
iul XXII-Nr. 5046

Biblioteca Centrală
Regională 

Hunedoara-Deva '

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

* Miercuri 10 august 1966

Peste 350 de copii la finalele
L republicane
I Începînd de mîine șl pînă 
Lminică, cei mai talentati 
ppii ai natației noastre vor 
I prezenți la întîlnirea anuală 
b care le-o prilejuiește can
tonatul republican de înot. 
Imp de 4 zile vom avea oca
ra să urmărim la ștrandul Ti- 
cretului din Capitală peste 
50 de copii selecționați — da-

cor geta Cerb ea nu, una din tinerele înotătoare (14 ani) care s-a 
afirmat în acest sezon
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ferită unor baremuri fixate de 
federația de specialitate — de 
li secțiile fruntașe din Bucu
rești, Timișoara, Reșița, Cluj, 
libiu, Galați, Turda, Oradea, 
tg. Mureș și Arad.
I Aflate la cea de a doua edi- 
le, întrecerile republicane ale 
lelor mai tineri înotători (între 
I și 14 ani) sînt așteptate cu 
Iu deosebit interes. Concursu- 
fle din primăvară sau cele 
lin luna iunie desfășurate la 
București, Reșița și Cluj au 
Icos la iveală numeroși copii 
lalentați, cu mari perspective 
le progres, care au îmbună- 
lățit Simțitor majoritatea re- 
lordurilor republicane, unele 
[intre cifre fiind foarte apro
bate de cele pe care le înre- 
listrează copiii din țări unde 
hdlația cunoaște o deosebită 
lezvoltare. Iată de ce între- 
ferilor care încep mîine la 
piscina olimpică de la șosea 
rebuie să li se acorde cea mai 
nare atenție.

Cîteva precizări pentru ti- 
jerii participanți și... spectato-

Spartachiada de v

AU FOST DESE 
CAMPIONII

vară

MNAfl 
CAPHALEI

După frumoasa deschidere 
feestivă cu mult aplaudata de- 
fcionstrație de gimnastică artis
tică (vineri), sîmbătă după a- 
.miază și duminică dimineața, 
pe terenurile de volei, baschet 
și fotbal, pe pista de atletism 
precum și în bazinul de înot 
din parcul sportiv Dinamo au 
continuat finalele pe Capitală 
ale Spartachiadei de Vară. Or
ganizare excelentă, timp admi
rabil și un public numeros și 
entuziast — iată cadrul în care 
au avut loc aceste finale. Con
curenții, aproape 800 de tineri 
și tinere din toate cluburile 
bucureștene, s-au străduit să se 
comporte la înălțimea așteptări
lor. Și, spre cinstea lor, a an
trenorilor și instructorilor spor
tivi care i-au îndrumat, cei mai 
mulți dintre ei au evoluat la un 
Jbv,n nivel, obținînd rezultate 
țneritorii, ținînd — mai ales — 
seama de faptul că mulți dintre 
ei sînt la începutul activității 
competiționale. Se cuvin a fi

• DUMINICĂ, LA SÎNNICO- 
LAUL MARE...

de înot!
rii care cu siguranță că nu 
vor scăpa prilejul de a asista 
la aceste pasionante întreceri: 
programul cuprinde probe pe 
distanța de 50 m pentru copii 
din categoria C (8—10 ani) și 
curse de 50 m și 100 m pen
tru cei din categoria B (11—12 
ani). Concurenții din catego
ria A (13—14) se vor putea 

întrece pe distanțe de 100 m, 
200 m și 400 m. Seriile fiecă
rei probe se vor desfășura di
mineața iar finalele după-a- 
miaza.

11-14 AUGUST:

„Cupa Steaua" la ciclism
Sezonul eompetițional de ciclism 

continuă. Intre 11 și 14 august 
se desfășoară „Cupa Steaua" la 
fond. Organizată de clubul spor
tiv steaua, întrecerea programea
ză patru etape : joi — 11 august
— București — Giurgiu — Bucu
rești, 108 km ; vineri — 12 au
gust — București — Alexandria
— București, 158 km ; sîmbătă
— 13 august — București — Ur- 
zicenl (km 34) — București, con
tratimp individual, 45 km ; du
minică — 14 august — București
— Ploiești (varianta Buftea) — 
București, 120 km. La întreceri 
au fost invitate următoarele clu
buri sportive : Dinamo, Voința, 
Olimpia și C.P.B. din Capitală, 
C.S.M. Cluj, Petrolul Ploiești, 

remarcați atleții C. Florea (Me
talul), 1,70 m la înălțime și 
5,89 m la lungime, N. Nicolae 
(Metalul), 11,8 la 100 m, Maria 
Găescu (Rapid), 4,55 m la lungi
me. în general, finalele au fost 
dominate de sportivii asocia
țiilor din cadrul cluburilor 
Olimpia, Constructorul. Metalul, 
Progresul, Dinamo și Rapid. 
Mai trebuie evidențiat faptul că 
jocurile sportive, cum era și de 
așteptat, au atras în jurul tere
nurilor sute de spectatori, care 
au avut prilejul să urmărească 
întîlniri aprig disputate.

Spațiul nu ne permite să con
semnăm numeroasele întîlniri 
care au avut loc. Ne limităm 
să vă prezentăm meciurile fi
nale și pe cîștigătorii titlurilor 
de campioni pe Capitală ai 
Spartachiadei de vară, adică pe 
cei mai buni dintre cei buni, 
despre care cu siguranță că vom 
mai auzi lucruri frumoase în 
viitor. ATLETISM (masculin) : 
100 m — N, Nicolae (Metalul)

ACTUALITĂȚI• •-

...va avea loc etapa de zonă a 
campionatului republican de mo- 
tociclism viteză pe circuit. La 
startul probelor vor fi prezenți 
motocicliștii calificați în etapele 
regiunilor Banat, Brașov și Hu
nedoara. Se vor alerga curse la 
clasele 70, 125, 175, 250, 350, 500 
cmc și ataș. Primii doi clasați la 
fiecare probă se vor califica pen
tru etapa finală de la Constanța.

» HANDBAL : DINAMO BACAU
BSV BERNA 22-9 Vineri seara, o atractivă intilnire Echipa Ungariei —

BACAU, 9 (prin telefon). — In 
meciul Internațional de handbal 
desfășurat marți la Bacău, echi
pa masculină locală Dlnamo, la 
capătul unui joc spectaculos, in 
care a dominat tot timpul, a dis
pus cu 22—9 (11—3) de formația 
elvețiană BSV Berna. Cele 31 de 
goluri ale partidei au fost înscrise 
de următorii jucători .• Moldovanu 
(8), Spech (5), Gerhard (4), Ho- 
robăț (3) și Papp (2) pentru Dl
namo Bacău, Burkhardt (3), 
Schweingravder (2), Lehman, 
Glas, IOhr șl Liniger pentru 
BSV Berna. (Iile Iancu-coresp. 
reg.).

Voința Ploiești, Dezrobirea Bra
șov, C.S.O. Brăila șl, firește, e- 
chipa clubului sportiv Steaua. 
Vor lua startul 60 de alergători.

„Cupa Steaua- se desfășoară 
cu o lună de zile înaintea „Tu
rului României’^ și constituie, în 
mod firesc, un mijloc de verifi
care a potențialului cicliștilor 
noștri tn vederea selecției pen
tru participarea la această mare 
competiție internațională.

Se vor alcătui clasamente atît 
la individual cît și ia echipe.

Această întrecere ciclistă de 
lung kilometraj ne va da posibi
litatea să-1 vedem la lucru, ală
turi de seniori, pe o serie de ta- 
lentați rutieri juniori remarcați 
cu prilejul recentelor campionate

„Secvență" din finala voleibaliștilor, în care victoria a revenit ju
cătorilor de la I.O.R. (clubul sportiv Olimpia)

F
11,8 ; 200 m — N. Budișteanu 
(Metalul) 23,1 ; 400 tn - N. 
Budișteanu 55,9 ; 800 m — S. 
Beju (Constructorul) 2:13,0 ; 
1 500 m — P. lacob (Construc
torul) 4:24,2 ; înălțime — C. 
Florea (Metalul) 1,70 m ; lun
gime — C. Florea 5,89 m ; 
greutate — D. Rădulescu (Me
talul) 12,43 m. Feminin : 100 m 
Maria Perju (Voința) 15,0 ; 
200 m — Maria Perju 32,5 ; 
400 m — Maria Agrică (Voința) 
70,0 ; înălțime — Doina Vilcu

Mamaia, 1966 I Aer, soare, valurile înspumate ale mării. Și, în plus, pentru amatorii 
de sport numeroase terenuri și instalații sportive care nu prea cunosc... odihnă

internațională de box

ROMÂNIA - R.
Vineri seara, la lumina re

flectoarelor, va avea loc cea de 
a treia confruntare între repre
zentativele de box ale României 
și R. F. Germane. Pugiliștii vest- 
germani vor deplasa la Bucu
rești o formație redutabilă, în 
frunte cu fostul campion euro
pean Horst Rascher. întîlnirea 
suscită, firește, un deosebit inte
res în rîndul iubitorilor de box 
din țara noastră, deoarece selec
ționata R.F. Germane se bucură 
de frumoase aprecieri în arena in
ternațională. De fiecare dată, la 
campionatele europene, boxerii 
vest-germani au reușit să se im
pună datorită tehnicii avansate, 
acțiunilor spectaculoase din ring. 
Wemhoner (1951), Schdpner 
(1953 și 1955), Basel, Kurschat 
(1955), Homberg (1957, 1959), 
Graus (1957), Rascher (1959) și 
Freistadt (1965) sînt boxerii care, 
de-a lungul anilor, au reușit să 
cucerească titluri continentale.

Anul trecut, reprezentativele 
României și R. F. Germane s-au 
întîlnit la Hamburg și Wolfs 
burg. In prima partidă scorul a 
fost egal: 10—10, iar în cea de
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(Rapid) 1,35 m ; lungime — 
Maria Găescu (Rapid) 4,55 m ; 
greutate — Iuliana Georgescu 
(Voința) 9,29 m. în finalele de 
volei Arta grafică (Constructo
rul) a învins Tranzistorul (Glo
ria) cu 2—0 (la fete), iar 
1.0.R. (Olimpia), după un meci 
foarte disputat, a învins Auto
buzul (Constructorul) cu 2—1,

CONSTANTIN ALEXE

(Continuare în pag. a 2-a)

F. GERMANĂ
« doua, victoria a revenit pugiliști- 
lor vest-germani, cu 13—7. Ce se 
va Intîmpla vineri seara? După 
părerea noastră, meciurile se a- 
nunțft echilibrate. Rămîne ca 
boxerii români să-și „spună ou- 
vlntul" și sintem convinși că o 
vor face cu... toată tăria, cu a- 
tlt mai mult cu cît miile de iu
bitori ai boxului care vor lua loc 
în „potcoava" stadionului Repu
blicii li vor Încuraja, ca de fie
care dată, frenetic.

DIN POSTA ZILEI
TURISMUL tN FRUNTE

Una din ramurile cele mai 
îndrăgite de către membrii 
asociației sportive TINERETUL 
din comuna Iscroni, din ba
zinul carbonifer al Jiului este 
turismul. In această asociație 
sportivă au fost create condi
ții dintre cele mai bune pen
tru ca un număr cît mai mare 
de tineri și tinere să cunoască 
frumusețile din împrejurimi 
sau să străbată trasee turistice 
mai lungi de pe întreg cuprin
sul patriei. Numeroși tineri au 
făcut cunoștință cu înălțimile 
Parîngului și Retezatului, admi
rând pitorescul lor. De aseme
nea, aproape 100 de membri 
ai asociației au străbătut, în 
cadrul unor excursii bine or
ganizate, drumuri mai lungi, 
cu opriri la Turnu Severin, 
Orșova, Porțile de Fier, în sta
țiunile balneo-climaterice Her- 
culane, Tușnad, Lacul roșu, 
Borsec, pe malul lacurilor de 
acumulare de pe Bicaz și Ar
geș. Pentru această bogată ac
tivitate turistică consiliul aso
ciației sportive Tineretul din 
Iscroni merită toate laudele.

TITU CORNEA — coresp.

BUNI GOSPODARI

Recent, la sistemul MĂCIN 
al Direcției regionale de îm
bunătățiri funciare și organi
zarea teritoriului Dobrogea, s-a 
dat in folosință un microcom
plex sportiv format din tere
nuri de baschet, volei, handbal 
redus și un bazin de înot. 
Printre inițiatorii acestor ame
najări se află și inginerul Mir- 

' cea Curcă, șeful sistemului, un 
i susținător constant al activită-
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in turneul (Ic volei 
de Ia Cluj

Modificări de ultimă oră în 
lista participanților la turneul 
internațional masculin de volei 
care va avea loc în zilele de 
13—15 august în orașul Cluj, 
la care echipele Poloniei și Tur- 
ciei nu se mai prezintă. La com
petiția de verificare de la Cluj 
va lua parte, în schimb, îm
preună cu echipa R.P. Chineze 
și cu cele două formații ale 
reprezentativei noastre, garnitu
ra Ungariei, care se pregătește 
de asemenea pentru „mondia
lele" din Cehoslovacia 

ții sportive. De asemenea, în 
munca de amenajare a terenu
rilor sportive s-au mai evi
dențiat inginerul Marcel Di- 
nică, normatorul tehnolog Mi
hai Șchiopu, contabilul Eugen 
lonescu, muncitorii Ion Bădes- 
cu, Osip Vlas, Panait Țepe- 
luș, Nicolae Osipov, Ion Bă- 
descu etc. Conducerea siste
mului a hotărît, totodată, să 
amenajeze un vestiar și o baie 
cu dușuri, care vor fi date în 
folosință în aceste zile. Cu oca
zia inaugurării microcomplexu- 
lui sportiv s-a desfășurat un 
interesant program din care 
desprindem „miuța" (de două 
reprize a 30 de minute) din
tre formațiile Sănătatea și 
Progresul Măcin, partidă în
cheiată cu victoria categorică 
a ultimei echipe (6—1).

IONEL JIPA — coresp.

„CUPA ZIARELOR LOCALE"

Redacțiile ziarelor „Drapelul 
roșu" și „DoIgozo'N^p" din 
SATU MARE au organizat o 
competiție rezervată micilor 
fotbaliști de la școlile generale, 
dotată cu „Cupa ziarelor lo
cale". Turul întrecerilor a luat 
sfîrșit de curând, în fruntea 
celor două serii situîndu-se 
echipele Școlii generale nr. 4 
(5 puncte și golaveraj 16:3) 
și, respectiv, Școlii generale 
nr. 8 (6 p și 12:0). Meciurile 
au scos în evidență o serie 
de copii talentati, printre care 
figurează: Prunilă, Nichita,
Szekely, Kovacs (Șc. nr. 4), 
Rist, Miclăuș, Tilvic (Șc. nr. 
8), Anitas, Săpunaru, Gaidici 
(Șc. nr. 1), Izvora, Illes, Bathori 
(Șc. nr. 5), Orha, Pavel (Șc. 
nr. 6) și Balica (Șc. nr. 21.

AUGUSTIN VERBA — coresp.



TENIS DE CÎMP

Noi campioni
PR0DLEF1A SELECȚIEI DIN NOD IN DISCUȚI

republicani de juniori
CLUJ (prin telefon). în cea de-a 

opta zi a întrecerilor celor mai buni 
tenismani juniori au fost desemnați 
noi campioni ai țării. Astfel, la sim
plu băieți, cat. 15—16 ani, Marinei 
Bondoc (Progresul București) a adus 
■Capitalei un loc I în această com
petiție. El a cîștigat de o manieră 
categorică turneul final. Pentru locu
rile următoare lupta a fost deosebit 
țde aprigă, clasamentul fiind decis la 
selaveraj. Rezultate: Bondoc cu Soti- 
iriu 6—4, 6—1, Giurgiu 6—2, 6—3, 
Hărfidău 6—4, 1—6, 6—1 ; Hărădău 
leu Giurgiu 7—5, 6—1, Sotiriu 6—3, 
11—6, 1—6 ; Giurgiu — Sotiriu 6—0 
6—2 . clasament : 1. M. Bondoc (Prog. 
Buc.) 3 v. — campion republican —, 
2. D. Hărădău (Constr. Hunedoara) 
1 v. (4—4), 3. I. Giurgiu (Ind. sîrmei 
C. Turzii) 1 v. (2—4), 4. V. Sotiriu 
(Construcții Buc.) 1 v. (2—5). Cu re
zultate așteptate s-au încheiat pro
bele de dubiu băieți și dublu fete. 
Cuplurile C. Dumitrescu—V. Marcu 
(SI. r. Bv.) și Vera Rado—Agneta 
Cun (Universitatea Cluj) 
primele locuri, reeditînd 
realizate anul trecut.
dublu băieți, semifinale: 
trescu, V. Marcu—Boldor,
6—4, 6—3; Sântei, Mureșan—Navrotki, 
P. Dumitrescu 6—4, 6—3, 6—3,
finala : C. Dumitrescu, V. Marcu (St. 
r. Bv.)—Sântei, Mureșan (Ind. sîrmei
C. Turzii, St. r. Bv.) 6—4, 6—3, 6—4; 
dubiu mixt, semifinale: F. Bucur, L. 
Tănasescu—M. Oargă, A. Cîrnaru 
5—7, 6—4, 7—5; V. Rado, A. Cun—
D. Sîrbu, V. Balaș 6—0, 6—2, finala: 
V. Rado, A. Cun (Universitatea Cluj) 
—:F. Bucur, L. Tănăsescu (St. r. Bv., 
Universitatea Cluj) 6—2, 7—5.

De aurind, s-a încheiat la Timișoara 
cea de a Xlll-a consfătuire metodico- 
științifică în probleme de cultură fizică 
și sport, organizată de Centrul de cerce
tări științifice din localitate sub îndru
marea Consiliului științific al UCFS. 
Consfătuirea și-a propus să trateze două 
teme: „Selecția — factor important in 
sportul de performantă* și „Aspecte 
medico-pedagogice ale educației fizice*.

Astăzi, performanțele au atins valori 
foarte mari, care nu pot fi realizate de
cit de către tineri dotați cu un complex 
întreg de calități. Datorită acestui fapt 
specialiștii și antrenorii își pun o serie 
de întrebări : cit de mare să fie volu
mul de. efort in funcție de virstă, sex, 
particularități morfo-funcționale, de ra
mura de sport etc. La ele au încercat 
să dea răspuns comunicările prezentate 
la consfătuirea de la Timișoara.

In lucrarea „Criterii de selecție pen
tru sportul de performantă*, (prof. 
Cornel Răduț) autorul a precizat sfera 
și conținutul criteriilor de bază în se
lecția pentru sportul de performanță. 
Folosind date comparative din competi-

ții cu caracter mondial, european și bal
canic, lucrarea aduce o contribuție prac
tică prin faptul că dă unele indicații 
pentru fiecare ramură și probă de sport, 
în sensul precizării criteriilor specifice. 
In lucrarea „Criterii medicale de selec
ție la tineretul sportiv*, autoarele, dr. 
Edith Petruț și dr. Angelica Lăzăroiu, 
au prezentat rezultatele experienței lor

zele psihologice ale selecției In sport*. 
Autorul arată, piintre altele, că criteriile 
de selecție trebuie să fie măsurabile, 
etalonabile. In activitatea sportivă se 
lucrează cu oameni tineri, în curs de 
dezvoltare, capabili să-și îmbunătățească 
o serie de calități. Printre aceste ca
lități se numără și cele psihologice, că
rora antrenorul, pedagogul trebuie să le

Consfătuirea metodico-științifică
de la Timișoara

munca de control și de îndrumare a 
tinerelului sportiv. I’c lîngă datele ob
ținute prin probele de control și do ve
rificare a aptitudinilor s-au prezentat și 
datele somatice și fiziologice ale con
trolului medical inițial, care pot servi 
drept norme de îndrumare la diferite 
discipline sportive. 0 altă lucrare in
teresantă a fost aceea a conf. univer
sitar Mihai Epuran „Cu privire la ba-

în cuvenită. Asistenta 
prezentat comunica* 
metodica efectuării 

pregătirii timpurii a

acorde importanța 
Cornelia Negru a 
rea „Contribuții la 
selecției in vederea 
unei echipe feminine de baschet*. Ba- 
zîndu-se pe munca sa, de mai mulți 
ani, cu un lot de eleve din clasele a 
Vl-a și a VlI-a, autoarea comentează 
atît probele de control efectuate, cît și 
haremurile și datele antropometrice care

au determinat selectionarea elevelor! 
grupa de pregătire timpurie la bas® 
feminin. f

Pe marginea referatelor s-au pul 
discuții interesante, care au avut d:| 
să elucideze, în bună măsură, o $1 
de probleme cum ar li: criteriile de I 
lecfie și mijloacele ei, virsta la <1 
trebuie începută selecția, particularity 
de care trebuie, să se țină seama, teși 
psihologice care pot fi folosite pentl 
dezvălui aptitudinile individului, /aefl 
controlului medico-sportiv etc. I

Consfătuirea de la Timișoara a al 
meritul de a fi reluat problema sel 
ției, care a mai fost dezbătută ini 
altă consfătuire, la București. S-a J 
tat că, în momentul de față, ea I 
este suficient de fundamentată nici I 
punct de vedere teoretic și nici prad 
De aceea, Centrul de cercetări științil 
de la Timișoara și-a propus ca la viill 
rea consfătuire să abordeze din nou. 
pectele multiple ale selecției I

ELENA DOBINC

au ocupat 
succesele 

Rezultate: 
C. Dumi- 

Stan 6—2,

P. RADVANI — coresp.

CÎȘTIGÂTORII CONCURSULUI
REPUBLICAN PENTRU COPII

Acum cîtva timp s-a desfășurat 
Hunedoara concursul republican 
tenis pentru copii. Au luat 
aproape 100 de sportivi din 
rești, Arad, Brașov, Cîmpia 
Iași, Cimpina, Cugir, Cluj,

la 
de 

parte 
Bucu- 

Turzii, 
Hune

doara, Oradea, Salonta, Timișoara și 
1g. Mureș. Iată rezultatele finalelor: 
băieți : cat 13—14 ani : Gabriel Tur- 
cu (SSE 2 Buc.) — Sorin Cernăianu 
(SSE 2 Buc.) 6—3, 6—5, cat 11—12 
ani: Traian Marcu (Steagul roșu 
Brașov) — Florin Manea (Dinamo 
Buc.) 6—2, 6—6; fete: cat. 13—14 
ani : Felicia Bucur (Steagul roșu 
Brașov) — Elena Cotuna (SSE 2 Buc.) 
6—0, 6—-i ; cat. 11—12 ani: Cristina 
Bădin (Dinarno Buc.) — Anca Floreș- 
tcanu (SSE 2 Buc.) 6—4, 2—6, 6__4 ;
cat. 8—10 ani: M. Simionescu (Dina
mo Buc.) — M. Hagiu (Dinamo Buc.) 
f>—4, 6—5 ; dublu băieți: Stoleru, 
Giurgiu (Ind. sârmei C. Turzii) __
Turcu, Cernăianu (SSE 2 Buc.) 6—5, 
6—3 : dublu fete : Bucur, Micu (Stea- 
jgul roșu Brașov) — Cotuna, Tacaci 
(SSE 2 Buc, Constructorul Hune
doara) 6—3, 6—1; dubiu mixt: F. 
Bucur, Cristescu (Steagul roșu Bra
șov, Universitatea Cluj) — Tacaci, 
Stoleru (Constructorul Hundeoara, 
Ind. sîrmei C. Turzii) 6—3, 6—2.

CICLISM Consemnări la mijlocul sezonului
Actualul sezon ciclist de vară a 

programat, spre deosebire de anii 
trecuți, un mare număr de competiții 
de fond. Acesta este un fapt pozitiv, 
care a influenfat in bine desfășurarea 
procesului de instruire-antrenament.

Rămlnind încă în domeniul proble
melor organizatorice, două evidenți
eri-, GĂSIREA UNOR NOI TRASEE, 
DE MARE DIFICULTATE (Brașov — 
Pirîul Rece — Predeal — Brașov — 
Poiana Brașov și Brașov — Sighișoa
ra) — contribuție directă la ridicarea 
măiestriei cicliștilor noștri și CREȘ
TEREA POTENȚIALULUI ORGANI
ZATORIC al federației, comisiilor re
gionale Brașov și Ploiești și al clu
burilor sportive Voința, Olimpia, Fla
căra, Steaua și Dinamo.

Ce impresie ne-au lăsat alergătorii 
noștri în această perioadă de virf 
competifional ? Să începem cu ju
niorii care ne oferă un cimp mai larg 
de aprecieri. Din rindul lor se deta
șează net ca valoare Ștefan Suciu, 
elevul antrenorului Martie Ștefănes
cu. tn mai puf in de doi ani tinărul 
ciclist brașovean a cucerit îl titluri 
de campion al țării, demonstrindu-ne 
prin aceasta că iși merită cu priso
sință titlul de „șef de promoție". Spre 
deosebire de alți rutieri tineri, Ștefan 
Suciu întrunește toate cele trei cali
tăți necesare unui alergător de va
loare : are sprint, urcă bine, realizea
ză performante bune la contratimp 
(43,1 km — medie orară pe 30 km). 
La o oarecare distanfă, dar totuși în 
„primul pluton", se află cîțiva cicliști 
cu reale perspective : C. Grigore (Vo
ința București), Tudor Vasile (Pe
trolul Ploiești), Ștefan Cernea (SSE 1 
București), Ștefan Rusen (CSO Brăila), 
Alex. Sofronie (SSE 1 .București). în 
plutonul doi: 1. Rădăcină (Petrolul 
Ploiești), V. Sălăjan (CSM Cluj), Gh. 
Răceanu (CPB), Marian Lazăr (Di
namo București), Liviu Marian (Trac
torul Brașov) și Nicolae David (CSO 
Tg. Mureș). Unii dintre acești spor
tivi vor putea ajunge — prin muncă, 
conștiinciozitate și dirzenie — pe pri
mul plan în ciclismul românesc. Este, 
fără îndoială, un succes al activității 
antrenorilor Martie Ștefănescu, Sima 
Zosim, Traian Chicomban, Mihai Si- 
mion, C. Cir Jan, V. Chiș, C. Burcea, 
M. Mihăilescu și I. Dorgo. Dar (exis
tă — și aici — un „dar"), trebuie să 
spunem că numărul cicliștilor talen
tat! este încă prea mic. Cind actuala 
generație de „seniori" se va retrage 
din activitatea competitionaid, pluto
nul fruntaș va ti și mai restrins. Se

mulțumește oare antrenorul Martie 
Ștefănescu doar cu Ștefan Suciu ? Dar 
ceilalți antrenori socotesc că pri
măvara va veni în ciclism doar cu o 
singură floare ? Părerea noastră este 
că și în ciclism mai există carențe 
de selecție, că mulți antrenori sînt 
în goană după rezultate imediate și

Steaua și Dinamo se detașează clar 
de restul alergătorilor atit ca pregă
tire, cit și ca dorință de afirmare, tn 
competițiile de pină acum, alergătorii 
de la Dinamo s-au dovedit mai omo
geni și chiar mai valoroși decit cei 
de la Steaua. Deci, un nou decalaj. 
Vorbind in general despre comporta
rea seniorilor, două observații: o ne- 
permisă fluctuajie de formă de la o 
competifie la alta și nepăsare fată 
de întrecerile internaționale. în afara 
rutierilor Gabriel Moiceanu, Ion Ar
de leanu, Walter Ziegler și Fr. Gera, 
nici unul dintre ceilalți nu s-au stră
duit să folosească fiecare întrecere 
pentru 
tăfirea 
donuri 
„Cupa 
pun sub semnul Întrebării activitatea 
unor antrenori și seriozitatea unor 
cicliști cotați printre fruntașii spor
tului nostru cu pedale.

în actuala situație, cind materialele 
necesare desfășurării competițiilor și 
antrenamentelor sînt în număr foarte 
mic, antrenorii, birourile secțiilor de 
ciclism, conducerile cluburilor spor
tive și federația de specialitate tre
buie să analizeze cu .simț de răspun
dere cine merită în continuare credit. 
De „sezonieri", de alergători care nu 
urmăresc altceva decit să fie pre- 
zenți din cind in cind la startul unei 
curse (dar nu și la... sosire), de plim
băreți nu are nevoie ciclismul nostru

afirmare sau pentru îmbunti- 
pregătirii. Numeroasele a'oan- 
(majoritatea nemotivate) din 
orașului București" la fond

HRISTACHE NAUM

Spartachiada de va
(Urmare din pag. 1)

la băieți. GIMNASTICĂ (feminil 
1. FL roșie (Olimpia), 2. Biruia 
(Progresul), 3. Dacia (Rapid) ; masfl 
lin : 1. Aurora (Olimpia), 2. Grivl 
Roșie (Rapid), 3. I.T.B. (Progresii 
La baschet băieți : I.C.H.F. (Constrl 
ția) a învins Metalurgistul cu 36—I 
(19—6). Handbal masculin : Unia 
fabrica de ace (Olimpia) -••Nk Dinam 
21—10 (10—5), după un meci în ca 
dinamoviștii s-au prezentat neaștcpl 
de slab. La fete Bumbacul (Olimpl 
a învins detașat F.R.B. (Metalul) I 
12—3 (3—1). La trîntă cei mai l/J 
s-au dovedit a fi A Marin (Dinam] 
cat. 55 kg, M. Dunca (Din.) — 61 11 
C. Lăpușneanu (Din.) — 68 kg, 1 
Iordache (Progresul) — 76 kg, I 
Neacșu (Metalurgistul) — 84 kg, .1 
Drăgliici (Din.) — +84 kg. La ciclist 
au ieșit campioni M. Ioniță (C.P.B. 4 
Flacăra). P. Jercan (C.P.B. — FlacărJ 
Ancta Dumitrache (Steaua) și Gel 
Petrescu (Fulgerul — Progresul). îl 
înot au cîștigat Lucian Radu (AvîJ 
tul), I. Petrov (Dinamo), F. Lincu (Ml 
talul), Leontina Marinescu (Construi 
torul). Doina Glieghea (Olimpia), ia 
la tir I. Ion (Metalul) și Maria Po 
pescu (Olimpia). La fotbal, în mecii 
care a încheiat întrecerile finale, ta 
lentata echipă a Uzinelor de mașini 
unelte a cîștigat cu 4—0 (0—f^jocu 
cu FI. roșie.

Și acum să așteptăm finalele dii 
celelalte regiuni.

Posesori auto!

ȘTEFAN SUCIU (Dezrobirea Brașov) 

— .în consecință — pregătesc cu a- 
tenfie un ciclist sau doi care le pot 
satisface pe moment obiectivele. O 
analiză judicioasă a federației de 
specialitate va putea pune punct a- 
cestei situații.

La seniori, o remarcă mai veche: 
cicliștii de la cluburile sportive

FINALISTELE „REPUBLICANELOR"
DE JUNIORI AU FOST DESEMNATE

In șase orașe, vineri, sîmbătă și 
minică s-aii desfășurat întîlnirile 
cadru) turneelor iiHerregionale 
campionatelor republicane pentru echi
pele de junioare și juniori. Iată rezul
tatele înregistrate și echipele calificate 
pentru lina lele care vor avea loc în
tre 12 și 14 august la Sibiu.
? GAEȘTI. — Turneul zonal feminin a 

filat sfîrșit cu victoria echipei Ș.S.E. 
Constanța, învingătoare cu 3—2 în fața 
'Științei Găești (locul 2), cu 3—0 în 
dauna Ș.S.E. Bacău (locul 3) și tot cu 
3—0 în meciul cu Energia Alexandria 
(locul 4).

RM. V1I.CEA. — Dispunîrid de 
Ș.S.E. Bacău (3—2), Ș.S.E. Constanța 
(3-e-0) și Știința Videle (3—-I), cla
sate pe locurile 2—4, echipa masculină 
Ș.S.E. Rm. Fileta a cîștigat turneul și 
s-a calificat pentru finalele campionate
lor republicii ne de juniori.

du- 
din 
ale

BRAȘOV. — In turneul interregio
nal feminin a cîștigat și s-a calificat 
pentru finale echipa de junioare din lo
calitate Meteorul, care a învins cu 
3—0 în meciurile jucate cu toate ce
lelalte formații : Ș.S.E. Ploiești, Ș.S.E. 
Tg. Mureș și Sănătatea Tg. Jiu, clasate 
pe locurile 2—4. (EUG. BOGDAN-co- 
resp.).

SIBIU. — La turneul zonal al „re
publicanelor” de juniori care a avut loc 
aici nu s-au prezentat decit trei echipe, 
absentînd Ș.S.E. Tr. Severin. Meciul 
principal s-a disputat între Ș.S.E. Plo
iești și Ș.S.E. Sibiu, prima echipă în- 
vingînd cu 3—2 (—12, —11, 7, 8, 11) 
și calificîndu-se astfel în finală. Pe lo
cul trei al turneului masculin s-a clasat 
Ș.S.E. Tg. Mureș, care i-a cedat cu 
0—3 echipei ploieștene și cu 1—3 celei 
din Sibiu. (I. lOb'ESCU- coresp.J,

IAȘI. — La capătul turneelor 
regionale de la Iași, pe primele 
s-au clasat echipele de juniori 
junioare ale Ș.S.E. nr. 2 București, 
care vor juca deci în finalele „republi
canelor”. Pe locurile următoare, la băieți:
2. Ș.S.E. Cluj, 3. C.S.M.S. Iași, 4. Ti
nerețea Fălticeni; iar la fete: 2. Liceul 
„N. Bălcescu” Cluj, 3. Știința Huși, 4. 
Știința Fălticeni.

ALBA IULIA. — întrecerile din faza 
de zonă a campionatelor republicane 
de juniori și junioare au luat sfîrșit 
la Alba Iulia cu victoria formațiilor 
Ș.S.E. Oradea, calificate pentru finale. 
In urma lor s-au clasat: 2. I. G. Arad,
3. Știința Alba Iulia, 4. Progresul 
Șomcuta Mare în turneul de juniori, 2. 
Ș.S.E. Timișoara, 3. Știința Alba Iulia 
și 4. Olimpia Satu Mare în turneul de 
junioare.

utâer- 
locniri 
și de

Cooperativele meșteșugărești din regiunea Banat, 
DINAMO" Timișoara, str. Dorobanților nr. 63. telefon 1.79.11. 
MUNCA" Lugoj, str. Titulescu nr, 20, telefon 315 B. 
BÎRZAVA" Reșița, str. Romanilor 
PRECIZIA" Arad, str. !

Prin unitățile lor vă oferă întreținerea și 
în termen de garanție și post garanție. De asel. 
de executarea lucrărilor spălat și gresat — la aceste unități.

Orarul de funcționare : 7-22 cu serviciu și în zilele de sărbătoare. 
Se asigură orice intervenție pe traseu.
Adresați-vă la telefoniste mai sus.
Pentru turiști se oferă xQ^rite articole de sport și plajă prin uni

tățile de închiriere ale cooperativelor :
„AV1NTUL" Timișoara, bd. 6 Martie nr. 11
„AVINTUL" Timișoara, str. Ștefan cel Mare nr. 6
„AVÎNTUL" Timișoara, ștrandul Tineretului
„PRECIZIA" Arad, str. Republicii nr. 64 
„LUGOJANA" Lugoj, str. Semenicului nr. 12 
„BÎRZAVA" Reșița, str. 6 Noiembrie nr. 40 
„SEMENICUL" Caransebeș, str. 30 Decembrie nr. 1 
De asemenea, un bogat sortiment de produse de artă populară 

artizanat prin magazinele :
„ARTA MEȘTEȘUGĂREASCA" Timișoara, 

telefon 1.22.82
„ARTA MANUALA" Arad, str. Cloșca nr.
„ARTIZANAT" 
„ARTIZANAT" 
„ARTIZANAT" 
ARTIZANAT" 
„ARTIZANAT" 
„ARTIZANAT" 
„ARTIZANAT" 
„ARTA POPULARA" Herculane Parc - complex - terasă 
„ARTIZANAT"

facere :
„ARTIZANAT" 
„ARTIZANAT" 

ransebeș)

RomanilorJir. 14, telef. centr. 1203.
Sebeșului ^06, tele^^63.

i rțHkirea autoturismelor 
semenea, puteți beneficia

fi
bd. 6 Martie nr. 12,

2, telefon 4482
Arad, str. Cernei nr. 2 
Gara C.F.R. Curtici, Biroul
Gara C.F.R. Moravița 
Moravița - rutier vamă
Buziaș. Parc, bazar
Lugoj, str. 6 Martie nr. 4 
Caransebeș, str. 30 Decembrie nr. 60

O.N.T. „Carpați'

Reșița, str. 7 Noiembrie nr. 31 fi punctele de des-

Timișoara, „Autoservire", str. Dorobanților nr. 63 
Complexul de Cabane „Muntele Mic" (raionul Ca-



DE CE SĂ NE ÎNTOARCEM
UNDE ERAM CU ANI Șl ANI ÎN URMĂ?

Știința Craiova—S.K.A. Rostov
2-1 (1-0)

Vîntul și pista de elan de la lun- 
ime și triplu au fost desigur ad- 
ersari dificili la Cluj, pentru con- 
urenții anumitor probe. Aceasta 
xplică rezultatele sub posibilitățile 
ctuale ale unora dintre atleți. Au 
xistat însă și alte probe la care 
u s-a mai plătit .tribut" vîntului 
i nici pistei și totuși rezultatele n-au 
ost cele promise.

La 400 m garduri, de pildă, rezul- 
atele înregistrate sînt aidoma celor 
e acum 8—9 ani ; la disc, în afara 
ui Naghi și Sălăgean (nici ei în cea 
îai bună formă), concurenții au ob- 
inut cifre mai slabe decît recordul, 
in 1932, al lui Petre Havaleț; la 
ftOO m. lordache, al treilea clasat 
ru un record personal, ne-a reamintit 
:ă Nic. Bunea fugise, încă acum 13 
ini, 14:42,0 ! La greutate, cu rezul- 
atul său din 1937 (14,31 m) Nicoiae 
jlurău ar fi urcat pe podiumul pre- 
nianților, iar la 400 m, cum am mai 
irătat, al treilea clasat a avut 
>0,0 sec ! Spunea Ion Wiesenmayer, 
ost campion al acestei probe și încă 
recordman, din 1957, că chiar și 
acum, la peste 40 de ani, cu numai 
cîteva luni de antrenament, poate că 
tot ar reuși să se califice pentru o 
finală de campionat la 400 mii!

întrecerile de la Cluj ne-au dove
dit, o dată în plus, că în atletism 
contăm doar pe unul-doi, cel mult 
trei sportivi de o valoare ceva mai 
bună, decalajul de rezultate dintre 
aceștia și ceilalți fiind pregnant evi
dențiat ^ie rezultatele obținute. Dacă 
la fete£ la cele mai multe probe, se 
poate constata apariția unor talente 
autentice (Goth, Baciu, V. Anghel, 
Sîrstea, Anghelescu, Stoenescu etc.), 
lă băieți stăm încă nepermis de slab. 
Comportarea juniorilor Hidioșanu, 
Puiu, Rusu și altora care au depășit 
de curînd virsta junioratului, Costa- 
che, Perța etc. nu este în măsură să 
ne facă să privim liniștiți evoluția 
viitoare a atletismului nostru.

Ne gîndim, și trebuie să ne gîn- 
dim cu toții, că pînă la Jocurile 
Olimpice din Mexic au mai rămas 
doar doi ani / Cîți dintre atleții noștri

Elisabeta Baciu, autoarea recordului

CRAIOVA (prin telefon). — Aștep
tat cu mult interes la Craiova, cel de-al 
doilea meci susținut în țara noastră de 
către echipa sovietică a atras pe sta
dion un mare număr de spectatori. 
Ei au aplaudat la scenă deschisă un 
joc frumos, apreciind forma bună în 
care se găsesc studenții craioveni, 
„gata — așa cum ne spunea antre
norul Teodorescu — să ia un start 
bun în campionatul care se apropie44.

Partida a început în nota de do
minare a gazdelor, în timp ce oaspeții 
au jucat prudent, stăvilind atacurile 
întreprinse de fotbaliștii craioveni. în 
minutul 5, totuși, în urma unei com
binații frumoase, craiovenii deschid sco
rul prin extremul dreapta Mihăilescu 
care a reluat în gol mingea primită de 
la Sfîrlogea. După acest gol sovieticii 
ies la atac, inițiază cîteva acțiuni reu
șite, dar apărarea echipei craiovene este

la post. Pînă la sfîrșitul reprizei pu
blicul asistă la un joc spectaculos, 
deschis, în care echipele fac multă 
risipă de energie.

în repriza a doua oaspeții intră ho- 
tărîți pe teren, forțînd egalarea, pe caro 
o realizează în minutul 50, la o învăl
mășeală în fața porții craiovene, cind 
Burov trimite mingea în plasă. în con
tinuare se ratează ocazii bune de am
bele părți. în minutul 54 Kucinscos tri
mite greșit o minge „acasă4*, caie este 
interceptată de Sfîrlogea, acesta nernai- 
avînd altceva de făcut decît s-o in
troducă în poartă.

Pînă la terminarea meciului sovieticii 
practică un ioc combi na tiv, spectaculos, 
cu pase rapide, dar apărarea precisă a 
studenților face ca rezultatul să rătnînă 
favorabil gazdelor.

ROMICĂ ȘULȚ - coresp. req.

Ce-ar fi să mai răsfoim regulamentul ?

Pronoexpres • Loto
PREMIILE CONCURSULUI

^ONOEXPRES Nr. 3t DIN
3 AUGUST 1966

Categoria â II-a: 1 variantă a
13.431 lei și 8 variante a 8.431 lei. 
- Categoria a III-a: 40 variante a 
1.042 lei.

Categoria a IV-a: 371 variante, a 
183 lei.

Categoria a V-a t 1184 variante a 
18 lei.

Categoria a Vl-a: 5635 variante 
i 25 Iei. ■

Report la categoria I : 45.043 lei.
Premiul de 25.000 Iei atribuit unei 

rariante de la categoria a II-a va fi 
ras la sorți, astăzi miercuri 10 au- 
[ust a.c. după tragerea Pronoexpres 
are va avea loo la București în str.. 
loamnei nr. 2.

LOTO

La tragerea premiilor mari Loto din 
• august 1966 au fost extrase din 
îmă următoarele numere :

FAZA I: (bilete de 10 și 20 lei)

Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea

I 
a H-a 
a III-a 
a IV-a 
a V-a

83 85 62
79 68 35
76 51 66
47 77 10
25 14 76

EAZA a II-a : (bilete de 8 și 20 lei)

Extragerea a Vl-a
Extragerea a VH-a
Extragerea a VIII-a
Extragerea a IX-a

40 57 26
32 51 68
12 14 53
90 24 14

FAZA a III-a: (bilete de 4 lei)

Extragerea a X-a 19 22 72
Extragerea -a Xl-a 84 68 30

EÂZA a IV-a : (bilete de 2 și 20 lei)

Extragerea a XH-a 6 73 23

Fond de premii : 1.695.921 lei.

Rubrică redactată de Admifiistr'ațîa' 
le stat Loto-Pronosport,

vor fi în măsură să fie selecționați 
și să se comporte la înălțime la 
viitoarele întreceri olimpice ? Este o 
întrebare la care nu știm cum pot 
răspunde consiliile celor mai multe 
dintre cluburile noastre, antrenorii și 
profesorii de educație fizică, activiștii 
atletismului din regiuni.

Situația atletismului nostru a fost 
analizată, nu o singură dată, în fel 
și chip. Și, de fiecare dată, s-au con
statat cauzele care frînează un pro
gres la nivelul cerințelor internațio
nale și, tot de fiecare dată, au fost 
stabilite planuri concrete de măsuri 
pentru remedierea situației, pentru

de junioare pe 800 m — 2:08,6.
Foto: P. Romoșan

impulsionarea activității generale. 
Dar, după cum se constată din acti
vitatea practică, întocmim planuri 
excelente pe care, apoi, nimeni nu 
se mai luptă să le realizeze ! De 
aceea multe din acțiunile bune ini
țiate, în diferite perioade, de depis
tare a elementelor talentate n-au avut 
continuitate și au fost abandonate cu 
mult mai înainte de a fi dat primele 
roade. Marile performanțe nu se fac, 
bătînd din mîini. Pentru a le obține 
trebuie răbdare, perseverență și mun
că, foarte multă muncă de calitate !

ROMEO VILARA

„Cupa României"
Săptăniîna aceasta, amatorii de între

ceri hipice din Constanța vor avea pri
lejul să asiste la dispute spectaculoase, 
limp de trei zile — vineri, sîmbătă și 
duminică — stadionul 1 Mai va găzdui 
cea de a doua ediție a „Cupei României44 
la obstacole. In program figurează probe 
rezervate seniorilor, juniorilor și fete
lor. precum și pe echipe.

Comisia de organizare a acestei im
portante competiții hipice a invitat să 
participe sportivi de la cluburile bucu- 
reștene Steaua, Dinamo și Știința, de la 
C.S.M. Sibiu, Petrolul Ploiești, C.S.M.S. 
Iași, precum și de la asociațiile

sportive Progresul Craiova și Recolta 
Mangalia. Astfel, publicul constănțean 
va putea admira evoluția maeștrilor spor
tului Vasile Pinciu, Gheorghe Langa, 
Oscar Recer și Constantin Vlad, ale 
sportivilor fruntași Aurelian Stoica, 
Mircea Stancu, H. Mtiller, Liliana Nițu- 
lescu, Manuela Bogza, Mihaela Geor
gescu, Emilia Podara, Gabriela Ionescu. 
De asemenea, pe foile de concurs au 
fost înscriși membrii lotului republican 
de juniori: Gheorghe Moiseanu, Alexan
dra Bozan, Ion Popa și Ștefan Teodo- 
rescu.

N-am notat minutul în care s-a pro
dus faza despre care ne vom ocupa mai 
jos. De altfel, nici n-are importanță, 
nefiind vorba în rîndurile de față de o 
cronică sportivă. Dar, fără îndoială, 
spectatorii care au văzut meciul de fot
bal dintre Rapid și Știința București au 
reținut această fază petrecută în repriza 
a doua: de la 20 metri de poartă, Cicu, 
unul dintre mijlocașii echipei Știința 
București, a executat cu toată forța 
o lovitură liberă, pe care Răducanu, 
portarul Rapidului, printr-un salt spec
taculos a respins-o cu pumnul în cor
ner.

Fază frumoasă și... aplaudată chiar 
de unii dintre spectatori care nu și-au dat 
seama de fundamentul total greșit pe 
care a fost construită ea. Ea a fost 
urmarea necunoașterii regulamentului a 
tît de către Cicu, cit mai ales de că
tre Răducanu, portarul echipei de cate
gorie A, Rapid. Fiindcă, la această 
fază, n-a fost vorba de O LOVITURĂ 
LIBERĂ DIRECTĂ, CI DE O LOVI
TURĂ LIBERĂ INDIRECTĂ. Deci, șu
tul tras direct în poartă de către Cicu nu 
a avut nici un fel de rațiune. Iar in-

NOI ARBITRI
LA SATU MARE
Colegiul de arbitri din orașul Satu 

Mare a organizat un curs pentru 
pregătirea de noi arbitri de fotbal. 
Lecțiile au fost fipute de arbitri cu 
experiență: I. Pop, Alexandru Nuti, 
Gavril Farcaș și Gh. Anderco.

Recent, a avut loc examenul teo
retic, care a fost trecut cu succes 
de cursantii Aurel Mihnea, Vasile 
Ambruș, Mihai Batas și Iosif Taar.

ZOLTAN COVACI — coresp.

Practicați gimnastica de dimineață ia domiciliu (I)
Inaugurăm în acest număr o ru

brică solicitată de mulți dintre cititorii 
ziarului nostru, oameni ai muncii de 
toate vîrstele, de toate profesiile. Tit
lul ei: „Practicați gimnastica de dimi
neață la domicilia**...

Asupra utilității gimnasticii aproape că 
nu mai este necesar să insistăm. Au 
scos în relief valoarea acestei activi
tăți numeroși medici specialiști, meto- 
diști, profesori și antrenori. Este bine
cunoscut faptul că exercițiile fizice prac
ticate metodic, la începutul fiecărei zile, 
constituie mai mult decît o simplă În
viorare. Ele au rolul de a activa trep

tat, de a stimula și de a adapta orga
nismul la un ritm viu de activitate. Este 
un mijloc pe cît de ideal pe atît de 
simplu, la îndemîna tuturor de a-și 
păstra și întări sănătatea.

Materialul de față din rubrica noastră 
se adresează preșcolarilor. Vom conti
nua cu materiale adresate școlarilor, ti
neretului, tuturor categoriilor de vîrste. 
Vom prezenta, de asemenea, o serie de 
exerciții speciale pentru femei.

Nădăjduim să împlinim astfel o ce
rință, să răspundem — așa cum amin
team la început — unor repetate soli
citări.

Exerciții pentru preșcolari
I. Distanță circa 15 metri. Ritm 

vioi; A—5 metri mers pe vîrfuri cu 
brațele la ceafă ; B—același exercițiu cu 
brațele aduse și „legate** deasupra ca
pului; C—același exercițiu cu rotări de 
brațe (întinse spre spate). Capul sus, 
spatele drept.

II. A — stînd drepți; B — stînd eu 
picioarele depărtate și brațele sus; G —• 
se numără 1—2 și . copilul face cite o 
„îndoire** laterală la dreapta; D—fără 
oprire același exercițiu la stingă.

III. mers circa 10 metri pe patru 
labe, cu spatele drept, cu brațele și pi
cioarele perfect întinse. Ritmul -— |de 
la lent la accelerat, în mod progre
siv.

IV. A -— patru timpi inspirație pro
fundă pe naș cu ducerea bravelor late
ral , B — patru timpi expirație profun

dă pe gură cu ducerea brațelor jos de 
patru ori complet.

Comentariul
Orice copil preșcolar are nevoie să 

învețe anumite exerciții simple de gim
nastică, pe care să le poată executa 
acasă, sub supravegherea părinților.

Deoarece copiii mici aleargă foarte 
mult, exercițiile vor fi orientate tocmai 
in această direcție.

Mersul pe vîrfuri combate apariția 
piciorului plat prin întărirea muscula
turii boitei plantare. Rotările de brațe 
întăresc umerii, ajută la o respirație 
mai profundă. Acest exercițiu coordo
nează și mersul cu respirația.

îndoirile laterale întăresc musculatura 
abdominală transversă, care — în ge
neral — este deficitară la popiij mici.

Mersul pe patru labe cu brațele și 
genunchii Întinși Întărește substanțial

V. A — din poziția stînd drepți, ri
dicarea piciorului sting, îndoit la piept 
cu ducerea brațelor lateral. Se numără 
patru timpi; B — revenire; C — ace
lași exercițiu cu piciorul drept; D — 
revenire.

VI. A — din stînd drepți; B — în
doirea genunchilor desfăcuți cu trecere 
pe vîrfuri și brațele la ceafă; G — ri
dicarea la loc, în poziția inițială, cu 
brațele dispuse lateral.

VII. A — stînd drepți cu brațele 
lingă corp; B — aplecarea trunchiului 
înainte cu brațele întinse; G — ridi
carea trunchiului cu ducerea brațelor la
teral ; D — revenire.

Observație: fiecare grup de exercițiu 
se repetă de cite 6 ori.

medicului...
musculatura brațelor și a antebrațelor.

Exercițiul de respirație, ât1t de nece
sar, se poate intercala la fiecare copil 
de mai multe ori th cadrul lecției de 
gimnastică.

Exercițiul „stînd ca barza* ajută la 
formarea simțului de echilibru, care este 
Încă slab la copii. El se ameliorează 
o dată cu virsta.

Cemiflexiile, dacă sînt corect execu
tate, colaborează la menținerea echili
brului și a coordonării, Întărind in ace
lași timp și musculatura picioarelor.

Flexia și extensia trunchiului Întă
resc musculatura spatelui, ceea ce are 
o njare importanță pentru o ținută co
rectă.

Acest program simplu se poate exe-

tervenția aparent... salvatoare a lui Ră
ducanu a fost și mai greșită. Dacă ar 
fi lăsat ca mingea să intre in plasă, ar 
fi fost., aut de poartă. A lit și nimic 
mai mult! Pe cind așa, Răducanu, in- 
cercînd să respingă șutul, a riscat să 
atingă mingea și ea să se ducă in plasă, 
realizindu-se ustfel condițiile unui gol 
valabil.

Tot sin tem în epoca pregătirilor pen
tru noul campionat. N-ar fi rău ca jucă
torii să mai răsfoiască și regulamentul. 
Unele lucruri, după cum se vede, nu sînt 
cunoscute îndeajuns. Sau pot fi uitate. 
Ce-ar fi ca antrenorii să se gîndească și 
la alte aspecte. Ar fi in favoarea jucă
torilor de care se ocupă, a jocului, a 
disciplinei pe teren...

JACK BERARIU

MECI INTERNATIONAL

METALUL HUNEDOARA-

M.I.K. (IUGOSLAVIA) 2-1 (0-0)
în primul meci din turneul pe care 

îl întreprinde în tara noastră forma
ția iugoslavă M.I.K. din Skoplje a în- 
tîlnit Ia Hunedoara echipa locală 
Metalul. Jocul a fost deosebit de 
disputat, cu multe faze spectaculoa
se. în prima parte s-au remarcat cel 
doi portari, Kiron ,— M.I.K. și Ghe- 
țan — Metalul care au apărat șutu
rile periculoase ale înaintașilor. După 
pauză, gazdele s-au impus mai mult 
în atac și au înscris de două ori prin 
Dobîndă (min. 47) și Bekeli (min. 49). 
Pentru oaspeți a marcat Andovredin 
(min. 88). A arbitrat M. Ostafîciuc — 
Deva.

VOICU ALBU — coresp.

i. Mers pe vîrfuri * A <'' xUT
iu. Mersul ursului

■1om

w.Exercitiu de respirație: seva 
O Q executa după 

fiecare exercițiuL
v.Stînd ca barza

ruta chiar de două ori pe zi sub forină 
de joacă. Copiii învață repede exerci
țiile și le execută cu plăcere. Este rr- 
eoinandahjl ca, gimnastica să. sc tacă 
vara în aer liber iar iarna intr-o ca
meră foarte bine aerisită



Ea lupte greco-romane

ROMÂNIA-R. F. GERMANĂ (JUNIORI)
SUCEAVA (prin telefon, de Ia 

trimisul nostru). — Cea de a doua 
întîlnire de lupte greco-romane 
dintre reprezentativele de juniori 
ale României și R. F. Germane, 
disputată la Suceava, a trezit un 
viu interes în localitate fiind ur
mărită de un numeros public. Pen
tru această confruntare antrenorii 
noștri au făcut unele modificări 
în echipă. Astfel au fost introduși 
în formație Vîrtosu, Matei, Vlad

304 echipaje la „mondialele" 
de caiac-canoe de la Griinau
BERLIN 9 (Agerpres). — Comite

tul de organizare a celei de-a Vll-a edi
lii a campionatelor mondiale de caiac- 
canoe a comunicat marți că la întrece
rile ce se vor desfășura pe lacul Gru- 
nau (19—21 august) din apropierea 
Berlinului vor participa 304 echipaje 
din 25 de țări. Pentru cele 16 titluri 
de campioni ai lumii puse în joc vor 
lupta sportivi din Australia, Anglia, 
Franța, Japonia, România, U.R.S.S., Un
garia, S.U.A., R. F. Germană, Mexic, 
Cehoslovacia, R. D. Germană și alte 
țări.

și Palade. De această dată tinerii 
luptători români au obținut vic
toria cu scorul de 5>/2—l'fa. Meciu
rile au fost echilibrate, de un bun 
nivel tehnic și spectacular. în ge
neral, am asistat la executarea 
unor variate procedee tehnice atît 
Ia lupta în picioare cît și la par
ter, predominînd aruncările peste 
spate și răsturnările de la parter. 
La luptătorii ambelor formații s-a 
observat lipsa de finalizare a unor 
acțiuni ca ruperea podului, dovadă 
că nici o partidă nu s-a terminat 
prin tuș. S-au comportat bine Ber- 
ceanu, foarte combativ, Bugariu și 
Palade, ultimul obținînd o apre
ciată victorie în fața unui adver
sar mai greu și totodată și un bun 
tehnician. De la oaspeți ne-au plă
cut Neteschein și Schondorfer.

REZULTATE TEHNICE : cat. 
Berceanu (România) b.

Nete-

48
P-

La Ciudad de Mexico 
se va construi o nouă piscină

CIUDAD DE MEXICO 9 (Agerpres). 
Recent, instalațiile sportive ale orașu
lui Ciudad de Mexico, gazda viitoarei 
ediții a 
(1968), 
tehnică 
natațic
V. B. Phillips (Australia). In raportul 
întocmit cu acest prilej s-a recomandat 
ea organizațiile sportive mexicane să 
construiască și o piscină acoperită pen
tru întrecerile de natație, sărituri de 
la trambulină și polo pe apă, pentru 
b oferi condiții optime participanților. 
„Intr-o piscină acoperită — se scrie în 
acest raport — se pot disputa probe 
dimineața, după-amiază si seara, evitîn- 
du ■se soarele, vintul sau ploaia“.

Jocurilor Olimpice de vară 
au fost vizitate de o comisie 
a Federației internaționale de 
(FINA), avînd In frunte pe

kg
Merker (R.F.G.); 52 kg
schein (R.F.G.) b. p. Vîrtosu (R); 56 
kg — Ulmeanu (R) b. p. Wismann 
(R.F.G.); 60 kg — Matei (R) egal 
cu Westhal (R.F.G.); 65 kg — M. 
Baciu (R) b. p. Dusemond (R.F.G.); 
70 kg — Schondorfer (R.F.G.) b. p. 
Vlad (R);
(R.F.G.) b. p.
Bugariu 
(R.F.G.); 
egal cu 
87 kg - 
(R.F.G.).

75 kg — Schiller 
Șerban (R); 81 kg — 

egal cu Kurshals 
kg — Covătaru (R)

(R)
87
Niederlander (R.F.G.) ;-\- 
Palade (R) b. p. Wolf

GH. CIORANU

Noi victorii ale
STOCKHOLM 9 (Agerpres). — 

Campionatul mondial studențesc de 
șah a continuat în localitatea Oere- 
bro cu disputarea partidelor din run
dele a cincea și a șasea. în runda 
a cincea. România a învins Anglia 
cu 2‘/2—1*/2, iar în runda a șasea 
a dispus de Ungaria cu 2//2—l‘/2.

Alte rezultate: runda a V-a : Da
nemarca — R. D. Germană 3—1 ; 
Izrael — Olanda 2—2U.R.S.S. — 
Iugoslavia 2*/2—l,1/,,- Bulgaria — Un
garia 3,*/2—-*/2 ,- Cehoslovacia — Fin
landa 3—1 t runda a Vl-a t Iugosla
via — Olanda 3,‘/2—*/2 ; Izrael — 
Finlanda l,*/2—*/2 (2); Anglia — Ce
hoslovacia */2—,‘/2 (3); Bulgaria — 
R. D. Germană 1—0 (3). După dis
putarea rundei a șasea, în fruntea 
clasamentului Se află echipa U.R.S.S. 
cu 18 puncte, urmată de Cehoslova
cia cu 15,y2 p. România, Iugoslavia 
și Danemarca — cu 14 p fiecare etc.

★

VARNA. — în runda a 5-a a tur
neului feminin zonal de șah de la 
Varna, contînd pentru campionatul 
mondial, Alexandra Nicolau a obți
nut o prețioasă victorie în partida 
cu Keller (R. D. Germană). Partida 
întreruptă din runda a patra dintre 
Nicolau și Karakaș (Ungaria) s-a

șahiștilor români
încheiat cu un rezultat de egalitate. 
Alte rezultate din runda a V-a : No
vara (R. D. Germană) — Haar (Da
nemarca) 1—0 ; Sili (Ungaria) — Ma- 
lipetrova (Cehoslovacia) remiză. în 
clasament conduce Novara cu AVz 
puncte, urmată de Asenova (Bulga
ria) cu 3 puncte și o partidă între
ruptă,

Aviatori sportivi 
în întrecere 

pentru titlul suprem
MOSCOVA 9 (Agerpres), — 

In apropiere de Moscova au în
ceput campionatele mondiale de 
aviație sportivă. Din calculele 
neoficiale, în proba de pilotaj 
superior cele mai valoroase re
zultate au fost înregistrate de 
Tomas Castano (Spania), Ovisia- 
kin (U.R.S.S.) și Bezak (Ceho
slovacia). Dintre piloții sportivi 
români cel mai bun rezultat a 
fost Înregistrat de Ștefan Calotă. Kipchoge Keino (Keuia) conduce într-a 

cursă pe Ron Clarke (Australi^)

din nou pe ClarkeKeino l-a învins
KINGSTON 9 (Agerpres). — Trei 

noi recorduri mondiale de natatie au 
fost stabilite în cadrul Jocurilor Bri
tanice ale Commonwealthului de la 
Kingston. în proba de 440 yarzi mixt, 
înotătorul australian Peter Reynolds 
a realizat 4:50,8. Vechiul record era 
de 4:51,0 și aparținea lui Ted Stickles 
(S.U.A.). într-una din seriile probei 
de 440 yarzi liber (femei) Kathy 
Wainwright (Australia) a stabilit un 
nou record mondial cu o performan
tă de 4:39,6. Al treilea record al lu
mii a fost corectat în proba feminină 
de ștafetă 4 xllO yarzi (mixt). Echi
pa Angliei compusă din Ludgrove, 
Diana Harris, Judy Gegan și Pauline 
Sivett a fost cronometrată în 4:40,6 
(v. r. era de 4:45,9 și aparținea echi
pei Olandei).

Cu mare interes a fost urmărită 
proba de 3 mile din cadrul concursu
lui de atletism. Victoria a revenit 
lui Keino (Kenia) care l-a învins pe 
recordmanul mondial australianul Ron

Surpriză la Portillo!
rid întrecînd în ordine pe campioa
na olimpică Marielle Goitschel (Fran
ța) și pe campioana mondială de 
slalom special Annie Famose (Franța), 
învinqătoarea a realizat pe o pîrtie 
de 2 360 m (648 m diferență de nivel 
cu 23 de porți) timpul de 1:32,63zl00 
(medie orară de 90 km). Marielle 
Goitschel a fost cronometrată cu 
1:33,42'100, iar Annie Famose cu 
1:34,36/100.

După două probe, în clasamentul 
„combinatei" conduce Marielle Gott- 
schel (Franța) cu 8,76 puncte, urmată 
de Annie Famose (Franța) — 12,51 
puncte și Jean Saubert (S.U.A.) — 
34,65 puncte.

PORTILLO 9 (Agerpres). — în 
ziua a treia a campionatelor mon
diale de schi de la Portillo (Chile) 
s-a disputat proba feminină de co- 
borîre, care s-a încheiat cu o sur
priză. Participînd pentru prima oară 
la „mondiale”, sportiva austriacă 
Erika Schinnegger a obținut victo-

Clarke. Keino a dominat categoric 
proba, fiind cronometrat în 12:57,4. 
El a sosit cu un avans de peste 
100 m. Clarke, clasat pe locul doi, 
suferă astfel a doua înfrîngere în ca
drul acestei competiții.

Turneul de tenis de la Hamburg in faza finală
HAMBURG 9 (Agerpres). — In semi-, australianul Fred Stolle l-a învins cu 

finalele probei de simplu masculin din 5—7, 6—2, 8—6, 6—2 pe Bob Hewitt 
cadrul campionatelor internaționale de (Australia). In finală, Stolle va juca 
tenis ale R. F. Germane de la Hamburg, cu maghiarul Istvan Gulyas.

Cehoslovacia a ciștigat 

„Cupa Galea"

PARIS 9 (Agerpres). In finala compe
tiției internaționale de tenis (tineret) 
„Cupa Galea”, care se desfășoară la 
Vichy între selecționatele Cehoslova
ciei și U.R.S.S., sportivii cehoslovaci con
duc cu 3—0.

Indiferent de rezultatele care fi
înregistrate în ultimele două probe (ie 
simplu, echipa Cehoslovaciei nu mai 
poate pierde această întîlnire.

S-a stabilit că și în următorii trei ani 
turneul final al acestei competiții să se 
desfășoare la Vichy.

MECIUL de fotbal din
tre echipele Aberdeen și 
Kilmamok a debutat cu 
un incident neobișnuit : 
arbitrul a pierdut moneda 
care trebuia să decidă tra
gerea la sorți a terenului. 
Imediat cei 22 de jucă
tori ajutați de păgubaș, 
de arbitrii de tușă și sus
ținuți de publicul specta
tor au întreprins o cerce
tare minuțioasă și îndelun
gată a gazonului și nu 
s-au lăsat pînă nu au re
cuperat banul pierdut. Mai 
trebuie să precizăm că 
este vorba de două echipe 
scoțiene ?

VETERANUL echipei 
mexicane de fotbal, Car
bajal, va juca rolul princi
pal în filmul „Marele Car
bajal, producție mexicană 
în două serii, a cărei acți
une se va încheia cu cam
pionatul mondial din 

1970.
DE GURIND Michel 

Jazy a împlinit 30 de ani. 
Cu acest prilej el a fă
cut o declarație care a 
umplut de amărăciune ini
mile suporterilor săi: 
„Slut hotărît ca imediat 
după campionatele europene 
(la care voi lupta pentru 
medalii la 1 500 și 5 000 
de metri) să mă retrag din 
activitatea competițională. 
Nu voi concura la Ciudad 
de Mexico*.

DUPĂ ce a fost pe rînd 
antrenor, barman și dansa

tor, Joe Louis își încearcă 
norocul intr-o nouă mese
rie, cea de actor de ci
nema. Primul său rol va fi 
cel al lui Agammemnon, 
intr-o superproducție des
pre eroii vechii Grecii. O 
clauză din contract pre
vede insă posibilitatea re
zilierii lui „...dacă posi
bilitățile de interpretare ale 
lui Louis nu vor fi la înăl
țimea așteptărilor**.

CONDUCEREA unui 
club chilian de fotbal a 
recurs la un mijloc in
genios de „temperare* a 
spectatorilor. La intrarea 

CEL mai mic automobil din lume ! Pe străzile ora
șului Buenos Aires au început să-și facă din ce în ce 
mai des apariția aceste automobile liliputane, care 
constituie deliciul copiilor. Ele au un motor cu ben
zină de 3 C.P. și dezvoltă o viteză de 40 km/oră. Su
ficient ca din rîndurile micilor automobiliștj să se 
ridice marii ași de mîine, demni urmași ai fostului 
campion mondial Juan Emanuel Fangio.

pe stadion fiecare bilet este 
vîndut împreună cu o pi
lulă calmantă, iar dacă 
spectatorul este dispus să 
înghită calmantul pe loc, 
cumpără biletul cu jumă
tate de preț.

COMITETUL de orga
nizare a Universiadei de 
la Tokio (care va avea loc 
între 26 august și 5 sep
tembrie 1967), a anunțat 
că cheltuielile legate de 
pregătirea marii întreceri 
sportive studențești se vor 
ridica la 1,1 miliarde ieni 
(aproximativ 3 milioane 
dolari). Au fost invitați 

sportivi din 93 de țări și 
se contează pe un număr 
record de participant (cir
ca 5000).

588 DE CANOTORI re- 
prezentînd 31 de țări se 
vor întrece pe lacul Bled 
(R.S.F. Iugoslavia) în ca
drul campionatului mon
dial de canotaj. 14 țări 
vor prezenta echipe . com
plete, participînd la toa
te cele 7 probe incluse în 
program.

PROBABIL că olandezul 
Anton Geesink, campion o- 
limpic la judo, a revenit 
asupra intenției de a a- 
bandona activitatea com
petițională. In prezent el 
se antrenează în Japonia. 
Geesink declară că se află 
într-o formă excelentă și 
că va participa la campio
natele mondiale.

SE PARE că Universita
tea din Kansas deține se
cretul... curselor-record pe 
distanțe medii. Jim Ryun, 
student al acestei univer
sități, a stabilit un nou 
record mondial pe distan
ța de o milă. Un alt re
cordman al lumii pe aceas
tă distanță, Glenn Cunnin
gham a alergat cursa- 
record în 1934 tot în pe
rioada studenției la Kan
sas. Wes Stantee, cel din 
urmă atlet american care 
a deținut recordul mondial 
la 1 500 m a stabilit acest 
rezultat în 1953 cînd re
prezenta culorile aceleiași 
universități.

Corespondență din Belgrad

Selecționata de polo a Iugoslaviei privește 
cu optimism campionatele europene
— Dc vorbă tu antrenorii și jucătorii iugoslavi —

Cei mai buni poloiști iugoslavi sînt 
de cîteva zile la Zenița unde se pre
gătesc în vederea campionatului euro
pean de polo. Sub conducerea directo
rului tehnic Vlalio Orlici și a antre
norului Bruno Tvitan, antrenamentele 
se desfășoară zilnic, de două ori : 
înainte de masă de ia 9 la 12 și după- 
masă de la ora 17 la 19,30. în ca
drul pregătirilor se urmărește îmbu
nătățirea condiției fizice a jucătorilor 
în vederea unor eforturi mari, impuse 
de campionatul european.

„Sînt foarte mulțumit de condițiile 
în care lucrez la Zeni(a, dar avem și 
unele greutăți : din lot lipsesc unii 
jucători ca Stanișici, Dabovici, iar 
Zoran Iankovici este accidentat" — 
ne-a spus Vlaho Orlici.

Cînd a început discuția despre po
sibilitățile și șansele echipei noastre 
naționale la campionatul european 
de la Utrecht, toți jucătorii și-au ma
nifestat optimismul în ce privește com
portarea lor în această mare con
fruntare.

„Știu că la Utrecht ne așteaptă me
ciuri dificile cu multe echipe de cali

tate apropiată : Ungaria, URSS, Ita
lia și România. Toate aceste echipe 
au șanse mari pentru cucerirea titlului 
de campioană.”

Intervenind în discuție, jucătorul 
Mirko Sandici a spus : „Echipa noastră 
este în momentul de fată într-o formă 
foarte bună și cred că ne vom întoar
ce în tară cu titlul de campioni euro-' 
peni".

Cunoscutul jucător Zlatko Simenc, 
titular al echipei naționale de polo a 
Iugoslaviei, ne-a declarat: „De data 
aceasta avem șanse mari să-i depășim 
pe unguri, deși aceștia sînt într-o 
formă foarte bună".

Deci, din discuții am reținut că 
pentru primul loc candidează patru 
echipe: U.R.S.S., Ungaria, Iugoslavia 
și România.

Dar înaintea ridicării cortinei întîl- 
nirile cu poloiștii români din 13 și 14 
august vor constitui o „repetiție gene
rală' edificatoare.

DUȘAN ȘERTICI 
redactor la „Sport“ Beograd
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