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PROLETARI VĂ ! Mîine dimineață, pe stadion! Republicii

Capitala țării noastre găzduieș
te astăzi și mîine — în sala Di
namo — dubla întîlnire de flo
retă (băieți și fete) dintre repre
zentativele României și Poloniei. 
Deși are un caracter amical, a- 
ceastă confruntare stîrnește mult 
interes deoarece ea se desfășoară 
în cadrul pregătirilor pe care atît 
trăgătorii români cît și cei polo
nezi le fac în vederea campionate
lor mondiale pentru seniori (Mos
cova, 5—17 iulie).

Scriiherii polonezi au sosit vi
neri Ia prînz în Capitală, pe calea 
aerului. Sportivul cel mai valoros 
este, desigur, Ryczard Parulsky, 
fost campion mondial în 1961, la 
Torino și unul dintre cci mai re
dutabili floretiști de pe glob. Din 
echipa poloneză mai fac parte Ro- 
zicky, Skrudlik etc. Iată și for
mația probabilă a echipei feminine 
de floretă : Czimermann, Fukala, 
Urbanska, Ziempicka și Wojtala.

în ceea ce privește lotul tră
gătorilor noștri, acesta cuprinde
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Echipele „A“ se
La ora cînd apar aceste rîn- 

duri boxerii români care vor evo
lua mîine dimineață la Sofia, pe 
ringul din sala Universiada, se 
pregătesc de călătorie. Ieri, selec
tion abilii noștri au făcut un ușor 
antrenament de menținere a pre
gătirii fizice. Antrenorii I.* Popa 
și G. Dumitrescu s-au stabilit a-

întîlnesc la Sofia

Izvorul succeselor
astăzi și de mîine...

MIHAI ȚIU (România)

întregul popor xe pregătește să sărbăto
rească aniversarea a 45 de ani de la înteme
ierea Partidului Comunist Român.

Alaiuri de toți oamenii muncii din țara 
noastră, activiștii și sportivii din regiunea 
Brașov întîmpină această sărbătoare cu noi 
realizări, atît pe tărîm economic cit și pe cel 
sportiv.

Brașovul, important centru industrial, este 
totodată și o regiune cu bogată activitate 
sportivă și turistică. în regiunea noastră 
sportul are o veche tradiție, continuată după 
23 August în condiții pe care sportivii din 
trecut nici nu le-au visat.

în ultimii ani, sub conducerea Comitetului 
regional de partid. Consiliul regional UCFS 
Brașov, în colaborare cu celelalte organizații 
de masă, a obținut rezultate însemnate în 
dezvoltarea activității sportive, în mobili
zarea maselor de oameni ai muncii la prac
ticarea exercitiilor fizice și sportului, în

.Vsatira/ meiîmbunătățirea performanielor.
bril&r UCFS e crescut la peste 240 000, 
aceștia desfișurînd o activitate continuă, 
organizată, in cadrul celor 778 de asociații 
sportive.

Pe lingă marile întreprinderi ale regiunii 
funcționează cluburi și asociații sportive 
puternice, care numără mii de iubitori ai 
sportului, cum sini cele de la uzinele Stea
gul roșu. Tractorul. Fabrica de faianță și 
sticlă Sighișoara, Direcția generală Gas me
tan Mediaș. Uzina Independenta Sibiu, com
binatele chimice din Făgăraș și Orașul Pic
tor ia. Asociații puternice, bine consolidate, 
care organizează o bogată activitate spor
tivă de masă tint și in mediul sătesc: 
Recolta Alămor, Brigada roșie Micfalău, 
Recolta Biertan, Fierarul Ozun, Gaz metan 
Noul Săsesc, Recolta Smbăta de Jos, Re
colta Bruia și multe altele.

Școala este unul din rezervoarele spor-

tului de performanță. în regiunea Brașov 
există un liceu cu program special de edu
cație fizică, două școli sportive de elevi 
ti 168 asociații sportive școlare. Activează 
in campionate și iau parte la concursuri 
peste 15 -300 de elevi. Aceasta explică, de
sigur, și prezenta masivă a juniorilor bra
șoveni, în loturile republicane.

Brașovul a devenit în ultimii ani un pu
ternic centru universitar. Mulți din cei 
5 000 de studenți ai Institutului Politehnic 
și Pedagogic practică diferite discipline 
sportive. Amatorii de sport sînt îndrumați 
de peste 3^0 de profesori de educație fizică 
și antrenori în practicarea sportului preferat.

ILIE PREDOVIC1
președintele Consiliului regional 

UCFS Brașov

(Continuare în pag. a 3-a)

Concursul republican de primăvară

supra următoarei formații : Ciucâ, 
Puiu, Stanef, Murg (Deicu), 
Dinu, Ghiță (Pițu), M. Anghel* 
Ghivăr, Monea și Mariuțan.

Deși au un caracter amical, în
tâlnirile de la Sofia și Silistra 
(marți) au o deosebită impor
tanță, deoarece la sfîrșitul lunii 
mai. reprezentativele României și 
Bulgariei se vor alinia la startul 
Jocurile Balcanice de la Belgrad.

Selecționatele „B“ ale celoi» 
două țări se vor întîlni la Bucu
rești (mîine dimineață, de la om 
10. pe stadionul Republicii) și 
la Constanța (marți). Amatorii da 
box din Capitală vor avea prile
jul să asiste la o întîlnire extrem 
ie disputată, deoarece mulți din
tre „secunzi" aspiră să ocupe u» 
loc în primele garnituri. Design# 

1 boxerii noștri vor face totul 
pentru ca spectatorii să fie pe de
plin satisfăcuți. Și aceasta în
semnează. în primul rînd. un re
zultat victorios. Pentru prima 
confruntare, antrenorii Chiriac șt 
Ciobotaru au hotărî t să urce în 
ring următoarea formație: Pop, 
Ispas, Moldovan, Goanță. Du
mitrescu, Hodoșan, C. on st an tine s- 
cu, Manole, Șchiopu, Motoc. 
în partida de la Constanta, repre
zentativa secundă a țării noastre 
va fi compusă din Nica, Râ- 
gălie, Moldovan, Anton (Goanță), 
Dumitrescu, M a jai (Modo șan ).
Neagu, Manole, Preda și Motoc.

„Secunzii** bulgari sînt aștep 
tați să sosească în Capitală în 
cursul zilei de azi. Ziarul „Na 
roden Sport" din Sofia ne-a co
municat că în partidele de la 
București și Constanța vor fi fo
losiți următorii boxeri : Toncev, 
Uarvalov. Glicov, Iunacov, Darac- 
tier, Stoicev, Kiriakov, Radev, A-» 
tanasov, Burmov, Stamboliev, Vel- 
cov și Petrov.

pe cei mai în formă floretiști la 
ora actuală. Adică : Falb, Mure- 
șanu, Drîmbă, IFeissbok (proas
pătul campion mondial de tineret 
de la Viena), Haukler, Țiu și 
At. Csipler la băieți, Ana Ene, 
Marina Stanca, Ileana Drîmbă, E- 
Caterina lencic, Suzana Tasi, A- 
driana Moroșan și Iudita Haukler 
Ia fete.

Programul complet al întîlnirii... 
Sîmbătă, ora 8,30: floretă bă
ieți — eliminatorii; ora 10,30 : 
floretă fete — eliminatorii ; ora 
12,00 : floretă băieți și fete — 
semifinale ; ora 17,00 : floretă bă
ieți și fete — finale. Duminică, 
de la ora 16,30 *. România-Polonia, 
băieți și fete (paralel), echipe.

al atleților juniori
Gel mai mare stadion al țării 

— „23 August4* — își deschide 
astăzi porțile pentru atletism. 
El va fi gazda tradiționalelor 
întreceri de primăvară ale ju
niorilor, la care și-au anunțat 
participarea cîteva sute dintre 
cei mai valoroși atleți 
dornici să ia un start 
bun în no<ul sezon.

între competitori se 
MIHAELA PENEȘ. campioană 
olimpică la Tokio. „Un accident 
la gleznă m-a ținut multă vreme 
departe de stadion, ne-a spus 
recordmana țării noastre. în tot 
acest timp nu am putut face 
decît puțină pregătire, iar cu su
lița am lucrat abia în ultimele 
zile. Totuși doresc să particip 
la această competiție și chiar 
așa, fără o cantitate suficientă

ai țării, 
cît mai

află și

de lucru specific, sper să obțin 
o performanță satisfăcătoare".

în afara bucureș tenii or vor fi 
prezenți numeroși a-tleți din în
treaga țară. Antrenorul NIGO- 
LAE TAGORIAN de la Brașov 
ne-a vorbit despre recentul suc
ces al elevului său Ștefan Sis- 
covici care a aruncat ciocanul 
de 6 
vins
cere 
bună 
sală
că dispunem de o serie de ta
lente autentice care, printr-o 
muncă asiduă, vor putea înre
gistra rezultate dintre cele mai 
bune. începutul îl va face, fără 
doar și poate, acest concurs".

întrecerile încep astăzi la ora 
9 și 14.30 și continuă mi ine de 
la ora 9 și 15.

de volei a țării se decide
astăzi la Floreasca

kg la 63,76 m. „Sînt con- 
că vom asista la o între- 
foarte interesantă și de o 
valoare. Concursurile de 

din acest an ne-au arătat

4J
V

3 mari maeștri și numeroși alți șahiști de renume la startul 
celui de al Vll-lea turneu internațional de șah de la București

>

Un „trio" de mari maeștri fi
gurează în fruntea tablei parlici- 
panților Ia cel de al VI 1-lea tur
neu internațional de șah de la 
București : Viktor Korcinoi — 
Milan Matulovici — Florin 
Gheorghiu.

Pe Florin Gheorghiu, mare 
maestru internațional și fost cam
pion mondial de juniori, este de
sigur inutil să-l mai prezentăm 
cititorilor. Succesele campionu
lui nostru sînt cunoscute și ele 
£1 obligă la o evoluție pe măsura 
talentului său recunoscut și — 
bineînțeles — a așteptărilor tu
turor iubitorilor noștri de șah.

Lui Viktor Korcinoi, fostul 
campion al U.R.S.S., capitala ță
rii noastre îi oferă desigur plă
cute aduceri aminte, fiindcă aici, 
cu 12 ani în urmă, el a luat 
primul start în activitatea șahistă 
internațională, cucerind locul în- 
tîi în ediția a IV-a a tradiționa
lei noastre întreceri. Dc atunci, 
Korcinoi a urcat neîncetat pe 
scara valorilor șahului, ajungînd 
^înă la acele satisfacții deosebi
te, cum a fost un loc in rîndul 
candidatilor (a titlul mondial.

Pe iugoslavul Matulovici îl re
comandă mai cu seamă „vite
za" cu care a urcat pe treapta 
calificărilor șahiste. trecînd pe 
rîhd de la titlul de maeștrii na
țional ia cei de mare maestru

într-un interval de numai șase 
ani.

Pe lista particlpanților la turneu 
figurează și un impresionant lot 
de maeștri internaționali, nume 
cunoscute în arena șahului cum 
sînt: Kolarov (Bulgaria), Ka- 
valek (Cehoslovacia), Garda 
(Cuba), Czei-niak (Izrael), Bed- 
narski (Polonia), Mutici (Iugo
slavia).

internaționali 
foștii noștri 
Ghițescu și

Lotul maeștrilor 
este completat de 
campioni Theodor 

Pictor Ciocîltea.
Reamintim deci pasionaților de 

șah din Capitală : mîine, la ora 
16,30, întîlnire în sala Sindica
tului salariaților din învățămint, 
bd. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 32, 
pentru piima rundă a turneului.

RADU VOIA

A

i.

luare de contact Înaintea ini Unirilor la tablă.O primă
Minici, Czerniak, antrenorul sovietic Estrin, Florin Gheorghiu 
și Garda (de la ștînga la dreapta), discută șansele la turneul 

iniei național de șah care începe mîine
Foto : Aurel Neagu

MIH4EL4 PENEȘ

Astăzi și mîine se desfășoară 
una dintre cele mai importante 
etape ale campionatelor republi
cane de volei. în numeroase par
tide rezultatele pot fi hotărîtoare 
pentru ierarhizarea echipelor. Prin
cipala întîlnire va avea loc astăzi 
în București. în întrecerea femini
nă de categorie A din seria I, Ra
pid și Dinamo își vor disputa încă 
o dată titlul de campioană repu
blicană. Cine-I va cîștiga ? Ca 
toate întîlnirilc anterioare Rapid— 
Dinamo, cea de azi e deschisă 
oricărui rezultat. Ea promite a 
dispută vie, spectaculoasă, de ri
dicată valoare tehnică. E de pre
văzut că meciul va lua sfîrșit cu 
victoria echipei care se va apăra 
mal bine. Rapidului, victoria — 
indiferent 
gur titlul 
mai mult decît Dinamo (34 față 
de 33), 
51:8 față de 49:11) și... încă 
șanse : își poate păstra titlul 
tn cazul înfrîngerii sale cu 
sau 1—3. Așadar, pentru a 
veni campioane republicane, 
mov-istele trebuie să învingă nea
părat cu 3—0, unicul scor prin 
care le-ar putea depăși pe rapt- 
cListe la setaveraj. (Citiți în pag. 
a 4-a programul rompl°t ol ^ta
pei).

de scor — îi aduce sl- 
pentru că are un punct

un setaveraj șuperioB 
două 
chiar 
2-3 
rede- 
diaa-

educație fizică, 
inal de instruire

in cluburile sportive studențești
Prin constituirea cluburilor sportive stu

dențești, sarcini sporite, de cea mai mare 
însemnătate în organizarea procesului de 
instruire, revin catedrelor de educație fizică 
ale institutelor de învățământ superior.

La Institutul Politehnic din Timișoara 
catedra de educație fizică a și început să-și 
aducă contribuția la dezvoltarea activității 
clubului sportiv studențesc recent înființat 
prin efectuarea muncii de instruire-antrena- 
ment în secțiile pe ramură de sport. Conform 
specializării, fiecare dintre cadrele didac
tice răspunde de o secție sau o grupă (băieți 
sau fete) dintr-o secție pe ramură de sport.

Catedra de educație fizică cuprinde 25 de 
cadre didactice (lectori, asistenți, unii dintre 
ei maestri ai sportului) care au ca sarcinii 
îndrumarea activității instructiv-edwcat ve 
în cele 15 secții pe ramură de sport ale 
clubului, cu peste 30 de echipe angrenate 
în campionatele categoriilor A și B, cam
pionate regionale și orășenești.

conferențiar univ. CONSTANTIN I. BUCUR 
șeful catedrei de educație, fizică 

a Institutului politehnic
(Continuare in pag. a 3-a)
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RAIDUL NOSTRU PRIN ȘCOLI:

Cum vă îngrijiți de amenajarea terenurilor sportive simple?
A intrat în obiceiul profesorilor 

de educație fizică, al conduce
rilor de școli ca înainte de

reluarea activității sportive în 
liber să se pornească o largă 
țiune de amenajare sau reamenajare 
a unor terenuri sportive simple, sec
toare pentru atletism etc. O treabă 
bună, o inițiativă valoroasă ; mai 
mult, o recomandație făcută școlilor 
prin Instrucțiunile comune ale M. I. 
și UCFS. Cum s-au petrecut lucru
rile în această primăvară? Care au 
fost preocupările profesorilor de spe
cialitate în direcția amenajării sau 
reamenajării de terenuri sportive 
simple? Ce contribuție au avut con
ducerile școlilor și comitetele de pă
rinți la înfăptuirea unor asemenea 
acțiuni? Am căutat răspuns la zreste 
întrebări, efectuând un raid-anchetă 
prin cîteva școli—

aer 
ac-

aruncări și sărituri. Cu entuziasmul 
care îi caracterizează, profesorii de 
specialitate M. Cuțui, D. Mîțu, L. 
Lazăr și ceilalți sînt prezenți zi de 
zi pe acest șantier, alături de elevi 
și de comitetul de părinți. Este 
acțiune frumoasă 
mult timp. Noua 
găzdui cu prilejul 
me "oase întreceri

O nouă oprire — la Liceul nr.
că critica la adresa 

de educație fizică de 
in toamnă. în ziar, a 
pozitiv: a determinat o 

mai... realistă față de 
sine a profesorilor de spe- 

și de acțiunea de amena- 
: a unor terenuri sportive simple 
spațioasa curte a liceului, cîndva 
iijent „tratata". Acum ea și-a 

Au apărut tere- 
pistă de 
sărituri.

începută de 
bază sportivă 
zilei de 1 Mai 
sportive.

ne-a convins 
profesorilor 
aici, apărută 
avu: un ecou 
atitudine 
manca îa 
ciahtate 
ja 
în

„tratată".
schimbat aspectul.
nuri de handbal și volei, o 
alergări și un sector pentru 
Edificator.

<> __

O
mai

Sus, pe Dealul Morilor din Birlad 
se înalță clădirea impunătoare a Li
ceului nr. 1 „Gh. Gheorghij-Dej*, 
cel mai mare din localitate. In zii 
în care ne-am oprit în acest oraș i-a 
găsit pe t< ' ofesorii de educai 
fizică, in f cu directorul șc
prof. Boim plină activitate 
șantier lucrările
apropi de faza
nală. cuprinde
oistă de

MULTE REALIZĂRI SI 
EXCEPȚIE

Orașul de pe Bahlui, lașul, devine 
tot mai frumos, mai atrăgător, 
școlile orașului, cu numeroasele 
amenajări sportive se integrează 
ganic în noul peisaj.

La Liceul nr. 5 am 
terioară presărată cu

O...

Iar 
lor 
or-

TRIBUNA SCHIMBULUI DE EXPERIENȚĂ

NICI O ZI PIERDUTĂ
A

Asociația sportivă Progresul de la 
întreprinderea de industrie locală din 
Făgăraș este fruntașă in munca de 
atragere a unui număr cit mai mare 
de tineri și tinere pe terenul de 
sport. La întrecerile desfășurate anul 
trecut în cadrul campionatului aso
ciației au luat parte peste 400 de 
concurenți, care și-au disputat intîie- 
tatea la atletism, popice, tir și fotbal. 
Valoriîicînd experiența acumulată, 
activiștii sportivi de la I.I.L. Făgăraș, 
în strînsă colaborare cu comitetul 
U.T.C., vor extinde anul acesta între
cerile campionatului asociației spor
tive, în așa fel ca ele să cuprindă 
pe toți iubitorii sportului într-o ac
tivitate continuă. Despre modul cum 
va fi îndeplinit acest obiectiv ne-a 
vorbit tov. ION GĂNGUȚ — preșe
dintele consiliului asociației sportive 
I.I.L. Făgăraș.

„înainte de a face cunoscute unele 
dintre preocupările noastre in vene
rea campionatului asociației pe anul 
1966, aș dori să explic cum am ob
ținut succesele de pînă acum.

Asociația noastră are peste 600 de 
membri UCFS. Ei au primit un ajutor 
permanent din partea Instructorilor 
sportivi. Fie că sînt tineri sau mai 
vîrstnici, aceștia sînt în primele rîn- 
duri, inițiind diverse acțiuni sau aju- 
tînd la buna desfășurare a diferitelor 
concursuri. Achim Tănase, Petru 
Stoia, Osvald Stoica, Ștefan Drugă, 
Constantin_Popa, Nicolae Dumitrescu, 
Gheorghe Grancea și alți instructori 
sportivi pe care-i are asociația noas
tră sînt cei mai prețioși colaboratori 
In îndeplinirea sarcinilor legate de 
mobilizarea concurenților, pregătirea 
lor și organizarea întrecerilor.

Și acum, să vă prezint, pe scurt, 
ceea ce ne-am propus anul acesta 
în privința campionatului asociației. 
Consiliul asociației a hotărît să lăr
gească sfera întrecerilor, incluzînd în 
program, alături de atletism, popice, 
tir, fotbal și voleiul și handbalul, 
discipline ce se bucură de popularita
te. Prin mărirea numărului ramuri
lor de sport va crește, fără îndoială, 
și numărul participanților. Sînt con
vins că, .din nou, mecanicul Gh. Da
mian. tîmplarul Petru Anghel, lapl- 
terul Iuliu Orban, tehnicianul Gh. 
Pampu și alți tineri sportivi vor ob 
tine rezultate frumoase.

De ce sîntem siguri că proiectele 
noastre vor fi îndeplinite ? Pentru ca, 
de îapt, campionatul asociației care 
a început Ia 14 aprilie, cu probele 
atletice și jocurile de fotbal, a fost 
pregătit încă din... iarnă. Atunci am 
stabilit să amenajăm terenuri de vo
lei, handbal și baschet, de asemenea, 
arii pregătit un poligon de tir la fa
brica de cărămidă. In vederea for
mării echipelor de volei, Inginerul 
loan Borotă, un vechi pasionat al 
acestui sport, a început să selecțio
neze fete de la atelierul de mase 
plastice, secția figurine și tîmplăria 
centrală. De asemenea, am luat le-

qătură cu asociațiile sportive Chimia 
și Utilajul, pentru a ne ptine la dis
poziție bazele sportive necesare des
fășurării întrecerilor atletice și de 
I-opice. Echipamentul a fost revizuit, 
pus Ia punct. Avînd la dispoziție con
diții din ce în ce mai bune de prac
ticare a diferitelor sporturi credem 
că numărul participanților la campio
natul asociației va crește de la 400, 
cît a avut dnul trecut, la 600. în ve
derea bunei mobilizări a tineretului, 
ne bucurăm de mult sprijin din par
tea celor șase organizații U.T.C. In 
consecință, în planurile de muncă ale 
fiecărei organizații U.T.C. apare în 
tuna aprilie și va figura —- cu sigu
ranță — și în perioada următoare, 
angrenarea cît mai multor tineri în 
întrecerile sportive din campionatul 
asociației. Ținem să subliniem, de 
asemenea, contribuția pe care și-o 
aduc la dezvoltarea activității spor
tive din întreprindere Tudor Drăgu- 
șan, Rudolf Fodor, Georgeta Popescu 
și Doina Breșcan, secretari ai organi
zațiilor U.T.C. nr. 2, 6, t și respec
tiv 41“

Avînd în vedere toate măsurile or
ganizatorice luate, sîntem convinși 
că și în acest an la Progresul I.I.L. 
făgăraș întrecerile campionatului a- 
sociației vor cuprinde întreaga masă 
a iubitorilor sportului într-o rodnică 
și atractivă activitate competițională.

găsit curtea 
un strat de

in> 
bi-

— Dar anecdota aia cu struțul și 
pălăria de paie o știi ?

RADULESCUDesen de NEAGU

TR. iOANIȚESCU

turn. Peste puțin timp, 
terenuri de baschet și 
și tenis, pistă pentru alergări. Profe
sorii C. Movilă și I- Bortă intențio
nează ca în noile condiții să fie frun
tași în activitatea sportivă școlară a 
orașului.

Popasul următor la Liceul nr. 8. Și 
aici se află o frumoasă bază sporti-

aici vor apare 
handbal, volei

In sprijinul celor ce vor să practice oină

Liceul „ION NECULCE" din București dispune de o frumoasă bază spor
tivă pentru desiășurarea activității

In fotografie, aspect de Ia o lecție de educație fizică, condusă de tînărul 
profesor Radu Tunaru cu clasa a X-a

vă, bine amenajată, existînd toate pre- specialitate Maria Cornișanu și cu 
misele ca elevii să-și desfășoare în sprijinul comitetului de părinți — 
condiții prielnice activitatea. O su- tot spațiul disponibil. Un sincer bra- 
gestie însă pentru prof. I. Pînzaru și 
I. Crasi: mai multă grijă pentru buna 
întreținere a terenurilor.

Aspecte comune am găsit la liceele 
nr. 2 și nr. 6 și la Grupul școlar petrol, 
chimie: o excelentă întreținere a te
renurilor de sport. Liceul nr. 7. Am 
avut o plăcută surpriză, cînd, împre
ună cu directorul liceului, prof. D. 
Alexandrescu și profesorul de educa
ție fizică D. PintHie am vizitat te
renurile sportive amenajate aici. Ani 
remarcat existența unei instalații pen
tru nocturnă, lucru care face ca acti
vitatea sportivă să se poată desfășu
ra și seara, la adăpost de... zăduful

Și 
de

ra și seara, Ia adăpost de... 
zilei (firește, Ia vară). Felicitări 
colectivului liceului și comitetului 
părinți.

Dar am întîlnit și altfel de 
pecte. Pe cei doi profesori de specia
litate de la Liceul nr. 9, M. Racoți 
și I. Crivai. i-am găsit la o „oră de 
educație fizică", stînd pasivi, în timp 
ce elevii îngrămădiți în curtea inte
rioară ..bateau" mingea. Aceasta, deși 
în imediata vecinătate, tot în incinta 
liceului, un teren viran așteaptă din 
partea celor doi (foarte tineri) pro
fesori puțină... inițiativă.

as-

CTND SE AȘTEAPTĂ ÎNDEM
NURI DIN AFARA...

Tg. Jiu. bătrinul oraș oltean, își 
bă mereu înfățișarea. întinerește 

văzind cu ochii. Salbe de construcții 
modeme, cvartale întregi. în cartie
rul Obreja, cu multe locuri virane 
altă dată, am întîlnit o școală nouă: 
Școala generală nr. 3. A apărut pe 
harta orașului pe locul unde cu puțin 
ani în urmă mai dăinuia încă o mlaș
tină. Acum. 16 săli de clasă adăpos
tesc mai bine de 500 de elevi. Peste 
tot alei pietru-te, peluze cu flori, zeci 
de specii de trandafiri și, din martie, 
și amenajări spbrtive: cîte un teren 
de baschet și handbal, două de volei, 
portic de gimnastică, un sector pen
tru atletism. Gospodar neobosit. di
rectorul școlii, prof. Gh. Mice, a va
lorificat — la sugestia profesoarei de

•n

unui 
de

de 
cu 
Și 
la

număr corespunzător 
oină, foarte lesnicios de

oină are forma unui 
dimensiunile de 60 m 

32 m în lățime (pentru 
15 ani, dimensiunile vor

Numeroase echipe sînt angrenate, în 
aceste zile, în primele întreceri ale Spar- 
tachiadei de vară iar alte zeci de for
malii participă la etapa inaugurală a 
campionatului republican. Pentru ca în 
aceste concursuri să-și dispute întîie- 
tatea cît mai multe echipe se impune 
amena j area 
de terenuri 
realizat.

Terenul 
dreptunghi 
în lungime 
copiii pînă
fi de 50 m în lungime și 26 m în lă
țime). Terenul de joc este împărțit în 
lungime (printr-o linie punctată) în 
două jumătăți egale denumite culoarul 
de ducere și culoarul de întoarcere. 
Una din lățimile terenului și anume 
cea din partea dreaptă se va mimai „li
nia de bătaie" iar cealaltă „linia de 
fund". Porțiunea ..liniei de bătaie" din 
dreptul culoarului de ducere se numește 
..linia de plecare" iar porțiunea din 
față culoarului de întoarecere „linia de 
scăpare". Porțiunea „liniei de fund" 
din dreptul culoarului de ducere poartă 
denumirea de ..linie de sosire" iar por
țiunea din dreptul culoarului de întoar-

cere „linia de întoarcere". în zona de 
bătaie, la 4 m în spatele „liniei de scă
pare" și paralel cu aceasta se trage o 
linie în lungime de 10 m. numită „li
nia de așteptare" pentru jucătorii care 
urmează să bată mingea. Parale] cu „li
niile de bătaie și de fund", la 5 metri 
în spatele acestora sînt fixate alte două 
linii, care determină spațiile din „zona 
de bătaie" și „zona de fund".

La 15 metri, 30 m și 45 m, pe linia 
de mijloc se fixează centrele unor 
cercuri cu diametrul de 2 m care se vor 
trasa pentru a marea locurile mi jloca-. 
șilor, iar la aceleași distanțe, pe liniile 
de margine ale terenului (în lungime) 
se fixează punctele <le tangență ale u- 
nor cercuri asemănătoare, cu același 
diametru, care vor stabili locurile măr
ginașilor. La punctul de întretăiere a 
liniei de mijloc cu linia de bătaie (lă
țimea terenului) se fixează centrul unui 
semicerc, cu raza de un metru, care se 
va trasa în interiorul terenului și va 
delimita suprafața de protecție a jucăto
rului care bate mingea. După cum se 
poate vedea, un teren de oină se poate 
aîwwnia pe orice loc. eu condiția s® 
fie neted.

vo!
în alt cartier al orașului, la „Lun

ca", .se ridică, într-un veritabil parc, 
clădirile Liceului nr. 2. Și aici, ame
najări sportive în... serie: un teren 
de handbal și tenis cu zgură, prej- 
mnit și prevăzut pentru nocturaa, și, 
separat, terenuri de baschet (2), vo
lei, handbal, pistă de atletism cu 3 
cijloare. Proiectele celor doi profeso-ri 
de educație fizică Gh. Cîlniceanu și 
N. Sandu sînt și mai îndrăznețe (ba- 
ziTi de înot, teren de fotbal, o serie de 
alte amenajări pentru atletism și gim
nastică). Dar, despre toate acestea, cu 
un alt prilej.

Ne-am fi așteptat la mai mult din 
partea colectivului profesorilor de 
..sport* de la Liceul nr. 1 (P. Matei, 
V. Perescu, G. Brandibur și N. Man
ta). Mai mult în sensul ca baza spor
tivă a liceului aflată chiar în cen
trul orașului să aibă o înfățișare mai 
prezentabilă și an ca acum, cu tere
nuri nemarcate, cu panourile de bas
chet îngrămădite undeva, 
colț, cu tribunele 
paragină. Prof, 
este și directorul 
cenlui (!?), ne-a 
„în mai puțin de 
bazei sportive va fi complet schim
bat" ... S-ar putea să fie așa, nimic 
de zis. N-ar fi fost însă mai fi—se 
ca o asemenea măsură să fi exlRât 
mai înainte, fără să se mai aștepte 
îndemnuri din afară ?

într-un 
avînd un aspect de 
P. Matei, — care 
administrativ al Ii- 
dat asigurări că 

24 de ore aspectul

Șl BUNE Șl RELE

Craiova... Avem față în față două 
exemple. Mai întîi, unul pozitiv, acela 
al profesorului Florian Nuță de Ia 
Grupul școlar profesional C.F.R. 
Deși singur, el a reușit ca atît în 
curtea școlii cît și a căminului nr. 1 
să amenajeze terenuri de volei, hand
bal și baschet, uu portic de gimnas
tică, un sector pentru sărituri. Feli
citări. Cel negativ îl oferă Școala ge
nerală nr. 1, unde patru specialiști, 
Maria Vuilcănescu, Paula Criveanu, 
E. Chioralia și A. Daneș, 
încă timp să facă puțină 
podărească într-una din 
de volei și baschet (fără 
groapă de sărituri (fără 
vestigiile unor amenajări 
care, cîndva, probabil, au arătat alt- 
fel...

Lucruri bune am găsit la 
generală nr. 24. Și aici un 
profesor de educație fizică, 
Andronescu, a reușit să transforme o 
parte din curtea școlii, în terenuri 
de volei (2). handbal și baschet, să 
amenajeze sectoare pentru sărituri, 
pistă de alergări (60 m) și în com
pletare, cu griiă și pentru simetrie, 
să monteze două bîrne pentru gimnas
tică. Directorii școlii. Al. Gherman 
și D. Iliuță, „molipsiți" de pasiunea 
pentru sport a profesorului lor, sînt 
gata să sprijine și pe viitor orice ac
țiuni asemănătoare.

★
Așadar, multe lucruri bune. Pro

blema amenaiârii terenurilor sportive 
simple se află în general în atenție 
în școlile vizitate. Cu pasiune, cu 
pricepere, cu sprijinul conducerilor de 
școli, al comitetelor de părinți, pro
fesorii de educație fizică au dat viată 
multor proiecte, multor inițiative 
demne de toată prețuirea.

Scăderile, slăbiciunile întîlnife sînt 
izolate. Printr-un efort colectiv sperâm 
ca ele să rămînă de domeniul amin
tirilor mai puțin plăcute...

TIBERIU ST AMA 
PAUL IOV AN

n-au avut 
ordine gos- 
curțiî st îlpi 
coșuri), o 
nisip), iată 

sportive

Școala 
singur 
Virgil



Izvora! succeselor de astăzi
și de miine...

(Urmare din pag. 1)

'Numărul instructorilor sportivi volun
tari a crescut la peste 3 900, fiecare 
asociație sportivă din regiune avînd as
tăzi de la 2 la 7 instructori.

în acești ani au fost obținute impor- 
flinte succese în dezvoltarea activității 
sportive de masă. Datorită experienței 
acumulate, creșterii competenței cadre
lor de activiști și tehnicieni, competițiile 
de masă au cuprins de la an la an tot 
mai mulți participanți. Astfel, la Spar- 
tachiada de iarnă a tineretului ediția 
1965—1966 au participat peste 120 000 
de oameni ai muncii. De o largă populari
tate se bucură în regiune duminicile 
cultural-sportive organizate în colaborare 
cu organele UTC, casele de cultură și 
căminele culturale. De asemenea, un fru
mos succes au cunoscut în această pe
rioadă „Dialogurile față-n față, pe teme 
artistice și sportive* ce se desfășoară 
între comunele regiunii în cinstea celei 
de a 45-a aniversări a înființării P.C.R.

Dezvoltarea activității sportive de 
masă a creat premisa creșterii sportului 
de performanță. Avem în prezent aproape 
1000 de secții afiliate la federațiile 
de specialitate în care activează peste 
18 000 de sportivi legitimați. O creștere 
simțitoare s-a înregistrat și în ceea ce

privește numărul sportivilor clasificați, 
în regiunea Brașov existînd astăzi 7 
maeștri emeriți și 94 de maeștri ai spor
tului, peste 500 de sportivi de catego
ria I, aproape 2 000 de sportivi de ca
tegoria a Il-a și peste 10 000 de sportivi 
de categoria a IlI-a. în anul 1965, re
giunea noastră a dat loturilor republi
cane 117 sportivi care au reprezentat 
tara în întîlniri sportive internaționale. 
Sportivii brașoveni au cucerit anul tre
cut 66 de titluri republicane la seniori 
și juniori și au doborit 5 recorduri na
ționale.

Am enumerat numai cîteva din reali
zările sportive ale regiunii Brașov. Iz
vorul lor, ca și al succeselor de miine, 
se află în minunatele condiții create de 
partid și guvern 
sportului și această 
îndeamnă să muncim 
tru a dobîndi noi si 
norii și instructorii, 
cație fizică, sportivii 
ca la marile succese pe care oamenii 
muncii din regiunea noastră le obțin în 
traducerea în viață a sarcinilor trasate 
de Congresul al IX-lea al partidului, să 
adauge noi și frumoase performanțe 
care să ridice pe o treaptă superioară 
prestigiul sportiv al scumpei noastre pa
trii. Republica Socialistă România.

pentru practicarea 
grijă deosebită ne 
cu elan sporit peri
nei succese. Antre- 
profesorii de edu- 
noștri sînt hoiănți

NE SCRIU CORESPONDENȚII
ÎNTRECERI DE LUPTE 

LA SUCEAVA
Consiliu! regional UCFS Suceava a 

organizat recent o competiție inter- 
orașe la lupte 
La întreceri au 
Iași, Rădăuți și 
fost dotată cu 
a fost cîșțigată 
ceava.

Rezultate : Iași — Rădăuți 14—6. 
Iași — Suceava 10—10 și Suceava — 
Rădăuți 14—4

libere pentru juniori, 
participat sportivi din 
Suceava. Competiția a 
„Cupa speranțelor" și 
de luptătorii din Su-

rirea insignei alți peste 3 000 de tineri 
și tinere care și-au trecut 3—4 norme, 
în cinstea zilei de 1 Mai. consiliile 
asociațiilor sportive Progresul, Voința, 
Electromotor. C.F.R. și altele s-au an
gajat ca acești tineri să-și treacă toate 
normele. De altfel, clubul sportiv oră
șenesc Timișoara a organizat patru 
centre de pregătire la stadionul Pro
gresul. C.F.R., poligonul ,30 Decem
brie" și sala de sport de la Construc
torul

I. OARGA

C. ALEXA
ZECE MII DE

INSIGNEI DE
PURTĂTORI AI
POLISPORTIV

rf’în orașul Timișoara s-a înmînat re
cent Insigna de polisportiv celui de al 
10 000-lea purtător. El se numește 
Șt. Miculici și este lăcătuș mecanic la 
Uzinele mecanice din localitate, frun
taș în întrecerea socialistă din între
prindere.

în prezent, se pregătesc pentru cuce-

DIN ACTIVITATEA SPORTIVĂ 
ȘCOLARĂ

. BISTRIȚA. Pentru antrenarea cît 
mai multor elevi în practicarea hand
balului a fost organizat campionatul 
orășenesc, la care participă 44 de 
echipe formate din elevi ai claselor 
V-VIII. Tinerii care se 
cu acest prilej vor -fi 
echipele S.S.E. Bistrița.

vor remarca 
promovați în

I. TOMA

99ISiistrată’9 clin Cealilăta

Cabana din Poiana Fi 
masivul Ceahlău. Aflată la o 
punct de atracție pentru tur 
rești.

La această 
orașul Bica 
25 km. 
de aca 
roșie,

alpiniști din regiunea Hu- 
A. Ritișan (Metalul Hune- 
N. Nevezi (C.F.R. Petro- 
tcrminat recent traversarea 

de

• Doi 
nedoara, 
doara) și 
șeni) au 
Carpaților Meridionali pe timp
iarnă. Scopul acestei ture a fost ob
ținerea normei pentru titlul de maes
tru al sportului. Ei au plecat de la 
Herculane, au trecut peste masivii 
Cernei, Retezat, Făgăraș, Piatra Cra
iului, Bucegi etc sosind la Sinaia. Cei 
doi alpiniști au înfruntat viscole, ge
ruri puternice și au petrecut multe 
nopți în cort.

• Asociațiile sportive Ciocanul și 
Cablul din Tg. Mureș, în colaborare 
cu C.S.O. Mureșul, au organizat re-

cent, in cinstea zilei de 1 Mai, un in
teresant concurs de orientare turisti
că de gradul III, pe platoul Comeșii. 
Au participat 17 echipe din asociații
le orașului. Concurenții au avut de 
rezolvat pe parcurs probleme destul 
de dificile deoarece terenul era acci
dentat și tot timpul concursului a 
plouat. Pe primele locuri s-au clasat : 
Băieți — 1. Lemnarul II (ing. Z. Ba- 
lint și Em. Arsenie), 2. Ciocanul III, 
3. Cablul II. Fete — 1. Mureșul Con
fecții III (Maria Bereș și Eva Moreh). 
2. Mureșul Confecții II, 3. Mureșul 
Confecții I.

I. PĂUȘ —- coresp. reg.

Sportul, inima și plămînii
Sănătatea sportivului reprezintă condiția esențială 

pentru* obținerea unor rezultate bune. Acesta este 
motivul pentru care fiecare sportiv se interesează, 
sau ar trebui să se intereseze de starea inimii lui, 
care reprezintă motorul întregii mașini umane. E- 
fortul muscular este condiționat în mare măsură 
de aparatul circulator, ce are ca sarcină importanta 
să alimenteze cu oxigen celulele și țesuturile, 
funcție de 
acestora.

In ultimii 
la gradul 
influența practicării sportului și după încetarea an
trenamentelor sistematice. Aeeste elemente au dus 

conturarea noțiunii de „inimă sportivă", 
considerată în trecut ca patologică.

Influența binefăcătoare a exercițiilor fi
zice se manifestă asupra aparatului circu
lator printr-o creștere a „economiei" sale. 
Aceasta se concretizează printr-o contrac
ție mai bună a inimii, o rărire a bătăilor 
sale, pauze mai prelungite, un transport 
mai eficient al oxigenului către țesuturi și 
sorbție mai bijnă a acestuia. Datorită contracțiilor, 
devenite numeric mai puține, la un om foarte bine 
antrenat, ritmul cardiac în repaos poate ajunge la 
36—40 bătăi pe minut, se realizează o economie 
mare de oxigen ca și timpi de refacere mai lungi.

Sportivul care intră în efort cu o bună bază 
de economie a aparatului circulator, asemenea 
lei descrise mai sus, 
acest avantaj, avînd, 
mult mai mare decît

Trebuie reținut că 
tului depinde în 
care trăiește sportivul, 
de profesia pe care o are, 
control bine efectuat constituie o condiție necesară 
a unui antrenament eficace. El presupune din 
partea sportivului cunoașterea principalelor aspecte 
ale activității inimii și a modificărilor acesteia 
sub influența exercițiilor fizice. Sportivul trebuie 
să-și însușească metodele simple de auto-observare 
care-1 vor 
ie pentru 
țet

în 
activitatea mai mare sau mai mică a

ani, s-au obținut multe date cu privire 
și caracterul modificărilor inimii. sub

La funcția 
respirator cît 
spuneam, „cărăușul oxigenului' 
bloc funcțional se realizează astfel, încît apariția 
unor fenomene de economie într-un sector se răs- 
frînge și în celălalt. Cu cît aparatul circulator 
lucrează mai eficient, cererea de oxigen este mai 
mică și, deci, nevoia de aerare pulmonară și ea 
mai mică.

Exercițiul fizic influențează aparatul respirator 
și pe altă cale. Aspectul multilateral al antrenamen
telor duce la o dezvoltare armonioasă a sportivi
lor, care au posibilități de dirijare conștientă a 
contracției musculare. Și iată de ce este foarte

respiratorie conlucrează atît aparatul 
și cel circulator, care este, cum 

la țesuturi. Acest

• Recent, s-a deschis în orașul 
Bîrlad, pe lîngă Consiliul raional 
UCFS, un curs de instructori pentru 
orientare turistică. La curs participă 
60 tineri turiști din întreprinderile, 
instituțiile și școlile orașului. Cu oca
zia inaugurării cursului, președintele 
comisiei regionale de turism și alpi
nism, ing. V. Pînzaru, a arătat vii
torilor instructori felul cum se pregă
tește și se organizează un concurs de 
orientare, iar prof. V. Țugulea a 
vorbit despre rolul turismului în în
tărirea sănătății.

S. ELIADE — coresp.

o ab-

ce- 
beneficiază în continuare de 
deci, o capacitate de lucru 
a unui om neantrenat.
influența favorabilă a spor- 

mare ' ..... .măsură de condițiile în 
de regimul său general, 

de vîrsta. Un auto-

ajuta să-și individualizeze antrenamente- 
îmbunătățirea permanentă a performan-

★

respirator, format în mare din căile 
și plămini, reprezintă poarta de in-

'Aparatul 
respiratorii 
trare a oxigenului în organism și ventilatorul care 
elimină permanent bioxidul de carbon. Prin va
riația de presiune ce se realizează în cutia tora
cică, datorită contracției musculaturii respirato
rii, se ajunge la acel „du-te — vino", vital, al 
aerului.

SPORT ȘI SANATATE

important aceasta. Respirația este formată, după 
cum se știe, din inspirație — adică introducerea 
aerului în plămîni — și expirație — eliminarea 
lui în atmosfera înconjurătoare. Inspirația de re
paus este un act activ, realizat prin contracția 
musculaturii respiratorii; expirația este un activ 
pasiv, de revenire, și numai pentru o golire mai 
completă a pulmonului intervine musculatura. Deci, 
cu cît musculatura respiratorie este mai dezvoltată, 
mai puternică, ventilarea aerului se face mai bine, 
iar ca urmare aerul din alveolă este mai bogat în 
oxigen. Datorită acestui fapt, mișcările 
devin mai rare și 
de oxigen mai mic.

în cazul eforturilor 
al organismului este 
plămînului de a-I inhala, 
tprie de oxigen care „se plătește' 
acestora. La sportivii antrenați și cu o funcție 
respiratorie economică, această datoria se... achită 
mult mai rapid, ei reușind să se relacă mai re
pede. Sportivii care participă la întreceri, fără o 
suficientă pregătire, se resimt mult în acest do
meniu, același aspect remarcîndu-se și la cei su- 
praantrenați, obosiți sau cu o stare de sănătate 
deficitară.

Datorită efectelor bune pe care exercițiile fizice 
le au asupra funcțiilor importante din organism, 
se recomandă ca ele să fie utilizate atît sub fornța 
de pregătire fizică generală, gimnastică de învio
rare, în producție, cît și sub forma practicării di
verselor sporturi.

medic primar Virginia CCNSTANTiNESCU 
specialist C.F.M.

mai profunde iar
respiratorii 

consumul

de oxigenmaxime, consumul
mai mare decît posibilitatea 

creîndu-se astfel o dă
ri. după terminarea 

și cu 
datoria

1 Pe urmele materialelor
publicate

I
I
I 
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
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* „Neglijarea muncii în per
spectivă costă!" a fost titlul unui 
material critic apărut în ziarul 
nostru nr. 4904. în articol era cri
ticată activitatea secției de natație 
a Clubului sportiv școlar din Bucu
rești.

„Apreciem că cele prezenta
te în articolul sus-amintit sînt jus
te. Intr-adevăr, secția de natație 
nu mai are forța competițională 
din anii trecuți și aceasta datorită .. 
faptului că nu s-a muncit în per
spectivă", — se spune în răspunsul 
Clubului sportiv școlar.

• în numărul 4905 s-a publicat 
foiletonul „TREI CRONICI RA- 
TATE“...“ în care au fost criti
cați tmii fotbaliști de la asociația 
sportivă C.F.R. Roșiori pentru a- 
bateri de la viața sportivă.

în răspunsul primit de la corisi- 
regional UCFS București se 

■ată că cele scrise corespund rea- 
L Jucătorii respectivi au fost 
iionați. Materialul s-a discutat 

componenții secției de fot-

• Articolul „ÎN „LABORATOA
RELE" HALTEROFILILOR ȘI 
LUPTĂTORILOR CLUJENI" se 
■eferea și Ia unele deficiențe ma
nifestate la secția de lupte a Cltis 
bului sportiv muncitoresc Cluj.

„Criticile aduse 
de lupte sînt juste 
răspunsul Clubului 
loresc. Conducerea 
preună cu cei doi 
analizat cauzele lipsurilor și 
luat măsuri pentru înlăturarea 
Astfel, pe viitor 
se vor desfășura pe categorii 
vîrstă și nivel de pregătire, 
scurt timp va fi rezolvată și pro
blema organizării antrenamentelor 
reparat pentru lupte greco-romane 
și lupte libere. De asemenea, ma-' 
nechinele de antrenament vor fi 
păstrate în vestiare și vor fi scoa
se numai la orele de pregătire".

secției noastre
— se spune îa 
sportiv musici- 

clubului
antrenori

im
an 
au 

Iar. 
antrenamentele 

de 
în

• „Mulțumim ziarului pentru a- 
jutorul acordat prin materialul 
„DISCIPLINA ÎN CENTRUL A- 
TENȚIEI". „Aspectele negative 
au fost analizate cu simț de răs
pundere de către membrii secției 
de fotbal. Jucătorii T. Firică, 
Dudruman și D. Olteana 
scoși temporar din lot" — 
ne în răspunsul asociației 
Electrica din Constanța.

N. 
au fost 
se spu- 
sportive

• în ziarul nr. 4934, la 
„DIN JOI ÎN JOI“, a foist criti
cată conducerea clubuJui Ceahlăul 
P. Neamț pentru neglijarea echipei 
de fotbal de juniori. Antrenorul 
R. Toma ne-a scris că în urma a- 
pariției caricaturii s-a procurat 
echipamentul necesar atît pentru 
antrenament, cît și pentru meciu
rile oficiale.

rubrica

Catedra de educație fizică, 
factor principal de instruire 

în cluburile sportive studențești
(Urmare din pag. 1)Catedra posedă ca bază materială pentru asigurarea lecțiilor de antrenament o sală’ de gimnastioe. o sală de forță, un stadion .(cu pistă pentru atletism, terenuri de fotbal, handbal și baschet) și un poligon de tir. Studenții noștri au totodată acces la stadionul „1 Mai“, la hala de sport a orașului și la bazinul de înot ILSA.Procesul de instruire este îndrumat de responsabilul catedrei prin legătura directă pe care o are cu cadrele didactice în ședințele de lucru postcompetiționale (în- fiecare marți), prin controlul și îndrumarea metodologică permanentă la lecțiile de antrenament, ca și prin organizarea unei evidențe precise a rezultatelor sportive.în planul de muncă al cabinetului metodico-științific (care are ședințe lunare) sînt înscrise o serie de obiective care au ca scop să ridice nivelul de pregătire profesională a cadrelor didactice de specialitate prin referate, recenzii, schimb de experiență, organizarea unor lecții deschise, organizarea planificată a muncii studenților sportivi, organizarea de sesiuni anuale de comunicări științifice.O atenție deosebită acordă catedra îmbunătățirii bazei de docu-

mentare, achiziționării pentru, biblioteca cabinetului a unui număr cît mai mare de lucrări valoroasa din literatura de specialitate românească și străină.Periodic, catedra și-a planificat să organizeze ședințe de analiză a procesului de antrenament din cadrul unor secții sportive, iar în cursul perioadei precompetiționale, un lectorat eu cadrele didactice pentru împrospătarea cunoștințelor și prezentarea celor mai noi și mai actuale probleme ale sportului contemporan.Prin traducerea în viață a acestor1 măsuri, catedra consideră că are asigurate toate premisele pentru a se achita cu cinste de sarcina de onoare care-i revine țiunile comune ale U-A.S.R. cu privire H.C.M. 1605/23 nov.trage în competițiile sportive ma-^ rea masă a studenților și de a se-i lecționa elementele de perspectivă care vor fi, apoi, pregătite cu competență în secțiile clubului sportiv.

prin Instruct M.I., UCFS, la aplicarea 1965, de a a-
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k fost stabilită componența zonelor 
campionatelor republicane de seniori

Zilele trecute la federația de specia
litate a avut loc tragerea la sorți a bo
xerilor care vor participa la etapa de 
zonă a campionatelor republicane indi
viduale de seniori (3—9 mai).

TÎRGU-MUREȘ. Cat. muscă: C. Gni- 
iescu, A. Ursulescu, N. Gheorghe, Șt. 
Antonescu, Gh. Cri stea, St. Constantin, 
L Nicolau; cat. cocoș: D. Răgălie, 1. 
Manea, G. Momoiu,- G. Șoșoiu, Gh. Ba
din, M. Dubenco; cat, pană: C. Stanef, 
D. Antohi, G. Negoescu, M. Bucși, A. 
Iliescu, St. Molnar, I. Marin ; cat. semi
ușoară: Al. Murg, E. Bătrîna, St. Mi- 
halcic, M. Cîiciumaru, Fr. Lovaș, Gh. 
Bădoi, Gh. Stăncuț, T. Costca ; cat. 
ușoară: I. Dinu, Gh. Eremia, I. Enache, 
A. Murg, St. Popoacă, C. Bogdan, St. 
Fio rea ; cat. semimijlocie: I. Pițu, M. 
Gheorghe, N. Iu ga, P. Muca, V. Po
pescu. I. Marin, G. Tîmpescu, D. Po
pescu ; cat. mijlocie ușoară: M. Anghel, 
V. Marinescu, I. Mărgean, Gh. Ștefan, 
N. Enciu, D. Tănase, E. Dudea, V. Mo- 
raru ; cat. mijlocie: Gh. Chivăr, V. Bar
bu, M. Mariuțan, Gh. Maidan, P. Ment- 
»el, N. Tudor; cat. semigrea: V. Tran
dafir, St. Cojan, C. Nazîru; caf. grea: 
V. Petrescu, V. Szentanai, G. Subert, A. 
Gali.

IAȘI. Cat. muscă: I. Nica, Gh. Pa- 
raschiv, I. Mihăileanu, I. Pop, P. Ca
nea, E. Popa ; cat. cocoș: Șt. Ispas, 
M. Stan, C. Nemțcanu, P. Nedelcea, G. 
JDincă, 6. Bulgaru; cat. pană: N. Mol
dovan, G. Sasu, D. Anghel, A. Opri- 
șoiu, G. Ciontu, G. Crudu, II. Zehia ; 
cat. semiușoară: V. Antoniu, St. Sipoș, 
Gh. Dumitru, T. Primea, V. Așcheleanu, 

Rotaru, Gh. Anton; cat. ușoară: 
I. Mihalic, D. Roman, F. Păcuraru, Gh. 
Popa, L Crăciun, M. Ilulcear, Gh. Bur- 
dujan, 0. Baciu; cat. semimijlocie: G. 
Ghiță, G. Voinescu, N. Simion, A. Ma- 
jai, S. Banea, I. Niri, Gh. Enculescu, 
A. Pițigoi; cat. mijlocie ușoară: V. 
Neagu, Gh. Ionel, Al. Ciurea, II. Stumpf, 
6. Concsag, I. Pop, Al. Matius, 6. An
ton ; cat. mijlocie: I. Olteanu, P. Gher- 
cea, M. Nicolau, Gh. Constantinescu,

întreceri de bună valoare in „Cupa Primăverii" la juniori
140 de luptători juniori din întreaga 

țară au oferit, pe cele trei saltele din 
sala Floreasca, meciuri deosebit de 
atractive. N-au lipsit tururile de cap, 
aruncările peste piept, tururile de braț 
ți de șold — procedee deosebit de 
spectaculoase.

Acestea au făcut ca întrecerile din 
prima zi a competiției de lupte greco- 
romane „Cupa Primăverii" să se 
bucure de succes și să fie călduros 
aplaudate. S-au remarcat sportivii de 
la Tulcea, Pitești, Craiova, regiunea 
ți orașul București. Dintre ei amintim 
pe Gh. Berceanu (Craiova), M. Bă- 
dălan (Cîmpulung Muscel), I. Tache 
(Rapid București), I. Țiparu (Roșiori 
âe Vede), V. Penciu (Viitorul Bucu
rești).

îmbucurător este faptul că la multe

<S*.

In etapa de aii și mîine
Iată programul complet al întrece

rilor de volei din campionatele repu
blicane : SERIA I, masculin, etapa 
a XXI*a (penultima) : 2. Steaua Bucu
rești — 4. Tractorul Brașov (1—3), 1. 
Rapid București — 10. Farul Cons
tanța (3—1), 11. Politehnica Timișoara 
•— 6. Petrolul Ploiești, 7—8. Politeh
nica Brașov — 7—8. Progresul Brăila 
(0—3), 12. Minerul B. Mare — 9. Po
litehnica Cluj (0—3) ; feminin, etapa 
a XVIII-a (ultima) : 2. Dinamo Bucu
rești — 1. Rapid București (1—3), 
5. C.S.M. Sibiu — 10. Metalul Bucu
rești (3—1), 3. Farul Constanța —
4. C.P. București (3—2), 7. Universi
tatea Cluj — 9. Partizanul roșu Bra
șov (0—3), 6. Știința Craiova — 8. Pe
nicilina Iași (1—3) ; SERIA a Il-a, 
masculin, etapa a XlV-a : 7. I.C.F. 
București — 8. Știința Petroșeni (1 - 3),
4. Progresul București — 1. Viitorul 

.Bacău (1—3), 5. C.S.M.S. Iași — 2. 
Electroputere Craiova (0—3), 6. Alumi- 
ha Oradea ■— 10. Știința Tg. Mureș 
(8—2), 3. înainte Timișoara — 9. Ind.

’Sirmei C. Turzii (2—3) ; feminin, eta
pa a X-a : 1. I.C.F. București — 8. 
iȘtiința Tg. Mureș (1—3), 7. Progresul 
Zîrgoviște — 4 Sănătatea Arad (1—3),
5, Voința M. Ciuc — 2. Țesătura 
Piatra Neamț (2—3). Primele echipe 
sînt organizatoarele meciurilor ; locu
rile ocupate în clasamente la ora ac
tuală sînt indicate de cifrele dinaintea 
lor, iar rezultatele întîlnirjlor din tur 
de scorurile menționate între paran- 
teas.'

G. Naghi, V. Badea; cat. semigrea: M. 
Constantinescu, V. Perianu, I. Făgără- 
șanu. 0. Urlățeanu; cat. grea: I. Cio- 
ran, G. Creangă, E. Aioanei.

ORADEA : Cat. muscă: G. Pop, I. 
Stoian, T. Nicolae, I. Otvoș, V. Nițoi. 
P. Galle; cat. cocoș: N. Gîju, Șt. Cos- 
tescu, D. Miron, I. Lungu ; E. Galle, T. 
Kineses, V. Ivanovici ; cat. pană: G. 
Buzuliuc, D. Mihăilă, V. Bîrsan, Al. 
Dumbravă, T. Marcu, Gh. Răileanu, T. 
Szâbo, T. Puiu; cat. semiușoară; M. 
Goanță, I. Costin, F. Pătrașeu, M. Să- 
vescu, G. Rusu, I. Sabău. P. Vanea, 
Gh. Roșea ; cat. ușoară: T. Voicu, G. 
Vasiliu, S. Bălan, Șt. Vituș, I. Stoica, 
P. Niri, Gh. Va sile ; cat. semimijlocie: 
G. Niculescu, G. Enache. N. Cîmpeanu, 
V. Bocănel, E. Popa, P. Baltă, Gh. 
Vlad, I. Olteanu, Gh. Oancea ; cat. mij
locie ușoară : E. Constantinescu, N. Moț, 
I. Petrea, V. Mîrza,. Șt. Miloneanu, D. 
Ghizdavu, P. Mircescu; cat. mijlocie: 
I. Manole, D. Sandru, I. lordache, I. 
Păunoiu. N. Iovu; cat. semigrea: I. 
Monea, N. Rotaru, G. Lucian.

CRAIOVA. Cat. muscă: G. Ciucă, 
Al. Constantin, C. Tobă, V. Drăgan; 
D. Davidescu, G. TIoca ; cat. cocoș : N. 
Puiu, I. Jipa, A. Verdeș, N. Mîndrea- 
nu, l. Grăjdeanu, V. TIreniuc, G. Os
man; cat. pană: A. Simion, P. Pavel, 
Gh. Marcov, Z. Pazmani, 0. Gorea, M. 
Ene, Gh. Stan; cat. semiușoară: N. 
Deicu, Al. Naidin, O. Gavrilă, D. Vituș, 
V. Gheorghe, Gh. Gologan, I. Negru, A. 
pa rea ș; cat. ușoară: M. Dumitrescu, 
Gh. Petre, G. Maghiari, M. Soare, Al. 
Șerhan. Al. Spătaru, V. Ștefu; cat. se
mimijlocie : I. Ilodoșan, T. Mitrea, I. 
Marconi, V. Dobre, I. Baciu, I. Marcu, 
L. Opreanu, I. Vișinescu, Gh. Axente; 
cat. mijlocie ușoară: I. Covaci, M. ScaA» 
lat, I. Pițigoi, I. Mărculeț, M. Para- 
schiv, T. Pîntilie, N. Picior; cat. mij
locie: C. Cojocaru, 1. Șerban, V. Tecu- 
ceanu, G. Trică, AL Tarpai, Gh. Preda ; 
cat. semigrea: S. Șchiopa, T. Felea, Șt. 
Panduru, P. Cîmpeanu.

categorii de greutate — îndeosebi la 
cele „mari" — s-au prezentat elemente 
bine pregătite, cu segmente lungi, ceea 
ce înseamnă că selecția din cluburi și 
asociații a fost făcută cu chibzuință.

Concurenții au folosit procedeele 
tehnice Recomandate de federație, 
punînd aocentul, în special, pe arun
cările peste spate. Dintre tinerii care 
au evoluat în prima zi a concursului 
s-au întrevăzut numeroase speranțe ale 
sportului luptelor. Trebuie să spunem 
însă că cei mai mulți participant au

HANDBAL

DERBI LA TIMIȘOARA: UNIVERSITATEA-MUREȘUL
• PARTIDA CONFECȚIA-RAPID (F) ARE LOC AZI

Programul etapei a XlII-a a campio
natelor republicane rezervă fiecărei serii 
cel puțin un meci care atrage atenția 
prin importanța lui pentru clasament și 
prin perspectivele pe care le oferă ca 
spectacol sportiv. De pildă, în seria I 
feminină, la Timișoara are loc mîine un 
alt derbi: UNIVERSITATEA—MURE
ȘUL TG. MUREȘ. Se întîlnesc primele 
două clasate, care — la ora actuală — 
sînt despărțite de două puncte. E de la 
sine înțeles că o victorie a timișoren- 
celor va Însemna o distanțare a lor la 
4 puncte șî, deci, pa$i și mai mulți 
spre cucerirea titlului; dimpotrivă, un 
eventual succes al echipei din Tg. Mu

¥ DE MERGEM?
• ATLETISM : stadionul „23 August,*, de la ora 

9,00 și 14,30 : concursul republican de primăvară 
al juniorilor ; stadionul Tineretului, de la ora 16 : 
etapa pe Capitală a campionatelor universitare.

@ FOTBAL : stadionul Republicii, ora 14,45 : Pro
gresul—Dinamo Pitești (juniori) ; ora 16,30 : progre
sul—C.F.R. Roșiori (cat. B)

® HALTERE : sala Dinamo H, de la ora 16,30 : 
faza orășenească a campionatelor republicane in
dividuale de seniori

® VOLEI: sala Floreasca, ora 18 : Dinamo—Ra
pid — finala campionatului republican feminin la 
categ. A

> SCRIMA : sala Dinamo, de la ora 8,30 șî 17,00 : 
meciul România—Polonia — turneele individuale la 
floretă fete și băieți

® HANDBAL : stadionul Tineretului, ora 17 : 
Confecția—Rapid (F)

$ LUPTE : sala Floreasca, de la ora 9—17 *. fina
lele competiției de greco-romane juniori, dotată cu 
„Cupa primăverii"

' KUGBI : Stadionul Tineretului — teren IV, ora 
’ 17; Construcții—Aeronautica ; teren IIS ora 17 :

„Capa României" la motocros

Duel M. Dănescu — Al. Șuier lnti-o

Mîine dimineață, la ora 10, pe tra
seul de la Pantelimon (capătul liniei 
tramvaiului 14) se va da startul în 
prima etapă a „Cupei României" la 
motocros. în programul etapei figu
rează alergări la clasele 250 și 500 
cmc (pentru maeștri ai sportului și 
sportivi de categoria I și a Il-a) și 
„pînă la 300 cmc“ (pentru sportivi de 
categoria a IlI-a și începători). La 
clasele 250 și 500 cmc .se vor disputa 
cîtc două manșe a 10 ture, iar la 
clasa 300 cmc o singură manșă, tot 
de 10 ture.

La startul primei ediții a „Cupei 
României" s-au înscris toți alergă
torii care vor participa la campiona
tul republican din actualul sezon, 
printre care M. Dănescu, Al. Șuier 
(Steaua). Tr. Macarie, M. Pop Di
namo), Cr. Doviț, D. Vasilescu Me
talurgistul), Gh. Munteanu. I. Sas 
(St. roșu Brașov), C. Coman (Poiana 
Cîmpina), I. Lăzărescu (Energia Cim- 
pina) — Ia „250 cmc" ; Gh. Ion. E. 
Cheresteș (Steaua), V. Sabo Dinamo) 
E. Seiler (Metalurgistul), O. Pniu, O- 

avut un „pod" slab și mai ales au 
manifestat deficiențe la „închiderea 
podului". De asemenea, rezistența și 
viteza au lăsat de dorit.

în tururile 2 și 3, de după-amiază, 
am remarcat faptul că majoritatea 
meciurilor s-au încheiat prin tuș.

Sînt așteptate cu deosebit interes 
semifinalele și finalele de astăzi care 
vor desemna pe cîștigătorii primei edi
ții a acestui concurs rezervat juniori
lor.

V. GODESCU

reș va redeschide lupta pentru primul 
loc. In această serie mai rețin atenția 
partidele LIC. NR. 4 TIMIȘOARA— 
TRACTORUL și CONFECȚIA—RAPID 
(partida se dispută azi, la ora 17, la 
stadionul Tineretului, în urma unui acord 
intervenit între echipe). In seria a Il-a, 
stîrnesc interes în primul rînd meeiurile 
Favorit Oradea—Știința Gala/i și l oin/a 
Sighișoara—Universitatea Cluj.

In întrecerea masculină, în seria I se 
remarcă întîlnirile Dinamo Brașov— 
Steaua și Universitatea București—Dina
mo Bacău, iar în seria a 11-a C.S.M.S. 
Iași—Metalul Copșa Mică și Timișul 
Lugoj—Știința Petroșeni.

^imbâfâ
I.P.G.G.—Proiectantul (cat. B) ; Stadionul Republicii, 
ora 10,30 : Steaua—lotul de juniori al Capitalei
• BASCHET; Sala Floreasca, ora 17,30; Rapid— 

Steaua (M I)

Duminica
• GIMNASTICA ARTISTICA : Sala S.S.E. n (str. 

Austrului 33), ora 9 și sala Tineretului, ora 17 : con
curs dotat cu „Cupa orașului București”

9 BOX : Stadionul Republicii, ora 10 : întîlnirea 
dintre echipele sec înde \ale României și Bulgariei.
• MOTO : traseul Pantelimon (capătul liniei 

tramvaiului 14), ora 10 : prima etapă a „Cupei Româ
niei”

€ ATLETISM : stadionul ,23 August", de la ora 
9,00 și ’ 15,00 : concurs republican de primăvară al 
juniorilor ; stadionul Tineretului, de la ora 9.20 : 
faza pe Capitală a campionatelor universitare ; sta
dionul Voința, ora 10 : a XXI-a ediție a Circuitului 
de marș P.T.T.

e fotbal : Stadionul Gloria, ora 11 : Metalurgi
stul—Flacăra Moreni (cat. B) ; terenul Lârbmet, ora 
10 ; Tehnometal—Metrom Brașov (cat. C) ; stadionul

„23 August" — teren III, ora 12 : Metalurgistul—IMU 
Medgidia (juniori) ; teren „Timpuri noi‘% ora 11: 
Flacăra roșie—Farul C-ța (juniori) ; stadionul „23 
August5’ — teren IV, ora 11 : Viitorul—Electrica Fieni 
(juniori) ; terenul Voința I, ora 11 : S.S.E. H—Du
nărea Giurgiu (juniori) ; stadionul Politehnica, ora 
11 : Știința—Muscelul C-lung (juniori) ; stadionul 
Steaua,7 ora 11 : Steaua—Oltul Rm. Vîlcea (juniori).^
• SCRIMA : sala Dinamo, de la ora 16,30 : m^’ 

ciul de floretă România—Polonia, întîlnirea pe echipe
• VOLEI : Sala Dinamo, de la ora 8,30 : I.C.F.— 

Știința Tg. Mureș (F TI), I.C.F.—Știința Petroșeni 
(M H), Steaua—Tractorul Brașov (M I) ; sala Giulești, 
de la ora 9 ; progresul—Viitorul Bacău (M II), Ra
pid—Farul C-ța (M I) — meciuri în cadrul campio
natelor republicane

• POLO : ștrandul Tineretului, ora 10 : Steaua— 
Știința ; ora il : Dinamo—Progresul ; ora 12 • Rapid— 
Unirea (meciuri în campionatul orașului București).

< HALTERE : sala Dinamo II, de la ora 9 : faza 
orășenească a campionatelor republicane individu
ale ale seniorilor

ȘAH : Sala Clubului Sindicatelor din învăță* 
mint (bd. Gh. Gheorghiu-l)ej 32), de la ora 16,30 : pri
ma rundă a turneului internațional

9 HANDBAL : Stadionul Tineretului, de la ora 
10,30 : Universitatea—Voința Odorhei (F-) și Univei’- 
sitatea—Dinamo Bacău (B>
• R.UGBI : Stadionul Tineretului — teren IV, ora 

10 : C.S.S.—T.C.F., ora 11,30 : Arhitectura—Vulcan ; 
stadionul Giulești, ora 12 : Rapid—SN Oltenița (cat, 
B) ; teren Gloria, ora 9,30 : Lotul de seniori al Ca
pitalei—Gloria.

Bfitae in Capitală

inirecere desfășurată în acest sezon. 
Foto : St. Ciottoș

Ștefani (St. roșu Brașov), FI. Ștefan 
'Locomotiva Ploiești), Gh. Ștefan 
Poiana Cîmpina), St. Balog (Energia 

Cîmpina) — la „500 cmc“ și 22 de 
sportivi din București, Brașov, Plo
iești, Cîmpina, Buzău, Sibiu, Timișoa
ra si Lugoj la clasa pînă la 300 cmc.

Competiția cuprinde două etape 
'cea de a doua se va desfășura Ia Tg. 
Jiu la 15 mai) iar clasamentul gene
ral se va întocmi prin adițiunea 
punctelor din fiecare etapă după sis
temul: 3 p (locul I), 6 p (II), 4 p 
(III), 3 p (IV), 2 p_ (V), 1 p (VI),

Azi după-amiază pe traseul de 
concurs va avea loc antrenamentul 
oficial.

RAPID-STEAUA-„CAP DE AFIȘ“ AL ETAPEI
MECIURI ECHILIBRATE Șl IMPORTANTE IN SERIA I MASCULINA
O dată cu apropierea de final, lupta 

devine dirză în seria I masculină. Evi
tarea retrogradării sau clasarea pe 
unul din primele șase locuri (pentru 
participarea la turneul final) sînt la 
ordinea zilei. Atrage atenția în etapa 
de azi și mîine echilibrul de forțe din 
meciurile programate. Iată-le (în pa
ranteze rezultatul din tur) : Rapid — 
Steaua (72—79), Știința Galați — 
Steagul roșu Brașov (55—72), Știința 
Tg. Mureș — Universitatea Cluj 
(52—83) și Dinamo Oradea — Uni
versitatea Timișoara (51—72). Meciul

Rezultate scontate în etapa de ieri 
a tarneulai final

CLUJ, 22 (prin telefon de !a trimi
sul nostru). — In etapa de azi a tur
neului final al campionatului feminin 
de baschet s-au înregistrat rezultate 
așteptate. In prima partidă, Politeh
nica București a dovedit din nou 
buna sa pregătire și a dispus la un 
scor concludent de Voința București: 
64—44 ( 35—21), Studentele s-au im
pus printr-un ritm viu, prin atacuri 
bine organizate și aruncări precise 
de la semidistanță și distanță. Cît 
despre Voința, ne exprimăm regretul 
că o echipă cu cîteva elemente de 
certă valoare nu reușește să se con
centreze mai mult, să lupte cu toate 
forțele pentru victorie, să joace or
ganizat. Au marcat: Niculescu 7, 
Gheorghe 12, DUMITRESCU 21, Si
mon 4, Naghi 4, VOGEL 14, și Lu- 
pean 2, respectiv SPIRIDOR 15, Ste- 
rescu 2, Magdin 9, Demetrescu 12 și 
Tudor 6.

*

Intîlniri internaționale
Luni sosește în Capitală echipa repre

zentativă de polo a Cubei. Oaspeții vor 
susține 4 jocuri în compania echipelor 
selecționate de juniori, tineret și seniori 
ale țării noastre și a formației Progresul 
București.

★'
între 28 și 31 iulie se va desfășura la 

bazinul Dinamo întîlnirea de natație din
tre reprezentativele masculine ale Ro
mâniei și Franței •.

Mâine, Ia Brașov:

„CUPA A. S. DEZROBIREA"
Sportivi din mai multe orașe ale 

țării se vor întîlni mîine la Brașov 
pentru a se prezenta la startul celei 
de a IlI-a ediții a „Cupei A. S. Dez
robirea" la ciclism.

Fără îndoială, principala cursă a 
competiției este cea a seniorilor, re
zervată foștilor cicliști. La 6tart se 
vor alinia gloriile de altă dată ale 
ciclismului românesc. Nicolae Ion 
Țapu, Gh. Dumitrescu-Brutaru, Ma
rin Niculescu, Gh. Negoescu, Virgil 
Mormocea, Martie Șteiănescu, Gh. 
Șandru, Ion Dolete, Traian Chicom- 
ban, Octavian Amza — iată numarfl 
parte dintre „capetele de afiș* ale 
cursei Brașov — Rîșnov — Brașov. 
Desigur, organizatorii (asociația 
sportivă Dezrobirea Brașov) au avut 
în vedere faptul că „bătrinii" nu 
mai au rezistența de acum 15—20 
ani și au redus kilometrajul. Astfel, 
vor fi parcurși 20 de kilomei^- adică 
atît cit vor alerga și juniorii.,.

Aurul Brad — Farul Constanța s-a 
disputat în cursul săptămînii la Bucu
rești, iar Dinamo București fiind ple
cată (la Turneul internațional din 
R. P. Chineză). Politehnica Bucureydl 
se... odihnește.

Singurul meci din București, Rapid 
— Steaua, se bucură de o frumoasă 
tradiție. în plus, prezența în formații 
a unor foști sau actuali componenți 
ai lotului reprezentativ dă perspective 
certe pentru un spectacol baschetba- 
listic de bună calitate.

Campionatul

Echipa Crișul Oradea a încercat să 
se „țină" cît mai aproape de adver
sara sa, Universitatea Cluj, și multă 
vreme a reușit, dar în final jocul mai 
organizat și mai eficace al clujence- 
lor și-a spus cuvîntul. Universitatea 
a cîștigat cu 61—45 (27—22), mărin- 
du-și astfel șansele la locul 3. Reali
zatoarele : HORVAT 19, POPA 10., 
Wagner 13, Rizescu 6, Seres 3, Tg<s 
por 3 și Păcuraru 7, respectiv Mihuț 
2, Firlinger 9, DEAK 15, NAGHI 13, 
Szabo 2 și Mesaroș 4.

In ultimul joc al zilei : Rapid —i 
Voința Brașov 69—48 (36—19).

In clasament conduce Politehnica 
Buc. cu 41 p., urmată de Rapid 37, 
Voința Brașov 35, Universitatea Cluj, 
34, Crișul 31 și Voința Buc. 30. Tur
neul continuă sîmbătă și se încheie 
duminică.

D. STANCULESCU
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„Față de anii trecuți,
fotbalul românesc

a progresat
Acum două săptămîni, după ter

minarea partidei dintre selecționa
tele orașelor București și Budapesta, 
în holul hotelului Ambasador l-am 
întîlnit pe Ferenczi Bene (la 22 de 
ani, de 14 ori internațional A).

— Sînteți amabil, cîteva întrebări 
„fulger" pentru „Sportul popular"

— Cu cea mai mare plăcere.
— Cine credeți că va cîștiga 

„Cupa Jules Rimet" ?
— Cred că un cuvînt greu de spus 

îl vor avea echipele Braziliei, An
gliei, Italiei, la care adăugați și 
echipa Ungariei.

— Care este jucătorul dv. prefe 
rat ?

APRONO1<
Pentru a treia oară 

premiul exceptional 
de 120.000 lei a revenit 

unei variante 50
- Programul concursului Pronosport 
'de mîine cuprinde meciul internațio
nal Austria — U.R.S.S., patru întâl
niri din campionatul țării noastre 
(categoria B) și opt partide din cam
pionatul italian.

Un concurs interesant la care pu
teți obține premii mari.

Nu uitați că puteți participa în 
afara obișnuitelor forme și pe bule
tine jucate 50%.

Ijbnnai astăzi s-e mai pot cumpăra 
bilete pentru tragerea autoturismelor 
la Loto.

Cu numai 24 lei puteți participa la 
toate cele 12 extrageri la care se ex
trag 36 de numere.

S-au micșorat taxele de participare 
de la 40 lei la 10 lei, de la 20 lei la 
8 lei și de la 8 lei la 4 lei, față de 
amil 1965.
’ Cu numai 10 lei se poate cîștiga un 

autoturism „Fiat 1 800“, „Fiait 1 300* 
plus 13 100 lei numerar și „Renault 
10 Major* plus 26 000 lei numerar.

Autoturismele care se atribuie în , 
număr nelimitat,. își așteaptă câștigă- .' 
torii.

, Tragerea va avea loc mîine dumi
nică 24 aprilie 1966 la București în 
sala Clubului Finanțe Bănci din str. 
Doamnei nr. 2 la orele 18.00.

PRONOSPORT

Premiile concursului PRONOSPORT 
nr. 16 din 17 aprilie 1966.

Premiul excepțional una variantă a 
120 000 lei.

Categoria a Il-a: 12,5 variante a
7 846 lei.

Categoria a III-a: 432 variante a
227 Iei

Categoria a IV-a : 3-921,5 variante 
a 25 lei

Report premiul excepțional 79 654 
lei.

Report pentru premiul minim 
106 734 lei.

Premiul excepțional de 120 000 lei 
a revenit participantului DUMITRU 
PETRE din comuna Șoldanu, regiunea 
București, pe o variantă de 50% de 
la categoria a II-a, totalizînd astfel 
un premiu de 127 846 lei.

LOTO

La tragerea LOTO din 22 aprilie 
1966 au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :

36 30 47 38 70 23 19 79 64 7

Premii suplimentare: 76 11 29 
Fond de premii: 959 612
Tragerea următoare va avea loc 

vineri 29 aprilie a.c. la .Ploiești.
(Rubrică redactată de Administrația 

de Stat Loto-Pionosport).

foarte mult“
— Sînt doi : Pele și Mazzola. Ad

mir la ambii finețea cu care conduc 
balonul, viteza de execuție, șutul 
necruțător și precis, driblingul scurt 
In cele patru ore de antrenament pe 
care le efectuez zilnic, exersez de 
sute de ori diferite procedee tehnice 
din arsenalul acestor jucători de cer
tă valoare, pentru a-mi tmHogăți vi
teza de reacție, driblingul ți preci
zia în trasul la poartă.

— Ce adversar direct v-a dat mai 
mult de lucru ?

— Italianul Facchetti. L-am avut 
adversar direct in partida amicală 
pe care selecționata Ungariei a sus
ținut-o cu cea a. Italiei in vara anu
lui 1965 la Budapesta, cîștigată de 
noi cu 2—1. Are o mare mobilitate. 
Mi-a „scos sufletul". Am avut to
tuși satisfacția, deși am jucat aripi 
dreaptă, să marchez un gol. Dar... 
nu din vina lui Facchetti.

— Cîteva cuvinte despre fotbalul 
și fotbaliștii din România. ’

— Victoria obținută asupra noas
tră dovedește că rezultatele realizate 
de fotbaliștii români în partidele 
cu reprezentativele Portugaliei și 
Cehoslovaciei nu au fost intimplă- 
toare. Echipa română s-a prezentat 
bine pregătită. Apreciez, în special, 
marea ei putere de luptă. Extremul 
dreapta, Pîrcălab, este un jucător 
de clasă internațională, foarte ra
pid, își servește admirabil coechi
pierii, are „deschideri" excelente. 
Fundașul central Dan Coe este im
batabil în duelurile aeriene. Față de 
anii trecuți, fotbalul românesc a 
progresat foarte mult...

GH. CIORANU ILIE GHIȘA-coresp. reg.

Cerințe ale jocului modern de rugbi
Desfășurarea diverselor competiții 

interne, dar mai ales a întîlnirilor 
internaționale de club sau reprezen
tative, ale anului 1965, face absolut 
necesară rediscutarea unor puncte 
de vedere mai vechi asupra concep
ției de joc a echipelor noastre și pu
nerea lor de acord cu ultimele ob
servații făcute cu aceste ocazii A- 
ceasta cu atît mai mult, cu cit „Cupa 
Primăverii* — competiție imediat 
premergătoare campionatului din 
acest an, ca și jocurile din etapele 
de campionat, au subliniat actualitatea 
acestei probleme.

PE TEME ACTUALE
Pe primul plan se situează din nou 

mult pomenita și atît de dorita spec
taculozitate. Ea înseamnă în primul 
rînd cursivitate (păstrarea balonului 
cit mai mult in cîmpul de joc și în 
joc —■ puține „margini" și grămezi 
ordonate, precum și o rapidă rezol
vare a acestor momente statice). în 
al doilea rînd, se impune o înlănțui
re continuă și îndelungată a cit mai 
multor procedee tehnico-tactice — 
cu treceri neîntrerupte de la apărare 
la atac și invers — la care să par
ticipe cît^mai mulți jucători, intr-un 
ansamblu tactic rațional și al cărui 
scop și realizare finală să fie mar
carea multor puncte de ambele părți.

Desigur, aceasta este, succint, pre
misa majoră și oarecum ideală ce 6tă 
la baza spiritului jocului, nu numai 
la rugbi, ci și la celelalte jocuri 
sportive. Tocmai din acest motiv nu
mai partidele care s-au apropiat cit 
mai mult de aceste deziderate au ră
mas în amintirea spectatorilor, au dat 
satisfacții celor ce și le-au disputat 
și și-au atins în acest fel cu adevărat 
scopul.

Dar, după cum ne dăm ușor sea
ma, singură această prenăsă a spec
taculozității, în definiția ei de mai 
sus, cu corolarul eficacității, put» în

Lipsiți o duminică de „dialogul* 
Petrolul — Rapid, ca și de emoțiile 
neprevăzutelor schimbări în clasa
mentul categoriei A, amatorii de 
fotbal din țara noastră nu vor avea 
totuși un „relache* fotbalistic. Lupta 
continuă în categoriile B și C, care 
oferă în etapa de mîine și trei „ca
pete de afiș*.

La Baia Mare, Minerul încearcă 
desprinderea de un șalanger valoros, 
A.SA- Tg. Mureș. Mureșenii, care au Departajate doar de golaveraj, 
reușit un meritat meci nul la Petro- fruntașele seriei Est, Chimia Sucea- 
șeni, joacă mîine o carte mare. în- va și Locomotiva Iași, vor încerca
vingători, ei ar lua o serioasă opțiu
ne pentru un loc in viitoarea ediție 
a campionatului categoriei A. Be
neficiari ai terenului propriu, este 
foarte probabil însă că băitnărenii

Fază dinamică io meciul de tategoile B Metalurgistul București — ; 
Ceahlăul P. Neamț

Primul joc în turneul
Ieri, la Phenian, reprezentativa 

R.P.D. Coreene, care se pregătește 
pentru turneul final al campionatu
lui mondial, a întîlnit în meci amical 
o selecționată a echipelor de fotbal 
din orașul București. Jocul a luat 
sfîrșit cu scorul de 2-1 (1-1) în fa
voarea formației gazdă. Punctele fot- 

fata jucătorilor, antrenorilor și arbi
trilor probleme de viitor. Ea explică 
în același timp succesele noastre pe 
plan internațional, dar și rămî- 
nerile noastre in urmă față de 
clasa mondială. Unele rezultate 
bune obținute în întilniri internațio
nale se datoresc unui efectiv — din 
păcate — redus de jucători deosebit 
de dotați, bine antrenați, cunoscători 
ai principiilor de bază ale unei con
cepții de joc moderne. în schimb, 
dificultatea de a obține victorii nete 
și concludente în fața francezilor și 

uneori chiar a celor
lalți, precum și unele in- 
frîngeri, își au rădăcinile 
în neaplicarea tuturor 

cerințelor arătate mai sus, chiar la 
nivelul lotului reprezentativ, dar mai 
ales în nivelul scăzut, sub același 
unghi al mediei rugbiului nostru.

Neputința de a concepe și de a 
realiza în ultimul joc cu Franța o 
alternanță rațională și echilibrată din
tre atac și apărare, cu utilizarea unei 
game bogate de procedee tehnico- 
tactice, cu insistentă asupra accele
rării jocului la momentele statice și 
păstrarea balonului cit mai mult în 
teren și în joc, cu împingerea ata
cului pînă la limitele lui tactice și 
eficace și cu organizarea apărării în 
condițiile trecerii imediate la contra
atac, ne-a dus nu numai la pierderea 
acestui joc (ca și a jocurilor Grivița 
Roșie — A. S. Beziers), dar și Ia o 
tendință generală spre plafonare de
fensivă, neconstructivă, ineficace și 
lipsită de spectaculozitate. Cu unele 
excepții, cam aceasta este situația 
și pe plan intern. Așa se explică de 
ce jucători deosebit de valoroși și 
unanim apreciați de presa occidenta
lă ca Demian, Penciu, Dragomirescu, 
Preda, precum și alții dinaintea Iot, 
au fost limitați la o comportare spo
radic și parțial valoroasă atît în par
tidele internaționale, cit și în acti
vitatea de club permanentă. 

vor lupta pentru ambele puncte puse 
în joc.

în seria I, liderul, Progresul Bucu
rești, va întilni azi, pe stadionul 
Republicii, pe deținătoarea... lanter
nei, C.F.R. Roșiori. Deci, pe strada 
dr. Staicovici nu-s prea multe emo
ții.. Sau, mai știi ?

în categoria C, două derbiuri, la 
Suceava și București, atrag cu deo
sebire atenția.

să realizeze o delimitare mai consis
tentă, perspectivă perfect realizabi
lă în meciul lor de mîine.

La București, pe terenul Laromet 
fruntașa seriei Sud, Metrom Bra-

Foto : St. Ciorloș

din P. P. 0. Coreeană
baliștilor coreeni au fost înscrise de 
Pak Sin Din (min. 12 și 86). Pentru 
Selecționata bucureșteană a marcat 
Mateianu în min. 29.

Următoarele meciuri dintre fotba
liștii coreeni și români se vor disputa 
duminică 24 aprilie și marți 26 apri
lie.

Rezultă de aici o serie de sarcini 
care, așa cum am mai spus, revin 
deopotrivă jucătorilor, antrenorilor și 
arbitrilor.

Pentru JUCĂTORI această perma
nentă colaborare și participare la 
desfășurarea fazelor de joc implică 
evident un consum fizis și nervos 
deosebit o excelentă pregătire sub 
toate aspectele și — bineînțeles — 
iniția] calități fizice de bază bune. 
Intr-o concepție modernă nu se mai 
poate accepta ideea înaintașului bun 
numai să împingă la grămadă și să 
sară la tușe, nici a mijlocașilor „me
tronom*, 6impli transmițători crono
metrici (dar invariabili) ai baroane
lor, nici a centrilor șuieri sau a fun
dașului neofensiv, ci a jucătorului 
de rugbi complex, specializat pe 
post dar sapabil să se încadreze In 
sarcinile pe care orice fază de joc 
i Ie impune, cu rapiditatea, oportu
nitatea și eficacitatea momentului. 
Pentru aceasta trebuie dezvoltate ne
încetat calitățile fizice de bază, prin- 
tr-o participare cit mai activă și cit 
mai regulată la antrenamente, pre
cum și prin impunerea unui regim de 
viață și sportiv de înalt nivel, care 
să meargă pînă la antrenamente in
dividuale din proprie inițiativă. Nu
mai așa vom putea vedea rugbiști- 
atleți, excelenți minuitori ai balonu
lui, tacticieni, cu personalitate, fan
tezie și inițiativă, adevărați maeștri, 
creatori și inițiatori de faze specta
culoase, realizatori vii ai concepției 
și tacticii de joc, „vedete" in sensul 
bun al cuvântului.

La rîndul lor, ANTRENORII vor 
trebui să-și lărgească sfera de selec
ție și să-și sporească exigenta în 
acest domeniu. Fără sportivi sănătoși, 
bine dotați și dezvoltați, îndemîna- 
tici, iuți și puternici, nu se poale 
pune în aplicare, oricîte antrenamen
te s-ar face, concepția și tactica de 
joc, cu atît mai mult cu cît aceasta 
va ii mai modernă și mai valoroasă. 

șov, are ocazia să de onstreze în 
fața Tehnometalului (ocupanta lo
cului 3) că poziția sa de lider nu 
este întîmplătoare.

în încheierea acestor rînduri o... 
chemare adresată „cavalerilor flu
ierului*. în meciurile etapei din 17 
aprilie, arbitrii au acordat (e6te vor
ba de meciurile de categorie B șl 
C) 16 penaltiuri, din care nu mai 
puțin de 15 în favoarea gazdelor.

O proporționalitate simptomatică, 
ale cărei comentarii (interesante, 
presupunem) le... pasăm, deocamda
tă, arbitrilor.

M. POPESCU

DOUĂ ECHIPE DE „A" 
ÎNVINSE DE DOUĂ DE „B“!
OLTUL RM. VÎLCEA — DINAMO 

PITEȘTI 2—0 (0—0)

RM. VÎLCEA (prin telefon). — Joi 
s-a disputat în localitate meciul amical 
Oltul Rm. Vîlcea — Dinamo Pitești* 
A fost o utilă partidă de verificare în 
care ambele echipe s-au străduit să1 
ofere publicului un spectacol fotbalis
tic agreabil, de bun nivel tehnic,

Mai perseverente în acțiunile de a- 
tac, gazdele au reușit să finalizeze 
două din numeroasele ocazii pe care 
și le-au creat.

Dinamoviștii, deși au aliniat o for
mație lipsită de cinci titulari — Nicu- 
lescu, Barbu, Naghi, Țurcan, C. Radu 
— au jucat bine în cîmp dar lipsa 
unui realizator s-a făcut simțită.

A înscris : Udroaica (min. 55) ți 
Cazan (min. 73).

DRAGOMIR ROȘI A NU-core sp.

CRIȘUL — VAGONUL ARAD 
1—2 (1—0)

ORADEA (prin telefon). — Me
ciul amical dintre echipele Crișul și 
Vagonul, disputat joi în localitate, a 
relevat forma bună a echipei arădene 
care s-a impus în partea a doua a. 
meciului, obținînd o binemeritată vic
torie. Orădenii au jucat bine doar 
prima repriză, cînd au aliniat for
mația de bază.

Au înscris : Harșani (min. 45), pen
tru Crișul, Cuteanu (min. 61) și Da- 
nileț (min. 68), pentru Vagonul.

Așadar, număr mare de juniori și 
copii, efective de rezerve cu perspes- 
tive, instruire atentă și inteligentă, 
pregătire tehnică și tactică încadrată 
permanent și explicată prin obiecti
vele concepției de joc, în meciuri de 
antrenament și de școală.

Rămîne de lămurit rolul pe care 
ARBITRII trebuie să-l exercite în 
sprijinirea și dezvoltarea inițiativelor 
de joc menite să satisfacă acest o- 
biectiv fundamental al spiritului jo
cului și al oricărei concepții valo
roase : spectaculozitatea, cu corola
rul ei — eficacitatea.

Ultimele modificări de regulament 
și discuțiile forurilor de specialitate 
pe marginea acestora, sînt un ajutor 
prețios al arbitrilor în aprecierea fa
zelor. Aplicarea largă, extrem de 
largă a avantajului, păzirea cu stric
tețe a regulii privind afară din joc 
(ofsaid), stîrpirea cu strășnicie a an- 
tijocului și a practicilor obstrucțio
niste — iată cîteva jaloane largi și 
eficace. Nu dorința de a se face sim
țit pe teren cu orice preț, nu ambi
ția de a demonstra că nu-i scapă nici 
un amănunt oricît de neînsemnat, si 
un spirit larg, creator, cu o cumpă
nire judicioasă și rapidă a avanta
jului ce rezultă în raport cu pericu
lozitatea infracțiunii. Iată ce se cere 
din partea arbitrilor noștri în spriji
nul dezvoltării unui rugbi românesc 
modern și valoros.

Credem că. realizînd treptat toate 
acestea, jucătorii, antrenorii și arbi
trii vor face curînd ca spectacolele 
rugbistice să crească în calitate, un 
număr din ce in ce mai mare de ju
cători și spectatori să se simtă a- 
trași către ele și, astfel, întreaga miș
care rugbistică din țara noastră să 
se ridice la valoarea mondială spre 
care tinde pe drept cuvînt.

D. MANOILEANU
antrenor ■



ATLETISMUL 0 nouă sală
ie atletism la Cluj

parcul sportiv al Universității 
Cluj a fost amenajată, înir-o

în actualitateConcursul republican de 
primăvară al juniorilor 
inaugurează, de fapt, se

zonul marilor competiții de a- 
tletism din 1966. în calendarul 
întrecerilor atletice din acest an 
figurează numeroase concursuri 
pentru începători și avansați, 
pentru juniori și seniori, atît pe 
plan local cît și la nivel repu
blican. Acest bogat sistem com- 
petitional trebuie însă privit cu . .
toată atenția de activiștii sportivi, de atleți, profesori și antrenori. Este de dorit ca datele 
diferitelor competiții să fie riguros respectate, iar atleții să fie cit mai bine pregătiți și sa 
participe într-un număr cît mai mare. ...... , .. .

Trebuie folosit, de asemenea, fiecare prilej pentru îmbunătățirea recordurilor de aso
ciație si club, orășenești si raionale, regionale și... republicane. Organizatorii întrecerilor să 
acorde toată atenția asigurării condițiilor corespunzătoare de concurs (marcarea locului 
de întrecere, pavoazarea lui etc.), astfel ca aceste dispute să însemne o bună propagandă 
pentru atletism, un stimulent pentru fiecare tînăr concurent. Trebuie avut în vedere, de aseme
nea, ca premierea celor mai merituoși sportivi, antrenori și profesori, să se desfășoare într-un 
cadru festiv corespunzător. . ... .

Tinerii cu calități care se remarcă cu prilejul diferitelor competiții, trebuie _ selecțio
nați în secțiile de atletism și pregătiți cu răbdare și perseverență pentru ca din rînau! lor 
atletismul nostru să-și recruteze viitorii fruntași.

In
din _ ... _ ___ ....
aripă a poligonului de tir, o fru
moasă sală destinată antrenamente
lor și concursurilor de atletism. Noua 
construcție vine să completeze șirul 
amenajărilor sportive clujene si va 
rezolva într-o foarte mare măsură 
problema pregătirii atleților in 
timpul lunilor de iarnă.

Sala de atletism din Cluj, pe care 
o vedeți în fotografia realizată de 
corespondentul nostru prof. P. N agili, 
este lungă de 76 m și lată de 16 m.

de la Budapesta.

AL. MOMETE
coresp. reg.

vrea saactiviștii

bun
anului. De

ANTRENAMENTE PE STRADA!

Drâgan, 
Popescu

vacanței 
a elevi-

practicarea 
anumit ni- 

rezultate

prof. VICTOR FIREA
secretar general al F.R.A.

concurs. Nu 
cind vorbim 
pantofi cu

un „start“

„N-avem condiții44 —o formulă
ce ascunde inactivitatea

Pregătirile pentru sezonul compe- n-au... condiții !! O analiză a aces- 
fițional al anului 1966 au început, tei situații ne arată că, de fapt, nu 

„lipsa de condiții” determină neor- 
-ganizarea concursurilor, ci lipsa de 
interes a unora dintre 
noștri sportivi.

După părerea noastră, 
atletismului pînă la un 
vej se poate face cu 
bune fără să fie nevoie de cine știe 
ce investiții. Pentru începători, 
dacă vreți, nici nu e nevoie de o 
pistă cum este cea de pe stadio
nul „23 August*. Este suficient un 
tapșan plat, o groapă cu nisip și 
cîteva materiale care există pretu
tindeni. Faptul că, de exemplu, 
într-o localitate nu se găsesc pră
jini, garduri sau sulițe, nu împie
dică organizarea de concursuri la 
alte probe. Atletismul are atîtea pro
be care pot fi organizate chiar 
fără— condiții! O cursă de viteza, 
o alergare de semifond sau fond, 
săritura în lungime și aruncarea 
greutății pot fi executate oriunde 
și în orice condiții. Nu este nevoie 
de scară pentru cronometrori, de 
cine știe ce marcaje deosebite ale 
locului de concurs, ca la 
competiții, nu este nevoie, nici 
car de un cerc special din 
pentru aruncarea greutății. Un 
piu cerc marcat cu lapte de 
dar la limita regulamentului,

de fapt, încă de anul trecut! Aceste 
pregătiri au fost concretizate în 
acțiunile întreprinse în majorita
tea regiunilor de către secțiile de 
învățămînt, în direcția organizării a 
numeroase concursuri școlare de 
atletism cu caracter de selecție. Pe 
de altă parte, au fost amenajate pes
te 80 de piste de atletism și o se
rie de alte terenuri simple (în spe
cial gropi cu nisip) în curțile școli
lor. De asemenea, au fost achizițio
nate însemnate cantități de mate
riale și echipament sportiv. în ge
neral se poate aprecia că proble
mele administrativ-organizatorice 
ale atletismului au fost rezolvate 
mai rapid și mai bine decît in alți 
■ni.

în ceea ce privește pregătirea 
propriu-zisă a atleților, din con
troalele pe care le-am făcut în di
ferite centre din .țară, putem spune 
că în lunile de iarnă s-a lucrat cu 
mai mult spor, avîndu-se la bază 
indicațiile metodice elaborate de 
Colegiul central de antrenori fapt 
pentru care așteptăm cu încredere 
evoluția atleților noștri în concursu
rile acestui an.

In calendarul competițional din 
1966 figurează o mulțime de con
cursuri pentru toate categoriile de 
atleți, atît pe plan central, cît mai 
ales la nivel orășenesc. între aces
tea vom nota : etapa pe asociații a 
campionatelor republicane indivi
duale de seniori și juniori, etapa 
raională a acestor campionate (pînă 
la 15 mai); cea regională (5 iunie— 
seniorii și 12 iunie—juniorii) și fi
nalele ; campionatele universitare 
au programată etapa pe centre la 
2-3 ma‘ 
In această perioadă de timp 
fășoară și întrecerile din 
campionatelor republicane 
(etapa regională coincide cu cea a 
campionatelor de juniori). Alte com
petiții ; tradiționalele concursuri re
publicane de primăvară ale junio
rilor (23-24 aprilie) și seniorilor 
(14-15 mai) ,și mai ales campionatul 
republican pe echipe (prima etapă, 
2-3 mai).

Una dintre competițiile cele mai 
importante care figurează în pro
gramul de concursuri din 1966 este 
campionatul asociațiilor sportive, 
de la care atletismul nu trebuie să 
lipsească. Probele de atletism vor 
face parte și din întrecerile din 
cadrul Spartachiadei de vară. Se 
știe, de asemenea, că atletismul 
este unul din sporturile la care, 
conform Hotărîrii Conferinței pe 
țară a UCFS, trebuie să se orga
nizeze campionate la nivelul fiecă
rui raion.

Pe teren am constatat însă că 
această hotărsre nu este respectată 
pretutindeni iar în unele raioane 
întrecerile sînt organizate formal. 
Deși există co»rte mulți tineri care 
doresc să por ’ripe la această com
petiție și la altele încă, unele fo
ruri sportiv» i-v-ale ca și unele con
silii ale a or sportive nu or
ganizează concursuri, motivînd că

igramata etapa j 
/ și finala la 7-8 mai la lași, 

se des- 
cadrul 

școlare

iiij
W ■■

marile 
mă- 
fier 

sim- 
var, 
este

suficient pentru un 
este neapărată nevoie, 
de începători, nici de 
cuie. Simplii pantofi de tenis sau 
și mai simplii eipici din pinză sînt 
suficienți.

Iată dar, că nu lipsa de condiții 
este hotăritoare în asemenea ca
zuri ! După părerea noastră, acti
viștii și instructorii sportivi, învăță
torii ea și profesorii de educație 
fizică trebuie să privească lucrurile 
așa cum sînt și să nu-și ascundă 
inactivitatea în spatele... formulei 
magice „n-avem condiții ; nu facem 
atletism !“.

Trebuie să obișnuim tineretul să 
vină pe terenul de sport, să învețe 
să alerge și să se miște corect, să 
facă exerciții în aer liber. Și asta, 
zi de zi !

„Condiții" ca pe marile stadioane 
n-avem peste tot dar, repet, aceasta 
nu trebuie să împiedice pe nimeni 
să facă atletism! „Condiții" ca pe 
un mare stadion nu are nici învă
țătorul Gheorghe Ghiurea din co
muna Ghirăiești, satul Hîrtopi, ra
ionul Piatra Neamț, dar el este 
dornic să facă o treabă bună. Și o 
face cu mult spor! Și mai pot fi 
date încă multe asemenea exemple...

In prima săptămînă 
a lunij viitoare se va 
da startul intr-o noua 
ediție a campionatului 
republican de atletism 
pe echipe. După. cum 
se știe. Intre cele nouă 
formații care vor acti
va anul acesta în pri
ma categorie a cam
pionatului va fl și re
prezentativa regiunii Ar
geș. Acesta este rezult* 
tatul muncii perseve
rente desfășurate de 
profesori, antrenori și 
instructori, de atleți și 
de activiștii sportivi din 
această regiune.

La 2—3 mai echipa 
regiunii Argeș va de
buta în competiție, pe 
stadionul din Pitești, 
alături de formațiile re
giunii Brașov și clubu
lui bucureștean Progre
sul. Dornici să ia un 
..start” cît mai bun șl 
să realizeze rezultate 
valoroase, atleții frun
tași din întreaga regiu
ne și-au început pre
gătirile încă din prlme-

le zile ale 
aceste pregătiri se ocu- 
pă un colectiv de pro
fesori și antrenori for
mat din Ion Vorovenci,' 
Victoria și Gabriel Bă- 
descu. Emil ~ 
Ion Rusu, Ion 
și alții.

Cu prilejul 
de primăvară 
lor a fost organizată 
la Cîmpulung Muscel o 
tabără de pregătire la 
care au luat parte 47 
de atleți și atlete. An
trenamentele desfășu
rate în aer liber și mai 
ales normele de control 
au arătat că atleții 
Caro] Corbu, Viorica 
Dinu, Steliana Nedelcit, 
Dumitra Ene, Gabriel 
Ștefănescu, Aurel Ber
bece etc., dețin o for
mă sportivă mulțumi
toare. Pentru verifica
rea stadiului de pregă
tire a întregului lot al 
regiunii Argeș, recent 
a avut loc pe stadio
nul Dinamo din Pitești 
o competiție dotată cu

„Cupa Primăverii**. Cu 
. acest prilej s-a făcut o 

trecere în revistă și a 
potențialului organizato
ric; piteștenii arătîn- 
du-se hotărîți să asi
gure un cadru cores
punzător desfășurării 
primei etape a campio
natului pe echipe.

Aruncătoarea de su
liță Elena Neacșu din 
Cîmpulung arăta recent 
că întrecerile primei 
etape sînt destul de di
ficile pentru reprezen
tativa regiunii Argeș, 
dar că există toate po
sibilitățile pentru a 41 
încheiate cu succes. în 
ceea ce o privește, Ele
na Neacșu și-a mărtu
risit intenția că va lup
ta din răsputeri pentru 
a îmbunătăți perfor
manța de 51,09 m de 
anul trecut, dorind a 
se număra printre at- 
lețij români participanți 
la Campionatele euro
pene

în ziarul nostru a fost subliniată în repetate 
rînduri importanța pe care o are în cadrul proce
sului instructiv-educativ buna organizare a muncii 
și realizarea unei continuități în pregătire. Este 
binecunoscut și faptul că pentru a se realiza o 
continuă îmbunătățire a performanțelor e nece
sar ca atleții și antrenorii lor să-și depășească 
continuu obiectivele pe care și le-au propus.

Pe această linie am întreprins un raid-anchetă 
în secțiile de atletism din Craiova, principalul 
centru atletic din regiunea Oltenia. -

La Craiova, în cadrul a trei secții nominali
zate își desfășoară activitatea 5 specialiști. Ca 
rezultat al muncii unora dintre antrenori, al preo
cupărilor lor pentru creșterea de tineri talentati, 
din localitate s-au impus în ultimii ani o serie 
de atleți cu certe perspective care au și fost se
lecționați în loturile republicane. Este vorba de 
Stelian Giubelan și Teodor Peca (prof. C. Bobei), 
Liviu Boboc și Argentina Menis (prof. I. Rinderiu), 
Livia lonescu, Ion Cernăianu, Gh. Sișu (prof. 
M. Nistor).

Am urmărit cîteva antrenamente ale atleților 
craioveni. Din capul locului voi sublinia dragostea 
deosebită pe care atleții și antrenorii o dovedesc 
pentru atletism și care-i face să nu ia în seamă 
condițiile dificile în care trebuie să activeze. Voi 
arăta astfel că deși la data vizitei mele la Cra
iova atleții din întreaga țară lucrau de mai bine 
de o lună pe stadion, în această localitate atleții 
abia de fuseseră „admiși” să se antreneze pe prin
cipala bază a orașului ! Nu pot omite însă că 
pista era complet denivelată, aproape impractica
bilă, că pe gazon atleții nu aveau voie să se an
treneze, în timp ce sectorul pentru sărituri și a- 
runcări era ocupat de fotbaliști, care făceau o 
„miuță“. în aceste condiții, m-am întrebat cum 
a procedat comisia de omologări de terenuri din 
Federația de fotbal care se pare a uitat de hotărî-

rea Biroului Consiliului General al UCFS privind 
întreținerea pistelor de atletism.

Am observat, de asemenea, că atleților nu li 
s-a asigurat accesul într-un vestiar și că ei se 
dezechipează pe marginea pistei, deși — cu puțină 
bunăvoință — situația ar putea fi remediată. Nu 
ne gîndim la faptul că fotbaliștii au la dispozi
ție... 5 vestiare, ci la cabinele de alături, de Ia 
ștrand, care stau nefolosite. Și trebuie să știți că 
C.S. Electroputere și S.S.E. plătesc chirie la I.G.O. 
pentru folosirea stadionului.

Căutîndu-i pe cei doi talentați juniori craio
veni, Giubelan și Peca i-am găsit la antrenament, 
împreună cu prof. Bobei, dar nu pe stadion, cum 
ar fi fost normal, ci pe... strada Gh. Doja 1 Da, 
exact, cele două speranțe ale atletismului nostru 
se ANTRENAU pe STRADA ! ! Vă mărturisesc 
sincer, am un deosebit respect pentru asemenea 
tineri care trec cu vederea toate greutățile (sulițe 
„confiscate” de administratorul stadionului, în
depărtarea lor de pe stadion etc.), care se antre
nează pe stradă, dorind să realizeze performante 
de prestigiu pentru sportul românesc. Recent, cei 
doi juniori au obținut performanțe mai mult de 
cît promițătoare cu sulița de’ 0,800 gr : 62,29 m și 
respectiv, 58,39 m.

I-am văzut la lucru și pe atleții de la Liceul 
cu program special de educație fizică. Ei se pre
gătesc pe terenul din curtea școlii. Cu puțină vreme 
în urmă acest teren era jin mic stadion, plăcut 
și atractiv. In prezent, starea lui lasă complet de 
dorit și nu mai are nimic atractiv pentru tineret: 
praf de te îneci, moloz și scînduri rupte etc. în 
aceste condiții, unde să lucreze, așa cum ar fi de 
dorit, elevii acestui liceu ? Cum putem aștepta per
formanțe de valoare de la atleții din Craiova dacă 
ei nu au nici cele mai elementare condiții de 
pregătire ?.

Am participat și la o ședință lărgită a comisiei 
regionale de atletism în care s-a discutat și 
despre această chestiune cu totul și cu totul de 
neînțeles. „Ei bine — au spus tovafășii — ce-a 
fost a fost ! Vom lua măsuri hotărîte pentru în
dreptarea situației”... între altele s-a hotărît: rea- 
menajarea instalațiilor atletice pe stadionul ora
șului și a două vestiare pentru’ atleți ; amenajarea 
unui teren pentru aruncări în Lunca Jiului, cu 
locuri speciale pentru fiecare probă, vestiare etc. 
etc.

Cind am plecat de la ședință eram convins că 
lucrurile se vor îndrepta cît mai repede cu pu
tință ș: că atletismului i se va da ce i se cuvine, 
potrivit locului pe care acest sport. îl ocupă în 
sistemul nostru de educație fizică !

De la ședința respectivă au trecut cîteva 
săptămini. Așteptam vești din Craiova și le-am 
primit ! Să nu credeți însă că s-a schimbat ceva 
din situația precară a atletismului craiovean. Ni
mic, absolut nimic. Totul n-a fost decît vorbe 
goale ! Măsuri ? Sulițașii care se pregătesc pentru 

. ă se antrenează
Sfatul nu dă voie să se 
!“ Ba, mai mult, profe

sorului Bobei i-au fost cerute sulițele la magazia 
, ci... noi ! ! !

concursul republican de primăvar: 
tot pe stradă, fiindcă 
arunce sulița pe stadion !

asociației. Dar nu oricum,

prof. LIXANDRU PÂNDELE 
antrenor federal pentru juniori

N.R. Ce părere are despre această situație Con- 
siliți! regional al UCFS Oltenia ? Oare membrii 
acestui consiliu nu sînt la curent cu sarcinile care 
stau în fața tuturor activiștilor mișcării noastre 
sportive în vederea unei participări corespunză
toare la Jocurile Olimpice din 1968? Sau 
consideră cumva că pînă la Mexic mai e destulă 
vreme ?
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BOXERI POPULARI ȘL.. 
NEPOPULARI

staționar, organizată 
egida CIPS, se va 
în octombrie, în An-

echitabilă actuala 
și anume aceea ca, 
egal să se califice 
care se deplasează.

se
D unăre,

CUMPĂR busolă pentru 
a mă putea orienta în joc. 
Adresați N. Rainea-Bîrlad.
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mii se

BRÂ- 
Ion 

student la 
Cultură Fi-

SCIIIMB loc periferic 
eontra loc central. (Poate 
să fie și eu lemne). Adre
sați foarte urgent Crișul- 
Oradca.

în
Adresați

STEAGUL ROȘU-BRA- 
ȘOV mulțumește pe acea9 
t;1 cale echipei U.T.A. 
pentru cele două puncte de 
duminica trecută.

CAUT... 11 metri, 
orice cantitate

tâ 
in 

Spațiul 
mic, iar

se 
campionat 

separat (numai staționar), 
a

SE VA MARI
DINTRE REPRIZE

DAU meditații pentru 
evitarea retrogradării. E- 
ventual, merg Ia Constanța 
sau Timișoara. A se a- 
dresa C.S.M.S. Iași.

Profesiune de credință

rEE: In întreaga lume pescui-
tul sportiv se bucură de 
multă popularitate în rîn- 
durile oamenilor de toate 
vîrstele. Și. în țara noastră 
numărul „undițarilor* a 
crescut în ultimii ani. La 
ora actuală sînt în evidenta 
AGVPS 
pescari 
aproape 
pentru 
Pescarii 
o faimă binemeritată. La 
mai multe ediții ale cam
pionatului mondial de pes
cuit staționar ei s-au cla
sat pe locuri fruntașe iar 
la cea de a Xll-a ediție, 
care a avut loc la Galați 
(septembrie 1965), echipa 
României a cucerit titlul 
de campioană mondială.

în rîndurile de față 
ne-am propus să prezen
tăm cititorilor noștri unele

peste 70 000 de 
amatori, din care 
10 000 cu permise 
apele de munte, 
noștri sportivi au

Pescarul sportiv I. Pana 
din echipa română, cam- 
pioană mondială, puni nd 

momeala în cirlig

amănunte despre întrece
rile la care participă pes
carii sportivi.
. Pescuitul, pe lîngă 
racterul lui recreativ 
și unul competîțional. 
proape în toate țările

organizează cam
pionate de pescuit: stațio
nar, de lansetă sau pescuit 
marin. La noi se practică 
doar primele două. Con
cursurile de pescuit sta
ționar au loc pe ape curgă
toare și concurenții au ca 
obiectiv prinderea cît mai 
multor pești. Concursul 
de lansetă se desfășoară 
de regulă pe un... stadion 
și constă din probe 
precizie și distanță Ia 
runcarea unei greutăți 
aluminiu sau de plastic 
7,5 gr și a „muștei arti
ficiale*. Este interesant 
de reținut că recordurile 
mondiale de distanță la 
lansetă și „muscă artifî-

cială“ sînt de 73,68 m 
și, respectiv, de 58,47 m. 
Recordurile țării noastre 
la aceste două probe sînt 
72,32, și, respectiv, 50,30 
metri.

Unii pescari se pot mîn- 
dri cu rezultate care nu-s 
la îndemîna oricui. Astfel, 

>la finala campionatului re
publican din 196-1, care a 
avut loc pe Crișul Repede, 
fostul campion al țării la 
pescuit staționar, Al. 

Vegh din Oradea, a reușit 
să captureze 13,480 kg 
pește. Și asta în timp de 
trei ore, cît ține concursul. 
Raportînd acest rezultat 

la cel al francezului Ro
bert Tesse, triplu campion 
al lumii, care anul trecut 
la Galați a cucerit titlul 
suprem prinzînd 11 pești 
în greutate totală de nici 
2 kg. ne dăm seama de 
surprizele cont^rsurilor de 
pescuit...

Campionatul nostru de 
pescuit staționar, inclusiv 
cel de lansetă, se desfă- ! 
șoară eșalonat pe mai 
multe etape: pe filialele | 
raionale ale AGVPS, pe 
regiuni, interregiuni (e- = 
tapă nouă, introdusă anul 
acesta) și finala pe țară. 
De obicei în toate țările 
concursurile finale au loc j 
pe rîuri sau fluvii ca ca
racteristici asemănătoare 
apelor pe care se desfă
șoară campionatul mondial. 
Asta, pentru o mai bună 
acomodare... Anul acesta 
întrecerea mondială de pes
cuit 
sub 
ține 
glia, iar cea de lansetă în 
localitatea cehoslovacă Svît 
din Tatra Superioară.

Nu sînt uitați nici 
nerii pescari. Pentru ei 
organizează un

a 
acestei competiții 
disputa în iulie pe 
la Giurgiu și la 
participa cîte doi
renți din fiecare regiune.

Și acum, o veste îmbu
curătoare pentru toți pes
carii sportivi. Ca și în alți 
ani, în 1966 AGVPS se 
preocupă de repopularea cu 
pești a fondurilor de pes
cuit. Astfel, în iazurile din 
jurul Bucureștiului, din 
regiunile Argeș, Bacău, Ol
tenia, pe Mureș etc au fost 
deversate importante can
tități „ de puiețî de crap, 
icre embrionate de șalău, 
plătică și alte soiuri de 
pești care... se dau la un-

Să vă spun ceva ! Dar 
să rămînă între noi ! Eu 
toate viețile mi le-am pe
trecut pe stadion. Nu vă 
mirați ! Sînt la a treia 
viață !

Pe lume am apărut ca 
o bară 
transversală, 
plăcut ! Prea 
Dar fiindcă 
mai bun loc 
dionul, m-am . . _
Ia un timp și cu lovitu
rile mingii. Pină într-o 
zi. Atunci a șutat Dobai 
la poartă, mi-au sărit cî
teva așchii și m-au în
locuit. Am putrezit ^în- 
tr-un colț de stadion, 
părăsită. N-am apucat 
să-mi scriu cel puțin me
moriile. Și cîte aveam ! 
Parcă ce ? Numai de 
Dobai aveam să mă 
plîng ? Dar de Bîndea, de 
Baratki, de Iordache ?

A trecut. M-am stins.
Dar, ca un făcut ! In 

a doua viață am revenit 
tot pe stadion. Cînd ara 
apărut din nou pe lume 
— în prima zi — am fost 
tare mîhnitâ. Ziceam că 
de data asta n-am avut 
noroc. Mă transformasem 
din nou în lemn. Deve
nisem... bățul fanionului 
din colțul terenului, de 
la corner. Izolat. După a- 
tîta activitate trecută ? 
Nu-i nimic, m-am conso
lat tot eu. în fond sînt 
din nou pe stadion și 
asta face mai mult ca ori
ce. „Microbul” oin mine nu 
dispăruse nici în pămînt.

Și încep o nouă viață ! 
Scurtă de data aceasta. 
Presimți rile .mi stranii 
s-au adeverit. La primul 
cuplaj, extrema stîngă de 
la... nu vă spun că încă 
joacă și nu vreau ca a- 
cum în a treia viață să 
intru în conflict cu ea, se 
tot învîrti în apropierea 
mea de-aveam impresia 
că mă confundase cu fun
dașul advers, pînă-mi 
veni de hac ! M-a rupt 
din mijloc ! M-a și luat 
un îngrijitor de la sta
dion și m-a aruncat cît 
colo. Umilită și dezonorată 
după atîți ani pe- 
trecuți pe stadion. Ingra
titudine !

Am stat mult timp a- 
runcată lîngă gardul de 
sîrmă. Rănită de moarte 
am mai auzit un timp 
vuietul stadionului, dar 
de văzut nu-1 vedeam. 
Doar cerul cum își pri-

de iotbal. Bară 
Nu mi-a 

mă loveau, 
aveam cel 
din tot sta- 
obișnuit de

Pornind de la reacțiile 
opiniei publice față de 
Cassius Clay, revista en
gleză „Boxing News* so
cotește că au existat de-a 
lungul anilor trei „tipuri* 
de campioni mondiali de 
box la toate categoriile: 
populari, nepopulari și., in-T. RÂBȘAN

Eugen Stoicescu C.S.M.S. 
Iași.

PETROLUL PLOIEȘTI 
caută paznic pentru păstra
rea locului I.

PIERDUT locul I 
circa o lună. Găsitorul
este rugat să-l înapoieze 
de urgență pe adresa : 
Rapid, str. Clasamentului 
bloc A, ap. 2.

So J»i mb v r i > 
<1 e~ I oc ti t- nțe

Lecții «■ 
Meditași.

® Evitați loviturile In 
bară, știut fiind că ba
rele sînt... „ajutoare de 
portar1*

• Un 
tuturor

se ! Un
Feriți-vă de altminteri! Alt
minteri...

• Dacă la începutul 
focului, în calitate de ca-

menea vestmîntul mă fă
cea să înțeleg scurgerea 
timpului. ' ' 
cocorii 
pra-mi 
nostalgie teribilă, 
ni iama ! Și a 
Zăpadă grea deasupră-m. 
frig. M-am stins din nou. 
O a 2-a viață petrecută 
pe stadion — e drept — mai 
mică, de băț al fanionului 
din colț trecuse și ea. 
Am crezut că acum mî-a 
venit siîrșitul defii 
implacabil. Adio 
suturi, emoții...

Dar ca să vezi 
soarta ! N-a trecut nici un 
an și m-am reîncarnat din 
nou. (Scuzați-mă... 
lemnat).
. Acum sînt din 
bară transversală 
poartă de fotbal. Și încă 
pe cel mai mare stadion. 
(Zeii nu mor niciodată—). 
Pesemne câ din toate be
țele de fanioane rupte — 
nu știu precis metamorfo
za — s-a zămislit o bară 
nouă. Eu.

Aveam toate motivele să* 
fiu iar fericită. Și totuși 
mă încerca parcă un nou 
neastîmpâr. Unde... îmi a- 
mlnteam. ca prin vis, de 
ziua aceea nefericită cînd 
Do bai—

Dar— uite câ timpul a 
trecut. S-au scurs zile, 
luni, poate și ani — uita. 
ți-vă la cercurile mele și 
o să-mi vedeți vîrsta ; 
nu o spun — și eu stau 
acolo, netulburată. Ce 
meri neîntemeiate !

Trăiesc foarte bine, 
zice. Nu mâ deranjează 
aproape nimeni. Sînt albă, 
imaculată, ca o rochie de 
mireasă. Din cînd în cînd 
mă mai încearcă cîte un 
înaintaș mai cutezător. Dar 
foarte rar ! Portarii dacă 
se mal agață de mine Ia 
cîte un șut, pe care de 
multe ori nici nu îl văd. 
Și atunci mă balansez pu
țin. icnesc din încheieturi 
și-mi revin.

Mingea, însă, 
lește. Și dacă vreți, pentru 
ea mă bucurasem 
mult eă iar venisem 
lume. Plasa stă agățată de 
cîteva cuie, dar foarte rar 
tremură și ea. O simbioză 
ideală !

Cînd am văzut 
zburînd
m-a cuj

Feli

nou 
la o

DRAGOȘ COJOCARU

diferențL Numai Jack 
Dempsey și Joe Louis au 
fost cu adevărat populari. 
Printre cei mai nepopulari 
s-au numărat Max Sclunel- 
ling și Sonny Liston. A- 
cestora li se alătură acum 
șî Clay.

Unii îl pun în această 
categorie și pe... Gene Tun- 
ney, supărați că acesta l-a 
bătut de două ori 
te pe marele lor 
Jack Dempsey.

A.I.BA. are in vedere 
mai multe rezoluții rare 
urmează să fie prezentate 
la congresul acestei orga
nizații, ce se va ține in 
septembrie la Roma.

Printre altele, va fi ridi
cată problema măririi pau
zei dintre reprize de la un 
minut, cît este in prezent, 
la 1 minut și jumătate 
Este vorba, de asemenea, 
de a se crea categoria su- 
per-grea pentru boxerii cîn- 
tărind peste 87,089 kilo
grame.

piton de echipă, urați 
Versorului succes, nu 
teii obligat să i-l și... 
lesniți.

• Apărători, nu 
permiteți imprudențe 
preajma porții, 
este mult prea 
riscul prea mare.

siPORrrnu
Ce nu fac suporterii 

pentru echipa favorită ?
Fotografia de față 

este edificatoare : un 
tînăr de 15 ani, văzînd 
că ii acoperă vocile ce
lorlalți spectatori (cei 
mai mulți dintre ei bași 
și baritoni!) a găsit to
tuși un mijloc pentru 
a-și încuraja formația 
la care ține I Charleroi 
S.G. £a un meci al aces
teia cu F. G. Seraing și-a 
procurat un... megafon, 
grație căruia și-a făcut 
simțită din plin pre
zența.

WILHELM TELL (.an 
trenor'): nu uitați,
băieți, că e mai ușor să 
nimerești 
legendarul

poarta deci! 
măr-.

Rapid: „“Scoală'tu, Pe- 
trolule, ca să stau eu*.

Politehnica Timișoara: 
„Echipa își schimbă n 
mele dar comportarea ba

Crișul Oradea: ,,Cu tm 
gol tot sărac în... golave
raj*?

POSTA MAGAZIN
CORNELIU BOBEI, TlR- 

G O VIS TE. Ne întîlnim CU 
plăcere cu scrisul dv. fi
indcă versificați alert șl a- 
veți umor. Dar. de ce na 
trimiteți 
mane în 
seama de

tS’J 5

cunoaseă nici factorii pos
tau 1

MARIAN DUCULESCU, 
CRAIOVA. — Cacoveanu 
s-a remarcat ca... centru 
înaintaș la Metalul Cîm- 
pia TurziL El a jucat apoi 
la Progresul București, 
Steaua, Dinamo Pitești șl 
Minerul Baia Mare. Acum 
este legitimat la Tehno- 
metal-București, care ac
tivează în categoria C.

UN GRUP DE CITITORI 
DIN SIGHETUL MARMA- 
Ț1EI. — N-am înțeles între
barea dv: „un boxer sau 
un luptător poate să 
crească In greutate de Ia 
începutul meciului si pină 
La gongul final?” Cel mult, 
poate să se... îngrașe de 
bucurie că are avantaj. 
Altfel, cum ? Luînd cite o 
gustare intre reprize ?

PAULA MARINESCU. 
PITEȘTI. — Dintre .spec
tacolele’ trimise, ne-am o- 
prît asupra cehii ce ur-

DINEL PAVEL. ARAD. 
— In meciul cu Portuga
lia în linia noastră de a- 
tac a jucat Dridea I și 
nu Dridea II. Acesta din 
urmă n-a fost niciodată 
, «internațional”. Poate că 
se mulțumește cu faptul 
eă a fost... fratele său !

ALEXANDRU PROCA, 
BABADAG. — Este greu 
de făcut o comparație și 
un... clasament între doi 
sau mai mulți jucători care 
au evoluat la 3 d^enii dis
tanță unul de altul. Perso
nal, îl consider mai talen
tat pe Pîrcălab decît pe 
oricare altă aripă care a 
evoluat în trecut. Dar ta
lentul, de multe ori, nu este 
suficient. Bîndea. care era 
poate și mai puțin înzes
trat fizicește decît Pârcălab, 
era însă mult mai „bătă
ios", marca mai multe go
luri. Și acest lucru este im
portant în fotbal, nu ? Un 
pic de curaj, și Pîrcălab ar 
putea fi 
loroasă

LIVIU
Recenta .
la Moscova de către vo
leibaliștii de la Rapid 
București în fața 
T.S.K.A. nu este prima

Sună
sub codrii verzi de brad; 
Insă știți ce-mi spuse.

aseară un suporter din 
Giuleeti 1 

C-ar fl fost eu muls mai 
bine s-o obțineți la...

Ploiești I
ANA BOLDEA, COMU

NA PECHEA. — i) Ne În
trebați de ce nu se mai 
transmite la radio emisi
unea „ Pro no melodia® ? De 
ce ? S-a... stricat ceasul pe 
care l-ați câștigat în toam
nă la această emisiune ? 
2) Echipa pe care o sim 
patizați cel mai mult este 
Steaua și totuși ne cereți 
adresa... Petrolului I Mis
terele sufletului feminin 
sînt intr-adevăr de nepâ' 
truns ! In orice caz, nu 
vă faceți griji în privința 
asta. Ajunge : „Petrolul— 
Ploiești*4. Măcar acum cît 
petroliștii sînt în fruntea 
clasamentului. Pe urmă 
s-ar putea să nu-i mai

CAROL ZEXEDEI. DOM- 
NEȘJ’I. — Steaua a cîști- 
gat de ® ori campionatul 
țării la fotbal și tot de a- 
tîtea ori șl Cupa.

MIHAI P1TIGA, BUCU
REȘTI. — Dv socotiți că, 
la meci nul intr-un joc de 
Cupă ar trebui să se ca
lifice echipa de categorie 
inferioară. La prima ci
tire. cineva ar fi înclinat 
să vă dea dreptate. Să nu 
uităm însâ câ echipele 
de categorie inferioară 
beneficiază de un factor 
care, adesea, este hotărf- 
tor pentru soarta unui 
meci de fotbal : avanta
jul terenului propriu. A- 
cesta poate înclina ba
lanța mai mult decît di
ferența de categorie între 
p echipă și alta. Aminti- 
fl-vă de întilnirea C.I.L. 
Blaj—Petrolul (petroliștii 
își amintesc., cu siguran
ță !). Ca atare, ni se pare 
mai 
normă 
Ia joc 
echipa

ținută de feroviari, în 
plasare, într-o întîlnire 
redutabilii jucători de 
Ț.S.K.A. Rapidul mai are 

palmares victoria re- 
.................  Ia Mosco- 

9—15. 8—15,

ION
Desene : N.
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ION ARDELEANU

Ion Ardeleanu învingător
in cursa de la Alatri (Italia) I

Azi Ia Hsenstadi: întâlnirea 
de fotbal (tineret} Austâia-Bomânia

Cicliștii noștri
De cîteva zile lotul 

țării noastre se ailă în Italia, Ia Acqua 
Acefosa, lingă Roma. La invitația 
forului de specialitate italian, spor
tivii noștri iau parte la cîteva între
ceri internaționale de fond. Ieri di
mineață am luat legătura prin telefon 
cu tov. Traian Dinuț — secretar ge
neral al F.R.C.

— Ce fac băieții ? La ce Întreceri 
au participat ? Cine este cei mai în 
formă ?
— Băieții se simt în general bine. Un 

singur inconvenient: aici plouă și 
este rece. Pînă acum am luat parte 
la trei competiții, toate pe trasee 
muntoase. Lucrul acesta ne-a bucurat 
fiindcă în timpul pregătirii cicliștii 
noștri au fost deficitari la acest ca
pitol. O formă deosebită manifestă 
Ion Ardeleanu. în concursul desfă- ' 
șurat la Alatri — localitate la 120 km 
de Roma — el a reușit pe un traseu 
cu numeroase urcușuri să-1 Învingă 
pe cei peste 80 de valoroși adversari. 
Clasamentul întrecerii: 1. ION ARDE
LEANU (a parcurs 130 km în 3h28:02); 
2. Luciano Luciani (Italia); 3. Um
berto Proni (Italia); 4. Gh. -Suciu... 
8. G. Ciocan... 11. N. Ciumeti; 12. 
@. Grigore — în același timp cu în
vingătorul; 15. G. Gonțea la 4:15. 
La 3 zile după această cursă ara par
ticipat la o altă întrecere, la Gradoli. 
Gursa a măsurat 110 km. Clasament i
1. Federico Palmetti (Italia) 2h45:ll t
2. Ion Ardeleanu; în același timp cu 
învingătorul au sosit și Suciu, Ciocan, 
Grigore și Ciumeti. G. Gonțea a sosit 
din nou cu peste 4 min, întîrziere.

participă luni la „Cupa înfierării"
de ciclism al

I
Joi, la Capua (lîngă Neapole) am luat 
startul în cea de a 3-a cursă pe un 
traseu de 125 km cu urcușuri de 
mare dificultate. Clasament : 1. Lev 
Delinov (U.R.S.S.) ; 2. Ion Ardeleanu,- 
3. Umberto Proni (Italia). în primul 
pluton se mai aflau Gh. Suciu, C. 
Ciocan și N. Ciumeti. G. Grigore a 
căzut după 40 km, iar G. Gonțea a 
fost angrenat într-o busculadă la ju
mătatea cursei. Au luat startul peste 
100 de concurenți.

— Din relatarea pe care ne-ați 
făcut-o reiese că C. Gonțea nu se 
află în formă. Ce se întimplă cu el ?

Răspunsul ne-a fost dat de către 
antrenorul E. Golgoți:

— De Ia primele întreceri pe munte 
Ia care am participat aici în* Italia, 
G. Gonțea n-a dat satisfacție. Anul 
acesta el a făcut în pregătire mult 
mai mulți kilometri decît în anii pie- 
cedenți și s-ar putea să fi intervenit 
o anumită oboseală.

— Care este, în continuare, pro
gramul ?

— Sîmbătă (n.r. astăzi) participăm 
ta o cursă- de kilometraj redus, iar 
luni ne vom prezenta la startul 
„Cupei Eliberării'. Vor participa 
peste 100 de cicliști din Uniunea So
vietică, R. P. Polonă, R. S. Ceho
slovacă, Franța, R. P. Bulgaria, R. P. 
Ungară, R.S.F. Iugoslavia, România 
și Italia. Această cursă aflată ia a 
21-a ediție va măsura 180 km. La
1 mai vom concura la Milano, iar la
2 mai ne vom întoarce acasă.

HRISTACHE NAUM

Primele ecouri după „europenele" de tenis de masă
găsit resursele necesare ca să depă
șească apoi jucătoare cu șanse serioase 
la primul loc : Eva Koczian (campioa
nă a Europei în 1958, 1960, 1964) și 
Svetlana Grinberg (U.R.S.S.), aflată 
în plină ascensiune. Dîrză și calmă, 
indiferent de evoluția scorului, repre
zentanta României a reușit să iasă 
învingătoare într-o întrecere extrem 

__  _ , ... de dificilă. Pentru seriozitatea cu care 
și corespondentul agenției s-a antrenat și pentru modul cum a 

știut să lupte pînă la sfîrșit, campioana 
noastră merita satisfacția dobîndită 
la Londra.

Dintre ceilalți participant: cu renu
me, suedezii—față de Malmo —și-au 
accentuat superioritatea, bineînțeles la 
băieți. Cu un Iohansson imbatabil, te
nisul de masă suedez a cîștigat trei 
titluri (echipe, simplu și dublu băr
bați). Comportări bune au avut, și re
prezentanții Ungariei (2 titluri la echi
pe femei și dublu femei) și .Cehoslova
ciei (4 finale și un titlu la dublu 
mixt).

O adevărată revelație a constituit-o 
comportarea jucătoarelor și jucători
lor sovietici, prezenți în trei finale. 
Faptul merită să fie subliniat și mai 
mult, dacă ne gîndim că sportivii so
vietici concurează doar de cîțiva ani 
în competițiile internaționale, iar la

Dacă acum trei ani, la „mondialele" 
'de la Praga, Maria Alexandru a trecut 
pe lîngă o mare victorie, pierzînd la 
limită (2—3) o partidă decisivă, ră
masă memorabilă, în fața campioanei 
lumii, japoneza Kimiyo Matsuzaki, de 
data aceasta, la Londra, sportiva noas
tră nu a lăsat să-i scape din mîini 
titlul continental. într-adevăr, dove
dind o tenacitate deosebită, așa cum 
remarca ț
„France Presse", Maria Alexandru, în 
ciuda insucceselor echipei feminine, a

Turneul de sah■>

de la Bognor Regis
LONDRA, 22 (Agerpres). — în run

da a 8-a a turneului internațional de 
șah de la Bognor Regis, Victor Go- 
cîltea (România) l-a învins pe Burnett 
(Anglia). Liderul clasamentului, iugo
slavul Karaklaici, a făcut remiză cu 
olandezul Bouwmeester. Alte rezul
tate : Andric (Iugoslavia) — Collins 
(Anglia) 1—0 ; Van Camp (Belgia) — 
Worsley (Anglia) 1—0 ; Matanovici 
(Iugoslavia) remiza cu Guldbransen 
(Norvegia) ; Thorbergson (Islanda) — 
Brogdin (Anglia) 1—0 etc.

în clasament, continuă să conducă 
Karaklaici care totalizează 7,5 puncte 
urmat de Arne Guldbransen (Norvegîai 
<u 7 puncte. Ciocîltea are acum 6 
puncte.

Dinamo București pe locul 2 
in turneul de baschet

de la Pekin
PEKIN, 22 (Agerpres). — Turneul 

internațional masculin de baschet de 
la Pekin a continuat cu desfășurarea 
a două întîlniri. Echipa Spartak Sofia 
a învins cu scorul de 55—52 (27—25) 
echipa Dinamo București. Cu trei mi
nute înaintea fluierului final scorul 
era egal : 49—49. Echipa Avangard 
Pekin a dispus cu scorul de 91—65 
(49—18) de echipa Ruda Hvezda-Praga.

tn clasament conduce Avangard Pe
kin cu 8 puncte, urmată de Dinamo 
București si Spartak Sofia tot cu cite 
8 puncte. Gwardia Varșovia cu 4 punc
te etc.

I 
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Londra au lipsit Zoia Rudnova și Var- | 
danian, titulari în reprezentativele 
respective.

în schimb, marele învinse ale celei 
de-a V-a ediții a „europenelor" sînt 
jucătoarele engleze Mary Shannon și 
Diana Rowe, considerate inițial favo
rite. Fostele campioane ale Europei au 
deziluzionat. Formația feminină a țării 
gazdă s-a clasat pe locul 5, iar în 
semifinalele de simplu femei Anglia nu 
a avut nici o reprezentantă, reușind 
doar o calificare în finala de dublu 
mixt (Mary Shannon și Chester Bar
nes). Iată că privilegiul de a juca aca
să nu a fost de vreun folos, cel puțin 
de data aceasta.

I
I

PETROSIAN-SPASSKI 3-3
A șasea partidă a meciului Petro

sian — Spasski, pentru titlul mondial 
de șah, a fost cea mai scurtă din cele 
disputate pînă acum. Cei doi com
petitori au căzut de acord asupra re
mizei la mutarea a 16-a.

Scorul meciului este acum 3—3. 
Următoarea partidă va avea loc luni.

In octombrie, a doua „Săptămină preolimpică
CIUDAD DE MEXICO, 22 (Ager

pres). — Cea _de-a doua „săptămină 
preolimpică' se va. desfășura în cursul 
lunii octombrie la Ciudad de Mexico, 
gazda viitoarei ediții a Jocurilor Olim
pice de vară din 1968. Pînă în pre
zent și-au confirmat participarea la 
această săptămină preolimpică spor-

tivi din 20 de țări printre care : Ceho
slovacia, Iugoslavia, România, Unga
ria, R.D. Germană, Polonia, Franța, 
Bulgaria, Italia, Japonia, Cuba, Suedia, 
U.R.S.S. și S.U.A. în program figu
rează atletismul, ciclismul, natația, 
gimnastica, scrima, boxul, caiac-canoe. 
baschetul și voleiul.

• Continuîndu-și turneul în S.U.A. selecționata ; 
feminină de baschet a U.R.S.S. a jucat la New 
York cu reprezentativa țârii. Baschetbalistele 
sovietice au terminat învingătoare cu scorul de 
75—40 (35—15).
• Echipa Budapestei (în realitate reprezenta

tiva Ungariei) a susținut un nou meci de veri
ficare pe :,Nepstadion“ din Budapesta. Ea a în
tîlnit formația Dinamo Zagreb cu care a termi
nat la egalitate 1—1 (1—1). Golurile au fost mar
cate de Farkaș (min. 21) și Zambata (min. 40). 
Gazdele au aliniat formația : Szentmihalyi — 
Kaposzta, Messoly, Ihasz. Mathesz — Sovari, Mol
nar — Albert: Farkaș. Flster, Fenyvesi.
• Echipa de juniori a Olandei s-a calificat 

pentru Turneul U.E.F.A. Ir. meci retur, echipele 
Olandei și Belgiei au terminat la egalitate: 1—1.

Duminica trecută, cînd antrenorul federal Edi Fruhwirth a alcătuit 
Iotul fotbaliștilor primei reprezentative a Austriei, a format și lotul 
austriac de tineret care va juca azi Ia Eisenstadt cu selecționata simi
lară a României. în fond, este vorba de o veritabilă selecționată B a 
Austriei, deoarece cei care nu și-au găsit locul în prima garnitură au 
fost selecționați în lotul de tineret.

în general, jucătorii austrieci care vor alcătui echipa în meciul ciî 
formația de tineret a României provin din cluburile fruntașe din cam
pionatul Austriei.

întîlnirea de la Eisenstadt este așteptată cu un interes deosebit de 
localnici. Meciul a fost fixat pentru sîmbătă pentru a oferi posibilitatea 
iubitorilor de fotbal din acest oraș, situat în apropiere de Viena, să 
urmărească duminică întîlnirea dintre primele reprezentative ale Austriei 
și U.R.S.S.

Fotbaliștii români s-au antrenat joi șl vineri Ia Eisenstadt șl mani
festă o bună dispoziție;

KURT CASTKA

tMilanc

Pentru Inter a fost un „Waterloo".*
„Acesta este sportul. Azi învingi, mîine poți pierde. Și sportul e viafi! 

Nu poți învinge totdeauna. Iar noi, după ce atn fost de două ori campion» ai 
Europei și ai lumii, trebuie să acceptăm cu seninătate înfrângerea".

Cu aceste cuvinte —- care se doresc calme dar care ascund de fapt desttdăi

I
I
I
I

amărăciune — Ilelenio Herrera â comentat miercuri seara neașteptata înfrîngere 
suferită de către Internazionale Milano în fața orgolioasei formații spaniole a 
lui Real Madrid.

Tocmai acestui lucru vreau să-i dedic comentariul meu de azi. Spaniolii știau, 
cînd au pășit pe „San Sîro“, că ultima lor posibilitate de a rămîne în grupul res- 
trîns al marilor echipe europene era legată dc cîștigarea actualei ediții a „Cupei 
campionilor*. Acum cîteva săptămîni, Atletico Madrid le „suflașe* jucătorilor 
iui Real titlul de campioni ai Spaniei. Așadar, steaua lui Real Madrid, care stră
lucise atîta timp pe firmamentul fotbalistic mondial, se stingea treptat-treptat...

Trebuia o „lovitură magică* pentru a o readuce la lumina ei dinainte și 
această lovitură „albii* lui Gento au dat-o tocmai pe terenul de la „San Siro*. 
unde atîtea alte echipe au încercat-o fără reușită.

Real Madrid a început jocul cu o sarcină tactică bine precizată și pe care 
a îndeplinit-o la perfecție. Marcajul, studiat cu maximă atenție de către antrenorii 

Munoz, și-a găsit în jucătorii Realului executori neobosiți, exacți, de neabătut 
de la ceea ce-și propuseseră.

„Ziua proastă* a unora dintre fotbaliștii milanezi a favorizat miercuri 
planurile adversarilor. Nici o dată nu i-am văzut pe Mazzola, Cor.so 
doi deosebit de nervoși și de certăreți), pe Bedin și pe Suarez atît de „afară dh 
fază*, atît de irascibili, cu reflexe atît de tocite.

Un singur motiv mai rămîne pentru a justifica înfrîngerea Iui Internazionale 
dar numai în parte: ploaia, care a adus terenul de joc în condițiuni care, îi 
mod cert, nu sînt cele ideale pentru jocul „nerazzurri“-Ior. In rest, pentru Inie 
a fost un „Waterloo* fără nici o altă circumstanță atenuantă.

Echipei lui Herrera îi rămîne acum satisfacția de a atinge piscul campio 
natului italian. Cu șase puncte avans față de Bologna și Napoli, înainte cu cine 
etape de încheierea campionatului, Internazionale are în buzunar titlul de cam pi 
oană și deci pașaportul pentru „C.C.E.* din 1966—67. Porțile revanșei față d 
Real Madrid sînt deschise. Bineînțeles, numai dacă echipa lui Gento va întrec 
pe Partizan Belgrad, în finala de la Bruxelles, de la 11 mai!

Cu titlu informativ, voi mai adăuga că în seara semifinalei de *pe ,,Sa 
Siro* au fost bătute toate recordurile de încasări la un meci de fotbal 
175 000 000 de lire italiene, la care se mai adaugă alte 30 000 000, ca dreptar 
de transmisie în Euroviziune. Cu acești bani, Inter poate să se gîndească 1 
achiziționarea unor jucători de clasă, cu care să-și acopere deficiențele scoase î 
lumină de meciul cu Real Madrid.

CESARE TRENTINI

I Șutul puternic al lui Gento este prelungit de Amancio în poarta l 
Sarti. Internazionale este, de fapt, eliminată...

TELEFOTO : U.P.I. — Agerpres

• In primul meci din semifinalele «Cupei o- 
rașelor tîrguri-4. Real Saragossa a întrecut echi
pa engleză Leeds United cu 1—0. Returul va a- 
vea loc Ia Leeds. Primul joc al celeilalte semi
finale (Chelsea—F.C. Barcelona) a fost amînat 
pentru o dată ulterioară, din cauza terenului 
impracticabil.
• Campionul mondial neoficial de box la 

categoria „grea", ' Cassius Clay, și-a început pre
gătirile în vederea meciului pe care-1 va sus
ține la 21 mai la Londra cu Henry Cooper (An
glia). W.B.A. (World boxing association) conti
nuă să nu-1 recunoască pe Clay ca deținător al 
titlului mondial. Acest for a aprobat ca Ernie 
Terrell să-și apere titlul mondial în cursul lunii 
iunie, desemnîndu-1 ca șalanger oficial pe-.Doug 
Jones.

iZULTATE • ȘTIR
• In turneul final al competiției internațio

nale de baschet (masculin) de Ia Santiago de 
Chile, S.U.A. au învins cu 79—69 (40—30) Bulga
ria iar Brazilia a întrecut cu 68—66 Spania.

• Concursul internațional de pentatlon mo 
dern desfășurat Ia Erevan a fost cîștigat de E- 
duard Baroiân (U.R.S.S.).
• In prima reuniune a turneului Internatio

nal de box de la Amsterdam, la categoria „mus-
Huppen (Olanda) la învins la puncte p< 

Junghaus (R.D-GJ Boxerul francez de categoria 
„cocoș4* Păyelie a dispus clar la puncte de Ai 
dridge (Țara Galilor). Campionul european 
Grudzien (Polonia) a terminat învingător me
dul susținut în cadrul categoriei semiușoară & 
francezul Amato.

In prima gală nu au evoluat cei doi boxer 
români C. Gruiescu și N. Gîju.
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