
RGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Anul XXII-Nr. 5049

MARMUREANU Șl DRON 
PARTICIPA LA TURNEUL 
INTERNAȚIONAL DE TE- 
NIS DE LA MOSCOVA

între 14 și 21 
oc Ia Moscova 
ernațional de tenis. La această 
ompetiție vor lua parte și ju- 
ătorii români Petre Mărmureanu 
i Sever Dron.

AGRONOMIA IAȘI - B.S.V. 
BERNA (ELVEȚIA) 21-20 LA 
HANDBAL

IAȘI, 12 (prin telefon). Ieri a 
ivut Ioc meciul international a- 
nical masculin de handbal din- 
re Agronomia Iași și B.S.V. Ber- 
la (Elveția). Victoria le-a reve
nt gazdelor cu 21—20 (8—11).

CEI 'JvPUGILIȘTI ROMÂNI
Care vor evolua

LA CONSTANȚA

\Pentru întîlnirea de box Româ
na—R.F. Germană, de mîine sea- 
ă, de Ia Constanța, echipa noas- 
ră va fi următoarea : C. Ciucă, 
L Puiu, C. Crudu, Al. Murg, V. 
Lntoniu, M. Dumitrescu, E. Con- 
tantinescu, C. Cojocaru, V. Tran- 
afir și M. Gheorghioni. 
Formația vest-germană va fi t 

definitivată mîine.

Întrecerile de înot ale copiilor 
au continuat într-o atmosferă sărbătorească

întrecerile celor mai mici îno
tători din țară continuă în mij
locul unui deosebit interes. Tine
rii înotători se avîntă de la o 
probă jv.-jlta cu o și mai mare 
ambiție, fiecare avînd dorința 
(evidentă uneori, dar de cele mai 
multe ori ascunsă în inima lor) 
de a urca pe podiumul de pre
miere. Iar părinții, acești vajnici 
suporteri, care dintr-un moment 
în altul ar fi în stare să sară 
și în apă pentru a da cu o se
cundă mai devreme sărutarea în
vingătorului, nu mai contenesc cu 
aplauzele, fie că ele sînt adresate 
unui bucureștean, sibian, gălă- 
țean, reșițean sau clujean.

Ziua a doua a campionatului a 
fost marcată de performanța ex
celentă obținută de micuța Zila 
Erdely (11 ani) din Cluj, care 
luîndu-și revanșa în fața lui 
Garmen Cehanzuc, învingătoarea 
ei de la 50 m, a cîștigat proba 
de 100 m spate cu un timp

Cîștîgmd etapa a Il-a,

L Ardeleanu a devenit lider în „Cupa Steaua" la ciclism
După multe zile cu ploaie, cicliștii 

au avut vineri o zi însorită. Și, parcă 
pentru a sărbători acest „eveniment", 
au făcut o cursă excelentă. Primul 
kilometru ai etapei a Il-a a „Cupei 
Steaua" (București — Alexandria — 
București, 128 km) a fost marcat de 
acțiunea inițiată de A. Laslo și V. 
Ghiță. Ea a fost însă repede anihi
lată de pluton. Nici n-am apucat bine 
să notăm în carnet eșuarea acestei 
evadări și o alta, organizată de Ion 
Ardeleanu, s-a profilat la... orizont. 
Talonat de G. Moiceanu, Gh. Juravle, 
A. Laslo (inimos acest tînărl), P. Neacșu 
și Gh. Drăghicioiu, Ion Ardeleanu — 
frămintat în ultimul timp de gîndul 
că n-a izbutit în acest sezon nici o 
performanță care să-l înalțe din nou 
în ierarhia ciclismului nostru — por
nește vijelios la atac. Și grupul de 
„șoc", are, după numai 4 km, un avans 

1:25! Conducerea „ostilităților" 
este preluată de G. Moiceanu. Mereu 
tînărul G. Moiceanu împlinește as
tăzi 32 de ani (felicitări!) și a vrut

să-și întîmpine ziua de naștere cu o 
victorie. Așa se explică faptul că a 
muncit enorm, cum nu l-am văzut în
că, aducînd grupului fugar avantaj de 
la kilometru la kilometru. Chiar dacă 
nu în aceeași măsură, el a fost totuși 
ajutat de I. Ardeleanu, A. Laslo și — 
uneori — de Gh. Drăghicioiu. In 
schimb, Gh. Juravle și P. Neacșu, au 
folosit „expresul" ...fără bilete de că
lătorie. După 12 km, grupul fugar s-a 
detașat de pluton cu 3:15, iar la 
punctul de întoarcere, cronometrele 
marchează 5:50. Ce face plutonul ? Ru
lează... liniștit.

Partea a doua a cursei aduce multe 
modificări atît în grupul avansat, cit 
și în plutonul urmăritor. In față, Ga
briel Moiceanu sprintează sec și-1... 
scutură pe rînd pe Gh. Juravle, A. 
Laslo, P. Neacșu și Gh. Drăghicioiu. Au 
rămas, așadar, în fruntea cursei doar 
Moiceanu și Ardeleanu. Acum conduc 
cu rîndul la trenă, frățește am spune. 
Din plutonul mare s-au desprins 7 a- 
lergători care vin puternic. Ei îi îu-

tîlnesc pe traseu pe cei 4 rutieri ră
mași din grupul evadat și trec pe lingă 
ei, parcă fără a-i observa. Spre sfîrșit 
asistăm la o interesantă tatonare între 
cei doi rutieri care conduc cursa. I. 
Ardeleanu este foarte atent și-l prinde... 
pe picior greșit pe Moiceanu cu 200 
m înainte de final. Atacă puternic și 
cîștigă. Clasament : 1. I. ARDELEANU 
(Steaua) 3h 08:31 (medie orară: 40,8 
km); 2. G. Moiceanu (Dinamo) — ace
lași timp ,• 3. G. Gonțea (Steaua) 3h 
11:31 ; 4. Gh. Suciu (Dinamo); 5. Fr. 
Gera (Steaua); 6. E. Zanoni (Dinamo); 
7. Dan Mărgărit (Olimpia); 8. C. Cio
can (Dinamo); 9. Gh. Moldoveanu 
(Steaua) — același timp; 10. Gh. Dră
ghicioiu (Dinamo) 3h 14:07.

în clasamentul general Individual 
conduce acum Ion Ardeleanu, urmat — 
cu același timp — de G. Moiceanu, iar 
în cel pe echipe, Dinamo I. Cursa con
tinuă astăzi și mîine.

HRISTACHE NAUM

august va avea 
un concurs in-

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

* Simbâtă 13 august 1966

azi Începe turneul international 
DE VOLEI DE LA CLUJ

Cu cîteva zile înaintea plecă
rii la Ceske Budejovice, looul 
lor de „start" în a VII-a ediție 
a campionatului mondial, spor
tivii din lotul reprezentativei 
masculine de volei a României 
susțin ultimele partide de veri
ficare. Acestea vor avea loc în 
cadrul turneului internațional 
găzduit de azi pînă luni 15 au
gust, de sala Armatei din Cluj 
și pe al cărui afiș figurează 
alături de formațiile A și B 
ale României, echipele naționale 
ale R. P. Chineze și Ungariei.

Voleibaliștii chinezi și cei 
unguri, pentru care întîlnirile 
de la Cluj constituie de ase
menea ultimele verificări în 
vederea campionatului mondial 
din Cehoslovacia, au sosit în 
cursul zilei de ieri.

Programul celor trei etape ale 
competiției internaționale de 
volei care începe astăzi la Cluj 
este următorul :

Azi. simbâtă 13 august — 
România A — România B ; 
R. P. Chineză — Ungaria ;

Mîine, duminică 14 august —

(1:22,7) care a spulberat pur și 
simplu vechiul record al țării 
(1:25,1). Do notat că bucureș- 
tcanca (care nu este specialistă 
în această probă) a sosit pe lo
cul doi cu un timp (1:23,7) sub 
vechiul record.

Dinamoviștii Teodor Nicolae și 
Anca Groza au dominat categoric 
probele de 50 m fluture ale cate
goriei G, realizînd recorduri re
publicane promițătoare. Cu o per
formanță foarte bună și un nou 
record al țării, Mircea Iiohoiu 
(Reșița) a cîștigat la mare luptă 
cursa de 200 m spate în fața 
bucureșteanului Movanu. Crono* 
metrele s-au oprit pentru Iiohoiu 
la 2:41,0, timp cu 0,4 sec mai 
bun ca al adversarului său. în 
sfîrșit, pe lista cîștigătorilor de 
ieri și-au mai înscris numele re- 
șițencele Daniela Coroiu și Ruth 
li ocher și bucureștcnii D. Gheor- 
ghe, Liliana Burlacu, M. Alexan
dres cu și E. Manolescu.

* 8 pagini 25 bani
■■ ................  ii. ......un

B — Ungaria ; Ro- 
— R. P. Chineză ;

august — Româ-

România 
mânia A

Luni 15
nia B — R. P. Chineză ; Româ
nia A — Ungaria.

Cele două formații reprezen
tative ale României vor fi alcă
tuite din rîndurile următorului 
lot de jucători :
Ridicători-coordonatori de joc 

— Drăgan, Ganciu, Cozonici, 
Ferariu, Stoian ;

Trăgători principali — Der- 
zei. Corbeanu, Bărbuță, Grigo- 
rovici ;

Trăgători secunzi — Nicolau, 
Udișteanu, Schreiber, Tîrlici, 
Bartha.

--------------------------------------- Foto : A. Neaqu

ROMÂNIA-R.F.G. 9-1 LA BOX
Gala internațională amicală de 

box dintre reprezentativele Româ
niei și R. F. Germane a oferit 
numerosului public prezent în 
„potcoava* de la stadionul Re
publicii, satisfacția unei copioase 
victorii românești, în urma unor 
meciuri frumoase, deosebit de 
disputate. Scorul tentează pe cei

Brasista Liliana Burlacii, una

REZULTATE TEHNICE —CO
PII A : 200 m liber (b) : 1. D. 
GIIEORGHE (CSȘ) 2:25,1, 2. I. 
Miclăuș (SSE Sibiu) 2:28,4, 3. 
S. Cosmescu (Steaua) 2:28,9; 
200 m liber (f) : 1. D. COROIU 
(SSE Reșița) 2:37,9, 2. D. Me- 
zinca (SSE Reșița) 2:43,0, 3. M.

Conslantin Ciucă a avut o frumoasă comportare in meciul cu Penzler pe care l-a învins 
înainte de limită.

care n-au văzut gala să creadă 
că echipa noastră n-a avut „pro
bleme*. Dar în ring altfel au stat 
lucrurile. Oaspeții au aliniat o 
garnitură valoroasă, cu trăsături 
cunoscute : tehnică remarcabilă și 
o rezistență de-a dreptul impre
sionantă, care a făcut ca și cel 
mai „bătut*, ca să spunem așa, 

din ciștigătoarele zilei de ieri
Foto: St. Petre

Hahanu (Viitorul) 2:44,2, 4. G. 
Cerbeanu (CSS) 2:44,2, 5. M. 
Petre (Steaua) 2:44,2; 200 m 
spate (b) : 1. M. IIOHOIU (SSE 
Reșița) 2:41,0 -— rec. republican,

(Continuare în pag, a 6-a) 

boxer oaspete să nu înceteze nici 
o clipă să fie periculos. Intr-un 
cuvînt, adversari incomozi, toc
mai buni pentru verificarea sta
diului de pregătire a boxerilor 
noștri. Cu excepția lui Stanef 
(rudimentar, dezordonat, penibil) 
restul băieților s-au arătat bine 
puși la punct pentru perioada ac
tuală. Boxul curat, pregătirea fi
zică și — mai ales ■— combati
vitatea au fost atu-urile lor de 
bază. Combativitatea, credem, a 
fost elementul care i-a detașat pe 
ai noștri de oaspeți.

Ne-au plăcut îndeosebi Cîju — 
care a făcut o demonstrație a- 
plaudată și de adversar — Ras- 
chcr, fost campion european, 
Ciucă, învingător înainte de li
mită, și Dinu, care și-a pregătit 
victoria cu răbdare și tenacitate. 
Mariuțan a întîlnit în Peek un 
boxer cu viteză de „muscă", Cru
du a știut să deschidă blocajul 
„cu fermoar" al lui Prause, Chi- 
văr a luptat din răsputeri cu 
Reimers, Monea s-a „aruncat" 
prea mult, dar a încheiat meciul 
cu o repriza în care a lovit rapid

PRIN ClTEVA LOCURI DE AGREMENT
DIN PREAJMA

în zilele călduroase de vară 
zonele de verdeață ale Capitalei 
și ștrandurile sînt pur și simplu 
asaltate de bucureștcnii dornici 
să petreacă cîteva ore în aer li
ber la umbra răcoroasă a pădurii, 
să se refugieze de caniculă în 
apele lacurilor sau rîurilor. In 
deosebi, la sfîrșit de săptămînă, 
tineri și vîrstnici preferă să iasă 
din oraș pentru a se recrea, a 
face mișcare și a se distra parti- 
cipînd la jocuri sportive. în iti- 
nerariul duminical al bucureștea
nului figurează, de obicei, puncte 
atractive ca ștrandurile de pe 
Argeș, pădurile Pustnicul, Bă- 
neasa, Ccrnica, parcul Mogoșoaia, 
stațiunea Snagov etc.

Ne-am îndreptat recent și noi 
pașii spre cîteva din aceste locuri, 
pentru a vedea cum sînt primiți 
numeroșii iubitori ai naturii, ce 
li se pune la dispoziție, dacă li 
se oferă condiții pentru practica
rea unor sporturi.

în autobuzul care ne-a dus la 
pădurea Pustnicul, de pe malul 
lacului cu același nume, am în
tîlnit un grup de tineri care în 
sacoșele lor, alături de ...provi
zii, aveau și ustensile sporti
ve : slipuri, caschete de baie, 
mingi... De abia așteptau 
ca după o baie răcoritoare 
să treacă la o partidă de volei 
sau' La o „miuță*. Tinerii noștri 
au fost însă prea optimiști. Și 
vom arăta de cc. într-adevăr, 
ne-a... primit același splendid de

și decis, Ghiță ne-a părut initial 
prea preocupat de propriile lovi
turi, neglijind garda, dar a ter
minat și el în creștere, iar E. 
Constantinescu a fost ceva mai 
bun decît Muck, un boxer greu 
de „prins", dar preferat — ca și 
Stanef — de juriu.

închiderea ediției ne obligă să 
ne oprim aici, nu înainte de a 
recomanda iubitorilor boxului din 
Constanța să nu piardă cea de a 
doua gală, de duminică, de pe 
noua arenă a sporturilor, la orele 
20,30.

M. COSTEA
Cat. muscă : C. Ciucă b.ab.r. Tt 

— W. Penzler : Cat. cocoș: N. 
Gîju b.p. — H. Rascher ; Cat. 
pană : C. Crudu b.p. — P. Prause; 
Cat. semiușoară: C. Stanef b.p. — 
E. Niewoher; Cat. ușoară : I. Dinu 
b.p. — G. Puzicha; Cat. mijlocie: 
C. Ghiță b.p. — D. Kottysch; 
Cat. miji, mică: H. Muck b.p. — 
E. Constantinescu; Cat. mijlocie: 
Gh. Chivăr b.p. — R. Reimers ; 
Cat. semigrea: I. Monea b.p. — 
P. Gerber ; Cat. grea : V. Mariu- 
țan b.p. — F. Peek.

BUCUREȘTIULUI
cor natural, în care mîna gospo
darului a intervenit cu multă 
migală și pricepere pentru a-l 
face și mai atrăgător. Am găsit 
aici alei bine întreținute, peluze 
frumoase de flori, o cabană pri
mitoare și un restaurant cu to- 
rasă ce domină lacul. Dar, ală
turi de sportivii care au sosit o 
dată cu noi, am fost surprinși că 
la capitolul atît de util al odih
nei active nu s-a înscris nici o 
realizare. Lac există, dar el ser
vește numai pitorescului și... pes
carilor care își pot încerca aici 
norocul joia și duminica. în rest» 
lacul nu poate fi folosit ca 
ștrand, el nefiind curățat de bră- 
diș și stuf măcar pe o zonă re
st rînsă. Și ca să completăm „ta
bloul* : micul bazin are lemnăria 
în bună parte distrusă sau lipsă, 
iar nisipul de pe cei cîțiva metri 
pătrați de plajă s-a... cimentat 
de mult. Așa arată „baza nau
tică*. Ctt privește locurile cău
tate de tineri pentru a încropi o 
„miuță* sau un volei, ele nu e- 
xistă în topografia Pustnicului. 
Desigur, cei veni ți cu mingi nu 
pleacă fără să schimbe cîteva past> 
la volei sau să tragă cite un 
șut-două. De cele mai multe oii 
însă mingea poposește pe stialii* 
rile cu flori sau in vreun glob 
de pe stil pul de iluminat, spre

T RÂBȘAN
N. MARDAN

(Continuare în pag. a *La)ț



ACTIVITATEA

Duminica sportivă" pe malul Mureșului
E o tradiție aici, la Reghin: dumi

nica, pașii numeroșilor iubitori ai spor
tului se îndreaptă spre parcul de pe 
malul Mureșului. De obicei, după-amia- 
ză. Astăzi, insă, parcul cunoaște obiș
nuita afluență duminicală încă de la 
ora 8 dimineața. Pe stadion și pe tere
nurile de sport de lingă el se desfă
șoară întrecerile din cadrul finalei pe 
oraș a Spartachhidei de vară. Iar echi
pele de volei ale I LEFOR-ului, handba- 
liștii de la Oțelul, alleții și cicliștii, 
au suporteri care-i însoțesc pretutindeni.

Pe stadion au loc probele de arun
carea suliței, greutății, alergările. Față

de numărul asociațiilor sportive din 
oraș, ni se par cam puțini participant.

— Cum se explică aceasta ? — l-am 
întrebat pe tovarășul Cociș, președintele 
consiliului UCFS-Reghin:

— în primul rînd, unele asociații, 
cum ar fi cele de la S.M.T., Sfatul 
popular, „Sănătatea", unde sînt mulți 
atleți, nu au participat la întrecerile 
acestei importante competiții. în al doi
lea rînd, la noi se bucură de populari
tate îndeosebi jocurile sportive: vo
leiul, handbalul, fotbalul. Dintre spor
turile individuale doar tirul, ciclismul 
și luptele atrag la startul întrecerilor

CONCURSURI PENTRU INSIGNA DE POLISPORTIVCONCURSURI PENTRU INSIGNA DE POLISPORTIV
Zilnic sosesc la redacție zeci de 

scrisori, în care corespondenții noș
tri ne scriu despre intensa activitate 
sportiva ce se desfășoară pe melea
gurile patriei. Una din temele pe 
care am întîlnit-o în multe din scri
sorile primite în ultimele zile a fost 
organizarea concursurilor pentru tre
cerea normelor Insignei de polispor
tiv.

• Din orașul de pe malurile Begăi 
ne-a scris Ion 
peste 3 000 de tineri și tinere se pre
gătesc pentru trecerea normelor. 
Mulți dintre ei an și dat cîte 3 sau 4 
probe. S-au remarcat membrii UCFS 
de la asociațiile sportive C.F.R., 
Electromotor, Progresul și Voința 
Timișoara".

• „în primele trei luni peste 700 
de tineri și tinere din Pitești au tre
cut toate normele Insignei" — ne 
relatează Ion Udrescu. Iată asocia
țiile sportive care au obținut cele 
mai frumoase rezultate: Luceafărul, 
Metalul, Electrica, Arta.

Jura. „în prezent,

pentru trecerea• Concursurile 
normelor Insignei de polisportiv 6e 
află și în atenția consiliului raional 
UCFS Lăpuș. Dar mai bine să dăm 
cuvîntul corespondentului nostru 
Ioan Pop : „Din inițiativa consiliului 
raional UCFS și a comitetului raio
nal U.T.C. au fost formate echipe de 
sportivi care s-au deplasat în mai 
multe comune, unde au făcut de
monstrații. Rezultatul ? în fiecare zi, 
la sediul consiliului raional UCFS 
sosesc tabele cu numele tinerilor și 
tinerelor care au obținut Insigna. 
Pînă în prezent numărul lor a trecut 
de 3 000, foarte mulți dintre el “ 
cînd parte din asociațiile Știința 
Lăpuș, Recolta Rohia și Țibleșul 
ciu“.

• în trimestrul I, în regiunea 
cău, peste 3 000 de membri UCFS au 
devenit purtători ai Insignei. „Re
zultate mai bune s-au obținut în Ba
cău, Roman și în raioanele Tg- 
Neamț și Tg. Ocna" — ne comunică 
Al. Andrici.

fă-
Tg.
Su-

Ba-

un număr mai mare de 
concurenți.

Sînt, firește, explicații...
Alături de stadion, te

renurile de volei și hand
bal sînt înconjurate de un 
adevărat gard viu de oa
meni. La volei este a- 
plaudată cu entuziasm e- 
chipa de la ILEFOR care 
cîștigă înlîlnirea cu Meta
lul. La handbal, după o 
finală „aprinsă", cîștigă 
băieții de la Oțelul. Lo
cul 1 la handbal fete este 
ocupat de sportivele do la 
Avîntul.

Stăm de vorbă cu antre
norul de la asociația 0- 
țelul. îl felicităm pentru 
succesele sportivilor săi și 
îl rugăm să ne împărtă
șească „secretul" victorii
lor.

— Buna comportare a 
sportivilor de la Oțelul 
se datorește, în primul 
tului că au fost organizate nume
roase ședințe de pregătire, iar întrece
rile fazei pe asociație au constituit un 
mijloc de selecționare a celor mai pre
gătiți și mai talentați.

Tot aici, in parc, sosesc și concu
rența de la ciclism, de pe traseul Re
ghin-Jabenița.

La tir au luat parte peste 30 de 
sportivi din asociațiile: Oțelul, Pro
gresul, Viitorul, Tractorul. Competiția 
s-a desfășurat pe poligonul natural de 
la Gura Lupului, lingă pădurea ce duce 
la Dedrat. La fotbal, din cele 37 echi
pe au ajuns in finală „Oțelul" și 
„Avîntul", care iși vor disputa titlul în 
aceste zile.

Așadar, o „duminică sportivă" cu... 
urmare.

VIOREL TONCEANU

CUM ÎNGRIJIM bazele sportive
uriiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHiniiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiiniiniiininiiiiiiiiiniuiiiiiiinuiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;

Vara anului 1966 a fost mai capricioasă ca de obicei. Acea
sta nu a impietat totuși asupra desfășurării activității. sportive. 
Spartachiada de vară, campionatul asociației sportive, con
cursurile pentru cucerirea Insignei de polisportiv au atras pe sta
dioane mii de iubitori ai sportului. Această activitate, după cum 
e bine știut, are nevoie însă, în primul rînd, de baze sportive 
corespunzătoare, bine întreținute.

De curînd, am făcut un raid în orașele GALAȚI și SF. 
GHEORGHE. Ne-am interesat în special de starea terenurilor 
soortive. de modul cum sînt ele întreținute si folosite. Ceea cesportive, de modul cum sînt ele întreținute și folosite. Ceea 
am constatat vă relatăm în rîndurile de față.

T

N-AVEM TERENURI44 (!?)

Orașul Sf. Gheorghe constituie un 
important centru sportiv al regiunii 
Brașov. Mii de tineri și vîrstnici din 
această localitate, practică — în ca
drul asociațiilor de care aparțin — 
sporturile preferate. Diferitele cam
pionate, întrecerile Spartachiadei de 
vară sau concursurile pentru trece
rea probelor Insignei de polisportiv 
sînt găzduite de stadionul orașului, 
de două frumoase complexe sportive, 
de arenele de popice, precum și de 
numeroase terenuri de fotbal, vo
lei sau handbal.

Cum sini întreținute aceste baze 
sportive, atît de necesare dezvoltării 
continue a activității competiționale 
de masă și de performanță ? Tre
buie să spunem că ne-au impresio
nat ordinea și curățenia pe care 
le-am găsit la complexul sportiv al 
uzinei textile. Profitînd 
pe care o au echipele 
baschet și volei pînă 
campionatelor locale, se 
zor în aceste zile la repararea ves
tiarelor și tribunelor. Cu toate aces
tea, terenurile de handbal, tenis și 
volei sînt gata în orice moment 
să-și primească oaspeții. Impresii ase
mănătoare am cules privind terenul 
de volei al fabricii de țigări, sec
toarele de atletism, terenurile de vo
lei și handbal ale școlii profesionale 
textile, dreptunghiul de volei al șco
lii de mecanici agricoli, baza spor
tivă a școlii generale nr. 2.

Din păcate, am văzut însă și lu
cruri total nesatisfăcătoare. Cînd am 
ajuns, de exemplu, la Grupul școlar 
de construcții am căutat zadarnic să 
discutăm cu cineva (toată lumea era 
în vacanță), pentru a ni se explica 
motivele pentru care complexul 
sportiv este lăsat în părăsire. Pe 
pista de atletism crescuseră bălăriile, 
semn că de mult nu mai fusese folo
sită, iar sectoarele de aruncări și 
sărituri arătau mai degrabă ca niște 
depozite de... gunoi. De asemenea, 
zgura de pe terenurile de handbal, 
volei și baschet a început să dispa
ră din cauza... ploilor. în drum spre 
Stadionul orașului ne gîndeam de ce

de vacanta 
de handbal, 
la reluarea 
lucrează de

deoare terenurile Grupului școlar 
construcții, situate în centrul orașu
lui, sînt pustii acum în plin sezon 
de vară, în loc să fie populate de 
nenumărații tineri care se plimbau 
agale în după-amiaza aceea. Dar 
nici stadionul nu ne-a oferit o altă 
imagine. Privindu-i goliciunea ne-a 
atras atenția și un alt aspect: dacă 
repararea gardului, care în unele 
locuri de-abia se mai ținea în... pi
cioare, este o operație mai costisi
toare, în schimb curățarea ierbii de 
pe pista de atletism necesită doar 
puțin spirit gospodăresc. Mai gravă 
ni s-a părut starea în care am gă
sit terenurile de handbal și baschet 
(plasele de la porți rupte, seîndu- 
rile scoase din panourile coșurilor 
de baschet, tribune deteriorate etc.) 
ale Liceului nr. 2, al cărui director 
este tov. Gavrilă Racz. în totală 
degradare se află, de asemenea, 
arena de popice cu 4 piste a asocia
ției sportive Carpați, iar în spatele 
Liceului nr. 2 există un loc care 
amintește că aici a fost cîndva un 
teren de fotbal (și acum are un ga
zon natural mai bun decît cel al sta
dionului), înconjurat cu pistă de 
atletism. Și cînd te gîndești că dacă 
ar exista puțină inițiativă, acest te
ren ar putea fi redat activității com- 
petiționale, nu poți să înțelegi nepă
sarea cu care privesc unele asocia
ții sportive acțiunea de gospodărire 
și extindere a bazelor sportive. Cre
dem că este cazul să înceapă de 
urgentă acțiunea de reamenajare a 
tuturor terenurilor menționate pentru 
că lăsîndu-Ie în continuare în... voia 
soartei, cu siguranță se vor distruge 
total. Un cuvînt în această privință 
îl au consiliul raional UCFS și con
ducerile asociațiilor sportive. Ce pă
rere aveți, tovarăși activiști sportivi, 
din orașul Sf. Gheorghe de aceste 

degradează

99
în mulle din asociațiile 

gălățene prin care am trecut 
statat o preocupare sporită 
amenajarea și întreținerea 
sportive proprii. Șt, bineînțeles, a- 
ceste asociații au și o bogată acti
vitate competițională.

Astfel, pe baza sportivă Voința 
din Galați — unde am fost prezenți 
în trei după-amieze consecutive — 
am avut satisfacția să urmărim, de 
fiecare dată, interesante dispute în
tre sportivii asociației gazdă și cei 
de Ia alte cîteva asociații din oraș 
(Gloria, Sănătatea, Ancora, Construc
ții etc.). Boxerii fruntași ai Voinței 
efectuau ultimele antrenamente 
vederea întîlnirii internaționale 
care o aveau de susținut.

Așadar, asociațiile care se îngri
jesc de amenajarea bazei sportive

sportive 
am con- 

pentru 
bazelor

în 
pe

terenuri11. Dar 
se desfășoară 
nu are drept 
sportive. Iată, 
Gloria. Există teren de fotbal (e ade
vărat, neîngrijit), arenă de popice 
(pe care nu se poate juca pe motiv 
că se tulbură liniștea locatarilor din- 
tr-un bloc apropiat), teren de volei 
— plin de gropi etc. Planul de mă
suri pe trimestrul trei prevedea ca 
la 6 iulie să fie terminate lucrările 
de amenajare, dar nu s-a mișcat un 
deget pînă acum. Păcat de spațiul de 
care dispune asociația, păcat de fru
moasa arenă de popice acoperită 
acum de pămint și pietre ! Păcat...

După cum am constatat, tot ce a 
dus pînă acum la bun sfîrșit consi
liul asociației a fost încasarea coti
zațiilor.

activitatea anemică ce 
în astfel de asociații 
cauză lipsa de baze 

de pildă, la clubul

pentru
Clenciu

că aici putrezim! 
Desen de Al.

— V-ați luat concediu popicelor?
— Nu, numai bilele și... tălpășiță,

bunuri obștești care se 
sub privirile dv. ?

Vara n-a trecut încă, 
că cei din Sf. Gheorghe 
treacă.

Sau poate 
așteaptă să

TR. IOANIȚESCU

proprii au în general o bogată acti
vitate competițională. Dar sînt și 
altele în care delăsarea celor aleși 
în consiliul asociației paralizează 
orice activitate, tocmai în momentul 
propice ei. Un exemplu grăitor în 
acest sens îl constituie asociația Glo
ria C.F.R., unde frumoasa bază 
tivă nu mai găzduiește decît 
(Gloria C.F.R. Galați activează 
tegoria C). Și rezultatul este 
torul : din cei 2180 membri ai 
foarte puțini sînt antrenați în activi
tatea competițională. Pentru ce sînt 
trecuți acești membri UCFS în evi
dența asociației dacă nu pot face 
sport, dacă pentru ei nu se organi
zează întreceri ?

în multe asociații sportive am pri
mit un răspuns asemănător : .N-avem

pune întrebarea :

spor- 
îolbal 
în ca- 
urmă- 
ucrs

HUNEDOARA
duminicilor cultural-

concursurilor disputate 
tinerii : H. Merme- 
I. Nistor, E. Urs 
ciclism, N. '£oenar, 

Josan (Sîntandrei) la

rînd fap-

REGIUNII

au

m.

GH. CIORANU

s-a
c«

m.
I.

sportivi 
Veche 
la at- 

i o dis- 
; fotbal

A. Na-
Lascău

100 de
Simeria 
concurat

în acest caz 
de terenuri"

Se 
poate fi socotită „lipsa 
un motiv întemeiat pentru a se în
trerupe activitatea sportivă de masă 
în mijlocul sezonului ? Nu este oare 
vorba de nepăsarea totală a consi
liilor asociațiilor față de bazele spor
tive pe care le au și în care, inițial, 
s-au investit sume apreciabile ?

E adevărat, există și asociații care 
nu aU posibilitatea amenajării de te
renuri proprii. Acest lucru nu are 
însă nici o legătură cu absențele 
asociațiilor respective de la faza a 
Il-a a Spartachiadei de vară, deoa
rece C.S.O. Galați le-a pus la dispo
ziție terenurile existente în oraș.

AUREL BREBEANU

Organizarea 
sportive a intrat în obișnuința a- 
sociațiilor sportive din comunele 
regiunii Hunedoara, constituind un 
bun prilej în vederea atragerii unui 
număr tot mai mare de tineri ți 
tinere la practicarea culturii fizice 
și a sportului. Pentru bună- des
fășurare a acestor acțiuni, consiliile 
asociațiilor sportive în colaborare 
cu organizațiile U.T.C. au luat 
suri pentru amenajarea terenurilor 
de fotbal, volei, handbal, pistelor 
de atletism. în ultima vreme pe te
renurile de sport din numeroase 
comune de pe meleagurile hune- 
dorene au avut loc întreceri spor
tive la care au asistat numeroși 
spectatori.

• în comuna Rapolt zeci de tineri 
și tinere au participat la o intere
santă întrecere cultural-sportivă. 
Oaspeții cooperatorilor din Rapolt 
au fost sportivii din comuna Sînt
andrei. S-au desfășurat probe de 
ciclism și atletism, meciuri de volei 
și fotbal, întreceri de călărie. Cu 
prilejul
s-au remarcat 
zan (Rapolt), 
(Sîntandrei) la 
D. Morar, M.
călărie. Viu disputate au fost șl 
probele atletice la care s-au remar
cat : E. Benco (Rapolt). P. Cutini 
și I. Morar (Sîntandrei). Partida
de fotbal dintre formațiile Recolta 
Rapolt și Recolta Sîntandrei 
încheiat cu victoria gazdelor 
scorul de 2—0.

e La Băcia 500 de spectatori 
asistat la o reușită manifestare cul- 
tural-sportivă. Timp de cîteva ore, 
cooperatorii din comuna Băcia s-au 
întrecut pe terenul de sport cu cei 
din Cristur. întrecerile s-au des
fășurat la fotbal, volei, atletism, 
ciclism și jocuri distractive. Iată 
cîteva din rezultatele înregistrate i 
fotbal : Recolta Băcia-Recolta Cri- 
stur 4—3 ; volei : Recolta Băcia- 
Recolta Cristur 2—1 ; ciclism : 1'. 
Ionel Toma (Băcia), 2. Andrei Geor
gescu (Băcia), 3. Iuliu Szabo (Cri
stur) ; atletism: 100
ghi (Cristur); 200 
(Cristur).

• Recent peste 
din cadrul C.A.P. 
și C.A.P. Deva au 
letism, fotbal și volei. După 
pută pasionantă, partida de 
s-a încheiat la egalitate. La volei 
victoria a revenit cooperatorilor din 
Simeria Veche, cu 2—0. Printre cei 
care s-au remarcat la probele at
letice au fost: A. Biiiș (Simeria 
Veche), A. Lovas, A. Ilieș, N. Cu- 
relaru (Deva).

Seara, pe scenele căminelor cul
turale din comunele Rapolt, Băda 
și Simeria Veche au avut loc reu
șite reprezentații cultural-artistice.-



AM ÎNCEPUT SĂ-MBĂTRÎNESC...

ȘTRANDURILE DIN CRAIOVA
Zilele de caniculă îi îndeamnă și 

pe craioveni spre locurile de agre
ment. Mulți dintre ei preferă ștran
durile. Da, dar gospodarii orașului, 
respectiv I.G.O. Craiova, întreprin
dere care administrează cele două 
ștranduri, nu a privit cu toată grija 
această chestiune, ștrandul din Lun
ca Jiului, de exemplu a stat închis 
recent aproape o săptămînă ptentru 
reîmprospătarea apei din bazin, iar 
celălalt ștrand, cel de lingă Stadionul 
tineretului, are bazinul secat. Aici se 
fac lucrări de modernizare. Cam tîr- 
zie modernizarea unui ștrand în lu
nile cele mai călduroase.

J Din cauza gospodăririi defectuoase 
'a acestor ștranduri au de suferit nu 
numai acei care caută să se refu
gieze de căldură in bazinele răcoroa
se, ci și sportul craiovean. Nu se pot’ 
organiza concursuri de înot, centre 
de Inițiere pentru copii etc.

ȘT. GURGUI-coresp.

POPICĂRIE SAU DEPOZIT
DE SARE ?

Mare lc-a fost bucuria sportivilor 
de la asociația Tractorul roșu, de la 
S.M.T, Odorhei, cînd la începutul a- 
cestui an tovarășii însărcinați cu 
conducerea treburilor sportive au 
alocat o sumă de bani pentru repa
rarea popicăriei. Dar bucuria lor a 
fost de scurtă durată. Nici nu s-a 
terminat bine reamenajarea pistei, 
cînd iată că într-o zi amatorii spor
tului cu popice n-au mai avut unde 
practica disciplina lor preferată. Po- 
picăria s-a transformat, peste noapte, 
fără știrea consiliului asociației, in 
depozit de... sare al întreprinderii 
comerci^' locale. Actualul „proprie- 
tar’r ăl arenei, I.C.R.A., a dat acea
stă destinație popicăriei cu aproba
rea Sfatului popular orășenesc 
Odorhei...

A. PIALOGA-coresp.

UN TEREN PĂRĂSIT
in parcul „Copou”, din orașul Vas

lui. există o amenajare sportivă com
pusă din terenuri de volei, baschet 
și o arenă de popice, aparținînd aso
ciației Voința din localitate. Dacă în 
anii trecuți pe aceste terenuri se 
desfășura o vie activitate sportivă, 
acum lucrurile stau cu totul altfel. 
In acest sezon terenurile Voința 
stau nefolosite. Asociația nu s-a mai 
îngrijit să facă micile reparații ne
cesare și nici n-a organizat vreo 
competiție. Ba, mai mult, n-a permis 
nici celorlalte asociații din oraș să 
se folosească de instalațiile, încă ne
degradate, de pe

Ar fi timpul ca 
intervină !

micul lor stadion, 
organele UCFS să

V. VASILIU-coresp.

Jl

„.este titlul unei romanțe, care — ca orice ro
manță — provoacă melancolie. Pentru unii 
bătrînețea apare sub forma unui moșneag care 
își încălzește oasele dureroase la căldura molco
mă a unui soare de toamnă. Deprimantă imagi
ne, care nu corespunde realității. A fi bătrîn nu 
înseamnă a fi neputincios. Bătrînețea este un pro
ces natural, o perioadă de vic.ță care poate fi tot 
atît de frumoasă ca oricare alta.

în unele cazuri procesele naturale ale bătrînețil 
au darul de a înspăimînta. Tocmai de aceea este 
bine să se știe că dacă ele nu pot fi evitate, în 
schimb se poate întîrzia mult apariția lor. Bătrî- 
nețea însă se poate instala de timpuriu la cei 
care din neștiință sau dintr-o condamnabilă ne
glijență nu își îngrijesc bunul cel mai de preț 
sănătatea.

O cauză care duce repede la declin fizic este 
întreruperea bruscă a unei vieți active. Consider 
că o bătrînețe „pregătită" dinainte, cu grijă, este 
deosebit de agreabilă și poate fi încoronarea unei 
vieți de muncă. Abuzurile din tinerețe, nopțile 
pierdute, alimentația neigienică, consumul exce
siv de băuturi alcoolice, tutun, cafea, folosirea 
nerațională a 
bătrînirea.

medicamentelor, toate grăbesc im-

Este tardiv să vrem să întinerim după ce am... 
îmbătrînit. Drumul înapoi nu există. Dar, cei care 
în tinerețe au practicat în mod sistematic exerci
țiile lizice și sportul își mențin robustețea. Ei au 
o inimă „antrenată", o bună circulație a sîn- 
gelui, o respirație profundă și ritmică, rezistentă 
la schimbările de temperatură.

Sînt sporturi care se pot practica pînă Ia o 
vîrstă foarte înaintată, dacă organismul a fost 
deprins cu ele, cum ar fi tenisul de cîmp, schiul,

Sport și sănătate
voleiul, canotajul, înotul, vînătoarea, călăria, pes
cuitul. Gimnastica este foarte utilă în menținerea 
tinereții organismului. Gimnastica igienică ajută 
la o bună oxigenare a țesuturilor, la menținerea 
mobilității articulațiilor, a tonicității musculaturii, 
întreține adaptarea aparatului circulator la efort, 
reglează tensiunea arterială.

Sînt însă o seamă 
respectate. De pildă:

de indicații care cer să fie 
exercițiile trebuie să fie cit

mai simple șf cu un caracter general. Mișcări!® 
se vor face într-un ritm lent. Se va pune un 
accent deosebit pe exercițiile de respirație, fără 
a forța însă inspirația și apneea voluntară. Nu se 
vor forța articulațiile dureroase sau anchilozate. 
Se vor evita rotările mari ale trunchiului, rosto
golirile, săriturile, alergările.

După fiecare exercițiu va urma relaxarea mus
culaturii și o respirație lentă, amplă. Ritmul tre
buie să fie moderat, utilizarea grupelor muscu
lare e necesar să se facă treptat. Se vor inter
cala cît mai multe pauze între exerciții. Exerci
țiile se vor executa cu geamurile deschise.

Cei obișnuiți cu apa rece vor continua s-o fo
losească în perioada de vară. Iarna este însă pre
ferabil ca apa să aibă o temperatură apropiată 
de cea a corpului, pentru a se evita răceala.

Necesitatea de somn a vîrstnicilor se reduce. 
Este însă bine ca ei să se culce mai devreme, 
deoarece somnul înainte de miezul nopții est» 
mai adînc și mai sănătos. După amiezele se re
comandă odihnă, dar nu imediat după masa d» 
prînz. Plimbările lungi asigură un somn bun.

Controlul periodic al stării de sănătate, miș
care cît mai multă, preocupări organizate după 
preferinjele fiecăruia, ajută pe oricine să poală 
spune că nu contează numărul anilor care s au 
scurs.

dr. ED8TH PETRUȚ 
directoarea Dispensarului central pentru 

sportivi

agremeni

(Urmare din pag. 1)

In apele răcoritoare ale Argeșului
1. Georgescu

disperarea paznicului 
confiște mingea buclucașă, 
oare să se amenajeze bazinul 
pentru acest sezon? Sau să se găsească

care aleargă să 
Era greu 

și plaja

★
l-am făcut în Lunca

o poieniță pentru jocurile cu mingea ? 
Credem, firește, că nu, și nu e nici 
acum prea tîrziu.

cîlevu tocuri de 
din preajma Bucureștiului

lor n-au fost amenajate terenuri 
sport regulamentare. Totuși, elevii 
posibilitatea să practice cîteva sporturi 
și aceasta datorită inițiativei profesori
lor de educație fizică din tabără, care 
au pregătit, cu concursul elevilor, cîteva 
terenuri de „sezon*. Deci dacă ar exista 
amenajări sportive permanente, aici pe 
malul Argeșului, ele ar fi 
folosul vizitatorilor ocazionali 
micilor locuitori ai taberelor

★
In fiecare duminică, mii 

reșteni iau drumul șl srre întinsa pă
dure Cernica, situată în apropierea la
cului cu 
lui este 
de acest 
poposesc 
semne de 
locului.
cestui punct turistic nu descoperim alt
ceva decît un... bufet (nimic de zis, 
bine aprovizionat). Am căutat o bancă 
timp îndelungat 
Despre amenajări 
că nici o urmă.

Un alt popas
Argeșului de la Buda (Mihăilești). Deși 
era zi de lucru, ne-a întîmpinat larma 
celor veniți să se scalde în valurile 
domoale ale rîului care măsoară aici a- 
proape 200 de metri în lățime. După 
scăldat, bufetul cu ’ răcoritoare și 
dulciuri, fîntînile cu apă rece stau 
la dispoziția vizitatorilor, băncile de pe 
aleile umbroase te îmbie la odihnă, iar 
mica estradă din mijlocul pădurii stă 
mărturie (ca și la Pustnicul), că nici 
spectacolele cultural-artistioe nu lipsesc 
de aici. în schimb... lipsesc cele mai 
simple amenajări sportive. Cît de fru 
mos și de folositor »r întregi acest 
ansamblu două-trei terenuri de volei 
sau handbal chiar, un portic de gim
nastică, un panou de baschet sau (de 
ce nu ?) o groapă pentru sărituri.

In Lunca Argeșului ființează de 
cîțiva ani, în timpul vacanței de vară, 
două tabere școlărești. Nici în cadrul

atît spre
cît și al
de vară.

de bucu-

același nume. Pitorescul locu- 
de necontestat-. Dar în afară 
plăcut decor natural cei care 
aici nu găsesc prea multe 
atenție din partea gospodarilor 

Făcînd tuiul de orizont al a-

dar n-am găsit-o ! 
sportive, vă închipuiți

Scurtul nostru 
edificator. Ar (i 
la re raionale în 
ministrarea 
Cernica —

★
„turneu" este, credem, 

cazul ca sfaturile popu- 
sarcina cărora cade ad- 

acestor zone (Pustnicul și 
raionul 23 August și

Argeș Buda raionul Lenin) să sc 
ocupe și de amenajarea unor terenuri 
de sport simple ca acei care vin în a- 
ceste locuri pline de pitoresc să poată 
beneficia dc o odihnă activă. La fel și 
cluburile sportive raionale, Metalul și 
Progresul, au un cuvînt de spus în or
ganizarea unei activități sportive recrea
tive în aceste locuri de agrement.

Dacă pentru acest an e cam tîrziu, 
la anul...

Orele șantierului

CUM ESTE RĂSPlNDIT FILMUL CU TEMA SPORTIVĂ?
Fie că este un documentar, 

un reportaj sau o producție 
artistică de lung metraj, fil
mul cu temă sportivă își face 
tot mai mult loc în inimile 
iubitorilor celei de a opta 
arte. Motiv pentru care, în 
anii din urmă îndeosebi, stu
diourile „Alexandru Sahia" și 
„București" și-au unit efor
turile pentru a putea oferi 
cinefililor o producție cît mai 
bogată și cît mai interesantă, 
care să răspundă gusturilor, 
preferințelor și exigentelor me
reu sporite ale spectatorilor. 
Important este, insă, ca fil
mul cu temă sportivă, atît de 
actual, să ajungă cît mai re
pede în rîndul maselor de oa- 

kneni ai muncii din toate ora
șele și chiar din cele mai în
depărtate sate ale patriei.

Pentru a cunoaște modul 
în care se realizează difuzarea 
fjlmului cu temă sportivă, 
ne-am adresat tovarășului O- 
VIDIU ANDREI, director-ad
junct al Direcției rețelei cine
matografice și a difuzării fil
melor care, cu multă amabi
litate, ne-a răspuns la o 
de întrebări.

• Mai întîi, v-am 
să ne spuneți ce loc 
pă în preocupările colecti
vului dv. filmul cu temă 
sportivă ?

Fără a exagera cîtuși de 
puțin, trebuie să spun că fil
mul cu temă sportivă se află 
în centrul preocupărilor noas
tre. Este un lucru firesc, de- 

foarece filmele care abordează 
momente din activitatea desfă
șurată in sălile de sport și pe 
stadioane plac, ne sint cerute 
tot mai mult. De aici, în mod 
implied. ‘ ::<-i ,/« a ras-

serie

ruga 
ocu-

solicitărilor — este 
doar de marele public 

satisface 
toate ce-

punde 
vorba 
spectator — de a 
pe cit este posibil 
rințele.

în mod 
filmelor 
spoi tul ?

— Toate 
gionale de 
în inventarul lor un 
apreciabil de filme sportive — 
documentare, reportaje sau 
producții artistice. Prezentarea 
pe ecrane a unor asemenea 
filme se face cu regularitate 
și noi urmărim acest lucru. 
Documentarele, mai ales, sînt 
nelipsite din programele cine
matografelor. Ele sînt „cupla- 

cu filme artistice cu teme 
Și la fel se petrec 
cu reportajele spor-

Cum se 
practic, 
care

realizează, 
difuzarea 

au ca temă

întreprinderile re- 
cinematografie au 

număr

ceput și de filmele spor
tive artistice...

— Și acestea s-au bucurat 
de atenția colectivului nostru. 
Filme ca „Viață sportivă", 
„Băieții noștri", „Jucătoarea 
de baschet", „Singurătatea a- 
lergătorului de cursă lungă", 
„Ilocheiștii", „Cineva acolo

INTERVIUL NOSTRU

valoa-zintă și o remarcabilă 
re educativă.

© Am dori să 
ferim acum la felul cum 
este răspîndit filmul spor
tiv la sate...

— Noi folosim toate oca
ziile pentru ca filmul sportiv 
să pătrundă cît mai mult și 
în mediul sătesc. Una din a- 
ceste ocazii — „Festivalul fil
mului la sate". Este o acțiu
ne largă, pe plan republican, 
care cunoaște an de an un 
succes de răsunet.
prilej, pe ecranele căminelor 
culturale rulează 
documentare, 
chiar producții de lung me
traj cu temă sportivă, precum 
și filme care trezesc gustul 
pentru turism, pentru drume
ție, pentru cunoașterea frumu
seților patriei. Și aici voi fo
losi cîteva exemple:
ringului", „Fotbal pe glob", 
„Turneul U.E.F.A. de la Bucu
rești", „Pe poteci de munte", 
„Acolo unde Carpații înlîlnesc 
Dunărea", „Munții 
„Din Valea Craiului 
raș", „Călătorie în 
păsărilor" etc.

• Considerați
meniul răspîndirii filmului 
sportiv, în special la sate, 
au fost epuizate toate po
sibilitățile, toate mijloace
le?

— Dimpotrivă. în această 
dire^iț^^i^puțe^fac^mult

ne re-

Cu acest

te“
generale, 
lucrurile 
live.

V-am ruga să ne o- 
cîteva exemple... 
ultima vreme, pe e-

feriți
—

cranele cinematografelor noas
tre au fost prezentate nu mai 
puțin de 25 de documentare 
și reportaje sportive, care au 
stîrnit aproape în toate cazu
rile un interes major. Iată 
cîteva dintre titlurile cele mai 
solicitate: „Bravo, campioni
lor!“ (reportaj de la „mon
dialele" de handbal ținute la 
Praga), „Cel mai tare" (scurt 
metraj cu aspecte din viața și 
activitatea cunoscutului halte
rofil sovietic luri Vlasov), 
„Cît mai multă mișcare" (un 
reportaj care pledează pentru 
practicarea gimnasticii încă din 
fragedă copilărie) etc.

* Ati amintlt la to-

de vorbă cu tovarășul
OVIDIU ANDREI, director
adjunct a! Direcției rețelei

cinematografice
șl a difuzării filmelor

sus mă iubește", „Mîine, Me
xicul" și altele au găsit tot
deauna credit printre specta
tori. Aș vrea să subliniez că 
promovarea cu multă largheță 
a filmelor sportive de lung 
metraj ne
proape, deoarece ele au 
foarte multe cazuri și o la
tură etică. Deci, nu constituie 
doar un divertisment ci ore-

interesează îndea-
în

numeroase
reporta je sau

„Eroii

Apuseni*1, 
In Făgă- 
para digul

că în do-

la sate este încă des- 
puțin cunoscut. Aici,

culturale. Unele din-

de proiecție de 16 mm. 
majoritatea documentare- 
și reporta jelor sportive 
„trase" pe această dimen-

mai mult. Rapoartele primite 
de la unitățile noastre, ca și 
sondajele pe care le efectuăm 
periodic dovedesc că filmul 
sportiv 
tul de
desigur, primul rol revine că
minelor 
tre ele sînt înzestrate cu apa
rate
Or, 
lor 
sint
siune. Acolo unde nu există 
aparate de proiecție, se pot 
încheia contracte cu întreprin
derile regionale. In această di
recție, cred că și consiliile 
asociațiilor sportive pot să-și 
aducă o contribuție substan
țială la popularizarea și chiar 
la inițierea de gale de filme 
sportive (nu numai atunci 
cînd este vorba de duminicile 
cultural-sportive) așa cum fac, 
de pildă, o serie de cluburi 
ca Dinamo, Rapid, Gloria și 
altele. Insist asupra necesi
tății de a fi promovat într-un 
mod mai eficient filmul cu 
temă sportivă, sector in care, 
in 
nu 
că 
de
oameni ai muncii, tineretului 
în special, să nu fie valori
ficat din plin !

Interviu consemnat dc

general, investițiile făcute 
sint de neglijat, i'entru 

ar fi păcat ca ut bun atlt 
accesibil maselor largi de

TIBERIU STAMA

onoare" din inle- 
Sînt constructorii 
construcții-montaj 

„pline" ei dăruieso

ale
&■

Ion

Pătrunzi cu aceeași emoție în im
punătoarea sadă a Ateneului Repu
blicii Socialiste România, ca și atunci 
cînd știi că te așteaptă revărsarea 
magnifică a simfoniilor lui Beetho
ven...

Sub cupola muzicii vei întîlni de 
astă dală oameni în salopete albastre 
care se întrec pe ei înșiși pentru re
facerea „scării de 
riorul Ateneului, 
întreprinderii de 
nr. 2. în orele lor
ceva marmoreenelor scări cu sclipiri 
argintii pe care urcăm în pași egali 
in casa fermecătoarelor simfonii 
lui Bach, Mozart, Ceaikovski, 
nescu.

Orele mozaicarilor Grigore și
Neagu se contopesc în suprafețe în
tregi de mozaic așezate cu grijă, cu 
măiestrie. Cei doi frați sint alături 
și pe terenul de sport.

...Soarele arde puternic. Un grup 
de tineri sportivi era prins într-» 
adevărată întrecere. Amenajau ua 
nou teren de volei. Inginerul Grl- 
goire Nadolu, responsabilul grupei 
sportive, ne mărturisește :

— Cei peste 600 de membri UCFS 
obțin succese de seamă în activita
tea sportivă, în întrecerile de volei, 
șah, fotbal, tenis de masă, în toat» 
competițiile de masă.

...înserarea a coborît încet-încat. 
Steagul asociației mai flutura încă ia 
bătaia molcomă a vîntului. Ultimei» 
întreceri s-aiu încheiat într-un entu
ziasm general. Șantierul 
registrat un succes : 90 
constructori au devenit 
insignei de polisportiv.

ir

II a mai în
de lucrători 
purtători ai

Orele șantierului. Sus, pe schele, 
constructorii înalță noi blocuri. Jos, 
pe terenurile de sport, maiștrii de la 
înălțime, rîd în soare...

PETRE GHEORGHIU
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I
I Polo: Selecția juniorilor
I

ale organizației noastre i trebuie mult îmbunătățită
mai largă măsură a marilor competiții internaționale, 
experiență cn specialiștii din alte țări, sporirea fon

dului documentar al antrenorilor prin apariția periodică a unor publicații 
care înfățișează preocupările metodice de pretutindeni etc constituie impor
tanți pași înainte pe linia îmbogățirii Continue a sistemului de cunoștințe al 
celor ce răspund de pregătirea sportivilor noștri.

Din constatările făcute în diferitele cluburi și asociații sportive rezultă 
că, pe baza observațiilor proprii cît și ca urmare a studiului independent, teh
nicienii și antrenorii noștri cunosc și aprofundează tot mai multe laturi ale 
specialității lor, dar uneori — desigur, nu în problemele metodice simple — 
au ezitări, nedumeriri, incertitudini. Cauzele sînt mai multe, iar una dintre 
ele este că nedumeririle și incertitudinile respective nu sînt supuse discuției 
colective, organizate cu toți antrenorii clubului sau ai asociației sportive 
respective. Practica dovedește că asemenea discuții, desfășurate la nivelul 
clubului sau al asociației sportive, sînt bine venite deoarece sînt întruniți 
specialiști din mai multe ramuri de sport, se cunosc aprofundat condițiile 
de viață și de antrenament ale sportivilor.

S-ar întrevedea deci posibilitatea ca la nivelul cluburilor și asociațiilor 
sportive, unitățile de bază ale instruirii și educării sportivilor, să fie create 
— nu numai cu caracter voluntar, ci cu semnificație de structură organiza
torică — cabinete metodice care să cuprindă totalitatea antrenorilor ce acti
vează în cadrul acestora. Măsura ar putea fi extinsă și la unele secții pe 
ramură de sport, cu mai mulți antrenori, deoarece prin aceasta preocupările 
antrenorilor care răspund de pregătirea echipei I sau a celei de tineret, ju
niori, copii, nu s-ar limita numai la „feliile" care intră în norma lor de 
muncă, ci de întreaga problematică a instruirii din secție. Discutarea în 
colectiv a problemelor instructiv-educative ar înlătura multe din neajunsurile 
prezentului cînd, așa cum se cunoaște, antrenorul primei echipe nu știe une
ori nici măcar informativ, ce conținut are și cum se desfășoară pregătirea 
copiilor, timpul în care corespunzător cerinței de reîmprospătare a lotului de 
seniori, ar trebui „șlefuite" elemente de perspectivă etc.

Avantaje importante ar avea și colegiile locale de antrenori, care în loc 
să lucreze numai prin ședințe plenare, la care să participe toți antrenorii din 
raza teritorială respectivă, ar putea să-și exercite dreptul de control și în
drumare, de analiză a activității depuse de cabinetele metodice ale secțiilor 
pe ramură de sport. De activitatea cabinetelor metodice ale cluburilor și aso
ciațiilor sportive ar putea să se ocupe mai intens actualele cabinete metodice 
regionale și, astfel, s-ar crea rețeaua necesară promovării consecvente a 
schimbului activ de opinii, s-ar mări posibilitatea valorificării sistematice 
prin ședințe și sesiuni de referate, a experienței înaintate acumulată de an
trenori, s-ar asigura un cadru organizatoric necesar dezbaterii aprofundate 
a problemelor contemporane ale antrenamentului.

începuturile realizate în această direcție de cluburile Steaua și Dinamo, 
de cabinetul metodic al consiliului regional UCFS Brașov, de Centrul expe
rimental „Viitorul", precum și de unele școli sportive de elevi, merită a fi 
extinse la toate cluburile sportive și chiar la asociațiile sportive care dispun 
de un număr corespunzător de cadre tehnice. Pe baza planurilor de muncă 
întocmite de cabinetele metodice regionale, aprobate și centralizate după 
un anumit sistem, periodic, s-ar putea organiza numeroase și variate infor
mări, consfătuiri, sesiuni de referate, toate bazate pe un material faptic 
bogat, în care să fie dezbătute problemele importante ale metodicii instruirii 
sportivilor.

Existența planurilor de muncă ar crea nu numai obligativitatea îndepli
nirii lor, ci și obișnuirea și stimularea muncii în colectiv a antrenorilor, do
rința de perfecționare continuă a pregătirii lor profesionale.

Cadrul organizatoric subliniat mai sus ar întări, de asemenea, încrederea 
în forțele proprii ale antrenorilor noștri, efectuarea unui permanent schimb 
de experiență, ar stimula activitatea creatoare a specialiștilor din asociații 
și cluburi pentru găsirea căilor și mijloacelor de perfecționare continuă a 
instruirii și educației sportivilor.

Conf. I. SICLOVAN

Televizarea în tot 
lărgirea schimbului de
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Recent, s-a încheiat turneul final 
al celui de al XH-lea campionat de 
juniori al țării, ultima competiție ofi
cială a tinerilor poloiști din acest 
an. O scurtă privire retrospectivă 
asupra întrecerilor la care au parti
cipat jucători pînă la 18 ani ne poate 
oferi o serie de date interesante în 
legătură cu stadiul actual al pregă
tirii fizice, tehnice și tactice a celor 
mai buni juniori din țară.

Este binecunoscută importanța dez
voltării fizice a sportivilor în jocul 
de polo și, de aceea, ne vom opri 
mai întâi asupra unor date statistice, 
reprezentând cifre medii ale parame
trilor speciali, interesante pentru tra
gerea celor mai bune concluzii.

Cele 8 finaliste au avut următoa
rele medii de vîrstă: 1. STEAUA și 
RAPID ORADEA 15,8 ani, 3. DI
NAMO 16,1 ani, 4. POLITEHNICA 
CLUJ 16,3 ani, 5. S.S.E. 1 16,4 ani, 6. 
I. C. ARAD 16,7 ani, 7. C.S.M. CLUJ 
16,8 ani și 8. S.S.E. 2 17,5 ani. în 
evidență au intrat 20 de jucători de 
18 ani, 23 de 17 ani, 19 de 16 ani, 20 
de 15 și chiar 3 (Stănescu — Ora
dea, Rus și Pop — Cluj) de 14 ani. 
Media generală a vîrstei: 16,2 ani.

Cea mai înaltă echipă (media 1,775 
m) a fost S.S.E. 2. Au urmat-o în 
clasamentul respectiv : 2. I. C. ARAD 
1,75 m, 3. C.S.M. CLUJ 1,748 m, 4. 
POLITEHNICA 1,743 m, 5. DINAMO
l, 738 m, 6. STEAUA 1,731 m, 7. S.S.E. 
1 1,71 m și 8. RAPID ORADEA 1,69
m. Media generală — 1,73 m. Cel 
mai înalt jucător a fost portarul Al. 
Petrescu (Steaua) 1,94 m, iar cel mai 
sound — 
samentul
STEAUA
58 kg, 3.
64 kg, 5.

VI. Alșo 1,58 m. Iată și cla- 
mediilor de greutate: 1. 
56,1 kg, 2. RAPID ORADEA 
DINAMO 63 kg, 4. S.S.E 1 
I.C. ARAD 65 kg, 6. POLI

TEHNICA 68 kg, 7. S.S.E 2 69 kg și 
8. C.S.M. CLUJ 70 kg. în 
iată și ordinea echipelor în funcție 
de viteza de înot pe 100 m: 1. DI
NAMO 67,0 sec., 2. S.S.E. 2 67,3 sec, 
3. STEAUA 68,1 sec, 4. POLITEH
NICA 70,0 sec, 5. C.S.M. CLUJ 72,0 
sec, 6. I.C. ARAD 73,0 sec, 7. S.S.E 
1 75,0 sec, și 8. RAPID ORADEA 76,6 
sec. Cel mai rapid înotător: AI. 
Gyorgy (Politehnica) 61,0 sec. Me
dia generală — 71,0 sec.

Clasamentul general al parametri
lor ne indică următoarea ordine, care 
este foarte apropiată de cea oficială 
din turneu] final: 1. STEAUA 11 p. 
2. DINAMO 12 p, 3—1. S.S.E. 2 și 
POLITEHNICA CLUJ 18 p. 5—6. RA
PID ORADEA și I.C. ARAD 19 p, 
7—8. S.S.E. 1 și C.S.M. CLUJ 23 p.

Comparînd datele de mai sus cu 
anumite medii extrase din tabelele 
republicane existente la Academia 
Republicii Socialiste România, des
prindem faptul că jucătorii de polo 
se încadrează în grupa de înălțime 
mijlocie și în cea de greutate corpo
rală mare din țara noastră. Iată de 
ce toată atenția antrenorilor trebuie 
să se îndrepte spre selecționarea 
unor jucători cît mai înalți. Cercetă
rile efectuate pînă în prezent reco
mandă următoarele înălțimi 
jucătorii de polo juniori: Ia
— 1,64 m — 1,73 m; la 15 
1,71 m — 1,78 m; Ia 16 ani —
— 1,80 m; la 17 ani — 1,75 m — 1,81 
m; Ia 18 ani — 1,75 m — 1,82 ni.

Revenind Ia cifrele de mai 6us, 
trebuie să ne manifestăm nemulțu
mirea pentru faptul că doar 25 la 
sută dintre sportivii participant! la 
turneul final au depășit 1,75 m. In 
schimb, faptul că doar 20 la sută din
tre ei vor părăsi junioratul, restul 
avînd posibilitatea de a evolua și în 
anul viitor în competițiile respective, 
este îmbucurător.

La capitolul pregătirii tehnice o 
singură mențiune — Steaua. în rest, 
echipele s-au bazat pe folosirea unor 
procedee simple, de cele mai multe 
ori din poziții statice. Lucrul pare 
cu atît mai curios, cu cît acești ju
cători sînt tocmai la vîrsta cînd

pentru
14 ani 
ani —
1,74 m

pot însuși cît mai bine o serie li 
treagă de procedee tehnice.

Din punct de vedere tactic s-a cor 
statat însă o îmbunătățire substai 
țială exprimată prin tendințe de di 
namizare a jocului. Desfășurarea a< 
țiunilor din apărare în atac se fac 
destul de rapid și cu suficiente coi 
traatacuri. De asemenea, încruciși 
rile și schimburile de locuri au puii 
fi observate în circulația jucătorilc 
(în fazele de atac) de la cele m< 
multe echipe.

Este drept că și din punct de v< 
dere disciplinar am constatat un p< 
înainte. Totuși au existat unele ci 
zuri care trădează — prin prosti 
exemplu personal — o lipsă de prec 
cupare pentru educarea 
sportivi Astfel, I.C. Arad a rămaJ 
Ia ultimele două jocuri fără antrena] 
(I. Contor) și conducător (I. Papal 
dopol), aceștia părăsind sim
piu echipa (I). O lipsă de ■trtențM 
față de formațiile lor au manifesta 
și conducerile secțiilor de la C.S.M 
Cluj, Rapid Oradea, Dinamo (care m 
a avut antrenor) și S.S.E 2.

în încheiere, sugerăm secțiilor 
polo cu echipe de juniori să conținu* 
antrenamentele — atît cît vrejpei 
bună o permite — cu jocuri local* 
sau inter-centre. De asemenea, con
siderăm extrem de utilă par-tdciparer 
jucătorilor la mai multe concursuri 
de înot pentru îmbunătățirea conti
nuă a vitezei, element determinant 
în jocul de polo.

tin*

prof. CORNEL RADU]
secretar genera] al F.R. Natație

sfârșit,

DE CE

Cît mai multe reuniuni amicale de box

se-

Prezenta juniorilor pe ringurile 
din Capitală și din provincie, remar
cată — desigur — de iubitorii boxu
lui, se face simțită tot mai mult. Pe 
afișele reuniunilor pot fi întîlnite cu 
tot mai multă regularitate nume de 
pugiliști tineri care, alături de
niori, completează programele ga
lelor amicale. Aceasta denotă grija 
antrenorilor care se ocupă de juni
ori, a comisiilor de box, și, în ultimă 
instanță, a federației de specialitate, 
de a asigura juniorilor rodajul 
vederea viitoarelor confruntări.

Preocupîndu-se de activitatea bo
xerilor juniori, federația de specia
litate a luat o hotărîre bună, în sen
sul ca sportivii care evoluează în 
ring să fie de valori apropiate. Cel 
mai elocvent exemplu în această pri
vință ni l-a furnizat campionatul re
publican care, după cum se știe, s-a 
desfășurat anul acesta pe două cate
gorii de vîrstă: juniori I și II. Iniția
tiva s-a dovedit foarte utilă și a o- 
ferit multor tineri posibilitatea să se 
evidențieze. Campionatele au scos la 
lumină numeroase talente autentice, 
ca G. Pometcu (Buc.), P. Dobrescu 
(Brăila), D. Mihalcea (Buci), I. Să- 
liște (Satu Mare), Gh. Tănase și V. 
Potolea (Galați), V. Silberman (Buc.), 
Al. Popa (Cluj), tineri care au și 
început să se afirme în competițiile 
internaționale.

Se știe că cel mai bun prilej de a 
asigura boxerilor experiența necesară 
pentru întîlnirile importante îl con
stituie reuniunile amicale. Organiza
rea cu regularitate a galelor amicale 

posibilitate tinerilor să-și însu

în

șească și mai bine diferite procedee 
tehnice. Antrenorii Fulea și Romano 
de la Rapid au avut în această pri
vință inițiative lăudabile. Ei au orga
nizat gale de selecție pentru tinerii 
din cartier, în cadrul așa-zisului 
„ring deschis". Timp de cîteva zile, 
prin mîinile antrenorilor rapidiști au 
trecut zeci de copii. Sîntem infor
mați că „ringul deschis* de la Giu- 
lești, va funcționa din nou în luna 
septembrie. Merită consemnată, de 
asemenea, pasiunea cu care antre
norii Fiiresz (Dinamo), Doculescu 
(Olimpia), Cionoiu (Grivița Roșie), 
V. Alexandru (Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej) se ocupă de programarea boxe
rilor începători în cit mai multe 
reuniuni amicale.

In unele orașe din provincie ga-

lele amicale figurează și ele la loc 
de frunte în fiecare săptămînă. La 
Caransebeș, de pildă, echipa locală 
Timișul-Baita Sărată a primit vi
zita formației U. M. Timișoara. _ 
xerii de lâ Progresul-Reghin au 
evoluat în Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej, Metalul-București s-a deplasat 
la Cîmpulung Muscel.

Din păcate, însă, unii antrenori 
continuă să urce în ring boxeri ti
neri numai cu prilejul galelor ofi
ciale (campionate republicane, întîl- 
niri internaționale etc.). La C.S.M. 
Sibiu, de pildă, s-a organizat prima 
reuniune amicală din acest an abia 
Ia sfirșitul lunii iunie! Ne amintim 
că nu cu mulți ani în urmă Sibiul a 
dat loturilor reprezentative boxeri de 
valoare. Pe atunci, însă, aproape că 
nu trecea o săptămînă fără ca pugi- 
liștii sibieni să nu susțină meciuri 
amicale. De asemenea, cluburile 
sportive bucureștene Constructorul 
și Progresul, manifestă în ultimul 
timp o vizibilă lipsă de interes față 
de galele amicale.

Campionatele republicane 
niori se desfășoară într-un 
mitat. Se pune întrebarea : 
boxerii în restul timpului, 
bilități au pentru a-și ridica măies
tria ? Răspunsul poate fi unul 
gur : pe lîngă 
multe meciuri 
sînt de acord, 
zitiv pe care-1 
și tocmai de 
manifeste mai 
acest sens.

Bo-

de ju- 
timp li
ce fac 

ce posi-

sin- 
antrenamente, cit mai 
amicale! Antrenorii 

desigur, cu rolul po- 
au asemenea meciuri, 
aceea ei trebuie să 
multă inițiativă în

Cu puțină vreme în 
urmă am publicat un 
clasament al regiunilor 
la atletism, alcătuit pe 
baza rezultatelor în
registrate la concursul 
republican de copii și 
juniori cat. a n-a și 
la campionatele ju
niorilor de cat. I. Pe 
ultimul loc, cu ZERO 
puncte, a fost clasifica
tă regiunea Suceava ! 
Aceasta înseamnă că la 
cele peste 40 de probe 
ale celor trei con
cursuri, atleții suceveni 
n-au putut să se cla
seze la nici una mă
car pe locul 6 !...

La recentele cam
pionate republicane ale 
seniorilor, regiunea Su
ceava n-a avut nici un 
reprezentant și deci, 
din nou, ZERO puncte!

La campionatul Re
publican pe echipe for
mația suceveană face 
parte din grupa a n-a 
a categoriei B. Ea a 
pierdut ambele întîl- 
niri cu reprezentativa 
Maramureșului șl în 
toamnă urmează să-și 
dispute, alături de e- 
chipa regiunii Bucu
rești locurile 19 șl 20. 
Și după cum merg lu
crurile pînă acum, a- 
proape sigur că se vg 
clasa pe ultimul loc.

Evident că această 
situație, complet ne
satisfăcătoare, nu poa
te lăsa indiferent pe 
nimeni dintre cei care 
se preocupă de activi
tatea atletică din țara 
noastră. Șl cum aceas
tă situație se menține 
de cîțlva ani, fără să 
se constate — din par
tea localnicilor — efor
turi pentru îmbunătă
țirea el, evident că lu
crurile trebuie să dea 
serios de gîndit. Un 
fapt este absolut cert: 
în domeniul atletismu
lui, în regiunea Su
ceava se face mult mai 
puțin deeît se... vorbeș
te despre acest sport 
și se așteaptă prea 
mult ^ajutorul” altora, 
din afara regiunii.

Șl să nu credeți că 
n-au fost întreprinse 
acțiuni, ^din afară”, 
pentru Impulsionarea 
activității atletice. Cu

ZERO PUNCTE?
neînțeles e faptul 
Consiliul regional 
UCFS n-a reușit 
antreneze în această 
tivitate nici un profe
sor de educație fizică. 
Și, mai de neînțeles e 
faptul că la aceasta ta
bără n-a fost chemat 
absolut nici unul din
tre acei tineri depistați 
cu vreun an-doi in ur
mă !! î

Cei doi antrenori 
bucureșteni au pus u- 
mărul 
lucrat 
atleții 
arătat 
nori cum și în ce fel 
trebuie să-și organizeze 
munca și, cu sprijinul 
consiliului regional, au 
fost luate unele mă
suri pentru îndreptarea 
activității din tabără. 
Dar a aștepta pe alții 
ca să-ți organizeze 
munca, a sta cu brațe
le încrucișate, fără a 
întreprinde nimic con
cret, este o poziție to
tal greșită care trebuie 
să dea de gîndit acti
viștilor sportivi și pro
fesorilor de educație 
fizică din regiunea Su
ceava. A primi ajutor 
și îndrumare este una, 
și a aștepta pe alții să-ți 
rezolve sarcinile este 
cu totul altceva !

Anul acesta, precum 
se vede, atletismul su
cevean n-a făcut nici 
un pas înainte. Poate 
anul viitor ! ?... Dar în 
1968 vor avea loc Jocu
rile Olimpice de la 
Ciudad de Mexico. Oare 
din zecile de mii de 
tineri din întreaga re
giune, chiar n-o fi nici 
unul apt să fie selec
ționat pentru loturile 
olimpice ale țării noas
tre ? Imposibil ! Pen
tru aceasta trebuie însă 
Inițiativă, trebuie mun
că conștiincioasă de zi 
cu zi, trebuie pasiune ! 
Oare activiștii sportivi 
din regiunea Suceava 
nu se simt în nici 
fel angrenați și ei 
munca generală 
pregătire pentru Jocu
rile Olimpice ? Aștep
tăm FAPTE și nu... vor- 
t>e !

ROMEO VILARA

cîțiva ani în urmă, Fe
derația de atletism a 
trimis, în mal multe 
rîndurl, o serie dintre 
ce, mal experimentați 
antrenori să conducă 
și să îndrume organi
zarea unor acțiuni pen
tru depistarea elemen
telor cu gabarit cores
punzător, talentate pen
tru diferite probe, în 
special pentru aruncări. 
Rezultatul acestor ac
țiuni — care au costat 
destul bani 1 — . 
descoperirea a 
roși tineri, bine 
diți“ fizic, apți 
scurtă vreme să 
obține primele 
tate de valoare 
velul juniorilor. > 
ceste „descoperiri” a 
fost organizată chiar 
șl o tabără de pregăti
re. Dar ce a rămas din 
aceste începuturi ?

Iată, pe scurt, cîteva 
dintre constatările an
trenorilor Vasile Du
mitrescu și Nicolae Gu- 
rău, făcute la o recentă 
tabără de pregătire a 
atleților suceveni pen- 

e-

a fost 
nume- 

; „clă- 
ca în 
poată 
rezul- 
la nl- 
Cu a-

tru campionatul pe 
chipe.

La această tabără 
rau pregătiți circa 
de atleți și atlete i 
îndrumarea a numai doi 
antrenori (H. Ștefănes- 
cu și E. Adochiței) și 
a unui metodist (I. 
Păun). Tabăra a fost 
însă foarte prost pre
gătită (atleții dormeau 
cîte 2 într-un pat, nu 
aveau dușuri la dispo
ziție etc.), stadionul — 
complet neamenajat și 
neîngrijit, deși pista a 
fost construită acum 
doi ani de către FRA 
(1 !). Nu existau ma
terialele necesare pro
cesului de antrenament 
(garduri, rulete etc.). 
Nu existau planuri de 
lucru-antrenament puse 
de acord cu scopurile 
acestei tabere. Nu e- 
xista o orientare me
todică generală pentru 
întreg lotul și, evident/ 
cei doi antrenori 
puteau face față 
rului mare de 
Antrenamentele 
foarte slabe ca 
și Intensitate !

Ceea ce ni se pare de

i e- 
l 45 
sub

nu 
numă- 
atleți. 

erau 
volum

IL CĂLĂRĂȘANU

că 
al 
să 

ac-

la treabă și au 
cîteva zile cu 
suceveni, le-au 
celor doi antre-

un 
In 
de



rn tabăra nord-corcenilor bucuria nu mai 
'.unoaște margini; „miracolul* nord- 
'.oreean a eliminat celebra Squadra 

Azzurra...

RETROSPECTIVĂ „WORLD CUP -1966
[Fără a furniza surprize de proporțiile 
llor consemnate în jocurile preliminare 
«deosebi eliminarea Braziliei și Italiei), 
Lrtnrile^jlP finală au „încălzit" totuși 
Irios atmosfera mondialelor, punctînd-o 
I suficiente elemente de interes ma- 
k cu fapte cc au suscitat vii discuții. 
Lkijr dacă meciul Anglia—Argentina s-a 
[Curat de „partea leului" în această 
recție, mai ales pentru incidentele sur
pi te în timpul jocului, numeroase 
bre comentîndu-le cu lux de amănunte, 
I a trecut neobservată nici performanța 
lupei R.P.D. Coreene. Ar putea să 
Irprindă acest calificativ, dacă ne gîn- 
pri că victoria a revenit selecționatei 
Lrtugaliei. Dar, el este îndreptățit — 
ipă opinia noastră—pentru ceea ce au 
lalizat, în genera], fotbaliștii nord- 
Ireeni la această primă participare a 
I la un campionat mondial, pentru 
pdul cum au abordat meciul cu Portu- 
klia (echipă care n-a pierdut nici 
I punct în grupă), pentru faptul că 
I numai 23 de minute ei conduceau 
bipa lui Eusebio cu 3—0! Spectatorii 

pe stadionul Goodison Park din Li- 
Irpool au fost pe punctul de a fi măr
fii uneia din cele mai mari surprize 
h istoria fotbalului pentru că, într-ade 
Ir, nu a J^sit prea mult ca portughezii 
I fie ellkiinați. Capabili de un efort 
rraordinar, agilii fotbaliști din R.P.D. 
Ireeană au impresionat în primul rînd, 
In marea lor putere de luptă — con- 
Mizată în meciul cu Portugalia prin 
pțM»le și prelungite „curse de viteză" 
| prin iuțeala cu care au construit ac- 
Inile, printr-o pregătire tehnică destul 

bună.
p-a comentat mult rezultatul acestui 
bei, subliniindu-se mai ales faptul că 
ține alte echipe ar fi pierdut meciul 
knd un avantaj de 3 goluri. Intr-a-

Duminică, la Brașov

Steagul roșu —
Selecționata orașului

Hanovra 

devăr, selecționata R.P.D. Coreene se 
pare că nu și-a propus nici un moment 
să-și apere această consistentă zestre de 
goluri, iar argumentul cel mai elocvent 
în această direcție este tactica adoptată 
de fotbaliștii asiatici. Atît la 3—0 cît 
și atunci cînd au început să primească 
goluri, ci nu au „închis" jocul, deși 
era evident că portughezii atacă cu e- 
fective sporite, că depun eforturi supra
omenești de a ieși din impas. O mai

Nord-coreenii, revelația competiției • Mai 
puțin fotbal și mai mult „operetă" — deviza 
sud-americanilor in sferturile de finală • Apă
rarea „om la om“ aplicată de sovietici a inco
modat reprezentativa Ungariei

strictă (dar și mai corectă) marcare a 
lui Eusebio, cunoscut ca cel mai pe
riculos atacant al Portugaliei, ar fi 
putut stăvili ofensiva, ar fi «jSSWit 
avîntul portughezilor și atunci ei n-ar 
mai fi putut înscrie 5 goluri! Dar, evi
dent, în pofida calităților amintite — 
la care am mai putea adăuga mobili
tatea, suplețea, corectitudinea jocului— 
la fotbaliștii no rd-coreeni și-a spus cu- 
vîntul lipsa de experiență competițională 
internațională, care i-a privat în ultimă 
instanță de posibilitatea de a înregistra 
o victorie de răsunet. Oricum, prima par
ticipare a echipei R.P.D. Coreene la 
un campionat mondial de fotbal a cu
noscut un succes deplin, care probează 
grăitor marile posibilități și perspective 
ale sportivilor din această țară.

★

S-a consumat atîta cerneală și atîtea 
pagini de ziar au fost dedicate meciu
lui Anglia—Argentina, îneît cu greu am 
putea veni cu elemente noi. Nici nu ne 
propunem, de fapt, să ne referim la 
incidentele survenite în timpul acestui 
joc (care au declanșat, după cum se 
știe, un ascuțit „duel" între presa en
gleză și cea sud-americană), ci să rea
mintim cititorilor noștri că noi le-am...

MIINE PE STADIONUL „REPUBLICII"

UN CUPLAJ DE MARE ATRACTIVITATE
Competiția la care au participat echi

pele noastre (lin categoriile A, B și G, 
„Cupa de vară", se încheie mîine. Peste 
o săptămînă, mai precis la 21 august, 
începe campionatul categoriei A. Așa
dar, mîine, echipele (cele din A) fac o 
ultimă verificare înaintea plecării în cea 
mai lungă cursă, cea a cuceririi titlului 
de campioni ai țării.

Programul jocurilor de duminică din 
„Cupa de vară" se anunță deosebit de 
atractiv. El este dominat în special 
de întîlnirile pe caie le susțin echipele 
din prima categorie. La București, Arad, 
Craiova în jocuri directe, la Galați și 
lași cu adversari puternici din categoria 
B.

Un joc atractiv (sperăm) îl vor 
furniza cele două echipe bucureștene 
Rapid și Progresul, mîine seară în noc
turnă, pe stadionul Republicii, de la 
ora 19,45. „Deschiderea" va fi furnizată 
de întîlnirea Știința București—Dinamo 
Pitești (ora 18). De asemenea, atrage 
atenția jocul de la Craiova dintre Știința 
și Jiu], ca și cel de la Arad dintre echi

anticipat întrucîtva. Am vizionat parti
da R.F. Germană—Argentina de la Bir
mingham și am sesizat încă de atunci 
jocul nedisciplinat al sud-amcricanilor, 
permanenta lor tendință spre gîlceavă. 
Să nu uităm că Albrecht a fost primul 
jucător eliminat în acest campionat mon
dial, că întreaga echipă a fost averti
zată de comisia de disciplină pentru 
comportarea de pe terenul de joc. După 
cîteva faulturi comise de jucătorii am

belor echipe, dar îndeosebi de sud- 
americani, fapte care l-au determinat pe 
arbitrul vest-german Rudolf Kreitlein 
să-l avertizeze atît pe căpitanul echipei 
cît și pe alți jucători argentinieni, în 
min. 33 s-a produs... explozia. Rattin 
este eliminat (decizie, totuși, pripită), 
jocul se întrerupe minute în șir și ar
gentinienii consimt să-l reia după lungi 
parlamentari. Desigur, momentul își pune 
amprenta pe viitoarea desfășurare a par
tidei, sud-americanii (în inferioritate nu
merică) înccrcînd totul pentru un meci 
nul, în care scop își restructurează 
complet jocul, combinînd la nesfîrșit 
în propria jumătate de teren, chiar și cu... 
portarul! Dar, pînă la urmă argentinienii 
au primit și gol, fiind eliminați din 
competiție, confirmîndu-se încă o dată— 
că fotbalul de „operetă" este perimat 1 
Jean Cornu arată în revista „France 
Footbal": ,,Cind argentinienii, care sint 
arțăgoși și comit multe iregularități, vor 
juca fotbal într-un alt spirit, atunci 
America de Sud va fi foarte aproape de 
a recuceri superioritatea". Păcat că fot
baliștii argenlinieni n-au părăsit compe
tiția într-ui» mod onorabil (așa cum au 
făcut-o, de pildă, brazilienii) și este re
gretabil mai ales pentru înaltele calități 
tehnice dovedite de echipa sud-ame
ricană, calități care n-au putut fi însă 
fructificate mai ales din cauza unei stări 

pele bănățene U.T.A. și Politehnica Ti
mișoara.

Această ultimă etapă a „Cupei de 
vară" are o deosebită importanță și 
pentru echipele din „B“ și „C". Ast
fel, Dinamo Bacău va juca în depla
sare la Iași cu C.S.M.S., iar Siderurgis- 
tul primește pe teren propriu replica 
jucătorilor de la Farul. Un adevărat 
derbi poate fi socotit meciul de la Baia 
Marc, dintre echipa locală Minerul și 
Crișul Oradea. Dar, iată programul 
complet al jocului de mîine: Știința 
București—Dinamo Pitești, Progresul 
București—Rapid București, C.S.M.S. 
Iași—Dinamo Bacău, Siderurgistul Ga
lați—Farul Constanța, Minerul Baia 
Mare—Crișul Oradea, Știința Craiova— 
Jiul Petroșeni, U. T. Arad—Politehnica 
Timișoara, Oltul Sf. Gheorghe—Metrom 
Brașov, Tractorul Brașov—Rulmentul 
Brașov, Gloria CFR Galați—Fructexport 
Focșani, Progresul Strehaia—Metalul 
Tr. Severin, Minobrad V. Dornei—Meta
lul Rădăuți.

nervoase excesive, a unei indiscipline 
colective.

Oarecum asemănător a fost eliminată 
și o altă echipă sud-americană, Uru- 
guayul, victimă și ea a unei stări ner
voase excesive, care a dus la elimina
rea lui Troche și Silva. In condițiile 
inferiorității numerice, uruguayenii n-au 
mai putut rezista ritmului și presiunii 
puternice a fotbaliștilor vest-germani. 
Deși posesori și ei ai unor calități 
tehnice excelente (etalate numai parțial 
pe stadionul „23 August" din Capitală, 
în meciul amical cu echipa României), 
fotbaliștii uruguayeni n-au putut rezista 
uzurii morale a meciului, poate și pen
tru că înainte de a fi 1—0 pentru R.F. 
Germană putea fi 2—0 în favoarea sud- 
americanilor, dar o dată bara, iar a 
doua oară mina lui Schncllinger au oprit 
balonul ce se îndrepta spre plasă... Scă
pată cu fața curată din aceste momente 
dificile, echipa vest-germană, îmbinînd 
bine (dar totuși nu Ia nivelul partidelor 
anterioare 1) calitățile tehnice și fizice 
ale jucătorilor a creat un valoros joc de 
ansamblu și, beneficiind apoi și de un 
„surplus" de doi jucători de cîmp, a 
fost o simplă formalitate să înregistreze 
scorul „sferturilor". Cu aceasta se pu
nea punct participării echipelor sud- 
americane la campionatul mondial, apă- 
rînd certitudinea că, după o îndelun
gată pauză, „Cupa Jules Rimei" va po
posi și pe continentul nostru.

★

La Sunderland, deși aureolată dc vic
toria împotriva Braziliei, echipa R. P. 
Ungare n-a putut învinge... tradiția, 
fiind nevoită să cedeze în fața reprezen
tativei U.R.S.S. A învins echipa cu o 
apărare mai solidă și care a știut să 
lupte mai bine pentru scopul propus. Jo
cul combinativ al fotbaliștilor unguri a 
fost vădit incomodat de apărarea „om 
la om" aplicată de adversar, ceea ce 
arată, în ultimă instanță, că și supe
rioritatea tactică (specială) a fost de 
partea reprezentativei Uniunii Sovietice.

După cum se știe finala avea să fie 
cîștigată de echipa Angliei, succes me
ritoriu pentru istoria de peste un secol 
a fotbalului britanic.

CONSTANTIN MACOVEI 
GHEORGHE NICOL AESCU

• Liniștea dinaintea furtunii I 
Cu o săptămînă înainte de „pre
mieră", toate par sublime si pure ; 
iluzia se apropie de granița per
fecțiunii. Simetria e desăvîrșită, 
pe scara valorilor clasamentului 
neexistînd minusurile și adausuri
le care produc „diferențele de ni
vel".

„Vremea zăpezilor' n-a venit 
încă...

• Neofitele — PROGRESUL și 
JIUL — și-au zăngănit armurile. 
„Necunoscuta" de la poalele Re
tezatului pare să aibă ochii mai 
frumoși. Dar, să așteptăm, să le 
vedem culoarea sub lumina re
flectoarelor. .. campionatului.

• Am scris o dată, aici, că 
PETRE MOLDOVEANU (antre
norul Progresului) este „omul care 
aduce ploaia". Și iată primele cu
vinte cu care m-a întîmpinat, după 
vacanță t „Ai scris cu un stilou 
cu cerneală neagră pentru că, 
de atunci, oriunde ne ducem să 
jucăm... plouă I'

Așa se naște un mit.

• Cu o săptămînă înainte de 
începerea campionatului, „Sfîntul" 
rapidiștilor Ide pretutindeni — 
DAN COE — este înconjurat de 
un mister de nepătruns. Parcă-i... 
Fanlomas 1 Cine l-a văzut, oameni 
buni ?

• VIOREL MATEI ANU vrea să 
devină FAGTOTUM-UB Progresu
lui, dîndu-și toată osteneala pen
tru aceasta. Excesul său de bună
voință se transformă, din păcate, 
înlr-o haotică activitate pe întrea
ga suprafață a terenului, produ- 
cînd confuzie în toate liniile eebi- 
pei. L-ant văzut făcînd asta în în
tîlnirea cu S.K.A. Rostov. Progre
sul a simțit-o...

o La POLITEHNICA T1MIȘOA- 
RA, postul de antrenor principal 
este din nou vacant. Atit I Restul 
ar ii de prisos.

• SILVIU PLOEȘTEANU : „Pen
tru suporterii echipei noastre re
zervăm o surpriză: un GANE așa 
cum nu l-au cunoscut'.

• 1ANCU (Farul): „/n sezonul 
trecut, mi s-a reproșat adesea 
deplasarea cu... încetinitorul. 
Prima măsură, pentru a evita dis
cuțiile pe Ierna aceasta: in va
canță am slăbit mai mult de trei 
kilograme".

• De la Iași, vești bune în le
gătură cu STOICESCU. Antreno
rul AUGUSTIN BOTESCU decla
ră că elevul său „s-a dat pe braz
dă". Vine o vreme..,

VALENTIN PĂUNESCU

Orașul de la poalele Tîmpei găz- 
liește, mîine, un interesant meci in- 
mațional Selecționata orașului Ha- 
kra care întreprinde un turneu în 
a noastră susține cel de al treilea 

p, în compania echipei Steagul roșu, 
ipă o înfrîngere cu 3—0 din par- 
k Farului, fotbaliștii vest-germani 
depășit joi la Ploiești pe campionii 

stri cu 2—0 ! Pentru publicul brașo- 
an, care va urmări meciul de mîine, 
Itoria asupra Petrolului constituie o 
[imoasă carte de vizită a oaspeților, 

același timp aceasta este însă și 
Serios avertisment pentru fotbaliștii 

făli. Ei au datoria de a juca la 
evărata lor valoare pentru obținerea 
h/Trczultat favorabil.
Eșecul Petrolului constituie un sem- 
1. Așa că, atenție Steagul roșu!

După cum am mai anunțai, progra
mul concursului Pronosport nr. 33 de 
mîine cuprinde meciul internațional 
Steagul roșu — Flanovra (RFG) și 12 
întîlnirl interesante din cadrul com
petiției „Cupa de vară".

Este bine ca la completarea bule- 
tinelor să țineți cont de indicațiile 
date în Programul Loto-Pronosport 
din 9 august a.c. care comentează 
fiecare meci în parte.

• Plata premiilor Ia concursul 
Pronosport nr. 32 din 7 august 1966.

In Capitală, premiile se vor plăti 
începînd cu data de marți 16 august 
1966, la casieriile Loto-Pronosport, 
din cadrul fiecărui raion.

In provincie' premiile se vor plăti 
prin casele raionale CEC, după 2—4 
zile de la începerea plăților în Capi
tală, timp necesar pentru circuitul 
poștal și bancar al documentelor.

Nu uitați concursul de mîine!
Pentru participanții cîștigători din 

mediul rural, spitale, casierii și uni
tăți militare, premiile se vor expe
dia prin mandat poștal, începînd cu 
data de marți 16 august 1966.

LOTO
La tragerea Loto din 12 august 

1966 au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

73 24 84 5 86 58 25 33 59 13

Premiul special : 84 59 24.
Fond de premii : 743.520 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

vineri 19 august 1966 la București.

PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport 
nr. 32 din 7 august 1966 :

Premiul excepțional 1 variantă a 
75.000 lei.

Categoria a II-a, 8,5 variante a 
2.340 lei.

Categoria a 111-a, 71 variante a 
280 lei.

Categoria a IV-a, 639 variante a 
37 lei.

Report la fondul premiului minim: 
15.917 lei.

Premiu] excepțional în valoare de 
75.000 lei (un autoturism „FIAT 
850" plus 31.000 lei numerar) va 
fi atribuit prin tragere la sorti li
nei variante de la categoria a II-a.

Tragerea va avea loc astăzi 13 
august 1966 în București, Calea 
Victoriei nr. 9, la orele 16.

Rubrică redactată de Administrația 
de Stai Loto-Pronosport.



DE CE NU „MERGE" 
HANDBALUL CLUJEAN?

Handbalul cîștigă teren pe u « 
trece în majoritatea regiunilor țării. 
De unde în urmă cu aproximativ 10 
ani acest joc era practicat pe o scară 
redusă și numai în anumite părți ale 
țării, astăzi se poate vorbi de o bază 
de mase a handbalului românesc, de 
unde antrenorii și specialiștii pot se
lecționa cu ușurință elemente de pers
pectivă.

La progresul general al acestui 
sport și-au adus o serioasă contribuție 
mai mulți specialiști, tehnicieni * și 
activiști voluntari dintr-o serie în
treagă de regiuni ale țării (Banat, Bra
șov. Mureș-Autonomă Maghiară, Plo
iești, Bacău, Plunedoara, Iași sau ora
șul București), care au dat țării spor
tivi de valoare. Există însă la noi 
în țară și regiuni care nu au parti
cipat la efortul comun de ridicare a 
handbalului pe cele mai înalte trepte 
ale ierarhiei mondiale. Și printre a- 
cestea se numără și regiunea Cluj.

Poate va surprinde această afirma
ție cunoscînd vechile și frumoasele tra
diții sportive clujene. Dar, încercați 
să căutați vreo echipă de seniori din 
această regiune în seria I a campio
natelor republicane, sau vreo formație 
mai tînără participantă la o fază 
finală a întrecerilor rezervate elevi
lor sau juniorilor. Pur. și simplu veți 
pierde timpul de pomană... Cît despre 
elemente crescute și pregătite pe a- 
ceste meleaguri pentru loturile re
prezentative să nu mai vorbim I Sin
gura jucătoare (Rodica Floroianu) care 
a ajuns în lotul republican, a venit 
cu lecția bine învățată de la Brașov...

A crede că în această regiune nu 
există material uman și tehnicieni 

ridice
ar fi total gre- 
doar că în 1963 

nu prea înde- 
a Universi-

promovată în 
campionatului repu-

pricepuți care să 
handbalului clujean 
șit. Să ne amintim 
(deci într-un trecut

echipa feminină 
Babeș-Bolyai 
serie a 
iar junioarele aceleiași secții

„Cupa Sportul

calitatea

Concurs internațional 
între 6-8 septembrie în Capitală

părtat) 
tații 
prima 
blican,
ocupaseră locul II în 
popular" și în întrecerea republicană 
a categoriei de vîrstă respectivă. Un 
an mai tîrziu și băieții de la Uni
versitate jucau alături de cele mai 
bune formații ale țării. Eforturile lo
calnicilor, și așa destul de izolate, 
nu au fost însă continuate și iată cele 
două formații de seniori ajunse din 
nou în seria a Il-a.

Mai mult chiar, s-ar părea că ambi
țiile clujenilor se limitează doar la 
menținerea locurilor în seriile secunde, 
mai ales că alte perspective nici nu 
se întrezăresc. Vorbind despre o acti-

vitate, mai mult sau mai puțin orga
nizată, în întreaga regiune nu se pot 
aminti decît două centre : Bistrița și 
orașul de reședință. De altfel, în cam
pionatele regionale nu se întrec decît 
12 echipe masculine (împărțite în două 
serii) și 6 formații feminine (I). 
cînd te gîndești că în alte părți poți 
găsi și campionate raionale cu cîte 
10—12 echipe...

Argumentele antrenorilor : „nu avem 
de unde să alegem elemente". Fără a 
le primi întrutotul (pentru că nu am 
întîlnit vreo pasiune deosebită în a; 
ceastă direcție), nu le putem totuși 
omite. în general, activitatea din școli 
— acolo unde de fapt ar trebui crescuți 
sportivii de performanță — este foarte 
slabă și insuficient de organizată. De 
altfel, în toate școlile din orașul Cluj 
nu există 
bal, ,iar 
școlare a . _
„producția" S.S.E., unde lucrează prof. 
Șt. Bodrogi și M. Vinași a fost destul 
de slabă în ultimii ani, jucătorii pro
movați din această secție puțind fi nu
mărați pe degete.

în aceste condiții, munca de selec
ție a antrenorilor echipelor de per
formanță a întimpinat greutăți de ne
contestat. Iar aceștia, — Gh. Rusu (la 
fete) și R. Sotiriu (la băieți) — au 
ales calea cea mai facilă, mulțumin- 
du-se ,să lucreze cu elementele de 
„import" care intrau în fiecare toam
nă în institute și facultăți. Să mergem 
însă și mai departe vizînd unele as
pecte ale instruirii.

Președintele comisiei regionale, E. 
Cozma, ne declara că antrenamentele 
echipelor de la Universitate nu au un 
caracter organizat, nu au intensitatea 
necesară unei activități de performan
ță și că foarte rar poți întîlni pe toți 
componenții loturilor la o ședință de 
pregătire (1). Antrenorii Gh. Rusu și 
E. Fehervarj au participat de mai 
multe ori la cursurile anuale organi
zate dc federația de specialitate, 
prea 
cele 
plus, 
toria 
nicieni din oraș învățămintele acestor 
cursuri, subliniind parcă și mai bine 
lipsa totală de colaborare între cadre
le dc specialitate, care a dus și la di
zolvarea practică a colegiului de antre
nori din cadrul comisiei

Atît consiliul regional 
prin metodiștii care s-au 
la o jumătate de an la 
și federația de specialitate au mani
festat o nepermisă îngăduință față de

Și

decît TREI terenuri de hand- 
organizarea unor competiții 
fost total neglijată. Chiar și

dar 
din 
în 

da-

puțin au pus în aplicare 
învățate de la colegii lor. 
ei au uitat pur și simplu de 
de a împărtăși și celorlalți teh

regionale.
al UCFS — 
schimbat de 
alta — cît

întrecerile de înot ale copiilor 
au continuat intr-o atmosferă sărbătorească

(Urmare din pag. 1)

2. M. Movanu (SSE 2) 2:41,4, 3.
Gheorghe (CSS) 2:45,4; 200 m spate 
(f) : 1. R. HOCI1ER (SSE Reșița) 
2:56,3, 2. I. Pădurelcanu (Viitorul)
3:01,9, 3. I. Cartojan (Rapid) 3:05,2 ; 
4x100 m liber (b) : C.S.S. 4:38,4 — rec. 
republican, 2. Steaua 4:41,9, 3. S.S.E. 
2 4:42,5, 4. Dinamo 4:48,6 (in primul 
schimb T. Nicolae 1:16,8 — rec. republi
can copii C).

COPII B — 100 m spate (f) : 1. Z. 
ERDELY (CSM Cluj) 1:22,7 — rec. re
publican, 2. C. Cehanzuc (SSE 2) 1:23,7,
3. M. Dohocan (Met. Turda) 1:29,5; 
100 m spate (b) : E. MANOLESCU 
(SSE 2) 1:24,0, 2. Z. Oprițescu (CSM 
Cluj) 1:24,5, 3. L. Copcealău (Dinamo)

D.

1:27,3; 50 m bras (b) : 1. M. ALE- 
XANDRESCU (Steaua) 41,0, 2. E. Ma- 
nolescu (SSE 2) 41,2, 3. Z. Gergely 
(Dinamo) 41,4, 4. V. Dinu (SSE 2) 
41,4; 50 m bras (!) : 1. L. BURLACII 
(Dinamo) 41,6, 2. I. Mendel (CSM Cluj) 
42,2, 3. A. Mihăescu (Dinamo) 42,3 ; 
4x50 m liber (b) : 1. S.S.E. 2 2:20,0, 
2. G.S.-S. 2:22,3, 3. Dinamo 2:22,9.

COPII G — 5(1 m fluture (b) : 1. 
T. NICOLAE (Dinamo) 37,1 — rec. 
republican, 2. D. Wetternack (SSE Re
șița) 41,4, 3. G. Popovici (Dinamo) 
41,8 ; 50 m fluture (f) . 1. A. GROZA 
(Dinamo) 38,3 — rec. republican, 2. A. 
Pop (SSE 2) 44,7, 3. A. Zambra (CSS) 
46,4; 4x50 m liber (f) : 1. DINAMO 
2:38,8 — rec. republican, 2. Dinamo II 
2:44,8, 3. S.S.E. 2 2:55,5.

Și 
de

această situație. Munca de control 
îndrumare a fost slabă și lipsită 
eficiență. Chiar și activitatea organi
zatorică a comisiei de specialitate nu 
a fost strălucită. Ne-am fi așteptat ca 
și federația de specialitate să spri
jine mâi mult activitatea din această 
regiune, trimițînd antrenori experimen
tați care să organizeze cursuri de ins
tructori, sau echipe fruntașe a căror 
evoluție ar fi putut constitui o bună 
propagandă în favoarea dezvoltării a- 
cestui sport printre școlari și studenți. 
Din păcate, nici în această direcție nu 
s-a făcut prea mult.

Explicații, justificări ? Ele sînt inu
tile și nu rezolvă absolut nimic. Mai 
multă preocupare, mai multă pasiune 
— iată ce lipsește celor aleși să ridice 
nivelul calitativ al handbalului' olu- 
jean. Și este păcat pentru că în a- 
ceastă regiune există mari posibilități, 
fiumoase tradiții sportive, care ar 
putea fi folosite pentru ridicarea hand
balului la nivelul pretențiilor unei ac
tivități de performanță. Pe cînd oare, 
tov. antrenori, primul jucător din re
giunea Cluj în lotul echipelor repre
zentative ?

în zilele de 6, 7 și 8 septembrie 
sala Dinamo din Capitală va găz
dui un interesant concurs interna
țional de tenis de masă pentru ju
niori. Vor lua pai te sportivi și

sportive din U.R.S.S., Ungaria, R. 
Germană și 
avea loc la
dividual.

România. întrecerile vo 
probele pe echipe și in

0 interesantă competiție pentru copii și junio
Cu ocazia încheierii taberei de vară 

pentru copii și juniori la tenis de masă 
de la Tg. Mureș (care a avut loc între Cornel Macovei (CTS Iași), 
18 iulie și 6 august) s-a desfășurat o Roucea (Dinamo Craiova), 4. lăncii’Sit: 

georgean (Comerțul Tg. Mureș), 5. Du 
mitru Arjoca (Dinamo Craiova).

jucătoarele au evoluat în două sr-r-ii 
în prima a ieșit învingătoare Vlarileu. 
Badea (Spartan Buc.), urmată de Mc 
nica llariga (CFR Brașov), Marilen 
Stoian (ASA Buc.) și Eva Berecknieri 
Apoi, aceste patru jucătoare s-au între 
cut în cadrul unui turneu de „11“. Ș 
aici meciurile au fost iprig disputate 
rezultînd următorul clasament: 1—2 Ma 
ria Corodi (CFR 
Fuiorea (Dinamo 
fost ocupat de 
Gri vița Buc.).

culoase, clasamentul a fost următorul
1. Nicolae Danielis (ASA Buc.), 2

3. Mari

AD. VASILIU

interesantă competiție, cu participarea 
a 50 de tineri concurenți (băieți și fete). 
La băieți, parlieipanții au fost împăr
ți ți în trei grupe. In grupa a 111-a, pe 
primele trei locuri s-au clasat Vasile 
Sala, Gheorghe Naftali (Comerțul Tg. 
Mureș) și Adrian Toader (ASA Buc.). 
Aceștia au jucat apoi în cea de-a TI-a 
grupă, mai avansată, împreună cu 
10 tenismani. Întrecerile au revenit 
Vasile Sala (Comerțul Tg. Mureș), 
mat de Sălăgean (Izvorul Bocșa Va- 
siovei), 
Naftali 
Pavel 
sportivi 
turneu, 
După o

al (i 
lui
ur-

Colcer (Bere Grivița Buc.), 
(Comerțul Tg. Mureș) și Lucian 
(Dinamo Craiova). Cei cinci 

au concurat din nou, într-un alt 
împreună cu încă 10 jucători, 
serie de partide dîrze și specta

Brașov) și Georeel
Craiova). Locul 3 
Roberta Toma (Ber

I. PĂUȘ-coresp. reg.

Rolul categoriei B și felul în care
Sistemul c-ompctițional rugbistic din 

țara noastră cuprinde întreceri de cate
goria A (12 echipe: 6 din București și 
cîte una din Constanța, Petroșeni, Să- 
cele, Bîrlad, Iași și Timișoara), cate
goria B, campionatul de juniori și com
petiții ocazionale (din păcate, „printre 
picături") > Ne vom ocupa, de data a- 
ceasta, de categoria B, al cărei rol în 
promovarea tinerelor talente este încă 
prea șters.

Există unele echipe de „B“ cti nimic 
inferioare mediei valorice din „A". Dar 
felul în care sînt grupate pe serii, nu
mărul echipelor în serie, programarea și 
organizarea meciurilor, ca și alte capi
tole din organizare nu corespund inte
gral.

Astfel, în seria I, cea mai echilibrată 
valoric (pentru toate seriile am ales 
drept criterii rezultatele înregistrate în 
tur), se întrec 10 echipe din orașele 
Brăila, Galați (2), Buzău, Pitești, Cra
iova, Cernavodă, Năvodari, Medgidia 
și Ploiești. Dacă echilibrul de forțe 
este manifest, în schimb se poate pune 
sub semnul întrebării valoarea absolută 
a echipelor. Ea este inferioară celor din 
celelalte serii, iar faptul că în ultimii 
ani nu s-a calificat în „A" nici 
echipă din această seric confirmă.

Din seria a 11-a fac parte doar 8 
echipe din orașele P. Neamț, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Tecuci, Suceava, Bîrlad, 
Iași, Roman și Focșani. Există dis
crepanțe valorice și de comportament: 
Constructorul Bîrlad—Energia l.G.O.
Focșani 110—0 (!). Și Ceahlăul Piatra 
Neamț i-a întrecut pe focșăneni la scor 
(46—0), dar imediat după aceasta a 
„încasat' 
Tecuci, iar 
20—0 de 
ceava.

Seria a 
noastră, cea 
zat și cîleva scoruri mari, 
vingerea că cele 3 _
tă cu șanse apropiate și cu îndîrjire 
(uneori peste limitele admise — vezi 
Minerul Lupcni) pentru locul I asigură 
nivelul ei bun. în schimb, sînt nedrep
tățite, deoarece oricare dintre ele ar 
putea aspira la un loc în „A". Alț 
dezavantaj : activează 12 echipe (inițial 
au fost 13, dar C.S.M. Reșița s-a re
tras după cîteva neprezentări) din 10 
orașe: Cluj (2), Timișoara (2), Lu- 

; peni, Pelrila, Petroșeni, Hunedoara, 
Sibiu, Blaj, Tîrnăveni, Tr. Severin. Față 
de seriile a 11-a și a IV-a, de exemplu, 
în care existența a numai 8 echipe

o

un sever 42—0 de la A. S. 
apoi, pe teren propriu, un 
la Constructorul TRC Sii-

IlI-a este, după părerea 
mai „tare“, deși a furni- 

Avem con- 
4 echipe care lup-

UNDE
MERGEM! Duminica

Simbâtâ
4

• NATAȚIE : Ștrandul Tineretului, de la ora 9 și 
ora 17: Finalele campionatelor republicane de înot 
pentru copii.

• POLO : Ștrandul Tineretului, de la ora 12 : Rapid 
— Mureșul Tg. Mureș, meci în cadrul campiona
tului republican.

® CICLISM: Șoseaua București—Urziceni, 
11,50 : Start în etapa a IlI-a „Cupei Steaua".

• NATAȚIE: Ștrandul Tineretului, de la 
ora 18: Finalele campionatelor republicane 
pentru copii.

• CA1.AC-CANOF : Lacul Snagov. de ia ora

ora 9 și
de înot

la km.

9 : Fina-
• FOTBAL : Stadionul „Timpuri noi", de la ora 10 : 

Flacăra roșie — Flacăra Moreni ; Stadionul Republicii, 
de la ora 18 : Știința București — Dinamo Pitești ; ora

• CICLISM: Șoseaua București — Ploiești (varianta 
Buftea), la km 7, de la ora 9: Start în etapa a IV-a 
a „Cupei Steaua".

eșalonează meciurile în 14 etape, seria 
a IlI-a a „beneficiat" inițial de 24 de 
etape. Condiții... egale!?

Seria a IV-a, angrenînd echipe din 
București și regiunea București (una 
singură dc fapt : S. N. Oltenița), arc 
2 grupe, A și B, doar prima dînd 
dreptul la calificare în categoria A. In 
această grupă A activează 8 echipe, 
care ar putea figura, oricare, în primele 
3—4 locuri din clasamentele altor sc
rii. Ele înlocuiesc scurtul sezon corn- 
petițional cu posibilitatea de a viziona 
meciurile din „A" din Capitală (totuși, 

prilej de învățare), continui-un

sînttatea, regularitatea înțîlnirilor nu 
la nivelul cerut : restanțe multe!

Argumentul de bază în menținerea 
actualei forme de organizare îl constituie 
existența unui număr cît mai mare de 
echipe într-o competiție regulată, la un 
nivel valoric acceptabil și cu respec
tarea criteriului geografic. Am văzut 
însă, din cele de mai înainte, că toc
mai aceste criterii nu sînt suficient res
pectate, uneori — e drept — din mo
tive obiective. Atunci ? Să nu uităm : 
non multa, sed multum — mai puțini, 
dar mai buni — trebuie să fie prin
cipiul de bază. Pentru că, repetăm, 
practica nu confirmă teoria. Poate că, 
într-adevăr, micșorarea numărului echi
pelor dc categoria B ar duce la pier-

și-I îndeplinește 
derea unor formații cărora numai figu 
rația (căci figurație este I) în aceast 
competiție le dă dreptul de a se num 
un „XV". în schimb, se merge syn 
scăderea excesivă a nivelului tehnic 
spre cheltuială inutilă și greutăți oi 
ganizalorice de care rughiul nostru n-ar 
nevoie. N-ar fi mai hune competiții p 
plan local și, apoi, un baraj pentri 
intrarea în B ? Credem că se impun- 
o „sită" la intrarea în B, din care a 
trebui să provină majoritatea cadrelo 
dc perspectivă, gata rodate.

Considerăm că organizarea sistemulu 
compctițional ar fi bună cu unele mo 
dificări. Anume, categoria 
echipe, două soluții fiind 
fără retrogradarea în 1966 
inovarea a 2 formații din 
retrogradarea a 2 formații, 
inovarea primelor clasate din fiecare st 
rie din B. Categoria B ar putea ar 
grena 2 serii a cîte 14 echipe: 8 di 
actuala serie J, 5 dintr-a Il-a, 9 dir 
tr-a IlI-a și 6 dintr-a IV-a. Criteriu 
de rămînere în B pentru 1967 l-ar cor 
stitui ordinea clasării, iar *^cătuire 
noilor grupe poate, ține cont și de cri 
terii geografice, deși nu credem c 
diferența bănească dată de deplasări a 
fi așa de mare îneît să anuleze alt 
argumente, cel tehnic, dc pildă.

Credem că forurile de resort ar trt 
hui să treacă neîntîrziat, profitînd d 
pauza conipetițională, la rezolvarea pre 
blemei. Fără o categorie B coiespur 
zătoare nu vom avea un campionat pi 
ternic, o sursă de elemente tinere gat 
rodate. Iară fără 
nic, cu loturi de 
stant, nu putem 
de marc valoare!

A cu T 
accesibile 

și cu pre 
B, sau ei 

dar cu pre

un campionat pute 
echipe primenite cor 
asigura reprezentativ

G. RUSSU-ȘIRIANU

MINISTERUL INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR 
anunță 

concursul de admitere in școlile tehnice 
de personal tehnic

va desfășură între 26 și 30 septembrie 1966
pot jnscrie ABSOLVENȚII ÎNVÂȚÂMÎNTULUI 

l examen de maturitate,'

ee se
La concurs se ______

MEDIU DE CULTURĂ GENERALĂ, cu sau fără 
INDIFERENT DE VÎRSTĂ.

înscrierile se fac între 1 și 23 septembrie la 
relor școli :

— GRUPUL ȘCOLAR AL TRUSTULUI NR. 1 
REȘTI, Șos. Mihai Bravu nr. 428, raion Tudor 
21.76.99

Pentru specialitățile :
— tehnician electromecanic pentru întreținerea 
telor automatizate în industria materialelor de construcție ;
— tehnician pentru încălziri centrale, instalații tehnico-sanitare, venti
lații și condiționarea aerului ;
— tehnician electromecanic mașini și utilaje
— GRUPUL ȘCOLAR AL TRUSTULUI NR. 5 CONSTRUCȚII SIBIU,

str. Pedagogilor nr. 7, telefon 1.12.15.
Pentru specialitatea :

— tehnician construcții civile și industriale.
— GRUPUL ȘCOLAR AL FABRICII DE CIMENT TURDA, 
str. Aurel Vlaicu nr. 1, telefon 1945

Pentru specialitatea :
— tehnician pentru industria materialelor de construcție.

Candidații vor fi examinați la matematică (scris și oral) și la fizică 
[oral) din materia cuprinsă în programele școlare ale claselor 
din liceu.

Pe timpul celor 3 ani de școlarizare, elevii admiși pot primi 
beneficiază de cazare și masă, contra cost.

Informații suplimentare se pot primi de la secretariatele 
Ministerului din București, Sibiu și Turda.

secretariatele următoa-

CONSTRUCȚII 
Vladimirescu

și exploatarea

BUCU- 
telefon

agrega-

V1II-XI

burse și

școlilor
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Un autograf 
pentru albumul 
dumneavoastră
Maestrul emerit al 

sportului — din 1963 — 
Aurel Vernescu și-a cîș- 
tigat un renume mondial 
în marile competiții des
fășurate în ultimii ani. 
S-a împrietenit cu „pa- 
dela“ acum 13 ani și de- 
atunci, pe apele Sna- 
govului sau ale altor 
lacuri de peste hotare, a 
urcat — treaptă cu treap
tă — drumul performan
telor de mare valoare, 
în palmaresul lui Aurel 
Vernescu sînt înscrise 4 
titluri de campion re
publican de juniori (pri
mitul la 15 ani), 12 titluri 
la seniori și 3 titluri ob
ținute în probele de șta
fetă. Acestor succese din 
competițiile interne. Au
rel Vernescu lc-a adăugat 
zeci de victorii rea
lizate în diferite regate 
internaționale, medalii de 
aur, argint și bronz cîș- 
tigate la Jocurile Olim-

gol

DE TOATE

ca-

Dănuț, un grup Cum

al

IN mare.sînt

de

In PATRU RÎNDURI

10 REZULTATECELE
LUI TOOMEYALE lc dă pe

e ?

că dînsul

43,8 pc 400 flc metri V. D. POPA

ochii, pe cine văd 
deasupra mea ? Pe 
îmi striga la ure-

că am 
tabăra

fi.'m, alături de Frank Si
natra. De asemenea, el 
va juca rolul lui... Ray 
Sugar Robinson în filmul 
„Povestea lui Robinson".

dimineața 
piața ;

de 
eu

întrebări: 
știi să înoți ? 
am învățat.

o sd 
ce îți

mai știi ? 
liber...

să nu ? II cu
rs în mare.

să spuneți: la

l-aș 
Dă- 
lui 
un

cere. Spune: cine
?
Dar dacă 
o recom- 
Cu mine

După 
atletuf ă

ajuns Dă- 
Da, da I 
departe : 
de metri 

spre oraș,

tată ? Nu știi 
Neagră n-are

caz
Că
E caz

Cred
Totdeauna face
E normală bănuiala
Cînd ii place. . . tîrgulala.

iscăiinctu-mâ, ca 
tu primul auto- 

unui tată glorios.

AUREL TOBOG, PAN-
C1U. Prima ediție a

lire, 
sumă, 
a re- 
Olim-

drept
în poarta adversă. De ce 
nu ? înaintașii au însă 
obligația...

să marcheze un

de

în jur de

Kreisel R. (6,50).

Grupul alpin „Brad" 
organizat o școală de

aOEKBSfr j 
-z hi

CUNOSCUTUL tenis- 
man Torben Ulrich a 
fost... descalificat la 
campionatele Danemar
cei, desfășurate 
doufj^^ăptămîni. 
vuî ? Ufrich a... 
rut din vestiare, 
rînd două ore mai tîrziu 

■<iupă ce văzuse ia tele- 
vizor... finala campio
natului mondial de fot
bal.

acum 
Moti- 
dispă- 
reapă-

ABANDONIND boxul, 
Ray Sugar Robinson a 
devenit cintăref și actor 
de cinematograf. El a 
apărut la televiziunea 
americană, unde a lansai 
un nou șlagăr „Hei lo 
Show Business Hello" șl 
define un rol intr-un

cum s-a anunțat, 
"rmerican Bill Too

mey a stabilit un nou re
cord mondial la decatlon, 
totalizînd 8 237 de puncte 

Iată rezultatele pe care 
le-a realizat la cele 10 
ptobe :

100 metri: 10,3; lungi
me: 7,77; greutate: 13,94; 
săritura în înălțime: 1,94; 
400 m: 47,3; 110 m gar
duri: 14,8; disc: 44,95; 
prăj’ină: 3,96; suliță: 60,63;
1 500 m: 4,30.

Recordul nu va fi însă 
omologat deoarece rezul
tatul de la lungime a fost 
influențat de vînt (peste
2 m/sec.). 

pice, campionate mon
diale și europene. La 28 
de ani, maestrul emerit 
al sportului Aurel Ver
nescu este, în continuare, 
titular de bază în echipa 
reprezentativă de caiac- 
canoe și sperăm că la 
apropiatele campionate 
mondiale de la Grunau 
el va adăuga colecției 
sale de victorii, o nouă 
— sau mai multe — me
dalii de campion al lumii.

CEA DE A 8-a EDIȚIE 
a campionatului mondial 
de fotbal din Anglia a 
bătut toate recordurile 
de spectatori și de înca
sări. La meciuri au asistat 
1 463 035 spectatori plăti
tori față de 821 363 
au fost înregistrați 
1958 în Suedia.

încasările totale 
evaluate la 2 milioane 
de lire sterline.

citi 
în

CONCURSURILE 
pronosticuri sportive 
(,,Tolo-Calcio“) cunosc 
un mare succes in Italia. 

l In sezonul 1965—1966 
pasionații fotbalului și 
ai... pronosticurilor au 
pus in joc peste 65 de... 
miliarde de 
Din această 
19-162 106 571 lire 
venii Comitetului 
pic Italian.

Nu este vorba de un 
nou record mondial pe 
această distanță, perfor
manța maximă conți- 
nuînd să fie aceea reali
zată de O. Davis, Kauf
mann și Plummer : 44,9. 
Dar, cu ocazia cursei în 
care s-a stabilit un nou 
record mondial (2:59,4) la 
ștafeta 4x100, faimosul

Corespondență de sezon
Scumpa și misterioasa 

mea nevastă, care 
vezi mai tîrziu de 
spun așa.

Află despre mine 
ajuns cu bine la 
de copii de pe litoral, ceea 
ce aș vrea să aud și des
pre tine, ca să vezi și 
tu ce departe a " ~ ~
nuț al nostru.
A ajuns foarte 
pînă la o sută 
de mal dar nu 
ci spre mare. Și asta, nu 
cu barca, cu pontonul, cu 
colacul de salvare, sau cu 
alte mijloace de transport 
în comun, ci pe jos, adică 
înotînd. Dacă te sperii ci
tind acestea, ia repede din 
sertarul de jos un „carba- 
xin". Le-am pregătit pen
tru începerea campionatu
lui. Dacă știam ce emoții 
mă așteaptă aici, luam la 
mine o doză ca pentru 
zece meciuri. Păi, imagi- 
nează^-ți : ajung la tabără, 
mă duc direct pe plajă și 
întreb de 
de copii.

— Cum 
noaștem.

— Vreți 
mare.

— Nu nene :
In apă !

Ca să-mi revin 
m-au stropit cu 
5 termosuri, 8 căni și 4 
revolvere cu apă. Cînd am 
deschis 
aplecat 
Dănuț! 
che :

— Tată a Trezește-te, tă
ticule ! Sau măcar du-te 
de leșină la umbră, că 
aici faci insolație !

— Dănuț ! Ești tu cu a- 
devărat 7

— Dar cine să fiu 7 Fan- 
tomas 7

atlet de culoare T. Smith 
a parcurs — lansat — cei 
400 de metri ai săi în 
acest timp de necrezut. 
Smith a fost schimbul al 
treilea în această ștafe
tă, coechipierii săi în- 
registrînd 
timpuri:
Evans 44,5 ; Lewis 45.

următoarele 
Frey 46,3;

Teciiir- 
muncii

con-
trecînd de

Premiul
în stațiunea 

ghiol, oamenii 
veniți la odihnă parti
cipă la numeroase con
cursuri de șah, tenis de 
masă, volei și baschet 
dotate cu premii.

De la începutul sezo
nului s-au organizat a- 
proape 50 de concursuri 
sportive, numărul 
curenți'lor __
300, iar cel al spectato
rilor fiind
8 000.

Zilele trecute a avut 
loc concursul distractiv 
de înot „Cine prinde 
gîsca... o cîștigă !“ 18
concurenți și-au dispu
tat întîietatea și... gîsca 
lansată la 200 m de mal. 
Cîștigător a fost tînărul 
Virgil Lupșa, pe care îl 
vedeți în fotografie cu 
prețiosul... trofeu. Juriul 
l-a felioitat și i-a urat 
„poftă bună 1“
Constantin MOCANU

Sfatul popular 
Țechirghiol

IIWIilHIlIlllliliillIillIilIli

Am leșinat a doua oară. 
De data asta mi-am reve
nit mai repede, că aveam 
antrenament.

— Dănuț ! Spune, băia
tul tatii, cine te-a scos 
din apă, că vreau să-i dau 
o recompensă. Ii dau tot 
ce-mi 
te-a adus la mal

— Eu. Singur, 
vrei să-mi dai 
pensă, primesc,
scapi și mai ieftin : o cio
colată cu alune și gata.

— Cum adică, ai venit 
singur la mal ? Poate te-a 
ajutat fluxul.

— Cum, 
că Marea 
flux ?

— Foarte rău ! Ar putea 
să aibă, măcar pentru 
zurile de forță majoră.

— Dar ăsta nu-i 
forță majoră, tată, 
n-am încă 18 ani. 
de forță minoră.

— Tocmai de-aia ! 
te-ai descurcat 7

— Stai să vezi1
Și pînă să-l opresc, a 

intrat în apă și a început 
să înoate. S-a dus cam la 
40, 50, 60 de metri. Ca să-l 
văd, a trebuit să-mi pun 
ochelarii de distanță. Cînd 
s-a întors Dănuț, pe mal 
l-am luat la

— De cînd
— De cînd
— Unde 7
— La cursul de inițiere 

pentru copii.
— Cînd ai început 7
— Cînd eram acasă.
— Și cum ai început 7
— Cu „fluture".
— Asta ce mai
— Un stil.
— Și ce stiluri
— Bras, spate,
— Dar cine ți-a dat voie 

să mergi acolo 7
— A cîta întrebare 

asta, tăticule 7

Delta Dunării. Dintre 
tinerii pescari de la Ca- 
raorman, Sulina. Mila 23 
etc s-au ridicat de-a lun
gul anilor mari campioni, 
flăcăi cu brațe de fier 
care au cucerit victorii 
de răsunet în cele mai 
mari competiții ale lumii, 
în întrecere cu cei mai 
renumiți sportivi.

Mila 23 este satul în 
care a văzut lumina zilei 
în 1942, de ziua mărțișo
rului, Afanasie Sciotnic, 
excelentul caiacist de 
astăzi. Desigur, avea cu 
cine să se întreacă la

— A șaptea.
— Md opresc aici.
Pînă la urmă, cu două 

pachete de... recompensă, 
am aflat că tu i-ai dat 
voie. Și mie de ce nu 
mi-ai spus ? Uite de-aia zi
ceam că ești misterioasă. 
Și ce dacă eu n-am fost 
de acord ? Ce, tu n-ai 
drepturi egale 2 Să nu 
uităm că în unele chesti
uni ai drepturi mai... egale 
decît ale mele. Foarte 
rău ! Lipsit de aprobarea 
mea, a trebuit să învețe 
înotul pe sub mină. In 
condițiile astea, mă mir 
că știe stilul „liber". Ori
cum, de cînd l-am văzut 
cum înoată, sînt țanțoș ca 
un tată de viitor campion 
olimpic. Chiar și filmul 
acela despre Olimpiadă : 
„Mîine, Mexicul", eu 
numi acum „Mîine, 
nuț". Iar în camera 
mă gîndesc să facem
loc liber, pentru medalii.

închei 
să deții 
graf

FANE I 
(pentru conf. 
FRED FIREA)

Arbitrul de fotbal 
1. Digâ din Craiova 
se tîrguiește cu ju
cătorii asupra deci
ziilor ce 
teren.

înot și la vîslit. în pri
mul rînd își putea mă
sura forțele cu cei 14 
frați ai săi. De altfel, 
Afanasie Sciotnic nu a- 
vea să fie singurul re
prezentat al familiei în 
lumea caiacului. Pe apele 
Grunaului. la campiona
tele mondiale ce se vor 
ține peste puțină vreme 
acolo, culorile noastre 
vor fi reprezentate și de 
sora lui mai mică, Nasta 
Serghei Sciotnic. Și nici 
mezinul familiei, Grigore, 
nu stă cu mîinile în sîn. 
N-a ocupat el locul al

I|!|ț| 
dulii

POȘTA MAGAZIN
GII. FLOREA, BACĂU. 

1) Fotbalistul Dobrin (Di
namo Pitești) are 19 ani. 
Ca atare, l-ați „distribuit** 
bine în filmul „Omul cu 
pantaloni scurți". — 2) 
Englezul Stiles, despre 
care s-a vorbit atîta, n-are 
decît 1,65 
spune, mic

metri. Cum se 
și al dracului!

BLENDEA,OVIDIU
COMUNA VĂLENI. — Ne 
întrebați dacă perlatul are

GHEORGHE MESTE- 
RICA, PETROȘENI. — 1) 
Vreți să dăm note și... ar
bitrilor. Noi avem o altă 
idee; săi notăm cu stele. 
Cel mai bun arbitraj’: 5 
stele. Cel mai slab: 1 stea, 
Să vedem care o fi arbi
trul cu cea mai mare... 
constelație!

VASILE CRĂCIUN, 
BUCUREȘTI. — 1) Nici 
n-a început campionatul și 
au început... pronosticurile! 
Vedeți campioană pe Steaua 
(cu toate că țineți cu Pe
trolul!). Cît privește echi
pele care vor retrograda, 
vă gîndiți la Progresul și 
la Politehnica Timișoara. 
S-ar putea să fie ele, după 
cum s-ar putea să fie al
tele. Am însă și eu de pus 
o întrebare: vreți să rămî- 
nem iar fără... cuplaje? 
2) Pentru stabilirea ma
rilor recorduri automobi
listice sînt folosite, în ge
neral, pistele de sare.

II-lea la recentele cam
pionate naționale de ca
iac. făcînd parte din e- 
chipajul dinamovist de 4 
la proba de 1 000 de 
metri ?

Familia Sciotnic este 
prezentă pe... apă prin
tre fruntași. Nu 
este originară 
23 1

în imagine, 
frați zîmbesc 
lui fotografic, promițîn- 
du-ne noi succese..^

degeaba
la Mila

cei trei 
obiectivu-

P. ROMOȘAN 

„Turului Franței** s-a des
fășurat în anul 1903. Tra
seul a măsurat 2 428 ki
lometri, împărți ți în 6 e- 
tape (nici una de munte). 
Media orară a fost de 
25,283 km. Nu mult mai 
mult deck realizați dv. 
cînd plecați la plimbare cu 
o bicicleta „Carpați**!

G.
NAIA. 1) 
iești a 
primelor 
înainte 
campionatul 
(prima ediție : 
După această dată, 
tegoria (divizia) 
voluat Tricolor 
Ploiești. — 2). 
date precise.

TANASESCU, SI- 
I Prahova Plo- 
aclivat în rîndul 
echipe ale țării 

de a se înființa 
divizionar 

: 1932-1933). 
în ca- 

A au e- 
și F. C. 
Nu avem

MII1A.I FOCȘA, SATU 
MARE. —- 1) Accidentul 
de automobil suferit 
Stanley Mathews a 
mai puțin grav decît 
părea în primul moment. 
Mathews a și părăsit spi
talul. — 2) l-ați scris și 
v-a răspuns, trimițîndu-vă 
și o fotografie cu dedica
ție. Sînteți cineva în Sa tu 
Mare '

ANDREI BARTA,
LÂU. — La Melbourne, în 
1956, sportivii noștri au 
cucerit 13 medalii olimpi
ce, dintre care 5 de aur 
(Leon Rot-man la canoe 

Linca la box, Ștefan 
pistol viteză și 

Lsmailciuc—Dumi- 
canoe dublu vi- 

ocupat locul 8 
clasamentul al- 
baza medaliilor

colac 
Petrescu la 
cuplul 

tru la
teză). Ani 
pe țări în 
cătuit în 
de aur.

ALEXANDRU TAMBO1 
SIBIU. — A'Sparuhov arc 
22 de ani. Înainte de a 
juca fotbal, a lost un va
loros... voleibalist.

ION POSTAȘU 
Ilustrații : N. CLAUDIU

August 1936.
• Lt. Tudoran a cîști- 

gat la marele miting in
ternational de hipisnv de 
la IFerenden proba „par
cursul de forță", cu calul 
Hunter.

Comitetul Olimpic 
face apel la public 
colectarea suinei ne- 
deplasării la Olim- 
a echipei de tir.

Român 
pentru 
cesare 
piadă
Primul subscriitor a fost 
artistul C. Tânase, cu 
rna de 1 000 de lei.

!•' 5 atleți români 
sărit în acest sezon pesto 
6,50 m la lungime: Iones- 
cu-Crum (7,03), Popovici 
V. (7,03), Lupan A. 
(6,70), Frantz IF. (6,67) 
și Kreisel R. (6,50), 

a
alpinism în munții Tlucegt, 
pentru a remedia „neajun
surile entuziasmului lipsit 
de tehnică*1.

ai



Marielle Goitscher
dublă campioană 
mondială la schi

Ultimele noutăți șahiste iiitmiiri ia baschet
din runda a 15-a. Liderul clasamen
tului, marele maestru sovietic Boris 
Spasski, a remizat cu argentinianul 
Najdorf. Cu același rezultat s-a în
cheiat și partida dintre campionul 

__ _ __ ___ mondial Tigran Petrosian. (U.R.S.S.) 
celelalte rezultate înregistrate în run-, și Unzicker (R. F. Germană). Bobby 
da a 8-a : Bulgaria — Olanda 2—2 ; 
Danemarca — Izrael 21/,—l1/, '■ Iugo
slavia — Finlanda 3—1 ; Anglia — 
Ungaria 3—1 ; Cehoslovacia —• R. D. 
Germană 3*/2—'/-i-

în clasament conduce U.R.S.S. cu 
24 puncte, urmată de Cehoslovacia
22.5 puncte, Iugoslavia, Danemarca
19.5 puncte, România 17,5 puncte, 
Anglia 16,5 puncte, Izrael 15,5 punc
te, Bulgaria 15 puncte etc.

★
Turneul internațional de' șah „Me

morialul Piatigorski", ce se desfă
șoară la Santa Monica (California), 
a continuat cu disputarea partidelor

STOCKHOLM. în runda a 8-a a 
turneului final al campionatului 
mondial studențesc de șah, ce se des
fășoară la Orebro, echipa României 
a întîlnit selecționata U.R.S,S. de 
care a fost învinsă cu 3—1. Iată

Fischer (S.U.A.) a întrerupt în pozi
ție superioară partida cu Larsen (Da
nemarca). Partidele Donner (Olanda) 
— Reshevski (S.U.A.) și Porlisch (Un
garia) — Ivkov (Iugoslavia) s-au în
trerupt.

în clasament continuă să conducă 
Boris Spasski cu 9l/2 puncte, urmat 
de Fischer cu 8 puncte și o partidă 
întreruptă, Najdorî și Unzicker cu 
cile 8 puncte.

I CONTINUÎNDU-ȘI turneul în R.P. 
Chineză, reprezentativa masculină a 
Franței a jucat la Șanhai cu o selec
ționată a provinciei Kiang. Baschet- 
baliștii francezi au obținut victoria cu 
scorul de 59—50 (31—29).

ECHIPA feminină a R.D. Germane, 
care întreprinde un turneu în U.R.S.S., 
a susținut la Kiev întîlnirea revanșă 
cu selecționata R.S.S. Ucrainiene. Și 
de data aceasta victoria a revenit 
baschetbalistelor sovietice, învingătoa
re cu scorul de 55—43 (31—24).

De pe pistele de atletism
La Zenica, ultimul examen 
al echipei reprezentative 

de
Astăzi și miine, reprezentativa de polo 

a țării noastre va susține ultimul exa
men înaintea „europenelor" de 
Utrecht, întîlnind puternica formație 
Iugoslaviei Meciurile vor avea loc 
localitatea Zenica.

Apreciind verificarea făcută săptămîna 
trecută la Sofia, în compania echipei 
bulgare, antrenorul C. Corcek ne-a de
clarat înainte de plecare următoarele: 
„Formația noastră începe să-și recapete 
ritmul obișnuit de joc. La Sofia s-a 
acționat (mai ales in primul meci) 
rapid, cu foarte multe contraatacuri. In 
schimb, sau ratat nepermis de multe 
situații clare. Meciurile cu Iugosla
via vor fi extrem de utile, dindu-ne po
sibilitatea de a verifica potențialul de 
joc în fata unui adversar redutabil'1.

In partidele de la Zenica, echipa noa
stră va folosi următorul lot: Ștefă- 
nescu, Ciszer, Zahan, Firoiu, Grințescu, 
Mărculescu, Fleseriu, Novac, Kroner, 
Zamfirestu și Illajec.

la
a 

in

ROMA. întîlnirea internațională 
triunghiulară de atletism dintre se
lecționatele de juniori ale Franței, 
Italiei și Poloniei, desfășurată la Pisa, 
s-a încheiat cu victoria tinerilor at- 
leți francezi, care au întrecut Italia 
cu 113—88 și Polonia cu 120—80. Ita
lia a învins Polonia cu 104—96 punc
te. Dintre rezultatele înregistrate re
marcăm : 110 m garduri: ~ 
(Franța) 
lia) 2,09 
ța) 7,36 
3:56,1;
70,86 m.; 400 m : Nallet (Franța) 47,1; 
prăjină: Dionisi (Italia) 4,80 m; tri- 
plusalt : Carnys (Polonia) 15,02 m.

MOSCOVA. Rezultate înregistrate 
în concursul de atletism de la Mos-

Tetaria
14,6 ; înălțime : Azzaro (Ha

in. ,- lungime : Marchal (Fran- 
m. ,• 1 500 m.: Viale (Franța) 
suliță : Gapaillard (Franța)

Știri, rezultate
a r
KINGSTON 12 (Agerpres). — La 

Kingston au continuat Jocurile Brita
nice ale Commonwealthuluii. La na
tație proba masculină de ștafetă 4x110 
yarzi liber a fost cîștigată de echipa 
Australiei cu rezultatul de 3:35,6 — 
timp care constituie un nou record 
mondial. Michael Wenden (Australia) 
a egalat recordul mondial în proba 
de 110 yarzi liber cu 53,7, iar cana
diana Elaine Tanner a cîștigat proba 
de 220 yarzi fluture în 2:29,2 (rec. 
mondial).

în concursul de atletism au fost în
registrate următoarele rezultate mai 
importante : masculin 220 yarzi : Al- 
lotey (Ghana) 20,7 ; 120 yarzi garduri: 
Hemery (Anglia) 14,1 ; feminin 220 
yarzi : Diana Burge (Australia) 23,8 ; 
suliță : Margaret Parker (Australia) 
51,38 m.

Proba de maraton (42,193 km) a 
revenit scoțianului Jim Alder care a 
realizat timpul de 2h 22:7,8. Austra
lianul Ron Clarke a abandonat la km 
31. El a declarat, că niciodată nu va 
putea realiza un rezultat bun în aceas
tă probă foarte dificilă. într-una din 
seriile probei de 1 milă Keino (Kenia) 
a realizat timpul de 3:57,4.

în clasamentul pe națiuni conduce 
(Anglia cu 21 medalii de aur urmată 
'de Australia cu 13 și Canada cu 7.

MOSCOVA. Pe aeroportul Tușino 
din apropierea Moscovei au conti
nuat întrecerile campionatului mon
dial de aviație sportivă. Ea feminin, 
titlul de campion mondial absolut 
a revenit sportivei sovietice Galina 
Korciuqanova, care a totalizat 14 394,2 

; puncte.
MÎ5NCHEN. La Munchen s-a dis

putat întîlnirea internațională de 
fotbal dintre formația vest-germană 
îMiinchen 1860 și echipa engleză F.C. 
•Burnley. Gazdele au terminat învin
gătoare cu scorul de 5—0 (4—0) 
Golurile au fost marcate de Brun- 
nenmeier (2), Rebele, Kuppers și 
Brundel.

BERLIN. La campionatele mondiale 
'de ciclism (amator) din acest an, care 
se vor desfășura în R. F. Germană 
între 25 august și 4 septembrie, 
R. D. Germană va fi reprezentată, 
printre alții, de Ampler, Richter, 
Linke, Schmelzer, Hoffmann, Eckstein, 
Koehler.

cova ila care au 
sportivi fruntași 
Nikitin 28:41,4; 
66,62 m. ; 800
2:05,3 ; greutate 
16,27 m.

participat o serie de 
sovietici : 10 000 m : 

ciocan : Supliakov 
m. femei : Cezatina 
femei : Irina Press

★
Cu prilejul unui concurs de atletism 

disputat la Bruxelles, cunoscutul spor
tiv belgian Gaston Roelants a cîștigat 
proba de 3 000 m obstacole cu timpul 
de 8:35,2.

★
Rezultate înregistrate de atleții vest- 

germani în concursul de la Hanovra : 
1 500 m: Tiimmler 3:43,6; greutate: 
Birlenbach 18,19 m ; ciocan : Beyer 
65,83 m.

PORTILLO 12 (Ager- 
pres). — Schioara fran
ceză Marielle Goitschel, 
campioană olimpică, a 
repurtat un dublu succes 
în ziua a patra a campio
natelor mondiale de la 
Portillo (Chile). Sportiva 
franceză a cîștigat proba 
de slalom uriaș, realizînd 
pe o pistă în lungime de 
1 210 m — cu 39 porți — 
timpul de 1:22,64/,100. Ea 
a fost urmată în clasa
ment de Heidi Zimmer
man (Austria) — 1:23,81/) 
100 și Florence Steurcr 
(Franța) 1:24,92/100. în 
cadrul acestor campionate 
Marielle Goitschel s-a 
clasat pe locul doi și în 
probele de slalom special 
și coborîre. Ea a fost 
declarată învingătoare și 
în proba de „combinată", 
totalizînd 8,76 puncte. Pe 
locurile 
clasat 
(Franța)
merman

La Portillo, în cadrul unei ședințe, 
s-a aprobat proiectul cotidianului 
francez „L'Equipe" de a se organiza 
„Cupa Mondială", la schi alpin. în 
urma discuțiilor, s-a întocmit progra
mul complet al acestei competiții care 
include unele din cele mai importante 
concursuri internaționale ale sezonului. 
De asemenea, a fost adoptat regula
mentul competiției. învingătorii vor fi 
desemnați prin adițiune de puncte.

următoare s-au 
Annie Famose 
și Heidi Zitn- 
(Austria). MARIELLE GOITSCHEL (Franța)

VARȘOVIA. în cadrul unui con
curs de natație desfășurat la Var
șovia, înotătorul polonez Krystian 
Langer a stabilit patru noi recorduri 
ale Poloniei : 2:04,3 la 200 m liber ; 
4:26,7 la 400 m liber ; 9:22,4 la 800 m 
liber și 17:42,0 la 1 500 m liber.

Ernie Terrel este gata 
să-l înfrunte

pe Cassius Clay
NEW YORK. — World Boxing aI 

social ion (W.B.A.) i-a înmînat boxerii 
lui de categorie grea Ernie Terrel II 
cența, recu'noscîndu-1 câmpia» tnondiJ 
oficial al acestei categorii ^*—-0 dl 
clara lie făcută reprezentanților presd 
sportive, George llamid a spus că el] 
vul său Ernie Terrel este gata oricînl 
să-și pună titlul în joc în fața lui Gal 
sius Clay.

DE AȘTEPTAT NOI RECORDURI

Ancheta internațională a ziarului nostru
ATlETIKAI 
E.B.

VHL EUROPEN

1. LA CE PROBA CREDEȚI CA SÎNT 
EUROPENE Șl MONDIALE?

2. PE CINE CONSIDERAȚI FAVORIȚI ?

Gisela Birkenmayer
(0. D. Germană)

Cu cîțiva ani în urmă Gisela Kdhler- 
Birkenmayer a fost una dintre cele 
mai bune alergătoare din lume în pro
bele de sprint și garduri.

1. Nu cred ca la Budapesta să poată 
fi înregistrate noi recorduri la 100 și 
200 m. Actualele recorduri au o foarte 
bună valoare și în acest sezon nici 
una dintre sprinterele europene n-au 
arătat o formă cu totul deosebită, o 
formă de. .. record ! Pe 80 mg cam
pioana noastră olimpică KarLn Balzer 
și sovietica Irina Press sînt capabile 
să realizeze însă un nou record al 
lumii. Aceasta ar însemna 10,2 sec, ceea 
ce va fi o limită a limitelor ! Sub 10,2 
sec sînt convinsă că nu se va putea 
alerga niciodată ! Prea e scurtă dis
tanța de 80 de metri pentru a se mai 
putea „ciupi*, eventual, o zecime sub 
10,2. De aceea, opinez ca forul atletic 
internațional să legifereze introducerea 
în concursurile feminine a cursei de 
100 m garduri, propusă, de altfel, pen
tru experimentare, încă de acum 4—5 
ani.

2. Favoritele mele ? De fapt este 
una singură : tînăra sprinteră polone/5 
Irena Kirszenstein »

Gyula Zsivotszki (Ungaria) cam
pion european in 1962

Torsten Tegner (Suedia)
„TT“, așa cum își semnează arti

colele de mal bine de jumătate de 
veac, este decanul de vîrstă al ziariș
tilor sportivi din întreaga lume. Tor
sten Tegner, director al ziarului 
„Idrotsbladet” din Stockholm, este în 
vîrstă de 81 de ani. Din 1912 și pînă 
astăzi el a fost prezent la toate edi
țiile Jocurilor Olimpice și a comentat 
întrecerile celor 7 ediții ale Campiona
telor europene de atletism.

1. Va fi destul de greu să se ob
țină prea multe recorduri, măcar eu
ropene, în întrecerile continentale de 
La Budapesta. Singurul de care sînt 
sigur este cel de la decatlon. Vest-ger- 
manul Werner von Moltke (79G1 p în 
acest an) are toate șansele să depă
șească cele 7 968 p ale recordului eu
ropean deținut de atletul sovietic Iuri 
Kutenko. Alte recorduri ? Nu vreau 
să fiu considerat un sceptic, dar nu 
văd la ce probe ar putea fi obținute. 
Recordurile europene actuale sînt de 
o bună valoare și în condițiile con
cursului, cu implicațiile sale determi
nate de lupta pentru medalii, este 
greu de presupus că vor fi „clătinate*. 
Dar.. . poți să știi ! !.

2. Voi încerca să-i indic pe cei care, 
cred eu, vor urca pe treapta din 
mijloc a podiumului premianților :

Gabriel Korobkov (U. R. S. S.) ■ 1
Antrenorul șef ai lotului de atletism 

al Uniunii Sovietice ne-a comunicat ur
mătoarele păreri :

1. Deși au mai rămas doar puține zile 
pînă la campionatele europene de la 
Budapesta, nu-mi este de loc ușor să 
fac pronosticuri. Cei mai mulți din
tre atleți n-au luat startul de prea 
multe ori, așa că nu-mi pot da prea 
bine seama de constanța acestora în ob
ținerea anumitor rezultate.

La „europene*, ca și la alte mari 
competiții asemănătoare, obiectivul fi
nal al unui atlet este, desigur, cuceri
rea primului loc în proba respectivă. 
Șînt foarte mulți cei care nutresc spe
ranța într-o medalie de aur dar — 
după cum se știe — aceasta nu este de- 
cît... una I De aceea toți concurenții 
vor lupta pentru victorie sau măcar 
pentru un loc cît mai „în față*. Pentru 
a te putea clasa însă cît mai bine, în 
unele cazuri, nu depinde numai de re

zultatul pe care-1 poți obține, ci și de 
tactica pe care o vei adopta. Lupta tac
tică va fi, după părerea mea, domeniul 
hotărîtor în întrecerile de la Buda
pesta. Si pentru că sînt sigur că va fi 
așa, evident aceasta se va face în de
favoarea rezultatelor de mare valoare, 
a recordurilor.

Personal, cred că la Budapesta nu se 
va înregistra nici un record mondial 
sau european în probele de alergări, sin
gura excepție posibilă fiind cursa de 
4 x 100 m. Același lucru și despre arun
cări la care factorul psihologic este în
totdeauna determinant pentru victorie.

Prevăd recorduri europene la decatlon, 
prăjină și lungime femei.

2. Mi-e greu să mă pronunț asupra 
învingătorilor celor 34 de probe. Există 
totuși o serie de favoriți :

disc : Ludvik Danek (Cehoslovacia) 
suliță : Janis Lusis (URSS) 
ciocan ; Gyula Zsivotzki (Ungaria) și 

Romuald Klim (URSS) 
prăjină : Ghenadi Bliznețov (URSS) 

și Wolfgang Nordwig (RDG)
110 mg : Eddi Ottoz (Italia)

3 000 m obst. : Gaston Roelants (Bel
gia) și Viktor Kudinski (URSS)

400 m : Andrzej Badenski (Polonia) 
In ce privește săritura în lungime, 

dacă-1 va „ține* piciorul la care a su
ferit un accident Ter-Ovanesian (URSS) 
va putea cîștiga pentru a treia oară 
titlul de campion. La 1 500 m prevăd o 
luptă extrem de aprigă între Bodo 
Tummler (RFG), Michel Jazy (Franța) șl 
Jurgen May (RDG).

La femei, favorite certe :
100 m și 200 m : Irena Kirszenstein 
(Polonia)
înălțime : iolanda Balaș (România) 
lungime : Tatiana Scelkanova (URSS) 
greutate : Tamara Press (URSS) 

Răsfoind filele cu rezultatele celor 
7 ediții de pînă acum ale C E se poa
te constata că de la o ediție la alta, 
rezultatele au fost mereu mai bune. De 
aceea consider că la Budapesta va fl 
atins nivelul cel mai ridicat din istoria 
acestei importante competiții. Pe un 
timp frumos și pe o pistă bună, oricum, 
rezultatele vor fi superioare celor de la 
Belgrad din 1962.

BÂRBAȚI : 100 m : Roger Bambucl
(Franța) 10,2 ; 200 m : Marian Dudzial 
(Polonia) 21,1 ; 400 m : Andrzej Ral
denski (Polonia) 45,8 ; 800 Johl
Boulter (Anglia) 1:46,5; 1500'Wi: JuJ
gen May (R.D.G.) 3:38,0 ; 5000 ml
Harold Norpoth (R.F.G.) 13:43,8 ; 10 0(1
m : Nicolai Dutov (U.R.S.S.) 28:50,0
4x100 m : Franța 39,4 ; 4x400 m : R.F.G 
3:07,0 ; 110 mg : Eddi Ottoz (Italia) 13^1 
400 mg : Roberto Frinolli (Italia) 50,01 
3000 m obst. : Gaston Roelants (Belgia 
8:27,2 ; înălțime : Valeri Skvorțol
(U.R.S.S.) 2,21 ; prăjină : Ghenadi Blid 
nețov (U.R.S.S.) 5,14 ; lungime : Lyni
Davies (Anglia) 8,18 ; triplu : Jozsq
Schmidt (Polonia) 16,64 ; greutate] 
Nikolai Karașev (U.R.S.S.) 19,14 ; disc] 
Ludvik Danek (Cehoslovacia) 64,24] 
ciocan : Gyula Zsivotski (Ungaria) 71,94 
suliță : Gergely Kulcsar (Ungaria 
85,38 ; decatlon : Werner von Mollld
(R.F.G.) ; 20 km marș : Dieter Lindnd 
(R.D.G.) ; 50 km marș : Abdon Pamic 
(Italia) ; FEMEI : 100 m : Irena Kirszen 
stein (Polonia) 11,2 ; 200 m : Margit Nd 
mesliazi (Ungaria) 23,8 ; 400 m : Luq 
mila Samotesova (U.R.S.S.) 53,7 ; 80
m : IIja Laman (Olanda) 2:05,4 ; 80 mgi 
Elzbieta Bednarek (Polonia) 10,7 ; Iun 
gime : Viorica Viscopoleanu (Roma 
nia) 6,59 ; înălțime : Iolanda Balaș (Ra 
mânia) 1,84 ; greutate : Tamara Pred 
(U.R.S.S.) 18,02 ; disc : Anita HentschJ 
(R.D.G.) 59,02 ; suliță : Mihaela Penj
(România) 58,36 ; 4x100 m : Polonia 44,fl 
pentatlon : Irina Press (U.R.S.S.) 4575 a

O altă chestiune, însă în altă ordiiS 
de Idei. Atletismul are, la ora actuala 
o evidență foarte precisă, ca rezulta 
al muncii migăloase a numeroșilor sa 
statisticieni. Cred că vor trebui bin 
folosite aceste statistici la alcătuire 
seriilor în probele de alergări, în aș 
fel ca să se evite plasarea a cite da 
favoriți în aceeași serie, cum s-a în 
tîmplat de multe ori la edițiile trecute

Am și o propunere în legătură cj 
regulamentul probelor de marș. Ui 
concurent este descalificat la primire- 
celui de al doilea avertisment pentri 
mers incorect. Eu propun ca descall 
ficarea să se producă după al treilei 
avertisment, în schimb la al doile. 
concurentul respectiv să fie penaliza 
cu 10—15 secunde. Cred că In felu 
acesta am avea un clasament mai rea 
al întrecerii mărșăluitorilor.
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