boldescu — 
Ștefan precum și progresul lui Pop. 
Au arbitrat M. Hușanu și Z. Fodor.

O REPRIZA EXCELENTĂ 
A ȘTIINȚEI BUCUREȘTI

în ultimul joc, Voința Miercurea 
Ciuc a primit o replică neașteptat de 
viguroasă din partea studenților 

sport. Mai întîi, desfășurarea meciului. 
Am început destul de bine ca joc, dar 
nervozitatea și-a spus curînd cuvîntul, 
prin ratări în special. Conduceam cu 7 
puncte (19—12, 21—14) în minutul 9, 
dar diferența putea fi mai mare. De 
altfel, nu am jucat defensiv, la „limita
rea scorului1*, ci la victorie, care ne era 
cert accesibilă. De la jumătatea reprizei, 
însă, a început „căderea* : la pauză eram 
conduși cu 2 puncte, iar la reluare gaz
dele și-au mărit avantajul, în primul find 
pentru că noi n-am marcat cît trebuia 
(mobilitate slabă în atac, contraatac nul, 
agresivitate sporadică, pripeală în arun
cări și — logic — ratări din poziții 
clare). în schimb, am început să greșim 
și în apărare : după pauză am jucat pu
țin „zonă*, dar a fost așa de greșit a-

bucureșteni. Asigurîndu-și în prima 
repriză o diferență confortabilă 
(5—1), elevii lui Paul Sprencz au 
scăzut ritmul în cea de a doua și — 
la aceasta adăugîndu-se o revenire, 
viu aplaudată de către public, a for
mației bucureștene — diferența s-a 
redus pînă la 5—3. Știința ne-a plă
cut mult în această parte a jocului, 
prin apărarea sa bine organizată și 
incisivitatea atacurilor. în ultima 
parte, scorul a devenit doar 5—4 
(minutul 49) pentru Voința! Echipa 
din Miercurea Ciuc începe însă acum 
un adevărat „forcing" și termină în
vingătoare cu 7—4 (5—1, 0—2, 2—1). 
Autorii punctelor: Iuliu Szabo (2), 
Ioanovici (2), Andrei, Otvoș și Fr. 
Balint, respectiv T. Vacar (2), Barbu 
și Mihăilescu. Voința s-a impus mai 
greu decît era de așteptat din cauză 
că — după scorul de 4—0 — jucă
torii săi au renunțat la jocul combi- 
nativ. Știința București (antrenor N. 
Zografi) a făcut un joc mai bun decît 
cel din etapa inaugurală. Au condus 
arbitrii Fl. Marinescu și I. Florescu.

★

Programul de azi : Voința — Știința 
Cluj (ora 9), Tîmava — Știința Buc. 
(ora 17), Steaua — Dinamo (ora 19), 
Acestea sînt orele prevăzute în pro
gram. Cele reale depind de... arbitri. 

plicată incit... gazdele au făcut pătrun
deri prin ea ! Asta, cu toate că se ba
zau doar pe acțiuni individuale și pripite. 
Dar, au reușit... Menționez că cel mai 
eficace dintre adversari, Kozluca, a fost 
„tinut* pe rind de Novac, Giurgiu. Vis
tier, dar... degeaba /

•— Ce se poate spune despre jocul fie
căruia în parte ?

— In primul rind, punctele marcate 
(n.n. între paranteze punctele din prima 
repriză) : FENERBAHCE — Baturalp 7 
(01), Poyrazoglu 20 (10), Kobaner 8 
(7), Kozluca 23 (8), Esel 10 (2), 
Baras 17 (11); DINAMO — Spi
ridon 8 (21), Albu 18 (12), Giurgiu 
8 (6), Visner 7 (II), Novac 13 (9),
Kiss 0 (!), Viciu 2 (2). Ioneci 2 (0), 
Dragomirescu 13 (4). De la noi, singurul 
la valoarea normală a fost Dragomirescu, 
care s-a dovedit mai pufin impresionabil 
(mă refer la miza jocului și la cei a- 
proape 5 000 de spectatori care și-au în
curajat cu adevărat frenetic echipa). No
vac s-a lovit la călcîi în prima repriză 
(s-a jucat pe podea de beton!) și a avut 
4 greșeli personale încă în min. 17; 
Spiridon a însumat tot atîtea încă in 
min. 13, iar Giurgiu în min. 14! Kiss 
— destul de bun în apărare, dar neaș
teptat de slab în atac : n-a avut „coș* 
și a și aruncat uneori fără justificare 
tactică. Albu s-a „contaminat* de acea
stă adevărată... molimă a nervozității și 
n-a mai marcat după pauză cum tre
buia. Arbitrajul a fost corect ; nu se 
poate spune că a influențat rezultatul.

— Cum se poate explica această com
portare ?

— Cred că tăria nervoasă și sudura 
morală la noi au fost deficitare. Echipa 
s-a... obișnuit să „cadă* dacă formația 
de bază nu e în zi bună. Apoi, cred că 
jucătorii au fost prea încrezători în pro
priile forte la intrarea pe teren și ime
diat ce att dat de „greu* au capotat. 
Drumul cu microbuzul a fost o mare gre
șeală și a cuprins (pe lingă o nu prea 
gravă... rătăcire de drum) o porfiune de 
aproape 100 km nepavată, care a contat 
cît un... meci greu.

— Credem că nu sînt totuși pericli
tate șansele de calificare ?

— In mod foarte realist, nu sînt pe
riclitate, ci... mari. Echipa adversă - nu 
are cum face un salt valoric. In schimb , 
cu un efort de concentrare, băieții noștri 
pot juca la valoarea normală. Asta în
seamnă, după părerea mea, diferența 
largă și calificatorie, de 20—25 de 
puncte 1

G. RUSSU-ȘIRIANU

SPORTUL-cel mai simplu mijloc de menținere a sănătății
Din totdeauna, cei ce frecventează terenurile de spoit sau tribunele 

stadioanelor sînt preocupați de problema corelației dintre practicarea 
sportului și sănătate. Nu este de mirare, deci, că această problemă 
reapare deseori nu numai în paginile revistelor de specialitate, dar și 
în coloanele ziarelor de mare tiraj. Recent, sub titlul de mai sus, ziarul 
vest-german „STUTTGARTER ZEITUNG" a reluat această temă scriind 
următoarele:

„Nu există nici o îndoială în pre
zent asupra valorii ce o au pentru 
sănătate exercițiile fizice, atît pentru 
persoanele mature cît și pentru 
cele tinere. Observații întreprinse 
timp de ani asupra copiilor au de
monstrat că copiii care au făcut gim
nastică au cîștigat mai mult în greu
tate și în înălțime decit cei care 
nu s-au antrenat. Totodată, cercetările 
științifice și observațiile făcute au 
arătat că exercițiile fizice pot fi 
practicate pînă la o vîrstă înaintată 
și au constituit tratamentul ideal 
pentru multe boli ale bătrîneții. Așa 
se întîmplă, de pildă, cu hiperten
siunea arterială — atîta timp cît pre
zintă. neregularități de ordin nervos 
— care scade printr-un antrenament 
sportiv. Chiar și organismul vîrstni- 
cilor este capabil să facă față antre
namentului. Inima unei persoane, ma
ture care nu a făcut nici un fel de 
sport trebuie să degajeze o energie 
dublă pentru menținerea circulației 
normale a sîngelui, decît inima unei 
persoane antrenate.

Oamenii care în viața lor au avut 
o îndelungată activitate sportivă sînt, 
din punct de vedere biologic, mai ti
neri cu 10 și — în unele cazuri — 
cu 15 ani decît nesportivii. La per
soanele antrenate arterioscleroza apa- : 
re mult mai rar. Nu există nici un 
mijloc mai simplu de prevenire și de 
vindecare a afecțiunilor sistemului I 
nervos vegetativ decît mișcarea prin 
intermediul jocului și sportului! Me
dicina modernă a trecut, în majori
tatea afecțiunilor cronice, de la tra- , 
tamentul prin repaus la tratamentul 
prin exercițiu.

Cercetările întreprinse asupra per
soanelor antrenate în toate discipli

nele sportive au arătat ce influentă 
favorabilă are sportul în special asu
pra inimii și circulației sîngelui. Re
zultatele obținute au demonstrat acest 
lucru la copii, femei tinere și băr
bați de toate vîrstele care au făcut 
sport, chiar dacă nu a fost vorba de 
sport de performanță. Astăzi este un

REVISTA PRESEI STRĂINE

fapt recunoscut că, printr-o pregă
tire sportivă sistematică, inima sănă
toasă crește și devine mai mare. Ea 
capătă o capacitate mai mare decît 
la persoanele normale și, ceea ce 
este esențial, devine mult mai puter
nică decît la oamenii care nu s-au 
preocupat de loc de exercițiile fi
zice. Inima unui sportiv pulsează mai

Știri, 
rezultate

BRUXELLES. — Echipa belgiană de 
fotbal Standard Liege a susținut pe te
ren propriu un meci amical cu Interna- 
zionale Milano — campioana Italiei. Par
tida s-a încheiat la egalitate : 3—3, după 
ce la pauză oaspeții au condus cu 3—1. 
Toate cele trei goluri ale formației ita
liene au fost marcate de Domenghini. 

încet în perioadele de repaus și ten
siunea arterială este mai coborîtă.

Inima sportivului poate fi asemă
nată cu un motor mare care, chiar 
și la eforturi mari, merge cu turații 
mai reduse. Printr-o presiune mai 
coborîtă a sîngelui și o frecvență mai 
scăzută a bătăilor sale, inima eco
nomisește oxigen. Pericolul ca o ase
menea inimă să cunoască tulburări 
circulatorii este neînsemnat. In plus, 
practicarea sportului are o influentă 
favorabilă și asupra sistemului ner
vos, asupra proceselor de asimilare 
și dezasimilare, astfel încît se. 'reduce 
substanțial pericolul unei îmbolnăviri 
de arterioscleroză.

Astăzi este dovedit că neglijarea 
educației fizice are influentă chiar 
asupra duratei vieții oamenilor. 
Această neglijare duce și la o re-* 
ducere a capacității de muncă. înso
țită de tulburări nervoase. Printr-o 
pregătire sportivă regulată această 
boală a civilizației poate fi învinsă. 
Reiese, deci, că gimnastica și sportul 
nu trebuie să lipsească din preocupă
rile omului modern.

Dacă vrei să duci o viață fericită, 
să fii mulțumit, să ai o bătrînețe fru
moasă — trebuie să trăiești ca un 
adevărat sportiv".

BUENOS AIRES. — Turneul de te
nis de Ia Buenos Aires a fost cîștigat de 
italianul Nicola Pletrangeli, care în fi
nală a dispus cu 6—8, 6—4, 6—0, 1—6, 7—5, 
de Cliff Drysdale (Africa de sud). Proba 
feminină s-a încheiat cu victoria Iul 
Nancy Ritchie (S.U.A.), învingătoare cu 
6—2. 6—4 în jocul cu Norma Baylon (Ar
gentina). In finala probei de dublu, cu
plul Mulligan, Drysdale a întrecut cu 
10—8, 6—4, 6—1 pe PietrangeM, Koch.

PRAGA. — Federația de hochei a Ce
hoslovaciei a solicitat Ligii Internaționale 
de hochei pe gheață organizarea cam
pionatelor mondiale din 1969 la Praga, 
avtnd în vedere că In 1969 se aniversează 
60 de ani de existență a hocheiului ce
hoslovac.

BUDAPESTA. — După încheierea cam
pionatului R.P. Ungare, cîștigat de e- 
chipa Vasas Budapesta, cei mai buni 
fotbaliști maghiari se pregătesc să ple
ce într-un lung turneu care va începe

Hocheiștii italieni’ 
se pregătesc 

pentru București 
Comisia tehnică a federației ita

liene de hochei pe gheață a hotărît 
ca naționala Italiei să susțină un 
meci de verificare cu o formație so
vietică —• Lokomotiv Moscova sau 
Aripile Sovietelor —, în vederea 
formării echipei ce va participa la 
turneul de baraj de la București (cu 
echipele României și Franței) și la 
alte întreceri internaționale. Compo- 
nenții echipei Italiei vor fi convo- 
cați la 3 decembrie la Milano, unde 
vor efectua primul antrenament ofi
cial. Canadianul Bryan Whittal a 
fost reconfirmat ca antrenor al re
prezentativei Italiei pentru sezonul 
1965'1966.

sîmbătă la Frankfurt pe Main. După 
meciul de la Londra, fotbaliștii ma
ghiari vor pleca apoi în țările Americii 
de Sud. Din lot fac parte 18 jucători 
printre care Gelel, Matrai, Sipos, Bene, 
Albert, Fenyvesi.

VARȘOVIA. — La Varșovia, pe teren 
acoperit, s-a disputat meciul interna
țional de tenis dintre echipele Poloniei 
și Franței. Tenismanii francezi au repur. 
tat victoria cu scorul de 5—0. In ultimul 
joc de simplu, Contet l-a învins cu 6—3, 
6—2 pe Lewandowski. Din echipa fran
ceză au mai făcut parte Barclay și Jauf- 
fret.

TORINO. — Campionul european de 
box la categoria mijlocie, italianul Nino 
Benvenutti, a susținut la Torino un meci 
amical pe distanța de 10 reprize în com
pania porto rican ului Johnny Torres. 
Benvenutti a fost declarat învingător 
prin descalificare în rundul 7.

Echipa de fotbal a Scoții 
a învins Italia, 

in min, 89: 1-0
Serviciul nostru de radio. Aseară, 

tîrziu, s-a desfășurat pe stadionul 
Hampden Park, din Glasgow, în fața 
a 130 000 spectatori întîlnirea dintre 
reprezentativele Scoției și Italiei diu 
cadrul grupei a VIII-a a prelimina
riilor campionatului mondial de fot
bal.

Victoria a revenit pe merit echipei 
scoțiene cu scorul de 1—0 (0—.0),
prin golul înscris de fundașul 
în min. 89 ! Echipa gazdă a atacat 
tot timpul (raport de cornere 15—5) 
și apărarea italiană a cedat în fina
lul partidei. Ambele echipe au acum 
cîte 7 puncte. Meciul revanșă va 
avea loc la 7 decembrie la Neapole.

PARTIZAN BELGRAD—WERDER 
BREMEN 3—0

Ieri, la Belgrad, în cadrul optimilor 
de finală ale „C.C.E." (primul meci) 
Partizan Belgrad a dispus de cam
pioana R. F. Germane, Werder Bre
men. cu 3—0 (0—0). Gazdele au fost 
net superioare șl au înscris prin 
Iusufi, Hasanghici, și Pirmayer, 
turul va avea loc la 17 noiembrie Ia 
Bremen.
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