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IN CINSIM MARII SĂRBĂTORI

Ea ora cînd are loc convor
birea noastră, Griinaul și-a pri
mit toti oaspeții celei de a 
Vil-a ediții a campionatelor 
mondiale de caiac-canoe. Zia
rele de joi anunță că peste 
400 de caiaciști și canoiști din 
24 de țări ale lumii sînt gata 
de start. Cele mai numeroase 
delegații, de fapt cele care vor 
acoperi toate cele 16 probe 
din program, sînt din Uniunea 
Sovietică, Ungaria, România, 
R. F. Germană, Cehoslovacia

și, bineînțeles, din R.D. Ger
mană.

De dimineața și pînă seara, 
după un program riguros sta
bilit, la Griinau se desfășoară 
ultimele antrenamente de aco
modare și nu surprinde pe ni
meni prezența în tribunele sta
dionului nautic a tuturor teh
nicienilor veniți Ia C.M. Așa 
se explică și de ce, de exem
plu, antrenamentele echipei 
noastre sînt urmărite minut cu 
minut de numeroși specialiști
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Succesele tractoriștilor brașoveni
Apropierea zilei de 23 Au

gust, a mobilizat întregul co
lectiv de muncă al uzinei 

. „Tractorul' pentru realizarea 
- angajamentelor luate în cinstea 
acestei sărbători. în toate sec
toarele de muncă sînt înregis
trate succese deosebite. Secții
le raportează zilnic realizarea 
Indicatorilor de plan și a an
gajamentelor suplimentare lua
te în cinstea marii sărbători. 
Turnătorii, sculerii, muncitorii 
rfirT secția debitări, cei de la 
motor, de la T-46 și TM-3, cu 
toții sînt mîndri că pot raporta 
realizarea obiectivelor pe care 
le au.

Concomitent cu intensa acti
vitate de producție, rezultate 
deosebit de frumoase sînt rea
lizate la uzina .Tractdtul" și 
pe tărîm sportiv. Și în special 
tn activitatea de 
care desprindem 
pecte.

Clubul Tractorul 
de asociații sportive și nu mai 
puțin de 12 secții pe ramură, 
cu o frumoasă activitate de

masă, din 
cîteva as-

numără 25

în cadrul celor 25 
își desfășoară 

membri

proprii 
compe-

liștii I. Josif, Gh. Bucur, M. 
Briotă, M. Iancu și alții din a- 
sociația Oțelărie discutau asu
pra finalei pe club pe care 
au cîștigat-o în urma victoriei 
cu 4-2 (2-0) realizată în fața

performanță, 
de asociații 
activitatea peste 6 900 
UCFS.

La bazele sportive 
unde sînt programate
tiții de masă organizate în 
cinstea zilei de 23 August, 
întîlnești mii de tineri și ti
nere. Unii 
treceri la 
tere, trîntă 
jocuri — 
frenetic sportivii secției 
care fac 
întreceri 
de vară, 
registrati 
curs (la 8 ramuri) 7227 parti
cip anți, din care 289 fete. En
tuziasmul a fost unanim I Nici 
nu se putea altfel, dacă ne 
gîndim că au luat parte nu
meroase formații de handbal, 
volei, baschet și... peste 20 de 
echipe de fotbal (aproape din 
fiecare sector 
uzinei), alături 
1350 halterofili

Cu nespusă

CAROL GRUIA-coresp. reg. Mihaela Ionescu, campioană a (arii la 100 m bras
Foto: A. Neagu

La finalele de înot,

care cronometrează porțlnn 
din curse și-și fac tot felul d< 
însemnări și chiar faptul că 
în trenul care ne duce b 
Griinau, întilnim mulți ziarișt 
străini care, pe baza observa 
tiilor de la antrenamente, I 
consideră pe sportivii noștr 
ca foarte redutabili. Formații 
României se bucură aici de ur 
interes deosebit și deseori sin- 
tem solicitați de alți colegi st 
le furnizăm amănunte despri 
Vernescu, Sciotnic, Igorov ș: 
despre ceilalți sportivi dir 
tara noastră.

La rîndul ei, presa sportivi! 
din Berlin acordă tot mai 
mult spațiu informațiilor des
pre caiaciștii și canoiștii noș
tri. în numărul său de joi, ziarul 
„DEUTSCHE SPORT-ECHO' 
publică în prima pagină ub 
reportaj despre Aurel Ver- 

acestuia în

se avîntă în în- 
atletism, la hal- 
sau 

alții

la 
în diferite 
încurajează 

din 
parte. La recentele 

pentru Spartachiada 
de pildă, au fost în- 
pe listele de con-

(Continuare in pag. a 2-a)

*mici

de activitate a 
de 1810 atleți, 
etc.
mîndrie fotba

în ajun de sărbătoare
CONCURSUL CELOR MAI 
MICI LUPTĂTORI DE LA 

RAPID

Ea clubul Rapid București se 
pune un accent deosebit pe 

„ pregătirea schimbului de mîi- 
In toate secțiile efectivele 

de juniori sînt complete. La 
lupte, de pildă, pe lingă un 
Iot numeros de juniori, func
ționează și un centru perma
nent de pregătire pentru copii. 
Acum, tinerii luptători din Giu
lești stau în fața unui eveni
ment important: duminică, în 
cadrul competițiilor organizate 
în cinstea zilei de 23 August, 
ei se vor întrece într-un con-

curs la stilul greco-romane. 
Reuniunea va cuprinde peste 
20 de meciuri și va fi găzdui
tă în sala de lupte de la sta
dionul Giulești cu începere de 
la ora 9.

NUMEROASE 
LA

COMPETIȚII 
CLUJ

orașul de pe So-

ACTUAUTAȚI

Sportivii din
meș cinstesc măreața sărbătoare 
a Eliberării participind cu însu
flețire la numeroase competiții de 
atletism, fotbal, popice, tenis de 
masă ți box. întrecerile atletice 
au reunit aproape 100 de băieți 
ți fete. S-au obținut ți nnele re
zultate de valoare, ca de exem
plu : Ana Iacob (C.S.M.) 1:17,0 
pe 500 m plat ți Gh. Egyed 
(C.S.M.) 5:48,6 pe 2000 m plat. 
La fotbal, din cele 16 echipe 
care au 
calificat 
tehnica, 
Dinamo,

pornit întrecerea, s-au 
pentru semifinale Poli- 
Poligrafia, Motorul ți 
iar simbătă va fi cu-

Juniorii „
Finajele campionatelor republi

cane de înot pentru juniori și ju
nioare au început ieri la bazinul 
Dinamo cu participarea a aproape 
200 de tinere speranțe. In gene
ral, întrecerile au fost echilibrate, 
spectaculoase, iar în două probe 
(ștafetele 4x100 m liber junioare 
și 4x200 m liber juniori) au fost 
înregistrate și trei recorduri. 0 
caracteristică a zilei de ieri a 
constituit-o faptul că juniorii de 
cat. a 11-a au obținut, cu excep
ția a două probe, performanțe mai 
bune decît cei din categoria su
perioară. Și, totuși, conform regu
lamentului aplicat pentru prima 
dată în acest fel, titlurile de cam
pioni -au fost acordate juniorilor 
de categoria I. Considerăm a- 
ceasta o anomalie a regulamentu
lui pe care sperăm ca la prima 
ocazie să o vedem înlăturată, prin 
adoptarea vechilor prevederi. în 
rest, vom evidenția buna compor
tare a înotătorilor clujeni care, 
după mulți ani, au apărut în a- 
proape toate finalele.

Iată acum cîștigătorii probelor :

mai buni decît cei
100 M LIBER juniori cat. I: A. 
Covaci (Mureșul Tg. Mureș) 
1:01,9; juniori cat. a Il-a: E. 
Hegheduș (C.S.M. Cluj) 1:00,2; 
junioare cat. I: Edda Schuler 
(S.S.E. nr. 2 Buc.) 1:10,0; juni
oare cat. a H-a : Gabriela Gonos 
(Medicina Cluj) 1:09,4 ; 100 M 
BRAS juniori cat. I: P. Teodo- 
rescu (Steaua) 1:15,1 ; 
cat. a Il-a: St. Vizitiu 
Buc.) 1:18,6; junioare 
Mihaela Ionescu (Clubul 
școlar Buc.) 1:26,9 ; junioare cat. 
a Il-a: Cristina Stănescu (Di
namo) 1:24,5; 100 M SPATE ju
nioare cat. I: Dorina Mezinca 
(S.S.E. Reșița) 1:20,6; junioare 
cat. a Il-a : Ruxandra Spandonide 
(S.S.E. nr. 2 Buc.) 1:18,4; ju
niori cat. I: Zeno Giurasa (S.S.E. 
Reșița) 1:07,3; juniori cat. a 
Il-a: VI. Belea (S.S.E. nr. 2 
Buc.) 1:09,8; 4x100 M LIBER 
junioare cat. I: S.S.E. nr. 2 
Buc. (Petcu, Pîrvulescu, Schuler, 
Cehanzuc) 4:48,8 — record de 
junioare cat. a II-a ; junioare cat. 
a Il-a: S.S.E. Reșița (llohoiu,

juniori 
(Rapid 
cat. I : 
sportiv

Intilniri internaționale de handbal

mari"!//
Coroiu, Stanciu, Mezinca) 5:00,0; 
4x200 M LIBER juniori cat. a 
11-a: C.S.M. Cluj (Oprițescu, 
Sava, Covaci, Hegheduș) 9:48,8 
— record de juniori cat. a Il-a 
(in primul schimb: Z. Oprițescu 
2:38,6 — record de copii cat. B).

întrecerile continuă azi.

reportai 
nescu. înscrierea 
patru probe și participarea Iui, 
împreună cu Sciotnic, în pro
bele de dublu și ștafetă, este 
comentată în ziarul berlinez, 
sub semnătura lui Dietei 
Krausse, ca „prima senzație a 
actualelor campionate mon
diale /“.

Toate comentariile au căpă
tat, în aceste ore, un plus de 
interes căci la Griinau au fost 
difuzate listele nominale de 
participant! și seriile complete 
ale concursurilor.

Așadar, în continuare, o a- 
vancronică a întrecerilor de 
vineri, cînd sînt programate 
serii la 11 din cele 16 probe 
ale campionatelor, restul de 5 
urmind să se desfășoare direct 
finale (fond 10 000 m la caiac

(Continuare in pag. a 4-a)

Astăzi la ora 15,30

Start în cea de a X-a ediție 
„Criteriului juniorilor11

de cicliști juniori din Bul- 
D. Germană, Franța și 
vor lua astăzi startul 
jubiliară — a X-a —

SELECȚIONATA DE HANDBAL 
(TINERET) IN CEHOSLOVACIA

Selecționata masculină de hand
bal (tineret) a țării noastre plea
că în ziua de 23 August în Ce
hoslovacia pentru a lua parte, 
alături de alte formații din dife_ 
rite țări, la o competiție care 
se desfășoară între 24—28 august 
tn orașul Preșov.

75,93 M, CEL MAI BUN 
REZULTAT AL SEZONULUI, LA 

SULIȚA
La Snagov a avut loc un con

curs de verificare a aruncăto
rilor de suliță din lotul repu
blican. Cu acest prilej maestrul 
sportului Gheorghe Popescu a sta
bilit cel mai bun rezultat româ
nesc al sezonului, cu o arunca
re de 75,93 m. Clasat pe locul 
secund, Vasile Mureșan a obținut 
o performanță foarte bună pen
tru un decatlonist : 63,97 m — 
record personal.

ETAPA A ll-A A ALPINIADEI 
DE VARĂ

în zilele de 22—24 august va 
avea loc în masivul Piatra Cra
iului etapa a Il-a a Alpiniadei de 
vară. La această întrecere cu 
caracter republican participă 
maeștri ai sportului, sportivi cu 
categoria I și a Il-a de clasificare. 
Traseele sînt de gradul 4 A pînă 
la 5 B.

(Continuare în pag. a 2-a)

Luna august este mai bogată 
ca de obicei în intilniri internațio
nale de handbal. După turneul e- 
fectuat in țara noastră, de forma
ții din Elveția și R. F. Germană, 
acum se află in România două 
reprezentante ale handbalului din 
R. D. Germană: echipa feminină 
T.S.C. Berlin și selecționata mas
culină a aceluiași oraș.

T.S.C. Berlin susține azi pri
mul meci la Tg. Mureș, in com
pania formației locale Mureșul. 
După acest joc T.S.C. Berlin va 
juca in continuare la Brașov (21

și 22 august) cu Tractorul și 
Rulmentul, la Bueurești (24 au
gust) cu Progresul, la Buzău (26 
august) cu S.S.E. urmind să dis
pute ultimul meci la Constanța 
cu Spartac (28 august).

Selecționata masculină a Berli
nului susține prima intîlnire In 
București: simhătă 20 august, pe 
terenul „Dinamo“, de la ora 17,30, 
cu selecționata orașului București. 
In al doilea meci (duminică 21 
august pe același teren) oaspeții 
vor avea ca adversari echipa de 
tineret a Capitalei.

96 
garia, R. 
România 
in ediția 
a „Criteriului juniorilor". Exa
menul la care participă este mul
tiplu : competiția programează 
etape cu start în bloc, de viteză 
deci, o etapă contratimp — de 
verificare a potențialului și ta
lentului fiecărui rutier in parte 
ți o etapă pe circuit — examen 
al lndeminării și al gindirii tac
tice. O parte dintre alergătorii 
care vor concura aici timp de 4 
zile au șanse de a figura pe lista 
participanților In cursa olimpică 
de la Ciudad de Mexico. Așadar, 
miza este dintre cele mai impor
tante I

ITINERARUL PRIMEI ETAPE

Prima etapă a „Criteriului ju
niorilor" se desfășoară astăzi pe 
ruta București (km 11,500) — 
Giurgiu (km 61,50) — București 
(km 11,500). Plecarea se va 
la ora 15,30, sosirea urmind 
aibă loc în iurul orei 18

da 
să

s ws >

NUMERELE DE CONCURS
ALE PARTICIPANȚ1LOR

■

** lfi /
T 1h M&i

Pe acest traseu, situai in str. Cimpinei — pe care cu cîteva sâptămini in urmă s-a desfășurat finala campionatului repu
blican de semiiond — va avea loc duminică dimineața etapa a IlI-a a .Criteriului juniorilor".

Foto: P. Stan

1. V. Diankov, 3. G. Mari nov, 
4. G. Petkov, 6. N. Petrov, 7. T. 
Vi ta nov — R. P. Bulgaria; 8. 
D. Coqueret, 9. M. Flotte, 10. 
J. L. Marionneau, 11. A. G. Santi
— Franța; 12. Sommerlatte G., 
13. II. Wagner, 14. II. Willgru- 
ber, 15. K. Altmann, 16. K. 
Kacmpf — R. D. Germană; 17. 
D. Crișan, 18. A. Meznicsek, 19.
A. Suciu, 20. Șt. Suciu — Dez
robirea Brasov; 21. M. Bădilă, 
22. M. Ghidioșan, 23. L. Marian,
24. E. Popa — Tractorul Brașov ;
25. M. Hrisoveri, 27. D. Nemțea- 
nu, 28. Șt. Rusen, 29. C. Tu- 
doran — C.S.O. Brăila ; 30. M. 
Bacociu, 31. R. Bulduș, 32. I. 
Cosma, 33. Gh. Jucan, 34. I. Sa
lă jan, 35. V. Sălăjan — C.S.M. 
Cluj; 36. P. Barta, 37. Șt. Bon- 
dor, 38. O. Cristea, 39. N. Pop,
40. Alex. Szekely — Voința Cluj;
41. I. Gavrilă, 42. M. Ioniță, 43. 
V. Rovină, 44. I. Tudor — Vic
toria Constanța; 45. Alex. 6o- 
mănici, 46. I. Constantin, 47. P. 
Nicolae, 48. I. Rădăcină, 4$. P. 
Tudor, 50. V. Tudor — Petrolul 
Ploiești; 51. M. Burtea, 52. D. 
Georgescu, 53. I. Ignat, 54. I. 
Miculan, 55. T. Mihai, 56. ~ 
Puterici — Voința Ploiești;
N. David, 58. G. Debreczcni, 59.
B. Covaci, 60. Al. Lăslăianu, 61. 
M. Nagy, 62. Al. Torok — Mu
reșul Tg. Mures ; 63. V. Burtic, 
64. C. Comeanu, 65. C. Surcu — 
S.S.E. Timișoara; 66. Gh. Ciu- 
meti, 67. D. Gușoiu, 68. M. Io
niță, 69. P. Jercan. 70. Gh. Ră- 
ccanu — C.P.B.; 71. C. Băloiu, 
72. N. Diaconu, 73. M. Lazăr, 
74. N. Nuțu, 75. G. Predescu, 
76. N. Cuclea, 77. P. Tudorică
— Dinamo București; 78. P. Cîm- 
peanu, 79. I. Florea, 80. C. Pa- 
lade, 81. FI. Suditu, 82 A. Ti- 
cleanu — Olimpia București; 83. 
M. Florescu, 84. C. Grigore, 85. 
Gh. Istratc, 86, C. Rădulescu, 87. 
V. Rățoi, 88. N. Drăgoi — Voin
ța București; 89. Șt. Cernea, 90. 
V. Grigore, 91. P. Ivănescu. 92.
C. Manea, 93. Al. Sofronie — 
SSE 1; 94. I. Aldea, 95. I. Ajo- 
ghin, 96. Gh. Bănică, 97. D. Stan* 
ca, 98. M. Trăistaru, 99. I. Un 
gureanti — SSE 2.

T.
57.



In cinstea marii sărbători
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Juniorii noștri în fața unui examen dificil
Triunghiularul România — Polonia — R. D. Germană

Siitccsclc tractoriștilor Brașoveni
(Urmare din pag. 1) 

colegilor lor de la „Șasiu". Voleiba
liștii I. Căciulan, S. Dinescu, V. Alu- 
poaie de la asociația „S. 13000" au 
cîștigat cu 3—1 finala pe club în 
compania celor din asociația ■Teh
nicieni", lăsînd să se întrevadă fru
moase posibilități pentru următoa
rea etapă a Spartachiadei de vară, 
unde se vor întîlnj cu sportivii și 
echipele celorlalte cluburi din Bra
șov. Atletismul își are adepții săi în 
cadrul clubului Tractorul. Numeroși 
sportivi din asociațiile Axe și pinioa- 
ne, Motor, Matrite, Tratament, TM3, 
Turnătorie, Tehnicieni, Mecanizări și 
Reparații, au obținut rezultate fru
moase în întrecerile Spartachiadei 
de vară, din care spicuim: 100 m: 
V. Ivan (Tratament): 12"3; 400 mi 
G. Szekely (Turnătorie) 58"6: 800
m: D. Tărtălaș (Transport) 2T4"0; 
greutate: I. Oprișan (Tratament) 11,50 
m,- lungime I. Rusu (TM 3) 5,20 m.

In ajun de sărbătoare
(Urmare din pag. 1) SERBARE CULTURAL-SPORTIVĂ

Dar activitatea de masă' de la 
Tractorul Brașov nu se rezumă doar 
la aceste competiții. în cadrul clubu
lui Tractorul se organizează campio
natul asociației, unde „bătălia" pen
tru supremație este deosebit de inte
resantă. Din toamna anului trecut s-a 
inițiat o nouă competiție de masă 
„Tractoriada", (atletism, baschet, ci
clism, fotbal, handbal, orientare tu
ristică, șah și tenis de masă). In a- 
ceste zile premergătoare lui 23 Au
gust se fac pregătiri în vederea celei 
de-a doua ediții a „Tractoriadel". De 
asemenea, au loc numeroase întreceri 
dotate cu „Cupa 23 August".

Activitatea sportivă este sprijinită 
temeinic de organizațiile U.T.G. șl 
sindicale. Participanții la competiții 
au la dispoziție cadre tehnice cu 
înaltă calificare și echipament 
îndestulător. In asemenea condiții 
este și normal ca rezultatele să fie 
dintre cele mai frumoase I

Imagine din cursa de 800 m (câștigată de Radu Rusu) de la meciul de 
juniori dintre echipele României și R.S.S. Ucrainiene.

Foto i R. Vilara
Întîlnirea juniorilor noștri cu 

cei din R.D. Germană șl Polonia 
suscită un interes deosebit în rîndul 
iubitorilor atletismului, dată fiind 
valoarea recunoscută a atletismului 
din cele două țări.

Delegația atleților germani a so
sit ieri dimineață în București pe

calea aerului. Conducătorul Iotului, 
fostul triplusaltist Georg Friester, 
nfe-a desemnat pe cîtiva dintre cei 
mal buni juniori al echipei» Neu- 

Activitatea sportivă tfc masă în raionul Si. Gheorghe

bau, 10,6 la 100 m, Obenhauf, 
3:58,1 la 1 500 m, Hietz, 8:19,0 la 
3 000 m, Binder, 2,02 la înălțime, 
Lyman, 7,25 la lungime, Thomas, 
4,45 Ia prăjină. Dintre junioare se 
remarcă sprinterele Schanberger și 
Meissner, ambele cu 12,0 pe 100 m, 
săritoarea la înălțime Graf, pose- 
soarea unui rezultat de 1,71 m șl 
foarte tînăra (15 ani) Barbara 
Wick, cu 2:10,3 pe 800 m. După 
sosire, oaspeții au plecat cu autoca
rele spre Poiana Brașov.

Echipa de juniori a Poloniei este 
așteptată să sosească astăzi dimi
neață. Oaspeții deplasează un lot 
puternic, în frunte cu Wagner 
(10,4 la 100 m și 21,3 la 200 m), 
Balachowski (47,5, la 400 m), Mar- 
czyk (1:52,1 Ia 800 m), Dudzik 
(14,8 la 110 mg), Kobuszewski și 
Kokot (7,50 și respectiv 7,37 Ia 
lungime), Garnys (15,57 la triplu), 
Tyrkiel (2,02 la înălțime), Lecho- 
wiez și Buczak (69,40 și respectiv 
67,10 la suliță), Malyszczyckl 
(14,91 la greutate) etc.

în ce privește pe tinerii atlețl al 
reprezentativei noastre de juniori, 
ei au o misiune foarte dificilă, ti- 
nînd seama de valoarea adversari
lor lor. Gu posibilitățile pe care le 
au, dublate de o dîrzenie deose
bită, juniorii români pot aspira ta 
Q; comportare cît meii bună.

noscută cîștigătoarca trofeului. 90 de 
popicari au început disputarea fazei 
eliminatorii (100 bile mixte). în fi
nală vor rămîne 24 de sportivi care 
se vor întrece la clasica probă de 200 
bile mixte. Pînă acum cele mai bune 
rezultate (la 100 bile) au obținut V. 
Gyarfas (Voința) 444 p.d., V. Cosma 
(Electrica), M. Giurgiu și l. Melan 
(Clujeana) toți cu cîte 441 p.d. Te
nisul de masă programează pentru 
sîmbătă un turneu, la care, alături de 
cei mai buni jucători clujeni, participă 
și membrii lotului republican. Boxerii 
clujeni se vor întîlni, tot sîmbătă, cu 
cei din regiunea Hunedoara. Concomi
tent cu aceste manifestări, asociațiile 
sportive clujene au impulsionat acțiu
nea de trecere a normelor Insignei de 
polisportiv. Pînă acum, pe lista evi
dențiatelor se află asociațiile sportive 
Tehnofrig, Clujeana și Voința.

Meciuri de verificare 
înaintea campionatului 

pe echipe
în aceste zile, în toate regiunile ță

rii boxerii se pregătesc pentru apro
piatele întreceri din cadrul campiona
tului republican pe echipe. Selecțio
natele regionale susțin partide de veri
ficare pentru alcătuirea formațiilor.

• De curînd, a avut loc la Baia 
Marc întîlnirea dintre selecționatele re
giunilor Maramureș și Grișana. Gaz
dele au obținut victoria cu scorul de 
12—6. Pentru maramureșeni au cîști
gat I. Szoni (muscă), A. Rusnac (co
coș), G. Greisler (semimîjlocie), Z. 
Fodor (mijlocie ușoară), I. Siliște 
(mijlocie) și G. Na glii (semigrea). Vic
toriile boxerilor din Crișana au fost 
realizate de I. Streche (pană), G. 
Gologan (semiușoară), Al. Serban 
(ușoară).

T. Tohătan-coresp. reg.

• Întîlnirea de verificare de Ia Tg. 
Mureș, dintre reprezentativele regiuni
lor Mureș-Autonomă Maghiară și Bra
șov a fost cîșligată de mureșeni, cu 
scorul de 23—15. Cele mai frumoase 
partide le-au furnizat „perechile** M. 
Vaș—I. Oprea și Șt. Mihalcic—Șt. Si- 
poș. REZULTATE TEHNICE; muscă: 
V. Vaș (M) b.p. I. Oprea ; cocoș: 
A. Verdeș (B) b.p. A. Kelemen (M) ; 
pană: I. Roman (M) b.ab. 1 A. Opri- 
șor (B) ; semiușoară: Șt. Mihalcic 
(M) b.p. Șt. Sipoș (B), ușoară: G. 
Maghiari (M) b. ab. 2 M. Ionescu 
(B) ; semimîjlocie: P. Păcuraru (M) 
cîștigă fără adversar; mijlocie ușoară: 
I. Mărculeț (B) b.p. V. Barbu (M) ; 
mijlocie: A. Albii (M) b.p. I. Petre 
(B) semigrea: I. Făgărășanu (M) b.p. 
N. Traian (B) ; grea: A. Gall (B) 
eiftigă fără adversar.

/. Pâu>-corcsp. reg.

La ștrandul Tineretului din Craiova, 
situat într-un Ioc de un deosebit pitoresc 
din Lunca Jiului, a avut loc o intere
santă serbare cultural-sportivă. Un mare 
număr de tineri și tinere s-au întrecut la 
natație și sărituri (s-au remarcat Al. 
Man, I. Popescu, V. Marcu, M. Popescu 
și V. Popescu) și au participat la jocuri 
distractive. Un punct atractiv al serbării 
l-a constituit demonstrația de gimnastică 
acrobatică a elevelor școlii sportive din 
localitate. Gimnastele Marcela Puunescu, 
surorile Lina și Dorina Donose și Virginia 
Bleotu au fost răsplătite cu ropote de 
aplauze pentru frumoasele exerciții pre
zentate. Programul s-a încheiat cu un 
reușit concurs al soliștilor vocali de mu
zică ușoară și populară.

T. COSTIN - coresp.

Poșta — foileton

CU ADRESĂ!
LUCIAN DIMITRIU—BLAJ. Nu 

se face așa un foileton! Dumnea
voastră începeți în felul următor: 
1. Echipa „G.I.L. Blaj** a promovat 
în campionatul categoriei „B“ la 
rugbi. 2. Promovînd în campionatul 
categoriei „B“ la rugbi, a rămas 
fără stadion. 3. Rămînînd fără sta
dion, nu mai are fonduri. 4. Nemai- 
avînd fonduri, nu mai are nici an
trenor. 5. Neavînd antrenor...

Și continuați în felul acesta pe 
două pagini scrise la un rînd. În 
fond, ce criticați dv. ? Că nu aveți 
stadion, că nu aveți fonduri, că nu 
aveți antrenor, că pentru viitoarele 
6 etape v-au fost programați numai 
arbitri bucureșteni, că în felul acesta 
— pe lîngă baremul respectiv — 
trebuie să le mai plătiți vagon de 
dormit și scoateri din producție, că 
mai bine ar fi fost dacă aceste 
jocuri erau conduse de „cavaleri ai 
fluierului** cu domiciliul în orașe mai 
puțin îndepărtate, că... în sfîrșit, tot 
felul de critici din astea, mărunte 
după părerea mea. Nu, așa nu se 
face un foileton ! Acum, zău, nu gă
siți dv. în tot orașul Blaj un spor
tiv care, știu eu, umblă cu jambie
rele lăsate la antrenamente ?

(așteptăm)

IONEL CRISTEA—BUCUREȘTI. 
M-am interesat. Puteți face contes
tație! Adică, cum să se fi încheiat 
faza pe Capitală a Spartachiadei de 
vară, cînd dv. n-ați organizat încă 
întrecerile pe grupe? Sigur, faceți 
contestație ! Totuși, nu le spuneți ce
lor de Ia „UCFS București** că este 
vorba de asociația sportivă Decora
tiva. Cine știe cum o interpretează, 
cine știe ce chichiță vă mai gă
sesc !...

(curaj)

MARIN ALEXANDRESCU—PLO
IEȘTI. Ștrandul din Boldești nu s-a 
redeschis anul acesta. Ștrandul din 
Urlați, la fel! „Ce se așteaptă ?“ 
întrebați dv. Noi ne-am gîndit mult 
la această problemă. Intîi, am fost

Curs de instructori de tir
Recent, la Filiași s-a desfășurat 

un curs pentru formarea instructo
rilor de tir, la care au participat 
numeroși tineri din raioanele Gilort 
și Filiași. Programul cursului a cu
prins noțiuni teoretice despre cu
noașterea armei sport, întreținerea 
armamentului, curățirea și • păs
trarea lui, modul de folosire pre
cum si o lecție practică în care 
s-a executat o tragere la poligon.

„Elevii" prezenti la curs s-au 
dovedit bine pregătiți, evidențiindu- 
se în mod deosebit A. Brîndușoiu, 
C. Vlăduț, I. Beșliu și I. Ma- 
nole. Merită evidențieri Comisia 
sporturilor aplicative a UCFS din 
regiunea Oltenia, care a organizat 
în bune conditiuni acest curs.

N. Cîrstocea-coresp.

tentați să mergem pe varianta „ca 
se așteaptă ceva**. Imediat însă am 
abandonat ideea, deoarece se punea 
întrebarea „ce anume se așteaptă ?** 
Cum nu știam ce, ne-am zis că poa
te „nu se așteaptă nimic**. Dar și 
ipoteza asta a căzut. Cineva ne-a 
demonstrat că așteptînd nimic, în
seamnă totuși că aștepți ceva ! To
tuși, vorba dv. : „ce se așteaptă ?** 

(răspundeți !)

CRISTEA IONESCU—CONSTAN
TA. N-a re rost să-i purta ți pică an
trenorului dumneavoastră de baschet. 
Omul a fost bine intenționat cînd v-a 
recomandat să mergeți la cinemato
graful respectiv. Și, la urma urmei, 
filmului nici nu-i spune „Cîinele din... 
Baschetville**, cum greșit ați înțe
les. Deci, nu a fost nici un apropos 
la jocul dumneavoastră dur!...

(mai trimiteți)

S. ZOLTAN — satul Seluș, co
muna Zagăr, raionul Tirnăveni. Spu
neți că frumoasa bază sportivă din 
localitate „a fost și nu mai este**. 
Adică, s-a transformat într-un fel 
de depozit de furaje. Normal: dacă 
prima bază sportivă a luat o altă 
destinație, de ce n-ar lua și a doua? 

(mai încercați)

VASILE MIIIAILA— T.U.G. Bucu
rești. Formidabil! Nici acum n-ați 
primit banii! Și adresa asociației 
sportive a S.P.C. către întreprinde
rea dv. era clară : „Vă rugăm a dis
pune scoaterea din producție a bo
xerului Vasile Mihăilă pe timpul 26. 
IV—L.V.1966 pentru a participa la 
finalele campionatelor... Plata se va 
face din contul nostru nr. 013033 în 
baza...**

Cîte luni an trecut de atunci? 
Asta ar veni cam așa : Vasile, du-te 
tu și boxează la Oradea, dă bani de 
la tine, și cînd vii înapoi îți oprini 
noi din salariu...

(păcat)

VASILE TOFAN

GARNET SĂTESC...
Pistele și sectoarele de atletism, 

terenurile de fotbal, volei sau handbal 
din raionul Sf. Gheorghe găzduiesc o 
bogată activitate competițională, semn 
că sportul are pe aceste meleaguri nu
meroși prieteni. Iată secvențe ale acti
vității sportive ce se desfășoară în a- 
cestc zile.

• Aproape 200 de tineri și tinere 
și-au disputat întîietatea în pasionante 
întreceri de atletism, volei, fotbal, po
pice și ciclism, desfășumtp î» cadrul 
Spartachiadei de vară. Concursurile au 
avut loc pe terenurile de sport din 
Lunca Calnicului și la buna lor orga
nizare și-au adus din plin contribuția 
activiștii obștești Gheorghe Vărgău, Ion 
Dogaru, I. Iștanbir și L. Maisner.

• Tot mai mu Iți tineri, dornici de 
a cuceri Insigna de polisportiv, parti
cipă cu entuziasm la concursurile pen
tru trecerea probelor. Astfel, 55 de 
membri UCFS, aparținînd asociației 
Ogorul roșu Micloșoaia (pregătiți de 
instructorul voluntar S. Torma) au reu
șit, de curînd, să-și îndeplinească toa
te normele. De asemenea, recent au de
venit purtători ai Insignei alți 50 de 
tineri de la asociația Avîntul Budila, 
32 de la Tatra Brăduț și 41 de la 
Unirea Reciu.

• La ordinea zilei sînt și centrele 
de inițiere în diferitele ramuri spor
tive. O asemenea „școală** funcționează 
Ia asociația Viitorul Bod, unde peste 
100 de copii se străduiesc să intre în 
tainele atletismului și handbalului. Lec
țiile sînt conduse de profesorii Gh. 
Vlădăreanu, R. Kraisler și Ion Dumi
trescu.

• Dornici de a practica sporturile 
preferate în condiții bune, tineri și 
vîrstnici din comunele Baraolt, Brăduț 

La cinematograful „PATRIA"
ÎNTRE 22-24 AUGUST 1966 VOR RULA FILMELE :

La patru pași de infinit
O producție a studioului cinematografic „București" 

Scenariul și regia : FRANCISC MUNTEANU
FILM DISTINS CU PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI 

„CRUCEA SUDULUI" LA FESTIVALUL DE LA MAR DEL PLATA

Procesul alb
O producție a studioului cinematografic „București* 

Scenariul : EUGEN BARBU, după romanul 
„Șoseaua Nordului" 

Regia : IULIAN MIHU
FILM DISTINS CU MARELE PREMIU LA FESTIVALUL FILMULUI 

ROMANESC DE LA MAMAIA - 1966

Străinul
O producție a studioului cinematografic „București" 

Scenariul : TITUS POPOVICI 
Regia : MIHAI IACOB

FILM DISTINS CU PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI 
LA FESTIVALUL FILMULUI ROMÂNESC DE LA MAMAIA - 1964

și Micfalău și-au amenajat prin mun
că patriotică diferite sectoare de atle
tism precum și terenuri de handbal 
și oină. Pe unele dintre noile terenuri 
au și avut loc primele concursuri.

• Nenumărați cooperatori se re
creează duțtă o săptămînă de lucru 
pârtiei pînd sau asisțînd la manifestă
rile din cadrul unor reușite „duminici 
cultural-sportive**. De exemplu, mii de 
spectatori au fost prezenți la concursu
rile organizate de consiliile asociații
lor sportive Voința Feldioara, Progre
sul Ghichiș, Recolta Vărghiș și Stă
ruința Bățanii Mari, în colaborare cu 
organele locale. întrecerile de pe tere
nurile de sport la care au participat 
sute de tineri au durat de dimineață 
pînă scara, fiind încheiate cu atractive 
programe artistice.

• Campionatul asociației sportive 
Minerul Căpeni a angrenat pînă în 
prezent în întreceri de atletism, fot
bal și șah peste 300 de membri ai 
UCFS. în curînd se vor inaugura con
cursuri și la alte ramuri de sport.

• Turismul a intrat în preocupările 
cotidiene ale sătenilor. De pildă, la 
excursiile organizate în cursul hi'4Ml 
iulie de consiliile asociațiilor Brigada 
roșie Micfalău, Progresul Ghichiș, Ciu- 
cașul Purcăreni, Voința Tcliu ș.a, au 
participat sute de cetățeni.

Am consemnat numai cîteva aspecte 
din activitatea sportivă de masă, care 
denotă că membrii conducerii asocia
țiilor din satele și comunele raionului 
Sf. Gheorghe se străduiesc — și reu
șesc — să atragă un număr tot mai 
mare de tineri și vîrstnici pe terenurile 
de sport.

TR. IOANIȚESCU
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PREGĂTIRI... PREGĂTIRI...
g lotul
movistilor
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ureșteni la „lucru"
Imeroși suporteri ai dinamoviști- 
tucureșteni au populat ieri tribu* 
I stadionului din șoseaua Ștefan 
Bare în dorința de a urmări ulti- 
I verificări ale favoriților lor, îna- 
Ufcartului în campionatul catego- 
Ki. Dinamoviștii au avut posibili- 
I să verifice întreg lotul de care 
In, avînd doi parteneri de între- 
Astfel, în deschidere, „rezervele" 
rimit replica formației Dinamo 
ria pe care au întrecut-o cu 2—0 
), la capătul 
braț.
continuare, 

opusă echipei 
Metalurgistul

au manifestat multă poftă de 
> bună omogenizare și eficacitate,

unui meci destul de

prima garnitură a 
de categoria secun- 
București. Dinamo-

nermnâ pentru balon la poarta
(Fază din jocul de an- 

cut Dinamo București—Metalur
gistul )

Foto: P. Stan

fapt care le-a permis să înscrie nu 
mai puțin de 9 goluri prin Frățilă (5), 
Ene II (2), Nunweiller IV și Ilaidu.

Trebuie arătat că deși adversarul nu 
este încă pus la punct cu pregătirile, 
formația învingătoare a manifestat și 
unele slăbiciuni, mai evidente în jocul 
apărătorilor. Fundașii centrali nu cola
borează suficient de clar între ei, fun
dașii în general nu se angajează cu 
hotărîre 
așteptînd 
nului ca 
tuată de
examen serios îl va 
duminică, în prima 
de campionat, aceea 
inta Graiova.

GH.

în acțiunile de deposedare, 
mai mult intercepția balo- 

urmare a pasei greșite efec* 
adversar. Firește, primul 

susține Dinamo, 
partidă oficială 

cu formația Ști-

NICOLAESCU

Infuzie de tineret
ia Crișui

Tn prezent, antrenorii P. Rădulescu 
și L. Vlad lucrează intens pentru omo
genizarea echipei, încearcă diferite for
mule, caută „cheia" succeselor viitoa
re. în lotul Crișului figurează, pe lîngă 
jucătorii vechi Eremia, N. Eugen, Po- 
joni, Balog, Damian, Iacob, Tomeș, Su- 
ciu, Saccaci III, Harșani și Mureșan, 
o serie de tineri : Cociș, Serfozo, Po- 
povici, Lucaci și Cojocaru.

Poftă de joc și constanță în proce
sul de pregătire (întîlniri amicale, me
ciuri din „Cupa de vară") au arătat 
jucătorii Eremia, Pojoni, Tomeș, Co
ciș, SerfozS și Lucacu

I. Boitoș, coresp.

Echipele
muncesc

gălățene
intens

După comportarea nesatisfăcătoare 
din campionatul trecut, clubul sportiv 
Oțelul a luat o serie de măsuri pen
tru îmbunătățirea situației echipei de 
fotbal. Astfel, a fost reorganizat bi
roul secției, au fost scoși din Iot cîți- 
Va jucători plafonați și s-a întărit dis
ciplina în rîndul jucătorilor. In pre
zent, noul antrenor al echipei. Ion Un- 
guroiu, desfășură o activitate susținută 
pentru eliminarea lipsurilor, punînd

un mare accent, pe pregătirea fizică 
și tehnică a jucătorilor.

Echipa Metalosport, care activează 
în categoria G, va purta în viitorul 
campionat, denumirea de Gloria.C.F.R. 
/Antrenamentele au loc de patru ori pe 
săptămînă sub conducerea lui Ion 
Mierlan. In lot au fost promovați 
trei juniori talentați, Leca, Pastia și 
Horceac, ridicați în cadrul centrului de 
antrenament.

T. Siriopol, coresp.

Progresul București 
a evoluat la Oltenița
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și aciștigatcu 3-2 (2-0)
OLTENIȚA 18 (prin telefon). 

meroși spectatori au urmărit meciul 
amical dintre echipele Progresul 
București și S.N. Oltenița. Partida, 
deosebit de disputată, s-a încheiat 
cu victoria oaspeților, care au des
fășurat un joc mai clar și mai bine 
orientat. Punctele învingătorilor au 
fost înscrise 
Ciucu. Pentru 
Voldea (2).

Nu

de Mateianu (2) și 
localnici a marcat

Progresul București
(rezerve)—
Flacăra roșie București

în ciuda acestui scor (de rugbi), 
meciul disputat pe terenul din strada 
dr. Staicovici s-a desfășurat într-o... 
desăvîrșită monotonie. Poate că și 
jucătorii s-au menajat, păstrîndu-se 
pentru prima etapă de campionat, 
sau poate că nici rezervele aliniate 
în acest joc de echipa Progresul, 
n-au valoarea titularilor, care în a- 
celași timp, disputau tot un meci 
de verificare la Oltenița. Flacăra 
roșie are meritul de a fi perseverat, 
remontînd în final permanenta dife
rență de două goluri cu care a fost 
condusă.

Ion Cupen-coresp.

disputat ieri în Ciulești:
C. Dan în careul... adversarilor, dar mingea l-a „ocolit*. (Fază din meciul amical I 

Rapid—Tehnometal 4—0)
Foto : S. Pctrică

Poiana Cîmpina -

Petrolul Ploiești

CÎMPINA, 18 (prin telefon). — 
Ploieștenii s-au mișcat foarte bine 
în prima repriză. Chiar în min. 1, 
Moldoveanu a deschis scorul. In 
continuare, Petrolul a avut mai 
inițiativa și a mai înscris de 
ori, prin Badea (min. 
tru Poiana a marcat 
a transformat din 11

20 și 40). 
Opanschi, 
m.

mult 
două 
Pen- 
care

E. Stroie-coresp.

Răsăritul Caracal-

Minerul Lupeni

2-2 (0-2)
CARACAL (prin telefon). — Ambele 

formații au desfășurat un joc frumos 
împărțindu-și perioadele de dominare. 
In prima repriză, oaspeții au reușit 
să înscrie de două ori prin Farcaș 
(min. 5) și Ologu (min. 40). După 
pauză, jucătorii de la Răsăritul au 
forțat egalarea și o obțin în urma 
golurilor marcate de Haralambie (min. 
83) și Necula (min. 84). Ologu (Mi
nerul) a fost eliminat în min. 75 pen
tru proteste la deciziile arbitrului.

Ochea Avacum — coresp.

PRONOSPORT
• Așadar, începînd de duminici 

21 august, jucătorii la Pronosport re- 
întîlnesc în programele de concurs me
ciuri din campionatul țării noastre. 
Cum era de așteptat, acest fapt a 
produs o vie animație în rîndul pa- 
sionaților concursurilor Pronosport. în 
legătură cu etapa de duminică 21 au
gust a. c. ne-am adresat căpitanului 
echipei Rapid București, Nicolae Geor
gescu, care ne-a indicat pronosticurile 
sale. Iată-le :

I Politehnica — Petrolul: X; II 
G.S.M.S.—Steaua : 1,2; 111 Farul—Ra
pid : 2; IV U.T.A. — Universitatea 
Cluj: 1, X; V Dinamo București—■
Știința Craiova : 1 ; VI Progresul Bucu
rești—Dinamo Pitești: 1, X; VII 
Jiul—Steagul roșu: 1, X,2 ; VIII Be- 
roe Stara Zagora—Levski Sofia : X, 2 ; 
LX Dobrudja Tolbuhin—TSKA Cerveno

X Lokomotiv 
1; XI 

Dimitrovo :

Zname Sofia : X, 2 ;
Plovdiv—Cemo More Varna
Spartak Sofia—Marek St.
1 ; XII Dunav Russe—Botev Burgas : 
], X; XIII Minior Bernik—Lokomotiv 
Sofia : 2.

® După cum ani mai anunțat, tra
gerea celor 200 excursii „Carnavalul 
Deltei" atribuite la „tragerea premiilor 
mari Loto" din 9 august 1966 va avea, 
loc astăzi în sala clubului „Adesgo" 
din București, calea Șerban Vodă nr. 
209, după tragerea obișnuită Loto. Re
amintim că excursiile se vor efectua 
în două grupe, la datele de 18 $i 
respectiv 24 septembrie 1966 cu VASE 
DORMITOR și nu cu vasele „Oltenița" 
sau „Carpați" așa cum a fost anunțat. 
Aceasta pentru a da curs dorinței par- 
ticipanților de a vizita cît mai multe 
locuri pitorești ale Deltei, unde nu pot 
pătrunde vasele „Oltenița" sau „Car- 
pați“.

Rubrică redactată de Administrația do 
Stat Loto-Pronosport.

DESPRE SPIRITUL DE SPORTIVITATE
eficacitatea constituie cea mai 

ită problemă a fotbalului con- 
an, ne vom îndrepta observa- 
i rîndurile ce urmează asupra 
ăsături ale orientării noastre de 

aparență dintre cele „secun
dar cu adînci efecte asupra ca- 
fotbalului : spiritul de sporti-

a enunțarea orientării de joc și 
n prezent, jucătorii și echipele 
: de toate categoriile au realizat 
se substanțiale atît din punct de 

fizic, cît și tehnico-tactic. în 
ile lor apar pregnant trăsăturile 
^-.constructiv, colectiv, purtat 
I te cazuri în viteză și cu o doză 
inicitate destul de pronunțată, 
mienea, sînt vizibile și progre- 
bținute în organizarea jocului, 
mzător sistemului actual. Mai 
hiar, la unele echipe există pre- 
i înnoitoare în această direcție, 
să intrăm, cum se spune, în su- 
Gei care merg să asiste la me- 
i să-și susțină echipele favorite 
ecerile fotbalistice, au impresia 
ința lor de victorie este mult 
iternică decît a jucătorilor în- 
pectatorii vor ca favoriții lor 
nvingă adversarul, chiar dacă 

acesta dovedește posibilități

ănători înfocaților susținători 
unii conducători de secții și 

ri care cer echipelor lor să în- 
'racticînd un joc corespunzător 
ii („...dinamic, în viteză, du- 
rjrtrseverența și dîrzenia nece- 
punerii jocului propriu... bazat 
îaltă tehnicitate și o pregătire

fizică superioară") însă fără a avea 
certitudinea că le-au asigurat în prea
labil pregătirea superioară pe care se 
bazează aceste trăsături.

Și astfel, sînt sportivi care, dacă 
pe parcursul întrecerii simt că adver
sarii sînt mai bine pregătiți ca ei, 
uită (dacă au știut cîndva) că fotbalul 
este un joc sportiv, iar că printre tră
săturile orientării fotbalului nostru 
este și una pe care se clădește calita
tea, spectacolul și performanța : SPI
RITUL DE SPORTIVITATE.

Neintrînd în complexele probleme 
ale procesului de instruire prin care 
se ajunge la însumarea calităților ne
cesare prestării unor jocuri valoroase, 
vom menționa doar că acestea vor pu
tea fi etalate în joc cu sporită eficien
ță, în măsura în care sînt dublate de 
calități morale, asigurîndu-se astfel 
premisele fotbalului valoros, perfor
manței.

Victoria sportivă se realizează prin 
lupta sportivă și satisfacția victoriei 
este cu atît mai mare, cu cît adversa
rul este mai valoros, mijloacele folo
site sînt mai corecte și mai ales cînd, 
cu toată încleștarea luptei pentru re
zultat, jocul se ridică la un nivel su
perior (de pildă, meciurile Dinamo 
București — C.S.M.S. Iași în tur, 
Rapid — Siderurgistul în retur, Ro
mânia — Portugalia, România — Uru
guay, București — Budapesta Ș.a.).

Voința de a învinge fiind o carac
teristică firească, normal este ca ea 
să se manifeste și în jocul de fotbal, 
indiferent de categoria jucătorului sau 
echipei. Fiecare din acestea pregătin- 

du-se și intrînd în competiția sportivă 
cu același scop : victoria.

Frumusețea fotbalului, joc dinamic, 
atletic, constă tocmai în îmbinarea ȘÎ 
angajarea în lupta pentru victorie a 
măiestriei și forței bărbătești, bazate 
pe calități de înaltă sportivitate carac
teristică multor jucători din trecutul 
și prezentul fotbalului nostru : Vogi/ 
Robe, Cotormani, Baratki, David, 
Apolzan, Bone, Călinoiu, Hălmăgeanu, 
unii dintre ei dotați cu o forță deo
sebită de joc, dar toți cu o deosebită 
ținută sportivă. Ei au folosit și au 
creat deseori din ansamblul calităților

lor fotbalul de mare spectacol și per
formanță, situind respectul reciproc la 
loc de cinste.

Pentru sportivii în adevăratul înțe
les al cuvîntului, noțiunea de bărbă
ție presupune, pe lîngă tăria fizică, și 
pe aceea spirituală dezvoltată la cel 
mai înalt nivel. Acest gen de jucători 
luptă cu toată ardoarea pentru victo
rie/ avînd însă și forța morală de a 
suporta înfrîngerea, conștienți fiind că 
nu gabaritul, jocul „tare" sînt expo
natele adevăratei bărbății. ci curajul, 
cavalerismul, corectitudinea și capaci
tatea de autodepășire în momentele 
dificile ale jocului.

în evoluția ei, echipa exprimă prin 
întregul potențial de joc valoarea ju

cătorilor și nivelul procesului instruc- 
tiv-educativ, organizat și condus de 
antrenor, în raport cu competența sa. 
Dar comportarea componenților echi
pei angajează și redă în mare măsură 
forța educativă a întregului colectiv : 
conducerile secțiilor de fotbal, antre
nori, jucători, suporteri. De aceea ne 
este greu să concepem că, oricît de 
mare ar fi dorința de victorie, ei o 
pot accepta la infinit numai ca rezul
tat al luptei brute, al jocului „în for
ță", renunțînd la calitate, la spectacol 
și, în special, la sportivitate.

Cu toate acestea sînt jucători care, 
din neputința de a corespunde în to
talitate cerințelor jocului, recurg la 
forța primitivă ce nu-și are locul în 
întrecerea sportivă, în spectacolul fot
balistic. Dumbravă (Farul), Birău 
(U.T.A.), Szoke (Universitatea), Voicu 
(Siderurgistul), Sandu (Jiul), Boldur 
(Vagonul). Roșea, Mareș, Ciripoi, Vă- 
tafu (Tractorul) sînt doar o parte 
dintre cei pentru care noțiunea de 
sportivitate este încă nedefinită.

întrucît fotbalul se dezvoltă și se 
răspîndește concomitent cu dorința de 
performanță (chiar de la începători), 
considerăm util a reaminti că și în 
aceste condițiuni, el rămîne totuși un 
joc sportiv, spre satisfacția celor care-1 
practică și un spectacol sportiv pentru 
cei ce-1 vizionează.

Privit, interpretat și practicat ca 
atare, se ajunge — cu certitudine — 
la satisfacerea dorinței de performan
ță, prin respectarea integrală a noțiu
nii de sportivitate oricît de mare ar fi 
miza jocului și oricît de puternice pa
siuni ar dezlănțui.

Cultivarea respectului reciproc prin 
care se dă viabilitate principiului „cel 
mai bun, cîștigă" constituie sarcina de 
bază pentru antrenorul-educator. obli
gat să imprime jucătorilor săi norme
le de conduită morală corespunzătoare 
eticii societății noastre socialiste.

Pentru realizarea acestei cerințe (vi
tală în procesul de ridicare a fotba
lului nostru) antrenorul trebuie să fo
losească cu hotărîre și consecvență în
treaga sa capacitate pedagogică în ra
port cu particularitățile psihologice ale 
jucătorilor săi, cunoscînd că :

— pregătirea și dezvoltarea cu per
severență și efort în nenumărate an
trenamente a calităților specifice fot
balului permite materializarea în joc 
a acestora (creînd spectacolul și per
formanța), dacă întreaga preocupare 
a jucătorilor este îndreptată exclusiv 
în acest scop ;

— înțelegerea reală a noțiunilor de 
sportivitate și respect reciproc duce la 
mărirea timpului afectat instruirii, ast
fel că și eficacitatea poate fi îmbună
tățită, dacă pe lîngă intensificarea 
antrenamentelor pentru perfecționarea 
acțiunilor de finalizare, jucătorul ata
cant. exponent al sportivității, este 
convins că adversarului apărător nu-i 
sînt străine noțiunile de sportivitate 
și respect reciproc.

Spectatorii, precum și conducerile 
secțiilor, antrenorii și jucătorii trebuie 
să știe că rezultatele au valoare și pot 
fi consolidate numai în măsura în care 
sînt realizate prin jocuri de calitate, 
bazate pe o deplină sportivitate, așa 
cum ani de-a rîndul nc-au dovedit-o 
echipe ca U.T.A., C.C.A., Petrolul ș.a.

I. BALÂNESCU 
antrenor federal
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Post-scriptum la „anchetă** Bilanț european 1966
avut loc Ia Utrecht 
sorți a grupelor pre 
turneului de polo 

euroj

QODERTO (HIIMEIAM (ITALIA)
100 METRI

Deși am închis ancheta internațio
nală organizată de ziarul nostru pe 
marginea apropiatelor campionate 
europene de atletism de la Buda
pesta, ne vedem nevoiți să-i acor
dăm totuși un... post-scriptum I 
Abia ieri am primit răspunsuri
le trimise de dl. ROBERTO LUIGI 
QUERCETANJ, președintele Asociați
ei internaționale a statisticienilor de 
atletism și, cu toată plăcerea, îl mai 
înscriem la cuvînt...

1. Din întrecerea atleților europeni, 
pentru cucerirea titlurilor de cam
pioni (ceea ce contează în primul 
rind la Budapesta 1) s-ar părea că nu 
vor „ieși" noi recorduri mondiale. A- 
ceasta doar la prima vedere I Anali- 
zînd însă mai in profunzime evoluția 
din acest an a principalilor compe
titori, constanța lor in realizarea a- 
numitor performanțe, se constată că 
există totuși cîteva probe la care se 
pot obține asemenea recorduri. Bel
gianul Roelants are, de pildă, mari 
șanse să încheie cu un nou record 
dificila cursă de 3 000 m obstacole. 
De asemenea, mă gîndesc la 1 500 m 
și Ia aruncarea ciocanului, tn ceea 
ce privește concursurile feminine sînt 
aproape convins că la săritura în 
lungime, de exemplu, Tatiana Scel
kanova nu va „scăpa" prilejul să 
treacă de cei 6,76 m al recordului 
deținut de Mary Rand, performanță 
de care s-a apropiat anul trecut (6,71 
m) și chiar săptămîna trecută (6.70 
®1.

Asia, în mod teoretic. Practic, 
Jmr sînt excluse surprizele I

2. Cîțiva dintre viitorii participant!' 
0a CE. de la Budapesta sînt favoriti 
indiscutabili I Pe primul loc al acestei 

• liste: Iolanda Balaș. Atleta română 
•deține încă o asemenea valoare unică

pune la adăpost de o- 
Urmează, cehoslovacul 

discului, vest-

care o poate 
rice surpriză I 
Danek la aruncarea 
germanul von Moltke la decatlon, 
compatriotul meu Ottoz la 110 mg și 
polonezul Schmidt la triplu salt. De

RE 10,0 Armin Hary (R.F.G.) 1960
RCE 10,3 Armin Hary (R.F.G.) 1958 

Marian Foik (Polonia) 1962 
Alfred Hebauf (R.F.G.) 1962 
Peter Gamper (R.F.G.) 1962

1,2 Harald Egers (RFG) 
Detlef Lewandowski (RDG) 
Roger Bambuck (Franța) 
Hans Felsen (RFG) 
Edvin Ozolin (U.R.S.S.) 
Manfred Knickernberg (R.F.G.)

1066 10,

Manfred
(R.D.G.)

1:47,3 Taillard

Matuschewski

_______ (Franța)
Jean Penez (Franța)
Tomas Jungwirth (Ceho
slovacia)

•) Rezultatul a lost înregistrat pe 
yarzi. s-au scăzut 0,7 sec.

1 500 METRI

RE 3:36,3 Michel Jazy (Franța) 1966 
RCE 3:40,9 Michel Jazy (Franța) 1962

880

Ieri a 
gerea la 
nare ale 
cadrul campionatelor 
Iată componența acestora: d 
A: Spania, Suedia, Olanda, 
garia, Anglia,- grupa B: Fr 
Cehoslovacia, R. D. GerrJ 
Iugoslavia , grupa Cî Ti] 
U.R.S.S., ROMÂNIA, Bulg 
grupa D: Belgia, Irlanda, I 
R. F. Germană. Primele douăl 
sate din fiecare grupă se cal 
pentru finală.

Aspect din cursa de 1500 m de la finala „Cupei Europei" — Stuttgart 1965. Clștigă Tummler (RFG) urmat 
de "Wadoux (Franța), May (RDG) și

asemenea, Tamara Press (greutate și 
disc) și Tatiana Scelkanova (lungime).

Pe o a doua listă, a „probabililor", 
trec numele Iui: Bambuck (Franța) 
la 200 m, Kemper (RFG) la 800 m, 
Skvorțov (U.R.S.S.) la Înălțime, Ter- 
Ovanesian (U.R.S.S.) la lungime, Po
lonia la 4x400 m și Anne Smith (An
glia) Ia 800 m femei.

Sini convins că întrecerile de la 
Budapesta, înainte de orice, vor pri
lejui lupte extrem de dirze și spec
taculoase I

Simpson (Anglia). Toți aceștia se vor reîntilni la C.E. de la Budapesta.
Michel Jazy (Franța) 
Josef Odlozil (Cehoslovacia) 
Jean Wadoux (Franța) 
Jiirgen May (R.D.G.) 
Oleg Rayko (U.R.S.S.) 
Mart Vllt (U.R.S.S.) 
Stanislav Hoffman (Cehoslova
cia)
Allan Simpson (Anglia) 
Vitold Baran (Polonia)

17 alergători între care șl Gh. 
Zamfirescu

200 METRI

RE 20,4
RCE 20,7 

1966

Sergio Ottolina (Italia) 1964 
Oile Jonsson (Suedia) 1962

20.8 Jean Claude Nallet (Franța) 
Roger Bambuck (Franța) 
Marian Dudziak (Polonia)

20.9 Detlef Eggers (R.D.G.) 
Paul Genevay (Franța) 
Patrick Morrison (Anglia) 
Gh. Zamfirescu (România) 
Manfred Knickenberg (R.F.G.) 
Fritz Roderfeld (R.F.G.) 
Amin Tuiakov (U.R.S.S.)
Jan Werner (Polonia)

400 METRI

3:39,8

3:40,6 Stig Rekdal (Norvegia)

5 000 METRI

RE 
RCE

Un examen trecut cu succes 
de șahul nostru studențesc

RE 
RCE 

1966

44.9 Cari Kauffmann (R.F.G.) 1960
45.9 Robbie Brightwell (Anglia) 1962
45.7 Jan Werner (Polonia)
45.8 Andrzej Badenski (Polonia)
46,0 ....................................................
46,2

1966

urmă, șase 
antrenorul

Cu trei săptămîni în 
tineri șahiști români și 
lor luau avionul de Stockholm. Țin- 

; ta definitivă a călătoriei: Orebro, 
-erașul gazdă a celei de a XIII-a 
j ediții a campionatului mondial stu- 
; dențesc de șah. Pentru cei mai 
tnulți dintre membrii micii expe
diții, zborul spre nord era și prima 
Ieșire spre aria vastă a competi
țiilor internaționale. Debut ce tre
buia să fie urmărit cu justificată 
emoție de cei rămași acasă. Gîn- 
diți-vă... Cel mai „bătrîn" din e- 
chipă era acum Florin Gheorghiu, 

’ eltă-dată mereu mezinul naționa
lelor noastre de șah 1 Iar media 

' de vîrstă a echipei cobora sub cei 
20 de ani, dovadă că membrii ei 
abia își fac debutul si pe băncile 
universității.

Dar să vă prezentăm pe cei 
șase echipieri, în ordinea în care 
au fost așezați la întâlnirile dintre 
reprezentativele studențești prezen
te la Orebro. La prima masă, bine
înțeles, Florin Gheorghiu. Singurul 
mare maestru în echipă. Apoi, nu
mai candidați de maestru: Ema- 
noil Pantazi, Sorin Segal, Dumitru 
Ghizdavu, Ervin Mozes și Dan Za
ra. Nume pe care le cunoaștem 
mai mult din campionatele noastre 
universitare și, mai puțin, din în
trecerile semifinale ale campiona
tului republican. Dar — notați bine 
— nici unul dintre 
juns încă pînă în 
natului țării.

Rînd urile de mai 
cient de edificatoare pentru a în
țelege emoția cu care am așteptat 
primele vești din orașul 
dei studențești". Și ele, 
sus de toate speranțele, 
dus satisfacții în serie. 
20 de echipe prezente la 
mația română s-a distins de la în
ceput ocupînd prirr.ul loc în grupa 
respectivă, cu 3 victorii din 3 me- 

- ciuri, ceea ce i-a adus calificarea 
în turneul final de 12. Un prim 
examen trecut cu succes... Au ur
mat și altele, cu toată dificultatea 
crescîndă a meciurilor. în finală, 
echipa României a câștigat 6 me
ciuri, a terminat egal în două și ai

aceștia n-a a- 
finala campio-

sus sînt sufi-

„Olimpia- 
mai pre- 
ne-au a- 
Din cele 

start, for-

pierdut trei (la echipe clasate îna
intea noastră : U.R.S.S., Cehoslova
cia și Iugoslavia). Ca rezultat ge
neral : locul V în clasamentul fi
nal, o prezență aproape neașteptată 
printre fruntașele marii întreceri.

Luni seara, la înapoierea în țară 
a șahiștilor români, am schimbat 
cîteva cuvinte cu cel care a pre
gătit cu grijă echipa noastră și a 
eondus-o apoi în greaua competi
ție, antrenorul Veniamin Urseanu. 
Iată, în rezumat, cele auzite de la 
interlocutorul nostru : „Mă simt și eu 
ca un școlar după un exajnen tre
cut cu succes... Chiar dacă n-am 
primit cununa premjanților, am 
fost foarte aproape de ei și — să 
nu uităm — echipa României era 
cea mai tînâră din cele 20 de for
mații aflate la Orebro. Toți băieții 
au jucat cu multă ambiție și au fă
cut rezultate bune. Florin, desigur, 
a fost vioara întîi. El a jucat în 
toate meciurile, n-a pierdut nici o 
partidă și a realizat 78,5 la sută 
din punctajul maxim, fiind cu 
cehoslovacul Hort și sovieticul Sa
von printre cei mai buni jucători 
ai turneului. Pe ultimul l-a învins, 
de altfel, într-o partidă strălucită, 
care ar fi meritat premiul de fru
musețe, dacă organizatorii alcătuiau 
și un asemenea clasament al ca
lității. Toți ceilalți cinci echipieri 
au obținut punctaje în jur de 50 
la sută, dovedindu-se utili și foarte 
combativi. I-am folosit pe toți, prin 
rotație. Aș putea spune că ceea ce 
a caracterizat echipa noastră a fost 
avîntul specific tinereții, ambiția și 
o deosebită poftă de joc. Și cred 
că n-am greșit acordînd în pro
gramul de pregătire a echipei o im
portanță deosebită pregătirii fizice 
— atît de necesară și în șah — în- 
drumîndu-i pe jucători spre exerci
ții de gimnastică, înot, volei, fot
bal. Aceasta le-a asigurat o bună 
condiție fizică și rezistență. întru- 
totul, consider că această acțiune 
de întinerire a reprezentativei noas
tre studențești a găsit la Orebro 
o apreciere deplină".

Apreciere la care subscriem cu 
toată inima.

RADU VOIA

Siegried Kdnig (R.F.G.) 
Stanislaw Gredzinski (Polonia) 
Manfred Kinder (R.F.G.)
Rolf Krussman (R.F.G.)
Jens Ulbricht (R.F.G.)

46,4
46,6
46.6 Michel Sampere (Franța)
46.7 M. Zerbes (R.D.G.) 

Borowski (Polonia) 
W. Weilland (R.D.G.) 
Thimoty Graham (Anglia) 
Jean Boccardo (Franța)

800 METRI

1:45,7 Roger Moens (Belgia) 1955 
1:44,9 Franz Kemper (R.F.G.) 1966

Lajos Szentgali (Ungaria) 1954
Franz Kemper (R.F.G.) 
John Boulter (Anglia) 
Dieter Bogatzki (R.F.G.) 
Noel Carroll (Irlanda) 
Bodo Tummler (R.F.G.) 
Walter Adams (R.F.G.) 
Christopher Carter (Anglia)

RE

RCE 1:47,1 
1966 1:44,9 

1:46,5

1:46/7*
1:47,0

1:47,1

RE 
RCE

13:27,6 Michel Jazy (Franța) 1965 
13:53,4 Zdyslaw Krszyszkowiak (Po

lonia) 1958
Peter Kubicki (R.F.G.) 1962 
Piotr Bolotnikov (U.R.S.S.) 
1962
La jos Mecser (Ungaria) 
Michel Jazy (Franța) 
Bill Wilkinson (Anglia) 
Anatoli Makarov (U.R.S.S.) 
Stepan Badiuk (U.R.S.S.) 
Jean Fayolle (Franța) 
Harald Norpoth (R.F.G.) 
Lech Bogusziewicz (Polonia) 
Michel Bernard (Franța) 
Werner Girke (R.F.G.)13:45,2

28:10,6
28:54,0

10 000 METRI

Haase (R.D.G.) 
Roelants (Belgia) 
Nlkicenko (U.R.S.S.)

Gaston Roelants (Belgia) 1965 
Piotr Bolotnikov (U.R.S.S.) 
1962
Jttrgen
Gaston 
Leonid
Peter Kubickl (R.F.G.) 
Ghenadi Hlistov (U.R.S.S.) 
Nikolai Dutov (U.R.S.S.) 
Bruce Tulloh (Anglia) 
Lutz Philipp (R.F.G.) 
Allan Rushmer (Anglia)

1966 28:12,0
28:20,2
28:41,4
28:47,8
28:49,4
28:50,0
28:50,6
28:53,2
28:55,2
28:57,2 Bernd Hecht (R.F.G.)

NOTA : RE — record european ;
RCE -= recordul campionatelor euro

pene;

VARNA. — Partida centra 
rundei a 13-a a turneului a 
feminin de șah s-a disputați 
lidera clasamentului, Wall? 
Novara (R.D. Germană), și] 
prezentanta României, AlexaJ 
Nicolau. Nici una dintre | 
două jucătoare nu a risca] 
partida, desfășurată sub sen 
egalității, s-a încheiat ren 
Elisabeta Polihroniade a cîș 
la Sillye, dar a pierdut îJ 
rupta cu Todorova, din ri| 
precedentă. Margareta Perq 
nic a învins-o pe Troianska 
clasament continuă să con] 
Novara (R.D. Germană) cui 
puncte, urmată de NICO1

rezultate,
(România) cu 8 puncte, Pd 
HRONIADE (România) cu 
puncte (o partidă maț mvl<t), 
REVOZNIC (România), AseJ 
(Bulgaria), Eretova (Cehoslov 
și Karakas (Ungaria) cu cî 
puncte etc. '

SOFIA. — Pe velodromul] 
Sofia s-a desfășurat un con] 
internațional cu particip 
unor cicliști din România și 
garia. Proba de viteză a 
cîștigată de bulgarul Doicev, 
mat de Burlacu (România), 
rev (Bulgaria) și Soare (Rq 
nia). Cursa italiană a rev 
echipei Bulgariei (Dimitrov, 
dev, Stoianov), urmată de foi] 
ția României (Soare, Buri 
Bărbulescu). Cursa de semi 
cu adițiune de puncte s-a în! 
iat cu victoria sportivului ro 
Vasile Burlacu.

MOSCOVA. — în proba 
simplu bărbați din cadru] 
neului internațional de toni] 
la Moscova, sportivul român 
tre Mărmureanu a fost elim 
cu 6—1, 6—3, 6—1 de către 
ceslav Egorov (U.R.S.S.). Alta 
zultate : Metreveli—Simson q 
6—1, 6—2; Pala—Mi
4—6, 6—3, 6—3 ; Leiu 
6—0. 6—3, 7—5 ; Carmicha 
Korotkov 6—3, 6—4, 6—4 
piu femei: Terras—Simson 
7, 7—5 ; Ivanova—Groenț
6—4, 6—2.

știri

La Grunau totul este gata pentru întrecer
(Urmare din pag.

Iată acum 
care con-

1, 2 și 4, canoe 1 și 2). 
componenta seriilor în 
curează sportivii noștri:

• Caiac 1—500 m. Aurel Vernescu 
este primul dintre sportivii români 
care va lua startul la aceste CM. EI 
va trage chiar în prima din cele 5 
serii (primii trei clasați din 
fiecare serie se califică pentru 
semifinale) alături de Matveev 
(URSS), Giinter (RFG), Jonke (Bel
gia), Csizmadia (Ungaria).

• Canoe 1—1000 m. Vor fi
serii din care primii trei clasați se 
califică direct în finală, Igor Lipalit 
este în seria I alături de Nârjanen 
(Finlanda), Martinov (URSS), Rourke 
(SUA), și Malinowski (Polonia). In 
seria a IlI-a, un interesant .duel" 
între Eschert (RDG) și Otvertecka 
(Cehoslovacia) — doi dintre favoriții 
probei, un duel care va continua, 
credem, și în finală.

trei

® Caiac 1—500 m iele. Valentină 
Serghei face parte din ultima dintre 
cele 3 serii (calificare directă în fi
nală), împreună cu Leist (Elveția),

Buck (Australia), Esser (RFG), Ja- 
apies (Olanda) și Sisth (Suedia).

• Caiac 1—1000 m. Andrei Conțo- 
lenco va trage în seria întîi (primii 
3 în semifinale) care se anunță ex
trem de „tare", cu Kemecsei (Unga
ria), Uterberg (Suedia), Radmonovici 
(Iugoslavia).

• Caiac 2—500 m (5 serii). Ver
nescu — Sciotnic își dispută califi
carea în întrecere cu echipajele 
Zimny — Kaplaniak (Polonia), Leuke- 
mans — Naegels (Belgia), Higashia- 
ma — Sigemeri (Japonia).

o Canoe 2—1000 m (3 serii — ca
lificare directă în finală). V. Calabi- 
ciov și S. Covaliov evoluează în ul
tima serie în compania echipajelor 
S.U.A., Italiei și URSS.

• Caiac 2—500 m fete. Valentina 
Serghei și Ema Mihăilescu-Drăgan 
vor concura în seria II (3 serii — 
calificare directă în finală) împreună 
cu echipajele Cehoslovaciei, Elve
ției șl Angliei.

• Caiac 2—1000 m (5 serii, primii 
3 clasați se califică în semifinale). 
Echipajul nostru Vernescu — Sciot-

nic trage pentru calificare cu ! 
țiile URSS, Mexicului și Polon

• Caiac 4—500 m fete. Echi 
înscrise au fost repartizate în 
rii. Fetele noastre (Viorica Du 
Tatiana Cacenco, Ghizi Balint, 
tasia Spiridon) fac parte din s 
II-a cu echipele Bulgariei, 
RFG și Cehoslovaciei.

• Caiac 4x500 m. De 
două serii. Echipajul nostru (V 
cu, Sciotnic, Nicoară, H. Ivanc 
concura în seria a II-a cu rep 
tativele URSS, RFG, Bulgariei, 
vegiei și Poloniei.

• Caiac 4—1000 m. Au fost 
tuite 3 serii. Formația Român 
trage alături de echipajele Ar 
Ungariei, RFG și Iugoslaviei.

Așadar, acesta este progran 
care vineri, în prima zi a CM, 
tivii români sînt direct angaj 
întrecerile pentru cursele semi 
și finale.

asei

Joi după-amiază autobuzul 
a făcut primul drum de la I 
„Unter 
unde a 
chidere 
natelor

den Linden' spre G 
avut loc festivitatea d 
a ediției a Vil-a a ce 
mondiale de caiac-can
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