
GlNDURI IN AUGUSTA

de OCTAV PANCU-IAȘI
Emoția și sfiala unei dragoste 

unice mă copleșesc de fiecare 
dată cînd, adueîndu-mi modestul 
omagiu, salut măreția lui 23 Au
gust, măreția acestei zile fără 
seamăn prin plenitudinea lumi
nii ei, a certitudinilor ei, a te
merarelor visuri pe care le îna
ripează.

Piatră de hotar în existența 
milenară a acestui pămînt bine- 
cuvîntat cu un popor de o rară 
și multilaterală putere

ție, cu o rară demnitate și generozitate, mar- 
cînd momentul declanșării colosalei energii 
umane care a dus la făurirea României so
cialiste, 23 August este, în același timp, o 
.sărbătoare intimă a fiecăruia dintre noi. îm
plinim în această zi, fiecare dintre noi, vîrsta 
iibertății, vîrsta marilor iubiri, vîrsta dăruirii stînd
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libertății, vîrsta marilor iubiri, vîrsta dăruirii stînd sub sem
nul celor mai nobile idealuri. Ne sărbătorim, fiecare 
dintre noi, cu o profundă dragoste și adîncă venerație 
pentru patria socialistă, pentru poporul român, pentru 
conducătorul încercat și înțelept, Partidul Comunist Român, 
împlinirile, bucuriile, năzuințele.

Emoționat și sfios, ating cu fruntea marmora în care 
sînt săpate numele glorioase ale înaintașilor, îmi simt 
sufletul plin de frumusețea vieții pe care o trăim, însu
flețit de giganticele zboruri cu care ne apropie de viitor 
planul de înflorire fără precedent a patriei, operă a 
emulației întregului nostru popor, strălucită și realistă 
operă istorică a partidului.

Emoționat și sfios, rostesc cu respect numele tuturor 
constructorilor care ne-au ridicat la înălțimea civilizației 
socialiste, numele tuturor acelora care - în acești 22 de 
ani-lumină - au înscris patria pe orbita admirației una
nime. Număr printre aceștia și milioanele de tineri în
drăgostiți de sport, pe sportivii noștri de performanță 
cwe prin remarcabilele lor succese demonstrează, și în 
flrcest domeniu, virtuțile, vitalitatea, dinamismul poporului 
român.

Emoționat și sfios, îi rog să-mi îngăduie o bărbătească 
strîngere de mînă, îi rog să-mi îngăduie să ridic paharul 
și, închinînd pentru prosperitatea și fericirea României 
socialiste, să le adresez zîmbetul cald al omului care 
îi admiră din tribune.
La mulți ani, ani multi și plini de succese pentru gloria 
patriei socialiste 1

VESTI DIN TARĂ
"* al

Ieri, la sediul Consiliului 
General al UCFS, a avut loc 
festivitatea inininării titlurilor 
de maeștri emeriți ai sportu
lui unor sportivi care s-au 
distins în activitatea de per
formanță, obținind însemnate 
succese în întreceri interna
ționale, în munca de pregă
tire și în activitatea cetățe
nească.

înalta distincție de maestru 
emerit al sportului a fost 
acordată următorilor : CON
STANTIN MANOLACHE. ȘTE
FAN CALOTA, OCTAVIAN 
BACANU (zbor cu motor), 
MIRCEA FINESCU (planorism), 
ION NEGROIU, ION ROȘU, 
ELENA BACAOANU, ELISA- 
BETA CALIN. ANGELA NAS- 
TASE, ELISABETA MINCU- 
LESCU (parașutism), ȘTEFAN 
PURICE (aeromodelism), ION 

PURJE, 
CRISTU
BALA- 

LUPESCU, 
----- 7, CRI-

și otelului
Departe, spre dealul Chizi- 

dului, raze strălucitoare de 
soare săgetau zările albastre, 
risipind fîșiile alburii de ceață 
care mai stăruiau deasupra 
orașului. Am ajuns la Hune
doara — o adevărată citadelă 
a fontei 
binatul 
roasele 
chimică, 
ne, laminorul bluming, orașul 
muncitoresc. Fiecare stradă, 
fiecare clădire îți evocă atîtea 
amintiri! Privind panorama 
orașului, ai impresia că în 
fața ochilor stă o 
din care vîntul

și oțelului. Iată Com- 
siderurgic cu nume- 
furnale, uzina cocso- 
distileria de gudroa-

carte uriașă 
ce adie lin

SIBIU
Atît în 

comunele 
aceste zile numeroase 
sportive festive. In 

Turnul Roșu se va desfășura mîi
ne o „duminică cultural-sporti- 
vă“ ia care, alături de sportivii 
asociației gazde, Recolta, vor par
ticipa și asociațiile din comunele 
Veștem, Boița, Mohu și Racovița. 
La Cisnădie se va ține în zilele de 
20—21 august o competiție de 
handbal la care și-au anunțat par
ticiparea echipele masculine ale 
asociațiilor Rafinăria Teleajen, 
Flamura roșie Sibiu, Textila Cis
nădie și formația asociației orga
nizatoare, Mătasea roșie Cisnădie. 
La Sibiu, comisia orășenească de 
popice va organiza un mare con., 
curs cu participarea a 
ții. Partidele se vor 
miercuri 24 august pe 
lectrica

I. Ionescu -

oralul Sibiu cit și în 
raionului au loc în 

întreceri 
comuna

J6 forma- 
desfășura 
arena E-

coresp.
ROMAN

GHEORGHE CIORANU
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Angajamentui luat de organele 
Și organizațiile sportive din orașul 
nostru de a reamenaja pînă in

La începutul unui nou campionat de fotbal
Mîine începe un nou sezon 

fotbalistic. Cele mai valoroase 
echipe — cele din categoria A
— pornesc în lunga cursă 
pentru cucerirea celui de-al 
49-lea titlu de campioană a 
țării.

Evenimentul este așteptat cu 
deosebită nerăbdare de jucă
tori și — bineînțeles — de iu
bitorii acestui sport. înaintea 
primului fluier al arbitrilor, se 
c.^jie să trecem, pe scurt, în 
rWlR«i unele momente ale ac
tivității trecute. In analiza fă
cută recent de F. R. Fotbal 
&au tras unele concluzii pozi
tive asupra campionatului tre
cut. Trebuie amintit în această 
ordine de idei că nivelul de 
desfășurare a meciurilor, forma 
jucătorilor și a echipelor fn 
ansamblu au marcat un oare
care progres. Dacă ne referim 
la evoluția echipelor noastre
— care mai au totuși multe 
de realizat pentru a atinge ni
velul dorit — s-a remarcat o 
preocupare pentru practicarea 
unui fotbal de bună calitate, 
spectaculos pe alocuri, bine o- 
rientat tactic, pe linia concep
ției moderne de joc. Consider, 
de asemenea, ca un fapt îm
bucurător, constatat la majori
tatea echipelor, grija pe care 
antrenorii și conducerile sec
țiilor au acordat-o promovării 
elementelor tinere, talentate. 
După părerea mea, în sezonul 
trecut s-a putut remarca o în
treagă pleiadă de tineri jucă
tori promovați fn primele gar
nituri. Această acțiune, pe care 
> putem numi piatra unghiu- 
ară a progresului fotbalului 
îostru, trebuie continuată șl 
n noul sezon și ea va trebui 
;ă stea și pe mai departe în 
■tenția antrenorilor noștri.

Unele partide ale echipelor 
’etrolul. Rapid, C.S.M.S., Di- 
îamo București ș. a. au fost 
nult apreciate de publicul 
ipectator, de specialiști. în a- 
relași timp, trebuie spus că 
>e parcursul campionatului tre- 
:ut s-a putut constata că u- 
UiU- echipe și încă destui ju
cători mai sînt tributari unor 
luctuații de formă de-a drep- 
ul surprinzătoare, manifestate

ziua de 23 August terenul de loc 
de pe stadionul orașului a fost 
îndeplinit. Vineri după-amtază, 
lucrările de drenare și regazona- 
re a terenului au fost complet 
terminate. Asociațiile sportive 
Victoria, îndeosebi, precum și 
Laminorul și Metalul au contri
buit în mare măsura la efectuarea 
lucrărilor. Un aport deosebit au 
adus deputății Sfatului popular o- 
rășenesc M. Petroșanu, I. Bolcluc, 
Gh. Mitiu precum și tehnicienii 
I. Luncan, Gh. Drobotă, G. Cri- 
șan și Ch. Gheorghe.

Tot pe acest stadion sînt in 
curs de renovare vestiarele, se a- 
menajează un teren de antrena
ment și instalații de agitație vi
zuală.

MICOROIU, PETRE 
TIBERIU SZEMANI, 
VINATORU, TINC'A 
BAN, ELENA I 
MARGARETA SZEMANI, 
STA SZOCS (popice).

In numele Consiliului Gene
ral al UCFS, iov. vicepreșe
dinte EMIL GHIBU a inminat 
sportivilor insigna și carnetul 
de maestru emerit al sportu
lui, felicitîndu-i călduros și 
urîndu-le noi succese în mun
că și în activitatea sportivă.

Sportivii fruntași CONSTAN
TIN MANOLACHE și CRISTU 
VINATORU au luat cuvîntul 
în numele celor distinși, ară- 
tînd că succesele lor slut ur
marea condițiilor create de 
partid și guvern, iar acorda
rea titlului de maestru emerit 
al sportului constituie un 
puternic stimulent pentru o 
activitate viitoare și mai rod
nică în ridicarea nivelului 
performantelor și în munca 
de pregătire a noi cadre ti
nere care să urce mereu mai- 
sus, pe tărim sportiv, presti
giul scumpei noastre patrii 
socialiste.

C. Aramă — coresp.

Desen de NEAGU RADULESCU

o săptămînă Ia alta.
START!...

chiar de la
Această inconstanță trebuie li
chidată în noul sezon. In a- 
ceastă privință, F. R. Fotbal, a 
trasat o serie de sarcini ce 
vor trebui să stea in atenția 
antrenorilor 
categoriile.

Noul sezon 
începe mîine, 
cu minuțiozitate. Antrenamen
tele echipelor au început în 
majoritatea centrelor din țară, 
Ia data stabilită de federație 
și s-au desfășurat în bune con
diții, s-au efectuat după pla
nuri judicios întocmite de că
tre antrenori, și este de pre
supus ca. o dată cu primele 
jocuri oficiale, de miine, să pu
tem constata forma corespun
zătoare a echipelor, că nu va 
mai fi 
cîtorva 
toate
pentru 
lor valoare.

în articolul de față 
propus să fac

noștri din toate

fotbalistic, care 
a fost pregătit

necesară 
etape pentru 
„motoarele" 

a se contura

scurgerea a 
a intra cu 

în plin, 
adevărata

nu mi-am 
recomandări

ALEXANDRU ENE 
vicepreședinte al Federației 

române de fotbal
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Trimisul nostru special, Adrian Vasiiiu.
transmite de la Utrecht:

Campionatele europene 
de natatie încep azi

atmosferă
zbor, cu o 
, apoi un

mică 
drum 
auto- 
leagă 
iată-

Cinci ore de : 
escală la Viena, 
de cîteva zeci de minute pe 
strada suprasolicitată care 
Amsterdamul de Utrecht și 
ne, joi la ora prînzului, prezenți 
la locul de întîlnire a celor mai 
buni înotători, jucători de polo 
și săritori din Europa. Orașul 
care găzduiește cea de a Xl-a e- 
diție a marii competiții 
tale ne-a primit cu cer 
cu pajiști nesfîrșite de 
tător verde crud.

Priihul contact cu 
gazde olandeze l-am avut la Eu- 
ropeens Dorp -— o mică citadelă 
universitară — unde sînt cazați 
toți sportivii. Cei mai... grăbiți, 
adică cei din Italia, R. D. Ger- 

Germană, Ungaria,

contincn- 
azuriu și 
un îneîn-

amabilele

mană, R. F.
Turcia sau Bulgaria, sînt insta
lați de cîteva zile în acest com
plex, aflat la aproape 5 km de 
centrul orașului. Majoritatea de-

de mare interes
legațiilor, printre care și cea a ță
rii noastre, au sosit însă 
zilei de joi,

„Satul european", ca 
mim așa, țste „bîntuit' 
această oră — de zeci de ziariști 
și fotoreporteri care nu cunosc 
odihna. Fiecare vrea să afle, cu 
un ceas mai devreme, dacă Mc 
Gregor poate să bată recordul 
„sutei", dacă Henninger este ca
pabil să-i depășească pe brasiștii 
sovietici sau dacă, în sfîrșit, iu
goslavii nu vor mai rata, așa cum 
au făcut la Roma în 1 *>60, la 
Leipzig In 1962 și la Tokio in 
1964, medalia de aur în turneul 
de polo.

Și, pentru că veni vorba de 
acest turneu, să aducem cîteva 
precizări asupra desfășurării lui. 
Jocurile echipei române se vor 
desfășura astfel: duminică noap-

în cursul

(Continuare în pag. a 6-a)

Trimișii noștri speciali, Mircea Costea și Dan Girleșteanu, transmit de la Griinau

Caiaciștii și canoiștii români au debutat cu succes la C.M
Astăzi au loc finale în
Vineri dimineața, pe o vreme splen

didă, la Griinau s-au dat primele star
turi în cea de a VII-a ediție a cam
pionatelor mondiale de caiac-canoe. 
Cu toate că au fost programate nu
mai cursele din serii, numeroși ama
tori de sporturi nautice din Berlin 
au ținut să fie prezenți în tribunele 
stadionului nautic de la Griinau și să 
urmărească eu mult interes desfășu
rarea întrecerilor.

Campionatele au început cu desfă
șurarea spectaculoasei probe de caiac 
simplu 500 m. Concurînd în prima 
serie reprezentantul nostru AUREL 
VERNESCU a cîștigat cu autoritate și 
fără să se fi întrebuințat prea mult. 
Iată clasamentul seriei : 1. VERNESCU 
(ROMANIA) 1:49,5, 2. Matveev
(U.R.S.S.) 1:51,9, 3. Csizmadia (Unga
ria) 1:52,3, 4. Jonke (Belgia) 1:53,5, 
Gilnter (R.F.G.) 1:53,9. Nici una din 
cele 5 serii nu a fost marcată de sur-

S probe, Ia care sînt prezenți și sportivii noștri 
prize, astfel că în semifinalele de sîm- 
bătă vor putea fi urmăriți următo
rii : Vernescu, Matveev, Csizmadia, 
Kindl (Cehoslovacia), Amunsen (Nor
vegia), Suvacki (Iugoslavia), Hansen 
(Danemarca), Petersson (Suedia), 
Krausse (R.D.G.), Hoekstra (Olanda), 
Maruiama (Japonia), Prendes (Mexic), 
Numisto (Finlanda) și Weber (Elveția). 
Cel mai bun timp din serii a fost cel 
înregistrat de Aurel Vernescu.

Au urmat cele 3 serii ale canoiști- 
lor din proba de simplu viteză, în care 
a obținut calificarea pentru finală și 
sportivul nostru IGOR LIPALIT, cla
sat pe locul secund al primei serii : 
Martinov (U.R.S.S.) 4:20,20, Lipalit (Ro
mânia) 4:24,25, Nărjănen (Fini.) 4:42,07, 
Malinowski (Pol.) 4:48,35, Rouke 
(S.U.A.) 4:50,55. O impresie deosebită 
ne-a lăsat canoisbul veșt-german Lewe. 
De remarcat că cehoslovacul Jiri Ot-

vertcka a cîștigat prima manșă a 
„duelului" său cu Jiirgen Eschert, ma
rea speranță a gazdelor.

In finala probei de canoe 1—1000 m 
se vor 
jânen, 
(Ung.), 
(Ceh.), 
(Bulg.).

Foarte 
zultate strînse au 
caiac simplu 500 m fete.. Și aici am 
notat calificări scontate. Clasată pe lo
cul trei în serie, reprezentanta noas
tră VALENTINA SERGHEI va lua 
parte în finala probei. Rezultatele se
riei sale : Esser (R.F.G.) 2:06,32, Zaa- 
pies (Ol.) 2:07,41, Serghei (România) 
2:08,41, Buck (Australia) 2:12,58, Sisth 
(Suedia) 2:12,66, Leist (Elveția) 2:22,66.

întîlni : Martinov, Lipalit, Năr- 
Lewe ( 
Thaulow 
Eschert

(R.F.G.),
> (Dan.),

(R.D.G.),

Wichmann
Otvertcka
Liubenov

disputate și încheiate cu re- 
fost întrecerile de

(Continuare in pag. a 8-a)



Corespondenții ne scriu despre:

„Duminicile 
cultural-sportive"

Dornici de a se recrea la sfîrșitul săptămînii, practicînd sporturile 
preferate sau participind Ia diferite manifestări artistice, numeroși tineri 
și vîrstnici iau parte Ia ,,duminicile cultural-sportive", organizate în 
întreaga țară. Iată cîteva vești de la corespondenții noștri.

• Stadionul din Măcin a găzduit 
interesante concursuri de ciclism, 
handbal și volei la care au partici
pat sute de tineri și tinere. O fru
moasă comportare au avut în aceste 
întreceri reprezentanții asociațiilor 
Știința, Rapid și Voința. Compe
tiția sportivă s-a încheiat cu atrac
tive jocuri distractive.

Traian Enache

• Pe terenul de sport din satul 
Sîmbăta de jos, raionul Făgăraș, 
și-au dat întîlnire sportivi din cinci 
comune. Ei și-au disputat întîietatea 
la volei, fotbal și popice. Unul din
tre punctele de atracție ale „dumi
nicii sportive" l-a constituit fru
moasa demonstrație hipică prezentată 
de călăreții asociației sportive Re
colta din Sîmbăta de jos.

B. Stoiciu

• în programul „duminicii cultu
ral-sportive" desfășurate recent la 
Satu Mare au figurat întreceri de

Popas in citadela fontei 
și oțelului

(Urmare din pag. 1)

întoarce cite o pagină pe măsură 
ce privirile caută spre alt colțișor 
ai . orașului, spre alt bulevard stră
juit de arbori de curînd plantați.

La oțelăria Martin nr. 2 era o 
deosebită animație. Intr-o mare de 
seîntei, ca un joc feeric de artificii, 
i-am întîlnit pe inimoșii oțelari. 
Apropiindu-ne de coloșii de metal, 
ne salută o veche cunoștință: 
voleibalistul Dumitru Botău, prim- 
topitor la blocul II cuptoare.

— Bucuroși de oaspeți ? întrebăm.
— Bucuroși. Mai ales că ne pu

tem mîndri cu. realizările din ultima 
vreme. Schimbul în care lucrez, 
condus de fotbalistul Valentin Căl- 
țun, a dat peste plan mai mult de 
3 500 de tone oțel. In cinstea zilei 
de 23 August, ne-am angajat să rea
lizăm încă 300 de tone oțel peste 
prevederile planului.

Ne-am îndreptat apoi spre una din
tre cabine, unde la tabloul de co
mandă maistrul V. Călțun, împreună 
cu prim-topitorul D. Botău, dirijau 
regimul termic al unuia dintre cup
toarele de mare capacitate.

Tinerii oțelari D. Botău, I. Prodan, 
V. Troacă, Gh. Marin, pot fi văzuți 
după „șut" la stadionul „Metalul", 
făcînd sport. Ei sînt componenți ai 
echipei de volei a oțelăriei Martin 
nr. 2, una dintre formațiile fruntașe 
din Combinat.

■— Asociația sportivă Metalul cu
prinde peste 10.000 de membri 
UCFS ■— ne spune alpinistul Dan 
Pichiu. în prezent, sute de tineri din 
secțiile Combinatului participă la 
întreceri de volei, fotbal, tenis de 
masă și șah — dotate cu „Cupa 23 
August".

...Coborîm în hala de turnare. 
Aici, ca o cascadă de foc se revarsă 
oțelul în oalele de turnare. Maistrul 
Dumitru Cușmir este preocupat de 
întrecerea pe care o are cu schim
bul condus de Aron Circa, pentru 
a turna oțel mai mult și de bună 
calitate, pentru reducerea procentu
lui de rebut. Dar, în afară de în
trecerea în producție cei doi oțelari 
își dispută întîietatea și în sport, 
fiind doi pasionați șahiști. In luna 
iulie, prin rezultatele obținute în 
producție și la... tabla de șah, vic
torios a ieșit Aron Circa. întrecerea 
continuă. Dumitru Cușmir a promis 
că își va lua revanșa luna aceasta, 
prin rezultatele pe care speră să le 
obțină în cinstea zilei de 23 Au
gust...

La Hunedoara numărul tinerilor 
evidențiați în producție și pe te
renul de sport este mare. Luptătorii 
N. Negraru, M. Tolea, I. Fluieraș, 
șahistul E. Focht, alpinistul A. Ri- 
tișan, sînt numai cîțiva dintre ei. 
Acum, în prag de 23 August m-a 
însoțit pretutindeni freamătul de 
muncă și voie bună ce domnește 
in citadela fontei și oțelului.

ciclism, motociclism, volei și box. 
Concursurile s-au încheiat cu un 
carnaval al tineretului.

Z. Kovacs

• în pădurea Drăgoeni, de la mar
ginea orașului Tg. Jiu, s-a desfă
șurat o reușită manifestare cultural- 
sportivă, inițiată de organele locale 
UCFS în colaborare cu Comitetul 
orășenesc pentru cultură și artă. Cu 
acest prilej, peste 5 000 de oameni 
ai muncii au putut urmări specta
culoase întreceri de fotbal, volei, 
ciclism și atletism, precum și evo
luția unor formații de artiști ama
tori.

M. Băloi

• în comuna Dărmănești (raionul 
Moinești) a avut loc, în organizarea 
consiliului raional al UCFS și a 
asociației sportive locale, o atrac
tivă „duminică sportivă". La startul 
concursurilor de atletism la hand
bal, volei, fotbal, popice, șah și tenis 
de masă au fost prezenți peste 300 
de sportivi, întrecerile lor fiind ur
mărite de numeroși spectatori. O 
impresie frumoasă au lăsat tinerii 
atleți Aurel Hîrjabă, Ion Ariton, 
Lucica Popovici și Romița Stănuleț, 
precum și echipele Petrolistul (vo
lei), Petrolistul Dărmănești (fotbal) 
și Viitorul (popice).

C. Panaite

« Asociația sportivă Chimia Fă
găraș a organizat, în colaborare cu 
comitetul U.T.C. și comitetul sindi
catului din combinat, o frumoasă 
„duminică cultural-sportivă". Pe sta
dionul 1 Mai din localitate au avut 
loc meciuri de volei și fotbal, după- 
amiază s-au desfășurat întreceri de 
atletism, box și tir iar seara pe es
trada din parc a fost prezentat un 
program artistic.

Lazăr Valentin
BBMsmm in»..... ii mimam»..... i|liiwnmmnii

Haidut nostru REALIZĂRI ȘI... JUSTIFICĂRI
Cum se desfășoară concursurile pentru obținerea Insignei de polisportiv

Un raid prin cîteva asociații spor tive din Sf. Gheorghe ne-a prilejuit o 
serie de constatări îmbucurătoare în legătură cu concursurile pentre trece
rea normelor INSIGNEI DE POLISP ORTIV. Unele asociații ne-au oferit 
însă surprize neplăcute. Dar mai bine să dăm cuvîntul constatărilor de pe 
teren.

CÎND INSTRUCTORII ÎȘI FAC 
DATORIA

Primul popas l-am făcut la cea mai 
mare asociație sportivă din oraș: Ol- 
tul-Uzinele Textile, unde toți sala- 
riații sînt membri ai UCFS.

Am aflat că instructorii sportivi 
Moise Sinea (secția țesătorie), C. Sa- 
moilă (lăcătușerie), David Cherteș 
(finisaj), Gh. Tompa (administrație) 
ș.a. pregătesc de mai multă vreme 
zeci de tineri și tinere în vederea în
deplinirii cu succes a normelor Insig
nei de polisportiv. Datorită muncii a- 
cestora și conștiinciozității cu care 
s-au pregătit, 152 de membri UCFS 
au devenit, de curînd, purtători ai in
signei, iar alți 60 de tineri și-au tre
cut pînă în prezent cîte două-trei 
probe. Consiliul asociației și-a propus 
să organizeze bilunar concursuri pe 
stadionul orașului și pe terenurile com
plexului sportiv al uzinei, în așa fel 
îneît la sfîrșitul anului aproape ju
mătate din cei peste 2 000 de membri 
ai UCFS să poarte Insigna de poli
sportiv.

APROAPE TOTI ELEVII - 
PURTĂTORI Al INSIGNEI

La ora actuală, peste 400 din cei 
500 elevi ai Liceului nr. 2 poartă

Activitatea sportivă de masă , 
la clubul Olimpia

Cluburile și asociațiile sportive des
fășoară în aceste zile o susținută acti
vitate de masă. Campionatul asociației, 
concursurile pentru Insigna de polispor
tiv, ca și diferite alte competiții do
tate cu cupe sînt în plină desfășurare. 
Pentru a cunoaște preocupările clubu
lui Olimpia din Capitală în această di
recție, am stat de vorbă cu tov. N. 
Păun, secretarul clubului.

— Cum ați organizat munca pentru 
îndrumarea și controlul asociațiilor din 
raionul T. Vladinurescu

— Fiecare instructor al clubului nos
tru trebuie să viziteze de două ori pe 
lună asociațiile sportive de care răspun
de. La repartizare s-a ținut seama ca 
fiecare instructor să aibă în grijă aso
ciații pe care le cunoaște bine iar a- 
cestea să fie cît mai grupate. Instruc
torul are astfel posibilitatea să cîștige 
timp și să ia măsuri care să țină 
seama și de specificul locului de pro
ducție. Foarte eficiente s-au dovedit 
brigăzile de îndrumare și control, 
în fiecare lună, activul clubului 
nostru ascultă referatele brigăzilor, 
făcînd astfel un valoros schimb de ex
periență pentru generalizarea metodelor 
bune de muncă folosite într-o asociație 
sau alta. Eficiența acestei metode s-a 
văzut la asociația Timpuri Noi, unde 
munca s-a îmbunătățit simțitor, consi
liul reușind să mobilizeze Ia Spartachia- 
da de vară un număr însemnat de tineri

Insigna de polisportiv. Acesta este 
rezultatul muncii depuse de cei doi 
profesori de educație fizică, Anton 
Bogdan și V. Roman, din inițiativa 
cărora au fost organizate în perma
nență ședințe de pregătire și concur
suri speciale pentru trecerea pro
belor. De pildă, în ultimul trimestru 
școlar au avut loc întreceri de at
letism, gimnastică, ciclism și s-a par
ticipat la excursii turistice la Băile 
Sugaș, localitate aflată la circa 10 
km de Sf. Gheorghe. în cadrul a- 
cestor concursuri, 63 de elevi au în
deplinit normele gradului I, iar 127 
au trecut probele gradului II. în pre
zent, numărul purtătorilor Insignei 
de polisportiv se ridică la peste 400.

NUMAI SI NUMAI 
JUSTIFICĂRI

încerc să aștern pe hîrtie fiecare 
cuvînt al instructorului voluntar C. 
Nagy, de la asociația sportivă Sani
tarul, singurul activist sportiv pe 
care l-am găsit în momentul sosirii 
noastre la spitalul orașului. „Nu vă 
pot spune exact cifra purtătorilor 
Insignei de polisportiv. Știu doar că 
anul trecut jucătorii echipelor de po
pice și fotbal au luat parte la o se
rie de concursuri. De atunci însă nu 
s-a mai organizat — în mod precis 

și tinere. Colaborarea cu organizațiile 
U.T.C. a avut și ea un rol însemnat 
în îmbunătățirea muncii mai multor con
silii ale asociațiilor sportive din raion. 
Considerăm ca foarte bună metoda fo
losită de instructorii clubului Olimpia, 
care întocmesc planurile de muncă în 
comun cu birourile organizațiilor U.T.C.

— Rezultatele ?
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— Campionatul asociației se desfă
șoară cu succes în 42 de asociații. în 
această direcție merită evidențiate aso
ciațiile Aurora, Bumbacul, I.R.M., 
M.I.U., Spartac și altele. Trebuie să vă 
spun că Olimpia este clubul cu cele mai 
puține terenuri de sport, dar cu toate 
acestea activitatea nu stagnează. Nume
roși tineri își trec normele Insignei de 
polisportiv.

— Ce ne puteți spune despre activi
tatea unor asociații ca Textila, Gra- 
fica Nouă, Poșta Centrală, Scena, E- 
cranul?

— în nici un caz cuvinte de laudă. 
Grafica nouă a fost fruntașă pe raion.

in orașul Sf. Gheorghe
— nici o acțiune. Avem unele greu
tăți. Nu dispunem de suficient echi
pament, nu avem terenuri și cadre 
care să pregătească pe tinerii dornici 
să cucerească Insigna de polisportiv".

Oare numai lipsa... condițiilor a 
determinat inactivitatea în domeniul 
Insignei de polisportiv la „Sanita
rul"? Vizitînd apoi proiectatele tere
nuri de tenis, volei și baschet ne-am 
dat seama că lucrurile nu stau chiar 
așa. Am spus proiectatele terenuri 
pentru că lucrările lor de amenajare 
au început de trei ani, timp în care 
pe ele, sub privirile membrilor con
siliului asociației, au crescut bălă
riile. Și apoi, peste drum de spital 
se află stadionul, pus la dispoziția 
tuturor asociațiilor care nu au baze 
sportive. Cît privește echipamentul, nu 
se poate spune că lipsește total. Mai 
degrabă lipsește inițiativa șî preocu
parea consiliului asociației pentru In
signa de polisportiv.

ANCHETA EDIFICATOARE
înainte de a discuta cu cineva din 

conducerea asociației Mobila, a doua 
ca mărime în acest oraș, am făcut o 
scurtă anchetă. Am întrebat mai mulți 
tineri salariați ai întreprinderii in
dustriale de Mobilă ce cunosc des
pre concursurile pentru Insigna de 
polisportiv. Marea lor majoritate au 
ridicat din umeri în semn că n-au 
auzit încă în cadrul asociației Mobila 
despre asemenea concursuri, iar cîtiva 
dintre ei nu știau de existența insig
nei.

Trînta, un sport îndrăgit 
la Baia Mare

Trînta este mult îndrăgită de 
tinerii din orașul Baia Mare șl 
din satele învecinate. Recent, a 
avut loa o reuniune la care au 
luat parte numeroși tineri. In 
fotografia noastră unul dintre 
meciurile mult aplaudate. El s-a 
desfășurat între tinerii I. Moldo
van și I. Mărgineanu, amîndoi 
de Ia Muncitorul Săsar. Mai 
bine pregătit, I. Moldovan și-a 
adjudecat victoria la puncte.

în consiliul asociației se află oameni 
ou experiență, materiale și echipament 
sportiv se găsesc aici cît la zece aso
cia ți la un loc etc. Delăsarea care a 
cuprins însă pe membrii consiliului n-a 
putut fi înlăturată. Același lucru se 
poate spune și despre cei de la Textila, 
cărora brigada de control și îndrumare 
le-a făcut și planuri de muncă. Aici, 
fetele cer cu insistență formarea unor 
echipe de volei, dar consiliul asociației 
îi dă zor cu... fotbalul. De asemenea, 
trebuie arătat că la o altă asociație, 
care cu ani în urmă desfășura o î'Wi 
activitate, Poșta Centrală, acum spor
tul de masă nu mai constituie o preo
cupare pentru consiliul asociației. Vreau 
să menționez că nici cotizațiile nu se,, 
încasează în mod ritmic, avem chiar 
restanțieri cu lunile.

— ce măsuri ați luat pentru reac- 
tivizarea tovarășilor din consiliile men
ționate ?

— Ne-am propus ca pină la îndrep
tarea lucrurilor, instructorul respectiv 
să-și petreacă majoritatae timpului In a- 
ceste asociații. Unde va fi cazul vor 
fi luate și măsuri de sprijinire a con
siliilor asociațiilor pentru cooptarea ce
lor mai activi și mai pricepuți dintre 
activiștii obștești din întreprinderea sau 
instituția respectivă.

Interviu consemnat 
de V. GODESCU

Ne-am edificat asupra acestei si
tuații în urma convorbirii avute cn 
tov. Carol Vicarius, membru al con
siliului asociației, care nu știa exact 
nici măcar cîte probe și-au trecut 
sportivii din secția de box (al cărei 
președinte este) — singurii din toată 
întreprinderea care au îndeplinit cî
teva norme. Și cînd te gîndești că la 
„Mobila" există 50 de sportivi legi
timați la box, popice și fotbal (pentru 
care trecerea probelor n-ar consti
tui o problemă dificilă) și 650 de 
membri UCFS a căror... activitate se 
rezumă numai la plata cotizației, nu 
poți să înțelegi nepăsarea consiliului 
asociației sportive față de concursu
rile Insignei de polisportiv.

★ 
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Aspectele relatate relevă atenția de 
care se bucură Insigna de polispor
tiv în unele asociații ale căror con
silii și-au pus în centrul preocupări
lor lor mobilizarea unui număr cît 
mai mare de oameni ai muncii în 
concursurile pentru trecerea probe
lor. La polul opus se situează, însă, 
alte asociații, prin totala indiferență 
manifestată față de Insigna de poli
sportiv. Constatările au mai scos la 
iveală slaba muncă de control și în
drumare efectuată de consiliul raio
nal UCFS.

Se impune un sprijin mai activ, 
mai eficient care să impulsioneze or
ganizarea concursurilor pentru tre
cerea probelor Insignei de polispor
tiv, mijloc eficace pehtru asigurarea 
unei continue și rodnice activități 
sportive de masă.

TR. IOANIȚESCU



Premianta de Ia Mamaia: „Olimpiada tinereții**
Mamaia, august 1966. Ultimele melodii au „defilat" 

prin fața spectatorilor și a juriului punînd și mai mult 
sub semnul întrebării rezultatul Festivalului de mu
zică ușoară. Atîtea melodii, unele calde, nuanțate, altele 
pline de ritm, așteaptă verdictul. Ce greu e !

Dar... iată și clipa cea mare : se anunță rezultatele. 
Reporterul sportiv așteaptă în mod special un rezultat: 
cine a cîștigat premiul Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport oferit celei mai bune compoziții cu tematică 
sportivă.

Șapte cintece și-au disputat întîietatea, patru din ele

făcîndu-și drum pînă în faza finală : „Hai la drum", 
de Valențiu Grigorescu, „Pentru sportul românesc", de 
Eugen Teger, „Carpați, Carpați" și „Olimpiada tinere
ții" de Temistocle Popa.

Rezultatul îl cunoașteți: premiul UCFS a fost acor
dat cântecului „Olimpiada tinereții", la care Vechiul 
prieten al sportului Temistocle Popa, a ținut să scrie 
nu numai muzica, ci și textul.

Este un cîntec sprinten, melodios, pe care iubitorii 
sportului îl vor fredona cu plăcere. Noi le oferim pri- 
jul să-l învețe, publicînd notele și textul.

TEHNICA ȘI COMBATIVITATEA

OJMPIADÂ TINEREȚII
' Muzica și versurile Temistocle Popa>Tempo Cha-chai
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Ca vechi activist în domeniul bo
xului, voi încerca în cele ce ur
mează să-mi aduc ihodesta contribu
ție la elucidarea unor cauze care au 
determinat rămânerea în urmă a 
sportului nostru cu mănuși, și’ în ace
lași timp, să fac cîteva propuneri 
care să contribuie la ridicarea bo
xului românesc.

După părerea mea, s-a procedat 
total greșit, cu ani în urmă, cînd 
unii antrenori au preluat în mod 
necritic metode din afară, fără să 
se țină seama dacă stilul respectivei 
școli corespundea sau nu tempera
mentului boxerilor români.

De exemplu, 
de la Varșovia 
se știe boxerii 
cinci titluri — 
cesul gazdelor
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tințe tehnice — să se impună cu 
tărie pe ringurile din străinătate. 
Timpul ne-a demonstrat că stilul de 
luptă combativ, împletit cu o teh
nică corespunzătoare, este cel mai 
bun. Dovadă că în ultimii 4—5 ani 
și în stilul de luptă al boxerilor po
lonezi au intervenit modificări: pe 
lîngă tehnică, ei adăugind și com
bativitatea. La J.O. de la Tokio 
cele mai multe titluri olim
pice au fost cucerite de boxerii care 
au împletit cel mai bine tehnica cu 
combativitatea : Kulej, Grudzien, 
Kasprzyk — Polonia, Stepașkin, La
gutin, Popencenko — U.R.S.S., Ait- 
zori, Pinto — Italia.

De aoi se poate trage concluzia că 
cei care au opinat pentru preluarea 
unui stil străin, fără să-l îmbogă
țească cu experiența noastră proprie, 
au greșit. Și în timp ce în boxul 
nostru se căutau „noi metode", șco
lile de box de peste hotare au fo
losit stilul nostru combativ, l-au 
completat cu metode avansate de 
luptă : parare, eschive înșelătoare, 
apărare etc., obținînd succese de 
prestigiu în marile competiții.

La regresul boxului nostru din ul
timii ani a contribuit și goana după 
rezultate imediate. Pregătirea mul
tor boxeri, in special a celor tineri, 
a fost cit se poate de sumară, ceea 
ce a făcut ca rezervele de pugiliști 
valoroși pentru loturile reprezenta
tive 
sivă 
oare 
pele 
club 
boxului. în primul rînd boxerii va
loroși s-au uzat, iar în al doilea rînd, 
văzînd că nu sînt folosiți nici măcar 
în formațiile lor proprii, tinerii s-au 
descurajat, n-au mai participat la 
antrenamente sau (și aici se pot da 
multe exemple) au renunțat definitiv 
la box. Acestea sînt faptele...

după „europenele" 
— unde după cum 
polonezi au cucerit 
considerând că suc- 
s-a datorat stilului 

lor defensiv-activ, specialiștii noștri 
au căutat să adopte și la noi acest 
stil, neținînd seamă că sportivii ro
mâni s-au impus totdeauna printr-un 
box combativ, printr-o permanentă 
inițiativă. Un alt aspect. La campio
natele europene de la Moscova ar
bitrii au exagerat în sancționarea bo
xerilor, îndeosebi a celor mici de 
statură, pe motiv că „atacau pericu
los cu capul". Unii dintre specia
liștii noștri au găsit însă imediat... 
antidotul: ei au recomandat numai 
lupta de la distanță și semidistantă, 
pentru a se evita avertisementele pe 
care boxerii le-ar putea primi dacă 
ar lupta „corp la corp" I

O parte dintre antrenori s-au con
format acestor cerințe, mai cu seamă 
că unii dintre oficalii noștri au și 
trecut la dictarea unor sancțiuni con
tra acelora care nu aplicau îndrumă
rile date. Din cauza acestor măsuri 
nejuste boxerii au început să foloseas
că tot mai puțin eschivele și lupta de 
aproape. Ceva mai mult, federația de 
specialitate a organizat cursuri la 
care au participat toți antrenorii din 
țară, cursuri în care s-au făcut ple
doarii în favoarea „noului stil" de 
luptă, defensiv-activ. Trecerea aceas
ta de la stilul nostru de box, adec
vat calităților native ale sportivului, 
(combativitate și dîrzenie) la stilul 
defensiv-activ i-a determinat pe pu
giliști să acționeze reținut, mai mult 
în defensivă, să practice așa-zisul 
„box în linie". Efectele s-au văzut. 
Tinerii noștri au fost opriți să prac
tice boxul combativ, viguros. Să nu 
uităm că datorită acestui stil de luptă 
Nicolae Linca a cucerit medalia de 
aur la Melbourne, Gheorghe Negrea 
— titlul continental la Praga, iar 

Dobrescu — medalii de ar-

să fie minime. Folosirea exce- 
a unor boxeri cu experiență, 
ne asigurau victorii atît în echi- 
reprezenlative, cit și în cele de 
au adus un dublu deserviciu, . -_M T-~ P / J'-
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Stadionul îmbrăcat tn sărbătoare 
Freamătă de voie bună
In lumina ce se scaldă în culoare 
Tinerețea se adună.

Olimpiada tinereții 
A cuprins albastre zări, 
$i In seninul dimineții 
Se aud mii de chemări...
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Olimpiada tinereții 
Numai soare, numai tint, 
Sint purtătorii frumuseții 
Plini de speranțe si ovini.

Mircea
gint la J.O. și la campionatele eu
ropene. Alți boxeri, ca Gh. Fiat, I. 
Borduz,
Șchiopu, D. Adam au fost adepți con
vinși ai acestui stil, reușind -— aju
tați și de remarcabilele lor cunoș-

V. Secoșan, I. Zlătaru, V.

Bilanț al pregătirii pentru C. M. de volei

După turneul internațional de la Cluj
Recentul turneu internațional de volei de la 

Cluj a constituit o foarte utilă verificare pentru 
lotul reprezentativ, care se pregătește în vede
rea campionatului mondial, un bun prilej de a 
aprecia sub multiple aspecte munca dusă de cei 
14 voleibaliști fruntași sub îndrumarea antreno
rilor S. Mihăilescu și FI. Balaiș și a medicului lo
tului, dr. Al. Pop. Bilanțul constatărilor, de la 
bun început s-o spunem, este în cea mai mare 
parte îmbucurător.

Principalul obiectiv al turneului l-a constituit 
punerea la încercare a rezistenței de concurs a 
jucătorilor, pe care în Cehoslovacia îi așteaptă 
solicitări superioare celor de Ia toate campio
natele mondiale de pînă acum. în vederea unei 
concludente verificări sub acest raport, antre
norii au crescut la maximum posibil pentru se- 
lecționabili gradul de dificultate al turneului, 
prelungind mult timpul de încălzire și de 
menținere în stare de „start" a jucătorilor, nu
meroși dintre ei participînd duminică și luni la 
cîte două meciuri consecutiv, împotriva comba
tivelor formații ale R.P. Chineze și Ungariei. 
Rezultatele controlului medical ulterior au fost 
extrem de favorabile, turneul de la Cluj de
monstrând că marea majoritate a componenților 
lotului au atins din punct de vedere fiziologic 
capacitatea maximă de lucru, nivelul unei bune

_>
rezistențe la efortul specific, precum și capaci
tatea de refacere rapidă a organismului după 
considerabile solicitări fizice.

Cit privește aspectele tehnico-tactice ale veri
ficării, am notat cu satisfacție progrese însem
nate în special la unele capitole oarecum defi
citare în urmă cu o lună. Și anume: omogeniza
rea formațiilor preconizate, a aproape tuturor 
cuplurilor (ridicător-trăgător), sincronizarea blo
cajelor, agresivitatea acestora și viteza lor de 
adaptare la atacuri adverse care acționează într-o 
manieră mai puțin obișnuită (echipa R.P. Chi
neze) și, în fine, asimilarea corectă de către 
toți jucătorii a combinațiilor ofensive.

Tabloul constatărilor cuprinde și cîteva scă
deri, a căror eliminare o vedem însă cu pu
tință, îndeosebi printr-un mai mare efort de 
atenție, egal distribuit de-a lungul întregii par
tide. Ne referim în primul rînd la numărul mare 
de servicii ratate în turneul de la Cluj (26) și la 
greșelile comise la primirea serviciului advers 
(29). Apoi, insuficientă finețe au dovedit cîte- 
odată pasele la trăgător, ingreunînd imprimarea 
varietății necesare în ofensivă, în direcția acea
sta fiind recomandabilă utilizarea în mai mare 
măsură a atacului din pasă directă, a forței de 
lovire și a accelerării execuției în finalul ei. în 
sfîrșit, dublajele au arătat necesitatea anumitor

remedieri, lesne posibile și acestea printr-o con
centrare majoră de atenție, întrucît spiritul de 
luptă al majorității jucătorilor exprimă creșteri 
apreciabile, un ridicat potențial. Este factorul 
care sîntem convinși că poate hotărî operarea 
în timp util a retușurilor de mai sus. Cu ele, 
adăugate la suma calităților amintite la început, 
socotim că, în condiții obiective, de desfășurare 
normală a întrecerii, echipa României este ca
pabilă să obțină și la cea de a Vl-a ediție a 
campionatului mondial un loc superior.

Rămîne de răspuns la o singură întrebare: 
din cei 14 jucători ai lotului (Drăgan, Cozonici, 
Stoian, Ganciu, Ferariu, Corbeanu, Derzei, Băr
buță, Grigorovici) Nicolau, Udișteanu, Tîrlici, 
Schreiber, Bartha), cine vor fi cei 12 aleși să 
compună reprezentativa? Grea misiune pentru 

' antrenori. E și aceasta o notă pozitivă. Căci nu-i 
de loc rău ca, în asemenea situații, să ai de 
unde alege! Considerând, așa cum am mai 
spus-o, că absolut toți cei 14 verificați în tur
neul de la Cluj au dat satisfacție, ne exprimăm 
regretul că, la „mondiale" ca și la orice altă 
competiție oficială de volei, unei echipe nu i se 
validează 14, ci numai 12 jucători...

...Este îmbucurător că în prezent, 
conducerea federației de specialitate 
orientează stilul boxerilor noștri spre 
specificul și temperamentul lor na
tiv : menținerea permanentă a ini
țiativei, bazată pe o pregătire fizică 
și tehnică superioară, indiferent de 
stilul de luptă practicat. Acest lucru 
s-a observat pregnant cu prilejul tur
neelor finale ale campionatelor re
publicane de juniori și seniori, des
fășurate la București.

Evoluția unora dintre campionii 
noștri de juniori în turneul efectuat 
astă primăvară de selecționata 
UCECOM in Polonia — unde, după 
cum se știe, boxerii români au în
vins categoric selecționata Start As
toria, rezultatele bune obținute în 
partidele cu reprezentativa de ju
niori a Bulgariei și recentele me
ciuri cu R. F. G. ne întăresc con
vingerea că în boxul nostru își a- 
nunță apariția pugiliști de certă va
loare care, dacă vor fi pregătiți cu 
atenție, vor aduce o contribuție sub
stanțială la redresarea sportului cu 
mănuși. Iată cîteva propuneri în a- 
cest sens :

— selecționarea 
tuirea i 
intre în 
mat din 
tehnice, 
lecționer

echipelor
i atribuția 
i cele mai

se-

in-
ju-

boxerilor și alcă- 
reprezentative să 
unui colectiv for- 
competente cadre 

colectiv condus de un
unic ;

— să se asigure un program 
ternațional mai bogat, pentru 
niori, tineret și seniori. Pentru corn-
ponenții lotului A să se perfecteze 
întîlniri cu echipe cit mai puternice 
și nu cu formații de slabă valoare, 
care nu ne ajută la o verificare reală 
a potențialului nostru ;

— să se .acorde o mai mare atenție 
promovării cu curaj în loturile re
publicane a tinerilor talentați, dor
nici să se afirme.

PETRE EPUREANU 
arbitru international
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Interviul nostru

Interlocutor: GUSTAV SCHUR

la Roma 
Jocurile 

vizită cu 
nici un

și bronz la 
Olimpice 

care nu se 
alt fondist

în

în-
a-
de
de

— Discutând cu antrenorul bel
gian Lucien Acou asupra crite-,- 
riilor de selecție, el era de acord 
cu, părerea ce-și găsește loc tot 
mai mult printre specialiștii din' 
occident că, pentru ciclism, tre
buie aleși băieți de la munte, cu 
capacitate toracică mare și cu 
obișnuința urcușului. în această 
privință care este opinia dv. ?

— Eu nu sînt de la munte și am 
urcat, totuși, bine. îmi puteți spune 
că excepția confirmă regula. Nu 
sint de părerea lui Lucien Acou. 
Mulți dintre tinerii de la munte sint 
lipsiți de „temperament" și aceasta 
impietează asupra vitezei. Oricum, 
astăzi se pune din ce in ce mai mult 
accent pe realizarea unor medii 
orare record, cu o singură calitate 
nu poți socoti că vei izbindi. Eu ii 
aleg pe cicliști 
după voința pe 
antrenament și

— Fausto

Gustav Schur a fost unul dintre 
cei mai mari cicliști din lume, un 
Fausto Coppi al amatorismului. Cele 
două titluri de campion al lumii și 
o medalie de argint, dubla victorie 
în „Cursa Păcii", locul I la campio
natele mondiale universitare și două 
medalii (argint 
Melbourne) la 
sint o carte de 
poate prezenta
amator. Iată de ce joi, cînd Gustav 
Schur a sosit la București, în cali

tate de antrenor al selecționatei de 
juniori a R.D. Germane, n-am scă
pat prilejul de a solicita cîteva răs
punsuri cunoscutului rutier la între
bări cu mare circulație astăzi 
lumea sportului cu pedale.

— Unii dintre cronicari au 
ceput să tragă semnalul de 
larmă: ciclismul este pe cale 
dispariție! Motiv: pasiunea
astăzi a tineretului pentru auto
mobilism. Ce părere aveți?

— Eu nu sint atit de îngrijorat. 
Pînă la o anumită vîrstă tineretul 
nu are acces la automobil, așa in
cit va trebui să-și satisfacă veleită
țile pe un „vehicul* pe două roate. 
Viitorul ciclismului trebuie insă a- 
sigurat prin două mijloace: o sus
ținută propagandă făcută de fede
rațiile de specialitate și explicarea 
de către medicina sportivă a marii 
influențe pe care o are ciclismul 
asupra menținerii sănătății.

la

că 
de

după caracterul lor, 
care o manifestă 
in concurs.
Coppi spunea

sportul cu pedale este „știința 
a suferi pe bicicletă". Cred că la 
aceasta vă referiți.

— Exact. Mulți văzîndu-mă aler- 
gind socoteau că o fac cu ușurință. 
Numai eu știu cit m-am chinuit. De 
aceea le pretind elevilor mei o doză 
de voință peste limita obișnuită. Pe 
cei care renunță cu ușurință la 
luptă, pe cei care fac... nazuri, nu-i 
mai accept la antrenamente. Cu ori 
cite eforturi asemenea „sportivi" nu 
vor deveni cicliști.

Gustav Schur la sosirea pe aeropoitul Runeasa. 

Foto: N. Aurel

xico
la...
vrea

— Cu

de Me- 
subiect

N-ați

Ciudad 
este un 

modă.
să-1 abordăm ?
plăcere. Perso

nal consider că acolo 
va trebui să trimitem 
echipe combinate: ru
tieri cu experiență și 
tineri plini de dorința 
afirmării. Pronosticuri 
este greu să faci.

Mexico vor 
care se 
mai 
nu se află 

sportului 
Și 

ci-

La
Ciudad de 
câștiga cei 
acomoda 
chiar dacă 
printre „așii 
cu pedale". Vor fi 
surprize produse de 
cliștii sud-americani.

I-am mulțumit 
Gustav Schur 
amabilitatea < 
ne-a răspuns 
bări, pentru 
interesantă 

a oferit-o. In 
ne-a făout 

promisiune: îi 
cu atenție 
din „Crite- 

juniorilor" și

vor 
bine,

lui 
pentru 

cu care 
la între- 
discuția 

care 
fi- 
Și 

va 
pe

pe

urmări
tinerii 
riul 
ne va spune la încheie
rea cursei părerea des
pre talentul și perspec
tivele lor. Așteptăm.

H. N.

NAT AT IE

Ieri la Dinamo s-au desfășurat cursele 
dc 200 de metri pentru toate cele patru 
procedee tehnice. A fost o zi mai agi
tată dccît în cea de deschidere, fapt 
evidențiat în primul rînd de cele șase 
recorduri stabilite: patru la categoria 
copii, două la juniori categoria a 11-a. 
Mai trebuie menționat că patru din a- 
ccste recorduri, aparțin tinerilor înotă
tori clujeni care constituie revelația 
acestei ediții a campionatelor.

Ca fapt negativ, semnalăm numărul 
mic al participanților la categoria ju
niorilor mari. Ca urmare, în unele curse 
nici nu s-au „umplut" cele opt culoare. 
Este vorba de probele de 200 m liber, 
200 in bras, 200 m fluture și 200 m 
spate junioare, 200 m bras, 200 m spate 
și 200 m fluture juniori. în această 
situație ne întrebăm unde sînt miile 
de copii care au populat în anii trecuți 
centrele de înot ?

Cîștigătorii probelor (precizăm că ti
tlurile de campioni au fost acordate nu- 

concurenților la categoria I) : 200 
M LIBER juniori II: E. Hegheduș 
^G.S.M. Cluj) 2:16,9 — record de jun. 
ca#» 11; juniori I: A. Covaci (Mureșul

i
r

Sprint final: învingător C. Grigore
Foto : A, Neaqu

A X-a ediție a „Criteriului juniorilor44 

în prima etapă, o frumoasă victorie repurtată 
de C. Grigore (Voința București)

Cei 82 de rutieri juniori din Bul
garia, R. D. Germană, Franța și Ro
mânia, care s-au aliniat ieri la star
tul primei etape a „Criteriului juniori
lor", au avut un adversar comun : 
canicula. într-adevăr, căldura i-a 
incomodat evident pe toți partici- 
panții. Poate de aceea și media orară 
(peste 40 km) n-a fost mai mare, 
deși cursa a fost agitată de la un 
capăt la altul. Pe prima parte a eta
pei, cei care au dat tonul au fost aler
gătorii din R. D. Germană, apoi trep
tat, inițiativa a trecut de partea aler
gătorilor noștri. în final, victoria, a 
revenit lui Constantin Grigore (Voin
ța), juniorul care ne-a probat calită
țile sale în dificila întrecere a celei 
de a XlX-a ediții a „Cursei Păcii".

Startuț s-a dat la ora 15,30. Notăm 
pe rînd încercările efectuate de Wag
ner (R.D.G.), Șt. Suciu (Dezrobirea), 
Tudor Vasile (Petrolul) apoi de un 
grup de trei rutieri din R. D. Ger
mană. Toate sînt însă anihilate de 
pluton. Alergătorul Sommerlatte 
(R.D.G.) provoacă o busculadă, din 
cauza căreia rămîn cîțiva cicliști. 
După Călugăreni notăm o acțiune... 
serioasă : Șt. Ruscn (C.S.O. Brăila) și 
Willgruber (R.D.G.) se distanțează de 
grupul masiv. La Daia au 1:05, iar 
la punctul de întoarcere (km 50) ei 
se află la 1:15 de pluton. După sprin
tul de la Daia (efectuat la întoarcere 
și cîștigat de Rusen), plutonul îi a- 
junge, mai ales pentru faptul că ini
țiativa la trenă aparține în general 
numai lui Willgruber.

Deși este vînt de față, se rulează — 
totuși — foarte tare. Desigur, acest 
lucru nu rămîne fără consecințe. La 
periferia plutonului încep să rămînă 
alergătorii cu mai puține resurse, iar

în față se detașează un grup masiv 
de 14 rutieri : 7 cicliști români, 2 din 
Bulgaria, 2 din Franța și 3 din R. D. 
Germană. Printre ei nu se află însă 
favoritul nr. 1 al competiției, Ștefan 
Suciu. Ciclistul brașovean a scăpat 
momentul favorabil și a suferit con
secințele. încercarea sa ulterioară de 
a reveni în rîndurile fruntașilor, îm
preună cu I. Ignat, a fost infructuoasă. 
Fugarii au mers foarte bine, au rulat 
cu o medie ridicată și au spulberat 
astfel șansele multiplului nostru cam 
pion. Ar putea însă ca această „păța
nie" să-i fie învățătură de minte. Cînd 
vrei să cîștigi o cursă, trebuie să fii 
în permanență în fruntea plutonului, 
pe prima linie.

Ne apropiem de sosire. Cicliștii ro 
mâni atacă inteligent. C. Grigore se 
plasează pe o poziție favorabilă și lan
sează, la momentul potrivit, atacul 
final, cîștigînd lejer. Iată ordinea so
sirii : 1. C. Grigore (Voința Bucu
rești) 2h.29:42; 2. Gh. Răceanu
(C.P.B.) ; 3. Tudor Vasile (Petrolul 
Ploiești) ; 4. H. Wagner (R.D.G.) ; 
5. T. Vitanov (Bulgaria) ; 6. I. Florea 
(Olimpia) ; 7. D. Coqueret (Franța) ; 
8. Al. Sofronie (S.S.E. 1) ; 9. Gh. 
Ciumeti (C.P.B.) ; 10. K. Altmann
(R.D.G.) ; 11. G. Santi (Franța) — 
același timp ; 12. K. Kaempf (R.D.G.) 
211.29:48; 13. I. Rădăcină (Petrolul 
Ploiești) 2 h.29:50; 14. G. Petkov
(Bulgaria) 2 h.29:55.

Astăzi are loc etapa a Il-a : 20 km 
contratimp individual pe șoseaua Olte
niței (km 13—23—13), start la ora 
15.30. Mîine se dispută etapa a IlI-a 
pe circuitul din str. Cîmpinei (40 de 
ture, start la ora 10).

HRISTACHE NAUM

Ieri, șase recorduri, dar disputele juniorilor continuă
2:36,0; 200 M. BRAS juniori I: P. 
Teodorescu (Steaua) 2:44,9 ; juniori II: 
St. Vizitiu (Rapid) 2:52,4; junioare I:

Tg. Mureș) 2:17,4; junioare I: Arina
Boroș (Medicina Cluj) 2:33,2; junioare
II: Gabriela Goson (Medicina Cluj)

E. Hegheduș, cîștigator la 200 m liber, juniori cat. a II-a, probă în 
care a realizat și un nou record al țării

Foto : St. Ciotloș

Cristina Stănescu (Dinamo) 3:07,5; 
junioare II : Cornelia Mogoș (Clubul 
sportiv școlar) 3:07,7; 200 M SPATE 
juniori II: St. Bisz (S.S.E. Arad) 
2:39,7; juniori I: Zeno Giurasa (S.S.E. 
Reșița) 2:31,1; junioare I: Dorina Me- 
zinca (S.S.E. Reșița) 2:55,8; junioare 
II: Clara Kokai (S.S.E. Cluj) 2:52,0 
(pe locul IV Zita Erdeli — C.S.M. 
Cluj 3:00,2 record de fetițe cat. B) ; 
200’ M FLUTURE juniori I: Alexa Bain 
(S.S.E. Reșița) 2:27,9; juniori II: VI. 
Belea (S.S.E. nr. 2 Buc.) 2:31,8 — 
record de jun. cat. II; junioare 1 : Ag
neta Sterner (Clubul sportiv școlar) 
2:54,3; junioare II: Anca Isbășoiu 
(S.S.E. nr. 1) 3:14,6; 4x100 M LIBER 
juniori II: C.S.M. Cluj (Oprițescu, 
Sava, Covaci, Hegheduș) 4:20,4 — re
cord de copii cat. B (în primul schimb 
Oprițescu 1:08,5 — record de copii cat. 
B) ; 4x200 M LIBER juniori I:
Steaua (Tomescu, Cuzmcscn, Ilirjan, 
Teodorescu) 9:34,3 — record de ju
niori cat. II.

întrecerile continuă azi și mîine la ba
zinul Dinamo.
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EOTi
Mult a fost, puțin a rar 

primei categorii, competiți 
promit jucătorii 

i dînd cuvîntul că| 
ponsabilitate mai mare și c<

Ce 
inaugurală 
oonsabilita

Farul-Rapid
TÎLVESCU: „Sper ca echipa ■ 

să se comporte mai bine decît în cl 
pionatul trecut, așa încît să oct] 
în final, un loc în partea superi 
ră a clasamentului. Moralul forl 
ției este la înălțime, nivelul de ■ 
gătire satisfăcător, iată ceea cel 
determină să anticipez o vicii 
constănțeană în etapa de ml 
chiar dacă adversarul pe care-l I 
tîlnim se numește Rapid". I

Lotul Farului : Manciu, Georgia 
Tîlvescu, Koszka, Gref, ManolaJ 
Pleșa, Ologu, Tufan, Iancu, Ka 
Zamfir, Dumbravă. I

Antrenori : Virgil Mărdărescul 
P. Comăniță. I

GEORGESCU: „Să promit și 
data aceasta că mergem la till 
M-ar crede puțini, foarte puțini d 
tre suporterii noștri. Aceștia așta 
tă acum de la noi fapte și nu tl 
be. Și pe bună dreptate. Le pro 
totuși... fapte*.

Lotul Rapidului: Răducanu, 1 
drei, Lupescu; Motroc, C. Dan, Gt| 
vu, Dinu, Jamaischi, Georges 
Năsturescu, Kraus, Dumitriu II, 
Ionescu, Codreanu, Ștefan, Cos 
Mitroi.

Antrenori: Valentin Stănescu 
Victor Stănculescu. i

J

NUNWEILLER III : „La ediția M 
cută am sosit cu greu în final H 
locul 3; un loc acceptabil pen 
oricare formație în afară de... fo 
quadrnpla campioană a țării. Ne
pregătit așadar, cu multă atenție 
dorința de a redeveni echipa nr 
Nu de altceva, dar aș mai vrea 
joc împotriva lui „Inter" în „Cl 
campionilor europeni". Și acea 
atit pentru satisfacția personală 
mai ales pentru aceea a suporți 
lor pe care, îmi dau perfect de b 
seama, i-am cam dezamăgit in u 
ma vreme".

Lotul echipei Dinamo Bucureș 
Datcu, Niculescu, Popa, Nunweii 
III, Nunweiller IV, Ivan, Sioen 
cu, Ghergheli, O. Popescu, Ștef 
Pîrcălab, Frățilă, Ene II, Nunweii 
VI. Hai du, Grozea.

Antrenori : Traian Ionescu 
gelo Niculescu.

DELIU: „Sorții au făcut să juc 
un meci dificil chiar din pri 
etapă. Sintem pregătiți însă să-d 
o replică dîrză valorosului nos 
partener de întrecere".

Lotul Științei Craiova: Vasiles 
Papuc, Mihăilescu, Mincă, Bîtl 
Marin Marcel, Deselnic, Ivan, Strî 
beanu, Stănescu, Cîrciumăres 
Sfîrlogea, Anton, Deliu.

Antrenori: R. Cosmoc șl 
țescu.

U. T. A. - Universitatea

G. b

CI
ȚÎRLEA : „Cu excepția 

coechipieri accidentați, 
lalți jucători au 
pregătiri, care s-au efectuat

CÎtOT 
toți c 

participat

Sport și muzica
Duminică între orele 16,35 și 

posturile noastre de radio vor trans 
mite pc programul 1 emisiunea SPOR' 
ȘI MUZICĂ care va cuprinde relatăr 
directe de la toate meciurile prime 
clape a campionatului categorici A d 
fotbal.

Arbitrii pi
• C.S.M.S. — STEAUA: I. R 

ter (Timișoara) — St. Birăescu (' 
mișoara) și Tr.

® FARUL —
— C. Dragu și 
iești).

• U.T.A. — 
Cluj: N. Rainea 
și V. Paladescu (ambii din GalaJ^

• JIUL — ST .ROȘU: V. Du:

Cruceanu (Arad). 
RAPID: M. Vasil 
V. Gligorescu (PI

UNIVERSITATE 
(Bîrlad) — V. Li



FOTBAL

TAPA A II-A Avancronica cronicarilor noștri
n Nunweiller III: „Steaua a 

luat cel mai senzațional start de 
campionat. O victorie cu 7—1 în de
plasare, la lași, înseamnă foarte 
mult. Cit despre noi ? Soarta ni se 
află In... picioarele „doctorului" Fră
țilă, ale lui Pîrcălab și ale celorlalți 
oameni care dau bătălia pentru... 
gol".

Punct terminus în 
categoriei A. Pe toate 
corespondenții și-au făcut datoria comunicîndu-ne formațiile probabile, 
cronicarii noștri și-au cumpărat biletele de Ploiești, Pitești, Craiova, Cluj 
li Brașov fiind gata de drum. Nu însă înainte de a-și spune părerea despre 
ocurile pe care

pregătirea celei de-a doua etape a campionatului 
fronturile: echipele și-au încheiat antrenamentele,

le vor urmări.

Dinamo Pitești
Dinamo București
Pjtoștemii joacă acasă, au publi

cul de partea lor și sînt hotăriți 
r ni
hL

șteargă impresia slabă din meciul 
Progresul. De cealaltă parte, di- 

jpoviștii (care au luat un start 
n în campionat) doresc, desigur 
e deosebire de anul trecut, să nu 
scape nici un meci. Ax mai tae-

mința la „teribilisme", cine știe... La 
urma urmei, anul trecut, tot în eta
pa a doua, și tot la București, Poli
tehnica învingea un alt mare lavo- 
rit : Dinamo...

STEAUA : Suciu (Haidu) — Petes- 
cu, Jenei, D. Nicolae, Sătmăreanu —- 
Negrea, D. Popescu — Paatea, Con
stantin, Voinea, S. Avram.

POLITEHNICA TIMIȘOARA: Popa 
(Ardeleanu) — Surdan, Petrovici, 
Mibăilă, Ilodrea (Bodrojan) — Gri-

damentul liniilor dinapoi. Si invers...
ȘTIINȚA CRAIOVA : Papuc — M.i- 

hăilescu, Mincă, Bîtilan, Deselnicu — 
Strîmbeanu, Ivan — Plugaru, Sfîr- 
logea, Oblemenco, Detliu.

JIUL: Ion Vasile — Șerban, Dan, 
Pop, Cazan — Stoker, Sandiu — Mar
tinovici, Libardi, Casandra, Pero- 
nescu.

Arbitrii: N. Cursaru (la centru), 
Em, Vlaioulescu, Gh. Comănescu — 
toți din Ploiești.

(G. Nicolaescu)

Petrolul - C.S.M.S
Un meni fără... probleme ? Se În

șeală cei care gîndesc așa. Iar dacă

rpui adăugat că, aproape întotdeauna 
bind s-au întîlnit, cele două forma
lii au realizat jocuri de o bună fac- 
luară tehnică și spectaculară. Ce va 
li mîine? lată două declarații:

Dobrin : Vreau să joc bine, să mă 
Impun pentru selecționare în „nați
onală". Aceasta însă nu în detrimen
tul jocului de ansamblu al echipei 
grele . Cred că duminică pe teren 
propriu vom juca mult mai bine ca 
â București și vom acumula cel pu- 
|iu nil punct pentru clasament...

Nunweiller III: Piteștenii ne-au 
dat întotdeauna de „lucru" pe tere
nul lor. Cred, totuși, că victoria va 
suirîde echipei noastre.....

DINAMO PITEȘTI : Urziceanu — 
Dfiearru, Barbu, I. Stelian, David — 
Dobrin, Țîrcovnicu -— Radu, Naghi, 
S. Popescu, Țurcan.

DINAMO BUCUREȘTI: Datcu — 
’opa, Nunweiller III, Ivan; Stoenes- 
jy Ghergheli, Nunweiller IV — 
>îrcălab, Frățilă,' Ene 11, Nunweiller 
Vi.

Arbitrii : Ritter Iosif la centru, 
Ștefan Birăescu și T. Cruceanu la 
iușă.

v *

l oto : V. Crioșteanu-Timișoara

Cotor mani (Politehnica) scăpă p inure ocazie de gol. Ionescu (Petrolul) a blocat 
mingea, plonjindu i curajos la picioare. (Fază din 'meciul Politehnica — 

. Petrolul

vantajul terenului (pe care U.T.A. 
nu l-a valorificat în prima etapă) va 
oîntări, cu siguranță, în stabilirea 
rezultatului. Gîndindu-mă însă Ia 
jocurile pe care băieții lui Reinhardt 
le fac în Capitală e de așteptat ca 
Rapidul, care desigur are prima șan
să, să primească o replică foarte 
dîrză.

La U.T.A., ca întotdeauna, se fac 
Căutări, apar jucători tineri. Nici a- 
cest sezon nu face excepție. Meciul 
cu Rapid ne va arăta în bună măsură 
care sînt 
e capabilă 
reșului în

RAPID:
Motroc, Dan, Greavu — George; su, 
Dinu — Năstarescu, Dumilriu, Io
nescu, Codreanu.

U.T.A. : Gornea
Mețoas, Gzako II -— Chivu, Comisar 
— Axente, Moț, Țîrlea, Igna.

Arbitrii: C. Nițescu 
Bucșe și M. Ispas.

(C. Mantii)

zea, Lereter —- Cotoxroani, Regep, 
Răcelescu (Humelnicu), Mițaru.

Arbitrii: Pop Gavfilă la cen
tru, O. Caliigheroyici și C. Mihăî- 
lesou la tușă.

(I. ChirHă)

ei

Stouo -Politehnica Știința Craiova —Jiul

noutățile Aradului, de ce 
formația de pe malul Mu- 
acest sezon.

Răducanu Lupescu,

Birău, Bacoș,

la centrii, E.

(C. Alexe)

Universitatea Cluj
Progresul București

• Constantin: „Totdeauna ani 
crezut în posibilitățile lui Voinea. 
Mă bucur pentru ceea ce a realizat 
la Iași. Florică e un om de moral

• Încă un „copil minune" bate 
la poarta de aur a gloriei sportivei 
SULIMAN ETEM. E-am văzut du
minică după-amiază pe terenul din 
Constanța luptînd să-și cîștige drep
tul de a exista printre stelele de 
primă mărime. Omul din fata lui 
era „bătrînul" Nae Georgescu și 
cite o dată Ion Ionescu. ETEM n-a 
împlinit încă 16 (șaisprezece) tini 
dar numele lui merită să fie. ținutilor numele lui 
minte.

In primăvară, acest joc s-ax fi dis
cutat în deschidere. Ambele echipe 
.înotau' din greu în subsolul <'la- 
îamențului. Iată însă că după prima 
jt-âpă, Steaua și Politehnica au de
limit pe neașteptate echipe „cu pa- 
lu piruete", cucerind dreptul tie a 
mea pe-nserat.

Steaua este performera primei eta
te, iax Politehnica a învins echipa 
rampioană. Steaua are, bineînțeles, 
trima șansă, dar toată lumea știe că 
.imisșorenii au fost întotdeauna 
zersari dificili pentru echipa 
eiiișt.mtin, indiferent de poziția 
n clasament.

Favorită ? Steaua...
„Dacă timișorenii vor aplica „linia' 
f jocul la ofsaid, așa cum au făcu- 
~o deseori anul trecut, nu este ex- 
9us ca Voinea să facă încă un pas 

de golgeter. Dacă vor xe-

ad
ină 
lor

In perspectivă, meci de mare a- 
tracție. Toate privirile sînt ațintite 
spre Jiul, performera etapei inaugu
rale.

Va confirma oare actualul lider 
în fața formației craiovene, decisă la 
rîndul ei să infirme înfrîngerea 
suferită duminică ? Greu, foarte greu 
de apreciat, mai ales în condițiile 
unui joc programat pe „San Siro“-ul 
oltean, unde gazdele n-au pierdut 
nici un med în campionatul trecui... 
Iată de ce abia acum vom cunoaște 
mai bine potențialul defensiv ai pe- 
troșenenilor, de loc pus la încercare 
în prima etapă ; în sfîrșit, abia acum 
vom putea aprecia mai aproape de 
adevăr pe Gasandxa, Martinovici și 
Peronesou, autorii celor 7 goluri în
scrise în poarta stegarilor. Firește, 
de felul în care
ponenții atacului va depinde și ran-titlul

vor manevra com-

CE VOM VEDEA
ÎN CATEGORIILE

MÎINE

Duminică încep întrecerea și 
Iată programul primei etape:

CATEGORIA B, SERIA I 
'lacăra Moreni — Ceahlăul P. Neamț 
detrom Brașov — Dinamo Victorua 
luourești 
)țelul Galați — Poiana Cîmpina 
letalurgistul București — C.F.R. Pașcani 
’rogresul Brăila — Siderurgistul Galați 
)ltul Rm. Vîloea — Știința București 
îhim-ia Suceava — Dinamo Bacău

SERIA A II-A
fnjrea Dej — A. S. Cugir 
\.S.A. Tg. Mureș — C.F.R. Arad 
LF.R. Timișoara — C.S.M. Reșița 
ZUnerul Lupeni — Clujeana
nd. sîrmei C. Turzii — Crișul Oradea 
''agonul Arad — Gaz metan Mediaș 
linerul Baia Mare — C.S.M. Sibiu

CATEGORIA C, SERIA EST 
jocomotiva Iași — Unirea Focșani 
Lncora Galați — Victoria fio man 
lapid Mizil — Textila Buhuși 
âetalul Rădăuți — Foresta Fălticeni 
lamura roșie Tecuci — Petrolul 
/loin ești 
lloria Bîrlad — Gloria C.F.R. Galați 
letalul Buzău — Minobrad Vatra.

eehipele din

B si C
categoriile B și C.

C.F.R. Caransebeș 
Progresul StrehaJa 

Minerul Deva

A. S.

A.S.A. Sibiu 
Aurul Zlatna
Autorapid Craiova

SERIA NORD
Medicina Cluj — Soda Ocna Mureș 
Minerul Bihor — Faianța Sighișoara 
Sătmăreana — Arieșul Turda 
A. S. Aiud — Chimica Tirnăveni 
Metalul Copșa Mică — Recolta Cared 
Progresul Reghin — Minerul Baia Sprle 
Olimpia Oradea — Steaua roșie Salonta

Programul concursului Pronosport 
nr. 35 de mîine cuprinde cea de a 
doua etapă a campionatului categoriei 
A și șase meciuri din prima etapă a 
campionatului categoriei B.

Nu vă rămîne decît să completați 
și depuneți buletinele la acest con
curs care are în program meciuri 
atractive și echilibrate.

SERIA SUD
’ehnometal București — Progresul 
iorabia
hectrica Constanța — C.F.R. Roșiori 
.M.U. Medgidia —■ Metalul Tîrgoviște 
iltul Sf. Gheorghe — S. N. Oltenița 
iunărea Giurgiu — Electrica Fieni 
ztuscelul Cîmpulung — Portul 
lonstanța 
tutui Tulcea — FI. roșie București

SERIA VEST
Hunedoara — Elec. Craiova 
Tr. Severin — Victoria Călan 
Anina — Tractorul Brașov

Făgăraș — Victoria Tg. Jiu

letalul 
letalul 
linerul

• Cu deosebită nerăbdare este aș
teptat de participant! concursul Pro
nosport de duminică 4 septembrie care 
cuprinde la 'loc de frunte întîlnirile 
primului cuplaj interbucureștean al 
mului. Programul acestui concurs este 
următorul : I. Steaua—Dinamo Bucu
rești, II. Progresul — Rapid, III. Di
namo Bacău — Oltul Rm. Vîlcea, IV. 
UTA — Știința Craiova, V. CSMS lași 
— Dinamo Pitești, VI. Jiul — Pe-

jucătorii Petrolului se numără și 
printre acei caie „judecă" meciul 
de mîine prin prisma acelui 1—7, 
de duminica trecută, din partida 
GS.M.S.—Steaua, ei se expun să plă
tească tribut acestui raționament 
greșit.

In fotbal nu există adevăruri ab
solute. Ceea ce este valabil astăzi 
nu mai are temei mîine, fiindcă nici 
un meci nu seamănă cu altul. Surcla
sată pe teren propxiiu, formația ie
șeană se poate reabilita pe teren 
străin. Mai ales într-un joc cu Pe
trolul, căruia i-a dat de furcă aproape 
în fiecare campionat.

Aceste aprecieri ale noastre nu 
trebuie totuși să vă determine să 
jucați „2" solist la „Pronosport" 1 
Prima șansă o păstrează, bineînțeles, 
Petrolul, echipa care în campionatul 
trecut a fost 
Campionii au 
și desigur că 
a se menține 
locurile din față —- cel puțin acum 
— sînt ocupate. Prevăd victoria plo- 
ieștenilor, dar s-ar putea ca ea să 
fie obținută cu destule emoții.

PETROLUL : M. Ionescu — Pahon- 
)u, Boc, Florea, Mocanu — Juhaz, 
Dragomir — Oprișan (Dincuță), Diri- 
dea I, Badea, Moldoveanu,

C.S.M.S. : Constantinescu — Hu
mă, Pop, Vornicu, Deleanu — Ștefă- 
nescu, Romilă — Incze IV, Stoicescu, 
Cuperman, Baboie.

Arbitrii: N. Mihăileecu la centru, 
Gh. Vasilescu și C. Niculescu la 
tușă.

Meciul trezește interes și. speranțe 
în ambele „tabere". Pe de o parte, 
după punctul cîștigat în deplasare,, 
la Arad, studenții clujeni debutează
— de data aceasta — cu ooazia .peru
lui campionat, în fața publicului fa
vorit. Ceea ce constituie un „atu" 
în plus pen-tru ei. Pe de altă parte, 
Progresul, după stagieratul din „B", 
și-a făcut reintrarea în categoria A 
pr intr-o victorie la limită pe teren 
propriu. Dar, focul, luptei pentru în- 
țîietate abia începe, iar jocurile în 
deplasare sînt tot atîtea probe de 
încercare extrem de dificile. . Este 
tocmai răspunsul pe care vor trebui 
să-l dea duminică fotbaliștii bucu- 
reșteni.

UNIVERSITATEA CLUJ : Ringhea- 
nu — Grăjdeanu, Pexa, Neșu, Cîm- 
peanu — P. Emil, V. Alexandru — 
Marcu, Oprea, Adam, Barbu.

PROGRESUL BUCUREȘTI : Mîndxu
— Gotceriu, Măridoiu, Peteanu, Ad. 
Constantinescu — Neaoșu, AI. Con
stant ine,seu — Oaidă, Mateianu, Giu- 
ou, Mafleuță (Pop).

Arbitrii: Ion Dobrin la centru, Gb. 
Micu și M. Mogoroașe, la tușă.

• O
rile rele
singurul
bucureșlean este ___ ___
Andrei (masorul echipei naționale).

glumă 
spun 
om

cu... Progresa/. Cu
că. la ora actuală, 

de :„lotu din clubul 
masorul Tudose

• Mîine, se prezintă in fața pu- 
Idicului și echipele de categorie B și 
C. Evenimentul mi l-a readus în 
minte pe fostul international Tudor 
Paraschiva, acum antrenorul Victo
riei Tg. Jiu. E-am intilnit, recent, 
la București. Părea neschimbat și... 
totuși ;

— ..Ceea ce -este cel mai greu ca 
antrenor e faptul că în cele mai 
multe cazuri nu depinzi de tine, nu i 
poți influența direct destinul unui 
meci. Băieții ies pe gazon, la joc, 
iar tu rămîi pe „tușă", cu mîinile în
crucișate. Și picioarele aleargă sin
gure, pe loc .

• Petru Emil a luat-o de la în
ceput. Duminică, a „redebutat" in 
echipa Universității din Cluj. Și 
chipa a 
risipitor" 
egal, pe

e- 
marcat „întoarcerea fiului 

prinlr-un lăudabil meci 
terenul din Arad.

VALENTIN PĂUNESCU

(C. Comarnischi)

de neînvins „acasă", 
pierdut la Timișoara 
vor face totul pentru 
măcar în pluton, dacă

(J. Berairiu)

Rapid — U. T. A
Pentru această avancronică iau 

întîl ca etalon rezultatele din prima 
etapă: U.T.A. a realizat meci egal 
la Arad iar Rapidul la Constanța. 
Firește, meciul nul al Rapidului este 
mai valoros, el Iiind obținut în de
plasare, la Constanta de unde e greu 
să pleci ou un punct. Duminică, a-

Steagul iroșu — Farul
Este neîndoios faptul că fotba

liștii brașoveni au o mare „poliță' 
de răscumpărat de la inimoșii lor 
suporteri, după dezamăgitoarea com
portare din prima etapă. Și ei vor 
lupta din răsputeri pentru un rezul
tat cît mai bun.

Sarcina jucătorilor de la Steagul 
roșu nu este însă de loc ușoară, 
deoarece în acest meci ei întîlneec 
o echipă oare știe să „închidă" jocul. 
In plus, Farul Constanta se prezintă 
în orașul de la poalele Tîmpei cu 
recomandarea de a fi evoluat mulțu
mitor în prima etapă, cînd au fost 
la un pas de a cîștiga partida cu Ra
pid București. Credem că la Brașov 
vom asista la un meci aprig disputat.

STEAGUL ROȘU: Adamache -— 
Zaharia, Jenei, Alecu, Naghi — Pes- 
oaru, Năftănăilă (Sigeti) — Selimessi, 
Gane, Gorun, Gyorzi.

FARUL: Manciu — Georgescu,
Tîlvescu, Koska, Gref — Manolache, 
Pleșa —- Ologu, Tufan, Dancu, Kail o.

Arbitrii : Gh. Popovici la centru, 
R. Buzdun și D. Isăcescu la tușă.

Corespondenții noștri care au 
de transmis redacției relatări de 
la competițiile de sîmbătă și du
minică dimineața sini rugați să 
telefoneze duminică, la numerele 
indicate, începind de la orele 
17,30

DE LA I. E. B. S

(C. Antonescu)

• Pentru cuplajul de fotbal de mîine 
de pe STADIONUL, REPUBLICII, înee- 
pînd de la ora 18 și în care se întîlnesc 
echipele RAPID — U.T.A. și STEAUA — 
POLITEHNICA, precum și pentru GALA 
DE BOX de astăzi de pe stadionul Re
publicii, ultima din cadrul Turneului 
internațional, biletele se găsesc de vîn- 
zare la casele obișnuite.
• La ștrandul Tineretului se primesc

înscrieri pentru CURSUL DE TENIS.----
C1MP pentru copii și tineret între 
18 ani.
• ASOCIAȚIILE SPORTIVE POT 

CHEIA CONTRACTE PENTRU REZER
VAREA DE BILETE LA JOCURILE DE 
FOTBAL CE SE DESFĂȘOARĂ IN A- 
CEST AN PE STADIOANELE „23 AU
GUST" ȘI REPUBLICII.

I.E.B.S. ASIGURA CELE MAI BUNE 
LOCURI CONTRACTANȚ1LOR, REZER- 
V1NDU-LE ACELAȘI NUMĂR DE BILE
TE ȘI LA JOCURILE INTERNAȚIO
NALE.

Cel interesați se pot adresa la biroul 
de informații din str. V. Conta nr. 16, 
telefon 11.10.05 interior 218 și la sediul 
întreprinderii, bd. Muncii nr. 37, «telefon 
21.30.30 interior 95.

DE
7—

1N-

PRONOSPORT
trolu'l, VII. Farul — Universitatea, 
VIII. Siderurgistul -— Metalurgistul 
București, IX. CFR Pașcani — Chimia 
Suceava, X. Clujeana — Vagonul 
Arad, XI. CSM Sibiu — Minerul Lu- 
peni, XII. A S. Cugir — ASA Tg. Mu
reș, XIII. CSM Reșița — Minerul 
Baia

litehnica — Steagul roșu (categ. A) 
cum este tipărit pe fluturași! și afișele 
concursului respectiv.

concursului Pronosport 
21 august 1966.

Mare.

ÎN ATENȚIA 
PARTICIPANȚILOR

Se aduce la cunoștință partioipanți- 
lor că în programul concursului Pro
nosport nr. 36 etapa din 4 septembrie 
1966, meciul III este Dinamo Bacău— 
Oltul Rm. Vîlcea (categ. B) și nu Pu

Premiile
nr. 34 din

Premiul excepțional : 1 variantă, a 
75.000 lei (un autoturism „Fiat 850“ 
plus 31.000 lei în numerar).

Categoria I : 2 variante 0,50% 
14.561 lei fiecare;

a

a

Premiul excepțional a fost 
prin tragere la sorți de către 
Andrei din Brăila.

LOTO

La Iragerea Loto din 26 
1966 au fost extrase 
motoarele

12 55 29

Premiul

numere :

50 28 30

special : 26

din

obținut 
Timofte

august 
urnă ur-

20 8 38

30 38

23
1

premii : 911.301 lei, din

Categoria 
475 lei;

Categoria
47 lei;
Categoria
11 lei.

a

a

a

a

Il-a : 76,5 variante a

IlI-a : 767,5 variante

IV-a : 3.801,5 variante

Fond de
care 162.189 lei report la premiul 
special.

Tragerea următoare va avea loc 
vineri 2 septembrie 1966, la Bucu
rești.

Rubrică ledactată de Administra/ia 
de Stat Loto-Pronosport



HANDBAL

a returului
Mîine prima etapa UN CONCURS UTIL

Cele mai bune echipe masculine de 
handbal din țara noastră încep mîine 
întrecerea pentru titlul de campioană, 
în cadrul unei noi ediții a campiona
tului republican, scria I. Este o ediție 
mai importantă decît cele precedente, 
deoarece după prima ei parte, selec
ționata noastră masculină se va pre
zenta la startul campionatului mondial, 
unde arc de apărat cele două titluri 
cucerite în 1961 și 1964, și jocurile 
din campionat vor avea un cuvînt greu 
de spus în realizarea acestei sarcini dc 
mare cinste.

Etapa inaugurală programează un 
singur meci, deoarece o bună parte din 
formații dau jucători echipei de tine
ret, care — după cum se știe — în

treprinde un turneu în Cehoslovacia. 
Așa îneît singurul meci este acela din
tre Dinamo București și Dinamo Bra
șov, programat la ora 11 pe terenul 
din Parcul sportiv Dinamo. în deschi
dere se va juca partida de baraj dintre 
Voința București și A.S.A. Sibiu pentru 
•cuparea unui loc în seria a ll-a mas
culină.

Jocurile Rafinăria Teleajen—Știința 
Calați : Agronomia Iași—Universitatea 
București ; Politehnica Timișoara— 
C.S.M. Reșița se dispută joi 1 sep
tembrie, iar partida Dinamo Bacău— 
Steaua — la 22 septembrie.

prim 
care

Mîine se reiau întrecerile de 
b.i cu prima etapă din retur. Pe 
plan, desigur, categoria A, în 
lupta pentru titlu — Grivița Roșie ?
Steaua? Dinamo? se anunță acer
bă. Totodată însă, interesului pen
tru disputa dintre candidatele la 
primul loc i se adaugă și acela pen
tru lupta dintre candidatele la... ul
timele două locuri. Intr-adevăr, dacă 
studenții timișoreni nu mai au decît 
minime șanse de ordin teoretic să 
rămînă în „A“, în schimb, pentru al 
doilea „bilet de drum spre B“ can
didaturile sînt mai numeroase. Cinci 
formații sînt înșiruite — de la 
locul 7 la locul 11 — pe îngustul in
terval a două puncte. Iată, de altfel, 
„punctul de start1 
tegoriei A :
1. Grivița roșie
2. steaua
3. Dinamo
4. Farul Constanta
5. știința Petroșeni

fl, Precizia Săcele
7. Progresul
8. Rulmentul

al returului ••’a-

ii 
ii 
ii 
ii

0 158— 
1 162—
1 150—
5 63r-

39
70
46
53

32
31
29
23

Bîrlad

11
11
11

5 2
5 1
4 0

4
5
7

52— 59 
47—102 
85—102

23
22
19

SE L ECȚ I ON AT A TU NI ST fi I 
IN ȚARA NOASTRĂ

lunise știe, de cîteva 
antrenor al selecționatei 

Tunisiei, profesorul Con- 
din Timișoara. Antreno 

se ocupă nu numai de pre- 
handbaliștilor fruntași tuni

ci și de întreaga dezvoltare a

9. Gloria
10. C.S.M.S. Iași
11. Constructorul
12. Universitatea

11
11
11
11

Tim.
11 0 0

7
7
7
7

11

72— 73 19 
60—100
58— 92
52— 97

19
18
18

30—156 11

Dinamovist ui Dragomir (in prim plan, cu mingea), aflat de pe acum in vedenie 
selecționerilor, va încerca să-și confirme în retur valoarea (fază din meciul Di- 

namo—Rulmentul Bîrlad).
Foto : A. N'eagu

Iată și programul etapei (în pa
ranteză- rezultatul din tur) : la Con
stanta, Farul — Progresul (0—3) ; 
la Săcele, Precizia — Steaua (O—28); 
la Timișoara, Universitatea — Gloria- 
(3—11) ; la București, în cuplaj pe 
stadionul Dinamo, Grivița Roșie — 
Rulmentul (6—0) și Dinamo — Știința 
Pebroș.eîii (5-—5). In ce privește in- 
tilni-rea Constructorul — C.S.M.S. 
lași, amînală deoarece bucureștenii 
întreprind un turneu în Bulgaria, ea 
a fost programată pentru 7 septem
brie.

EZZ3E3ZE1
ÎNTRECEREA

JUCĂTORILOR BUCUREȘTENI

pe a red 
Iancului, pentru sportiv 
Capitala, s-a încheiat c 

Trandafir (Laromet) 1 
Munole (Constructorul] 
clasamentele finale : 

1. Elena Trandafir 3(J

Sie
ma.
p.d 
8‘J 
8;3. Alexandru Carp (Gloria)

4. Dezideriii Deneș (Constructorii 
p.d., 5. C. Antonescu (Laroin^ 
p.d.

După cum 
activează ca 
masculine a 
stan t in Popa 
nai român 
găti î-ca 
sieni, 
handbalului din această țară. Cu scopul 
de a efectua un schimb de experiență, 
selecționata masculină a Tunisiei în
treprinde un turneu in regiunea Banat, 
In cadrul căruia a> disputat primul joc, 
joi dioipă a-miazăi,, 
mația .Știința din 
promovată în seria 
natului republican, 
ech ipei Știința cu 
(10—6). In continuarea turneului 
handbaliștii tunisieni vor evolua 
Beșița și Lugoj.

la Lovrin cu for- 
localitate, proaspăt 
a II-a a campio- 
Victoria a revenit 
scorul de 15—13 

lor 
la

PETRE ARCAN-coresp. reg.

IIA N D B A LI ȘT 11 BERLINEZI 
ÎNVINGĂTORI LA SIBIU

tiIn continuarea turneului pe care 
întreprinde in țara noastră echipa mas
culină a Berlinului a jucat joi după 
amiază la Sibiu cu o selecționată lo
cală. Meciul a fost viu disputat și a 
plăcut celor peste 1 000 de spectatori 
prezenți. Victoria a revenit, ca urmare 
a jocului mai bun prestat în repriza 
secundă, selecționatei orașului Berlin: 
15—11 (6—8).

1. BOȚOCAN și GH. TOPIRCEANU- 
corespondenți

TIR

BOX

Start în campionatul republican pe echipe
Campionatul republican pe echipe 

(la care s-au înscris 10 selecționate 
de regiuni, împărțite în două serii) 
programează azi și mîine primele 
partide. în etapa I, combinata Iași J- 
Bacău + Suceava întîlnește la Bacău 
reprezentativa Dobrogei. La Cimpu- 
lung Muscel se va disputa întîlnirea 
dintre echipele regiunilor Argeș. + 
Ploiești și formația orașului București, 
iar la Timișoara, selecționata Banatu
lui va primi replica combinatei Cluj -f- 
Hunedoara. în sfîrșit, la Oradea, se
lecționata Crișana + Maramureș va 
fi opusă echipei Mureș-Autonomă 
gh-iară- + Brașov.

Formația 
tcndentelc 
campioană, 
pregătirile,
echipe în dificila întrecere care în
cepe azi, nc-a vorbit, zilele trecute, 
președintele comisiei orășenești de 
box, tov. MARIN ZAMFIRESCU.

„Boxerii care vor reprezenta ora
șul București în campionatul republi
can pe echipe au fost supuși din 
timp unei minuțioase verificări. Pe 
lîngă antrenamentele zilnice, efectuate 
în sala clubului Metalul, pugiliștii 
noștri au participat și la galele de ve
rificare organizate de cluburile Voința

comisia orășe-

Competiția de tenis de masă din Ca^- 
pitală a reunit la start aproape 100 de 
jucători și jucătoare. Rezultate tehnice: 
sini piu seniori, semifinale : Sîndeanu— 
I. Antonescu -0, Gheorghiu—Panait 
2—0, finala: Sîndeanu (Progresul)—Gheor
ghiu (Constructorul) 2*—1, simplu seni
oare, turneu de 3. jucătoare : 1, Carmen 
Crișan cu Roberta Toma 2—1, Elena Cio
banii 21—0-, 2. Roberta- Toma>—Elena Cio
ban u 2—0 ; simplu junioare, semifinale : 
Mihaela Lunțeanu—Giga Mărgărita 2—0, 
Elena Banciu—Doina Iona<șcu- 2:—0!, fina
la : Mihaela Lunțeanu ' ~ ~
Banciu (Voința Munca) 
juniori, turneu final de 5 jucători : 1. 
N. Stelian (Bere Grivița) 
2—1, Gh. Teodor 2—0, N. 
Macovei 2—0, 2. E.
Gh. Teodor 2—1, N. Danielis 2—0, Maco
vei 1—2, 3. Gh. Teodor (Bere Grivița) 
cu N. Daniellis 2—0, Macovei 2—0. 4. N. 
Danielis (ASA)—Macovei (CTS Iași) 2—0. 
La punctajul general, competiția a re
venit asociației sportive Bere Grivița.

(ASA)—Elena
2—1 ; simplu

cu E. Danielis
Daniclis 2—0, 

Danielis (ASA) cu

Concursul organizat în două etape d 
clubul sportiv Constructorul, 
din șoseaua 
fruntași din
victoria Elenei 
fete și Mircea 
La băieți. Iată

Feminin —
p.d. (media a două jocuri), 2. Corneli 
Grecii (Constructorul) 393 p.d., 3. Io: 
na Țuțuianu (Laromet) 387 p.d., i
Ana Marcu (Gloria) 380 p.d., 5. 
Sfetcu (Laromet) 379 p.d.,
cnlin — 1. Mircea Manole 842 
Constantin Rudău (Constructorul) 
p.d.,
P.d., 
834 
319

Cir toate că rezultatele sînt mediocri 
ele ria pot constitui un motiv de ingrl 
jorare deoarece sportivii se află în pliu] 
jierioadă de pregăilire în vederea cati] 
pionalului republican, programat să îi] 
ceapă la jumătatea lunii septembrie. Ir] 
trecerile,, desfă-șui’ale tibr-retur, au iod 
utile tuturor parlierpcmțiloT, deo*reee i-al 
ajutat să descopere o serie de deficienț| 
de ordin tehnic și fizic, asupra cărorl 
vor trebui să insiste la viitoarele ar] 
trenamente. Nu putem trece eu vedere] 
lipsa de la startul competiției a reprd 
zentanților cunosc ut el or ccliipc Voința .4 
Rapid. Nu cunoaștem! motivele ^sențt] 
însă oricare ar fi explicația un> dticlfe I 
clar: întrecerile ar fi însemnat pentrl 
sportivii celor două ednpc, mulți dintr] 
ei membri ai loturilor republicane, ul 
bun prilej de verificare a stadiului pjd 
gătirii în așteptarea con f run țărilor ofi] 
ciale din sezonul de toamnă.

Ma-

p*re- 
de

Capitalei, una dintre 
la cucerirea titlului 

și-a încheiat zilele trecute 
Despre șansele acestei

și Rapid. La pregătirea selecționabi- 
lilor și-au dat concursul numeroși 
boxeri de la Dinamo, Steaua, Rapid 
și Metalul. Antrenorii Gh. Fiat și I. 
Stoianovici, pe care
nească i-a delegat sa conducă pregă
tirile boxerilor bucureșteni, sînt sa- 
tisfăcuți de forma sportivă în care se 
află elevii lor".

— Cu ce... efectiv se prezintă for
mația Capitalei în campionat ?

— După reuniunile de verificare, 
antrenorii au căzut de acord asupra 
următorului lot : G. Pometcu, Șt. Con
stantin, Șt. Ispas, I. Lungu, Gh. Stan, 
S. Dumitrescu, C. Stan, Gh. Stăncuț, V. 
Badea, M. Mariuțan, V. Silberman, M, 
Anghel, M1. Constantinescu, C. Ne- 
goescu și P. Cîmpeanu.

IMPORTANT DE REȚINUT!

MJĂ SEZEMIl DE PE LITORAL
în tot cursul lunii septembrie

la hotelurile din MAMAIA, EFORIE NORD

TARIFE REDUSE

și EFORIE SUD

36 de

LUPTE

Astă-seară la Giulești

Pensiuni (complete) între 1-15 septembrie lei 
între 16-30 septembrie lei 30 de 

sau numai cazare între 1-15 septembrie lei 
16-30 septembrie lei 11

Serii complete de 12 zile, sau la cerere pe 
mai mari sau mai mici.

50% reducere la transportul pe C.F.R.

persoană 
persoană 
17 £ 

perioade

Rezultatele sportivilor bucureșteni 
la Dinamoviada de la rioscova
Recent, s-a desfășurat la Moscova 

Dinamoviada la tir, competiție interna
țională care a reunit la startul celor 14 
probe sportivi de la Dinamo Moscova, 
Dinamo București, Spartac Sofia, Gvardia 
Varșovia, Ruda Hvezda Piaga, Dozsa 
Budapesta, Dynamo Berlin și Altai Ulan 
Bator. Trăgătorii bucureșteni au concil
iat la opt probe. Cea mai bună com
portare a avut-o Marin Ferecatu, care 
a cîștigat proba de armă liberă calibru 
redus 60 focuri culcat cu 594 p. Totodată, 
el a obținut cel mai bun rezultat la poziția

culcat (396 p) din cadrul probei de 
3x40 focuri. Rezultate mulțumitoare 
au mai înregistrat tinerii Ștefan Caban 
(1137 p la 3x40 și 586 p la 60 focuri 
culcat) și Gheorghe Sicorsclti (586 p la 
60 f. culcat). Ceilalți trăgători, ca de 
pildă I. Tripșa, M. Roșea, T. Jeglinschi, 
Rodica lînat, Iudith Moscu au concu
rat sub posibilități. Astfel, Tripșa s-a 
clasat pe locul al IV-lea la pistol viteză 
cu 586 p, iar Iudith Moscu, pe locul 
12, la armă standard 3x20 focuri cu 
543 p.

Rapid-T.U.L. Finlanda
Amatorii de atletică grea din Ca

pitală vor 
astă-seară, 
pînd de la 
reuniune de lupte 
Este vorba de întîlnirea internaționa
lă amicală Rapid — T.U.L. Finlanda. 
Cei cinci reprezentanți ai organiza
ției sportive T.U.L. din Finlanda vin 
la București după un turneu de trei 
întîlniri susținute în tară și. termi
nate cu tot atîtea victorii. Luptătorii 
finlandezi ati obtinut în cursul aces
tei săptămîni următoarele rezultate : 
4'/2—Vi cu Unio Satu-Mare, 3V2— 
l'/2 cu Chimistul Baia Mare și 5—0 
cu reprezentativa regiunii Crișana. 
Oaspeții prezintă luptători de certă 
valoare, ca de exemplu, Eero Tapio, 
vice-campion al lumii, greul Oosmo 
Hekkala etc. Dintre luptătorii rapi- 
diști, care vor evolua astă-seară, a- 
mintim pe cei doi campioni republi
cani de juniori M. Baciu la cat. 63 
kg și I. Enache la cat. 70 kg.

AGENȚIILE Șl FIEIALEIE
avea prilejul să asiste 
în sala Giulești — înce- 
ora 18 — la o interesantă 

greco-romane. O. N. T.
din întreaga tară vâ stau la dispoziție pentru informații 

înscrieri.

• TiR — Poligonul Dinamo, cu în
cepere de la ora 9 : „CUPA ORA
ȘULUI BUCUREȘTI".

• BOX - Stadionul Republicii, ora 
19,30, TURNEU AMICAL INTERNA
TIONAL.

nul Gloria, ora 9,30 : Metalurgistul 
București — C.F.R. Pașcani (cat. B) ; 
stadionul Giulești, ora 9,30 : Tehno- 
metal București — Progresul Corabia 
(cat. a.

• TiR - Poligonul Dinamo, cu în
cepere de la ora 9 : „CUPA ORA
ȘULUI BUCUREȘTI"

• HANDBAL - Stadion Dinamo, 
ora 9,45 : Voința București — A.S.A. 
Ploiești (meci de baraj pentru seria 
a ll-a) ; ora 11: DINAMO BUCU
REȘTI - DINAMO BRAȘOV (campio
natul masculin, seria II.

• LUPTE - Sala Giulești, ora 18 :
RAPID - T.U.L. Finlanda, reuniune de 
lupte greco-romane.

• FOTBAL - Stadionul Republicii, 
ora 18 . RAPID București-U.T. ARAD, 
ora 19/15: STEAUA București - POLI
TEHNICA Timișoara (cat. A) ; fere-

• RUGBI - Stadionul Dinamo, de 
la ora 9 : GRIVIȚA ROȘIE - RUL
MENTUL BÎRLAD, DINAMO - ȘTIIN
ȚA PETROȘENI (categoria A).

RECPEERE - SPCffT-OEVHNĂ. 
TOATE LE REALIZAȚI 
CUMPARÎND CU PLATA N RATE



START! )) V) 9
te și cele 14 echipe vor lua startul în campionatul 
se î ' .

>r în preziua întrecerilor ? Să onorăm această etapă 
hipă pe umerii 
nță,

îndreaptă acum toate privirile și... speranțele.

nu se aventurează
cărora apasă întotdeauna o res- 

în a promite marea cu sarea.

nștiinciozitate. Sintem ho- 
depunem toate eforturile 

avea o comportare cît mai 
noul campionat. Sînt con- 
om absolvi cu bine primul 
>e care-l vom susține miine 
nia studenților clujeni".
U.T.A.-ei: Gornea, Wei- 
irău, Bacos, Secășeanu, 
Izako II, Chivu, Axente, 
na.
ori: N. Dumitrescu și I.

J: „Ne deplasăm la Arad 
mbele puncte puse în joc, 
Atenționăm să ne clasăm 
iin primele 4 locuri. Echi- 
ă se află intr-o bună dis- 

joc, iar înaintarea deți- 
mă mai mult decit

ne determină să tindem spre 
ticarea unui fotbal de calitate, 
cerințele jocului modern, ofensiv, 
cursiv, eficace. Avem posibilități să 
ne menținem printre echipele frun
tașe ale campionatului și vom lupta 
pentru aceasta*.

Lotul echipei Dinamo : Urziceanu, 
I. Popescu, Barbu, I. Stelian, Da
vid, Țîrcovnicu, 
Naghi, Turcan,
Ștefan Vasile și Leonte Ianovschi.

prac- 
după

Dobrin, C. Radu, 
Pop. Antrenori:

C. S. M. S. - Steaua
satis-

„Vom lupta pînă la 
culorilor 

pe supor-
Cluj :
Pexa, 
Emil, 

ifăleanu, Barbu, Adam,

chipei Universitatea 
u, Costin, Anca, 
1, V. Alexandru, P.

VORNICU :
epuizare pentru victoria 
noastre, pentru 
terii ieșeni".

Lotul echipei 
tinescu, Humă,

a răsplăti

Constan

ți.

ar : Eugen Mladin.

îica Timișoara-

C.S.M.S.:
Pop, Vornicu, De- 

leanu, Ștefănescu, Romilă, Incze IV, 
Stoicescu, Cuperman, Nicoară, Ba- 
boie. Antrenori: A. Botescu și Lau- 
rențiu Constantinescu.

CONSTANTIN: „Campionatul
care începe este unul dintre cele 
mai grele din viața echipei noastre. 
Spunind acestea mă gindesc la fap
tul că noi — fotbaliștii de la Steaua 
— avem datoria să demonstrăm 
acum că ceea ce s-a intimplat anul 
trecut a fost un accident. In echipa 
noastră sînt mulți băieți talentați.

care dacă vor înțelege să-și pună 
calitățile in slujba echipei, vom a- 
vea o formație mare. Altfel, doresc 
succes tuturor fotbaliștilor care se 
angajează miine in dificila între
cere".

Lotul echipei Steaua : Suciu, Hai- 
du, Petescu, Jenei, D. Nicolae, Săt- 
măreanu. Negrea, D. Popescu, S. A- 
vram, Constantin, Voinea, ~ 
Soo, Pantea. Antrenor : Ilie

Raksi, 
Savu.

colegiiLIBARDI : „împreună cu 
mei nu ne vom precupeți eforturile 
pentru a oferi spectatorilor jocuri 
de un bun nivel. Dorim să ne men
ținem în categoria A".

Lotul echipei Jiul: Ion Vasile, 
Zamfir, Șerban, Cazan, Pop, Dan, 
Crăciun, Stoker, Sandu, Martino- 
vici, Libardi, Casandra, Peronescu.

Antrenor : Ștefan Coidum.
SIGHETI : „Pentru noul sezon fot

balistic ne-am pregătit intens, cu 
multă conștiinciozitate în vederea 
creșterii potențialului echipei sub 
toate aspectele. Echipa este omoge
nă, întregul lot de jucători dind do
vada unei pregătiri corespunzătoa
re. Exprim dorința unanimă a e- 
chipei de a realiza în finalul între
cerii un loc în clasament superior 
celui ocupat in ediția încheiată*.

Lotul echipei Steagul roșu: Ada- 
mache, Ivăncescu, Zaharia, Jenei, 
Alecu, Pescaru, Sigheti, Selimesi, 
Gane, Necula, Goran, Gyorfi, Năf- 
tănăilă. Naghi, Pilcă, Budai.

Antrenori: S. Ploieșteanu și N. 
Proca.

• Miine, lanterna magică, din 
sufletul fiecăruia dintre noi, cei 
care mergem la fotbal așa cum 
vechii greci se duceau la teatru, 
se va aprinde din nou pentru 
a ne purta în lumea inefabilă a 
dreptunghiului verde, 
spectacol începe...

• Nu de mult, artistul 
VALENTIN TEODORI AN 
întovărășit in două vestiare care 
trăiau tensiunea celor cinci mi
nute dinaintea unui meci decisiv. 
Și iată cîteva reîlecții: „Ceea 
ce deosebește esențial pe actorii 
scenelor de cei ai gazonului 
este faptul că ultimii își joacă 
propriul lor rol. Și In fiecare 
spectacol acest rol are mereu 
altă patlitură, altă intrigă, alte 
personaje care-ți dau o replică 
necunoscută, nerepetată, 
vățată. In scenă totul 
ne, pe gazon viață 
vîrfuri limită de 
atunci ce poale li 
cît să Iii mereu 
astîel de condiții ?'

• Dragostea pentru fotbal este 
ca vinul: cu cit se învechește 
atît capătă mai mult în tărie.

• Cine va îi învingătorul 
„bătălia" care începe? Iată

Marele

emerit 
m-a

nein- 
e ficțiu- 

autentică, cu 
intensitate. Și 
mai greu de- 
tu însuți, in

cu

In 
o 

Întrebare pe care am adresat-o, 
joi după-amiază, unui număr de 

oameni. Nouă dintre

mi-au dat cîștigător Rapidul, li
nul pe Dinamo. Locul anchetei? 
Tribuna stadionului Giulești...

• Două minute cu antreno
rul ILIE OANĂ: „Campionatul 
trecut a avut, pentru mine, O 
recoltă bogată: mi-a „dat" în e- 
chipa națională pe Badea, Moca- 
nu și Dobrin. Ce va aduce cel 
care începe ?“

• Fotbalul — a creat una 
dintre cele mai determinate per
sonalități colective: GALERIA 
O mie, zece mii sau o sută de 
mii de oameni care, 90 de minu
te, își pierd identitatea, profe
siunile, particularitățile fizice 
sau psihice, ambițiile individua
le, Este o masă cu o culoare u- 
nică, cu un singur relief: pasiu
nea pentru fotbal, interesul ma
jor pentru ceea ce se întimplă 
pe aria verde.

• O să fie greu, în campio
natul care începe, pentru „mica 
producție" de fotbal. Publicul 
are acum studii superioare. Le-a 
absolvit, în luna iulie, în fața 
televizoarelor....

• Astăzi la ora 12,30, la Sfatul 
popular „1 Mai", sc petrece unul din
tre cele mai importante evenimente 
din viața lui ION PÎRCĂLAB : SE 
CĂSĂTOREȘTE. Noii familii, tonte 
urările noastre de bine și fericire.

ER : fTrăgînd învățăminte 
i Ignatul trecut, cînd am 
.ea dureri de cap, sintem 
ă avem o comportare bună 
ele etape. Premizele aces

și N. Ma-
Iată o imagine dintr-un meci Dinamo București — Știința Craiova, de care bucureștenii își amintesc cu plăcere (sco

rul a fost 8—0, pentru ei) iar craiovenii...

•V.
cuplajul de fotbal din Ca

ii editat un atractiv program 
ărui cuprins menționăm : 
nou la fotbal ! (cu 
de echipe campioane 

înă astăzi), 
pionatul trecut dintr-o 

bel sinoptic cu toate rezul- 
registrate de fiecare echipă), 
taresul complet al echipelor 
întilnesc in prima etapă a 
atului.
lumea golgeterilor, caleido- 

alte materiale interesante.

erat sînt asigurate prin im- 
experienței „veteranilor" cu 
ie afirmare a tinerilor". 
echipei Politehnica: Petre 
urdan-, Petrovici, Mihăilă, 
li, Grizea, Lereter, Cotor- 
sgep, Mițaru, Hodrea. An
ion Ionescu.
NȚU : „Este greu de dat un 
: gsupra rezultatului meciu- 
L. Timișoara. Echipa noastră 
i' un colectiv în care jucă- 
t totul pentru culorile clu
ed că vom călca cu dreptul 
"campionat*.
echipei Petrolul: Ionescu, 
Pahonțu, Florea, Boc, Mo- 
agomir, Iuhaz, Moldoveanu, 
, Dridea II, Badea, Oprișan. 
i : C. Cernăianu

VALENTIN PĂUNESCU

La începutul unui nou
campionat de fotbal

(Urmare din pag. 1)

ordin tehnic, totuși ar fi de do- 
ca in noul sezon să consta’ăm 
antrenorii muncesc mai m lit 

pentru îmbunătățirea tacticii atacu
lui, fiindcă numai așa vom lichida 
una din deficiențele jocului: INE
FICACITATEA înaintașilor. O altă 
problemă este aceea a conștiinței va
lorii proprii a jucătorilor noștri — 
pentru că există o asemene’ valoa
re — care va trebui să se facă sim
țită îndeosebi atunci cînd înfruntăm 
adversari puternici in întîlniri ofi
ciale, cînd, urmărim atingerea unor 
rezultate legate de calificări în com
petiții de nivel european.

Dar să revenim la jocurile pe 
plan intern, la campionatul care în
cepe miine. După cum se știe, pu
blicul nostru apreciază fotbalul prac
ticat de o echipă sau alta nu numai 
prin prisma calității jocului în sine, 
prin tehnica jucătorilor. Pe zecile 
de mii de oameni ai muncii — iubi
tori ai fotbalului — îi interesează

sul-Dinamo Pitești9
IANU: „Sperăm că publi- 
iurilor de categoria A nu 
it în anul în care am „ab- 
Dorim să practicăm un fot- 
alitate care să se bucure de 
le spectatorilor".
echipei Progresul: Mîndru, 
Măndoiu, Ad. Constantines- 
teuță, Al. Constantinescu, 
dateianu, Ciucu, Ioniță I.

Matache. Antrenori: P. 
^nu și F. Știrbei.
JVNICU: „Nu privim cu 
r campionatul, intrucît anul 
m gustat din „amarul" în- 
i. Stadiul pregătirilor co- 

• perioadei actuale, fapt ce

AVANCRONICA „TRIBUNEI"

etape
■ V. Toma și I. Hrisafi (Bucu-

JTEHNICA TIMIȘOARA — 
JL: O. Comșa (Craiova) — 
n și S. Drăgulici (T. Seve-

IGRESUb —DINAMO Pi
ti. Toth — R. Pop și A. Pop

AMO BUCUREȘTI — ȘTIIN- 
»¥A: M. Rotaru — V. 
C. Alexandru (Iași).

SANDU VICTOR (responsabilul ci
nematografului „Republica"):

„La fiecare început de campionat 
sînt vizitat de „idolii" mei, băieții 
Stelei. In campionatul trecut îmi pro- 
miseseiă locul III și s-au ținut de 
cuvint sosind, în final, pe locul III... 
din coadă. Este drept că, nu făcuseră 
precizarea. I-am iertat la sfirșit de 
sezon, cind cu „Cupa".

De data aceasta — nu știu de ce? 
— mi-au inspirat mai multă încrede- ■ 
re. Poate pentru simplul motiv că 
n-au maj promis nici un loc-, poate 
pentru faptul că „plecăm" din start 
cu un Suciu valid și decis să-i a- 
runce mănușa lui Mihai Ionescu. Și 
în plus mai e în echipă veșnic tînă- 
rul Constantin (simbolul fostului 
C.C.A.), care, miercuri seara pe sta
dionul „Republicii" ne-a mai oferit 
o lecție de „dispecerat" risipind și 
ultimele îndoieli.

în ceea ce prvește pretențiile: 
dacă nici băiețfi n-au vrut să se ha
zardeze în pronosticuri nici eu nu 
voi fi prea pretențios: cer din par
tea lor doar jocuri de calitate și o 
bună reprezentare in „Cupa cupelor*.

Ing. GHEORGHE GEORGESCU 
(București) : „Nu cred că Ra
pidul va pierde și anul acesta 
campionatul. De ce ? Primo: jucă
torii au de acum prea multă expe
riență in... pierderea campionatului, 
așa că se vor pune la adăpost din 
vreme. Secundo: există multă tra

gere de inimă, talent și fotbal de 
bună calitate ia mintea și... picioa
rele favoriților mei Dumitriu și Ion 
Ionescu, C. Dan și Motroc ca echipa 
să Se instaleze în fruntea clasamen
tului Și să nu mai cedeze acest loc 
26 de etape. In sezonul trecut i-am 
încurajat la toate meciurile din Capi
tală; anul acesta am să-i însoțesc și 
la jocurile din provincie, intrucît voi 
merge cu mașina mea personală. încă 
o dată favorită mea nr. 1 este echipa 
Rapid — viitoarea campioană a ță
rii."

RADU NEGRU (lector universitar 
Iași): „Bineînțeles, ca ieșean vreau 
să spun înainte de orice cîteva cu
vinte în legătură cu C.S.M.S. Aș dori 
să evite „sincopele" care au făcut-o 
să piardă elegantul loc 3, deținut 
pină în penultima etapă. Altfel, aici 
dorința confundîndu-se cu convingerea 
— vreau de la al 49-lea campionat 
spectacol de cea mai bună calitate. 
Noi spectatorii, mergem duminică de 
duminică, la fotbal pentru a ne des
tinde, pentru a ne emoționa... este
tic. Deci ?“

MIA MÎNDRU (balerină la teatrul 
G. I. Tănase): „O cursă fără prea 
multe obstacole pentru Progresul șl 
cît mai puține goluri în poarta soțu
lui meu.

VICTOR GHIDARCEA (București) i 
„O urare de drum bun în campionat 
fotbaliștilor de la U.T.A.".

DUMITRU GUZIC (mecanic la uzi
nele „Steagul roșu“-Brașov): „In pri
mul rind jocuri de calitate superioa
re ediției trecute a campionatului 
primei categorii. Condiții sînt. Do
resc cit mai multe goluri create 
din faze spectaculoase. O do
rință veche: arbitraje care să con
tribuie la tidicarea valorii fotbalu
lui nostru".

VIOREL NARAMZI (strungar la 
Rafinăria Ploiești) : „Vacanța s-a în
cheiat. Ce frumoasă a fost în orașul 
„aurului negru". E și firesc pentru 
că aici își au sediul campionii. Dar 
iată că lupta incepe iar. Noi, ploieș- 
tenii, așteptăm noua ediție cu ne
răbdare. Elevii antrenorilor Cernă
ianu și Marinescu vor avea de a- 
părat un titlu de prestigiu. Este o 
sarcină deosebit de grea. Pregătindu- 
se însă cu atenție și dovedind ace
lași spirit de echipă, dragoste față 
de culorile clubului și orașului, ei 
pot aspira din nou la un Ioc fruntaș 
și de ce nu, la reeditarea „finalului* 
1965—66",

MIRCEA ANCUSA (conferențiar la 
Institutul de Medicină Timișoara): 
„Doresc de la noul campionat jocuri 
frumoase, dăruire din partea jucăto
rilor și mai mulți spectatori pe sta
dionul din Timișoara. Urez Politeh
nicii un loc cit mai spre virf". 

ca întrecerea dintre echipe să fie 
dusă în limitele sportivității, ca fot
baliștii să-și dispute întiietc*ca ba- 
zîndu-se exclusiv pe cunoștințele lor 
tehnice. In acest sens, sportivilor le 
revine o mare răspundere față de ei 
înșiși și față de culorile clubului 
pe care le reprezintă, față de pu
blicul spectator. Este de dorit ca de 
pe stadioanele noastre să dispară 
abaterile de la conduita sportivă: 
jocul dur, protestele la adresa arbi
trilor, simulările etc. (aspecte care, 
din păcate, au existat în sezonul 
trecut), care creează o atmosferă 
neplăcută meciurilor și în ultimă in
stanță constituie o frînă în munca 
de ridicare a calității fotbalului ro
mânesc. F. R. Fotbal — așa cum a 
hotărît la recenta consfătuire — va 
manifesta o severitate sporită față 
de abaterile de Ia disciplina sporti
vă și va lua cele mai aspre măsuri 
pentru sancționarea jucătorilor nedis
ciplinați.

Așadar, miine din nou pe stadioa
ne ! Jucători, antrenori, conducători 
de secții, în noul sezon fotbalistic 
să fructificăm din plin experiența 
pozitivă acumulată pînă în prezent, 
să muncim cu și mai multă pasiune 
pentru promovarea fotbalului româ
nesc în rîndul țărilor cu fotbalul cel 
mai avansat din Europa.

Succes, tuturor fotbaliștilor !



I KUGBI

Pregătiri în pragul returului
o La Săcele, pe un timp admirabil și 

un teren bun, s-a disputat meciul ami
cal dintre formația locală Precizia și 
prima clasată a categoriei A, Grivița Ro
șie București. Jocul a fost de ridicat 
nivel tehnic și spectacular și s-a termi
nat cu victoria clară a oaspeților, la 
scorul de 26—18 (17—8). Evoluția celor 
două echipe a permis să se tragă con
cluzia că pregătirile s-au desfășurat bine. 
Au înscris : Irimescu (două încercări și 
o lovitură de picior căzută), V. Mari
nescu (două încercări), Balcan (două în
cercări), M. Rusu (o încercare) și Țibu- 
leac (o transformare) pentru învingători, 
Zețer (o încercare și o lovitură de picior 
căzută), Matache (o încercare și o trans
formare), Datu (o încercare) și Cordoș 
II (două transformări) pentru învinși 
(V. Secăreanu-coresp.).
• Și echipa de categoria B Transpor

tul (fost Victoria) I.T.O. Galați s-a pre
gătit intens, sub conducerea antrenoru
lui Gh. Corangă, prin antrenamente de 
3—4 ori pe săptămînă și meciuri ami
cale : cu Chimia Orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, cu Energia I.G.O. Focșani și 
cu A. S. Tecuci (de două ori). Din pă
cate, nu e de loc sigur că talentul jucă
torilor, priceperea antrenorului și inten
sitatea antrenamentelor vor putea men
ține echipa la nivelul din tur, deoarece 
aceste antrenamente se fac... pe apucate: 
pe plaja de nisip de peste Dunăre etc. 
Atît conducerea I.T.O.. ca întreprindere 
tutelară, cît și C.S.O. Galați ar trebui 
să sprijine mai substanțial activitatea 
acestei echipe care are șanse apreciabile 
de promovare în categoria A (V. Ștefă- 
nescu-coresp.).

Practicați gimnastica de
COMPLEX DE EXERCIȚII PENTRU COPIII INTRE 7-14 ANI

EXERCIȚIUL I. 20 m mers pe vîr- 
furile picioarelor — cu brațul stîng 
sus și brațul drept jos. Brațele per
fect întinse. Se fac 2 pași ș.i se ar
cuiesc brațele spre spate. Pe urmă
torii 2 pași se schimbă brațul drept

tf. Exerciții or trunchi - brațe și picioare

_s~iT^rT*i
3-a 5-6 z-e

V EXERCIȚIU SIMPLU Of ABDOMEN Șl BRAȚE .

I

Gală de verificare

VI RĂSUCIRI DE TRUNCHI

dimineață la domiciliu (li)

pe stadionul Giulești
Astă-seară se va disputa pe sta

dionul Giulești, de la ora 19,30 o 
reuniune de verificare în vederea 
alcătuirii formației Capitalei, pentru 
campionatul republican pe echipe. 
Vor urca treptele ringului pugiliști 
de la Dinamo, Steaua, Metalul și 
Rapid.

•» PlJNTtA

Unde mergem?

Simbâfa
ÎNOT: Bazinul Dinamo, de la ora 

9,30 și 17,30, finalele campionatelor 
republicane pentru juniori și ju
nioare.

BOX : Stadionul Giulești, ora 19,30, 
finala „Cupei Eliberării".

CICLISM i Șos. Olteniței, de la 
,km. 13, ora 15,30, start în etapa a 
iidoua a „Criteriului juniorilor*.

HANDBAL: Terenul Dinamo, ora 
Bucu- 
Berlin

; 17,30, Selecționata orașului 
(rești — Selecționata orașului 
(masculin).

uminipă
de laÎNOT: Bazinul Dinamo, 

orele 9,30 și 17, finalele campiona
telor republicane pentru juniori și 
junioare.

CICLISM: Str. Cîmpinei (între
Piața 7 Noiembrie și str. Mînăsti- 
rea Cașin), de la ora 10, start în 
etapa a treia pe circuit, a «Crite
riului juniorilor".

FOTBAL: Stadionul «Politehnica*, 
ora 9,30, Știința București — Flacăra 
roșie (meci amical); stadionul «23 
August", ora 14 (Calea Giulești — 
Șoseaua Nordului finala pe Capi
tală a campionatului interstrăzi, 
ediția 1966: ora 15,15 Progresul — 
Dinamo Pitești,- ora 17 Dinamo 
Buc. — Știința Craiova.

HANDBAL: Teren Dinamo, ora 
17,30: Selecționata de tineret a Ca
pitalei — Selecționata orașului Ber
lin.

sus și stîngul jos. Exercițiul se exe
cută în ritm mediu, cu spatele 
drept.

EXERCIȚIUL II. Din mers cu bra
țele lateral. Timpul 1. Pas cu drep
tul și îndoirea genunchiului stîng la 
piept. Timpul 2. Sprijin pe piciorul 
drept, întinderea piciorului stîng din 
genunchi. Timpul 3. Se rămîne în 
sprijin pe piciorul drept. Din nou 
îndoirea genunchiului stîng la piept. 
Timpul 4. Coborîrea piciorului stîng, 
pas pe stîngul și se reia exercițiul 
cu dreptul, de 5 ori cu fiecare pi
cior.

plecare, relaxare. Exercițiul se re
petă de 8 ori. Ritm mediu.

EXERCIȚIUL VI. Din stînd cu bra
țele întinse înainte. Timpii 1—2. Ră
sucirea trunchiului la dreapta cu 
arcuire, cu genunchii perfect întinși 
și tălpile picioarelor lipite de dușu
mea. Brațele și capul urmăresc miș
carea trunchiului. Picioarele și șol
durile nu se răsucesc. Timpji 3—4. 
Același spre stînga, prin trecere di
rectă fără oprire în poziția ini
țială. Exercițiul se execută în ritm 
vioi, de 6 ori în fiecare parte.

EXERCIȚIUL VII. Poziția de | 
care șezînd cu picioarele întinse 
brațele întinse sprijinite pe du 
mea cu palmele. Timpii 1—2. înc 
rea genunchilor cu tălpile pe du 
mea. Timpii 3—6. Ridicarea in 
fel încît trunchiul și abdomenul 
fie în linie dreaptă. Timpii 7—8. 
venire în șezînd, cu genunchii 
doiți. Exercițiul se execută de 6

EXERCIȚIUL VIII. 10 m mers 
genunchii în genuflexie, cu legăm 
cu brațele la ceafă. Spatele drepl 
capul sus. Se începe cu 5 m. 
crește progresiv distanța.

COMENTARIUL MEDICULUI

EXERCIȚIUL III. De respirație. Se 
va executa după fiecare 2 exerciții 
de 5 ori din stînd. Brațele pe lîngă 
corp. în timpii 1—4 se inspiră pro
fund și lent pe nas, concomitent cu 
ridicarea brațelor sus. în timpii 5—8 
se coboară lent brațele și se execu
tă un expir profund pe nas.

EXERCIȚIUL IV. Timpii 1—2. Po
ziția de plecare din genunchi pe 4 
labe. Spatele drept, capul sus, coa
tele întinse. Timpii 3—4. îndoirea 
coatelor, apropierea pieptului de du
șumea, cu capul sus și ridicarea 
piciorului stîng sus întins din șold 
și genunchi. Timpii 5—6. Revenire 
în poziția inițială (1—2). Timpii 7—8. 
Același ca timpii 3—4, de data a- 
ceasta însă cu ridicarea piciorului 
drept de 5 ori cu fiecare picior.

EXERCIȚIUL V. Poziția de pleca
re culcat pe spate cu brațele pe 
lîngă corp. Timpii 1—2. Ridicarea 
trunchiului sus cu spatele drept, cu 
capul sus și cu brațele sus. Se exe
cută 2 arcuiri de brațe spre spate. 
Timpii 3—4. Revenire în poziția de

Exercițiile din această perioadă 
trebuie să asigure o bună dezvol
tare a brațelor, antebrațelor, muscu
laturii abdominale și a spatelui, cît 
și reflexul de postură corectă.

Primul exercițiu se va face cu 
abdomenul supt, fapt care combate 
hipotomia abdominală, în timp ce 
mișcarea de brațe întărește muscu
latura umerilor.

Mersul in echilibru, cu brațele 
lateral, se va executa cu o carte 
sau un mic sac de nisip pe cap. 
Prin aceasta se ajută la formarea 
reflexului de ținută corectă. Cartea 
se va pune pe creștet, cu bărbia 
la orizontală.

Exercițiul de respirație se repetă 
după două exerciții de gimnastică, 
asigurind o oxigenare bună a sîn- 
gelui. Respirația corectă are un e- 
fect deosebit de important în a- 
ceastă perioadă de vîrstă, cînd 
afecțiunile căilor respiratorii sînt 
foarte frecvente.

Mișcarea combinată de trunchi, 
brațe și picioare întărește muscula
tura brațelor, antebrațelor și com
bate cifoza (adică rotunjirea prea

accentuată a spatelui, la care I 
tendință școlarii). I

Următorul exercițiu se va /acel 
început cu vîrful piciorului sprijl 
sub o mobilă, în ritm mediu, 
aceasta se întărește mult musctu 
tura abdominală și a spatelui. 1

Răsucirea de trunchi tonii 
mușchii transverși și oblici abl 
minali, cît și musculatura Zombd 

Puntea corect executată anu 
nează mușchii pieptului, brațe! 
abdomenului și ai spatelui. I

Deși este un exercițiu simplu 
aspect, mersul piticului solicită 
treaga musculatură posterioară. 
va executa la început numai dți 
metri, crescind progresiv. Are efl 
și asupra echilibrului.

Să nu uităm că exercițiile se i 
face la început din elan pînă 
organismul se adaptează la ef< 
Corect executate dimineața J 
după masă (cel puțin trei gore dv 
masa de prînz) ajută la ^orf^i 
unei musculaturi tonice, care 
portă cu ușurință oboseala acun 
lată prin șederea în bancă.

Ediția 1966—1967 a campionatelor republicane
în desfășurarea campionatelor re

publicane. ediția 1966—1967 au sur
venit cîteva modificări față de edițiile 
precedente, pe care le aducem la cu
noștință cititorilor noștri. Astfel, seria 
a II-a a campionatului categoriei A 
se Va desfășura sub numele de 
categoria B și va cuprinde două 
serii, atît la masculin cît și la 
feminin, dintre care o serie forma
tă numai din echipe studen-

țești. Se vor reînființa turneele fi
nale pentru echipele de categoria A, la 
oare vor participa formațiile clasate pe 
primele patru locuri — la feminin și 
primele 6 locuri — la masculin, după 
terminarea campionatului.

Și acum, iată echipele care vor lua 
startul în întrecerile campionatelor re
publicane. CATEGORIA A masculin : 
Rapid, Dinamo, Steaua, Tractorul, Poli
tehnica Brașov, Progresul Brăila, Petro

Campionatele europene de natație
(Urmare din pag. 1)

cu Bulgaria, luni la ora prînzuluitea
cu Turcia, iar marți dimineața cu pu
ternica reprezentativă a U.R.S.S. Lotul 
român, alcătuit din: Ștefănescu și 
Frăfilă — portari, Zahan, Grințescu, 
Mărculescu, Fleșeriu, Kroner, Novac, 
Firoiu, Zamfirescu și Popa a susținut 
vineri două antrenamente: unul, dimi
neața, în compania unei selecționate a- 
mericane aflate în turneu în Europa, al 
doilea, după-amiază, alături de repre
zentativa Suediei.

După disputarea meciurilor din cele 
patru serii, vor urma semifinalele, pe 
grupe: primele două echipe din seriile 
A și B. vor forma grupa I semifinală, 
cele din seriile G și D vor alcătui grupa 
a II-a. Rezultatele din serii 
în grupele semifinale.

în cursul după-amiezii de 
bazinul central, o adevărată 
a domnit o mare animație. însoțit de 
fosta campioană europeană și medalia* 
Lă olimpică, Erika Terpstra, actualmente

vor conta

vineri, la 
bijuterie,

DE LA I. E. B. S

ziaristă, am luat un prim 
acest bazin. Pe un culoar 
pe brasiștii sovietici Probo

o apreciată 
contact cu 
i-ani văzut 
penko și Tutukaev în sprinturi repeta
te, alături pe Jean Mosconi, marea spe
ranță a înotului francez, cronometrat de 
fostul campion european Alex Jany. Tot 
vineri, Cristina Balaban și Anca Andrei 
au făcut un antrenament de circa 45 
de minute. Angel Șoptereanu, Vasile 
Costa și Vladimir Moraru au preferat 
să facă cîteva „cronometre“ de verifi
care, într-un bazin alăturat.

Sîmbătă, la ora 18,30, va avea loc 
deschiderea festivă, după care se vor 
desfășura meciurile de polo Spania — 
Suedia și Olanda—Ungaria. Sportivii 
români intră în întreceri duminică : po- 
liștii vor juca cu Bulgaria, Anca Andrei 
și Cristina " 
riile probei 
mir Moraru 
alături de
D’.Oppido
Schibli (Elveția), Madsen (Norvegia), 
Salpa (Finlanda) și Kimber (Anglia). 
Săritorii Ion Ganea și Pantelimon Decu- 
seară debutează luni.

lul Ploiești, Politehnica Timișoara, Mi
nerul Baia Mare, Știința Galați, Viito
rul Bacău și Alumina Oradea (ultimele 
promovate din seria a Il-a a campiona
tului categoriei A); feminin: Dinamo, 
Rapid, Farul, Combinatul poligrafic 
Buc., C.S.M. Sibiu, Universitatea Cluj, 
Penicilina Iași» Știința Craiova, I.C.F. 
Buc., Țesătura P. Neamț (ultimele două 
promovate din seria a II-a).

CATEGORIA B masculin, seria I: Farul 
Constanța, înainte Timișoara, Electropu- 
tere Craiova, Progresul Buc., Ind. Sîr- 
mei C. Turzii, Semănătoarea Buc., Pro
gresul Suceava, C.S.M. Cluj, I.C. Arad 
— cea de a 10-a echipă va fi desemnată 
de F.R.V. Masculin, seria a II-a ; Poli
tehnica Cluj, Politehnica Iași, Știința 
Petroșeni, I.C.F. Buc., I.M.F. Tg. Mureș, 
Univ. Buc., Construcții Buc., Medicina 
Buc., Univ. Craiova, Univ. Timișoara.

Feminin, seria I : Metalul Buc., Par
tizanul roșu Brașov, Progresul Buc., Să
nătatea Arad, Voința M. Ciuc, Progr. 
Tîrgoviște, Drapelul roșu Sibiu, Confec
ția Botoșani. Corvinul Deva, Liceul N. 
Bălcescu Cluj. Seria a II-a : I.M.F. Tg. 
Mureș, Politehnica Brașov, Universitatea 
Buc., Medicina Buc., I.S.E. Buc., Inst. 
pedagogic Pitești, Medicina Cluj, Poli
tehnica Galați, Universitatea Timișoara, 
Universitatea Iași.

Campionatul de calificare, etapa pe a- 
sociație, se dispută pînă la 1 septembrie.

ASOCIAȚIILE SPORTIVE POT t 
CHEIA CONTRACTE PENTRU R 
ZER VA REA DE BILETE LA JOCI 
RILE DE FOTBAL CE SE 
ȘOARA ÎN ACEST AN PE 
DIOANELE „23 AUGUST" ȘI REPUl 
BLICII. I

I.E.B.S. ASIGURA CELE MAI 
BUNE LOCURI CONTRACTANȚILOI1 
REZERVINDU-LE ACELAȘI NUMAI 
DE BILETE ȘI LA JOCURILE lNTEnl 
NAȚIONALE.

Informații la telefonul nr. 21.30.sl 
interior 95 sau 11.10.05 interior 218
• La gtrandul Tineretului se prii 

mese înscrieri pentru ULTIMA SH 
RIE LA CURSUL DE ÎNOT PENTrJ 
COPII între 5 și 14 ani și pentri 
CURSUL DE TENIS DE CÎMP PENI 
TRU COPII ȘI TINERET, între, 'I J 
14 ani. înscrierile, între orele-/AP -TI 
și 16—19.
• Pentru Turneul internațional d< 

box din 26, 27 și 29 august, de 
stadionul Republicii, la care partd 
cipă boxeri din Tunisia, U.R.S.S. q 
din țara noastră, biletele se pun 
vînzare începînd de miercuri 24 
gust la casele speciale din str. 
Vidu. Pronosport calea Victoriei 
2, stadionul Republicii și parcul 
lelor Obor.
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Balaban vor concura în se- 
de 100 m spate, iar Vladi- 
va participa la 400 m mixt, 
Schiller (R. F. Germană), 
(Italia), Wallin (Suedia),

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

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

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

„CRUCEA SUDULUI" LA FESTIVALUL DE LA MAR DEL PLATA

Azi, ultima zi la Pronosport!
Azi este ultima zi cînd mai puteți 

juca Ia concursul Pronosport de 
inline.

Programul de concurs cuprinde 
E- na etapă din turul campionatu- 

categoriei A de fotbal al țării 
stre și șase meciuri din camplo- 

,natul R.P. Bulgaria, întîlniri ataiac- 
• tive și interesante, care suscită toată 
^tenția din partea participanților.

Și acum, vă facem cunoștință din 
Mtimp cu programul concursului 
!PRONOSPORT nr. 35 de duminică 
28 august 1966 1 I. Rapid—U.T.A., 
II. Dinamo Pitești—Dinamo Bucu
rești, III. Steaua—Politehnica Timi
șoara, IV. Știința Craiova—Jiul 
Petrila, V. Universitatea Cluj—Pro
gresul București, VI. Steagul Roșu— 
Farul, VII. Petrolul Ploiești—

C.S.M.S. Iași, VIII, Progresul Bră
ila—Siderurgistul Galați, IX. Oltul 
Rm. Vîlcea—Știința București, X. 
Chimia Suceava—Dinamo Bacău, 
XI. G.F.R. 'Timișoara—C.S.M. Re
șița. XII. Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii—Crișul Oradea. XIII. Mine
rul Baia Mare—C.S.M. Sibiu.

LOTO
La tragerea Loto din 19 august 

1966, au fost extrase 
mătoarele numere : 
7 78 22 73 58 2

Premiul special: 7
Fond de premii: 965 829 lei 

care 148 768 lei report la premiul 
special.

Tragerea următoare va avea loc 
vineri 26 august 1966, la București.

PRONOSPORT
concursului Pronosport 
14 august 1966.

excepțional i 1 variantă 
„Fiat

din urnă

1 21 36
58 22

ur-

83

din

Premiile
nr. 33 din

Premiul
g 75 000 lei (un autoturism 
850“ plus 31 000 lei).

Categoria a III-a j 2 variante a 
11 564 lei.

Categoria a IV-a j 64 variante a 
433 lei.

Report Ia fondul premiului 
nim i 57 548 lei.

Premiul excepțional a fost 
ținut prin tragere la sorți de 
tre participanta Mihai Gabriela 
București.

mi-

ob- 
că- 
din

Rubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-Pronosport.

Procesul alb
O producție a studioului cinematografic „București" 

Scenariul : EUGEN BARBU, după romanul 
„Șoseaua Nordului" 

Re'gia : IULIAN MIHU
FILM DISTINS CU MARELE PREMIU LA FESTIVALUL FILMULUI 

ROMÂNESC 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 - 19»


