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CAMPIONATUL REPUBLICAN DE HOCHEI

i/ictorii scontate în etapa de ieri

Tn zilele de 11 și 12 
loc Plenara Comitetului 
Comunist Român.

La lucrările Plenarei 
și membrii supleanți ai
membrii Comisiei Centrale de Revizie, 
invitați șefii secțiilor C.C. al P.C.R., miniștri, 
secretari ai comitetelor regionale de partid, 
președinții consiliilor agricole regionale, con
ducători ai organizațiilor de masă și ai unor 
instituții centrale de stat, redactori șefi din 
presa centrală.

Plenara a dezbătut și aprobat în unanimitate 
Raportul cu privire la îmbunătățirea condu
cerii și planificării agriculturii, prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al Comitetului Central al Partidului Comunist

Român. Plenara a adoptat o rezoluție - care 
va fi dată publicității - cuprinzînd măsurile ce 
trebuie luate în vederea îmbunătățirii condu
cerii și planificării agriculturii.

De asemenea, Plenara a ascultat informarea 
privind vizitele delegațiilor de partid și gu
vernamentale ale Republicii Socialiste România 
în Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și 
în Republica Populară Bulgaria. Plenara Co
mitetului Central a aprobat în unanimitate ac
tivitatea delegațiilor de partid și de stat care 
au vizitat Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Bulgaria, constatînd cu satisfacție că 
aceste vizite au adus o contribuție importantă 
la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colabo
rare tovărășească dintre partidele și popoarele 
țărilor noastre.

ASTĂ-SEARĂ UN MECI TRADIȚIONAL: STEAUA-VOINȚA M. CIUC -
Prima „manșă* a campiona- 
lui de hochei pe gheață a con- 
luat ieri, după o scurtă pa- 
:ă, prin disputarea jocurilor 
apei a IV-a în care au fost 
oqramate întîlniri între e- 

'ițle clasate pe primele trei 
auri și cele de pe locurile 
njălpare. în asemenea con
ții?'desigur că partidele nu 

oferit prilejul de a urmări 
spute echilibrate și dinamice, 
ceasta, cu atît mai mult cu 
t jucătorii și-au menajat 
ițele, deoarece azi au loc cele 
ai importante meciuri,
OINȚA M. CIUC—TÎRNAVA 
TDORHEI 12—2 (5—0, 4—1, 

3—D 
Partida a început printr-o 
iccesiune de atacuri rapide

Jucătorii de la Voința periclitează din nou poarta echipei 
Tîrnava Odorhei

Foto : A. Neagu

ale jucătorilor din M. Ciuc, 
care au și realizat un gol, prin 
inepuizabilul Iuliu Szabo, chiar 
în primul minut- Am avut, deci, 
impresia că vom înregistra în 
carnetele noastre o „avalanșă"

Astăzi competiția se încheie 
cu următoarele partide : ora 
9 : Tîrnava Odorhei—Știința 
Cluj ; ora 17 î Dinamo—Știin
ța București ; ora 19 : Steaua 
—Voința M. Ciuc.

de goluri. Lucrurile s-au petre
cut însă invers : „focul 
paie" s-a stins repede și 
continuare, hocheiștii din 
dorhei — fără să se ridice 
valoarea demonstrată în alte 
partide — au reușit totuși să 
rezolve cu succes acțiunile tot 

de 
în 
O- 
la

înaintea meciului cu Portugalia

mai mult lipsite de forță ale 
echipei Voință. Uneori chiar, 
Tîrnava a contraatacat cu 
promptitudine, realizînd în fi
nalul ultimelor două reprize 
cîte un gol.

Au înscris : I. Szabo (5), Fe- 
renezi (2), Otvos, Csiszer, Ca- 
zimir Hollo, Iacob Antal, Imre 
Antal pentru Voința și Gali 
(2) pentru Tîrnava. Au arbi
trat Șt. Zablău și Fr. Buta.

DINAMO BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA CLUJ 10—2 

(4—0; 4—0; 2—2)
Meciul care a inaugurat 

programul de seară a fost,

CĂLIN ANTONESCU

(Continuare In pag. a 6-a)

Astăzi 
Floreasca 
rolul de 
unor pasionante 
baschet. Programul debutează 
cu întîlnirea Constructorul — 
Voința și continuă cu... eternul 
derbi al campionatului feminin, 
Știința București — Rapid. Am
bele contează în seria I a ca
tegoriei A.

Desigur însă, „capul de afiș* 
îl reprezintă meciul retur din 
„C.C.E.* dintre Dinamo Bucu
rești, campioana țării noastre 
și Fenerbahce Istanbul, cam
pioana Turciei. Handicapul de 
14 puncte cu care s-au întors 
din Turcia, dinamoviștii, per-

după-amiază. sala 
îndeplinește din nou 
gazdă primitoare a 

meciuri de

După „impuse", conduc Evelyne Letourneur (Franța) 
și Gheorghe Tohăneanu (România)

In sala Floreasca din Capitală
început ieri cea de a VIII-a edi-a

ție a campionatelor internaționale 
de gimnastică ale României, între
cere care reunește sportivi și 
sportive din Cehoslovacia, 
Franța, R. D. Germană, Polo
nia, Ungaria și România. Pro
gramul primei zile a cuprins 
exerciții impuse. Fiind unul din 
primele concursuri internațio
nale în care gimnaștii s-au pre
zentat cu exercițiile impuse pen- 

Astăzi, în sala Floreasca,

fect recuperabil — după păre
rea noastră — aduce un sur
plus de interes partidei. De data 
aceasta, pentru campioana 
noastră nu mai poate fi vorba 
de subestimarea adversarului, 
nici de drumuri obositoare și 
nici de „galerie* pe cît de po
trivnică, pe atît de sonoră. Ele
ment deloc neglijabil, reintra
rea pivotului Cernea, restabilit, 
le dă un puternic atu în plus.

Dacă pentru dinamoviști ele
mentele noi și reprezentînd un 
avantaj net față de primul meci 
sînt reale și incontestabile, 
pentru oaspeți problema se 
pune invers. Desigur, o „zestre* 
de 14 puncte nu-i... de colo.

„INTERNAȚIONALELE- DE GIMNASTICĂ ALE ROMÂNIEI

tru viitoarele „mondiale", a fost 
interesant de urmărit modul de 
interpretare și de însușire a lor 
de către gimnaștii și gimnastele 
din cele șase țări participante.

Constant bună la toate apara
tele, cunoscuta gimnastă fran
ceză Evelyne Letourneur se a- 
flă după „impuse" pe locul I, 
la aproape im punct de Ivanca 
Fortova (Cehoslovacia) și Gerda 
Adloff (R.D. Germană). Gimnas
tele românce au fost de nerecu-

Dar păstrarea ei se va dovedi, 
după părerea noastră, un lucru 
greu. Reprezentanții noștri sînt 
hotărîți să joace cît mai bine 
și să se califice, iar jocul de 
miercuri, cu Știința Tg. Mureș, 
a arătat că ei au depășit 
„punctul mort*. Nu ne îndoim 
că echipa antrenată de maes
trul sportului Dan Niculescu va 
presta, ca și în alte ocazii, un 
joc frumos și eficace, care-i stă 
în puteri, iar rezultatul îi va 
fi suficient de clar favorabil. 
Deplin succes I 

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

noscut. Concurînd crispat, reținut, 
cu greșeli de execuție și cu ezitări 
și ratări, ele au obținut rezul
tate slabe. Doar pe Rozalia Bai- 
zat o găsim printre fruntașo 
(locul VI), celelalte (Ilie, Tuțtn 
ianu, Panait și Ceampelea) a- 
flîndu-se pe ultimele locuri. Du
minică, la exercițiile liber alese, 
așteptăm ca gimnastele noastre să 
facă dovada posibilităților lou 
reale, să obțină rezultate bune.:

In concursul masculin, gim
naștii români „s-au văzut" mai 
mult. Astfel, Gheorghe Tohă- 
neanu este în fruntea clasamen
tului (55,10), iar Hărgalaș (53,45) 
și Condovici (53,00) ocupă locuri 
în „primii șase*. Dintre oaspeți, 
o bună impresie au lăsat Ger
hard Dietrich (R.D.G.) și Istvan 
Aranyos (Ungaria). Gimnaștii 
români Silaghi și Cadar au ra
tat la unele aparate, aflîndu-se 
deocamdată pe locuri modeste.

REZULTATE la individual 
compus : feminin Letourneur 
(Franța) 37,20 ; Fortova (Ceho
slovacia) și Adloff (R. D. Ger
mană) 36,55 ; masculin : Tohă- 
neanu (România) 55,10 ; Dietrich 
(R. D. Germană) și Aranyo» 
(Ungaria) 54,00.

Duminică concursul continuM 
cu exercițiile liber alese, iar 
luni — întrecerea primelor șase 
clasați la fiecare aparat. In attn 
bele zile, startul la ora 17.

- -----,------------ ---------- ----------- -

niine la ora 14,15 pe stadionul „23 August"
DUMINICA „PUNA"

„a opt zile plnă la meciul 
omânia — Portugalia, ultima 
pariție a unsprezecelui nostru 
rprezentativ în grupa a IV-a 
reiiminară a C. M. Încă opt 
i/e și totuși apropierea eveni
mentului se face de pe acum 
imtită. A fost alcătuit lotul 
irgit In vederea verificării cu 
. V. Hanovra, a crescut simți- 
>r numărul solicitatorilor de 
ilete, dornici să aplaude, In 
flrșit, o victorie românească, 
ar și să-l vadă la „lucru" pe 
usebio „perla din Mozambic", 
e care l-am văzut strălucind 
i miercuri la Sofia. De altfel, 
entru a risipi îndoielile In ce. 
șț privește participarea lui 
usearo în meciul de ia Bucu- 
ești, iată și lista celor 23 de 
rcători (care vor face depla- 
area în România), comunicată, 
iri federației noastre de către 
irul de specialitate din Portu- 
alia: Germano, Coluna, Au- 
lusto, EUSEBIO, Torres, Si
loes, Cruz, Carvalho, Carlser, 
larlos, Baptista, Hilario, Peres, 
.aurenco, Duarte, Morais, Fes- 
a, Pinto, Nobrega, Pereira, 
Traca, Vital.
Vor reuși oare jucătorii noș- 

ri să-i depășească pe portu- 
Ihezi, invincibili plnă în pre- 
;ent în grupa a TV-a ? Aceasta 
» întrebarea care-i frămlntă în 
n.' ntul de față pe iubitorii 
otbafului din țara noastră.

In vederea unei comportări 
a nivelul dorit, pregătirile lo- 
ului au Început ieri pe stadio- 
iul „23 August", unde au lost

prezenți următorii 19 jucători: 
M. Ionescu, Andrei (portari), 
Popa, Petescu, Nunweiiller III, 
C, Dan, Hălmăgeanu, Greavu 
(fundași), Ghergheli, Georges
cu, D. Popescu (mijlocași), Pîr- 
călab, Dumitriu II, L Ionescu, 
Dridea I., Sasu, Badea, S. Avram 
și Codreanu. Tot ieri, cu prile
jul unei conferinje de presă 
finută la federal ie, antrenorii Ilie 
Oană și Ștefan Covaci ne-au 
comunicat echipa care va În
cepe jocul de verificare cu 
formația vest.germană, S. V.

IN PARCUL SPORTIV DINAMO
Din nou parcul sportiv Dinamo concentrează în sală 

și pe terenuri numeroase și interesante competiții ofi
ciale. Duminică, amatorii de sport au la dispoziție un 
atractiv program în care sînt prevăzute întreceri oficiale 
din cadrul campionatelor republicane.

Sala Dinamo va găzdui, începînd de la ora 8,30 meciuri 
din cadrul campionatului republican de volei (catego
ria A, seria I). Se vor întîlni, mai întîi, echipele feminine 
C.P.B. și Rapid, urmînd ca după aceea amatorii de volei 
să asiste la partidele masculine Steaua — Știința Timi
șoara și Rapid — Știința Galați. în continuare sînt pro
gramate meciuri de baschet din cadrul campionatului repu
blican (seria a Il-a).

Pe terenul central al parcului se dispută, începînd de 
la ora 10,30, meciul de fotbal din cadrul campionatului 
categoriei B dintre Dinamo Victoria și C.F.R. Roșiori. La 
ora 12,15 o altă partidă de fotbal : Dinamo București — 
Dunărea Giurgiu (campionatul republican de juniori).

Așadar, o duminică „plină* în parcul sportiv Dinamo.
(Continuare în paq. a 5-a)

G. NICOLAESCU

lată echipa S. V. Hanovra 96 . De la stingă la dreapta, jos: Bohnsack, Kellermann, Graber, 
Hoff, Podlasly, Mulhausen, Bena; la mijloc: Rodekamp, Grunenbetg, Bandura, Mittrovski, 
Kettler, Meyer; in picioare : Heiser, Steinwedel, Nix, Siemensmeyer, Fuchs, P. Kronsbein, Klose, 

Laszig și antrenorul Helmuth Kronsbein,

Astăzi, la Dortmund,
<*BMnanBSBMsassaMsaaanHnni

Jocurile finale ale celei de a lll-a ediții
a campionatului mondial feminin de handbal
DORTMUND, 12 (prin telefon 

de la trimisul nostru special). —
O dată încheiate partidele din 

cele două serii preliminare ale ac
tualei ediții a campionatului 
mondial feminin de handbal, toți 
specialiștii prezenți în acest mare 
oraș, care va găzdui jocurile fi
nale, discută cu aprindere pe mar
ginea șanselor pe care le au cele 
8 echipe în această ultimă con
fruntare. Firește, atenția tuturor 
este îndreptată spre meciul al că
rui rezultat va decide noua cam
pioană a lumii și în care se în- 
tîlnesc reprezentativele Ungariei 
și Iugoslaviei.

Lotul reprezentativ al țării 
noastre a ajuns la Dortmund. 
După cum se știe, handbalistele

noastre vor întîlni echipa Dane
marcei pentru stabilirea locurilor 
5—6 ale clasamentului campiona
tului. Interesant de remarcat esta 
faptul că aceste două echipe și-au 
disputat la ediția trecută (1962) 
finala campionatului mondial I

Programul începe mîine (n.r. 
azi) la ora 16, cu partida dintre 
echipele Poloniei și .japoniei 
(locurile 7—8), după care V« 
urma jocul dintre România și 
Danemarca. Apoi după o scurtl 
pauză se vor întîlni, la ora 18,15. 
reprezentativele Cehoslovaciei șl 
R. F. Germane, după care va aven, 
loc finala ediției a IlI-a a cam-și 
pionatului mondial, între Ungaria^ 
și Iugoslavia.

PETRE GAȚU

La sfirșitul lunii în Capitală!

ROMÂNIA - POLONIA
Activitatea internațională a scri- 

merilor noștri se încheie în a- 
ceastă lună o dată cu meciul bi
lateral România-Polonia, la nive
lul reprezentativelor de tineret. 
Federația poloneză de scrimă <i 
acceptat datele propuse de noi, 
astfel că întîlnirea va avea loc 
în zilele de 26, 27 și 28 noiem-

LA SCRIMA (TINERET)
brie, în Capitală, probabil în sală 
Dinamo. i

Deși amical, meciul interesea
ză deopotrivă ambele reprezenta* 
tive, el constituind un important 
criteriu de selecție, și verificare 
in vederea ediției 1()66 a Cam
pionatelor mondiale de scrimtA 
pentru tineret.



Un peisaj de neuitat di» masivul Retezat: LACUL BUCURA

Pe agenda competițiilor ele ma
f «uuUHE

Turismul nu ține seamă 
de... anotimpuri!

Antrenorul și
„Nivelul actual al societății noastre impwne ridicarea pe o 

treaptă și mai înaltă a cunoștințelor de cultură generală, știin
țifice și tehnice ale tuturor cetățenilor patriei"tehnice, ale tuturor cetățenilor patriei**

și ani de rmewicS, de stu- 
adesea împletind cartea eui

După ani
Jiu, cel mai _
•portul de performanță, numărul cadre
lor tehnice ale mișcării noastre spor
tive crește. Ineă un antrenor și încă 
■nul...

Fără îndoială, cei mai miilți dintre 
antrenori doresc ca sportivii pe care-i 
vor pregăti să urce pe cele mai înalte 
culmi ale măiestriei, pe podiumul ofjrn- 
pic, pe lista de onoare a recondmenilor 
mondiali. Dar dorințele nu devin rea
litate fără muncă. Iată, deci, că — o 
dată examenul de antrenor trecut cu 
succes — legătura cu cartea nu trebuie 
M se Întrerupă, ci — dimpotrivă — 
să se strings. Altădată după „iospiira- 
ție“, cu larga folosire a aprecierii după 
^ochiul infailibil-, pe furate de la unul 
la altul și din generație în generație, 
•a simplul țel de a crea un performer, 
■lunea antrenorului a căpătat astăzi un 
■ou conținut, are alt scop și — firesc — 
trebuie altfel dusă la bnn sfîrșit. Edu- 
aator cu mare putere de influență asu
pra ereșterii tinerei generații, antrenorul 
de azi trebuie să-și lărgească necontenit 
și temeinic bazele științifice ale pre
gătirii sale și ale muncii pe care o în
deplinește.

Legătura eu cartea este, deci, pe pri
mul plan.

Folosesc antrenorii noștri cartea? In 
ne măsură și cum ii ajută ea?

lată eeea ce ne-am propus să dezba
tem în rindurile de față. Reproducem, 
pa scurt, opiniile cîtorva dintre antre
norii clubului Steaua, precum și consta
tările corespondentului nostru pentru 
regiunea Oltenia în cadrul anchetei rea
lizate la fața locului.

NIVELUL PERFORMANTEI = 
LEGĂTURA CU BIBLIOTECA
Prof. I. MUREȘ AN (șeful cabiuetu- 

U metodic al clubului Steaua): „în
registrată de emnometro sau ruletă, a- 
Bată prin puncte sau kilograme, per- 

anța sportivă nut poate fi limitată 
la elortul fizic, la cunoștințele și 

deprinderile tehnico-taetice de stric
te specialitate. Ea este rezultatul unui 
Jmres de pregătire complex, organizat 
JJe baza a numeroase științe ajutătoare: 
fiziologia, biochimia, biomecanica, psi
hologia, pedagogia etc. Se urmăresc 
• serie de probleme importante, dintre 
care amintim adaptarea organismului la 
efort, ridicarea capacității de lucru a a- 
cesttaia plnă la limitele fiziologice, re
facerea rapidă a potențialului biofizio- 
logic, forma sportivă, raportul dintre 
intensitatea efortului și volumul muncii, 
stările afective... Toate acestea impun 
eu necesitate 
nori a unui 
noștințe, de 
generată.

Convins de 
pe lingă sprijinul primit de la medici,

stăpînirea de către antre- 
bagaj multilateral de cu- 
spccialitate și de cultură

adevărul aoestraî deziderat,

SPORTUL POPULAR
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(Din Raportul prezentat 
Nico’lae Ceaușescu la cel 
Congres al P.C.R.)

de tovarășul
de al IX-lea

psihologi, antrenori saupsihologi, antrenori sau profesori, pot 
afirma că un ajutor deosebit l-a re
prezentat pentru mine curtea, atit cea de 
specialitate, cit și cea de cultură gene
rală. Consider că nivelul performanței 
depinde în marc măsură de legătura an
trenorului cu biblioteca, ba chiar poate 
să ne arate dacă, ce, cnm și cit citește. 
Nu poate exista performanța adevărată 
fără pregătire culturală, fără legătură 
permanentă cu NOUL sub toate formele 
lui. Tocmai de aceea colaborarea antre
norilor cu medicii, btochinrișlii și alți 
specialiști a dus la o rodnică activitate 
de cercetare științifică".

STUDIUL PERSEVERENT

Antrenor emerit T9. NAVASART (ca- 
iac-canoe) ~ „Din respect față de ade
văr, trebuie să amintesc că acum 10— 
12 ani (ca să dau un singur exemplu) 
ne bucuram cind un cai aci st atingea 
granița celor 5 minute .pe 1 000 . die 
metri. Documentare... mai mult deloc, 
cum se spune. In 1965, toți cei patru 
componenți ai caiacului românesc de 4 
care a cîștigat titlul european „merg11 
sub 4 minute! Cum a fost posibil? 
Prin studiul perseverent al pasionaților 
antrenori și medici, specaafiști și spor
tivi din ramura sporturilor nautice, stu
diu care constituie un elenoent prin- 
cipal al pro greș irluii. Și m-a fost ușor... 
A trebuit să luăm în mină jiu numai 
manuale legate de sport, ei și elemen
tele de bază ale hidro și aerodinamicii, 
cunoașterea factorilor meteorologici și 
altele. Transformarea acestui bagaj va
riat de cunoștințe din domenii diferite 
(fiindcă și beletristica are um rol de 
seamă) în secunde smulse pistei de apă 
— iată care e»te cel mai mare succes 
al caiacului și canoei românești...*1

CĂRȚI, DA - CITITORI, BA !

De cel puțin 2-—3 ani, în ședințele 
consiliului regional UCFS Oltenia sau 
ale consiliului orășenesc UCFS Craiova 
s-a spus, printre altele:

a) toate cadrele tehnice trebuie să 
•tudieze presa de specialitate;

b) trebuie să ia ființă o bibliotecă de 
documentare la consiliul regional suu oră
șenesc U CFS;

c) se așteaptă o activitate mai rod
nică din partea cabinetului metodico- 
știinfific (eventual o sesiune de comu
nicări ).

Care sînt rezultatele de pînă acum?
Serviciul de difuzare a presei înregis

trează în regiunea Oltenia un total de 
85 de abonamente la revista „Cultură 
fizică și sport1' dintre care cite 8 la 
Turnu-Severin și Tîrgu-Jiu, 9 în orașul 
și 3 în raionul Craiova. Majoritatea 
acestora aparțin însă... bibliotecilor din 
localitățile mas amintite!

Situația este crt se poate de semni
ficativă și confirmă slaba preocupare 
a cadirrfor noastre tehnice (profesori de 
eduea-ție fizică, antrenori, instructori, 
activiști sportivi) pentru ridicarea ni
velului lor profesional. Cu multi dintre 
aceștia an stat de vuatbă. Ei apreciam

Steagul de fruntaș a fost
sportivilor de la I.C.M. 1

I. Airi- 
clasat 

(preșe- 
locut 3,

inițiate de 
construcții, 

membrii 
la nu me

Reprezentanții celor 20 de asocia
ții sportive din cadrul clubului Con
strucția s-au întîlnit zilele trecute 
pentru a analiza activitatea sportivă 
de masă $i de performantă a sporti
vilor constructori. Clubul Construc
ția a inițiat în primăvara acestui an 
o întrecere între asociații, obiecti
vele constînd, printre altele, în mo
bilizarea unui număr mare de mun
citori la Spartachiada de vară a ti
neretului, organizarea acțiunilor tu
ristice, încasarea la timp a cotizației 
sportive, amenajarea de terenuri 
sportive simple etc. Acum s-a făcut 
bilanțul. “ 
înmînat 
(președintele asociației, ing. 
nii). Pe locul secund s-au 
membrii asociației I.C.M. 2 
dinte Mihai Sasu), iar pe 
Granitul și T.CM.-RUC.

In alcătuirea clasamentului, con
ducerea clubului Construcția a ținut 
seamă, intr-o mare măsură, de ac
țiunile turistice de masă 
asociațiile sportive din 
înltr-adevăr, anul acesta 
asociațiilor an participat 
roase excursii și concursuri de orien- 

* tare turistică. încă de la înființarea 
du’bulur comisia de turism a cău
tat — prin diferite forme de po
pularizare — să atragă un nunbăr cît 

; mai mare de muncitori în acțiunile 
i de cunoaștere a frumuseților patriei, 
a noilor edificii ale socialismului 
etc. Astfel, cu sprijinul studioului 
cinematografic AL Sahia. au fost pre
zentate la cluburile I.C.M. 1 și I.I.M.I, 
filme <cu caracter documentar, pre
cum și conferințe, care s-ara bucurai 
de mare iriteres. Cu multă atenție au 
fost urmăriite, de asemenea, proiec
țiile de diapozitive prezentate de 
maestrul sportului la alpinism, Emi- 
liam Cristea. Concomitent, în primul 
semestru al acestui an au luat ființă 
în cadrul asociațiilor din construcții 
18 comisii de turism, unele dintre a- 
cestea ^T.U.T., I.C.H.F., I.C.M.-RUG 

foarte mult revista „Cultură fizică și 
S(po®t“, publicație valoroasă și reprezen- 
tînd deseori un bun schimb de expe
riență, a cărei reapariție lunară © p®o- 
pun în majoritate. Și atunci, de ce nu
mai 85 de abonamente?...

Atît la consiliul regional Oltenia al 
UCFS, cît și la cel orășenesc Craiova sau 
la clubul sportiv Electroputere, nu există 
o bibliotecă de specialitate, iar materia
lele trimise de consiliul regional UCFS 
nu sînt păstrate și fotosite în cele mai 
bune condiții. Biblioteca regională dis
pune de tot ceea ce apare în Editura 
Uniumi de Cultură Fizică și SpoTL,. dar 
numărul Cititorilor acestor lucrări de 
specialitate este prea mrc. Nu am găsit z
aici nici 'măcar o fișă a unui antrenor Proiect Biicurești ș.a.) trecmd ime- 
sau profesor de educație fizică. C.L.D.C.- 
ul se plințge — de altfel — că stă 
slab cu plantrl la cartea sportivă.1.

CdbTWăul merodico-știrnTific (respon
sabil d»r. Șerban Avrămoia) a rerflăzat 
©îteva acțiuni frumoase, dar sporadice. 
Lipsa de continuitate a controlului și. a 
îndrumării în secții se resimte tot mai 
mult și, pe bună dreptate, inactivitatea 
acestui cabinet este criticată. Antreno
rii Radu Zamf.rrescu (volei) și Pavrl 
Ghmju (scrirtfă)l subliniară necesitatea 
organizării cit mai des, pe plan cen
tral, a unor adwtvii pe ramuri de sport, 
în care antrenorii străini sau eei care 
participă la unele competiții de amploare 
să prezinte referate (sau să scrie în 
presa de specialitate).

In general, se simte încă slaba pre
ocupare pentru ridicarea nivelului pro
fesional, pentru îmbunătățirea cunoștin
țelor cadrelor noastre tehnice. Totuși 
am fi nedrepți dacă nu am sublinia și 
eîteva exemple bune: profesorii Cezar 
Pîslaru, Constantin Clrimoiu și Fane 
Cioacă. Ei sînt adevărați prieteni ai căr
ții, au în bibliotecile personale toate 
lucrările apărute în Editura Uniunii 
de Cultură Fizică și Sport, ca și diferite 
reviste de specialitate din țară și de 
peste hotare.

Dan, trei exemple bune față de cîteva 
sute negative!..» Fără îndoială, slabele 
performanțe cu care se poate prezenta 
regiunea noasrtră în multe discipline 
sportive, numărul extrem de mic de de
mente cu perspective «olimpice pe care 
l-a dat și-l dă. nu sînt străine de ab
sența preocupării pentru carte...

dial, cum se spune, la- treabă.

FAZA REGIONALA A 
CAMPIONATULUI COOPE

RAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI 
LA TENIS DE MASĂ

Recent, a avut loe Ia Deva faza 
regională a campionatului cooperației 
meșteșugărești la tenis de masă. Au 
luat parte jucători și jucătoare din 
orașele Deva, Hațeg, Lnpeni, Oră știe, 
Hunedoara și Alba Iulia. Campioni 
regionali au devenit Viorel Berghianu 
(Hunedoara) și Erica KeUenherger 
(Hunedotara).

NICU SBUCHEA, coresp. VIRGIL ȘTEFĂNESCU,

R. ȘULȚ
corespondent regional

Necazurile fotbaliștilor de la Metrom Braso»
■Privind fotogrerim alăturată uu-Q 

greu să facem legătura cu titlul ma
terialului corespondentului nostru 
Eugen Bogdan din Brașov, lată des
pre ce este vorba.

Asociația sportivă Metrom Brașov, 
ir unt ușă pe oraș, are numeroase 
secții pe ramură de sport, unele cu 
rezultate frumoase, chiar in campio
natele republicane. Fotbaliștii —

Firesc, la primele excursii nui 
rtrl amatorilor de drumeție n-a f 
prea mare. Dar a fost deajuns să 
organizeze prunele ieșiri, pentru 
de la o zi la alta iubitorii turisr 
lui să-și manifeste tot mai mult 
teresul fată de această activitî 
Pentru prima oară, 26 de -echipe 
asociațiilor din construcții au f 
prezente la campionatul republit 
de orientare turistică. La etapa ra 
nală a acestui campionat, cea i 
bine pregătită a fost echipa asoc 
tiei I.U.T. (masculin) și I.C.H.F. ( 
minin). în cadrul Spartachiadei 
iarnă și de vară au avut loc o se 
de concursuri de orientare turist 
în împrejurimile Capitalei, la ci 
art luat startul 22 de echipe.

Sportivii de la Construcția au l 
prezenti insă și la concursuri tu. 
tice organizate de alte cluburi 
asociații. La Poiana Stînii, de ex* 
piu, reprezentativa clubului s-a. c 
sat pe locul II (echipa masculină) 
III (echipa feminină). La caip/’’ 
„realizări", comisia de turism a - 
■bulni a înscris, de asemenea, circ 
tul de 2 000 km., insula Ada-KSI 
Porțile de Fier (excursia care au a’ 
loc în august-septembrie).

După cum se vede, sezonul tur 
tic se desfășoară la clubul Constri 
.fia aproape tot timpul anului.

— Noi considerăm, ne spunea V 
Gh. Solacolu, președintele comis 
că- turismul nu cunoaște.» bark 
provocate de anotimpuri. Vrem s 
obișnuim pe muncitorii construct 
să pornească în drumeție, să pat 
cipe Ia concursuri în tot timpul ai 
lui. La mijlocul lunii noiembrie v 
organiza la Sinaia (cota 1400) 
concurs dotat cu «Cupa Construct 
la care s-au și înscris 60 iubitori 
turism. Pentru sezonul de iarnă vn 
să încurajăm, de asemenea, excur 
ile pe schiuri. Sintem convinși că 
asociațiile sportive din sectow»’ fr 
strucții turismul de masă îți va 'ti 
noi prieteni.

R. CÂI.ÂRAȘANI

CAMPIONAT ORĂȘENESC 
DE HANDBAL REZERVAT 

ȘCOLILOR DE 8 ANI

CInbuI sportiv orășenesc Bain Man 
a organizat un campionat de hand- 
lat rezervat școlilor de 8 ani, li 
«are au participat 10 echipe femi
nine și 15 echipe masculine. Sarma- 
ția școlii din Fernvzin a cîștigat În
trecerea rezervată echipelor feminine, 
iar reprezentanții școlii de 8 ani dir 
Baia Sprie s-au clasat -p» primul 
loc în întrecerea rezervată echrpelot 
masculine.

»
spre pildă — activează m categoi 
C și sini printre cei mai buni 
seria Sud. Consiliul asociației i 
imp ițește ca ei să ajbd echipament 
și materialele necesare. Numai « 
uneori fotbaliștii brașoveni mai < 
și unele necazuri.

De mai multă vreme ei pie- J 
prețios din orele de pregătire al 
gind și căutlnd mingi cu care : 
se antreneze. Este adevărat, in m 
gazda asociației strrt mingi bert 
chet. Dar, ce folos ? I Vria e oval 
alta e turtită lntr-o parte, altele : 
sparg la un șut mai zdravăn 
așa necazurile fotbaliștilor 
Metrom se țin lanț. De unde 
procurate asemenea mingi ? 
MAGAZINUL CU MATERIAL 
SPORTIVE DIN LOCALITATE, CI 
RUIA I LE-AU FURNIZAT I. I. I 
SEBEȘ ȘI REGHIN.

Este timpul ca 
controlul tehnic de 
ceste fabrici să-și 
datoria și să nu mai livreze Piagi 
zinelor anvelope de mingi de fotbt 
confecționate din piele necorespui 
zătoare. Că doar s-a scris nu o dai 
despre aceasta 1

și ui 
echip 
era fo 
DE L

tovarășii de 1 
calitate din. ' 
iacă ffioi' «in



OX: Campionatul pe echipe 

înaintea ultimei etape
Azi și mîine, în București și în mai 
rltț orașe din țară se dispută ultima 
•v* dip cadruK campionatului repu- 
ican de box pe echipe. La sfîrșitul 
estei săptămîni vor fi cunoscute cîș- 
fătoarele celor șase serii care se vor 
trece în turneul final, alături de 
rmațiile Dinamo și Steaua.
Meciurile din cadrul turneului fi- 
1 și finala sînt eliminatorii. Prima 
ipă din turneul final, în care vor 
ea loc patru întîlniri, se va disputa 
27 noiembrie. întrecerile semifinale 
dispută în ziua de 4 decembrie, iar 

îala, la București, în ziua de 11 de- 
mbrie.
Pînă în prezent, în cele șase serii, 
it două echipe care indiferent de 
zultatele acestei ultime etape și-au 
igurat calificarea în turneul final, 
etalul București (în seria a II-a) și 
jelui Galați (în seria a IlI-a) nu 
ii pot pierde primul loc. Partida de 
Hunedoara, dintre Constructorul și 

namo Craiova va decide cîștigătoa- 
x primei serii. în caz de victorie a 
namoviștilor craioveni, aceștia nu 
li pot pierde calificarea. Astfel, mai 
e un cuvînt de spus și Gaz metan 
sdiaș. Medieșenii (cu o partidă res- 
xță) întîlnesc, la Timișoara, forma- 

*>cală, Uzinele Mecanice. Minerul

Nicolae Puiu (dreapta) pe care-l vedeți în fotografie va reintra în for
mația Progresul+Olimpia în partida de duminică

Foto : V. Bageac

Duminică la Hanovra

R.F. Germană-România la rngbi

Banat are prima șansă în seria a 
V-a. după victoria obținută, săptămî 
na trecută, în fața principalei adver
sare, C.S.M. Cluj.

Situația cea mai neclară este în se
riile a IV-a și a Vl-a, unde primele 
două clasate (A-S.A. Crișul Oradea,

C.S.O. Reșița și, respectiv, Muscelul 
CI. Muscel, Metalul Bocșa Română) 
se află la egalitate de puncte.

în București se dispută, în cuplaj, 
partidele : Rapid — C.S.M. Cluj și 
Olimpia + Progresul — A.S.A. Cri
șul Oradea.

După turneul boxerilor dinamoviști în Italia

Cinci minute cu antrenorul emerit C. NOUR
La înapoierea boxerilor dinamoviști 
i Italia, unde au susținut două in- 
niri în compania selecționatelor re
mote Emilia Romagna și Reggio Emi- 
' și pe care le-au învins cu scorul de 
—6 (la Rimini) și 16—8 (la Bo- 
țna), ne-am adresat antrenorului e- 
irit, Constantin Nour, pentru a afla 
eva amănunte.
— Mai întîi, am dori să cunoaștem 
e ceva despre adversari...
— Boxul italian este binecunoscut 
Europa. Așadar, nu mai are nevoie

de recomandări. In rîndul celor două 
selecționate cu care s-au întrecut boxerii 
dinamoviști figurau cîteva elemente bine 
cotate în boxul amator italian. Cel mai 
mult ne-au „creat probleme* Farinelli 
(învingătorul lui Davidescu și egalul lui 
Crudu), Giuliano (l-a 
Vlad), „ușorul*
Mancini. Aceștia au un stagiu mai în
delungat de activitate, unii dintre ei au 
făcut parte chiar din echipa Italiei. Tofi 
ceilalți, foarte bine pregătiți din punct 
de vedere fizic și deosebit de combativi,

întrecut clar pe 
Molinari, „semigreul*

rOLEI: Promisiuni de spectacol bun...
Meciurile divizionare de mîine al- 
tuiesc o etapă deosebit de infere
nță, cu multe puncte de atracție, 
tmeroase partide promițînd specta
cle de ridicată calitate. Să sperăm 
, indiferent de scorurile cu care 
>r lua ele sfîrșit, partidele de du- 
inică nu-și vor încălca promisiunile 
n acest punct de vedere. Iată pro- 
amul complet al etapei: Rapid 
icurești — Știința Galați, Steaua 
icureșli — Știința Timișoara, Știința 
uj — Dinamo București, Tractorul 
■așov — Constructorul Brăila, Farul 
instanța — Petrolul Ploiești, Minerul 
lia Mare — Știința Brașov (M.I), 
P. București — Rapid București, 
micilina Iași — Metalul București, 
iința Craiova — Dinamo București, 
S.M. Sibiu — Partizanul roșu Brașov, 
irul Constanța — Știința Cluj (F. I), 
iința București — Banca Tg. Mureș, 
ogresui București — C.S.M.S. Iași, 

a) sîrmei C. Turzii — Viitorul Bacău, 
* ,te Timișoara — Electroputere 

raiova, Alumina Oradea — Știința 
itroșeni (M. I), Știința București — 
ogresui București, C.S.M. Cluj — 
:sătura P. Neamț, Voința M. Ciuc — 
inătatea Arad, Progresul Tîrgoviște 

Știința Tg. Mureș (F. II). Primele 
hipe sînt organizatoare.

Formațiile-gazdă dețin prima șansă 
în majoritatea întîlnirilor, dar dife
rențele de valoare dintre echipe—sub 
ansamblul aspectelor — nu sînt în
deobște atît de mari îneît să excludă 
răsturnările de pronosticuri. în orice 
caz, pe acest raport de forțe, destul 
de strîns, se bazează și previziunile 
de ordin spectacular, vizînd multe 
dintre jocurile de mîine. Ne referim 
în mai mică 
Știința Cluj 
(M. I), Alumina Oradea 
Petroșeni (M. II) și 
Dinamo București 
avantajul terenului 
mod normal poate 
tatea evidentă din 
tehnic a echipelor oaspe.

Meciurile-.vedetă* ale 
Rapid București — Știința 
Tractorul Brașov — Constructorul 
Brăila, Minerul B. Mare — Știința 
Brașov (M. I), Farul Constanța — 
Știința Cluj (F. I), Progresul Bucu
rești — C.S.M.S. Iași, înainte Timi
șoara — Electroputere Craiova (M. II), 
C.S.M. Cluj — Țesătura P. Neamț și 
Progresul Tîrgoviște — Știința Tg. 
Mureș (F. II).

măsură la meciurile 
- Dinamo București 

Știința 
Știința Craiova— 
(F. I), în care 
nu credem că în 
anula superiori- 

punct de vedere

etapei:
Galați,

Campionatul asociației sportive

întreceri ia șase discipline sportive

In fiecare an, după terminarea Spar- 
chiadei de vară a tineretului, consi- 
xl asociației sportive „Independența" 
n orașul Sibiu se preocupă de organi- 
irea în continuare a unei susținute ac- 
vități sportive de masă prin desfășu- 
irea campionatului asociației.
In acest an întrecerile au loc la șase 

îorturi (fotbal, volei, handbal, șah, 
pte și box), angrenînd majoritatea 
embrilor UCI'S din cele 8 grupe spor- 
ve ale asociației. La „Independența" 
intrat în tradiție această frumoasă 

>mpeti[ie sportivă de masă. An de an, 
parte din echipele cîștigătoare au fost 

comovate în campionate oficiale. Astfel, 
■hipa de volei băieți — care activează 
i prezent în campionatul regional seria
IC. — și-a făcut debutul în campio

nul «asociației. La fel s-a petrecut cu 
«hipa de fotbal a asociației, care evo- 
■ează în campionatul orășenesc, iar o 
:ric de handbaliști caic au Început

activitatea în 
ticipă acum 
republican.

P aralel cu 
campionatului pe asociație, consiliul a- 
sociației sportive „Independența" (pre
ședinte I. Stancu, secretar Gh. Moise) 
are în vedere și necesitatea asigurării 
bazei materiale. Recent s-au inventariat 
bunurile asociației și s-a trecut la com
pletarea magaziei dc materiale și echi
pament sportiv. Numai în această toam
nă, în magazia asociației a intrat echi
pament sportiv nou în valoare de peste 
3 000 lei. Deci se poate spune că cei 
peste 3 100 membri UCFS existenți la 
asociația sportivă „independența" Si
biu au asigurate toate condițiile pentru 
desfășurarea unei activități continue și 
interesante. Nu este de mirare că ea 
ocupă locul I în cadrul asociațiilor spor
tive din orașul Sibiu.

campionatul asociației par
ia competiții cu caracter

organizarea întrecerilor

ILIE IONESCU -coresp.

Duminică Ia Hanovra reprezenta
tiva de rugbi a țării noastre susține 
un important examen internațional 
— meciul cu selecționata R. F. Ger
mane. întilnirea, deși are un caracter 
amical, sțirnește un interes major în 
ambele țări. Pe de o parte pentru că 
este vorba de o întrecere care începe 
să capete tradiție (acesta este 
cel de al treilea meci susținut 
de cele două reprezentative), iar pe 
de altă parte fiindcă meciul de la 
Hanovra constituie „ultima repetiție 
generală" a rugbiștilor noștri înaintea 
mult așteptatei partide cu Franța 
(Lyon, 28 noiembrie). Este și motivul 
pentru care federația noastră de spe
cialitate a acordat meciului de du
minică atenția cuvenită.

Pentru partida de Ia Hanovra antre
norii Viorel Moraru, Dumitru Manoi- 
leanu și Alexandru Teofilovici, care

au răspuns de pregătirea Iotului nos
tru. au fixat următorul XV: DINU — 
IONESCU — RADULESCU ; M. 
RUSU — ȚUȚUIANU; BĂLTĂREȚU
— DEMIAN — ILIESCU ; MATEESCU
— DRAGOMIRESCU ; CIOBĂNEL — 
WUSEK — IRIMESCU — TEODO- 
RESCU ; PENCIU. Rezerve : IORDA- 
CHESCU, C. STĂNESCU și V. RUSU.

După cum se vede este vorba de 
o formație mult întinerită, de o se
rie de jucători care sînt chemați să 
confirme calitățile ce le-au dovedit 
ca și încrederea acordată.

Reamintim că în ultima confrun
tare directă dintre cele două echipe, 
care a avut loc anul trecut la Bucu
rești, victoria a revenit sportivilor 
noștri cu scorul de 19—3.

Meciul R. F. Germană — România 
va fi condus de arbitrul belgian 
Teddy Lacroix.

0 interesantă consfătuire științifică

au fost de asemenea adversari greu de 
întrecut.

— Ce impresie au lăsat dinamoviștii?
— Stanef și Antoniu — excepțională! 

Specialiștii italieni întrevăd acestor doi 
sportivi perspective dintre cele mai fru
moase. S-au mai prezentat bine Crudu, 
Dumitrescu și, într-o oarecare măsură, 
Monea. Mai slab s-au comportat Vlad, 
Preda și Ghiță. Dar, ceea ce le-a surprins 
mai mult pe gazde a fost varietatea sti
lului de luptă al componenților echipei 
noastre. Pentru băieții noștri a fost o 
competiție stimulatoare în vederea pre
gătirii lor viitoare si, în același 
o bună verificare, acum, înaintea 
pionatului pe echipe.

— Apropo de campionat... Aveți 
părat un titlu. Ce părere aveți?

— Majoritatea elevilor mei au dovedit 
în Italia o bună formă sportivă. Știu 
că în acest an lupta va fi mai grea. 
Dar, am convingerea că în campionat, 
boxerii noștri se vor prezenta și mai bine 
ca în Italia, că vom reedita performanta.

— Alte impresii ?
— Ospitalitatea gazdelor a fost la 

mare înălțime. Am fost primiți peste tot 
cu multă simpatie. Publicul italian este 
îndrăgostit de box, competent și foarte 
obiectiv. Evoluția unor boxeri dinamoviști 
a fost răsplătită cu aplauze la „scenă 
deschisă*. Excursia în împrejurimile 
orașului Bologna, pe o frumoasă colină 
de pe care se vede panorama orașului, 
ca și vizitele făcute, ne-au produs o 
impresie deosebită.

timp, 
cam-

de a-

Interviu consemnat de
MIHAI TRANCĂ

Recent, a avut loc la Timișoara o 
consfătuire de medicina cultuiii fi
zice la care au participat medici, cer
cetători științifici, profesori de edu
cație 
țară-

Pe 
terea

1. Progrese recente 
trenamentului sport și 
zică

2. Controlul medical 
zice 
cluburi sportive.

3. Cultura fizică medicală în recu
perarea funcțională.

Rapoartele și corapoartele prezen 
tate au subliniat idei și concluzii va- 

i loroase tare au dat claritate fondu 
Iui de probleme medico-pedagogice 
dezbătute în comunicările 
respective.

Organizată pe două secții 
metodica educației fizice și 
mentului sportiv și secția medico-spor- 
tivă — consfătuirea a prilejuit ana
liza unor comunicări de specialitate 
ce pot face obiectul unor studii sau 
monografii în perspectivă.

între lucrările cele mai valoroase, 
făcute cunoscute la consfătuire, pu
tem cita :

„Despre influențele hipoxiei cere
brale asupra unor particularități ale 
biochimismului funcțional în procesul 
de adaptare la efo«rt“; „Observații 
biologice complexe în raport cu ran
damentul sportiv la un lot de sprin-

fizică, antrenori din întreaga

ordinea de zi a 
a trei teme :

figurat dezba-

în 
în

a tineretului.

studiu! an-
educația fi-

al
în școli, facultăți,

culturii 
asociații

fi
»•

stiințif ice

— secția 
antrena-

fere junioare"; „Contribuții la îmbu
nătățirea învățării exercițiilor de atle
tism Ia Facultatea de educație fizică"; 
„Bîrna protejată în gimnastica de 
performanță" etc.

Lucrări ca : „Variante ale structurii 
lecției de educație fizică din învăță- 
mîntul superior în raport cu succe
siunea verigilor lecției"; „Contribuții 
la analiza biomecanică a unor poziții 
în gimnastică"; „Cercetări privind e- 
fectele pe care le au una, două ți trei 
lecții de educație fizică pe săptămînă 
asupra studentelor ți studenților din 
anul I de la institutele de învățăniînt 
superior fără profil de educație fi
zică" etc. au suscitat întrebări ți dis
cuții aprinse, au creat interes si pre
ocupare în elucidarea unor 
teoretice ți practice ce le 
temele respective.

Concluziile finale au scos
dență valoarea științifică și educativă 
a acestor sesiuni (cea dc față a fost 
a XII-a) intrate în tradiția Banatu
lui, care au darul să ofere căi ți me
tode noi pentru pregătirea sportivilor 
de performanță, să precizeze conținu 
tul și metodica educației fizice șco
lare și universitare, să valorifice stră
daniile celor care au colaborat ți 
prezentat lucrări, să stimuleze pc par
ticipant! să elaboreze noi studii ți 
lucrări științifice de calitate cu con
ținut practic-aplicativ.

N. CEAUȘESCU 
lector la I-C.F.

aspecte 
reclamă

in evi-

Foileton: DIALOG LA DISTANȚĂ
Asociația

Torpedo Zăr-

Aici „Torpe-

vă supărați,

— Alo! 
sportivă 
nești ?

— Dai 
do".

— Nu
vrem să facem un dialog 
de la distantă...

— De acord I Slntem 
pregătiți. începeți...

— Care este, de pil
dă, situafia bazei spor
tive de pe lingă uzina 

„6 Martie* Tohani ?
— Excelentă !
— Elevii 

sionale din 
sport ?

— Oho !
sint pe stadion. Nici nu 
știm cl nd mai au timp 
de carte...

— Mulțumesc, tova
rășe 1

— N-aveți pentru ce. 
A fost un dialog plăcut. 
Mai poftiți. Noi, cei de 
la asociația sportivă 
Zărnești slntem Întot
deauna serviabili.

școlii prole- 
Zărnești fac

Toată ziua

*

Am dat să închid tele
fonul, dar mi s-a pârul 
că de la celălalt capăt 
al firului se aud rlsete. 
Am Închis telefonul și

am cerut apoi din riou 
Zărneștii.

— Alo 1 Școala profe
sională Zărnești ?

— Da, aici secretaria
tul. Cu cine vorbesc ?

— „Sportul"... la tele
fon.

— Ce bine ne pare I 
Vă rugăm... spuneți 1

— Am dori să ne răs
pundeți la cîteva între
bări.

— Așteptăm.
— Clți elevi aveți 

școală ?
— Vreo 700.
— Și fac sport ?
— ?! ?
— Cum? Nu se aude...
— Păi, să vedeți, baza 

sportivă de pe lingă uzi
na „6 Martie* se află ln- 
tr-o stare necorespunză
toare...

— Glumiți ?
— Vă rugăm să veri

ficați. Dar n-am terminat 
ceea ce vreau eu să vă 
spun...

— Adică ?
— In afara terenului 

de fotbal gazonat, cele
lalte terenuri și instala
ții slnt lăsate în para
gină. Pista de atletism 
nici nu se mai cunoaș-

In

te. Iarba și bălăriile an 
crescut ca Intr-o preerie 
argentiniană, iar gropile 
de sărituri slnt neame
najate. N-au nisip, nici 
praguri și sclnduri pe 
margine. De asemenea, 
un teren de volei, care 
a costat ceva bani, este 
lăsat și el In voia soar- 
tei.

— Glumiți...
— Stați un moment. 

Eu nu glumesc cu zia
rul. In incinta stadionu
lui se 
carie 
și cu 
50x20
ria este folosită, aici an- 
trenlndu-se uneori și Io
turile republicane, nu a- 
celași lucru se poate 
spune și despre bazinul 
de Înot, care de 1460 
zile, adică de 4 ani (! ?) 
stă stingher, părăsit. Și 
el este năpădit de bu
ruieni.

— Asociația ce spune?
— Invocă motive : lip

să de apă, fisuri In pe
reții bazinului. Noi Insă 
socotim 
o mare

— Si 
ceți ?

mai află o popi- 
modernă cu pistă 
bazin de Înot de 
m. Dacă popică-

că la mijloc este 
neglijență.
sport unde fa-

teptăm 
Poate 
iarnă...

Pe unde putem. Aș- 
să cadă zăpada, 
ceva sporturi ae

★

N-am Închis telefonul. 
La capătul firului, In re
ceptor, am auzit parcă 
un oftat, care se Înțele
gea cam 
cred l Să 
fice I

așa: Nu ne 
vină să vert-

★

ta cîteva zile, la fata 
locului, s-au verificat lu
crurile. Nici o exagera
re In cele spuse la te
lefon. Chiar dacă dialo
gul de la distanță a fost 
imaginar, cele scrise au 
fost constatate concret, 
pe teren, de o brigadă a 
UCFS și a Ministerului 
Invățămîntului.

Așa stau lucrurile la 
asociația sportivă Tor
pedo Zărnești. Dar spe
răm că situația 
schimba. Ne-am 
să dăm un nou 
peste puțin timp,
aceasta de-a adevărat.

se va 
propus 
telefon 

De data

V. G.
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Anul 1965.a însemnat pentru sportuldc'performantă 
din regiunea ’Bacău >un pas înseninat către ieșirea 
din anonimat. Mai mult chiar, este 'prima oară cînd 

în-această parte a țării se poate vofbi în mod serios de o 
muncă'concretă, în perspectivă, care — fără îndoială — 
ne va da posibilitatea >să votbim îrttr-un viitor apropiat 
despre recordmani și campioni băcăoani.

In lumina hotărîrii plenarei Consiliului General Lai 
UCFS din. ianuarie a.c., Consiliul regional Bacău al UCFS 
a adoptat un plan concret He măsuri, menit să învioreze 
munca din cluburi și asociații. S-a pus un accent mai mare 
pe întărirea organizatorică și dotarea materială a secțiilor 

de performanță, dîndn-se astfel posibilitate-sportivilor cu-perspectivă să se 
.pregătească în condiții superioare-celor din anii trecuți, să obțină rezultate 
•mai bune. In același timp, saa acordat atenție 'îmbunătățirii calității muncii 
(mai ales Ia disciplinele olimpice), încadrîndu-se o serie din secțiile de 
performanță cu antrenori calificați.

Ca urmare a măsurilor luate, rezultatele din acest an ale sportivilor 
băcăoani la atletism, gimnastică, volei sau handbal au 'fost măi'bune deeît 
în anii trecuți. Progresul este, așadar, evident, ©ar performanțele obținute 
nu reprezintă încă tot ceea ce este capabil să dea Bacăul. 'Miilte dintre 
cifre nu se ridică deocamdată la o valoare internațională. 'Măi există o serie 
de deficiențe.pe care ancheta ziarului nostru încearcă să le scoată la iveală 
în coloanele de față. Despre ce este vorba ?

Citiva atleți

problema atfetismiilui!
Dacă cu cîțiva ani în 

urmă , (și nu prea mulți) 
de atletism se vorbea ca 
despre o... cenușăreasă a 
sportului ; băcăuan, jîn (se
zonul recent încheiat a- 
ceaștă rțgiune a reușit 
să alinieze o echipă cu 
prezențe -satisfăcătoare 'în 
întrecerile campionatului 
categoriei :B, oferind — 
în același timp — lotu
rilor noastre de tineret 
cîteva certe promisiuni. 
Este vorba -de 'Elisabeta 
Baciu .(2:12-,5 la 800 m 
și 57,9 la 400. m) — cla
sată pe loctil doi la Cro
sul balcanic (junioare) și 
Rodica Țarălungă (am
bele din Roman) care la 
14 ani se anunță o pen- 
tatlonistă în devenire 
(1,52 m la înălțime, 12,7 
la 100 m -și 27,4 la 200 
m), sau de sprinterul Iancu 
Orghidan (17 ani) din 
Bacău, «pentru care cro- 
nometrele s-au oprit, în 
acest an, la ’10,8 secunde 
în cursa de 100 de me
tri.

In afara celor citați 
mai sus, antrenorii O. 
Gonstantinescu-Nehoi, de 
la Școala sportivă UCFS 
din Roman și -S. Blaga, 
de la Dinamo Bacău sînt 
în măslină să 'prezinte și 
ălte cîteva ' elemente' tine
re cu « evidente posibili
tăți : aruncătorii 'Dan 
Bucur și l Georgeta Mo- 
rărescu (născuți în 1949), 
semifondiștii V. Ciobanu 
(1947), S. Marcel (1947), 
N. Tomozei (1948), sulȚ- 
țâșul M. Trăistaru (1950), 
sprinterul Gh. Nemeș 
(1950) •— "din 'Roman,
Olga Dolgaaciii (17 ani)
— cu 5,73 m ia lungime,
— Doina Mnnteanu (16 
ani) — cu 1,5.3 m la 
înălțime —săritorul ftE. 
Pereteatou , (1944), ■mărșă
luitorul Gh. Ilanganu 
(1942) -—«.din. Bacău.

■ Așadar, au fost ■ forma
te două nuclee .atletice 
care pot constitui un bun 
punct de plecare. La Di
namo Bacău s-a renunțat 
(în sfîrșit) la.atlețîi care 
nu mai au posibilități de 
progres, treeîndu-se a.- 
proape exclusiv la mun
ca de creștere a copiilor 
(antrenor C. Zaharia) și 
juniorilor '(antrenor S. 
Bisjaj. Dar selecția nu

SA CONTA
PENTRU ME'

RAiD^mEFÂ

■
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âtle- 
aten- 

do- 
ani

se face cu suficientă e- 
xigență și — mai ales 
— continuitate. .Prea pu- 
iține au Tost în acest an 
■ concursurile de verifica
re pe plan regionâl la 
care au luat «parte atleții 
dinamoviști (în «bugetul 
clubului au fost prevăzuți 
pentru asemenea acțiuni 
29 000 lei și nu s-au 
cheltuit deeît .5 000!):; 
cei doi antrenori s,au 
deplasat rareori prin șco
lile orașului pentru a că
uta insistent 'tineri spor
tivi ou posibilități de a 
obține rezultate mari în 
atletism.

Și 1a .Școala sportivă 
UCFS din Roman 
tismiilui i se acordă 
ție. Crosistele școlii 
mină de 'mai niulți 
întrecerile republicane de 
junioare și aproape că 
nu trece un sezon fără ca 
neobositul antrenor Gon
stantinescu-Nehoi să nu 
nc atragă atenția cu un 
element de perspectivă. 
Ar mai fi de subliniat 
faptul că elevii săi de
țin majoritatea recordu
rilor regionale și că ocu
pă c6lc mai multe locuri 
în echipa care participă 
în campionatul republi
can. Dar, problema cea 
mai importantă care se 
ridică este CALITATEA 
muncii dțpusă la - acest 
centru. Antrenorul Con- 
stantinescu-Nehoi - se ocu
pă SINGUR de instrui
rea tinerilor .atleți, apor
tul tîhăriilui profesor , (cu 
specializare)‘Ghincea Șer- 
ban, recent angajat, fiind 
încă neînsemnat. In a- 
ceste condiții el' este ne
voit să acorde ; pentru 
antrenamentul ."L." 
atlet doar -.4—5 ore 
săptămînă, ceea 
-dent, este insuficient pen
tru obținerea -«unor «.mari 
perf ormanțe. Adăugind 
ia toate acestea și cali
tatea necoreș-punzătaare a 
pistei stadionului din Ro
man (refacerea ei este 
tărăgănată de mai multe 
luni) v-om «putea înțelege 
de ce valoarea atleților 
din Roman nu se ridică, 
totuși, la nivelul actua
lelor cerințe.

Or, dacă lucrurile stau 
astfel ;în secții care în
deplinesc ’de bine de rău 
Obiectivele minime 'din 
planurile de performanță, 
este lesne 'de închipuit 
ce se întîmplă în ctlelăl- 
te secții din regiune. La 
S.S.E. Bacău (unde găsim 

fiecărui 
pc 

ce, evi-

un antrenor, Gh. Ardelea- 
nu, eu multă experiență 
și pricepere) 'rezultatele 
sint > nesatisfăcătoare, sec
ția neavînd nici măcar 
un atlet de categoria I. 

’Situație identică îritîlnim 
și la Ceahlăul Piatra 
Neamț, unde .profesorul 
V. Lașcu păstrează mai 
departe în setție elemen
te fără perspective, iar 

■ ceilalți doi itineri antre
nori, Ana Onișoru și C. 
Diaconescu continuă 'să... 
caiiite — fără succes — 
atleți de valoare. Ga să 
nu mai vorbim de „ac
tivitatea" din unele ora
șe ca Tg. Ocna, Moinești, 
Adj ud, absente — -din 
toate punctele de vedere 
— din mișcarea atletică 
a regiunii.

Se poate vorbi, deci, 
de un prim impuls în 

• atletismul băcăoan. Dar 
fără o preocupare per
manentă în toate centre
le de regiune, fără o 'bă
tălie susținută pentru 
selecționarea celor mai 
bune elemente și fără 
o grjjă -.deosebită pentru 
CALITATEA.și INTEN
SITATEA muncii de in
struire nu se va putea 
realiza prea mult.

Roadele
unor eforturi
izolate...

rrî-GimrmStica - prinde 
rdâcini în regiunea 'Bticău. 
'Tînăra echipă feminină a 
clubului iDinamo a avUto 
comportare meritorie, cla- 
sîndu-se pe locul D în 1fi- 
riala campionatului repu
blican, iar unele dintre 
componentele ei\ (Maria <An- 
drioaie, Carmen ’Grecii,
Mariana Rusu) au -și
atras atenția selecționeri
lor, reprezeivtîndu-ue i țara 
în mai multe întreceri 
internaționale de juniori și 
tineret. Și echipa de copii 
a 
al

clubului, aflată abia în 
doilea an de activitate, 

a reușit să ocupe locul V 
în concursul ■ republican• din 
-acest an.

Din păcate- insă —i ca și 
în cazul atletismului — a- 
ceste succese sînt rodul 
.unor eforturi izolate. De 
soții Marina și ‘Mircea 
Bibere, de pitdă, 'îi poți 
găsi de dimineață pină 
seara în hohil • Mbultii, 
transformat din lipsă'de 
bite posibilități în... sală 
de antrenament (I); de

■

i

Echipa de volei a S.S\E. P. Neamț, care a cucerit de două ori titlul de cam
pioană republicană școlară, Ja un antrenament. Cîteva dintre componentele 

ei evoluează astăzi in formația Țesătura care activează in categoria A

....
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multe ori ei urmăresc cu 
insistență •ortl'e de educa
ție fizică îdin școli, ipentru 
a eputea depista elevi au 
aptitudini pentru gimnas
tică. Colaborarea lor (Mir

cea urmărește 'executarea 
^elementelor de forță -:>și \«- 
crobatică, iar Marinei îi 
revine partea artistică) a- 
sigură tinerelor gimnaste 
o instruire calitativ supe
rioară, chiar și în condi
țiile vitrege de pregătire 
(dimensiunile ‘holului nu 
permit o pregătire normâlă 
a exercițiilor la săi și să
rituri). Dar — oare — 
secția chilului Dinamo, 
unică în regiune pentru 
sportul de performanță, 
poate cuprinde toate ele
mentele pe care, le dferă ne
secatul izvor care este 
școala ? Greu de crezut! 
Cu siguranță că mUlți ti
neri băcăoani, cu evidente 
posibilități, se pierd în 
anonimat.

în Orașul Gheorghe 
Chcorghiu-Dej s-au pus de 
curînd bazele unui centru 
de perspectivă. Pornind 
(inițiăl) de la un număr 
de peste 200 de copii, an- 

'•trenoriil 'Marcel 'Duncan a 
a juns, după un an de acti- 
'vitate si printr^o selecție 
riguroasă, la două »grupe 

fde tineri gimnaști îritre »7 
și 13 ani. Printre cei 42 

< de copii care se »află *la 
A.B.C.sul gimnasticii spor
tive,- cîțira (Lidia Voronea- 
nu — \12î)ani,' Gieorgeta 
riceanu — 12 ani, Sinzia- 
na Parascliiv — 10 ani, 
Petmța Păciutcă —O cini) 
promit. în fața lor se 
aștern cîțiva ani de muncă 
serioasă dar, cu 1 siguranță, 
priceperea ' și experiența cu
noscutei • antrenoare 'Maria 
Ionescu, detașată de Con
siliul General'al- UGES pe 
lingă acest centru, îi va 
ajuta să atingă obiectivele 
propuse.

începutul a ^fost făcut 
și pentru ca acesta să. poa
tă da roade, pentru ca 
gimnastica băcăoană să 
atingă un nivel superior 
este nevoie, în primul rînd, 
de un sprijin substanțial 

, (deocomdată ■ ca și inexis
tent) din partea profesori
lor de educație fizică. în 
numeroasele școli din re- 

‘giune, acolo unde adevă
rate... diamante continuă 
să aștepte șlefuirea, rolul 

profesorilor este hotărîtor. 
Ei pot descoperi aceste ne
stemate. pe aceia care în
drăgesc eu adevărat acea
stă disciplină, care dove
desc reale calități pentru 

.practicarea •gimnasticii la 
cel moi inalt nivel. Iar 
dacă ioo fac, aceasta se 
tutiniplă numai din lipsa 
lor de interes și de .preo
cupare. Cum altfel poate 
fi calificată atitudinea 
unor profesori ca Gh. Br.i- 
.șo-veanu și i'M. IpAte'.(anibii 
cu specializare gimnastică) 
din 'Orașul Gheorghe1 Gkeor- 

• ghiu^Dej, sau C. Mardare 
ilin Homan, străini total 
de iprdblemele gimnasticii 
în sediile respectivă?

băni îndoiabi cu, în a- 
senienea condiții, lamele 
intenții se vor realiza în- 

rerea noasitră -es-te, însă, 
că dragostea, pasiunea 
față de meseria pe care 
au dmbrățișat-o le lip
sește îndeosebi.

JȘi da BaGăn, la Liceul 
•nr. k2dpKof. OlimpiafLiica- 
ci), iLieeul nr. 3 (prof. 
Silvia Gumpănașu și El
vira Pqpa), .Liceul nr. 4 

^(prof. Deșpiua Petrescu și 
C. Suiău), da Școala ge
nerală aar. 6 ,(prof. Doina 
Berescu și Melania ’Dra- 

îgoș) sau Școala 'generală 
nr. d jprof. I. Mihăiescu), 
la Școala generală nr. 1 
din Roman (prof. C. Mar- 
dare), ^Liceul din Adj ud 
(prof. J. Mărcuță), Lice
ul -din dfg. Ocna (prof. 
I. Butucaru) sau la Li
ceul <din Raznov (prof. 
Silvia Bigiu) avem exem
ple *de profesori ^care nu 
se preocupă de amenaja
rea terenurilor simple, de 

«procurarea materialelor 
* șportive necesare, nu /vă
desc ^interes pentru atra
gerea elevilor spre -atle
tism sau gimnastică și 
nici nu sprijină organele 
UGFS i în -acțiunile în
treprinse pe plan local. 
Și nu sînt singurele...

Ca urmare a acestei 
situații, -iliiar "și etapele 
întrecerilor orășenești sau 
raionale ale campionate
lor ^republicane școlare 
la atletism (Adjud, Tg. 
Ocna, Tg. Neamț), volei 
(Roznov, Tg. Neamț, Tg. 
Ocna), baschet (Adjud, 
Roman) și gimnastică 
(Bacău, Adjud) au fost 
organizate formal, 
litatea întrecerilor fiind 
sub orice critică.

Și atunci, se pune pe 
bună dreptate întrebarea: 
ce contribuție aduc toți

'★
‘Am văzut, așadar, ce .au î oferit secțiile (fruntașe din asociațiile ț 

cluburile sportive băcăuane sportului nostru de performanță în aces 
an. Gîteva succese, obținute de tineri sportivi cu reale perspective 
și... cam atît. Prea puțin pentru condițiile existente în regiune și, mă 
âles, față de cerințele mereu crescînde ale mișcării noastre sportive 
Iată de ce considerăm tot mai 'necesară o dublare a eforturilor pri 
vind selecția și instruirea performerilor cu posibilități de progres 
cît și o mai'bună -organizare a activității sportive școlare care poati 
împlini, îritr-.un viitor apropiat, speranțele iubitorilor șportulur bă 
căoan de a putea aprecia și performanțe șportive de valoare îi* ce
siunea lor.

tr-o măsură -mult prea * mică 
'fațăide actualele cerințe ale 
sportului nostru de ,per
form ap ță.

Ce note

1 din
Magda

„Ce rol joacă profeso
rul de educație fizică în 
dezvoltarea activității 
șportive de performanță?*1 
S-au scris zeci de arti
cole în presă pe .această 
temă, problema s-a dez- 

‘ bătut în nenumărate con
sfătuiri sau în . plenare, 
pe plan regional și re
publican, ea fiind perfect 
precizată. Și totuși...

I-am urmărit pe soții 
Maria și Constantin Sa- 
vinescu de la «Liceul Pe
tru Rareș din Piatra 
Neamț, pe prof. "V. 'Laș
cu (de la același liceu), 
prdf. IGh. Creangă (Școa
la i generală nr. 
'Bacău), prof.
Ghenade (S.S.E. Bacău), 
Constanța Ștefan (Școala 
generală nr. 1 Tg. Ocna), 
Gh. I Pascale (Liceul din 
Roman) cu cîtă conștiin
ciozitate și însuflețire con
ving pe tinerii școlari de 
frumusețea și utilitatea "e- 
xercițiului fizic, cu cîtă 
pasiune pregătesc pe cei 
mai dotați dintre elevi 
peritru a urca treptele 
măiestriei sportive. Dar 
exemplele se opresc aici. 

Tn rest...
Să mergem, de pilda, 

în Orașul Gheorghe-Ghe- 
orghiu-Dcj ,în ale cărui 

-școli învață peste 10-000
*

de elevi. Cu toate aces
tea, în oraș nu exista 
NICI UN PURTĂTOR 
AL INSIGNEI DE PO
LISPORTIV (!) și DOAR 
32 DE SPORTIVI AU 
CLASIFICARE. La eta
pa orășenească a campio
natelor școlare de atle
tism au luat parte -doar 
40 de <eoncurenți, iar în
trecerile asemănătoare de 
volei :.și baschet s-au des
fășurat la un nivel inad
misibil de slab. Dacă îi 
vei întreba pe prof. I. 
Zarzu (Liceul nr. 2), pe 
prdf. Paulina Prisăcaru 
(Școala generală nr. 1), 
pe prof. M. Ipate (Gru- 
pili șeolar PetroltGhimie) 
de ..această situație, îți 

vor răspunde automat : 
„Nu avem condiții’!** Pă- 

■ 
w

ca-

■ Pa^ină realizată de ADRIAN VASILUJ

acești profesori la d 
• oilarea sportului tie f 
formanță în regiunea 1 
Cum se împacă ei 
starea de lucruri ne 
respunzătoare din șco 
în care sînt salariu 

■Pentru că în asernu 
condiții >este greii-, c 
zut că numeroasele 
lente .pe care le ;posi 

«aproape fiecare ’școală 
I putea ajunge vreod 
■ campioni sau recordm;
cu care regiunea Bac 
țara întreagă, săise po 
niîndri.

de onoare
in 1965...

'• Cineva ne spunea 
flci Bacău handbalul < 
mai mul ți spectatori He 
„sportul-rege^, fotbah 
Afirmația, âhiar cu ac> 
stă notă ușoară de exa^ 

'rare, conține -mult adeV' 
■La meciurile 'tinerei ’fi 
mâții He handbal Dintn 
Bacău nu poți arunca 
tribune un... ac, pe cînd 
■evoluțiile elevilor lui 
Ceașcă...

Interesul spectatorii 
băcăoani este pe dep 
justificat. De cîțivt: a 
echipa pregătită de inin 
sul antrenor L. P.aiiă 
urcat meet, dar sigur, tre 
tele măiestriei, ajuirgînd 
momentul de față o advt 
sară de temu t — mai i ăl 

ipe.-teren propriu — .pent 
așii handbalului nosti 
Victorii asupra formațiil 
Phonix-Essen . 20—-7, Sar 

fjevo 18—14 sau meciul 
\gal cu Burevestnik TEil 
.19—rJ9 iată cîtava su 
cese de prestigiu >pe ca 
dinamoviștii <din Bac 
le-au înscris în acest 
în palmaresul lor intern 
țional.

Jocul rapid, plin de el 
(mai puțin încercările 
a depăși uneori o no 
bărbătească) 'și mu ti); 
de subtilități tehnice, 
care s-au remarcat M.< 
dovan, /Horobâț, Glicopgl 

ivici, Geihard și portar 
Negovan, a atras dinam 
viștilor aprecieri unanir. 
în regiunea Bacău 
multe alte terenuri <• 
handbal din țară.

• într-un clasament r 
gional al echipelor spori 
ve cu cea mai frurnea, 
comportare în acest an, v 
leibalisttâe din Piat 
Neamț ar ocupa, .fără i 
doială, un doc fruntaș. J 
început a fost echij 
SiSlE. care <a deținut tin 
de Hoi ani titlul de car. 
pioană republicană școlar. 
Iar cînd fetele tun 
prof. Maria Săvmcsc
care ’le*a insilflat de la 
vîrstă fragedă dragostt
pentru acest joc și ap> 
lera crescut cu migălă 
răbdare, a creat actuala < 
chipă Țesătura-„8 Ma\
tieu, proaspăt promovai 
în categoria A. Unele dir 
tre jucătoare (Ana Com: 
roni, Ana Ciobanu, Luci 
Dobrcscu) au de pe acui 
perspectiva de a complet 
rindurile lotului reprezer. 
tativ de' tineret și 
împreună cu colegele Ic 
un colectiv omogen, ip 
care iubitorii voleiului t 'di 
regiunea 'Bacău îl vor ur 
mări cu mare interes în în 
trecerea republicana.

H



HAPÂ COMPLETA W CATEGORIILE B C
Duminica aceasta amatorii-de fotbal 

sînt, pe jumătate, în vacanță: nu 
vor -putea asista la imeciuri -din ca
drul categoriei A. .în schimb, -etapă 
completă atît în categoria B cît și în 
categoria C. Care meciuri «ies în evi
dență ?

în prima serie a-categoriei B, lide
rul, Progresul București are un meci 
greu la -Brăila unde Constructorul, 
cu toate-că ocupă locul 10, a demons
trat în repetate -rinduri ca, pe teren

ProfțFamti! „Cupei țnomâniei"
ctd|Ri di» 21 iioicmbcic

In cadrul „Cupei României”, dumi
nică 21 noiembrie sînt programate ur
mătoarele meciuri : Foresta .Fălticeni— 

«Chimia Suceava ; Textila Buhuși—Di
namo Bacău; «Petrolul M-6inești-*Oțe- 

.lul Galați; Fructexport Focșani—Con
structorul -Brăila ; Portul Constanța — 
Progresul București ; Cimentul Mcdgi- 

■ 'dia-rȘtiința București.; j ‘ '
1 București—Metalul București 
'Ptopeni — Metalul Tîrgoviște 
»’CabaiaWOltul IRm. ‘ATÎ-Teea’; 
Călan—Gaz metan Mediaș ;
Ghelar—C.S.M. Sibiu ; I,I« 
șița—Jiul Petrila ; U.M.T. 
Vagonul ‘ ’ ’ ’ ' .
Cluj ; Unio Satu Mare—Minerul 

'.Maro ; -știința Tg. Mureș—Ind.
C. Turzii ; Soda Oc. Mureș—A.S.A. 
Mureș.; A. "S. .Aiud-iPoi-ana

Toate jocurile vor începe 
*10;80 ■ dimineața.

Este ultima etapă >de cupă 
1965. cîstigătorii acestor-meciuri jucînd, 
în continuare, cu echipe de catego- 
•Tia A.

-propriu, -capă® -pilteii înzeeite... Tot 
în «prima serie, <CiF.R, -Pașcani, «proas
păt înapoiată -din ’turnedl întreprins 
în fRt-SiS. Moldovenească, -va 'întîlni o 
altă (formație bucureșteaită —'Metalul, 
în lîntlul. celor-mai impoftarite-partide 

-ale -aceitei -serii 'trebuie trecută și 
•aceea care -se -va «disputa 'la Rm. 
Vîlcca, între ’Oltul ‘și <Dinamo Badău. 
iîn -seria secundă, cel mai 'important 
■ meci >se edispută la 4Baia 'Mare, unde 
Minerul,'fără-Sasu în‘formăție — se- 
lecțronat în lot pentru meciul cu 

'Portugalia — întilnește pe VagonUl 
Arad,-rezilltatul interested parten su
perioară a clasamentului, 
al 'jumătății de jos se va

Ticsita-: C:S.M. — CS7M.

Un derbi 
disputa la 
Sibiu. Dar

‘echipa clasată pe-primul loc? A’.S.-A. 
Tg.’Mureș va întîlni pe teren propriu 

■formația din 'Cîmpia Turzii. Privind 
-prin -prisma -clasamentului ‘(AÎS.'A. 
-ocupă prinnll ‘loc iar Ind. sîrmei 
■C.Turziipeeel-tle ăr8-lea),A:S;A..por- 
«nește'ca mare 'favorită în -acest meci, 
■dar tind, -sîrmei -a dovedit ’în «repe- 
'tate -rinduri că -șire să -se -mobilizeze 
Ta partidele - importante.

în cătegotia "C, cu trei etape înainte 
de "final, căle-mai palpitante jocuri se 
anudță cele de la Iașii(Locomotiva — 
Tejttila IBuhușt), ’Brașov '(derbiul local 
dintre
șoara 
Copșa 
trita).

ARBITRU». G. POP, SUSPENDAT 
PE 3 ETAPE

ihuînd în discuție arbitrajul prestat 
de .arbitru) Gaviilă Pop — Brașov la 
meciul Dinamo București — Petrolul, 
Gdiegitil central de arbitri a hotăfît 
"Să-l -suspende pe (trei - etape.
MECI INTERNAȚIONAL AMICAL

BUZĂU (prin telefon).— înipre- 
zența a 3 000 de .spectatori, echipa 
■Metăliil'Bu^ău, care activează'în cam
pionatul 'regional, a 'întrecut 'tormc- 
tia bulgară Septemvri Slava Mrhailov-

grad din categoria ,B, cu scorul «de 
' 3—,0,(.2—Q). -.Golurile-au -tost înscrisa 

de Tănase, Stan «Stelian și -.Caloianu.
-Marin Dumitru-coresp.

RESTANȚA ÎN 1 CATEGORIA .£

MANGALIA ,(prin 'telefon). — Ma
rina -Mangalia .n -«u-sținut cea de ta 
doua restantă a taa:: 11—1 (-1—T) <cu 
Electrica Freni. Golurile -au fost lîn- 
sciise-.de -Marinescu -,(mhj. .24) pentru 
Marina .ți lancu jmin. -41|) rpentru 
Elerrtiioa.

EMIL DUMITRESCU-coreșp.
Metrom și Tractorill), Timi- 

(C.F.R. — Minerul Deva) și 
Mică (Metalul — Gloria Bis-

Dîmbovița 
; ..RațMd 

Dunărea 
Victoria 

; -Minerul 
Muncitorul Re- 

Petrila ; U.M.T. Timișoara— 
Arad : « Gloria loșla—Clujeana 

Unio Satu Mare—Minerul Baia 
■sirmii 

Tg. 
Cîmpina.

La ora
din 'anul

GOLAVERAJ : 2-31 ! !

! (Urmare uin pag. 1)

la care ise mai adaugă cite, 
la .Petrolul, .Minerul Baia

-se ,șWe \dacă -va ,.putea 
in timp util pentru

în actualul campionât-republicanl
' afe •juniori, activează în seria a.
. ÎV-0 «echipa Dunărea- Giurgiu, cărei 

............. ... ............( 

iaci ucsjl ia-uil 
reziiltăt - Hei 
i fsanto din*

: deține «o „performanță" rar în-' 
. jlilnttH: «în <>pt etape tinerii fot-l 
Țlialiști -giurgiuveni nu numai -căj 
jm-au cîștigăt nici-o-partidă ttar n-au
; reușit nl«i >măcar un i
;egâiitat<^! -Mai ‘«milt, în 'șapte din* 
c^le opî m«?rmri susținute, ei n-au» 

■ înscris nici un gol. Gele’două go-| 
luri — gdtaver-ajul echipei: 2—3R 
— «au ‘«fost marcate în mecidl cui 
Flacăra ^Moreni, pe teren 'propriu.

Această • comportare sub -oricej
• crilică ia ’juniorilor de la Dunărea! 
-se 'datoreȘte lipsei de interes pe,
• care jo manifestă consiliul asocia-] 
lioi JA.'ă de tinerii fotbaliști. î*Nu

jțfîiâi jpuțin vinovat este «și instruc-l 
I torul NUnlae Nemțescu »care se| 
1 »<rcujpft" ide pregătirea «juniorilor 
•de da jDunărea".

TR. BARBALATĂvroresp. '
OARE SA FI UITAT SPtCTATORII I 

CLUJENI ?

"Fapttie s-au petrecut în min. 
al meciillui ^Știința Cluj-lSteagul . 
roșu. -După perioada -de inactivi-1 
iate, cauzată, de accidentarea din* 
meciul de la Atikara, Fasile ,Ale-t 
•mândru încă se resimte. "Din lipsăi 
de < pregătire 'fizică el n-a mai putut 
face fată jocului, ‘deși sra străduit | 
să realiveze acest lucru. în această• 
situație, normal, antrenorii au gă- 

•sit cu cale "sătl înlocuiască cu 
•Georgescu, fiindcă nici Pexa nu 
e complet restabilit. 'Nu •mică ne-a 
lfost •însă mirarea cînd am văzut 
modul în care a reacționat piibli- 
cnl la această înlocuire, același pu-^ 
blic care ani de zile l-a aplaudat 
pe doctorul Georgescu -pentru .^por-^ 
tul deosebit, pentru contribuția a- 
dusă la succesele echipei locale (vezi - 
înapoierea la Cluj cu bCtypa Ro-ț 
mâniei^, precum și cu trofeul de- 
cernut jucătorului cu cea mai >în-l 

J delungată activitatea la... același' 
* club). Publicul a avut o atitudine"' 

de neînțeles, apostrofîndu-l pe Geor- 
:ge seu -Me la‘intrarea pe teren și apoi 
pe antrenorul Șepci, ecare 'a --făcută 

' sahimbaraa. yS-ar, putea oa unii spec
tatori să simpatizeze pe un judă't&r'- 

"sau pe'-Altul. Dar de'aici și i pînă fia 
manifestările negative,» cu^ totul neius-K 

; tificate--- și • care ‘.se 'răsfrîrvg <iasu-
fpra întregii formații este un tdrum.3 
lată de ce ne gîndim că la apro-l 
piatul meci cu Atletico Madrid lu
crurile nu se 'vor repeta și că în 
clipe mai dificile miile de specta

tori clujeni vor 1 fi alături de jucă
torii lor, angrenați într-o întrecere 
de prestigiu. Aceste încurajări vor 
constitui un atu în plus pentru rea-' 

Mizarea unei comportări remarcabile.

icej 
rea*

I
I

I

!
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C. ALEXE
J

Duminica trecută, -în etapa JCupei României',', o -echipă din categoria 
oraș II București, Dîmbovița" a eliminat o .formal ie de categoria :B CRFlR.

■ Roșiori. ilată o d-ază <in careul oaspeților (tricouri vărgate)

Citeva observații pe
La scurt timp după,apariția excelentei cățți.etlui 

C. Teașcă despre campionatul mondial din 1962, 
iată -că 'Editura 'UCFS - oferă 'fotbaliștilor o notfă 
carte despre jocul lor: „Sistemul cu patru fun
dași", .de Virgil «Economu. Este vorba despre o 
carte consacrată rmilt făspînditei inovații Tansăte 
de brazilieni în 1958 și care de atunci a făcut o 
carieră respectabilă, 'fiind ladoptatăide multe «echi
pe «din. toatei tarife și folosită ide majoritatea echi
pelor inoastre. -Cu atît imai ilegitim -este iinteiesul 
faiăide tematica voiiimului.

Gartea.își justifică apariția printr.o serie-de'ca
lități evidente. în «primul find .eiteidemnă de sub
liniat valoarea documentară a Ilucrării. Autorul-a 
strîns -un «vast material informativ cu «privire la 
tactică și «a luat în considerație -acest -aspect - din 
jocul . echipelor, dovedind - erudiție «și spirit «eiftic 
ascuțit.

(Deosebit, de? reușit «este .capftdlul despre .„Apăra
rea în linie șiijocul la ofsaid" in care«e analizează 
cu profunzime această.tacifeă alieăiei. „stegar" eîte 
echjpa belgiană-Andertecht.«Bine reldactată-'și plină 
de--sugestii .foarte actuals- este tpar tea > lucrării -con
sacrată tacticii loviturilor ilibere, orapitol 4a ««rare 
echipele -noasire: manifestă deficiențe «serioase.

Tot din dorința «de a îndruma jocul «echipelor 
noastre spre -un fotbal modern rși eficace rezultă 
desigur și lăudabila'intenție a.autorului de a in
sista îndeosebi asupra jocului fără minge, asupra 
demarcării, imobilității,«asupra necesității<de>-a «va
ria ritmul de joc, precum și asupra tehnicității ca 
primă condiție a aplicării tacticilor moderne. Toate 
acestea dovedesc că autorul lucrează în strîns con
tact cu realitățile fotbalului nostru și-să lucrarea 
s-a născut din dorința de-a contribui'la «'dezvol
tarea acestuia.

VblumUlsse sprijină,pe - o rodnică și îndelungată 
experiență in acest -domeniu de -activitate, -expe
riență pe-care ing. V. 'Economu o folosește, in 
general, cu pricepere și pe care este dornic s-o 
transmită și altora. Tocmai de aceea sîntem în
dreptățiți să pretindem unei .lucrări-de acest fel 
care nu «urmărește «numai -scopuri .«de «popularizare, 
ci mai -ales scopuri didactice, maximum tie exac
titate, accesibilitate «și claritate. - Gr, în -.această 
direcție lucrarea prezintă -unele deficiențe care 
ar fi putut să fie evitate-printr-o-colaborare mai 
atentă între autor și editură.

Este-dr-țpt că autorul -a înlăturat'multe din ve
chile sale confuzii terminologice apărute în lu- 
cările ,precedente, unde itermenii sistem, metodă 
și concepție de joc erau folosiți nu întotdeauna 
corespunzător. .Dar au mai rămas și în prezenta 
lucrare destule. De exemplu la „Caracteristicile 
sistemului" (pag. 55) se vorbește, de fapt, despre 
concepția de joc care.ar putea caracteriza alt sis
tem modern, iar sub titlul „Concepție de joc" se 
vorbește despre... însușirile temperamentale ale 
jucătorilor noștri.

De asemenea, autorul pune semnul egalității în
tre sistemul «cu patru furtdaȘi și diagonala bra
ziliană (pag. 28) atunci cînd este-știut că-sistemul 
cu patru fundași a apărut in '1958, iar „diago
nala" a fost folosită de mult «de'brazilieni și nu

Foto : ,N. 'Tokaaek

Hanovra 96: M. Ionescu — Popa, 
Numve-iller III, 'C. Dan, 'Greavu — 
□herpheii, -Georgescu — ’Pîrcălăb, 
Dtnnitriu,' S>asu, -S. Avram.

După .cum se vede se ince.arcă o 
formulă pe baza echipelor Rapid ,și 
Dinamo, care dau fiecare .cite patru 
jucători, 
unul de
Mare și Steaua. Primii înlocuitori ai 
unspr.ezecelui de mai sus pentru me
ciul 'de mîine sînt prevăzufi a fi 
Hălmăgeanu, ,Dridea I iși Badea, de 
unde rezultă că semnele de Întrebare 
legate de alcătuirea formafiei privesc 
posturile de fundaș central dreapta 
și acelea de înaintași centrali, pentru 
ultimele candidînd nu mai -puțin de 
5 jucători: Dumitriu, Ionescu, Sasu, 
Dridea I și Badea. Trebuie spus că 
la această mare incertitudine în ‘jurul 
virfurilor centrdle a contribuit și 

11 ușoara accidentare a lui Ion lones-

cu, care nu 
fi recuperat 
jacul ■ cu Portugalia.

lEthipa'.S. V. HANOVRA -96 a sosit 
aseară, ân. Gapitdlă, emreolată itle v fru
moasă victorie, repurtată miercuri iîn 
&Gupa wr,a>șMor \tîr.guT.i“.: 5-+0 (în ! dauna 
formației ‘Fsrrto (locul 3 tin i campiona
tul .porlugjiez), «ore, în paranteză Jie 
sp.us, a dispus, recenț, cu 2—0 \de 
Herifica. ‘în meciul de mîine. S. V. 
Hanovra 96 va 'alinia următoarea 
formație.: .Podlasly — iFwchs. -Ket-
ller — Mittrowsiki, Laszig, Mulhau- 
scn—Hoff, Siemensmeyer, Roa'ekamp, 

Nix, Bandura. Rezerve : Grunenberg, 
BAldaiif și Klose. în privința jocului 
cu selecționata categoriei A, antreno
rul Helmuth >Kronsbein ne-a :deilarat: 
.„Dotim să -facem un joc valoros în 
compania echipei române, pe care o 
apreciem foarte mult. Ne obligă și bu- 

inele frezultate obținute tde echipa mea 
Hn ultimul timp, precum și... respectul 
față de public.“

cm rigid, imuabil
«marginea cărții „Sistemă 

reprezintă, propriu-zis, un sistem ci o .manevră 
tactică ce poate fi folosită și în Mite sisteme, 
nu numai în cel brazilian. De asemenea, autorul 
nu lămurește nici faptul dacă sistemul de apărare 
cu trei fundași -j- .,[măturător"' îl consideră ca 
făcin'd parte din sistemul cu -pătru fundași sau nd?

Nu lipsesc nici contradicții care pot crea nedu
meriri.’De: pildă, Ta -pagina -44 se 'ptettederc'ă; jocul 

-modern cere neapărat păstrarea mingii Ta ;finil 
ietbil", pentru ca la pagina'65 «să recomande pa- 
sdle luTțgi (evident Tpe sus,), -.ca apoi în toată 

Slurrarea-să millteze;pentru joc direct (bitogue sau 
-cu devierea paselof) ceea ce .evident se execută 
-mai rar <pe jos și mai mult la semi«îriălțime sau 
pe sus (1). Tot astfel, autorul consideră dominarea 

T-a mijlociii terenului ca o condiție -a .succesului 
'(pag. 44), omitted contraatacul care face ca domi-

cu patru fundași”

măturSto-

Însemnări de lector

narea -la mijlocul terenului să nu fie absolut 
meeesară. EL neglijează totodată tacticile prin care 
ethipbfe renunță voit la această dominare pentru 
e*-și 'întări atacdl 'Și apărarea -în -dauna mijloca
șilor ,- ceea ce de fapt caracterizează'majoritatea 
echipelor care practică 4—-2—4, dar care nu dis
pun de jucători excepționali, capabili să rezolve 
problemele mijlocului de teren cu numai doi ju
cători»

în general, nu putem fi de acord cu poziția au
torului în a privi sistemul>A—2—4 ca „o culme a 
tacticii", de vreme ce multe din eohipele fruntașe 
pe plan mondial au depășit oarecum acest sta
diu. într-adevăr. echipa Braziliei joacă încă din 
1962 sistemul 4—3—3 și în-.prezent ;cdnită alte .-mo
dalități tactice. Echipa UIR.S.S. folosește și ea 
4—3—3, echipele Ungariei,Iltaliei și Cehoslovaciei 

.«u .'folosit Mn .„’măturător", iar cea a Angliei un 
sistem «.derivat-din -WM. Tocmai de aceea ar fi 
fost recomandabil ca autorul să insiste mult mai 
mult asupra sistemului 4—3—3 (care nu este o 
simplă variantă a sistemului 4—2—4), dar care 
corectează unAhe slăbiciuni-ale sistemului 4—2—4. 
Aceasta pentru că.este accesibil mai mult echipe- 
.lor fără jucători cu văloarerexcepțională.

Autorul condamnă cu vehemență’folosirea țmă- 
.turătorului", considering că apărărUe«de acest fel 
impietează -asupra unui joc în-spirit ofensiv. Nu 
putem'fi de acord nici cu acest fel de a privi pro
blema. Oricare sistem poate 'fi aplicat în -spirit 
ofensiv sap, dimpotrivă,defensiv. Â.privi-sisteme-le 
ca un cadru fix, -rigid și imuabil este, o concepție 
dogmatică. ĂDOi nici nu este realist a condamna 
un sistem, numai din considerente estetice sau 
temperamentale, dacă cu el se poete obține rezul
tate favorabile. Depinde însă de concepția tactică 
și de posibilitățile’tehnice și fizice ale echipei d « ă 
un sistem este aplicat ofensiv-sau defensiv. Mcs-

zoțyi, „măturătorni" echipei ^Ungariei, se lintorca- 
lează în 'linia de ‘fundași cîntl echipa sa «reeupe- 

■reaiă mingea, permtțînd unui 'fundaș Să susțină 
ofensiva. Același 'lucru face și PicChi,
•nil" lui lnter, i .eîmi in docul lui iFachetti .pentru a
•permite acestuia să ;atace și să -marcheze goluri. 
A. 'C. Milan joacă „catenaccio" in spirit ofensiv. 
Internazronale'aplidă sistemul cu un măturător și 
trei'fundași, cînd ofensiv (ca, de pildă, în part-i'da 
primă uru dndependiente,), cînd «defensiv (jteturul 
aceluiași joc), după nevoile-tactice.ale echipei.-In- 
d^pendiente Buenos.Aires.aplică sistemul 4—2—4, 
dar îngrămădește thiar și 10 'jucători în apărare 
bînti joacă’în-‘deplasare. ‘AcAlași'lucru'■ fac și echi
pele braziliene cînd aplica sisternu 1-4—4—2, cum 
:a făcut .echipa Braziliei în recentul joc de la 
Moscova.. în genera), sistemul .trebuie să fie privit 
nu ca ceva rigid, ci ca un ghid tactic peritru ® 
rațională repartiție a tortelor -echipei, în cadnil 

.-căreia.-să se poată «manifesta atît tofensiva, în tor- 
:mele cele «.mai variate (de la iconlraatac fulgeră- 
• tor pînă la atac .temporizat,), cît și apărarea.(axată 
pe zonă sau concehtrătă). Altfel cădem în dogma
tism și frînăm elandrcreât'or de'tactică al echipe- 
lor noastre. Un lucru 
specialiștii noștri: nu 
.un sistem după .cărți, 
campioni. Este timpul să nu mai fim doar elevi 
silitori, ci SĂ CREAM TACTICA DL CARE AVEM 
NEVOIE. Să.luăm exemplu-de La rugbiștii .și-hand- 
bâiiștii noștri.

Iată de ce, după părerea mea, analiza făcută de 
autor felului în care aplică echipele noastre siste
mul cu patru fundași nu elucidează toate pro
blemele.

Exagerat este prezentată victoria echipei noastre 
olimpice la Sofia, în '1964, victorie Obtiniită împo
triva reprezentativei olimpice, a Bulgariei care nu 
a fost alcătuită - din cei mai buni jucători ai ițării. 
vecine. De altfel, comportarea ulterioară a-echipeij 
noastre olimpice Ia Tokio a arătat valoarea acestei' 
victorii.

în altă ordine de idei, trebuie spus că lucrarea 
at fi avut de cîștigat dacă ar fi fost mai riguros 
sistematizată. t

Studiind cursul de fotbal al lui N. Roșculeț unde 
.problemele de -acest 'fel sînt tratate -cu rigoare 
■științifică, autorul actualei lucrări ar fi-putut evita 
unele neclarități și ar fi- contribuit .tetr«o măsură 
mai mare La stabilitatea unej metode unitare de 
expunere a problemelor teoretice ale fotbalului.

Ar fi fost firesc ca lucrări teoretice de acest 
fel să se ghideze în organizarea materialului dună 
lucrările catedrei de specialitate a Institutului 
de Cultură 'Fizică.

Dar și așa, cartea „Sistemul cu 4 fundași" a lui 
Virgil ,-Economu constituie o lucrare valoroasă, 
'necesară tehnicienilor cît --și 'fotbaliștilor noștri. 
Adăugată la celelalte lucrări ale aceluiași autor, 

-privită în mod critic,-ea îmbogățește literatura de 
■specialitate, încă destul de-s’ăracă.

trobuie ssă :fie clar ’pentru 
vom realiza nimic copiind 
chiar dacă are girul unor

TUDOR VASiLEi.
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Meciuri spectaculoase in prima zi
Vineri după-amiază, în sala Giu- 

lești, s-au aliniat la startul finalelor 
campionatelor individuale de lupte 
lilbere juniori un număr de 154 de 
tineri luptători, reprezentanți ai tu
turor regiunilor tării. După o fru
moasă deschidere festivă au început 
întrecerile pentru cucerirea celor 
zece titluri de campioni republicani.

Meciurile disputate în prima zi au 
fost caracterizate de multă combati
vitate, pornită din dorința de afir
mare a tinerilor sportivi participant 
la finale. Multe dintre partidele care 
au avut loc în primul tur s-au ridicat 
la un nivel tehnic și spectacular deo
sebit. lata cîteva dintre acestea.

La categoria 49 kg., sportivii 
6. Filip (Progresul Buc.) și C. lones- 
cu (Steagul roșu Brașov) au realizat 
un meci frumos, echilibrat, 
multe și variate. In cele 
bucureșteannl a terminat 
la puncte.

O partidă excepțională 
dinamovistul I. ionescu 
Al. Ruszi) în compania ___ ,-------
lui la stilul greco-romane, M. Tolea 
(Hunedoara) pe care l-a întrecut la 
puncte într-un meci deosebit de diis 
putat și spectaculos.

Campionului din anul trecut la 
ambele stiluri și din acest an la 
„greco-romane“, C. Pătrașcu (Tîrgo- 
viște). i-au fost necesare mai puțin 
de două minute de luptă pentru a 
încheia „socotelile" cu M. Molocean 
(Constanta) pe care l-a învins prin 
tuș.

Luptătorul craiovean Gh. Savovici 
a obținut o frumoasă victorie prin 
tuș în fața lui D. Sirea (Galați), după 
un meci de mare luptă. In rîndul 
disputelor evidențiate mai pot fi no
tate C. Lupu (Buc.) — L. Sas (Bra
șov), I. Tiparu (Roșiori) — V. Ungu- 
reanu (Reșița), în care primii au ob 
ținut victorii. Nu putem încheia fără 
să amintim de buna organizare a 
acestei competiții și de arbitrajele 
corecte.

M. TR,

De vineri dimineață în sala Dina
mo au loc ultimele etape ale campio
natului republican de scrimă pe echi
pe-

La floretă masculină Steaua, cu o 
echipă în mare vervă, a dispus la 
scor de Știința Tg. Mureș, cu 14—2. 
Falb și Zilahi au realizat maximum 
de victorii, cîte 4, în timp ce Drîmbă 
și Poenaru au punctat de cîte 3 ori. 
Studenții din Tg. Mureș n-au avut 
de fapt decît un trăgător, pe Szcntki- 
raly, autor a 2 victorii. La aceeași 
probă Unio Satu Mare a întrecut pe 
Știința București cu 10—6. Rezultatul 
constituie o surpriză (Chiș, Neagu, 
Chișu — cîte 3 v, Szekely 1 v, res
pectiv Micloș, Lucian și Budahazy — 
cîte 2 v). Din nou pe planșă, flore-

A in
(Urmare din

cu acțiuni 
din urmă, 
învingător

a realizat 
(antrenor 

campionu-

POPICE: Surprize în finalele pe țară
CLUJ, 12 (prin telefon de la trimisul 

nostru). — Pe arena clujeană din lo
calitate au început vineri dimineața 
finalele campionatelor republicane 
feminine de popice — individuale și 
pe perechi. •

Introdusă anul acesta în program, 
proba pe perechi a reunit 9 cupluri 
care și-au obținut dreptul de a par
ticipa în finala pe țară. Fiecare jucă
toare a tras cîte 100 bile mixte. în
trecerile s-au încheiat ieri la prînz 
cu o mare surpriză: titlul a fost 
cucerit de cuplul format din Maria 
Chiru — o tînără sportivă în plină 
ascensiune — și Florica Biru cu 831 
p. d. (424 + 407). Succesul repurtat de 
aceste două jucătoare este cu atît 
mai remarcabil cu cît ele au avut de

Victorii scontate
etapa de ieri

pag. 1)

mai puțin inte-poate, unul din cele 
resante din acest sezon. Dinamoviștiâ 
au jucat lent, foarte nervos și fără 
coeziune, multumindu-se să „împin
gă* jocul în treimea clujenilor, unde 
se încearcă de cele mai multe ori 
la întîmplare finalizarea unor situații 
create 
greșeli 
astfel, 
tn șir 
cit, în 
în cînd tulburată de marcarea 
gol.

în repriza secundă, studenții 
devenit ceva mai... curajoși, și, de 
cîte ori apăreau prin fața porții dina- 
moviste (este adevărat că destul de 
rar!), produceau panică. în această 
perioadă am notat două ocazii cît 
„roata carului* ratate pe rînd de 
Naghi și Cazan II. Ultima repriză a 
fost ceva mai animată datorită... de
selor intervenții ale arbitrilor, care 
au acordat un șut de penalitate 
(just) în favoarea Științei Cluj și 
care au dictat o serie de eliminări

(nu întotdeauna juste...), însumînd 
34 de minute pe tot meciul l

Au înscris: Făgăraș (2), Fenici, 
Texe, Pană, Bold eseu, Pop, Bașa, 
Oswat, Mandea (Dinamo) și Iszlai, 
Cazan II (Știința). Au arbitrat inegal 
FI. Marinescu (bine) și V. Vorniceanu 
(slab).

înfruntat o serie de „tandemuri* alcă
tuite din sportive experimentate. Dar, 
Vavila Tutică (372), Maria Stanca 
(373), Elena Lupescu (385), Elena 
Trandafir (392) și alte membre ale 
lotului republican, de la care ne aș
teptam să depășească granița celor 
400 p.d., s-au aclimatizat ca niște... 
începătoare cu particularitățile are
nei. Enervîndu-se pentru că nu le 
mergea jocul, vicecampioana euro
peană Elena Trandafir, ca și Elena 
Lupescu, au irosit multe bile în ul
timele manșe.

Consultînd listele cu rezultatele 
parțiale și totale, se constată că ma
joritatea cuplurilor n-au fost omoge
ne, multe jucătoare dovedind lacune 
în tehnica lansării bilei. Clasament 
final: 1. Maria Chiru (Cimentul Med
gidia) + Florica Biru (C.F.R. Con
stanța) 831 p.d. (424+ 407); 2. Ileana 
Cearpaș + Ana Rau (Voința Cluj) 
797 p.d. (428+369); 3. Maria Rus+ 
Maria Stanca (C.S.M. Reșița) 781 p.d. 
(408+373); 4. Margareta Szemanî + 
Maria Chețan (Voința Tg. Mureș) 780 
p.d. (423 +357); 5. Elena Trandafir 
(Laromet Buc.) + Elena Lupescu 
(Rapid Buc.) 777 p.d. (392 + 385).

Vineri după-amiază au început ca
lificările pentru turneul final al cam
pionatului individual feminin, 
joacă la proba clasică de 100 
mixte. întrecerile sînt conduse 
arbitri P. Brebeanu (Ploiești),
Stoica și N. Ivanovici (București).

TR. IOANIȚESCU

tiștii de la Steaua au dispus și de co
legii lor de la Progresul cu 15—1-

La floretă feminină fruntașa clasa
mentului, Progresul, a trecut destul 
de greu de formația S.P.C. Scor : 10— 
6. Din nou Ana Ene și Marina Stanca 
au constituit elementele de bază ale 
echipei (fiecare cu cîte 3 v. Celelal 
te victorii au fost realizate de Adri
ana Moroșan — 2 v și Eva Palco — 
2 v). In urmărirea liderei, Steaua 
a dispus mai întîi de Știința Tg. Mu
reș cu 11—5 (Ileana Drîmbă 4 v, Su- 
zana Tase 3 v, Ecaterina Iencic și 
Elena Bej an cîte 2 v, respectiv So
fia Orban și Suzana Szaplontai cîte 
2 v și Elena Banyai 1 v) apoi de 
Unio Satu Mare cu 15—1 (Drîmbă, 
Grib, Tase — cîte 4 v, Iencic 3 v, 
respectiv Agneta Csipler 1 v).

La spadă, Știința București a rea
lizat două nesperate — dar meritate 
victorii : prima la C.S.M. Cluj cu 
10—6 (C. Țintea 4 v, Sîrbulescu 3 v, 
Teodorescu 2 v, Vasiloglu 1 v, res
pectiv Poruțiu și Domiansitz — cîte 
2 v, Demeter și Sinko cîte 1 v), a 
doua la Crișul Oradea cu 8—7. Con- 
firmîndu-și valoarea Steaua a făcut 
scor cu Progresul: 14—2 (Moldanschi 
și Sepeșiu — cîte 4 v, N. Istrate și 

respectiv Cio-
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Patinoarul artificia' 
ora 9: Tîrnava— 
ora 17 î Dinamo—-

Se 
bile 

de 
D.

mai mult de numeroasele 
în apărare ale Științei. Și 

spectatorii au urmărit minute 
un joc fără orizont, încîl- 
care „liniștea* era din

STEAUA — ȘTIINȚA BUCUREȘTI
13—0 (3—0 ; 5—0 ; 5—0)

N. Marinescu cîte 3 v, 
codeică și Rusu).

In fine, și proba de 
mul meci C.S.M. 
ritele probei, a făcut 
Unio Satu Mare, _8—8, 
la tușe (54—64).
V. 4 v, Rohoni_ __  _____  v.
Szanto cîte 1 v, respectiv Turcaș și 
Gsokor — cîte 3 v și Mezei 2 v. In 
partida următoare Steana, îndeplinind 
doar o formalitate, a întrecut pe 
Știința București, cu 14—2. In con
tinuare, din nou un meci nul : S.P.C.
— Unio 8—8, dar, fapt rarisim în 
scrimă, egalitate șî la tușe: 61—61 !

Sîmbătă — ultimele meciuri (cîte 
cinci la fiecare probă). Primele asal
turi la ora 8.

în meciurile desfășurate după-a
miază s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Floretă băieți: Steaua — 
Unio 15—1, Știința București — Ști
ința Tg. Mureș 8—8 (a cîștigat Știin
ța Buc- la tușe);floretă fete: S.P.C.
— C.S.M. Cluj 14—2 (1) Steaua — 
Progresul 9—7; spadă: Știința Bucu
rești — Progresul 14—2, Petrolul — 
Steaua 5—10; sabie: Steaua — Petro
lul 16—0, S.P.C. — Petrolul 16—0. 
(Petrolul a pierdut ambele meciuri 
prin neprezentare).

sabie. In pn- 
una din favo- 
meci nul cu 
dar a cîștigat 

Realizatorii : Rohoni 
Z. 2 v, Szantai și

Cluj,

cînd 
unui

au

Hocheiștii de la Steaua au obținut 
o victorie comodă. Jocul s-a desfășu
rat majoritatea timpului la poarta stu
denților, al căror singur merit este 
acela de a fi reușit să rezolve totuși 
în apărare unele dintre situațiile cri
tice. Astfel, scorul ar fi luat proporții 
serioase. Militarii s-au impus clar prin 
superioritatea lor tehnică și fizică. 
Tactic nici ei n-au strălucit, dovedind 
doar uneori că pot juca cu pase ra
pide și precise, combinații cu șuturi 
puternice, din viteză.

Au înscris : Ștefanov (3), Calamar 
(2), Glieza Szabo (2), Varga (2), Hollo, 
Petrescu, Gheorghiu și Ionescu.

Au condus corect M. Hușan și I. 
Dugloș.

JllDO: Prima edific a > 5 Cupei de toamnă*

DUMINICA 14 NOIEMBRIE A.C. ORELE 10,30 
DIN CAPITALA

Sala Casei de cultură a tineretului 
din raionul T. Vladimirescu a găz
duit recent întrecerile primei ediții 
a „Cupei de toamnă* la judo. In pre
zenta unui public numeros, cei peste 
40 de participant! — componenți ai 
echipelor I.O.R., Politehnica, Univer
sitatea și Progresul — au făcut o 
reușită propagandă acestei spectacu
loase și atractive discipline sportive, 
furnizînd întreceri interesante.

Dintre participant! s-au remarcat i 
D. Georgescu, M. Petrescu, E. Cris- 
tofor și D. Cristof. Datorită bunei pre
gătiri și ca urmare a variatelor pro
cedee folosite în lupta cu adversarii, 
ei au fost aplaudați la „scenă des
chisă*. Iată, pe scurt, filmul întîlni- 
rilor finale ale acestei competiții. 
Prima finală — categoria 63 kg — a 
adus pe saltea pe D. Georgescu și 
L. Ghiță, amîndoi de la I.O.R. După

o luptă spectaculoasă, în care adver
sarii au fost de valoare apropiată, 
este declarat învingător D. Georgescu. 
M. Petrescu (I.O.R.) și R. Gruia 
(I.O.R.) s-au întîlnit în finala cate
goriei de 70 kg. Mai decis în atac, 
M. Petrescu a cîștigat întîlnirea. In 
finala de la 80 kg s-au întîlnit E. Cris- 
tofor (I.O.R.) și M. Răzvan. învin
gător : Răzvan. în ultima finală a 
concursului s-au întîlnit greii D. 
Cristof (I.O.R.) și D. Ionescu (Poli
tehnica). Mai tehnic D. Cristof a 
cîștigat întîlnirea.

Pe echipe primul loc a fost ocupat 
de I.O.R. Pe locul 2 s-a clasat Poli
tehnica, iar pe locul 3 Universitatea. 
Arbitrajul a fost asigurat de colec
tivul format din : Constantin Bogdan 
(Arad),- prof. N. Bucur (Mediaș); 
L. Urmă, C. Vladimir și A. Ștefănescu 
(Buc.).

M. GHIOLDUȘ-coresp.

HOCHEI. — 
„23 August", 
Știința Cluj ; 
Știința București; ora 19 : Steaua 
—Voința M. Ciuc — meciuri în 
cadrul campionatului republican.

BASCHET. — Sala Horească, 
ora 15.30: Constructorul—Voința 
București (F. I);
București—Rapid

ora 17: Știința 
(F. I), meciuri în
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cadrul campionatelor republicane; 
ora 19: Dinamo București-—Fe
nerbahce Istanbul (M) în cadrul 
„C.C.E.*.

SCRIMA. — Sala Dinamo, de la 
ora 8 : ultimele etape ale returului 
din campionatul republican pe e- 
chipe.

MÎINE
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GIMNASTICA. — Sala Floreasca, 
ora 17: Campionatele internațio
nale ale României.

VOLEI. — Sala Dinamo, cu în
cepere de la ora 8,30 : C. P. B.— 
Rapid (F. I), Steaua—Știința Ti
mișoara (M- I), Rapid—Știința Ga
lați (M. I),- sala Recolta, cu înce
pere de la ora 8,30: Știința—Pro
gresul București (F. II), Știința— 
Banca Tg. Mureș (M. II), Progre
sul—C.S.M.S. Iași (M. II), meciuri 
în cadrul campionatelor republica
ne la categoria A.

CICLOCROS. — Pe traseul din 
șoseaua Panteliinon, cu începere 
de la ora 9,30: „Cupa Dinamo*.

BOX- — Sala Casei de cultură 
a raionului Tudor Vladimirescu 
(strada Turturele), de la ora 9: 
întîlniri în cadrul campionatului 
pe echipe (Rapid—C.S.M. Cluj și 
Olimpia + Progresul—A.S.A. 
șui Oradea)

FOTBAL — Stadionul „23 
gust*, ora 14,15 : Selecționata 
A—S.V. Hannover (R.F- Germană); 
stadionul Dinamo, ora 10,30: Di
namo Victoria București—C.F.R. 
Roșiori (cat. B), ora 12,15: Dina
mo București—Dunărea Giurgiu 
(jr.),- Stadionul Politehnica, ora 
11: Știința București — Poiana
Cîmpina (cat. B); terenul „Tim
puri noi*, ora 9,30: Flacăra roșie 
București—Tehnometal București
(jr.), ora 11 : Flacăra roșie Bucu
rești—Textila Sf. Gheorghe (cat- 
C); stadionul „23 August", teren 
III, ora 11: Metalul București— 
Electrica Constanța (jr.); teren 
Veseliei, ora 11 : Dinamo Victo
ria București—C.F.R. Roșiori (jr.) : 
stadionul Steaua, ora 10: Steaua 
București—Știința București (jr.)..’

BASCHET. — Sala Floreasca, 
de la ora 8 : Progresul—Știința 
Cluj (F. I), Steaua — Știința Cluj 
(M. I), Rapid — Steagul roșu 
Brașov (M. I), Progresul — Știința 
Craiova (M. II); sala Dinamo, de 
la ora 16,30: Olimpia — Spartac 
Salonta (F. II), I-C.F.—Crișul Ora
dea (F. I), Academia Militară—O- 
limpia M. I. (M. II).

Cri-

Au-
cat.

LA CINEMATOGRAFUL „LUCEAFĂRUL"

are loc

ÎNTÎLNIRE
REGIZORUL

CREAflA SA

lua cuvîntul :

ALICE MANOIU, 
critic 

cinematografic

DE-A$FI . HAW> ALB

ION POPESCU 
GOPO, 

artist emerit

Biletele se pot procura la casa cinematografului 
ratorii cinematografici din întreprinderi și instituții.

și prin colabo-

Pentru premiile

La tragerea specială Loto din 
noiembrie 1965 au fost extrase 
urnă următoarele

LOTO

numere :

obișnuite în

9 46 48 36 26 28
Premiul suplimentar :

22 1 72 25
14 48 90

Premiile suplimentare 
și bani

în obiecte

Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea

IX- a 60 57 33 77 82
X- a 36 76 73 3 90
XI- a 15 56 34 72 70
XH-a 70 30 32 61 64
XIII- a 46 89
XIV- a 15 56

premii : 2 261 036 Iei 
următoare va avea

Fond de
Tragerea 

vineri 19 noiembrie în București.

PRONOSPORT

Ioc

Categoria a II-a (12 din 12): 4 va
riante a 2 315 lei

Categoria a III-a (11 din 12): 168 
variante a 192 lei

Categoria a IV-a (10 din 12): 
variante a 37 lei

Premiul excepțional de 84 941 
fost obținut de Fazakas Iozsef 
Mediaș

PRONOSPORT A NR. 45

1 286

let d
din

Extragerea
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea

1
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a

12 81 38 
II-a 22 68

Premiile concursului Pronosport din
7 noiembrie 1965

4
III- a 48 66 82
IV- a 11 33 87 38
V- a 25 63 76 41
VI- a 13 22 15 88
VIT-a 36 13 57 47
Vlll-a 14 1 65 13 6

PRONOSPORT B

Premiul excepțional: 
84 941 lei

Categoria I (12+1): 
6 077 lei

NR. 11

1 variantă

4 variante

a

a

Categoria I (12 din 12): 25 variante 
a 1 541 iei

Categoria a II-a (11 din 12): 377
variante a 122 lei

Categoria a III-a (10 din 12); 3 072 
variante a 22 lei

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sporl.



Ce la campionatul

divizie!

două

• ••

Unui fotbalist care se

I

£

5
)

cu subiecte sportiveNoi mărci Cassius Clay IONESCU

Discul miraculos!

DAN GÎRLEȘTfiANU

to 4 rindirri
răspunde per-

Cure azi, treclnd prin lume 
.Nici rachete nu-1 ajung.
Deh, precum e.al sdu renume, 
:Pin-ia dinruJ drumu-i lung—

Despre nasuri lege rulare
S-a lot serfs pina-n prezent... 
Nasul Cleapatret, oare,
A avut vreun concurent 1

Cyrano, precum se știe
Nas avea ca de Titan... 
Dar eu nu de ei voi scrie 
Ci de-un nas™ contemporan,

mare
nimici

HOROVEANU

MOZAIC FOTBALISTIC

Tanti 
ceartă

■emerită 
mă

Stratosfera 'înconjoară 
„Olfactivul juvaei**,

Un nou...

E 
cit ar 
nu-nii

a reluat antre- 
și, curînd. îl 

din nou în ring, 
lui îl vor șl...

vrea „vedetă“

Interviu la 5 dimineața
Reporterul dornic să cu

noască pasiunea sportivă 
a doctorului Panait Sîrbu 
— reputat specialist in 
domeniul obstetricii si gi
necologiei — trebuie să 
se scoale foarte devreme. 
Pentru că. în fiecare zi. 
antrenamentul începe la 5 
dimineața...

— Cind a început prie
tenia cu echutația?

— In anii copilăriei,
i în- 
satur, 
cailor

INUMAN*

.-kom-aka

Care este părerea dv? 
Poate fi marcat un gol 
valabil cu mîna fa poar
ta adversă, deci nu un 
autogol î

(Da ! La o fază de joc, 
portarul prinde balonul și 
îl aruncă apoi cu mîna 
spre mijlocul terenului, la 
un coechipier. Vîntul bate 
atît de puternic incit duce 
mingea mal departe în... 
poarta adversă. Este gol 
vălabll 1)

nazal!
Căci din fiecare nară
Urcă fumuri pln-la cer 1
Nici cumplite uragane
Nu-1 doboară la pămlnt ;
Știu că nu-1 susțin odgoane : 
Ăsta-i nas crescut In vînt I
Despre el s-a scris odată 

•Că-ntr-un meci s-a remarcat
Și de-atunci fiinta-i toată 
Vai, cum s-a.- nazalizat !
Alli adevărul care 
Ilustrează omul mic
Stfb un nas al it de 
Restul, Chior cit e

S.

cînd priveam ceasuri 
tregi, fără să mă . 
galopul fascinant al , 
de munte.

— Debutul^
— Sînt aproape

decenii de-atunci. In 1947 
am făcut primele .„par
cursuri**, cu Cora. Afirma
rea mi-a adus-o insă Ct>- 
vrig, un „pur singe** eu 
excelente calități si de o 
frumusețe singulară. Cu 
Covrig am cîstigat nume
roase premii la concursu
rile din București, Tg. 
Mures. Craiova, Tirgoviste, 
lași. Cluj etc în probele 
rezervate călăreților din a- 
sociatiile sportive sindi

cale.
— Cea mai frumoasă 

victorie ?
— La lași, în 1953 cînd 

am cîțtigat proba de înăl- 
i time.
|, — Cum $i de ce aii
schimbat parcursul de ob
stacole cu manejul de dre- 

i ?
— Mi s-a părut, și așa 

este, că dresajul te apropie

mai mult de cai. de fru
musețea și totodată de 
dificultatea practicării e- 
chitatm.

— Tott cu Covrig, nu?
— Exact. Dar, numai 

vreo doi ani. Din 1957 
lucrez dresatul cu Nostim, 
un murg care mi-a adus, 
ca si Covrig, multe satis
facții-

— Și acum ?
— Mă pregătesc, 

drept că nu atit 
trebui, ipentru că
îngăduie activitatea pro
fesională.. Dar, după cnut 
vedeți, ziua poare să în
ceapă și iu... 5 dimineața 
dacă altfel nu se poate 
si dacă iubești cu adevâr&t

asociației
7

Direcția Generală a 
Poștelor și Telecomunica
țiilor a pus în circizlație 
o nouă serie de mărci 
poștale cu subiecte spor
tive, intitulată „Sparta- 
diiada”, ale cărei desene 
înfățișează cîteva dm pro
bele ce se desfășoară în 
cadrul șpartachiadelor : 
atletism (valoarea de 55 
bani), fotbal (1,35 lei), 
gimnastică (1,75 lei), tu
rism (2 lei) și caiac-canae 
(5 lei), ultima valoare 
fiind consacrată campio
natelor europene care au 
avut loc în țara noastră,

prilej cu care sportivii 
români au cucerit 6 me
dalii de aur, 4 de argint 
■și 1 de bronz.

Aceste mărci sînt tipă
rite în mai multe culori, 
în sistemul offset, sînt 
dantelate și au dimensiu
nile de 27 x 42 mm, fiind 
făcute după machetele 
grafice semnate de Eu
gen Palade ?i Florin Ivă- 
nuș.

S-au emis și două I 
plicuri „prima zi*, fran
cate cu aceste mărci și 
obliterate cu o stampilă 
specială.

Este vorba de boxerul 
argentinian de categoria 
grea Oscar Bonavena (22

ani, 
care, 
prin K.O. pe
Americii de Sud, Peralta. 
Cînd spunem asta, ne gîn- 
dim mai ales la... decla
rațiile sale ultra-opti- 
miste. El este .sigur că-1 
va învinge fă-hă dificul
tate pe Cassius Clay.

De altfeL, pnnînd,U-i-se 
întrebarea, „Ce va fi Bo- 
navena la 50 de ani, el 
a răspuns : jVoi fi... fos
tul campion al lumii".

S3 de 
recent,

kilogranoe) 
l-a învins 
campionul

sportul. Iar satin mea (<n.r 
artista 
Cocea) nu
pentru nsta...

Este o pbedaurit 
pentru nrieieMMi cm exer
cițiul fizic, cu mișcarea rin 
aer liber, rntr-un cutlut 
cu spartul ?

— Chiar mai mult 1 lin 
indemu pentru tineri si 
virstnici. Și dană vreți, 
convingerea fermă că spor- 
ml se eoniugâ admirabil 
cu munca. în ceea ce mă 
privește, departe de a mă 
jroAnsi* antrenamentele — 
chiar fâtwie «w cu isocip- 
tea-n cap — îmi creează o 
dctertsâ nervoasă, im po
tential de muncă sporit. • 
Și acea&ta esie mare lucra 
pentru un chirurg.

! — Proiecte sportiGe?
— Drerutjul de perfor

mantă. Mă antrenez eu a- 
jutorul maestrului spor
tului Nicolae Mihalceti si 
sper să-l pregătesc pe Nos
tim pentru o categorie su-r 
perioară iîn 1966.

Nu știu de ce„ dar mi 
s-a părut că, deși are în 
față un mare iadversar — 
timpul — doctorul Sîrba 
se gîndea mai departe, lâ ' 
viitoarele competiții intiț- 
HMțioaale...

Acest drum l-au stră
bătut fotbaliștii Mircea 
Drăghici și Giinther Lip- 
hard. Primul este aripă 
stînga Ia echipa de ca
tegorie B, C.S.M. Sibiu, 
iar al doilea unul din 
portarii formației brașo
vene Steagul roșu din ca
tegoria A.

Si unul și altul își a- 
mintesc cu drag de cam
pionatul asociației „Elas
tic” Sibiu, care avea să 
marcheze începuturile lor 
fotbalistice. Ce frumoase 
întreceri au fost I Sec
țiile de pro due ți e și-au 
disputat cu dîrzenie în- 
'tîietatea la fotbal, cea 
mai tare dovediwdu-se 
secția arcuri spirale veci, 
în care jucau Mircea 

■Drăghici și Gunther Lip- 
harii.

Cei doi tineri au urcat 
trepte nu numai în fot
bal ci și în viața lor de 
fiecare zi. Drăghici a ter
minat liceul «seral, iar 
Liphard s-a calificat în 
meseria de zidar.

Să le urâm noi succese. 
Lor, ea și altor tineri 
care în aceste zile se a- 
vîntă poate ,pe același 
drum al. măiestriei spor
tive, deschis de însufle
ți tele întreceri 
campionatului

din cadrul 
asociației.

ILIE
■corespondent

<
■t

l

ASOCIAȚIA SPORTIVA 
STEAUA ROȘIE, 6ALON- 
TA. — Arbitrul Alexandru 
Kovacs a greșit refuzînd 
eă fluiere începutul me
ciului de juniori dintre e- 
chipele Clujeana și Steaua 
roșie Salonta. Fiind în

un... meșter L — 2) Mihai 
Ghiorghioni a fost un timp 
bolnav. El 
na mantele
vom vedea 
Adversarii 
simți I

IOAN MIHAI, REGHIN.— 
Tîrnă venii au fost aproa
pe, la rugbi, de categoria 
A Se poate spune eă au 
bătut la... ușa ei. țlnind 
seama eă au disputat un 
meci de baraj — cri. ori I 
— cu Știința Timișoara.

Cu ocazia executării 
unui „11 metri* din care 
nu se marchează, unul 
din jucătorii echipei în 
apărare comite o infrac
țiune, astfel că lovitura 
se repetă. Cînd s-a exe
cutat lovitura de pe
deapsă în condițiile a- 
rătate mai sus, portarul 
a plonjat după minge și, 
căzînd, s-a accidentat a- 
tît de grav incit nu mai 
putea juca. La 
penaltiului cu 
te ti înlocuit 
accidentat ?

feetă regulă cu carnetele 
de legitimare F.R.F., ju
niorii dv. nu mai /trebu
iau să prezinte nici un alt 
act de identitate.

repetarea 
cine poa- 

portarul

IULIANA MICU, 
REȘTI, 
CU și 
GESCU, 
CA STOICA, 
— Dintre 
propuse de 
următoarele :

Rapidiștii 
GORNISTULUI (apropo de 
Tudorică)

Steaua = STEAUA FĂ
RĂ... PUNCTE

Dinamo Pitești ■=■ DE 
DOI BANI SPERANȚA.

Crișul — VIAȚA DIFI
CILA.

BUCU- 
IONES-
GEOR- 
ROMI-

MIRCEA 
NICOLAE 
'BRAȘOV,

‘ ‘ BUCUREȘTI,
„spectacolele" 
dv. am ales

NEPOȚII

SAS AXENTIE, GURA 
HON-Ț. — Care echipă din 
țara noastră a cîștâgat 
campionatul, avînd cea mai 
eficace înaintare ? U.TJA^ 
în ediția 1947—1948, cînd în 
cele 30 de meciuri de cam
pionat a înscris 129 de go
luri. .Dar, vorba cîntecu- 
lui : „De ce nu ești ca-n 
prima zi ? De ce ? De ce ? 
Cum te-ai schimbat fără 
să știi ? De ce ? De ce ?**

OVIDIU OACHIMESCU, 
-BUCUREȘTI. — în luna 
ianuarie se va deschide, 
pe lîngă Consiliul orășe
nesc UCFS București, un 
curs de arbitri de fotbal. 
Vîrsta minimă nu este fi
xată. Vîrsta maximă este 
50 de ani. Ce se mai cere 
în plus ? (Ce-i drept, cam 
mult!) Era să uit: să cu
noașteți regulamentul I 
Măcar la început !

Ht Oe puternic sau .plasa 
atlt de... veche 1 In mod 
normal, ptasa nu se poa
te rupe oricît de tare ar 
fi șutul unui înaintaș. N-au 
decît să încerce înaintașii 
noștri. Șl le garantez că 
I.E.BIS. nu le va imputa 
plasa. Te pomenești că 
de frica I.E.B.S.-ului tră
geau pînâ acum... pe lingă 
poartă !

VASH.E MALINCENCO, 
iAșr. Ne pare rău că in
formația noastră nu este 
de natură să măgulească 
orgoliul dv., dar, orașul 
din care sînteți originar,. 
SImeria, n-a avut nicioda
tă echipă de fotbal to ca
tegoria -A. Pînă acum,- 
precizez.

ALEXANDRU INSURA- 
ȚELU, MOfNEȘTL — 1)
De-a lungul anilor, echipa 
de fotbal Rapid și-a schim
bat de ctoeva ori numele. 
S-a mai numit : C.FJl. Bu
curești, Locomotiva... 
Setul cum a mers 
miercuri, actualul 

potrivește cel

(Cu un jucător de cîmp. 
Portarul de 
poate intra 
păsa lovitura 
tri, tntrucît ___ __
joc în momentul săvîrșirii 
infracțiunii pentru care s-a 
acordat lovitura de pe
deapsă).

rezervă nu 
pentru a a- 
de la 11 me- 
n-a fost în

DUMITRU BARDA, RO
MAN.—1) Boxerul I. Grrtj- 
deanu, care activează ac
tualmente sub culorile 
„Metalului" București, și-a 
făcut... ucenicia pugi- 
listică la Bacău. Să ve
dem dacă va ieși cîndva

ADRIAN OAIDA, 
LĂȚI. — Cea mal 
„domnie" pugilistică .. _ .
aceea a lui Joe Louis. El 
a fost campion mondial 
de box la toate categori
ile din 1937 Și pîn'ă în 1949.

CONSTANTIN VĂDUVA. 
CRAIOVA. — Onisie, nu 
Alexa nd rescu. a fost Jucă
torul care „a rupt plasa" 
cu un șut, cu pritejul tur
neului întreprins de echipa 
C.C.A., în 1956, în Anglia. 
Ne este mai greu de pre
cizat dacă șutul a fost a-

GA- 
lungă 
a fost

După 
pini 

nume 
mai

a 
.plus 

să

htne ! Z) Rapid n-a 
niciodată campioană 
'tării. Un motiv în 
pentru feroviari ca 
sparg® gheața I

ION POȘTAȘU
Ilustrații :

NEAGU RADULESCU

a Alfredo Di Stefano 
■va reveni în sezonul vii
tor la clubul madrilen ca 
'director tehnic sau coor
donator al echipei de ti
neret

O Jimmy Dickinson a 
a 'susținut de-a lungul a- 
nflor 764 meciuri în cam
pionat iar de 48 a fost 
selecționat in echipa na
țională a Angliei, fără să 
fi primit vreodată măcar 
un avertisment de la ar
bitri I

s» Spectatorii de pe 
Nepstadion din Budapesta 
au aplaudat cu căldură 
după meciul Ungaria — 
R.D.G. (desfășurat în 
.preliminariile campiona
tului mondial)... un ar
bitru. Este vorba de 
arbitrul sovietic Kestutis 
Amdziulus, în etate de 36 
ani. Acesta este ziarist și 
trăiește ia Kaunas. El a 
fost aplaudat pentru cal
mul și autoritatea cu care 
a condus partida. Presa 
îl socotește un nou La- 
tîșev și speră să-l vadă 
arbitrînd 
ocazia 
mondial.

• ...în 
organizat 
fotbal „Balonul de aur" 
oferit de ziarul tinere
tului „Pionerskaya Prav
da". La turneu au parti
cipat 178 000 de echipe 
compuse din jucători în 
etate de 12—14 ani. E- 
chipele care s-au situat 
pe locuri fruntașe au 
fost : Ciaica (Minsk), 
Volna (Ugonski) și Mol- 
nia (Vladinovsk). Cele 
trei medalii (de aur, ar
gint și bronz) au fost în
mânate, în ordine de in
ternaționalii lașin, Iva
nov și Voronin. Ceremo
nia de premiere și finala

au avut loc pe stadionul 
Dynamo, in .prezența a 
50.000 de spectatori.

• Unul dintre supor
terii micului club spaniol 
Benicarlo este proprieta
rul unui cafe-bar. Din 
dragoste pentru club, el 
s-a oferit ca în fiecare 
săptâmînă să servească 
jucătorului echipei locale 
care se distinge în me- 
ritrl de duminică o con
sumație gratuită la barul 
său. Acest jucător este 
desemnat — prin referen
dum — de către supor
teri.

• Ca rezervă a lui 
Gento, clubul Real Ma
drid a angajat pe micul 
fotbalist Bueno. Acesta 
este de aceeași statură 
ea și Gento și nu are t 
cit 17 ani.

In timpul unui concurs 
de atletism desfășurat în 
capitala Perului, Lima, 
discul scăpat din mîna 
Undi sportiv a cârtit în 
mijlbcul unui grț»p de âr- 

( brtri. Cei mai wiulți au 
reușit să se ’ferească.

"■ Unul din ei însă. Fe-rnan- 
dtez Diaz, a fost lovit în 
spate, suferind un șoc pu
ternic.

lAceasta .a fost spre... 
norocul lui. în aceeași 
clipă el a scăpat de o 
veche infirmitate — mu
țenia —, începând să vor
bească normal, spre ma
rea surprindere a celor 
de față.

O

în Anglia, cu 
campionatului

U.R.S.S. a fost 
un turneu de

__ i i
de- I

Tn legătură cu unele 
meciuri de fotbal din 
categoria C.

nu prea nouâ; 
sd »e înfrunte

constatare 
Echipele țvn 
Pentru un punct sau pen

tru două... 
Iar calitatea, puncte, 

puncte—

1

PRINTRE SPECTATORI

D. MAZILIT

— Haide acasă, bărbate, să nu ne pună martori !
Desen de P. GAVRILIU î
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România-U.R.S.S. in preliminariile Turneului U.E.F.A. I

, .......... ......................................  I

România, Olanda — Belgia, g
— Polonia și Ungaria — I nirilc» oliminafnrii ftnr-rP- ®

I 

I 

I

I

ZURICH 12 (Agerpres). — Comisia 
de organizare a Turneului U.E.F.A. pen
tru juniori, ediția 1966, a stabilit ca 8 
din cele 20 de echipe înscrise să parti
cipe la jocuri preliminare în vederea 
completării celor 16 locuri din cadrul

turneului. Au fost trase la sorți urmă
toarele meciuri :

U.R.S.S. — România, Olanda 
Cehoslovacia -
Austria. întîlnirile eliminatorii (tur-re- 
tur) dintre fotbaliștii juniori ai acestor 
țări se vor disputa pînă la 20 aprilie 1966.

SALT 
PE PISTĂ

Se va organiza meciul atletic 
Europa—America?

Recent, consiliul Federației interna- lecționatele Europei și Americii. 
ționale de atletism, întrunit la New 
York, a luat în discuție mai multe 
probleme actuale ale atletismului 
mondial. Consiliul a căzut de acord 
să se organizeze anual o întîlnire atle
tică între selecționatele Europei și 
Americii. Potrivit acestei propuneri, 
primul meci va avea loc anul viitor, 
imediat după desfășurarea campiona
telor europene de la Budapesta, in
tr-un oraș de pe continentul nostru, 
urmînd ca ediția din 1967 să aibă 
loc în Canada, cu prilejul Expoziției 
mondiale. Consiliul a hotărît ca de 
organizarea acestor întreceri să se 
ocupe o comisie specială alcătuită din 
cinci membri ai I.A.A.F.-ului : D. 
Hull, D. Ferris (S.U.A.), J- Davies 
(Canada), A. Paulen (Olanda) și J. 
Sir (Ungaria). Propunerile comisiei 
vor fi supuse comisiei europene de 
atletism — care se va întruni în no
iembrie la Copenhaga — și A.A.U.- 
ului (Uniunea Atleților amatori) din 
S.U.A. Aceste foruri vor hotărî cînd 
și unde se va desfășura primul meci 
Europa — America, precum și nu 
mărul concurenților pe probe- Există 
două propuneri : cîte 2 sau 3 atleți 
de probă.

Consiliul a supus discuțiilor și pro
punerea organizării unui campionat 
mondial de atletism. Acesta ar urma 
să aibă loc anual. Propunerea a su
portat însă multe discuții și, în acea
stă direcție, nu s-a hotărît nimic de
finitiv. Reprezentantul Ungariei, J. 
Sir, a sugerat ideea ca în schimbul 
unor campionate mondiale — 
fi foarte costisitoare pentru 
țiile unor țări și ar încărca 
mult programul competițiilor 
— să se organizeze din doi în 
campionatele europene (în loc de din 
patru în patru ani, cum au loc în mo
mentul de față). Consiliul a ptopus 
ciclul marilor competiții atletice pe 
următorii 
pionatele 
Europei' 
Olimpice, 
ropene, 1970 
echipe, 1971 
pene, 1972 — Jocurile Olimpice. în 
plus, cu excepția anilor olimpici, vor 
avea loc anual întîlnirile dintre se-

care ar 
federa- 
și mai 
atletice 
doi ani

șapte ani : 1966 — cam- 
europene, 1967 — „Cupa 

pe echipe, 1968 — Jocurile
1969 — campionatele cu- 

„Cupa Europei" pe 
campionatele euro-

A-
con ■cestea sînt doar propuneri ale 

siliului I.A.A.F., care vor fi discu
tate de Uniunea europeană de atle 
tism, după care vor fi supuse Congre
sului I.A-A.F. de anuj viitor, la Bu 
dapesta.

Această imagine rară a 
fost surprinsă de fotore
porterul Russ Reed de la 
ziarul „Oakland Tribune* 
care — în mod cu totul în- 
tîmplător — își petrecea 
duminica liberă pe pista 
de la Walnut Creek, re
zervată automobilelor de 
curse de mic litra j supra
numite Midget. Accidentul 
s-a petrecut la o viteză de 
150 km pe oră. Ambii pi- 
loți au avut noroc. Unul 
a continuat cursa, celălalt 
s-a ales cu citeva neîn
semnate zgîrieturi. Data 
viitoare însă... cine știe ?

Tur de orizont în fotbalul european
Săptămîna aceasta a fost deosebit de 

bogată în evenimente fotbalistice inter
naționale. In frunte se situează meciu
rile pentru calificarea în turneul final 
al campionatului mondial, fiind cunos
cute pînă acum 11 din cele 16 echipe 
care își vor disputa întîietatea. In afară 
de cele 9 pe care le știam de mai multă 
vreme (Anglia, Brasilia, Ungaria, Portu
galia, U.R.S.S., Uruguay, Chile, Mexic, 
Argentina) pe listă și-au mai înscris 
numele echipele Franței și Spaniei, iar 
duminică, după meciul Cipru—R.F.G., 
vom cunoaște și pe cea de a 12-a for
mație, probabil reprezentativa R. F.

DUPĂ MECIURILE DE LA PARIS SI GLASGOW • NOUL REGU
LAMENT ÎN „CUPA CUPELOR" A INTRAT TN APLICARE

Germane. Pentru celelalte 4 locuri can
didează încă Belgia sau Bulgaria ; Elve
ția, Irlanda de nord sau Olanda; Scotia 
sau Italia și Australia sau R.P.D. Co
reeană.

In centrul atenției amatorilor de fot
bal au stat două meciuri. Să ne oprim 
asupra celui de al treilea joc dintre 
Spania și Irlanda, care a dat cîștig de 
cauză spaniolilor. După o partidă dra
matică, ei 
în ultimele

au învins la limită (1—0) 
minute de joc, modesta for-

Atletico Madrid continuă să fie neinvinsă

Echipa Atletico Madrid, viitorul 
adversar al Științei Cluj în «Cupa 
cupelor' la fotbal, este actuala frun
tașă a campionatului spaniol, fără a 
cunoaște înfrîngerea în cele 8 par
tide jucate. De la începutul campio
natului, Atletico a marcat 15 goluri 
și a primit 5.

Echipa numără în rîndurile sale 
jucători de mare valoare. în apărare 
se remarcă portarul Madynabeita de 
origine argentiniană, precum și fun
dașii Rivilla, de 25 de ori interna
țional, Griffa și Jayo.

Linia de mijloc compusă din inter
naționalii Ruiz — Sosa (4 selecțio
nări) și Glaria (9 selecționări) sus
ține foarte bine atît atacul cît și apă
rarea.

Dar punctul forte al echipei îl cons
tituie înaintarea. Extrema dreaptă este 
Ufarte (de 4 ori internațional) recu-

noscut pentru driblingul său în vi
teză și tăria șutului. Alături de el 
joacă Adelardo, care a îmbrăcat de 
11 ori tricoul naționalei Spaniei. 
Centrul atacant Mendoza se remarcă 
mai ales prin calitatea lui de orga
nizator al jocului. Interul stingă al 
echipei, Luis, compensează lipsa sa 
de tehnică cu un șut foarte eficace, 
care-1 face cel mai bun realizator al 
echipei madrilene. Ultimul atacant 
este Collar, pînă în prezent de 22 de 
ori selecționat în reprezentativa spa
niolă.

Acesta este ,11-le' de bază al 
echipei, dar rezervele nu sînt cu ni
mic mai prejos titularilor.

După cum se știe, primul joc între 
Știința Cluj și Atletico Madrid se va 
desfășura la 17 noiembrie la Cluj. 
Returul va avea loc la Madrid, pro
babil la 15 decembrie.

mație a Irlandei. După rezultatul 
miercuri al spaniolilor, comentariile 
levă faptul că ibericii nu dețin cea 
bună formă, deși au în echipă cîțiva ju
cători valoroși, dc la formații cunoscute: 
Atletico, Real Madrid și Internazionale 
(Suarez). Fără îndoială, antrenorul spa
niol Villalonga are probleme grele de 
rezolvat. După cum remarcă cronicarii 
de specialitate, din reprezentativă lip
sesc acum Gento, Di Stefano, Santamaria 
și alți fotbaliști de mare clasă, care 
încă nu pot fi înlocuiți cu succes. Iată, 
astfel, echipa Spaniei care a obținut ca
lificarea pentru turneul final: Betan
court — Rivilla, Olivella, Reija — 
Glaria, Zocco — Ufarte, Pereda, Mar
celino, Suarez, Lapetra.

De al doilea meci important, Scoția— 
Italia, se leagă întrebarea : cum au pier
dut italienii la Glasgow? Să-i dăin cu- 
vîntul crainicului reporter italian Nando 
Martelini: Scoțienii au jucat cu un clan 
extraordinar, au atacat continuu, dar 
n-au reușit să marcheze decît în finalul 
partidei. Pare curios, dar „azzuri", care 
s-au apărat magistral (n.r. în stilul 
lui „Inter"), cu Guarneri fundaș central 
și Salvatore „măturător", au contra
atacat adeseori. Ei au trimis mai 
multe șuturi la poarta lui Brown decît 
gazdele la poarta lui Negri. Dar, „bom
bele" lui Facchetti, Mazzola, Bulgarelli 
l-au găsit bine inspirat pe tînărul portar 
scoțian.

Prin urmare, după înfrîngerea italieni
lor, în această grupă situația s-a com
plicat. Pentru a se califica, Italia are 
nevoie neapărat de o victorie în jocul 
cu Scotia de la 7 decembrie, la Neapole.
1. Italia 5 3 1 1 14: 3 7
2. Scoția 5 3 11 8: 5 7
3. Polonia 6 2 2 2 11:10 6
4. Finlanda 6 1 0 5 5:20 2

de 
re

ntai

Complicată pare și situația în grupa 
I, în care se prevede un al treilea joc 
între cele două pretendente : Belgia și 
Bulgaria. Dacă bulgarii vor cîștiga me
ciul cu Izrael, la Tel Aviv, atunci se va 
disputa un joc de baraj. Regulamentul 
prevede ca în cazul unui rezultat egal 
și la meciul de baraj, calificarea să fio 
hotărîtă de golaverajul general mai bun. 
lată clasamentul:

1. Belgia
2. Bulgaria
3. Izrael

4 3 0 1 11: 3 6
3 2 0 1 7: 5 4 
3003 0:10 0

★
In „cupele europene" 

miercuri au adus cîteva surprize. Echi
pele maghiare — jucînd pe teren pro
priu — s-au comportat slab. In 
„C.G.E.", Ferencvaros a pășit cu stîngul, 
terminînd cu un scor alb jocul cu cam
pioana Greciei, Panathinaikos. Honved 
a pierdut revanșa cu Dukla, dar s-a 
calificat în sferturile „Cupei cupelor" 
pentru că (după noul regulament — va
labil numai în această competiție) fot
baliștii maghiari au marcat mai multe 
goluri în deplasare decît adversarii lor. 
Este primul caz cînd această clauză a 
regulamentului a intrat în aplicare. Pen
tru a clarifica acest capitol din noul re
gulament amintim că în caz de număr 
egal de victorii sau două meciuri nule, 
se califică echipa care a marcat mai 
multe goluri în jocul susținut în depla
sare.

jocurile de

NOTE EXTERNE

ASHE!

ȘTIRI, REZULTATE
S-A ÎNCHEIAT TURNEUL 
DE ȘAH DE LA TBILISI

laTurneul internațional de șah de
Tbilisi s-a încheiat cu victoria maes
trului gruzin Gurghenidze, care a to
talizat 12 puncte din cele 17 posibile. 
Pe locul doi s-a clasat un alt repre
zentant al gazdelor, tînărul Gingiliaș- 
vili cu 11 puncte. Maestrul român B. 
Soos ocupă locul opt cu 9 puncte, 
după Holmov 10*/2. Lilienthal și 

sț Pietsch (R.D.G.) 10, Bogdanovici
(Iugoslavia) și Fuchs (R.D.G.) 9*/2. 
Pe următoarele locuri: Gipslis 81/2, 

, Damianovici (Iugoslavia), Kolarov 
? (Bulgaria) 8 etc

ȘTIRI, REZULTATE
HELSINKI. — Intr-un meci ami- 

peal de box desfășurat la Tampere, 
selecționatele de amatori ale Finlan
dei și Franței au terminat la egali
tate : 5—5. Din echipa franceză s-au 
remarcat îndeosebi Laurent, Anton 
și Malherbe. Gazdele au avut cele 
mai bune elemente în Kindberg, Ka- 
nerva (care l-a învins la puncte pe 
Picone) și Lindkvist.

BERLIN. — La Werner Seclen- 
binder-Halle a avut loc un concurs 
de patinaj artistic contînd ca repe
tiție generală în vederea concursului 
internațional de la Karl Marx-stadt

(18—22 noiembrie), unde vor lua 
startul patinatori din 11 țări printre 
care și România. Pe primele locuri 
s-au clasat Gabriele Seyfert, Rolf 
Borghardt și perechea Irene Muller- 
Hans Georg Dalmer (locul 5 la ulti
mele campionate europene).

PARIS. — La Reims, meciul de 
fotbal opunînd echipele Reims și So- 
chaux s-a terminat la egalitate : 1—1. 
In urma unei ciocniri, cunoscutul in
ternațional Kopa a fost accidentat, 
avînd maxilarul fracturat.

TBILISI. — Fără să mai reia jo
cul, Tal și Spasski au convenit asu
pra remizei în cea de-a 5-a partidă 
a meciului de șah pentru desemna
rea chalangerului la titlul mondial. 
Scorul continuă să fie egal: 2*/j— 
2*/j.

ROMA. — Viitoarea ediție a cam
pionatelor mondiale de bob se va des
fășura între 29 ianuarie și 6 februa
rie 1966 la Cortina d’Ampezzo pe 
pîrtia Ronco. Pentru prima 
istoria acestor campionate 
vor avea loc în nocturnă.

LONDRA. — Federația

oară în 
probele

interna
țională de haltere a stabilit ca ediția 
1966 a campionatelor mondiale să se 
desfășoare în R. D. Germană. De 
asemenea, s-a hotărît ca J aponia să 
găzduiască ediția din 1967 a campio
natelor mondiale de haltere.

NOI MECIURI ÎN PRIMUL TUR AL „C.€.E.“
LA HlSftltl

A.E.K. A DISPUS DE WISLA CRACOVIA Șl TN RETUR
în primul tur al „Cupei campioni

lor europeni" la baschet s-au des
fășurat alte partide.

în competiția masculină, echipa 
A.E.K. Atena a cîștigat în mod sur
prinzător și returul întîlnirii, desfă
șurat la Cracovia, cu formația Wisla 
Cracovia : 81—79. în tur, baschetba- 
liștii greci învinseseră cu 72—-71, 
astfel că ei s-au calificat pentru turul 
următor. Au obținut, de asemenea, 
calificarea echipele Siemmenthal Mi
lano și Vorwărts Leipzig. Milanezii 
au cîștigat și returul meciului cu 
M.T.V. Giessen (R.F.G.), la scorul de 
103—73, iar baschetbaliștii din Leipzig 
au învins în retur pe K.H. Viena cu 
79—64.

în întrecerea feminină, Slavia Praga

a dispus cu 87—39 de Efterslaegten 
(Danemarca) și grație unui golaveraj 
mai bun s-a calificat. Tot datorită 
unui golaveraj superior a obținut ca
lificarea și formația olandeză A.V. 
Amsterdam, care în retur a fost în
trecută de echipa franceză Monlceau 
cu scorul de 65—59. în tur, întîlnirea 
se încheiase cu scorul de 74—58 în 
favoarea baschetbalistelor olandeze. 
M.T.K. Budapesta a dispus cu scorul 
de 77—42 de Mariahilf (Austria), ob
ținînd calificarea.

• în meci amical, disputat la 
Dieppe, echipa masculină de baschet 
a Franței a întrecut cu scorul de 
60—47 (26—21) reprezentativa Fin
landei.

Ray Sugar Robinson spune adio boxului
NEW 

Intr-un 
la Pittsburg, „mijlociul" Joey Archer 
l-a învins la puncte după 10 reprize semimijlocie și de 5 ori campion al 
pe fostul campion mondial Ray Sugar 
Robinson. La sfîrșitul meciului, Ro
binson a declarat ziariștilor că aban
donează activitatea competițională.

în decursul carierei sale, Sugar Ro
binson — în vîrstă de 45 de ani —

YORK, 12 
meci amical

(Agerpres). — 
de box disputat

■ ■a

a susținut 199 de întîlniri, obținînd 
174 de victorii și 6 meciuri egale. El 
a fost campion mondial la categoria

lumii la mijlocie. în 1952 Ray Sugar 
Robinson s-a retras din ring, reve
nind în box după o pauză de trei ani. 
El a pierdut 19 întîlniri în ultima 
parte a activității sale sportive.

Ashe în englezește înseamnă ce
nușă. O coincidență care face ca la 
flecare citire a numelui tenlsmanului 
american Arthur Ashe să ne gîndim 
la culoarea pielii sale. Este unul din 
puținii, foarte puținii jucători negri 
care au reușit să treacă prin porțile 
atît de greu de deschis ale „sportu
lui alb”, dincolo de ocean, și nu nu
mai atît, el a devenit aci o „vedetă".

Anul 1964 a adus consacrarea sa 
definitivă. Ashe a fost selecționat în 
echipa de tenis a S.U.A. pentru „Cupa 
Davis". Primul jucător de culoare 
admis în rîndurile reprezentativei a- 
mericane, de la instituirea competi
ției supreme a tenisului ! A fost pre
zent în rîndurile echipelor S.U.A. șl 
la ediția actuală. E drept, numai ea 
rezervă. Dar căpitanul echipei ameri
cane, Georges Mc Caii, regretă acum 
că nu l-a folosit pe Ashe în semifi
nala de la Barcelona, unde spaniolii 
Santana șl Gisbert au surclasat pe 
Ralston și Froehling. Mai ales că, de 
atunci, Arthur Ashe a continuat să 
urce. Recent. în turneul de la Bris-. 
bane (Australia), el a dat o dovadă 
convingătoare a posibilităților sale, 
Invingînd în finală pe celebrul Roy 
Emerson.

Ashe este originar din Richmond, 
oraș de pe coasta de est a Statelor 
Unite. Are 22 de ani, vîrsta marilor 
afirmări în tenis. Specialiștii l-au 
înscris în dreptul numărului 9 al 
clasamentului celor mal buni tenls- 
meni de pe glob, în 1965.

De fapt, Ashe este „a doua excep
ție" în tenisul american. Prima a 
constituit-o o jucătoare. Vă amintiți, 
desigur. Altheea Gibson, „regina nea
gră a sportului alb” cum o numeam 
cu aproape zece ani în urmă, a fost 
prima sportivă de culoare care și-a 
înscris numele pe lista învingătoa
relor de la Forest Hills șl Wimbledon.

Se știe că în viața sportivă a S.U.A. 
tenisul și înotul au fost considerate 
întotdeauna ca sporturi în 
gril nu au ce căuta... poate 
mentele de felul Altheei 
Arthur Ashe vor convinge 
trariu pe cel ce hotărăsc 
tenisului american.

care ne- 
că argu- 
și al fui 
de con- 
destinele
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