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GALAȚI, 3 (prin telefon de 
la trimisul nostru). începînd de 
vineri seara, echipele de bas
chet ale Bulgariei, Iugoslaviei 
și României și-au început în
trecerea pentru titlul feminin 
balcanic. „Uvertura* programu
lui a fost susținută de cele 
două reprezentative (A și B) 
ale tării noastre. „Secundele* 
au reușit să țină pasul timp 
de 20 de minute, tabela de

INITIATIVE I
I

La Mediaș a devenit o 
tradiție ca antrenorii și 
profesorii de educație fi
zică să se întîlnească pe
riodic pentru a-și împăr
tăși unii altora din expe
riența lor. Recent, Clubul 
sportiv orășenesc Mediaș 

organizat un lectorat cu 
sprijinul cabinetului melo
dico - științific al Consiliu
lui regional UCFS Brașov, 
în cadrul căruia profesorul 
Popescu Colibaș a tinut o 
interesantă expunere pe 
tema „Ponderea factorului 
psihologic în antrenamen
te". Expunerea, bine do
cumentată, precum și dis
cuțiile purtate au consti
tuit un util schimb de ex
periență pentru cei pre
zenți. C.S.O. Mediaș a or
ganizat anul acesta cinci 
asemenea lectorate, care au 
avut ca teme: „Metode 
moderne de antrenament", 
„Depistarea și promovarea 
elementelor de 
vS", „Metodica

^taților fizice

perspecti- 
dezvoltării 
etc.

Z. RlȘNOVEANU-
coresp.

I
I
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Sfîrșit de sezon 
în campionatul de fotbal
■ C.S.M.S. - RAPID Șl PETROLUL - ȘTIINȚA
Interes sporit pentru prima categorie a țării 

în acest final de sezon în care fotbalul nostru își 
reface, văzînd cu ochii, orgoliul... Revirimen
tul se face simțit peste tot : în autobuze^ în tram
vaie („ai auzit, dragă, . am învins și pe Inter"), 
la sediul „pronosportiștilor” din Calea Victoriei, 
la antrenamentele echipelor bucureștene și pro
vinciale, urmărite, acum, în ciuda timpuiui ne
favorabil, de un număr crescut de suporteri.

Ce ne rezervă această ultimă etapă a campio
natului — restanță de la data de 8 septembrie ? 
Șase partide așteptate cu viu interes (meciul Di
namo București—Știința Cluj a fost amînat pen
tru miercuri 8 decembrie) la Iași, Ploiești, Ga
lați, Timișoara, Brașov și Constanța.

Firește, în centrul atenției se situează jocurile

CRAIOVA, DERBIURILE ETAPEI DE MÎINE
C.S.M.S.—Rapid și Petrolul—știința Craiova, cu
noscut fiind faptul că feroviarii șî petroliștii sînt 
angrenați, mai de mult, într-un pasionant duel 
pentru șefie. Elocventă în această privință ni se 
pare și declarația făcută ziarului nostru de fun
dașul Rapidului, Ion Moiroc, înainte de plecarea 
echipei sale la Iași j ,,-Ne-am pregătit cu multă 
atenție în vederea dificilei partide cu C.S.M.S. 
De altfel la Iași vom juca tot timpul cu gîndul 
la... Petrolul. Vrem să păstrăm intactă diferen
ța de 4 puncte care ne separă de petroliști și

G. NICOLAESCU

(Continuare In pag. a 5-a)

Georgescu (Rapid) și Ștelănescu (C.S.M.S.) in luptă pen
tru balonDin carnetul corespondentului

NOI PURTĂTOR! Al INSIGNEI DE POLISPORTIV...
Zilele trecute un însemnat număr de elevi ai școlilor 

din Moreni au trecut ultimele probe pentru obținerea In
signei de polisportiv. Astfel, numărul elevilor de la aso
ciația sportivă Știința din Moreni a crescut la 520 de purtă
tori ai insignei.

...Șl MEMBRI Al UCFS LA MORENI
Tot la asociația sportivă Știința din localitate se con

stată șit un interes deosebit pentru atragerea de noi tineri 
în rirtucul membrilor VCFS. Numai în ultimele două luni 
această asociație și-a sporit numărul de membri cu încă 
60 de elevi.

■Profesoara de educație fizică Domnica Chițu are un 
' ..irit deosebit în această privință.

ale anuluiClasamentul categoriei A, înaintea ultimelor jocuri
1. RAPID 12 10 1 1 28—11 21
2. PETROLUL 12 7 3 2 26— 9 17
3. C.S.M.S. 12 6 3 3 17—13 15
4. U.T.A. 12 5 4 3 18—17 14
5. ȘTIINȚA CRAIOVA 12 4 4 4 12—13 12
6. ȘTIINTA CLUJ 12 3 6 3 12—15 12
7. ȘTIINȚA TIMIȘOARA 12 5 2 5 13—17 12
8. DINAMO PITEȘTI 12 5 1 6 22—20 11
9. STEAUA 12 2 6 4 17—12 10

10. STEAGUL ROȘU 12 4 2 6 15—19 10
11. DINAMO BUCUREȘTI 12 3 3 6 16—22 9
12. FARUL 12 3 3 6 10—18 9
13. CRIȘUL 12 3 3 6 15—24 9
14. SIDERURGISTUL 12 2 3 7 17—28 7

GH. ILINCA
PROIECȚIE DE DIAFILME TURISTICE

La Casa de cultură din Tg. Mureș a avut loc recent o 
frumoasă festivitate: sărbătorirea echipei campioane re
publicane pe anul 1965 la orientare turistică, Viitorul Tg. 
Mureș. Cu acest prilej, componenții echipei campioane au 
fost premiați. In continuare s-au proiectat diafilme rea
lizate de tehnicianul Al. Ianoși, reproducînd pe pînză minu
nate peisaje din munții 'Făgăraș, Retezat, de la Lacul Roșu, 
Bucium, domnești ș.a.

I. PĂUȘ

ÎNCĂ O ASOCIAȚIE SPORTIVĂ LA FILIAȘI
nu a avut pînă 

că în aceste zile 
constituit asocia-

Școala generală de 8 ani din Filiași 
trecute asociație sportivă, lată insă 

2V, /âe elevi care au împlinit 14 ani și-au 
ția sportivă, căreia i-au dat numele Viitorul. Președinte al 
consiliului asociației a fost ales profesorul de educație fizi
că Cornel Păun. Totodată au fost înființate și secții pe ra
mură de sport la atletism, handbal, șah, fotbal, turism și 
volei.

Membrii UCFS au la dispoziție o sală corespunzătoare 
pentru desfășurarea activității pe timpul iernii.

N. CÎRSTOCEA

„CUPA MINERUL" LA ORIENTARE TURISTICĂ
Recent s-a desfășurat în munții Teleajenului cea de-a 111- 

ediție a concursului de orientare turistică, „Cupa Minerul", 
organizat de asociația sportivă Minerul Slănic (regiunea 
Ploiești). Traseul, îndeosebi cel al băieților, a fost deosebit 
de dificil măsurînd 12 km și o diferență de nivel de peste 
1 000 m. La întreceri (gradul I) au luat parte 14 formații de 
băieți și 5 de fete, toate din regiunea Ploiești. Pe primele 
locuri s-au clasat : Știința Slănic (Simona 
Radi;), Petrolul Brazi, Rapid Plopeni — la 
1.?^. 1 Ploiești (B. Călinescu și L. Popescu), 
iești și Carpați I.P.I. 2 Ploiești — la băieți, 
individual la băieți primul loc a fost ocupat 
de la asociația sportivă Carotajul Ploiești.

I. POPESCU

Stroescu și Elena 
fete și Carpați 
D.S.A.P.C. Plo- 
în clasamentul 
de N. Tănase

marcaj indicînd un scor strîns. 
După reluare, componentele e- 
chipei „A* au încheiat între
cerea cu o diferență netă : 
76—55 (37—33). I. Kuikov (Bul
garia) și B. Nedzad (Iugosla
via) au condus corect

Disputa dintre echipele Bul
gariei și Iugoslaviei a început 
furtunos, într-un ritm extrem 
de rapid. Campioanele balca
nice au lansat din primele mi
nute o serie de atacuri pre
cise, bine conduse de experi
mentata EI. Gospodinova, că
rora „5"-ul iugoslav le-a ri
postat cu „șarje" spectaculoase 
concretizate cu mult succes în 
special de Milica Radovanovici. 
După 20 de minute de joc, Bul
garia avea un avantaj minim: 
25—23.

Nu mai puțin spectaculoasă 
și atractivă a fost repriza se
cundă. Iugoslavia a egalat, a- 
poi a condus multă vreme 
(43—38; 51—46; 53—50), dar
echipa bulgară a revenit și, ca 
urmare a unor aruncări precise 
de la semidistantă ale Voino- 
vei, Gospodinovei și Popovei, 
s-a impus în final cu 60—57 
(25—23). D. Allitsis (Grecia) și 
N. Demirdbgan (Turcia) au 
condus bine

Sîmbătă au loc meciurile 
România B — Bulgaria și 
România A — Iugoslavia, iar 
duminică întrecerile se încheie 
cu partidele România B — 
Iugoslavia și România A — 
Bulgaria.

ADRIAN VASILIU
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ULTIMA ETAPĂ LA LUPTE „OPECO ROMANE"

întreceri extrem de disputate
Ultima etapă a campionatului 

ie lupte greco-romane pe echipe 
1 început ieri.

Reuniunea, disputată pe două 
saltele, în sala Dinamo, a oferit 
spectatorilor dispute caracterizate 
?rintr-o notă de mare dîrzenie, 
multe dintre ele de o valoare 
lestul de bună. Numărul proce- 
ieelor folosite de luptători a fost 
mai mare decît în ’ 
?eea ce dovedește 
sportivilor pentru 
pregătirii tehnice.

Gala a fost deschisă de întâlni
rea dintre echipele Metalul Bucu
rești și Chimistul Baia Mare. 
Metalurgiștii au surclasat forma
ția băimăreană. Scor 10—2. Pe 
cealaltă saltea au evoluat, conco
mitent, luptătorii de la Unio Satu 
Mare și C.S.O. Reșița, care — în 
cele din urmă — au terminat 
nedecis : 6—6. înaintea meciurilor 
de azi, Viitorul București era a- 
menințată cu retrogradarea, dar o 
comportare nesperat de bună în 
fața formațiilor Unio Satu Mare 
și C.S.O. Reșița a „săltat-oM în 
clasament. Echipa bucureșteană a 
tâștigat aceste partide cu același 
scor (10—6).

Chimistul Baia Mare n-a reușit 
lici în cel de al doilea meci să 
cîștige partida cu C.F.R. Timi
soara (4—8), continuîndu-și

alte reuniuni, 
preocuparea 

îmbunătățirea

■A. >
IF /

V ......... -V

Sprinterii dinamoviști — pregătiți de antrenorul Al. Stoenescu — ne demonstrează că atletismul 
n-a intrat In vacanță I Așadar, nu numai iondiștii au acces... pe stadion in lunile de iarnă. 
In iotografie, de la stingă la dreapta: Gh. Bălașa, Viorica Mărculescu, C. Grigorescu. Doina 
Birsan și Petre Ciobanu.

Foto : Aurel Neagu

mul spre retrogradarea din pri
ma serie a campionatului. în 
disputa pentru locul IV în cla
sament au concurat cu șanse 
egale C.F.R. Timișoara și Metalul 
București. Mai bine pregătiți teh
nic, luptătorii de la Metalul au 
eîștigat partida cu 11—5.

Dintre sportivii care au evo
luat în reuniunea de ieri se cu
vine să evidențiem pe Bolocan# 
Pora (C.S.O. Reșița), Borlan 
(Unio), Marin (Viitorul), Gh. 
Gheorghe, Gh. Popescu (Metalul 
Buc.), Uibar, Nistor (C.F.R. Tim.),- 
Krumbaker și Pop (Chimistul B. 
Mare).

în ceea ce privește organizarea 
galei, ne-a surprins modul în care 
arbitrul organizator Lazăr Bujor 
a tratat pe ziariștii prezenți la 
competiție, refuzîndu-le sectorul 
destinat Inițial...

B. C.

APTHA! HAT! 
mu I uHLi iHi I

CONSTRUCTORUL 
BRAILA-FARUL (m) 3-0 

LA VOLEI

BRAILA, 3 (prin telefon). Vineri, 
in meci restanță, contînd pentru 
etapa a Vl-a a campionatului re
publican masculin de volei în ca
tegoria A seria I, echipa locală 
Constructorul a dispus cu 3—0 
(11, 9, 11) de formația Farul Con
stanța. S-au remarcat Dodu, Bratu 
?i Ghertinișan de la învingători, 
Vasiliu și Gornoviceanu de la 
constănțeni. (N. COSTIN-coresp.).

AZI, DESCHIDEREA FES
TIVA A SEZONULUI DE 

PATINAJ

Patinoarul artificial Floreasca\ 
găzduiește astăzi, tncepînd de la 
ora 18.30, festivitatea de deschi
dere a sezonului competițional de 
patinaj. In program figurează de
monstrații de patinaj viteză și ar
tistic. Iși dau concursul cunoscu
ta „viteziști" Emilian Papuc, Vic
tor Sotirescu, Gheorghe Catona 
precum și patinatorii artistici Ele
na Moiș, Beatrice Huștiu, Marcel 
Comănici, Nicolae Belu, perechile 
Letiția Păcuraru—Radu Ionian, 
Liliana Georgescu—Dan Săveanu

ARBITRU ROMÂN 
VOLEI DELEGAT 
„C.C.E."

DE 
ÎN

„Cupei 
volei; 

dintre meciurile masculine 
condus de un arbitru ro- 

Este vorba de N. Mateescu; 
va conduce partida dintre

etapa preliminară a 
campionilor europeni" la 
unul 
va fi 
mân.
care 
echipele campioane ale Israelului 
(Hamabil) și Turciei (Galatasaray 
Istanbul), programat la 8 decem
brie la Tel Aviv.



PROBLEME ANUL 1965 a însemnat și pentru sportivii din regiunea Plo- 
iești începutul unei adevărate campanii de pregătire în ve- 
derea J.O. de la Ciudad de Mexico. Pentru Tokio, regiunea

Ploiești a dat lotului olimpic doar 3 sportivi, dintre care nici unul 
nu a reușit să aducă în țară vreo medalie. Pentru Mexico însă, 
ploieștenii și-au propus să pregătească cei puțin 14 sportivi.

OLIMPICE de ce, ca urmare a hotărîrii plenarei Consiliului General al 
UCFS din ianuarie a.c., Consiliul regional Ploiești a adoptat un 
judicios plan de măsuri menit să impulsioneze activitatea de 
performanță din regiune. Ce s-a realizat ?

PLOIEȘTENE Sportivii ploieșteni au cucerit în acest an 17 titluri (15 de ju-
niori) de campioni republicani, stabilind în același timp 3 noi re
corduri republicane și 156 de recorduri regionale (133 de juniori). 
Totodată, 57 dintre ei au avut cinstea să îmbrace tricourile dife
ritelor reprezentative (juniori, tineret și seniori) ale țării. Este, fără 
îndoială, un plus de valoare care reflectă o muncă organizatorică

Se poate realiza mai mult 
la...

mai bună în secțiile de performanță, o oarecare creștere calitativă a muncii de selecție și instruire. 
Dar, față de bogata experiență pe care au acumulat-o tehnicienii și antrenorii ploieșteni, față de 
marile posibilități încă nefolosite, ca și față de dorința de afirmare a tineretului din această regiune, 
considerăm că performanțele obținute nu se ridică încă la nivelul așteptărilor, lată unele aspecte în 
acest sens.

r 
i

... secția de haltere a clubului Prahova Ploiești, unde 
activează cîțiva tineri cu frumoase perspective ca: Marian 
Cristea, Gh. Nae și Gh. Ioniță. Dar antrenorul Al. Cristea nu 
acordă suficient interes procesului de instruire, chiar șt 
numărul ședințelor de pregătire pe săptămînă (3) fiind 
redus.

... secția de scrimă a clubului Petrolul, unde antre- | 
norul Tudor Ilie continuă să lucreze cu sportivi plafonați ' 
(Gh. Lăudoiu, Z. Gheret, Cora Magda) în loc să-și dedice în 
exclusivitate cunoștințele numeroșilor tineri talentați de 
care secția nu duce cîtuși de puțin lipsă.

... secția de lupte a clubului Prahova care a dat în 
acest an pe M. Turcu (campion) și Al. Iordache (locul 
doi) la campionatele republicane de juniori. Față de con
dițiile pe care le au la dispoziție, antrenorii Gh. Tătaru și 
Gr. Suciu ar trebui să se preocupe și mai mult pentru 
aducerea majorității componenților secției (care au doar 
categoria a IlI-a de clasificare) la nivelul fruntașilor.

... secția de box a asociației Voința Ploiești (antre
nor Gh. Popescu), unde se continuă irosirea eforturilor cu 
boxeri plafonați (V. Vlădescu — 33 de ani).

... secția de lupte a asociației Carpați Sinaia (de 
aici a plecat campionul mondial Ion Cernea), care are o 
tradiție în acest sport. Dar antrenorul Ion Staicu și elevii 
săi au ambiții limitate: să-și păstreze doar locul fruntaș 
în categoria B! De aici situația neplăcută de a nu avea 
nici un finalist la campionatele de seniori și juniori.

BAZINE DA, PERFORMANȚE BA!
I
I 
I
I
I
I
I
I
I

autoritari: secțiile de 
Ploiești și Petrolul 
fiecare totalizînd 
6 puncte (!). Cum 

această „perfor- 
Cazan (18

care nu numai că nu te „ve
deai" 
dar astăzi 
nici măcar 
copiilor...

Mai este

în urmă cu 50 dc ani, 
n-ai putea intra 

într-o finală a

Oricine dorește să spi- 
cuiască, de la coadă spre 
frunte, clasamentul pe echipe 
al campionatului republican de 
juniori la înot va întîlni doi 
lideri
la Petrolul 
Cimpina, 
cîte minus 
au reușit
manță"? Vasile 
ani) a înotat 100 m liber în 
1:18,7 și 400 ni liber în 
6:17,2, Lanre.nl iu Apostolescu 
(18 ani) — 100 m bras în 
1:35,2, Ion Cristea (18 ani) 
— 100 in bras în 1:36,3 și 
Alex. Stoian (15 ani) — 100 
m bras în 1:37,7 și 200 m 
bras în 3:36,2, timpuri cu

nevoie de vrcuu 
alt argument pentru a sub
linia valoarea celor mai buni 
înotători dintr-o regiune în 
care există condiții materiale 
(bazine) mult superioare altor 
regiuni din țară (Suceava, 
Iași, Galați, Bacău, Hune
doara, Oltenia, Dobrogea) ? 
Ar fi de prisos. Mai intere
sante sînt cauzele care men
țin natația ploieșteană la a- 
cest nivel inadmisibil de scă
zut pentru anul 1965.

La singura secție de perfor-

CLUBUL PETROLUL A RAMAS DATOR PE ANUL 1965
• în discuție: gimnastica și ciclismul! • Ce valoare au rezultatele atleților?

• Nici control, nici evidență...

Pentru unii iubitori ai sportului, clubul 
Petrolul înseamnă mai mult echipa lui 
Dridea, Badea, Ionescu, a veteranului Pa- 
honțu ș.a., care în acest an luptă cu șanse 
pentru titlul de campioană. Pentru miș
carea sportivă însă, Petrolul reprezintă 
și clubul în care s-a remarcat Elena 
Ceampelea (două locuri 5 „pe aparate“ 
la „Cupa Europei)" și echipa de gimnas
tică feminină clasată pe locul 3 în între
cerea republicană a maestrelor, în care 
s-au ridicat spadasinul Pavel Filip clasat 
pa locul V la „Criteriul mondial al tine
retului" și colegul său Gh. Cristof, Vasile 
Tudor — o autentică speranță a sportului 
cu pedale și alți cîțiva tineri care bat la 
poarta consacrării. Cu toții s-au angajat 
încă de pe acum în marea bătălie pentru 
J.O. din Mexico, care însuflețește în mod 
deosebit pe cei mai talentați sportivi plo- 
ieșteui.

Cu ce „recoltă" se prezintă la finele 
acestui an clubul Petrolul ? Să trecem 
la gimnastică, unde munca plină dc dă
ruire a antrenoarelor Elena Sima și Ele
na Klepsch începe să-și arate roadele. 
Orele zilnice de pregătire intensă, în 
care elementele de acrobatică și artisti
că se îmbină aproape perfect au permis 
Elenei Ceampelea și, alături de ea, tine
relor Olga Ionescu, Petrica Ceampelea, 
sau Rodica Popescu să adauge talentului 
lor și un bagaj de cunoștințe tehnice, 
pentru ca în acest fel să poată aspira Ia 
tricourile echipelor reprezentative. Rezul
tatele obținute de această secție în 1965 
corespund planurilor individuale de 
perspectivă ale majorității sportivelor. în 
același timp însă, trebuie să arătăm că 
performanțele Elenei Ceampelea (dotată 
cu mari calități) pe plan internațional 
puțeau fi mult mai bune. Ne referim, în 
special, la comportarea ei necorespunză
toare din cadrul Campionatelor Interna
ționale ale României, care trădează — 
datorită automulțumirii și lipsei de am
biție — o evidentă stagnare în creșterea 
gimnastei respective. Totodată, trebuie re
levat că la grupa antrenoarei Florica 
.Călărașu, care-și neglijează uneori sar
cinile ce-i revin, progresul gimnastelor 
este mai lent și nu pe măsura condițiilor 
#* posibilităților existente.

O situație îmbucurătoare există la sec
ția de ciclism, unde antrenorul Sima 
Zosim ne atrage atenția mai în fiecare 
an cu cîte un rutier de nădejde, iu ulti
mul sezon, din cei 10 tineri pe care S. 
Zosim îi crește cu multă răbdare, junio
rul Tudor Vasile impresionează prin ca
lități care i-au permis să aibă o evolu
ție deosebit de frumoasă în „Cursa 
Scînteii" (a primit un premiu special 
pentru combativitate) și în actualul se
zon de ciclocros. Cu cîte 4—5 antrena
mente săptămînale și numeroase partici
pări la concursuri locale, rutierii petro
liști au totalizat în 1965 peste 10 000 de 
kilometri, care i-au obișnuit cu rulajul 
agitat în pluton sau cu sprinturile finale. 
Dar, lucrul intens, de zi cu zi, nu este su
ficient pentru atingerea unei valori înalte 
(în cazul celor mai mulți componenți ai 
secției). Neavînd la dispoziție materiale 
de bună calitate, piese de schimb sufi
ciente, unii dintre cicliștii petroliști pro
gresează mai greoi. Și numai, printr-o 
preocupare mai atentă a conducerii clu
bului, printr-un sprijin mai eficient din 
partea federației de specialitate, această 
carență ar putea fi înlăturată. Tînăra ge
nerație de cicliști ploieșteni merită din 
plin acest lucru ...

Cu planurile individuale de perspecti
vă și fișele de concurs din acest an în 
față, antrenorii de atletism ai clubului 
ploieștean an încercat să ne convingă că 
obiectivele intermediare au fost atinse 
în bună măsură. G. Steinăcber (15 ani) 
a alergat 80 m în 9,9 sec și 90 m. g. în 
18,4 sec., R. Gîrbea— 80 m în 10,1 sec și 
90 m. g. în 13,5, Ana Pavel (16 ani) — 
400 m în 61,5 sec și 800 m în 2:20,0, iar 
Gh. Neagu (16 ani) — 100 m în 11,6 sec 
și 200 m în 23,7 sec. Sînt performanțele 
din acest an ale celor 4 atleți în 
secția de la Petrolul își pune cele 
mari speranțe. Despre valoarea lor 
cazul să mai insistăm : cu asemenea
poți cîștiga în cel mai bun caz un concurs 
regional ! Dar, ca să tinzi spre Ciadad de 
Mexico... Mai ales cînd pentru anul 
viitor antrenorul prevede drept cifre 
intermediare (cazul lui Gh. Neagu) 11,0 
pe 100 m și 23,0 pe 200 m (I). Cît despre

ceilalți componenți ai secției — în marea 
majoritate juniori — perspectivele lor 
de progres sînt discutabile.

Aceasta este situația la ora actuală în 
cea mai puternică secție de atletism din 
regiune, unde există un maestru al spor
tului (X. Boboc), un sportiv de catego
ria I (decatlonistul M. Gîrbea), 18 cu 
categoria a Il-a și 18 cu categoria a III-a. 
Cauzele care mențin nivelul scăzut al 
rezultatelor (în comparație cu perfor
manțele internaționale) la secția Petro
lul trebuie căutate în defecțiunile de 
stil de muncă și, mai ales. în cele pri
vind instruirea sportivilor. După o înde
lungă peregrinare a mai multor antre
nori. clubul a pornit în acest an la trea
bă cu 4 tehnicieni, rămînînd la ora ac
tuală doar cu doi (X. Boboc și A. Barta), 
cărora ie revin spre pregătire aproape 
100 de sportivi. Fiind nevoiți să-și îm
partă forțele în mai multe direcții, cei 
doi antrenori nu pot asigura o instruire 
de calitate nici măcar atleților cu evi
dente perspective. în plus, ei comit și o 
altă greșeală. Boboc care ar trebui să 
crească săritori și sprinteri, își irosește 
o bună parte din timp cu... demifon- 
diști și aruncători, iar Barta (specializat 
pentru aruncări) se ocupă de sprinteri (I). 
Or, în aceste condiții, în ciuda muncii 
cantitativ superioare față de anul trecut, 
pe care cei doi antrenori o depun 
multă conștiinciozitate, 
tinuă să fie modeste.

Starea de fapt se 
bului control exercitat
nic al clubului (tov. Gh. Manta). Aici, 
spre surprinderea noastră nu am putut 
descoperi nici un fel de evidență privind 
planurile și cifrele intermediare ale spor
tivilor nominalizați, astfel că despre un 
control al modului cum sînt realizate per
formanțele propuse nici nu poate fi vor
ba.

Iată, deci, cîteva evidente defecțiuni 
din munca de perspectivă a clubului plo
ieștean 
asupra 
plan și 
liști să

Așteptăm revirimentul...

manță — dacă poate fi numită 
astfel — din regiune, Petro
lul Ploiești, este încadrată ca 
antrenoare (de mai bine de doi 
ani) prof. Elena Leorda-Barta, 
absolventă a I.C.F. cu specia
lizare înot. Numărul membri
lor este cu totul incert și el 
depinde mai mult de capriciile 
fiecăruia de a se... răcori, 
pe vremea arșiței, la bazin. 
Antrenamente regulate, pla

nuri de pregătire în perspec
tivă — nici vorbă ! Cît pri
vește selecția, aici prof. 
Leorda-Barta are idei origi
nale: face o tură pe la toate 
școlile din oraș, lasă profeso
rilor de educație fizică cîte un 
bilețel lapidar 
să-mi aduci la 
copii“ și apoi așteaptă cu o 
admirabilă răbdare, în fața 
piscinei, să apară vreun Don 
Schollander sau o Dawn Fra
ser... Iar dacă o 
pe tovarășa antrenoare cum de 
nu reușește să aducă în oraș 
vreun titlu de campion (fie 
și la copii) răspunsul va fi 
invariabil: „Nu am condiții!".

La ce fel de condiții se 
gîndeșle prof. Leorda-Barta? 
Este greu

cu „te rog 
bazin 50 de

vei întreba

de aflat; bazine—

destule, iar cei care ar vrea 
sa deprindă tehnica crtci mai 
rapide 
destui!
este că 
comodă 
tivă, justifică prea puțiu 
postul pe care îl ocupă și o 
măsură botărîtă din partea 
conducerii clubului se impune 
cît se poate mai grabnic. Alt
fel vom fi nevoiti să subliniem 
și în anul viitor la Petrolul 
Ploiești „performante" de va
loarea celor de mai sus.

Nici la Cimpina și Fieni, 
unde piscinele așteaptă de mai 
multi ani popasul vreunui an
trenor, situația nu este mai 
roză. Copiii practică înotul la 
intîmplare, fără nici un fel 
îndrumare sau instruire. (X. 1 
ar putea fi altfel, dacă pînă 
și Ia cursurile de instructori 
speciali, organizate de Consi
liul regional UCFS în mod 
formal, se face apel la oa
meni care... nici nu știu să 
înoate?

Starea de lucruri actuală nu 
oferă natației pioieștene pers
pective prea strălucite și a- 
ceasta trebuie să dea de gîn- 
dit în mod serios orcanelor 
sportive locale.

alunecări în apă. — 
Părerea noastră însă 
antrenoarea, mult prea 
și lipsită de iniția- 

justifică prea

rezultatele

datorește și 
de sectorul

cu 
con-

sla- 
teh-

care 
mai 

nu e 
cifre

care impietează în mod serios 
respectării angajamentelor din 
care au făcut ca sportivii petro- 
rămînă datori pe anul 1965.

Analiza 
cluburilor , . . - ........ ........... -
rit convingerea că în această regiune - ca pretutindeni în 
întreaga țară - se muncește cu entuziasm, cu pasiune și 
pricepere pentru îndeplinirea sarcinilor plenarei Consiliului 
General al UCFS din ianuarie, a obiectivelor privind crdfc. 
terea performanțelor la nivelul cerințelor actuale. Este evi
dentă preocuparea pentru CALITATE, pentru activizarea 
secțiilor și comisiilor pe ramură de sport. Reține, în spe
cial atenția, munca rodnică desfășurată pentru îmbunătă
țirea selecției, pentru depistarea și pregătirea unui mare 
număr de TINERI TALENTAȚI, cu multe posibilități de afir
mare în diferite sporturi. Elocvent în această direcție este 
și faptul că numai în acest an peste 130 de juniori au reu
șit - datorită unei pregătiri corespunzătoare - să corecteze 
recordurile regionale, că un mare număr de tineri sportivi 
s-au afirmat în competițiile cu caracter regional și chiar în 
competițiile republicane. Este, desigur, îmbucurătoare și 
constatarea că o serie de juniori și tineri sportivi au fost 
selecționați în echipele reprezentative ale țării și că, în 
general, ei au răspuns cu performanțe promițătoare aces
tei încrederi, lată de ce se poate afirma că în prezent în 
regiunea Ploiești munca de perspectivă, grija pentru schim
bul de mîine, activitatea neobosită pentru descoperire,, 7? 
buna pregătire a viitorilor campioni și recordmani ai țâri: 
se bucură de o atenție tot mai sporită.

Am semnalat, totodată, și unele deficiențe reliefate de 
analiza cîtorva secții de performanță, insistînd asupra aces
tor lipsuri tocmai pentru că apreciem că în regiunea Plo
iești există toate posibilitățile ca lucrurile să meargă mult 
mai bine, ca sportul ploieștean să înregistreze un substan
țial salt calitativ. Se cere însă o îmbunătățire a stilului și 
metodelor de muncă, mai mult curaj în stabilirea obiecti
velor - pe deplin realizabile - privind participarea repre
zentanților regiunii Ploiești la Jocurile Olimpice de la Ciu
dad de Mexico și la viitoarele ediții ale Olimpiadelor.

Succesele de astăzi, condițiile materiale existente, pa
siunea și priceperea activiștilor sportivi și a cadrelor teh
nice din această regiune sînt desigur premise importante 
pentru ca talentul tineretului ploieștean să fie în viitor mai 
mult valorificat, să-și găsească reflectarea în realizarea 
unor performanțe cît mai ridicate și care să contribuie tot 
mai mult la creșterea prestigiului sportiv al României 
Socialiste. —a
_________________________

activității de performanță desfășurată in jecțiile 
și marilor asociații sportive pioieștene neĂ intă-
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ȘAH: Florin Gheorghiu-un scor record: BOX: ACTUALITĂȚI
Lupte: sala Dinamo ora 9 și 16 3 

tntîlniri în cadrul campionatelor re
publicane pe echipe (libere și greco- 
romane).

9H puncte din 10 posibile!
Irezistibil, Florin Gheorghiu conti

nuă să acumuleze puncte în cea de a 
29-a ediție a finalei campionatului 
de șah al României. Marele maestru 
dovedește în acest turneu o supra- 
clasă evidentă. Aseară, adversar i-a 
fost Volodea Vaisman. Evident 
impresionat de faima adversarului 
său, suceveanul a fost încet, încet 
copleșit, a pierdut un pion, apoi dama 
pentru două piese ușoare, căzînd în 
cele din urmă sub un atac impara- 
bil de mat.

în felul acesta, Florin Gheorghiu 
își rotunjește... golaverajul la 9*/2 
puncte din 10 posibile, 
cent de 95 la sută!

Următorii clasați au 
runda a 10-a jumătăți 
puncte întregi,
se pare în privința soartei 
ioc, a remizat în 14 mutări 
telu, iar Nacu a terminat la 
cu Nacht. Partos a pierdut
gescu, încercînd niște „echilibristici" 
teoretice într-o foarte bine cunoscută 
deschidere „Indiana Nimzovici". 
Pavlov s-a mulțumit și el cu o jumă
tate de punct la Șuta, iar Soos are 
un final de turnuri și pioni net pier
dut la Drozd.

Dintre celelalte partide iese în e- 
vidență atacul de mat susținut cu 
mult aplomb de Reicher împotriva 
lui Ungureanu. în rest, remize : Bo
tez — Szabo, Neamțu — Rădulescu,

adică un pro-

„lăsat" 
de punct 

Ciocîlțea,

Bondoc — Voiculescu, Ghițescu — 
Moisini.

în clasament Florin Gheorghiu și-a 
mărit la 2*/2 puncte avansul față de 
următorul clasat. Liderul are, cum 
spuneam, 9‘/2 puncte. Urmează: 
Nacu 7, Ciocîlțea și Pavlov 6'/2, Mi- 
titelu 6, Partos și Soos 5’/2 (1), Nacht 
5’/2, Ghițescu și Georgescu 5 etu

Astăzi este zi liberă. Mîine se des
fășoară runda a Xl-a, cu un program 
foarte atractiv:

Georgescu — Gheorghiu, Ciocîlțea 
— Reicher, Voiculescu — Partos, 
Pavlov — Ghițescu, Drozd — Nacu, 
Rădulescu — Mititelu, Moisini — 
Soos, Vaisman — Neamțu, Nacht — 
Bondoc, Szabo — Șuta, Ungureanu— 
Botez.

Partidele încep la ora 16.30.
(V. CH.).

Marti, 7 decembrie, reprezentativa 
de box a tării noastre va părăsi Ca
pitala îndreptîndp-se spre Glasgow, 
locul de disputare a meciului de box 
ROMÂNIA — SCOȚIA, programat la 
9 decembrie. Pe ziua de 11 decern 
brie, selecționata noastră va întîlnl 
și reprezentativa Irlandei. Pentru a- 
ceste meciuri internaționale, antre
norii Ion Popa și Titi Dumitrescu au 
stabilit următoarea formație: Ion
Otvoș, Nicolae Gîju, Constantin Sta
nei, Vasile Antoniu, Ion Dinu, Mihai 
Dumitrescu, Ion Pițu, Ion Covaci, Ion 
Oiteanu, Gheorghe Chivăr, Ion Mo- 
nea și Vasile Mariuțan. Lotul de 
sportivi va fi însoțit și de arbitrii 
Constantin Chiriac și Ion Boanfă.

★
Lotul republican de tineret, care 

se află în pregătire centralizată, va 
susține un meci de verificare în 
ziua de 9 decembrie, ora 18, în sala 
Floreasca. Cu acest prilej spectatorii 
bucureșteni vor putea urmări evolu

ția unor boxeri talentat!, mulți din
tre ei campioni republicani de juni
ori. Dintre aceștia notăm pe i V. Chiș 
(Cluj), C. Cuțov (Brăila), Gh. Drugă 
(Mediaș), Gh. Ene (București), Gh. 
Balcă (București), I. Borchescu (Reși
ța), Al. Popa (Cluj), C. Cocîrlea (Bră
ila), N. Simion (Buc.), frații Dehelea- 
nu (Arad), I. Alexe (Ploiești), 
culescu (Buc.) etc.

★
Duminică, ora 10,30, sala 

lor Semănătoarea va găzdui 
reuniune din cadrul .Cupei Progre
sul". La această întrecere participă 
pugiliști ai cluburilor Progresul, Di
namo, Olimpia și Rapid. Printre cel 
ce vor evolua amintim pe Marin 
Ion, Mihai Mariuțan, Cristinel Vasi- 
liu etc.

M. Ni

uzine- 
prima

Polo : bazinul Floreasca, de la ora 
18,30 : Progresul București—Chemie 
Halle (meci amical).

Inot: bazinul Floreasca, de 
19,30 : campionatul de copil 
pitalei.

la 
al

om 
Ca-

Handbal î sala Floreasca, de 
15,30 : Steaua—Voința (m), S.S.E. 
2—I.C.F. (f), Progresul—Voința 
Dinamo—Raf. Teleajen (m) și Fabrica 
de timbre—S.S.E. nr. 1 (f).

la ora 
nr. 
(f).

RUGBI ; îndemn la calitate
în 
Și 

resemnat
primului 
cu Miti- 
egalitate 
la Geor-

POPICE: Azi și mîine, în Capitală, 
dubla întîlnire România—Iugoslavia

HANDBAL: Activitatea

Ieri dimineață au sosit în Capitală 
reprezentativele de popice ale Iugo
slaviei. care vor întîlni. azi și mîine, 
echipele noastre naționale. Federația 
de specialitate din țara vecină a depla
sat la București pe cei mai buni spor
tivi ai săi, oaspeții fiind hotărîți — 
după cum ne-a declarat la sosire E- 
duard Glavici, din conducerea federa
ției iugoslave — să nu-și știrbească din 
reputația pe plan mondial. Dar, într-o 
discuție avută la terminarea antrena
mentului de acomodare efectuat de 
sportivii iugoslavi vineri după-amiază. 
antrenorul formației masculine — Au
gust Likovnik — nu părea de loc si
gur de rezultatele de la București. „Ne 
aflăm în fața unui examen dificil —

teri pentru a reprezenta cu cinste culo
rile patriei.

Iată loturile din care azi vor fi sta
bilite echipele definitive :

IUGOSLAVIA (feminin) : Gorinka 
Erski (recordmană mondială), Barbara 
Bolic, Zita Pipinic, Irena Kalocaj, 
Franka Zumer, Franka Hafner, Anka 
lansa, Marija Peteh ; ROMÂNIA : 
Elena Trandafir, Maria Rus, Elena 
Predeanu, Elena Lupescu, Crista Szocs, 
Margareta Szemani, Cornelia Moldo- 
veanu, Ileana Giarfaș, Ținea Balaban-

IUGOSLAVIA (masculin) : Miro 
Sterzaj (campion și recordman euro
pean), D. Smoljanovic, I. Slibar, F. 
Mlakar, I. Poles, J. Farkas, D. Jurice- 
vic, I. Legac ; ROMÂNIA : C. Vina-

în țară
M _ ■

In foarte multe centre handbalistice 
au luat sfîrșit întrecerile campiona
telor regionale. Redăm mai jos cîteva 
din relatările corespondenților noștri.

HAȚEG. Faza regională a campio
natului republican de juniori s-a în
cheiat cu victoria echipei S.S.E. Pe
troșeni, care — după terminarea parti
delor din cele două serii — a disputat 
finala cu Spartac Sebeș. In acest ultim 
joc — deosebit de spectaculos, dina 
mic, palpitant ca evoluție a scorului — 
S.S-E. a obținut victoria cu 13—12 
(5-9, 11-11), deci după prelungiri, de
venind astfel campioană regională. 
Pentru locurile 3—4 s-au întîlnit Bu
cura Hațeg și Victoria Călan. Prima a 
învins cu 15—5 (11-5). La senioare, 
titlul de campioană l-a cucerit S.S.E. 
Deva care a terminat, 
egalitate, 4—4 (2-2), cu Știința Teiuș, 
dar a beneficiat de un golaveraj gene
ral superior. In finala pentru locurile 
3—4 : Bucura Hațeg—Victoria Geoa- 

6—4. (N. Sbuchea, coresp.).
PLOIEȘTI. Din cele 6 echipe pre

zente la faza regională a campionatu
lui de junioare, cea mai bună s-a do
vedit S.S.E. Ploiești, care a întrecut 
în finală pe Gloria Rm. Sărat cu 7—5 
(1-1) și a intrat astfel în posesia titlu
lui. La juniori au participat 7 formații, 
iar dintre ele S.S.E. Buzău ți Știința 
Ploiești au ajuns în finală. Superioa
ră pe tot parcursul întîlnirii, echipa 
din Buzău a cîștigat cu 14—10 (7-5) și 
a cucerit titlul de campioană. (Gh. 
Alexandrescu și C. Negulescu, cores
pondenți).

în finală, la

l

I
Gorinka Erski, recordmană mondială, 
tuat ieri de sportivele iugoslave pe 

ne-a spus el. E recunoscută valoa
rea echipelor dv“. Ante Morici, preșe
dintele federației iugoslave, a ținut să 
adauge : „De la ultima întîlnire cu e- 
chipele României, au trecut aproape 
trei ani. In acest răstimp, sportivii dv. 
au înregistrat progrese însemnate. De 
aceea ne-am pregătit serios pentru a 
ne prezenta cît mai bine în meciurile 
de la București*1.

Conștienți de misiunea pe care o 
sportivii români s-au pregătit și 
asiduu, în dorința de a realiza un
zultat favorabil, de a lupta din răspu-

au. 
ei 

re-

la antrenamentul de acomodare efec- 
arena M.M.C.M. Foto : A. Neagu 
toru, P. Purje, I. Micoroiu, C. Rădu
lescu, Dumitru C. Dumitru, A- Șucatu, 
I. Popescu, V. Mîntoiu și Gh. Sil
vestru.

Programul dublei întîlniri : Arena 
M.M.C.M. (calea Victoriei nr. 192), 
azi, de la ora 16.30 — partida femini
nă ; arena Constructorul (șoseaua lan- 
cului nr. 130), azi, de la ora 16-30 și 
mîine de la ora 8.30 — meciul mascu
lin. Întrecerile băieților vor fi conduse 
de austriacul Fritz Klemme, iar cele 
feminine de Dumitru Stoica.

TR. IOANIȚESCU

VOLEI: Meciurile feminine-centrul de greutate al etapei de mîine
duminică în cam- 
Etapa, completă,

Mîine — a opta 
pionatele naționale, 
prezintă Bucureștiul și restul țării 
la..- egalitate în ceea ce privește inte
resul stîrnit de partidele pe care le 
găzduiesc. Capitala — cu atuul pe 
care-1 constituie faptul că organizează 
majoritatea meciurilor feminine de 
primă mină ale zilei ; provincia — cu 
exclusivitatea punctelor de atracție ale 
întrecerii echipelor bărbătești.

Atenția acordată „filmului" voleiba- 
listic bucureștean de duminică se da- 
torește, îndeosebi, prezenței pe „gene
ric", în patru promițătoare dispute, a 
opt dintre cele zece echipe feminine 
cile cuprinde seria I : Dinamo — CSM 
Sibiu, Metalul — Știința Cluj, CPB — 
"picilina Iași și Rapid — Farul Cons
tanța. Celălalt meci are loc la Brașov, 
între Partizanul roșu și Știința Craio
va, „calculul hîrtiei" indicînd un mic 
avantaj de partea echipei oaspe.

Intîlnirile feminine din Capitală pro
mit spectacole de ridicată calitate și 
facilitează munca... selecționerilor fe
derali, deoarece ele întrunesc aproape 
pe toate jucătoarele care compun lotul 
republican, oferind așadar un bun pri
lej de verificare a acestora. Și..- a alto
ra, în comparație cu cele declarate 
mai bune ! Cît privește rezultatele pre
vizibile, Idouă partide au favorite 

— în mod clar— echipele gazdă (Di
namo și C.P.B.) ; celelalte două anun
ță întreceri echilibrate, în care — în 
condiții normale — Știința Cluj și 
Farul pot lupta de la egal la egal cu 
bucureștencele pentru victorie. Prin 
condiții normale, vorbind despre 
Știința Cluj și — mai ales — despre 
Farul, înțelegem însă neapărat atinge
rea, de către acestea, a nivelului ma
xim al capacității lor. Altfel...

Două interesante meciuri feminine 
se desfășoară în seria a II-a, la Arad 
(Sănătatea — Știința București) ți la 
Bacău (Țesătura P. Neamț — Știința 
Tg- Mureș), de la care așteptăm con
firmarea ascendenței valorice a volei
balistelor din Arad și Tg. Mureș.

In campionatul masculin, deosebit de 
atractive sînt meciurile din seria I, 
Știința Galați — Știința Brașov (favo- 
riți — gălățenii) și Constructorul Brăi
la — Steaua București (favoriți — mi
litarii). La seria a II-a, în cele mai 
importante meciuri (Știința Petroșeni 
— Știința București și Electroputere 
Craiova — C.S.M.S. Iași), prima șansă 
o au, la Petroșeni oaspeții, iar la Cra
iova gazdele. In această serie, victorii 
în deplasare pot obține mîine echipele 
Progresul București (la Viitorul Ba
cău) și înainte Timișoara (la Ind. sîr- 
mei C. Turzii).

— CF. —

Iată-ne, deci, înaintea „punctului fi
nal" al sezonului de rugbi 1965. Mai 
sînt de disputat doar două etape din 
categoria A precum și jocurile de ba
raj.

Situația d'in clasamentul categoriei A 
este, însă, clarificată de pe acum, ceea 
ce dă posibilitatea tuturor echipelor de 
a juca degajat, fără gînd pentru rezul
tatul „sec". Tocmai în acest sens Lan
săm un apel către echipele ce se vor 
înfrunta în acest final de sezon: „JU- 
CAȚI RUGBI !“

In programul etapei figurează, în 
București, întîlnirea de mare atracție 
dintre virtuala campioană, Dinamo, și 
secundanta ei din campionat, Steaua. 
Alături de acest „cap de afiș", etapa 
a XXI-a a categoriei A mai prevede 
jocurile : Constructorul—Grivița Roșie, 
Știința 
Știința 
Știința 
ție în 
și chiar jocul spectaculos. Reamintim 
că cea de a șasea întîlnire din. program, 
C.S.M.S. lași—Farul Constanța, s-a dis
putat în 9 noiembrie (scor: 3—3).

Recomandăm, de asemenea, spectato
rilor bucureșteni întîlnirea de baraj Vic
toria Galați—Vulturii U. M. Timișoara.

Timișoara—Rulmentul Bîrlad, 
Petroșeni—Gloria și Progresul— 
Cluj, majoritatea lor cu tradi- 
ce privește echilibrul de forțe

m.m.c.m. (Calea 
de la ora 16,30 : 

România—Iugoslavia (f) ; arena Con
structorul (Șos. Ianculul nr. 130) de 
ta ora 16,30 : România—Iugoslavia (m)

I 
I 
I
I
I 
I
I
I,. Popice : arena

Victoriei nr. 392),

I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I
I
I
I
i
I
I
I

MÎINE

Lupte : sala Dinamo, ora 11 : în- 
ttlnlrl In cadrul campionatului repu
blican pe echipe.

Șah ; Aula Institutului de petrol/ 
gaze și geologie, de la ora 16,30 : fi
nala campionatului republican, runda 
a 11-a.

Volei : sala Giulești, cu începere de 
la ora 8 : Progresul—Progresul Tîr- 
goviște (F. II), Metalul—Știința Cluj 
(F. I), C.P.B.—Penicilina Iași (F. I), 
Rapid—Farul Constanța (F. I); sala Di
namo, cu începere de la ora 8,30 : 
Dinamo—C.S.M. Sibiu (F. I), Dina
mo—Știința Timișoara (M. I) — me
ciuri în cadrul campionatelor repu
blicane, categoria A.

Polo : bazinul Floreasca, de la ora 
9: Steaua—S.S.E. nr. 2, Dinamo—Ra- 

■), Rapid— 
seniori al 

la ora i: “ : Progre- 
1 (campionatul de co- 
Dinamo—Chemie Halle

Steaua—S.S.E. . .
pid (campionatul de copii), 
știința (campionatul de : 
Capitalei) ; de
sul—S.S.E. nr.
pii); ora 16,30:
(meci amical).

Scrimă : Centrul „23 August'1, de 
la ora 9 : etapa a Ii-a a concursului 
rezervat juniorilor începători.

Rugbi : teren Constructorul, de la 
ora 9 : Victoria Galați—Vulturii U.M. 
Hmlșoara (baraj calificare), Con
structorul—Grlvița Roșie (categoria A); 
teren Progresul, ora 10,30 : Progresul 
—Știința Cluj ; teren Steaua (Ghen- 
cea) : steaua—Dinamo (categoria A).

Popice : arena Constructorul (Șos. 
tancului nr. 130), de la ora 8,30 : 
România—Iugoslavia (partea a doua 
a meciului dintre echipele masculine).

NATAȚIE: Locul 1 pe echipe sau... 
înotători de valoare ?

Se vorbește de ani de zile de se
rioasa rămînere în urmă a nata)iei 
noastre față de nivelul performanțe
lor europene și mondiale, de cauzele 
care o generează, dar cu fiecare se
zon care trece se întîrzie 
hotărîte care să contribuie 
darea lipsurilor.

Explicația rezultatelor 
înregistrate de înotătorii noștri tre
buie căutată și în nivelul instruirii, 
în calitatea antrenamentelor, care la 
majoritatea secțiilor noastre fruntașe 
(C. S. Școlar, Steaua, Dinamo, S.S.E. I 
și S.S.E. II București, Rapid, Mureșul 
Tg. Mureș, Știința Cluj, C.S.M. Cluj, 
Olimpia Reșița, S.S.E. Timișoara) lasă 
destul de mult de dorit. Și aceasta în 
ciuda faptului că mulți dintre antre
norii noștri au o bună pregătire 
retică, suficientă experiență și 
vedesc multă conștiinciozitate 
munca pe care o depun.

Principala cauză a situației existen
te este, după părerea noastră, faptul 
că în toate aceste secții continuă să 
fie menținuți numeroși sportivi care 
au atins de-acum limita posibilități
lor și de la care nu se mai poate 
aștepta, în nici un caz prea mare 
lucru. Trecînd peste faptul (deși a- 
cest lucru 
sesc sume 
pregătirea 
ză forțele 
ca să obțină vreun rezultat deosebit. 
Ocupîndu-se în egală măsură de un 
număr prea mare de sportivi, în con 
dițiile pe care le oferă de pildă bazi
nul de la Floreasca (pentru a lua nu
mai exemplul bucureștenilor), este 
și normal ca antrenorii noștri să nu 
poată asigura sportivilor o instruire 
de calitate superioară. Pentru eluci
darea acestei situații am cerut și pă
rerea unor antrenori din secțiile frun
tașe care ne-au declarat următoarele»

REMUS DRĂGUȘANU: „Pentru 
justificarea normei mele de antrenor 
sînt obligat să am In permanență o 
grupă de 20—25 de sportivi. Unii sini 
crauliști, alții brasiști sau adepți ai 
proccC spate și delfin. In plus,

acțiunile 
la lichi-

modeste

teo
Jo

in

nu trebuie omis) că se iro- 
importante de bani pentru 
lor, antrenorii își difuzea 
în mai multe direcții, fără

mi se cere ca să fac cu fiecare dintre 
Înotători cite două antrenamente pe 
zi, de minimum 90 de minute. Or, 
practic, acest lucru este irealizabil".

GH. DIMECA: „Ani de zile condu
cerea clubului mi-a cerut să păstrez 
In secție sportivi care ar putea 
„puncta" la campionatele republicane 
In așa fel ca echipa Clubului sportiv 
școlar să poată ocupa locul I In cla
samentul (neoficial) pe echipe. Este 
drept, am reușit acest lucru, păstrtnd 
In grupă Înotători cu perspective În
doielnice de a mai putea obține re 
zultate de valoare internațională. 
Această situație mi-a solicitat un efort 
dublu și m-a împiedicat — mai ale» 
In timpul iernii — să acord toată aten
ția unor sportivi de certă valoare, 
micșor indu-le astfel perspectiva de 
a intra cit mai repede in grupul 
fruntașilor europeni"

Păreri asemănătoare am aflat și do 
la alți antrenori cu experiență, ca 
M. Mitrofan, L. Ungur, M. Olaru ș a 
De unde se poate deduce că ambițiile 
exagerate ale conducerilor unor sec 
ții de performanță mai constituie încă 
e frînă serioasă în dezvoltarea rapidă 
a natației din țara noastră. Locul I 
în clasamentul pe echipe ? Pentru 
aceasta, după cum știm, nu se acordă 
nici măcaT o medalie. Și atunci, no 
este mai bine să asigurăm antrenori
lor posibilitatea de a se ocupa cu 
precădere de acei înotători caro po 
seda resurse de afirmare pe plan in
ternațional și, în limita timpului dis
ponibil, să Ie dirijăm preocuparea 
spre grupele de copii ? Cu siguranță 
rezultatele muncii lor ar putea fi mai 
bune și natația noastră ar trage ui» 
folos mai mare. Perpetuînd însă sta
rea de fapt vom mai „smulge" și în 
anul viitor cîteva zecimi neesențiaîe 
unor recorduri de valoare medie, dar 
nu vom avea un campion european 
sau olimpic.

A. V.
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ȘCOLAR
Nu sînt numai visuri...

ț țcoala generală wr. 171 „Petre Ispi- 
fescuu. A sunat. Vreo 40 de copii din 
clasa a IV-a D schimbă îmbrăcămintea 
groasa cu costumul de sport. Și este 
f» plăcere să-i vezi echipați în maiouri 
albe, chiloți negri, ghete sau pantofi de 
tenis. încă n-a venit profesorul și dis
cuția mai poate continua, reluînd firul 
disputei cu „proiectile de uea“. Cine a 
fost mai tare ? Și unii și al (ii. Cînd 
pașii profesorului se aud pe culoar, ru- 
inoarea încetează și grupul răzlețit al 
copiilor devine o ,,unitate școlară" ordo
nată. Două șiruii, în care fiecare copil 
tși cunoaște cu precizie locul, îl așteap
tă pe profesor.

In trening, cu catalogul sub braț, prof, 
tyiorel Avram intră în micuța dur co
cheta sală de sport a școlii. Aerul 
proaspăt (în tot timpul recreației geamu
rile au stat larg deschise) te face să 
te simți minunat. Raportul, salutul, ex
punerea pe scurt a „subiectului11 lecției 
și..la lucru / Este o plăcere să-i vezi 
pe acești copii cu cită sirguință execută 
mișcări destul de complicate.

La sfîrșit copiii regretă faptul că 
timpul a trecut atît de repede, că „ora" 
s-a încheiata Stăm de vorbă cu profeso
rul Avram :

— Școala n-a avut sală de sport. 
Direcțiunea școlii (director prof. G. 
Popescu, dir. adj. prof. Maria Oprea și 
praf. Lucia Buzamet) a înțeles că este 
necesar ca orele de sport să se desfă
tare pe timpul iernii într-un cadru co- 
îespunzător și a transformat o sală de 
«lasă în sală de sport.

—Și vara ?

•— Cînd timpul este frumos lucrăm 
afară. Cu sprijinul comitetului de partid’ 
și al organizației UTG de la Direcția

................  «I .................. .......... .

.O vizită la Liceul „N. Bălcescu", este 
întotdeauna plăcută. De data aceasta 
însă sala de spart ne-a întîmpinat mal 
ospitalieră ca orreînd. Mîna de gospodar 
(a se citi conducerea școlii, profesorii de 
educație fizică și elevii) a rânduit totul, 
asigurînd elevilor condiții tot mai bune 
pentru desfășurarea orelor de educație 
fizică. Peste tot întîlnești o curățenie 
exemplară. Lămpile de neon aruncă o 
lumină odihnitoare, aparatele sînt bine 
rînduite.

Avînd la dispoziție aceste condiții, ar 
fi și păcat ca orele de educație fizică 
să nu se desfășoare la un nivel ridicat. Iar 
pentru îndeplinirea acestei cerințe co
lectivul de profesori de educație fizică 
de aici (Șt. Gheorghiu, Anișoara Zelin- 
schi, Adriana Florescu, Virgtl Ionescu, 
Const. Tudose) — se străduiește sâ facă 
totul. Și a reușit în cea mai mare mă
sură.

Am urmărit o oră de sport. I-am gă
sit în sală pe elevii claselor a Xl-a C și 
D și pe prof. Constantin Tudose. Am 
,vrea să remarcăm, de la început, ținu
ta model a profesorului : trening, pan
tofi de tenis — nu cum mai obișnuiesc 
să vină la ore unii profesori în ținută 
de stradă — ca și ținuta elevilor După 
raport ora a început cu o încălzire ușoa
ră, a continuat cu o alergare și urcare 
fără sprijin pe ladă, săritura peste ca
pră. Apoi, în patru grupe, elevii au în
ceput să lucreze pe „ateliere", executînd 
cațărarea pe frînghie, săritura peste 
ladă, ridicarea barei de haltere. Pe rînd, 
profesorul C. Tudose — cu multă expe
riență în această activitate — a început 
să îndrume fiecare grupă, să dea sfaturi.

Am remarcat, însă, cu acest prilej, că 
mai sînt elevi de clasa a Xl-a (mîine- 
poimîine absolvenți) care nu făceau acest 
lucru cu pasiune, ci doar din obligația 
de a fi prezenți la oră. Firește, aceștia 
erau și cei mai slabi, se descurcau cel 
mai greu în executarea exercițiilor. Dar 
unul dintre ei a întrecut toate așteptă
rile. Nu la capitolul „scăderi tehnice" 
mmi „deprinderi greșite" fiindcă nici n-a

ÎMBUNĂTĂȚIREA SI RIDI
CAREA CONTINUĂ Â NIVE
LULUI ORELOR DE EDUCA
ȚIE FIZICĂ IN LICEE, SCOLI 
PROFESIONALE SI SCOLI 
GENERALE SÎNT OBIECTIVE 
PRINCIPALE SPRE ÎNDEPLI
NIREA CĂRORA TREBUIE 
SĂ-ȘI ÎNDREPTE ÎNTREAGA 
ATENTIE PROFESORII DE 
EDUCAȚIE FIZICĂ. CUM 
MUNCESC UNII DINTRE 
PROFESORII DE EDUCAȚIE 
FIZICĂ? - IATĂ TEMA CE 
NE-AM PROPUS S-O ABOR
DĂM ÎN ACEASTĂ PAGINĂ.

regională C.F.R. am amenajat și urmea
ză să finisăm în curtea școlii 6 terenuri 
de baschet, 3 de volei și 3 de handbal, 
două gropi pentru sărituri, spaliere, pa
ralele și portic* pentru gimnastică.

—- Așadar, un adevărul complex spor
tiv... Am observat — în uită ordine de 
idei — cu fiecare școlar este bine echi
pat pentru activitatea de educație fizi
că...

— împreună cu ceilalți doi profesori 
de educație fizică — Eliza llobincu și 
W. Schuleri, cu sprijinul direcțiunii și 
al comitetului de părinți, am reușit să 
asigurăm fiecărei clase echipamentul ne
cesar. Mai mult, fiecare clasă are cu
loarea ei. Aceasta pentru a dezvolta spi
ritul colectiv și pentru a ușura activi
tatea în campionatele pe școală (vom 
avea formațiile echipate în culori di
ferite).

— Interesant. Despre, perspective?

— Eu mi-am făcut la I.C.F. specia
lizarea în handbal. Vreau să creez în 
această școală o adevărată tradiție hand
balistică. M-a întristat insuccesul fetelor 
la mondiale, dar m-a și ambiționat. Noi, 
profesorii din școli, trebuie să asigurăm 
Anei Boț an și lui Ivănescu un schimb 
de ștafetă care să ne asigure — fără... 
întreruperi — supremația în handbal. Și 
nu numai în handbal. Peste cîțiva ani 
de zile numele școlii generale „Petre 
Ispirescu* poate va fi pomenit cu pri
lejul Jocurilor Olimpice, așa cum la To
kio s-a vorbit despre ..Liceul nr. 35“ 
prin Mihaela Peneș. Nu, nu sînt numai 
visuri.. Sînt obiective pe eare ni le 
propunem și pentru realizarea cărora vom 
munci !

DOUĂ EXCEPȚII...

Unii lucrează, alții... discută !

încercat să facă vreun exercițiu, ci la... 
indisciplină.

Fără să-1 cunoaștem l-am urmărit 
atent după primele exerciții ale oreL 
Cînd profesorul se uita în altă parte, 
elevul MIRCEA MORARIU — fiindcă 
despre el e vorba — nu mai executa 
exercițiul cerut, se așeza pe banca unde 
grupa lui era repartizată sâ lucreze. Am 
așteptat, cu multă nerăbdare sfîrșitul o- 
rei să-l întrebăm pe procesor despre 
acest elev, despre situația lui la învăță

s

IN TREI ȘCOLI
DIN RAIONUL NICOLAE BĂLCESCU...
UN PROFESOR TÎNĂR Șl O 

ORĂ-MODEL

Șc-oala generală experimentală 
nr. 111. Oră comună cu clasele a 
in-a E și a IV-a E. Tema: re
petarea exercițiului nr. 1 din 
„Bazele generale ale mișcării". 
Conduce un profesor tînăr, Ma
rin Vasile, asistat de Elena 
Gheorghe, studentă la I.C.F., în 
practică pedagogică. O prealabilă 
„încălzire" și apoi se intră în 
„miezul" lecției. Ținuta copiilor — 
bună, execuțiile, în general corec
te. Desigur, nu-i ușor să reții aten
ția unui număr de aproape 70 
elevi, să le sincronizezi mișcările. 
In acest scop atit profesorul cit și 
asistenta lui execută exercițiile îm
preună cu elevii, intervin prompt 
cînd este cazul (și intervin destul 
de des...), reiau exercițiul după 
ce dau cuvenitele explicații. După 
„fundamentală", în partea finală 
a orei, un joc de mișcare original 
și antrenant, folosind aparatele de 
sărituri și spalierele. Iar în ultimele 
minute — exerciții liniștitoare.

Concluzia noastră : o lecție dina

tură. Cine știe, poate cu cartea stă bine 
dar nu-i place sportul ! Răspunsul a fost 
cît se poate de clar. M. Morariu este 
unul din puținii elevi care mai repetă 
clasa a 5£I-a. Așadar, slab la învățătură, 
slab la sport și mai ales indisciplinat. 
Cîtă deosebire între el și V. Alexandres- 

,cu, Al. Hiera, V. Voicescu, FI. Mano- 
lache, buni la învățătură și la orele de 
educație fizică. Le reproșăm, totuși, a- 
cestor elevi că uneori se împacă cu 
purtarea colegului lor, că nu iau pozi

mică, reușită, bogată în conținut, 
în care s-a respectat și programa 
analitică, dar s-au adus și ele
mente noi — în special la jocuri — 
în ideea de a face ora și mai inte
resantă. Prof. Marin Vasile (doar 
de 4 ani în învățămînt) dovedește 
că-și cunoaște meseria... Asta nu-1 
scutește, însă, de a nu uita un... 
amănunt foarte prețios : aerisirea 
sălii se face, după toate regulile, 
în pauze, în recreații și nu în 
timpul orelor...

BINE Șl MÂI PUȚIN BINE

Școala profesională „Dîmbovița". 
Lucrează elevele anului I J sub 
supravegherea prof. Mircea Lovin. 
Se execută rostogoliri prin ghe- 
muîre de pe loc și din alergare. 
Lecția este animată, dar execuțiile 
sînt inegale; clasa nu dovedește 
suficientă omogenitate, în ciuda 
eforturilor profesorului, care re
petă, repetă neobosit, cu elevele 
mai puțin... curajoase. In partea 
a doua a lecției, un exercițiu de 
sărituri. Execuții ceva mai bune, 
exeeptînd „aterizarea", aproape în

ție față de atitudinea necorespunzătoare 
a acestuia. Ei ar trebui să-1 ajute 
pe profesorul lor pentru ca, împreu
nă, să-i arate lui M. Morariu 
drumul greșit pe care se află. Și 
ar mai fi de amintit, tot la acest ca
pitol, de Dragoș Stănescu, șl el elev me
diocru la învățătură care invocînd mo
tivul că nu poate participa la ora de 
educație fizică s-a așezat pentru cîteva 
minute pe banca rezervată celor scutiți 
iar cînd profesorul s-a întors cu spatele 
a zbughit-o pe ușă afară. Iată două ca
zuri, izolate ce-i drept, dar care au scă
zut nivelul unei ore de educație fizică 
ce-ar fi meritat un calificativ foarte 
bun.

DISCIPLINĂ EXEMPLARĂ...

Următorul popas l-am făcut la Școala 
profesională F.R B. din str. Cosmonaute
lor. O sală mică dar îngrijită găzdLiiește 
orele de educație fizică ale celor 1 250 de 
viitori strungari, lăcătuși, țesătoare și fi
latoare. Deși sala este neîncăpătoare, ora 
anului I-A, condusă de prof. Ștefan 
Zablău, și-a atins scopul. Ceea ce a im
presionat a fost disciplina exemplară a 
acestor copii, ce poate fi luată ca model 
de alții, in acest cadru s-au realizat te
mele pe care profesorul și le-a propus 
în planul său de lecție : elemente de 
dezvoltare fizică generală și specială, 
săritura „în adîncime" prin folosirea spa
lierelor și saltelelor. Și aici ținuta pro
fesorului și a elevilor — din punct de 
vedere al echipamentului — ireproșabilă. 
„Și nu este o excepție — ne spunea 
tov. AL. PRICOP, directorul școlii. Toa
te orele se desfășoară într-un cadru 
adecvat, fiindcă profesorii înșiși (Ana 
Dărîngă, Virginia Grozescu, Șt. Popescu, 
FI. Grecu, Șt. Zablău) sînt exemple pen
tru elevi și de aceea elevii îi ascultă, 
participă la oră în mod corespunzător. 
In aceste condiții nu se voate ca ora de 
educație fizică, atît de importantă pen
tru elevii noștri, să nu-și atingă scopul".

toate cazurile defectuoasă. Ne sur
prinde cum lin profesor cu expe
riență nu insistă mai mult asupra 
acestui capitol. Și încă o obser
vație : 21 de eleve au fost pre
zente activ la oră, în timp ce alte 
10 au stat pe banca__ rezervelor
(a se citi : „scutitelor"). Peste toate 
motivele obiective, demne de luat 
în seamă, numărul scutirilor ni se 
pare totuși cam mare ...

ACEEAȘI ȘCOALĂ - ASPECTE 
DIFERITE

Liceul „Mihail Eminescu". Oră de 
educație fizică cu clasele a IX-a B 
și F. Se lucrează în săli diferite 
(ceea ce este desigur ideal) : bă
ieții sub conducerea prof. I. Geor
gescu, fetele sub îndrumarea prof. 
Georgeta Dumitriu. Prof. Georges
cu — care a lucrat cu băieții — 
și-a organizat foarte bine clasele, 
pe „ateliere". Lucru intens. Atent, 
prolesorul urmărește execuțiile, ex
plică, corectează.

La fete — tot lucru pe „ateliere". 
Dar, ce diferență 1 Mai întîi, o gă
lăgie asurzitoare. După aceea* ate
lierele își desfășoară activitatea 
formal, exeeptînd momentele în 
care profesoara dirijează în 
direct exercițiile.

Ce rezultă de aici ? întîi — că 
elevele responsabile de ateliere n-au 
fost prea inspirat alese (Nicoleta 
Vaida, Luminița Ene și Luminița 
Dică) din moment ce ele nu con
stituie un ajutor real pentru buna 
desfășurare a lecției. Apoi : pro
fesoara, deși nu este la primii ani 
de activitate, n-a reușit să-și... 
strunească suficient elevele. Atmos
fera zgomotoasă în care s-a des
fășurat în special prima parte a 
lecției n-a avut darul să contribuie 
la eficiența ei.

Și o chestiune care vizează con
ducerea liceului : în sală tempera
tura arăta + 6 grade ! ? începută 
înainte de 15 septembrie, reparația 
caloriferului care deservește sala 
de sport n-a fost încă terminată. 
Vinovată se face în principal 
I.R.C.R. Nicolae Bălcescu, dar con
ducerea liceului poate rămîne pa
sivă de atîta timp în fața unei 
asemenea situații ? ...

Pagină realizată de 
C. ALEXE,
H. NAUM
și T. STĂM A



bfîrșit de sezon în campionat
(Urmare din pag. 1)

irăm ca dorința noastră să devină realitate ; mai ales 
atacul nostru se prezintă din nou, după foarte multă 

me, în cea mai bună formulă”.
_,a rîndul lor, fotbaliștii de la C.S.M.S. așteaptă meciul cu 
erul clasamentului... avertizați de declarația lui Motroc.
vor strînge ieșenii rîndurile în apărare pentru a face 

ă atacurilor conduse de Dumitriu—lonescu ? Sau vor 
>rda credit înaintașilor lor — ceea ce ni se pare mai pla- 
bil — pentru a da ei tonul în această partidă ?
Jupă victoria obținută la scor în fața studenților din 
xj, Petrolul se prezintă favorită în fața Științei Craiova.

ora actuală, echipa petrolistă deține o bună fo-rmă și,

ca urmare a vervei de joc în care se găsește, îndeosebi, 
cuplul Dridea I—Badea, înscrie goluri...

Știința Craiova, dintre „Științe" cea mai bine situată 
în clasament, are toate motivele să abordeze această par
tidă cu încredere. De altfel în trecutul campionat craiovenii 
au făcut un joc bun la Ploiești, plecind cu un punct.

Pierzînd duminica trecută la Pitești, fotbaliștii de la 
Steaua țin foarte mult să se reabiliteze și să plece cu ceva 
punct© de la Timișoara. Lucru nu tocmai ușor, dat fiind 
faptul că în etapa anterioară și formația timișoreană a pier
dut ambele puncte puse în joc. Oricum, în perspectivă un 
joc viu disputat.

In rest, această etapă de încheiere a sezonului mai pro
gramează partidele Steagul roșu—U.T.A., Farul—Crișul și 
Siderurgistul—Dinamo Pitești.

'regătirile echipelor pentru ultima etapă a turului:
trolul—Știința Craiova

IUHAS - NERESTABILIT

. etr'olul Ploiești, echipa care în a- 
astă toamnă a dovedit o remarca- 
lă formă sportivă, privește cu aten- 
; meciul/ cu cea de a cincea clasată 

Știința" Craiova. Ploieștenii au făcut 
inie antrenamente iar joi, ca și ce- 
talte echipe — obișnuitul joc-școală 

rezervele. Antrenamentele s-au des- 
șurat pe ploaie ; cîmpul de joc mus- 
ște de apă.
Antrenorul C. Cernăianu a anunțat 
•eeași formație care a întrecut pe 
iința Cluj cu 5—1 : lonescu — Pa- 
>nțu, Boc, Fiorea, Mocanu — D. 
unteanu, Dragomir — Moldoveanu, 
ridea I, Badea, Dridea II. După 
im se vede, în echipă a fost reținut 
. Munteanu pentru că luhas, deși 
•i a făcut un ușor antrenament, nu 
t juca deoarece are o întindere mus- 
tlară.

„SÎNTEM ÎN FORMA"

Știința Craiova, neînvinsă în ulti- 
ele 4 etape, abordează partida de 

v\oiești cu toată încrederea. în 
fi xfna dinaintea meciului, jucăto- 

i s-au pregătit temeinic : cei de la 
□arare pentru a contracara cuplul 
ioieștean Dridea I — Badea, cunos- 
ît ca fiind în foarte bună formă ; 
i înaintare — pentru a dejuca „blo- 
11“ apărării petroliste.
Mai mult ca sigur că nu va fi mo- 

ificată echipa care a întrecut pe Si- 
erurgistul : Papuc — Mihăilescu, 
linca, Deliu, Dumitrescu — Bărbu- 
scu, Bîtlan — Cîrciumărescu, Sfîr- 
<gea, Eftimie, lonescu.

teagul roșu—U. T. A.
CINCI ANTRENAMENTE 

LA STEAGUL ROȘU

Săptămîna aceasta fotbaliștii de la 
teagul Qu au făcut cinci antrena- 
îente. La pregătiri au luat parte toți 
ucătorii, inclusiv Năftănăilă care 
c»nă lovituri la ambele picioare, din 
or' zti F.C. Zagreb. Aceasta ar Ii, 
eci, explicația pentru randamentul 
căzut dat de el duminica trecută în 
îeciul cu Grișul. De altfel, participa- 
ea lui în jocul cu U.T.A. este incertă.
Antrenorul S. Ploeșteanu a anun- 

at că va folosi echipa care a între- 
ut pe Crișul, urmînd a se rezolva 
ituația lui Năftănăilă.

C. GRUIA — coresp. reg.

U.T.A. S-A PREGĂTIT TEMEINIC

După meciul susținut diminica tre- 
uță în Capitală cu Rapid, fotbaliștii 
te la U.T.A. au continuat antrena- 
nentele. Vineri, echipa din Arad a 
ăcut un „meci-școală“ de 70 minute, 
n 4" ■ antrenorii ău căutat să îm- 
►unătățească mobilitatea și viteza ce- 
or doi fundași centrali, Mețcas și 
îacoș, ale căror mișcări, duminica 
recută, în meciul cu Rapid, nu au 
ost bine sincronizate.
Formația probabilă : Cuman (Wei- 

:helt) — Birău (Igna), Bacoș, Mețcas, 
3zako II (Igna) — Comisar (Horja), 
floruț — Pantea, Jac, Țîrlea, Axente.

GH. CIORANU — coresp.

arul—Crișul
FARUL VREA SA STRĂPUNGĂ 

„BETONUL" CRIȘULUI

Despre pregătirile Farului ne-a vor
bit antrenorul Costică Toma : „Ne-am 
pre"Nit foarte serios pentru partida 
cu Lefșul, care a jucat bine la Bra
șov. Echipa orădeană aulică un ..be
ton" destul de bun și are un contra
atac rapid. Noi am luat toate măsu

rile pentru a străpunge acest beton 
și a face față contraatacurilor. Această 
temă a fost verificaiă în meciul de 
joi, cu Portul. Am cîștigaț noi cu 
7—0, scor care ne dă încredere pen
tru duminică".

— Ce formație veți alinia ?
— în linii mari, aceea din meciul 

cu Dinamo București.

„ÎNTOTDEAUNA AM CÎȘTIGAT 
LA CONSTANȚA!"...

...ne-a declarat antrenorul Zilahi de 
la Crișul, referindu-se Ia meciul de 
duminică cu Farul. Și el a adăugat : 
„Sper că duminică vom reedita vic
toriile obținute la Constanța în ulti
mii ani".

Crișul pleacă vineri seara spre ora
șul de pe malul mării cu o formație 
din care probabil că va lipsi Mure- 
șan III — accidentat. Echipa va arăta 
astfel : Duca — Sacaci II, Solomon, 
Pojoni, Balog — Vigu, Iacob — Har- 
șani, Al. Naghi, Bacoș, Mureșan II.

Miercuri Crișul a întîlnit pe Mine
rul Bihor din categoria C și a cîști- 
gat cu 8—0.

IOSIF BOITOȘ — coresp.

Știința Timișoara—Steaua
LERETER VA REINTRA LA ȘTIINȚA

După meciul susținut duminică la 
Iași, studenții timișoreni și-au con
tinuat pregătirile jucînd marți în Ca
pitală cu Știința București (1—1) iar 
joi la Timișoara cu echipa de ju
niori. Rezultat: 7—1. La ultimul an
trenament a participat și Lereter, to
tal restabilit, care va reintra în for
mație pentru meciul cu Steaua.

Ultimul antrenament al timișore
nilor" va avea loc sîmbătă, după care 
se va alcătui și formația.

P. ARCAN-coresp. reg.

STEAUA ÎNVINGĂTOARE»

...cu 6—0 în meciul susținut joi în 
compania formației de juniori, întă
rită cu o serie de rezerve ale pri
mei echipe. Golurile au fost înscrise 
de Negrea — 3, Manea — 2 și Crei- 
niceanu.

Pentru meciul de la Timișoara este 
mai mult ca probabil să joace for
mația care a evoluat duminica tre
cută la Pitești, adică : Suciu — Săt- 
măreanu, Petescu, Hălmăgeanu, Chi- 
ru. — Jenei, Negrea — Raksi, S. A- 
vram, D. Popescu, Creiniceanu. S-ar 
putea însă să fie introdus și tînărul 
Manea.

Militarii sînt dornici să încheie 
prima parte a campionatului cu o 
comportare frumoasă.

C.S.M.S.-Rapid
„NU SCHIMBA ECHIPA 

CARE A CÎȘTIGAT"

C.S.M.S. s-a pregătit în această 
săptămînă cu multă atenție pentru 
că jocul cu Rapid nu este ușor. în- 
tr-un meci disputat joi, atacul a do
vedit o poftă de joc deosebită și, în 
ciuda terenului desfundat (la Iași 
plouă de cîteva zile), a combinat fru
mos. La antrenamente a luat parte 
întregul efectiv de jucători. în rîn
dul lor domnește optimismul.

Consecvenți principiului „nu schim
ba echipa care a cîștigal", antreno
rii nu vor modifica formația care a 
întrecut pe Știința Timișoara: Con- 
stantinescu — V. Popescu, Gheghi, 
V ornicu, Deleanu — Ștefane seu, 
Lupulescu (Romilă) — Matei, Pop, 
Cuperman. Incze IV.

D. DIACONhSCU-coresp. reg.

CU GÎNDUL LA PETROLUL...

Rapid a plecat aseară Ia Iași cu 
gîndul să realizeze un joc cît mai 
frumos care să șe soldeze pozitiv și 
în clasament, pentru că poziția fe
roviarilor este... solicitată și de Pe
trolul : o înfrîngere a liderului Ia 
Iași și o victorie a ploieștenilor face 
ca diferența de puncte dintre cele 
două echipe să se micșoreze și mai 
mult.

Despre pregătirile bucureștenilor 
ne-a vorbit ieri dimineață fundașul 
central Motroc: „Prima iprmatie a 
întrecut-o pe cea de a doua cit 2—0 
într-un meci-școală disputat joi. 
Ne-am pregătit cu conștiinciozitate 
in vederea meciului de ia Iași. In 
echipă va reintra Năsturescu".

Iată formația s Andrei — Lupescu, 
Motroc, C. Dan, Greavu — Dinu, 
Georgescu — Năsturescu. Dumitriu, 
lonescu, Codreanu.

Siderurgistul-Dinamo Pitești
SI SIDERURGISTUL 
ESTE ÎN FORMA...

Dovadă cele 7 goluri administrate 
joi, în meciul-școală disputat în com
pania formației Constructorul 
I.C.M.S.G., care activează în cam
pionatul regional, față de trei pri
mite. în această partidă echipa gă- 
lăteană a manifestat o bună formă de 
joc.

Antrenorii au anunțat următoarea 
formație probabilă : Fiorea — Valean, 
Costache, Voicu, Cristian — lonifă, 
Adam — Oprișan, Voinea, Neagu, 
Stătescu.

T. SIRIOPOL-coresp.

„TOȚI JUCĂTORI! SÎNT ÎN FORMA..."

...au declarat antrenorii Ștefan Va- 
sile și Leonte Ianovschi de la Di
namo Pitești. Afirmația lor este ba
zată pe atenția pe care au dat-o fot
baliștii piteșteni pregătirilor pentru 
meciul cu Siderurgistul, meci consi
derat ca foarte dificil. în cadrul pre
gătirilor, Dinamo a susținut un joc- 
școală cu Forestierul Stîlpeni din 
campionatul regional (întărită cu 5 
jucători de la Dinamo). Scor: 5—2.

Pentru duminică a fost anunțată 
următoarea formație: Nicuiescu — 
Ioachim Popescu, Barbu, I. Stelian. 
Badea — Țîrcovnicu, Dobrin — C. 
lonescu, Naghi, Țurcan, David.

AL. MOMETE-coresp. reg.

LUNI, 6 DECEMBRIE, 
ÎNCHIDEREA VINZĂRII 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 
LOTO !

A patra tragere excepțională LOTO 
din acest an are loc marți 7 decem
brie. Trebuie să rețineți însă că bi
letele se vînd numai pînă luni 6 de
cembrie, astfel că trebuie să vă gră
biți, cu procurarea acestora. Cu cît 
aveți mai multe bilete și cu numere 
cît mai variate, vă cresc șansele de 
cîștig. O modalitate eficace de joc la 
această tragere excepțională este 
cumpărarea unui set de bilete pentru 
a fi prezenți la toate cele 4 extrageri 
și mume: la extragerea I la care se 
atribuie 3 autoturisme „Fiat 1300“, 
și autoturisme „Renault 10 major" 
plus cîte 12 900 lei : ia extragerea a 
II-a pentru autoturisme „Renault 10 
major" la extragerea a IlI-a la caie

v» . - ■ : : 4

I

Situajie critică la poarta echipei Chimia, rezolvată cu succes de oaspeți. 
(Fază din meciul Flacăra roșie București — Chimia Făgăraș 1—2)

Foto : N. Tokacek

De ce desconsiderați juniorii?
Pentru că iubesc mult fotbalul, 

asist și la meciurile celor mai tineri 
fotbaliști. Cu citva timp in urmă 
așteptam in tribună Începutul parti
dei de juniori Chimia Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej — Flamura roșie Te
cuci. Lingă mine s-au așezat însă doi 
juniori. Mă Întrebam de ce nu joacă, 
dar iată că unul dintre ei li spune 
celuilalt:

— Ifi pare rău că nu joci ?
— Mai Întrebi ?
Erau fundașul dreapta Marian Po

pescu și mijlocașul Bogdan Didi. Am 
intrat cu ei în vorbă și am căutat să 
aflu de ce nu joacă. Răspunsul a ve
nit prompt :

— Nu avem ghete de fotbal I ?
Nu mi-a venit să cred. Apoi, tot ei 

mi-au spus:
— La Început am avut ghete vechi, 

folosite de seniori. Am jucat clteva 
etape cu ele, dar ghetele, și așa 
uzate, s-au rupt. Ni s-a promis că 
vom primi altele noi. Antrenorul 
nostru s-a dus pe la tovarășii din con
siliul asociajiei și le-a arătat situația. 
De peste tot a adunat... promisiuni. 
Și cu ele am rămas

Din campionatele regionale
mureș-autonomă maghiara

SERIA I

Iată primele clasate în cele două serii 
ale campionatului regiunii noastre :

1. Confecția Odorhei 11 9 0 2 28— 9 18
2. Viitorul Gheorghieni 11 7 2 2 23—14 16
3. Lemnarul Tg. Mureș 11 6 4 1 22—15 16
4. Apemin Borsec 11 6 3 2 22— 7 15
5. Mureșul Toplița 11 6 2 3 13—11 14

SERIA A II-A

1. Oțelul Tg. Mureș 11 8 0 3 42—16 16
2. Mureșul Luduș 11 6 2 3 22—11 14
3. Ciocanul Tg. Mureș 11 6 2 3 22—13 14
4. Știința Tg. Mureș 10 5 4 1 19—12 14
5. Străduința Cristur 11 5 2 4 25—20 12

IOAN PAuș-coresp. reg

BANAT
In general, partidele disputate în ca

drul campionatului regional au cores
puns ca nivel tehnic. Iată clasamentele 
la sfîrșitul turului :

SERIA NORD

1. Șoimii Timișoara 11 7 3 1 23—11 17

se atribuie autoturisme „Wartburg- 
Lux“ (fără radio); la extragerea a 
IV-a unde puteți cîștiga autoturisme 
„Fiat 600“. De asemenea, nu trebuie 
neglijate premiile în bani care se 
vor atribui variantelor cîștigătoare cu 
2 numere la toate cele patru extra- 
qeri, și care pot atinge sume impor
tante.

Tragerea excepțională LOTO din 7 
decembrie a.c. va avea loc în sala 
clubului Adesgo din calea Șerban 
Vodă nr. 209. la ora 19.00

PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport din 
28 noiembrie 1965 :

PRONOSPORT B-14
Premiul excepțional — 1 variantă a 

37.149 lei :
Categoria I (I2-J-1) — 10 variante a 

1.871 lei ;

— Eu, zice Bogdan, am jucat șase 
etape în ghete de baschet. La Galati, j 
în meciul cu Ojelui, arbitrul nu mi-a i 
permis să intru cu bascheți pe teren. 
Noroc cu cei de la Otelul, că mi-au 
împrumutat o pereche pentru acest 
joc I

Pur și simplu am fost uluit de cele 
spuse de băieți. Lingă noi a venit 
apoi alt junior, Teodoru Iorgos. Nici 
el nu juca, din același motiv: nu 
avea ghete 1 Chimia a jucat In me
ciul cu Flacăra roșie Tecuci fără 5 
titulari. Tofi — pentru că nu aveau 
ghete de fotbal. Acesta nu este însă 
declt un exemplu de dezinteres fată 
de juniori.

Mă adresez ziarului cu rugămintea 
să atragă atenfia consiliului asocia
ției sportive Chimia, că soarta echipei 
de categoria C este legată de juniori. 
Dacă aceștia nu au echipament, sînt 
de ajuns trei neprezentări Dentru ca 
Chimia să activeze anul viitor in ... 
campionatul regional.

MIHAI AFRIM
muncitor la Combinatul de cauciuc 
sintetic din Orașul Gh. Ghcorghiu-Dcj

PETRU ARCAN-coresp. reg.

2. Furnirul Deta 11 7 2 2 25— 9 16
3. U.M.T. 10 3 6 1 17—11 12
4. I.C.A. 11 4 4 3 14—11 12
5. Marginea 11 5 2 4 21—28 12

SERIA SUD

1. Oțelul roșu 11 6 3 2 29— 6 ir»
2. Metalul Bocșa 11 6 3 2 17— 9 15
3. Topleț 11 7 1 3 20—17 15
4. Izvorul Bocșa 11 5 4 2 25—12 14
5. Dinamo Tim. 11 7 0 4 17—15 14

I De la I.E.B.S.
. • Patinoarul „23 August" este des

chis pentru patinaj public astăzi orele 
17—19 și mîine orele 10—13 și 16—18. 
Se închiriază ghete cu patine.

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

Categoria a II-a (12 din 12) — 17 
variante a 1.468 lei.

Categoria a III-a (11 din 12) — 247 
variante a 101 lei ;

Categoria a IV-a (10 din 12) 1 773 
variante a 21 lei.

Premiul excepțional de 37.149 lei a 
fost obținut de TOMA VALENTIN 
din București.

PRONOSPORT A 48.
Categoria I (12 din- 12) 24 variante 

a 1.697 lei ;
Categoria a II-a (11 din 12) 335 va

riante a 145 lei ;
Categoria a III-a (10 din 12) 2-927 

variante a 25 lei.

LOTO

La tragerea Loto din 3 decembrie 
1965 au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :

32 76 21 4 57 47 52 30 40 62 
Premii suplimentare : 4 67 30
Fond de premii : 891.492 lei.
Tragerea următoare va avea loc vi

neri 10 decembrie 1965 la București.

Rubrică redactată de Loio-Prorio- 
sputt.



IMPORTANT ESTE CUM SE MUNCEȘTE!
Subliniam într-un articol publicat 

recent că cheia succesului marilor per- 
formanțe și recorduri O constituie 
MUNCA perseverentă, bine organic 
zată. Firește, fiecare sportiv se pre
gătește, cu mai multă sau mai puțină 
intensitate, dar nu fiecare obține în
totdeauna rezultatul dorit, chiar atunci 
cînd desfășoară un mare volum do 
muncă. Aceasta pentru că în atletism, 
ca și în alte ramuri sportive, nu. ® 
suficient numai să muncești, ci este 
foarte important felul în care mun
cești, cum îți organizezi timpul, cum 
realizezi, în modul cel mai eficace, 
recuperarea organismului, pentru ca 
acesta să poată face noi și noi acu
mulări.

Antrenamentul sportiv —

un proces complex de pregătire

Antrenamentul sportiv este un prtf-t 
ces complex de pregătire în conținu
tul căruia ponderea cea mai mare o 
deține acumularea permanentă, ridica
rea treptată și judicios gradată a po
tențialului fiziologic și psihologic al 
sportivilor. Rezolvarea cu succes a sco
pului și sarcinilor antrenamentului 
constituie problema principală, la oaza 
căreia stă o muncă intensă și crea
toare. De fapt, SPORTIVUL, și în 
mai mică măsură ANTRENORUL, 
este factorul esențial care pune am
prenta pe rezultatele ce vor fi obți
nute.

Marea noastră atletă Iolanda Balaș 
constituie pentru toți sportivii un grăi
tor exemplu de conștiinciozitate, de 
simț de răspundere. Ea ne a. *tă cît 
se poate de convingător că fără o dă-- 
mire totală la antrenamente, fără re
nunțarea la unele satisfacții mărunte 
și de moment, fără un regim de via
ță corespunzător și fără o pregătire 
organiza'" într-un mod exemplar n-ar 
fi fost posibilă obține.ea marilor sale 
performanțe. De altfel, recordurile 
mondiale, care par la prima vedere 
de necrezut sînt la urma-urmei rezul
tatul unei munci uriașe, de mulți ani, 
începută la o vîrstă timpurie, des
fășurată cu respectarea principiilor 
moderne ale antrenamentului spor
tiv. Un proces de pregătire științific, 
bine ori-ntat și organizat constituie 
condiția primordială a realizării mari
lor performanțe. O muncă de calitate 
duce în mod cert la educarea capa
cității organismului pentru „efortul 
limită". Includerea în programul de 
antrenament a unor exerciții ce au în 
vedere realizarea „efortului limită* 
sau aproape de limită va avea un 
efect favorabil asupra organismului, 
ridicînd permanent potențialul fizio
logic și psihologic al sportivului. Fo
losirea acestui gen de exerciții Cu 
„efort limitat" impune însă din par
tea antrenorilor o atenție deosebită, 
o urmărire foarte riguroasă a reac
țiilor organismului, adaptarea aces- 
tu: a

Trei ’actori-sportiv, antrenor,

medic-un singur s;op:

performanțe de înaltă valoare

De aceea, este strict necesar ca 
medicul sportiv să fie cît mai des ală
turi de antrenor, în mijlocul sporti
vilor. De asemenea, se impune să se 
acorde o mare atenție cunoașterii per
manente a gradului de restabilire a 
organismului după efortul lecțiilor 
pentru că în acest fel se înlătură a- 
pariția unor stări nedorite, care ar 
împiedica progresul continuu al spor
tivilor.

Urmărind desfășurarea antrena
mentului de-a lungul întregului an de 
pregătire, arcinile pe factori de an
trenament trebuie să rămînă în strîn- 
să concordanță cu scopul pregătirii, 
ponderea lor alternînd în funcție de 
fiecare perioadă. Nu se poate aspira 
la rezultate de ridicat nivel interna
țional dacă nu se asigură, prin pre
gătire, un potențial fizic și psihologic 
cu indici foarte înalți. Deci, necesita
tea imperioasă a unei pregătiri multi
laterale, complexe, o adevărată „plat
formă de lansare" spre marile perfor
manțe, spre startul, olimpic.
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Ne aflăm de pe acum în plină pre
gătire pentru Jocurile Olimpice din 
Mexic. în contextul acestei preocupări 
majore, în fața atleților noștri stau 
numeroase obiective intermediare, în
tre care îmbunătățirea permanentă a 
recordurilor țării și apropierea lor de 
valorile mondiale, participarea cu suc
ces la competițiile interne și interna
ționale etc. Pentru realizarea obiecti
velor propuse este necesar ca volumul 
de lucru al atleților noștri să crească 
substanțial, știind &«■ din practică *—• 
că marile performanțe spre care tin
dem nu pot fi obținute fără efectuarea 
a numeroase ore de antrenament săp- 
tămînal. Pentru atleții de categoria I 
și maeștri sînt absolut necesare mi
nimum cinci antrenamente pe săptămî- 
nă, a cîte cel puțin 2 ore, în funcție 
de sarcinile lecției. (Marii campioni ai 
lumii se antrenează zilnic cel puțin 
2*/2—3 ore). Modul în care va ajunge 
fiecare atlet să efectueze un număr 
crescut de ore de antrenament de
pinde de felul în care el își va or
ganiza munca, de cunoașterea perma
nentă a modificărilor fiziologice ale 
organismului în urma efortului fizic, 
de mărimea și caracterul acestor mo
dificări, de felul în care va ști să al
terneze volumul cu intensitatea lucru
lui efectuat, de cunoașterea timpului 
necesar pentru refacerea organismului 
după efort etc. Și aici, medicul spor
tiv, prin investigații de specialitate, 
făcute înainte, în timpul și după efec
tuarea antrenamentului — în laborator 
sâii pe stadion are un cuvînt ho- 
tărîtor. Urmărirea permanentă de că
tre antrenor a indicilor gradului de 
antrenament și cunoașterea datelor 
furnizate de către sportiv și medic 
constituie un ajutor deosebit în pla
nificarea și desfășurarea programului 
de pregătire.

Cunoașterea posibilităților

sportivilor, o cerință permanent

actuală

Controalele pentru cunoașterea ni
velului de pregătire fizică sau cunoaș
terea indicilor funcționali trebuie să 
se facă permanent, indiferent de pe
rioada de pregătire și este chiar re
comandabil ca acest „sondaj" să se 
facă cît mai des. S-ar putea ca, din 
diferite motive, nivelul unor calități 
sau funcțiuni să scadă fără să ob
servăm imediat. Și atunci, în etapa 
următoare, în loc să crească volumul 
sau intensitatea miticii conform pla
nului anual de pregătire, sîntem ne- 
voiți să plecăm de la un nivel care se 
găsește sub cel propus de noi. De a- 
ceea, orientarea antrenamentelor este 
bine să se facă și de la o lecție la 
alta, căutînd să realizăm o creștere 
permanentă a posibilităților atleților 
pe care-i pregătim, impunîndn-ne să 
cunoaștem, în fiecare moment, aceste 
posibilități.

în legătură cu timpul afectat pre
gătirii, desigur că acesta diferă în 
funcție de colectivul sau sportivul pe 
care-1 pregătim. Pentru a se putea 
obține rezultatele cele mai bune, este 
necesar să se lucreze zilnic, indife
rent de gradul de pregătire și particu
laritățile atleților. Măiestria antreno- 
lului trebuie să constea în felul în 
care va desfășura munca, în felul în 
care va influența evoluția curbei efor
tului și aceea a intensității acestuia.

în munca cu copiii și juniorii de 
categoria a II-a, pregătirea va fi 
orientată către crearea unui întreg 
complex de modificări favorabile ale 
sistemului nervos și muscular, dezvol- 
tîndu-se acestor tineri suportul ma
terial pentru trecerea la antrenamen
tul de performanță. Se poate lucra de 
4—5 ori pe săptămînă, planurile de 
pregătire cuprinzînd sarcini de ordin 
general. Juniorii de categ. I (17—19 
ani) și seniorii avînd categoria a II-a 
de clasificare vor lucra zilnic mini
mum 1 */2—2 ore. Sarcinile fiecărei 
lecții de antrenament vor fi stabilite 
în concordanță cu fiecare perioadă și 
cu particularitățile atleților.

Periodizarea antrenamentelor -

in funcție de calendarul

competițional

Periodizarea antrenamentului atletic 
se face în funcție de calendarul spor
tiv al anului care urmează.

Pentru anul 1966 programul com
petițional stabilit de federație este 
foarte bogat pentru toate categoriile 
de atleți. Campionatele europene de 
seniori și juniori, Jocurile Balcanice, 
întîlnirile internaționale ale echipelor 
reprezentative etc. sînt programate, a- 
proape toate, în lunile august și sep
tembrie. Celelalte concursuri interne 
centrale sînt presărate de-a lungul în
tregului sezon competițional, începînd 
din 24 aprilie cu concursul de primă
vară al juniorilor și terminînd către 
sfîrșitul lunii octombrie. Evident, este 
imposibil ca atleții să-și păstreze pe 
toată această perioadă o formă spor
tivă optimă. Atingerea formei spor
tive maxime va fi orientată, deci, de 
către antrenori, în funcție de posibili
tățile atleților, în funcție de compe
tiția cea mai importantă a sezonului 
la care își propune să participe.

De exemplu, conform planului de 
antrenament, un junior și-a propus să 
atingă în anul 1966 performanțe de 
6,80 m la lungime. Ținînd seamă de 
valoarea acestei probe în țara noastră 
și de standardurile de participare la 
diferitele competiții interne sau inter
naționale, cu un rezultat de 6,80 m, 
acest atlet poate ajunge finalist la 
campionatele republicane de juniori și 
școlare, care se vor desfășura în luna 
iulie. Deci, pentru el se stabilește să 
„prindă" forma cea mai bună în lu
nile iulie—august. Nu este exclus însă 
ca acest atlet să aibă o comportare 
mult mai bună, care să-l recomande 
selecționării în reprezentativa de ju
niori a țării. Aceasta va susține, la 
sfîrșitul lunii iulie și în august, mai 
multe întîlniri internaționale. Modifi
carea planului de pregătire, în con
cordanță cu posibilitățile crescute ale 
atletului, nu este o sarcină prea grea 
pentru antrenor. De altfel, menține
rea formei la juniori timp îndelun
gat este posibilă. Practica ne-a arătat 
că copiii și juniorii își îmbunătățesc 
rezultatele de-a lungul întregului se
zon, deoarece ei se dezvoltă și acu
mulează permanent, într-un ritm mult 
mai susținut decît după maturizare.

Pe baza calendarului competițional 
intern și internațional din anul 1966 
se recomandă ca atleții să atingă for
ma lor cea mai bună după cum ur
mează:

A Atleții din reprezentativa de se
niori — vîrf de formă în cea de-a 
doua jumătate a lunii august și sep
tembrie. La începutul lunii septem
brie vor avea loc campionatele euro
pene la Budapesta, urmate de Jocurile 
Balcanice de la Sarajevo, iar către 
sfîrșitul lunii și începutul lui octom
brie sînt programate meciurile cu 
reprezentativele Italiei (masculin) și 
Cehoslovaciei (feminin).

B. Atleții din reprezentativele de 
juniori — vîrf de formă de la sfîrșitul 
lunii iulie (meciul triunghiular cu e- 
chipele Iugoslaviei și R.S.S. Ucrai
nene), luna august (meciul triunghiu
lar eu Polonia și R.D.G.) și a lunii 
septembrie cu cel mai important obiec
tiv, campionatele europene de juniori, 
ediția a II-a, care vor fi organizate 
la Minsk.

C. Pentru ceilalți atleți seniori și 
juniori — vîrful de formă îl vor cons
titui finalele campionatelor republi
cane de seniori și, respectiv, de ju
niori.

Ținînd seamă de eșalonarea compe
tițiilor de mare importanță, periodi
zarea anului de pregătire ar putea să 
fie următoarea:

A. SENIORI — PERIOADA PRE
GĂTITOARE 1 XII 1965 — 30 IV 
1966, ETAPA DE IARNĂ (1 XII 
1965—28 II 1966).

TINERET — ETAPA DE PRIMĂ
VARĂ (1 III—30 IV), PERIOADA 
FUNDAMENTALĂ (1 V — 30 X), 
ETAPA PRECOMPETIȚIONALĂ (1 
V — 30 VI), ETAPA COMPETIȚIO- 
NALĂ (1 VII — 30 X), PERIOADA 
DE TRANZIȚIE (1 XI — 30 XI).

B. JUNIORI — PERIOADA PRE
GĂTITOARE 1 XII 1965—15 V 1966, 
ETAPA DE IARNĂ (1 XII 1965 — 
28 II 1966), ETAPA DE PRIMĂVA
RA (1 111 — 15 V), PERIOADA 
FUNDAMENTALĂ (16 V — 30 X), 

ETAPA PRECOMPETIȚIONALĂ (16 
V — 30 VI), ETAPA COMPETIȚIO- 
NALĂ (1 VII — 30 X), PERIOA
DA DE TRANZIȚIE (1 XI — 30 XI).

După cum se vede, ne-am adresat 
în special atleților avansați. Atleții 
începători și de perspectivă găsesc in
dicații prețioase privind pregătirea în 
revista „Cultură fizică și sport” nr. 1 
1965.

Elementul fundamental trebuie să-l 
constituie acumularea masivă și con
tinuă, ridicarea permanentă a indici
lor calităților fizice și funcționali. O 
atenție foarte mare trebuie să se a- 
corde pregătirii psihologice a sporti
vilor, latură care condiționează în 
mod nemijlocit întregul proces de 
pregătire.

In ceea ce privește ciclul săptămî- 
nal al lecțiilor de antrenament de-a 
lungul întregului an de pregătire, a- 
cesta va trebui să fie caracterizat de 
o trăsătură esențială: muncă multă și 
de bună calitate !

în orice caz, atît în perioada pregă
titoare cît și în cea fundamentală 
(cînd nu ne aflăm în imediata apro
piere a unor concursuri importante), 
este bine ca ciclul săptămînal al pre
gătirii să cuprindă antrenamente zil
nice, efectuîndu-se 1—3 ore de antre
nament în funcție de sarcina, volu
mul și intensitatea lecției respective.

Fără efectuarea unui minimum de 
14—15 ore de antrenament pe săptă
mînă nu se poate concepe obținerea 
unor rezultate sportive de ridicată va
loare.

prof. LIXANDRU PÂNDELE 
antrenor federal 

pentru juniori și tineret

Ceasurile deșteptătoare „VICTORI A“

SINT PRECISE, DURABILE Șl GARANTATE
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1 Vești din țară
în comuna Tîlmaciu, raionul S I biu, există două asociații sporti 

" mari : Firul roșu și Forestierul.
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prima activează peste 2.500 meml 
UCFS, iar în cea de a dor’ 
Terenul sportiv din comună 6 
pînă nu de mult lăsat în paragir 
Consiliile celor două asociații j 
luat măsuri ca în orele libere met 
brii UCFS să reamenaj eze teren 
de sport Pînă în prezent s-au pre 
tat peste 800 ore de muncă p 
triotică, terenul devenind locul i 
întîlnire a numeroși tineri. Ter 
nurile de fotbal și de handbal s-i 
nivelat, au fost reparate gardul j 
sîrmă și acoperișul tribunei.

GH. TOPÎRCEANU -coresp.
★

La Filiași a fost terminat recei 
un teren de fotbal, care va fi f< 
losit de echipa Olimpia din cam 
pionatul regional.

N. CÎRSTOCEA- coresp.

★
Pista de atletism a stadionuh 

din Parcul ștrand din orașul Pj 
nu mai fusese revizuită de ani* c 
zile. Dar iată că în ultimul tim 
aici s-a lucrat la feamenatarea pis 
tei pe care s-a pus un nou strat d 
zgură. De asemenea, s-au amenaj; 
gropi pentru sărituri, sectoare pen 
tru aruncarea greutății și a disculu 
iar în preajma terenului de fotbî 
se conturează un nou teren de hand 
bal în 7. Toate terenurile din ace! 
parc sportiv vor fi destinate ele 
vilor din școlile piteștene.

I. ONICEL — coresp.



prezența

ștefA- 
a deve-STAMATIN, 

Pe marginea

de 200 bile

Dublă lovitura
SI... dublu K. D.l
în întrecerea dintre 

formațiile C.S.O. Baia 
Mare și Olimpia + Pro
gresul București, dispu
tată în cadrul campiona
tului de box pe echipe, 
am înregistrat o situație 
puțin obișnuită. In urma 
unei duble lovituri în
tre „mijlocii “ N. Csa- 
bo (stingă) și Gh. Con
stantin (dreapta) s-a ajuns 
la un... dublu K.D. I Cu 
toate acestea, peste cî-

teva secunde lupta 
reluat, arbitrul din ring 
considerînd că ambii pu- 
giliști pot continua în 
bune condițiuni meciul.

Colaboratorul nostru 
N. Pucă a înregistrat pe 
peliculă această „scenă* 
pe care o prezentăm 
aci. în cele din urmă, 
egali și la... K.D.-uri, cei 
doi boxeri au terminat 
la egalitate.

Varietăți
MECANICUL SPORTIV

Z Expresul trecea prin 
l suburbiile orașului Lund. 
Z Din depărtare se auzea 
| freamătul stadionului pe 

. Acare se juca un meci de 
j -’'fotbal. La un moment 

dat mingea, lovită puter
nic, a trecut peste gar
dul care împrejmuia sta
dionul, căzînd lîngă li
nia ferată...

Mecanicul, 
tinise 
întrucît 
gara, a 
coborît 
vă și a 
în teren printr-un șut... 
precis.

Urmarea ? Autoritățile 
feroviare l-au pedepsit 
pentru oprirea 
prie inițiativă 
lui. în schimb, 
rea clubului local i-a 
îiz“tnat un... abonament 
gratuit pentru întregul 
sezon.

care înce- 
viteza trenului 
era aproape de 
frînat brusc, a 

de pe locomoti- 
retrimis mingea

din pro- 
a trenu- 
conduce- 

local

IOSIF BILU, ROMAN. 
Popicarul Ion Micoroiu a 
fost campion mondial. El 
a cucerit acest titlu acum 
eîțiva ani, la Vlena, In pro
ba clasică 
mixte.

dere mal bun decît el. A- 
devărul este că atît unul 
cît și celălalt sînt fotbaliști 
de prima mînă, care-și fac 
din plin simțită 
în echipele lor.

MIHAI 
CRAIOVA, 
meciului Steaua — știința 
Craiova, disputat la Bucu
rești și încheiat cu scorul 
de 0—0, ați ticluit următo
rul catren :

La Steaua care-a răsărit 
Poeții spun că-i cale 

lungă. 
Oltenilor le-a trebuit... 
Un ceas „jumate" s-o 

ajungă l 
-După cum vedeți însă, 

pînă a ajuns epigrama la 
noi, a trecut mal mult: 
două săptămîni !

ION PURNICHI, 
NEȘTI. Joe Louis 
nit campion mondial de 
box la toate categoriile, 
învingîndu-1, prin K.O., în 
repriza a VIII-a, pe Jimmy 
Braddock (S.U.A.). Meciul 
a avut loc la Chioago, la 
6 Iunie 1937. Primul său 
meci cu Max Schmelllng 
(a învins Schmelling prin 
K.O. în repriza a XII-a) 
s-a disputat în 1938. Fireș
te, în joc n-a fost titlul de 
campion mondial, deținut 
de Braddock. Cel de-al 
doilea meci, în schimb, a 
fost pentru titlu șl s-a în
cheiat în prima repriză

AUSTRALIENII
ȘI TENISUL

statistică recentă 
că în Australia

O 
rată 
xistă 15 878 de terenuri 
de tenis. Pe aceste tere
nuri evoluează 345 987 
de jucători legitimați I

BUMERANG...

a- 
e-

In cabină, după ce-și 
scoate fracul, ANTON NE
GOIȚESCU pare cu totul 
altul decit l-am cunoscut 
pe scenă. Maloul se mu
lează pe un corp atletic, 
cu musculatura armonios 
reliefată, care trădează de 
la prima vedere pasiunea 
pentru sport a actorului.

La 17 ani. Negoițescu pe
dala pe șoselele din jurul 
Brașovului fiind comoo- 
nentul echipei de juniori 
a Tractorului. Se avîntă, 
slalomind in viteză ameți
toare pe pante. Un acci
dent pune capăt carierei 
sale de rutier.

După ce termină Insti
tutul politehnic din Bra
șov (secția de mecanică) 
dă curs unei vocații mai 
vechi: muzica. Și tată-1 pe 
tînărul inginer din nou 
student, de data aceasta 
în băncile Conservatorului. 
Șl din nou sportiv, acum, 
însă, canotor la clubul 
Știința București. îmbrăți
șează caiacul, cu probele 
sale cele mal grele, cele 
de fond.

Ocupațiile profesionale 
șl ...anii (facem o indis
creție, acum are 31) nu 
l-au permis să continue 
un sport atît de dur cum 
este caiacul. Dar, Anton 
Negoițescu a rămas aproa
pe de pasiunea sa, fiind în 
prezent președintele secției 
de caiac-canoe a clubului 
Știința. Răgazul între re
petiții și spectacole (cîntă 
tn operetele „Boccacio". 
„Llsistrata”, „Mamzelle Ni- 
touche“, „Rosemarie”, „Să
rutul Clanitei“, „Prințesa 
circului”, „Paganini”), și-1 
petrece la baza nautică de 
la Iacul Tel, pe malurile 
Snagovului, la concursuri 
sau antrenamente, în șe
dințele de lucru ale sec
ției.

— Ce 
tulul în 
teatru 7

— Pentru un actor, 
ne Anton 
sportul este 
indispensabil al 
și perfecționării

Mai ales cind este vorba 
de un cintăreț. Maestrul 
nostru, Ion Dacian, prac
tică zilnic gimnastica, co
legii mei fac înot, bas
chet, atletism. Plasez spor
tul pe același plan de în
semnătate cu vocalizele,

rol acordați spor- 
yiața unui om de 
întrebăm.

spu-
Negoițescu, 

colaboratorul 
pregătirii 
artistice.

Jucătorii echipei fran
ceze de fotbal Union 
Sportive Flarricourt obiș
nuiau ca ori de cîte ori 
jucau în deplasare să o- 
fere gazdelor cîte un 
»oș mare plin cu fructe.1' în felul acesta se urmă
rea să se atragă atenția 
publicului spectator a- 
supra faptului că princi

pala pioducție a regiu
nii Harricourt sînt 
fructele și legumele.

Iată însă că, de la o 
vreme, conținutul co
șului era folosit de spec
tatori ca arme chiar îm
potriva celor ce le-au 
oferit. Drept urmare, con
ducerea clubului a hotă- 
rît ca jucătorii să ofere 
în dar numai prospecte 
în care scrie: „Consu
mați fructe și zarzava
turi din Harricourt*.

/ Urmăresc același scop 4 de reclamă... și sînt mai

și gimnastica

campionatului

V. CRISTIAN

< &

Cea mai grea cursă
de bărci cu pmzc

COMU- 
Cu Por- 
susțlnut

Cum trag înaintașii (mal 
ales unii dintre ai noștri) 
s-ar sparge mereu... tava
nul I

BO- 
de fot- 
există I

PETRU BELLUCI, 
TOȘANI. Un teren 
bal acoperit 7 Nu

filozofii greci
în vechea Atena ca fi 

la Sparta, gimnastica era 
prevăzută prin lege, încă 
din timpul lui Solon fiind 
obligatorie pentru tineret. 
Istoria filozofiei citează 
numele a numeroși filo
zofi ai antichității care nu 
numai că au iubit dar au 
și practicat intr-un fel sau 
altul exercițiile fizice.

Filozoful Lycon, urma
șul lui Straton, făcea mul
tă gimnastică și era vigu
ros la corp. Lui Lycon it 
plăcea atît de mult spor
tul incit lua parte, ca 
luptător, la Jocurile din 
Ilion, orașul său natal 

(cam pe locul vechii Tro-

din „Marco Polo" de Lo
pez.

— Dar pe plan sportiv t
— Aștept o victorie a 

Rapidului in campionat.
In același moment sone

ria l-a chemat în scenă. 
Ne-am luat rămas bun...

Diogene, celebrul filo
zof, ca educator al fii
lor lui Xeniades, le-a fost, 
printre altele, și „profe
sor de educație fizică'' 
După 
așa 
bulos 
lată : 
gene" el și-a învățat „l 
n-icii" să călărească, 
țintească cu arcul, să 
runce pietre cu praștia și 
să ochească cu sulița.

Despre filozoful Crates, 
care era urît la vedere, 
se povestește că, atunci 
cind făcea exercițiile da 
gimnastică, lumea rîdea de 
el pentru că făcea strîm- 
buturi care-1 urițeau și 
mai mult. El însă, ridi- 
cînd in sus brațele, spu
nea : .Curaj, Crates, lu
crul acesta e pentru să
nătatea ochilor tăi ți a 
trupului tău. Pe acești 
oameni, care rid acum de 
tine, o să-i vezi în curînd 
chirciți de boală, socotin- 
du-te pe tine fericit ți 
mustrîndu-se pe ei înșiși 
pentru lenevia lor“.

i".
studiile obișnuite, 

cum arată Eu- 
în cartea sa intitu- 
„Vinderea lui Dio- 

,uce- 
, să

a-

EUGEN AR VA, 
NA ABRANIUTI. 
tugalia n-am mai 
alte meciuri de fotbal în 
afara celor două disputate 
anul acesta în cadrul preli
minariilor . ‘:::‘
mondial. N-a fost prea rău 
nici 1—2-ul de la Lisabona, 
dar preferăm, bineînțeles, 
recentul 2—0 de la Bucu
rești.

TRAIAN BADESCU. 
RIMNICU SARAT. Și în 
campionatul trecut Crișul 
l-a dat de lucru Rapidului. 
La Oradea, partida s-a în
cheiat cu scorul de 1—1. 
iar la București a fost un 
rezultat strîns : 2—1 pentru 
Rapid.

VIRGIL IZVORANU, 
CIMPIA TURZII. Pe viitor, 
vom scrie Jac, cum spu
neți că-1 cheamă pe fotba
listul de la U.T.A., și nu 
Jack, ca pînă acum. Cum 
n-avem spațiu, ne șl con
vine ! Din moment ce-1 
cunoașteți, știți unde a ju
cat Jac înainte: la Indu
stria sîrmei Cîmpia Tur- 
zii, atît la juniori, cît și 
la seniori.

VALERIU CHIOSE

cu singura diferență că el 
este mult mai ...agreabil.

— In încheiere, citeva 
proiecte ?

— Pregătesc acum „Tara 
Surîsului", „Logodnicul 
din Lună1* și rolul titular

Dicționar
sportiv
PLASA : Tricoul... porții
POLO: Handbal... ud
MIUȚĂ: Fotbal... con

spectat
FLUIER: Arbitru
prelungire
LACTOBAR : Crama...
sportivilor
TRIBUNE, PELUZE: As

piratoare de... mingi

• Fostul campion 
mondial la toate catego
riile, J. Walcott, care a 
fost arbitru în ring la 
ultimul meci dintre Clay 
și Liston, îl socotește pe 
Clay cel mai bun boxer 
al tuturor timpurilor. 
„Ținînd seama de mobi
litatea sa, de viteza e- 
xecuțiilor și de forța lo
viturilor, Clay este su
perior chiar lui Jack 
Dempsey și Joe Louis* 
— a spus el.

• Recunoscînd că a 
fost învins fără drept de 
apel, Floyd Patterson a 
adăugat: „Cassius Clay 
este — și mai aies poate 
deveni — un mare cam
pion".

• înainte ca 
din ring, Harry 
să fi oprit meciul dintre 
Cassius Clay și Patter
son, pe buletinul aces
tuia cei doi boxeri to
talizaseră următorul 
punctaj : Clay 53 de 
puncte, Patterson 46. El 
a acordat 8 reprize lui 
Clay și două lui Patter
son (prima și a Xl-a), re
priza a V-a considerîn- 
d-o egală. Ceilalți doi ju
decători, Bill Stremmel și 
Harold Buck, au acor
dat cîte 54 de puncte lui 
Clay și cîte 43 Iui Pat
terson. Ei au văzut în 
favoarea lui Floyd nu
mai prima repriză.

arbitrul 
Krause,

TITI GHEORGHIU 
Vaslui

Ce decizie va da arbitrul?
și... Trebuie să arătăm întîi
mingea n-a intrat că șapca pe care o poartă 

în plasă. Dîndu-și seama 
că nu va putea ajunge 
la balon, portarul re
curge la o soluție neo
bișnuită ; azvîrle cas
cheta pe care o purta 
pe cap în direcția min
gii. întîlnind acest ob
stacol, ea nu mai intră 
în gol, ci ricoșează în 
teren.

Ce decizie va da ar
bitrul ?

Șut 
Nu,

portarul este un echipa
ment uzual care îl pro
tejează 
lui sau 
du-i o 
portarul
avantaj. Ca atare, el va 
fi avertizat, iar împotri
va echipei sale se va da 
o lovitură
rectă de pe locul unde a 
fost comisă infracțiunea.

împotriva soare- 
a frigului. Dîn- 
altă destinație, 
își creează un

liberă indi- — Drept pedeapsă ai să scrii de 100 de ori: 
Nu-mi voi mai lovi adversarul l"...

Desen de S. NOVAC

> ==

E. MARCULESCU, med
gidia. In sporturile pe 
echipe, cum este șl fotba
lul, nu-i posibil de acor
dat... titluri. Ca atare, ni
mic nu-1 oprește pe Omar 
Sivori să se compare cu 
Pelă șl chiar să se consl-

Cuirsa de 
pînze Sydney 
bart, din preajma coas
telor estice ale Austra
liei, măsoară nu mai pu
țin de 1 200 km și lea
gă capitala Noii Galii de 
Sud cu a insulei Tasma
nia, printr-un parcurs 
nord-sud, de-a lungul că-

bărci cu
— Ho-

prin victoria lui Joe .Louis. 
Vreți să știți și cine a 
fost... urmașul lui Louis 
pe tronul greilor î E. Char
les. In total, ca profesio
nist, Joe Louis a susținut, 
din 1934 și pînă în 1951, 
cînd a abandonat definiți»/ 
ringul, 71 de întîlniri. In 68 
dintre ele a fost victorios 
(de 53 de ori prin K.O.)

GOGU HOROGEA, CO
MUNA SADU. Ați răspuns 
corect în extemporalul pe 
care l-ați dat la educație 
fizică : un meci de hand
bal durează 60 de minute 
cu o pauză de 10 minute 
între cele două reprize.

ȘTEFAN VILCEANU. 
TULCEA. Sonny Liston n-a 
abandonat boxul. Atît doar 
că n-o să-și mai încerce 
norocul cu Cassius Clay, de 
care a fost învins de două 
ori. Cu alți boxeri însă, 
desigur, că are șanse. Să 
nu uităm că pe Floyd Pat
terson l-a făcut K.O. în 
ambele meciuri, în 126 și. 
respectiv, 130 de secunde l

ȘTEFAN CALOMFIR. 
BUZĂU. Koszka a debutat 
în categoria A la U.T.A. El 
a jucat apoi la Rapid, s-a 
întors la U.T.A., pe urmă a 
făcut parte din formația 
echipei Steaua, iar acum, 
după cum știți, joacă la 
Farul Constanța.

ION POȘTAȘU 
Ilustrații

NEAGU RĂDULESCU

ruia frigul se face din ce 
în ce mai resimțit iar 
vîntul se intensifică. La 
26 decembrie se va da 
plecarea în cea de a 
21-a ediție a acestei di
ficile întreceri de iah- 
ting, la care s-au înscris 
52 de ambarcațiuni I

— Cine ne tulbură liniștea 11
— Au greșit poarta, siinte Petre...

Desen de PETRE GAVRILIU -București



susțin partida retur
cu campioana Iugoslaviei

Vești din țările socialiste
CEL MAI VECHI CLUB 

DIN IUGOSLAVIA

lui 
de

Echipa de hochei a Bucureștiului 
a obținut o victorie categorică 

în ultimul meci cu Slezan Opava
Ultima partidă pe care formația ce

hoslovacă de hochei Slezan Opava a 
susținut-o în țara noastră a avut loc 
ieri seară. De această dată sportivii 
români s-au comportat mai bine ca 
în celelalte meciuri, au manifestat mai 
multă siguranță în apărare și au ata
cat mai insistent și omogen, obținînd 
o meritată victorie cu scorul de 5—0 
(2—0. 0—0, 3—0).

Avînd condițiuni atmosferice priel
nice, întîlnirea a furnizat o dispută 
aprigă, în care lupta pentru puc a 
dus uneori Ia angajamente corporale 
„tari" și în care fiecare echipă a cău
tat să folosească cît mai bine slăbiciu
nile adversarului. De asemenea, vom 
menționa că ritmul de joc a fost 
foarte viu, situațiile favorabile alter- 
nînd de la o poartă la alta. Superio
ritatea formației noastre s-a manifes
tat, în primul rînd, în apărare și apoi ; 
în jocul de la mijlocul terenului unde 
hocheiștii români au dominat cu au
toritate. O dată intrați în „treimea" 
echipei Slezan reprezentanții noștri au 
prelungit cît mai mult atacul, rea- 
lizînd nu de puține ori combinații 
frumoase.

în finalul meciului oaspeții au „a- 
pelat" deseori la un joc obstructio
nist (au „excelat" Elbl și Nemec), 
ceea ce a obligat pe arbitri să in
tervină mult, „rupînd” din cursivita
tea partidei. în prima parte, după un 
început modest, echipa Bucureștiului

se regăsește și înscrie două goluri 
frumoase prin Pană (min. 9) care a 
șutat dintr-un unghi dificil și prin 
Varga (min. 11) care a finalizat o 
rapidă acțiune a fraților Szabo. în 
repriza secundă cele două formații au 
fost pe rînd în inferioritate numerică, 
ambele au avut ocazii (mai clare ale 
hocheiștilor români), dar scorul nu a 
putut fi modificat. Ultima parte a 
jocului a debutat cu un gol realizat 
de Pană (min. 45), pentru ca în con
tinuare echipa noastră să domine ca
tegoric și să înscrie încă două puncte 
prin Varga (min. 47) cînd oaspeții 
erau în inferioritate numerică și prin 
Ionescu (min. 57). Au arbitrat cu scă
pări N. Turceanu și I. Florescu.

CĂLIN ANTONESCU

ZADAR, 3 (prin telefon). Sosiți joi 
la prînz în localitate pentru meciul 
retur, de azi, din cadrul „C.C.E.", cu 
campioana Iugoslaviei — Zadar, bas
chetbaliștii de la Dinamo București 
au făcut un antrenament de acomo
dare în aceeași după amiază. Terenul 
în aer liber nu a fost însă la fel de 
primitor ca și gazdele, vineri, cînd 
ploaia a împiedicat orice... mișcare 
pe betonul extrem de alunecos. Este 
destul de frig (în jurul a 10 gra
de) și acuratețea jocului va avea, fă
ră îndoială, destul de suferit. Arbi
trii (italianul Stefanutti și austriacul 
Hasselbache-r) urmează să sosească 
sîmbătă dimineața. în ce privește 
formațiile, gazdele ne-au anunțat că 
Raikovici și Koraci nu vor juca, deci 
contează în plus față de meciul de 
la București doar pe Troskot. Dele
gația noastră a deplasat 13 jucători, 
iar echipa va fi stabilită înainte de 
meci. în rîndurile jucătorilor, atmos
fera este destinsă și 
lupta pentru calificare 
zentă

Fotbalul iugoslav, în formele 
organizate, a luat naștere cu 50 
ani în urmă, pe malul Adriaticii, o 
dată cu înființarea clubului Hajduk 
din Split, primul club de fotbal din 
țara vecină. Jubileul i-a determinat 
pe statisticieni să facă un bilanț al 
clubului.

în decurs de 50 de ani, echipa de 
fotbal Hajduk a susținut 1911 me
ciuri din care a cîștigat 1 280, a pier
dut 375, iar restul le-a terminat la 
egalitate. A jucat in patru continente, 
In fața spectatorilor din 150 de orașe 
și 40 de țări, întîlnind echipele a 
300 de cluburi. Din echipă au făcut 
parte jucători cu faimă mondială, 
ca : Beara — care a apărat în nume
roase rînduri poarta echipei națio
nale; Matușici, care a reprezentat 
culorile clubului de 739 de ori și a 
înscris 729 de goluri; Vukas, selec
ționat de două ori în echipa Europei.

Clubul Hajduk-Split are astăzi 
20 000 de membri : 93 de fotbaliști 
și... 19 907 de purtători ai insignei 
„Prieten al clubului Hajduk".

Spartachiade a Popoarelor Mongolii 
Acesta este palmaresul său la lup 
libere. La luptele tradiționale mo 
gole i s-a decernat titlul onorific c 
„Șoim" — distincție care se gc°rr 
campionilor la toate categoriile.

Sereter este student și a Începi 
să practice luptele la 14 ani. în 191 
a cîștigat primul său meci interni 
țional, in cadrul unei intilniri c 
selecționata Kazahstanului. Un a 
mai tîrziu participă la un importai 
concurs internațional 
termină Învingător. 
Bator, in meciul 
R.S.F.S.R., Sereter a 
egal, în compania
U.R.S.S., Tedeiev. Anul 1965 i-a adăc 
gat noi victorii in palmares: can 
pion în întrecerile armatelor prii 
tene și 6 meciuri cîșligate în cadn 
altor concursuri.

Maestrul sportului Sereter se pre 
gătește in prezent pentru J.O. de 1 
Mexico. Secretul performanțele 
sale ? „Nu mă las impresionat d 
prestigiul adversarului — spune Se 
reter. întotdeauna sînt decis să oh 
țin victoria".

la Berlin, unc 
Apoi, la b’lai 
Mongolia 

obținut rezulți 
campionul'.

dorința de a 
este omnipre-

NICULESCUDAN
antrenorul echipei

Au luat sfirșit campionatele internaționale
de tenis de masă ale Scandinaviei

PRIMUL CAMPIONAT DE LUPTE 
LIBERE DIN R. P. MONGOLA

SPARTACHIADA SINDICATELOR 
DIN U.R.S.S.

^.Cupa Bosforului1* la baschet
ISTANBUL, 3 (Agerpres). In a 

doua zi a turneului internațional de 
baschet dotat ca „Cupa Bosforului" au 
fost înregistrate următoarele rezultate : 
Iugoslavia — România (tineret) 78—61 
(40-22), Turcia — Bulgaria 80—55 
(36-22) și Austria — Iran 71—46 
(35-21).

Chemie Halle—Progresul 5-31
a poîo

STOCKHOLM, 3 (prin telefon). — 
Finala probei pe echipe bărbați a 
campionatelor internaționale de tenis 
de masă ale Scandinaviei a fost cîș- 
tigată de reprezentativa R. P. Chineze, 
care a învins selecționata Suediei cu 
3—1. Proba de simplu femei a re
venit jucătoarei chineze Li Ho-nan. 
Ea a ieșit învingătoare în fața co
echipierei sale Hu Iu-lan cu 3—1. Alte 
rezultate tehnice mai importante : 
simplu bărbați, turul I : Su Kuo-si— 
Reți 3—2, turul II : Giurgiucă—Ko- 
larovicz 3—1, optimi : Giurgîucă— 
Vecko 3—0 ,Su Kuo-si—Scholer 3—0, 
sferturi de finală : Van Cia-șen— 
Giurgiucă 3—1, Iohansson—Van Fu- 
cen 3—2, Lu Ciu-fan—Alser 3—2, Iu 
I-tze—Su Kuo-si 3—0. Dublu bărbați, 
turul I : Giurgiucă, Reti—Norlin, An
dersson 3—0, turul II : Giurgiucă, 
Reti—Calinski, Kusinski 3—0, sferturi 
le finală : Van Cia-șen, Iu I-tze— 
Giurgiucă, Reti 3—1. Dublu mixt, tu
rul I:
Reti 3—.,
Strindberg, Rosberg 3—1, turul II : 
Iohansson,
Ramberg 3—1, Alexandru, Giurgiucă-
Bosa, Kolarovicz 3—0, sferturi de fi
nală : Alexandru, Giurgiucă—Liu Ia- 
cin, Lu Ciu-fan 3—0, semifinale : A- 
lexandru, Giurgiucă—Iohansson, Al
ser 3—1, Li Ho-nan, Van Cia-șen— 
Lin Siu-in, Iu I-tze 3—0 ; finală : 
Li Ho-nan, Van Cia-sen—Alexandru, 
Giurgiucă 3;—1. Finala de simplu băr
bați s-a încheiat cu victoria sportivu
lui chinez Van Cia-sen, învingător 
3—0 asupra compatriotului său 
I-tze. în semi-finale Van Cia-sen 
dispus de Iohansson cu 3—1, iar
I-tze de Lu Ciu-fan cu 3—0. în mo
mentul convorbirii telefonice a înce-

put finala de dublu bărbați dintre 
perechile Van Cia-sen, Iu I-tze și Io
hansson, Alser.

Timp de șase zile, 250 de sportivi 
din R. P. Mongolă s-au întrecut in 
primele campionate naționale de 
lupte libere din istoria acestei țări. 
Pe echipe, locul intîi a revenit spor
tivilor din asociația „Aldar". Dintre 
campionii individuali s-a remarcat 
Sereter, învingător la categoria 
șoară.

Tînărul sportiv, în virstă de 22 
ani, a cucerit de două ori titlul
campion al asociației „Aldar“, este 
de trei ori campion al orașului Ulan- 
Bator și campion al celei de a doua

u-

de 
de

Echipa de polo Chemie Halle din 
R. D. Germană și-a inaugurat aseară 
seria de trei jocuri pe care le sus
ține în Capitală, jucînd la bazinul 
Floreasca în compania formației Pro
gresul. Doveuindu-se superiori în vi
teză de înot și demonstrînd, în gene
ra . mai muită experiență, poloiștii 
oaspeți au obținut victoria cu scorul 
aei-3 (0—1, 3—1. 1—0, 1—1).

""le 8 goluri au fost înscrise, în 
oruine, de Băjenaru (min. 3,14), Her- 
ngt (min. 6,54), Gunther (min. 8,19), 
Demi (min. 9,07), Zamfirescu (min. 
9,50), Gfinther (min. 14,53), Băjenaru 
(min. 15,30), Wegel (min. 18,30).

Meciul a fost condus de arbitrul 
H. Clausner (R.D.G.).

Astăzi, de la .ora 18,30, are loc 
partida revanșă Progresul—Chemie 
Halle, iar mîine, de la 16,30, echipa 
Chemie Halle va fi opusă formației 
noastre campioane, Dinamo București.

Lin-Siu-in, Iu I-tze—Mihalca, 
Constantinescu, Ramberg—

Alser — Constantinescu,

cu
Iu
a

Iu

Pele-în discuția Congresului brazilian
RIO DE JANEIRO 3. Corespon- 

jtentul Agerpres, V. Oros, transmite : 
Comisia de relații externe a Con- 

gresului brazilian a primit spre ana- 
ză și aprobare un proiect în baza 

căruia cunoscutul jucător de fotbal 
Pele (Edson Arantes do Nascimen- 
io, pe numele său adevărat) ar trebui 
•ă beneficieze de onorurile ce se 
acordă numai șefilor de stat. Tot
odată el ar primi posibilitatea de 
a-și schimba clubul 
tn orice moment ar 
rea strălucitei sale 
Pele ar trece sub auspiciile 
tui național de protecție.

Argumentarea proiectului conține, 
'de asemenea, un protest contra ab
senței lui Pele din selecționata Bra
ziliei, care a jucat recent un meci 
cu echipa britanică Arsenal la Lon-

de care 
dori, ta 
cariere

aparține 
termlna- 
sportive, 
serviciu-

dra. Se știe că clubul Santos (de 
care aparține Pele) a invocat atunci 
uecesitatea prezenței lui Pele pentru 
disputarea unor întîlniri în cadrul 
campionatului statului Sao Paulo șl 
s-au opus plecării sale la Londra. A- 
ceasta a provocat un veritabil inci
dent diplomatic, întrucît, conform pro
tocolului fixat, Pele urma să în- 
mlneze un dar reginei Angliei din 
partea Federației braziliene de sport.

Ziarele au scris că împrejurarea a- 
ceasta s-a răsfrînt nefavorabil asupra 
opiniei publice britanice și a creat 
o ambiantă nedorită în perspectiva 
finalelor campionatului mondial de 
fotbal ce se va desfășura în Anglia 
anul viitor. Proiectul înaintat comi
siei de relații externe a Congresului 
brazilian își propune să evite pe 
viitor asemenea cazuri neplăcute.

Cel mai de seamă eveniment ” 
sezonului sportiv în U.R.S.S. l-a 
stituit în acest an finala celei de-; 
8-a Spartachiade unionale a sindi 
catelor. Această întrecere de mas; 
a fost considerată ca o etapA im por 
tantă în pregătirea sportivilor so 
vietici pentru Spartachiada popoare 
lor din U.R.S.S. (1967) și pentru Jocu 
rile Olimpice de vară din Mexit 
(1968). în cursul întrecerilor la di
feritele discipline sportive s-au sta
bilit 9 recorduri mondiale, 10 euro
pene, 43 unionale și ale asociațiiloi 
sindicale.

S-au remarcat mulți tineri. înotă- 
toarea Natașa Acikina, de 15 ani, a 
cucerit două medalii de aur la 10C 
m și 200 m spate, iar atleta Cijova, 
în vîrstă de 20 de ani, s-a dovedit o 
demnă rivală pentru campioana olim
pică Tamara Press. Antrenorii de box 
au notat, desigur, numele tinerilor 
boxeri Kuznețov și Burmistrov. Pe 
lista primilor 6 clasați la ciclism, hal
tere, gimnastică, lupte au figurat nu
meroși tineri, care au toate șansele 
să fie selecționați în loturile rej've- 
zentative ale U.R.S.S. pentru G) &- 
piada din Mexic.

Foto: C.T.K.

Iată o fază din meciul de hochei 
Cehoslovacia — Suedia, disputat re
cent la Praga. Victoria a revenit e- 
chipei gazdă cu 5—3. După o absență 
de trei ani, celebrul portar Josef 
Mikulas și-a reluat locul in echipa 
națională a Cehoslovaciei, contirmîn- 
du-și renumele. în fotografie, de la 
stingă la dreapta : Jaroslav Hohk și 
Pryl (Cehoslovacia), Sterner și An
dersson (Suedia), Suchy (Cehoslova-

REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE © ȘTIRI • REZULTATE
SANTIAGO DE CHILE PRAGA

Selecționata de fotbal a orașului 
Budapesta care se află într-un turneu 
în America de Sud a evoluat la San
tiago în compania echipei Universi- 
dad. Jocul s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate : 2—2 (2—0). Pentru 
echipa budapestană au înscris Nagy 
și Kaposzta, iar pentru gazde San
chez și Alvarez.

MOSCOVA

Selecționata de hochei pe gheată a 
R. D. Germane a întreprins un tur
neu de 3 meciuri în U.R.S.S. în pri
mul joc, hocheiștii germani au întîl
nit selecționata secundă a U.R.S.S. 
de care a fost întrecută cu scorul de 
4—2 (0—0, 0—2, 4—0). Al doilea ad
versar al hocheiștilor din R. D. Ger
mană a fost formația Spartak Mos
cova, vicecampioană unională. Me
ciul s-a terminat cu victoria gazde
lor la scorul de 4—3 (2—0, 1—1, 
1—2). în ultima întîlnire a turneului 
oaspeții au întîlnit formația S. K. 
Kalinin 
litate :

cu care au terminat la ega- 
1—1 (0—0, 1—1, 0—0).

TALLIN

7 runde, lider al campiona-După 
tului de șah al U.R.S.S. este marele 
maestru Polugaevski care totalizează 
5*/2 puncte. în runda a 7-a el a fă
cut remiză cu Kuzmin. Tot cu un re
zultat de egalitate s-a încheiat și 
partida Bronștein — Stein, Buhman 
l-a învins pe Liavdanski, Korcinoi 
pe Lepeșikin și Furman pe Simaghin.

Campionatul de hochei pe gheață 
al R. S. Cehoslovace a continuat cu 
jocurile celei de-a 18-a etape care 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Dukla Jihlava — Slovan Bra
tislava 8—4; Sonp Kl-adno — ZKL 
Brno 2—3; Spartak Plsen — Dukla 
Kosice 3—3; HZ Litvinov — Tesla 
Pardubice 2—6; Spartak Praga — 
TE Gottwaldow 5—2. Dukla Jihlava 
continuă să conducă în clasament.

ciul pentru locurile 3—4 Franța a 
echipa Suediei. în 

francezul Barthas, 
6—4 de

învins cu 2—1 
partida decisivă 
dispus cu 6—3, 
(Suedia).

— ■ - a- -‘sAndersson

SOFIA

în meci retur pentru „Cupa cam
pionilor europeni" la baschet mas
culin echipa ȚSKA Sofia a învins cu 
scorul de 86—65 (43—28) formația 
franceză Ledenain. Baschetbaliștii 
bulgari s-au calificat pentru turul ur
mător al competiției.

HELSINKI

într-un meci internațional de ho
chei pe gheață, desfășurat la Lau- 
ritsala, echipa Finlandei a învins cu 
2—0 (2—0, 0—0, 0—0) selecționata 
Poloniei.
TORQUAY

în finala turneului internațional de 
tenis de la Torquay, selecționata An
gliei a învins cu scorul de 2—1 echi
pa Danemarcei, reeditînd astfel suc
cesul de anul trecut. în ultimele 
două meciuri de simplu au fost înre
gistrate următoarele rezultate : Le'sch- 
ly (Danemarca) — Wilson (Anglia) 
6—1; 6—4; Cox (Anglia) — Hede- 
lund (Danemarca) 6—4, 6-—3. în me-

PARIS

turneulContinuîndu-și 
selecționata feminină de 
Japoniei a întîlnit Ia Nantes repre
zentativa țării. Handbalistele japo
neze au terminat învingătoare cu 
scorul de 13—2 (7—2). Aceasta a fost 
cea de-a 5-a victorie consecutivă re
purtată în acest turneu de 
japoneză.

în Franța, 
handbal a

echipa

CAIRO

Ieri, în capitala R.A.U. s-a 
șurat meciul amical de fotbal 
echipele Internazionale Milano șl 
formația locală Zamalek. Victoria a 
revenit oaspeților cu 3—1 (1—0).

LJUBLJANA.

de«fă- 
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în localitate se desfășoară un tur
neu internațional de hochei pe gheață 
la care participă două formații ita
liene (care au în componența lor nu
meroși jucători din reprezentativa 
Italiei și care după cum se știe va 
juca în curînd la București în cadrul 
barajului pentru campionatul mon
dial), formația austriacă Kitzbuhel și 
reprezentativa Iugoslaviei. Echipa ita
liană Cortina Rex a dispus cu 6—1 
de Kitzbuhel, iar selecționata Iugo
slaviei a întrecut la mare luptă 
chipa italiană Bolzano cu 6—5.
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