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Dc ia trimisul nostru

CUM AU FOST
PREGĂTITE

Feroviarii români s-au calificat în turneul finalTERENURILE
DE SPORT?

al campionatului european de polo(RAIDUL NOSTRU)

-- Ieri dimineață: România — Iugoslavia 11-4
IERI, LA ȘAH

AKAD

» /

A fost un meci specific de 
„dublu", în care toți cei patru 
jucători au trebuit să arunce

atrac- 
constt- 
tneda- 
la U- 

alături

1—0, Gunsberger—Suta 
Neam fu—Voiculescu 
Ungureanu—Soos

Câhmârresii
Rm, VILCtA

100
(f),

să stabilească pe cea de a 
finalistă. Jucătorii iugoslavi 

aveau

pag. a 2-a

semifinalist Ia Utrecht și 
Dieter Kinzel (R.D.G.).

Iată, de altfel, programul 
complet al probelor din cele 
două zile : SÎMBĂTĂ — 100 m

La „startul" unui nou 
n școlar

Ti-
1/2-

72-72-

♦ Simbătâ 10 septembrie 1966 ♦ 8 pagini 25 bani

Astăzi, la bazinul Dinamo

Brtivi din 8 țări la startul campionatelor 
internaționale de notație ale României

liber (m), 400 m liber (f), 
m spate (f), 200 m bras 
100 m bras (m), 200 m spate 
(m), 100 m fluture (m), 100 m 
fluture (f). 400 m mixt (m),
4X100 m mixt (f) și 4X200 
m liber (m) ; DUMINICĂ — 
100 m liber (f), 400 m liber 
(m), 100 m bras (f), 200 iți
bras (m), 200 m mixt (f), 200 
m fluture (m), 200 m fluture 
(f), 100 m spate (m), 200 n> 
spate (f), 4X100 m mixt (m), 
4X100 m liber (f).

CUPLUL ION ȚIRIAC-ILiE NĂSTASE Șl HELGA SCHULTZE 
primii învingători in concursul internațional de tenis

Rîndtll de sus, de la
frig (Franța), Bob Howe (Australia), iudit Dibar (România) și Maria 

Kull (U.R.S.S.).
Rîndul de jos : Ulrich Trettin (R.D.G.), Helga Schultze (R.F.G.), 

Ilie Năstase (România), Giordano Maioii (Italia) și Kora Sche- 
diwy (R.F.G.). Văzuți de NEAGU RADULESCU

decis rezulta- 
ten is maniilor

zilei de ieri 
finale femi-

în luptă întregul lo»r bag-aj de 
cunoștințe, cu folosirea unei 
game variate de lovituri. Cele 
mai solicitate și cele mai s<pec- 
taculoase, desigur, au fost vo- 
le-urile, care au 
tul in favoarea 
noștri.

Pe programai 
au figurat două
nine. Calitatea lor ne-a con
vins încă o dată, că, în aceste 
zile am fost martorii unuia din 
cele mai puternice turnee fe
minine disputate vreodată în 
Capitală.

In finala de simplu fcrneA 
-au înt tiuit două jucătoare 

din elita tenisului european. 
Helga Schultze și Jeanine 
Lieffirig sînt posesoarele unui 
stil cizelat, unor lovituri mult 
studiate și deosebit de eficace#

taxi, la piscina olimpică de 
inamo (ora 16,30) — primul 

în ediția din acest an a 
tonalelor campionate in- 
ionale de natație ale Ro- 

ei. Timp de două zile, iu
ti sportului din Capitală 
avea prilejul să urmăreas- 
cîțiva tineri talentați din 
ria, Cehoslovacia, R.D. Ger- 
, R.F. Germană, Iugosla- 
Polonia și Ungaria, alături 
:ei mai buni înotători din 
noastră. Paralel, la ștran- 
Tineretului. vo<r avea loc 
imineața de la ora 10 și 
-amiază de la ora 14 — 
cerile concursului interna- 
l dc sărituri.

1 din punctele de 
Ie întrecerilor îl va 
evoluția proaspetei

la „europenele" dc 
it, Cristina Balaban. 
nai tînăra sa rivală, Anca 
rei. Nu mai puțin intere- 

vor fi cursele crauliștilor, 
are vor lua startul și cîțiva 
tivi dc valoare din R.D. 
rană (Konig, Lehman), Ce- 
vacia (Tippman, Vanecek) 

caria (Risko, Cseh), sau 
«Ic brasiștilor unde Șop- 

nu și Costa vor suporta 
tul Tui Klaus Barth (R.F.G.)

In clișeu: Zeno Giurasa, u- 
nul din tinerii noștri înotători 
care s-au remarcat în acest an, 
va evolua în cursele de spate 
ale „internaționalelor".

Foto : A. Neagu

Primele finale ale concursu
lui international de tenis au 
dat prilej numeroșilor specta
tori prezenți ieri în tribunele 
de la Progresul să urmărească 
partide interesante și de un 
bun nivel tehnic. Și satisfacția 
lor a fost cu atît mai mare, 
cu cit printre învingători s-au 
aflat și reprezentanții țării 
noastre Ion Țiriac și Ilie Năs- 
tase. Ei au terminat învin
gători în proba de dublu 
bărbați, trecînd cu succes și de 
ultimii lor adversari, perechea 
Bob Howe (Australia)—Hoogs 
(Ș.U.A.). Scorul finalei : 6—3, 
4—6, 6—3, 7—5 pentru Țiriac 
—I. Năstase.

C. COMARNISCHI 
RADU VOIA

(Continuare in pag. a 8-a)

„MONDIALELE" DE VOLEI

România — U.R.S.S. 3-2, 
după un meci pasionant

CONST/INIIN r/iUIÎ

Acesta este itinerarul pe 
re-l vor străbate cicliștii parti- 
cipanți la cea de a XV-a edi
ție a „Turului României".

BUCUREȘTI
f forum

Reprezentativa masculină de vo
lei a României a făcut aseară o 
partidă foarte bună și a reușit 
o prețioasă victorie asupra echipei 
Uniunii Sovietice, actuala dețină
toare a titlului mondial, cu scorul 
dc 3—2 (15—12, 13—15, 13—15, 
15—12, 15—10). Voleibaliștii 
noștri au început jocul energic și, 
datorită acțiunilor de atac foarte 
variate și a blocajului din ce în 
ce mai sigur și mai prompt, au 
reușit să-și adjudece primul set. 
In următoarele două lupta a fost 
deosebit dc echilibrată. Din cauza 
unor greșeli produse de momen
tele de relaxare, jucătorii noștri 
au cedat în final. în seturile IV, 
și mai ales în cel decisiv, echipa 
României a luptat din toate pu
terile, a atacat decisiv, iar blo
cajul a „mers“ admirabil, reușind 
să destrame acțiunile ofensive ale 
formației U.R.S.S. De remarcat 
că în ultimul set, după ce scorul 
a fost echilibrat pînă la 10—10, 
echipa României s-a distanțat cîș- 
tigînd destul de categoric.

Cei mai buni jucători ai repre-

special,
zentativei
Udișteanu, Ganciu, Schreiber, Băr
buță și Grigorovici care au și al
cătuit, de altfel, formația de 
bază. Au mai jucat Dcrzei, Gor- 
beanu, Stoian, Cozonici și Tîrlici.

Arbitrul Ormay (Ungaria) a 
condus cu multe greșeli care au 
dezavantajat echipa română.

Alte rezultate de ieri: Ceho
slovacia—Polonia 3—1 (8, 12,
—14, 8), Bulgaria—Iugoslavia 
3—0 (4, 8, 8).

Clasamentul (alcătuit 
ciul Japonia—R. D.
care se dispută 
ediția) :

1. Cehoslovacia
2. România
3. Japonia
4. U.R.S.S.
5. Bulgaria
6. Polonia
7. R. D. Germană
8. Iugoslavia

noastre au fost Drăgan,

cînd

5
5
4
5
5
5
4
5

5
3
3
2
2
2
2
0

fără ine- 
Gcrmanft 
închidem

o
2
1
3
3
3
2
5

15: 5 
12:10 
11: 9 
12:10
9:11
9:13 
7: 7
5:15

10
8
7
7
7
7
6
5

(Citifi în pag. a 3-a noi amă
nunte cu privire la aceasta 
competifie de lung kilometraj).

Formația noastră 
tăzi echipa Japoniei 
ultima zi a 
cea a Bulgariei.

întîlnește as- 
iar mîine, în 

campionatului, pe

Partida Steagul roșu — Steaua, 
derbiul etapei a IV-a de fotbal

• In Capitală: DINAMO—UNIVER- 
SITATEA CLUJ (simbătâ. la Dinamo) 
și PROGRESUL-FARUL (duminică.

la „Republicii")

„merge" repede, 
fața celei dc a pa- 
a problemelor ei. 
acestea ? Destul de

iferența dintre Gheorghiu și 
tos a devenit din nou minimă 
lă runda a Xl-a: o jumătate 
punct. Aseară, Partos a în- 
s cea de a 6-a victorie în tur- 
, întrecîndu-1 cu albele pe Ga- 
S. Gheorghiu a avut negrele 
Drimer, unul dintre jucătorii
e aspiră Ia locul III. în acea- 

partidă nimeni nu și-a asu- 
t riscuri și rezultatul a fost 

de egalitate.
upa îteva insuccese, Ciocîltea 5*/2* 
ucat, în sfîrșit, o partidă bună, 
dogind printr-un frumos atac
Keicher. Alte rezultate: Vais- 

n—Glii (eseu 0—1, Nacu—Bo

tez 
v2.
Vir .
Partidele Buză—Stanciu și Mi
titelei—Drozd s-au întrerupt. Ieri 
dimineață, în partidele întrerupte : 
Stanoiu—Vaisman 0—1 și Reicher 
—Gavrilă Kl'i—Klz-

Clasamentul: Gheorghiu 9,
Partos Ghițescu și Drimer
6(/2, Ungureanu 6, Buză și Voi
culescu 57'2 (O, Soos și Ciocîltea

Astăzi, de la ora 16,30, se 
joacă runda a XII, cu o partidă 
derbi în program : Ciocîltea— 
Gheorghiu.

întrecerile campionatului euro
pean feroviar de polo intră în 
faza finală. Ieri dimineață, la 
„Tineretului44, s-au consumat ul
timele meciuri djn cadrul seriilor, 
care ne-au adus și satisfacția ca
lificării selecționatei române în 
turneul final pentru locurile 1—3.

In grupa I, meciul hotărîtor a 
pus față în față formațiile Bulga
riei și R.D. Germane. Meciul s-a 
încheiat cu un rezultat egal, 2—2 
(0-0, 1-0, 0-2, 1-0), primul loc re
venind echipei R.D. Germane care 
a avut un golaveraj superior. Nici 
partida decisivă djn grupa a H-a, 
dintre reprezentativele Ungariei 
și U.R.S.S. nu a avut un învingă
tor. Sportivii sovietici au condus 
cu 2—0 și 3—2, dar de fiecare dată 
poloiștii maghiari (care au ratat 
și un „4 metri“) au reușit să 
restabilească egalitatea. Scor fi
nal : 3—3 (0-2, 2-0, 0-1, 1-0) care 
a asigurat formației maghiare (cu 
un golaveraj mai bun) locul I.

Cu mult interes a fost așteptat 
și meciul dintre selecționatele 
României șl Iugoslaviei, care

avea 
treia 
cu un golaveraj superior, 
nevoie doar de un meci nul pen
tru a ocupa primul loc. Partida 
însă a scos în evidență neta su
perioritate a feroviarilor români, 
care au atacat tot timpul în mare 
viteză, s-au deplasat permanent în 
fața porții adverse, șutînd dese
ori imparabil. La sfîrșitul celor 
4 reprize tabela de marcaj a in
dicat scorul de 11—4 (3-1, 2-0, 4-1,
2- 2) pentru echipa noastră. In 
acest meci antrenorul C. Vasiliu 
a folosit următoarea formație : 
Mureșan (Cheța) — Miu 1, Me- 
dianu 2, Băjenaru 4, Culineac, 
Chirvăsuță 1, Ghidali 1, Tonciu 1, 
Rusu 1, Par aschiv eseu. Jocul a 
fost foarte bine condus de Raz- 
madjan (U.R.S.S.).

In celelalte meciuri s-au în
registrat următoarele rezultate : 
Belgia - Polonia 2—1 (0-0, 1-1, 1-0, 
0-0), Iugoslavia - Olanda 11—2 (1-1,
3- 1, 2-0, 5-0) și Olanda - Franța
8—6 (3-1, 1-4, 2-1, 2-0). Iată și cla
samentele celor 3 grupe:

GRUPA A : 1. R.D. Germana
5 p (46—2), 2. Bulgaria 5 p (20—6), 
3. Belgia 2 p, 4. Polonia 0 p ; 
GRUPA B : 1. Ungaria 3 p (16—3), 
2. U.R.S.S. 3 p (12—3), 3. Italia 0 p 
(0—22) ; GRUPA C : 1. Romania
6 p (35—5), 2. Iugoslavia 4 p 
(33—16), 3. Olanda 2 p, 4. Franța 
0 p.

In urma acestor rezultate, în 
cursa pentru cucerirea titlului de 
campioană europeană feroviară au 
rămas selecționatejle R.D. GER
MANE, UNGARIEI și ROMÂNIEI. 
Bulgaria, U.R.S.S. și Iugoslavia 
vor juca pentru locurile 4—6, iar 
Belgia, Italia și Olanda pentru 
locurile 7—9.

Astăzi sînt programate, de la 
ora 9, meciurile Belgia—Italia, 
Bulgaria—U.R.S.S., R.D. Germană 
—Ungarja, iar de la ora 16 
jocurile Italia—Olanda, U.R.S.S.— 
Iugoslavia și România—Ungaria. 
Mîine, de la ora 9 se vor juca 
ultimele meciuri : Polonia—Fran
ța, Belgia—Olanda, Bulgaria — 
Iugoslavia și R.D. Germană — 
România, (a. v«).

Campionatul 
lată-ne în 
tra etape, 
Care sînt 
multe.

Steaua, de pildă, a plecat la 
Brașov mult mai puțin liniștită 
decît era miercuri dimineața. 
Victoria Steagului roșu la Bo
logna a ridicat la pătrat emo
țiile legate de întîlnirea de inli
ne. Oare jocul cu Atletico Ma
drid marchează sfîrșitul degrin
goladei echipei lui Silviu Plo- 
eșteanu, sau este rezultatul unei 
Qupte în desperare de cauză ? 
Greu de dat un răspuns ! Primii 
care vor afla adevărul sînt 
Constantin și colegii săi și toc
mai aceasta este partea cea mat 
grea. Steaua își pune mari sj>e- 
ranțe într-o victorie pe tere
nul din Brașov. Două puncte, cu
cerite aci, îi pot „cimenta" po
ziția de lider al clasamentului 
(bineînțeles, situația este în 
funcție și de golaveraj), avînd 
totodată o importanță aparte 
pentru structura fizică a cehi-1 
pei bucureștene.

Un alt eveniment de prim or
din al etapei este fără nici o 
îndoială întîlnirea de la Cra
iova. In acest campionat, Rapid 
n-a cunoscut înfrîngcrea, dar
nici victoria. Se va afLa oare, 
la sfîrșitul jocului de la Craio
va, în vreuna dintre aceste ipos
taze ? Sau va1 înregistra oel dc 
al patrulea „nul"? Pînă dumi-

(Continuare in pag a 5-a)



LA „STARTUL11 UNUI NOU AN ȘCOLAR

Cum au fost pregătite 
terenurile de sport?

RAIDUL NOSTRU

Se apropie, noul an școlar. După o vacanță minunată, petrecută la mare sau la munte, elevii 
sînt gata pentru noul... start. Ei răsfoiesc caietele de anul trecut, privesc cu firească cu
riozitate manualele noi, abia ieșite de su b teascurile tipografiilor. Din ce în ce mai des 

trec pe la școală, pe care o revăd cu plăcerea cu care reîntîlnești un prieten caruia i-ai simțit lipsa. 
Și privirile școlarilor caută terenurile de sport, remarcă fiecare noutate.

CUM AU FOST ELE PREGĂTITE PENTRU ÎNCEPEREA ANULUI ȘCOLAR? Iată tema 
raidului întreprins într-o serie de școli și licee din Oradea, Cîmpina, Cluj, Tr. Severin, Băicoi, 
Focșani și București.

COLABORARE RODNICA

Școala generală nr. 8 din Tr. Se
verin este nouă, ca atîtea alte școli 
din țara noastră. In curte, o ima
gine plăcută : terenuri de baschet, 
volei ' și handbal, sector pentru atle
tism, groapă pentru sărituri, toate 
bine îngrijite. Profesorul de educație 
fizică, Gheorghe Mischie, depune o 
muncă rodnică pentru buna des
fășurare a activității sportive din 
școala respectivă. In colaborare 
slrinsă cu direcțiunea școlii, el a 
reușit să transforme curtea într-o 
adevărată bază sportivă. Acum șe 
lucrează la amenajarea unei încă
peri în care să se instaleze 5—6 
dușuri

Liceul nr. 3. Directorul acestui 
liceu, Constantin Ciobotea, este un 
mare iubitor al sportului. Acest lu
cru se vede și din spiijinul pe care 
l-a dat profesorilor de educație fi
zică Teodora IJdrea, Eugenia Gru- 
lescu și Dumitru Sîrbulescu, cind a 
lost vorba de amenajarea în curtea 
școlii a unpr terenuri de baschet, 
volei și handbal, a unei piste și a 
unei gropi pentru sărituri. *

DOAR URME ? /

Am intrat și fn curtea Liceului 
nr. 2, unde știpm că sînt terenuri 
sportive inimoase. Dar... surpriză. 
N-am găsit decît urmele unui teren 
de baschet, panouri cu scinduti lipsă, 
inele ovale (doar o minge de rugbi 
ar trece prin elef, iar în locul zgurei 
— nisip și pietriș in care stăteau 
bine... înfipte cărămizi și pietre. Te
renul de volei înseamnă acum doar... 
stîlpii (și ei strîmbi). In rest, mără
cini și .iarbă. O groapă de sărituri 
fără nisip, cu apă in ea și cu margi
nile netaluzate. Cam așa arătau niște 
terenuri de sport înaintea începerii 
cursurilor. Cum își jtistifică activi
tatea profesorii de educafie fizică de 
la acest liceu ? Profesoara Olimpia 
Dincă (normă întreagă) și profesorii 
Petre Romanescu și Ștefania Nico- 
licea (cu cîle o jumătate de normă/ 
n-au oare nimic de spus ? Sau. mai 
bine-zis, de făcut ?

Cam tot așa se prezintă și tere
nurile din curfile școlilor generale 
nr. 2, 3, 4 și 5. In curind, trebuie 
să înceapă cursurile, orele de edu
cație fizică. Dar cum ? Pe ce tere
nuri ? Sau se vor desfășura tot ca 
piuă acum ?

ABSENT:
SPIRITUL GOSPODĂRESC

Am lăsat la urmă Liceul m. i, 
unul dintre cele mai mari din re
giunea Oltenia. Aici învață și fac 
sport și elevii Școlii sportive. Ne-am 
ti așteptat ca la Ș.S.E. să găsim 
terenuri și amenajări sportive fără 
egal în oraș. Dar, mare ne-a fost 
deziluzia cind am văzut unde își des
fășoară activitatea elevii de " la 
Ș.S.E. Terenul de handbal este im
practicabil. Pe el nu există nici urma 
de zgură. In schimb, pietriș din bel
șug. Intre punctul de la 7 metri și 
careul de 6 metri trece un' canal de 
scurgere a apei. Ne întrebăm : cum 
execută elevii aruncarea din săritură,, 
aruncarea din plonjon sau angajarea 
pivotului ? Pentru a face acest lucru 
le-ar trebui îndemînare de... acrobați. 
Orice luare de contact cu „solul" 
lasă precis urme. Terenul de volei 
— la fel, iar cel de baschet, cu pa
nourile culcate lingă zidul liceului...

Tovarăși profesori de la Ș.S.E. ! De 
multe ori ați spus că nu sintefi spri
jiniți. Realitatea arată însă altceva :

SPORTUL POPULAR
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că aici lipsește spiritul gospodăresc. 
Avem atîtea exemple de profesori 
de educație fizică cu inițiativă care 
au reușit, cu ajutorul elevilor, al 
comitetului de părinți și al conduce
rii școlilor să amenajeze terenuri 
sportive pe care ți-e mai mare dra
gul să lucrezi.

Oare la Liceul nr. 1 nu se poate?

PISTA ACOPERITA PENTRU 
ATLETISM

Din orașul de ,pe Someș s-au 
ridicat mulți sportivi de performanță. 
Tradiția sportivă a orașului Cluj 
este păstrată și continuată. Viitorii 
performeri au la dispoziție tere
nuri și săli bine îngrijite, in care 
își desfășoară activitatea. Școala esle 
și aici o adevărată pepinieră a spor
tului de performanță-

La Liceul Nicolae Bălcescu Învață 
și făc sport și elevii Liceului cu pro
gram de educație fizcă. în curtea 
spațioasă au fost amenajate terenuri 
de volei, handbal, baschet, sectoare 
pentru atletism etc. Ele sînt, desigur, 
și rodul preocupărilor profesorilor 
de educație fizică. începind din iarna 
acestui an atleții vor lucra ca în 
plină vară, feriți de ger și zăpadă : 
intr-o anexă spațioasă s-a amenajat 
o pistă de atletism. Sînt realizări fru
moase, pentru care profesorii de 
educație fizică de la Liceul Nicolae 
Bălcescu din Cluj merită toate felici
tările.

Școala generală nr. 4. Și aici, 
mina gospodarilor se vede. Noul an 
de învățămînt poate începe și o dală 
cu el și activitatea sportivă.

Liceul nr. 9 are la dispoziție te
renuri de volei, baschet și handbal, 
sectoare pentru atletism. Toate a- 
cestea au fost realizate prin munca 
entuziastă a profesorului Mircea Vi- 
nași, care, împreună cu conducerea 
școlii, a pus totul la punct, astfel 
că noul an școlar îl găsește „gala 
pentru start". Panourile, porțile de 
handbal, plasele au fost reparate și 
acum așteaptă primele ore de educa
ție fizică.

EXEMPLE ȘI... EXEMPLE

Liceul nr. 1. Pretutindeni, atmo
sferă de lucru : se zugrăvesc să
lile de clasă, se schimbă dușumele,

CA ÎN... EL ZORAB
Panoul:

— De-acum elevii tăi miloși, 
M-or ocoli și-ți fac reproș 
C-am putrezii sub stropii grei 
Și-acum, dărîmă-mă de vrei

Și-aruncă-mă la... coș 1
Desen de Al. Clenciu 

se spală geamurile... Pe terenul de 
baschet din curtea liceului se află 
o pereche de panouri noi, iar ală
turi, nisip, var, cărămizi etc.

— Un adevărat șantier 1 Pe cînd 
inaugurarea noilor terenuri? — 
ne-am adresat profesorului de edu
cație fizică Vladimir Gavrilită.

— Foarte curind. în orice caz, 
înaintea începerii anului școlar. 
Acum scoatem panourile vechi și 
le montăm pe cele noi. După aceea, 
nivelăm terenurile și așternem un 
slrat de zgură. Sînlem în... reparație 
generală. Reamenajăm sala de gim
nastică, îmbogățind-o cu vestiare, iar 
nisipul pe care-1 vedeți este destinat 
sectoarelor de atletism. De asemenea, 
s-au terminat — de curind — lucră
rile pentru instalarea gurii de apă 
la terenul de volei.'

Am trecut pe la sala de gimnastică 
(se lucra de zor la parchetarea ei) 
și ne-am oprit mai mult la terenul 
de volei.

—■ Terenul de Volei, ne-a spus ospi
taliera noastră gazdă, va fi încon
jurat cu peluze de iarbă. Aici, ne-a 
arătat prof. Gavrilită o încăpere a- 
flată în fața terenului de volei, in
tenționăm să amenajăm un vestiar.

Văzînd ritmul în care se muncește 
am fost convinși că toate lucrăxi.le 
vor fi terminate la timp.

★
Ne-am oprit puțin și pe la perla 

orașului, cum denumesc localnicii baza 
sportivă a Grupului școlar energie 
electrică, compusă din terenuri de 
baschet și volei, cu tribune și insta
lație de nocturnă. Cînd am ajuns 
aici, un tînăr stropea terenurile, iar 
groapa de sărituri era plină cu nisip 
proaspăt. Peste tot se vedea grija 
deosebită pentru întreținerea terenu
rilor <țe sport.

Aceeași impresie am avut-o privind 
și terenul de volei și sectoarele de 
atletism din curtea Școlii generale 
de 8 ani nr. 1, vizitînd terenurile de 
handbal, baschet Și sala de gimnasti
că a Grupului școlar petrol.

★
O impresie neplăcută ne-a pro

dus însă baza sportivă a Liceului 
nr. 2. Se vede că terenurile de volei 
și baschet au fost lăsate de multă 
vreme în părăsire. Porțile terenului 
de handbal de-abia se mai țineau 
în... picioare. Cu mare greutate am 
descoperit groapa de sărituri, deoa
rece fusese năpădită de iarbă. Aceas
tă situație se prezintă ca urmare 
a neglijentei manifestate atît de cei 
doi profesori de educație fizică, 
Mihai Pastor și Rodica Prodan, cît 
•și de conducerea școlii. Păcat ! Aici 
există suficient spațiu, de care cele
lalte școli din oraș duc lipsă. Ce 
părere are conducerea școlii ?

★
Cînd am intrat în curtea Școlii 

generale de 8 ani nr. 2 ne-am dat 
seama, de la prima vedere, că fru
mosul complex, sportiv amenajat cu 
un an în urmă, a fost lăsat în voia... 
soarlei. Pista de atletism este acope
rită de iarbă, semn că de mult nu 
s-a mai alergat pe ea, panourile te
renului de baschet s-au stricat. Nu 
este admisibil ca o bază sportivă 
în care s-au investit bani și sule de 
ore de muncă să fie atît de prost în
treținută.

ORELE POT SA ÎNCEAPĂ

Elevii Centrului școlar din Ora
dea au la dispoziție o frumoasă 
bază sportivă. Se vede „mîna gos
podarului" din felul cum se pre
zintă terenurile, din grija cu care 
sînt întreținute. Terenuri de volei, 
handbal și baschet înconjurate de tri
bune spațioase, instalație de noctur
nă, care ajută la continuarea activi
tății pînă seara tirziu. Profesorii de

educație fizică Sever I-ladadea și 
Florian Perneș se îngrijesc tot timpul 
ca terenurile să fie puse la punct 
(cînd apar mici stricăciuni ele sînt 

■înlăturate imediat), ca echipamentul 
să fie curat și bine păstrat, iar ma
terialele necesare activității să se 
afle la locurile stabilite, cunoscute 
de toți elevii. Da ! La Centrul școlar 
din Oradea orele de educație fizică 
pot să înceapă !

LA LOC DE FRUNTE.. 
NEGLIJENȚA!

Liceul nr. 3. Păcat de spafiul 
mare pe care îl oferă curtea 
școlii... Terenurile de volei, baschet 
și handbal pot fi identificate astăzi 
doar de... arheologi 1 Zgura roșie este 
acum „ornamentată" cu smocuri de 
iarbă, iar panourile de baschet arun
cate undeva. Stîlpii susținători ai pla
sei de la terenul de volei lipsesc, 
iar porfile de la terenul de handbal, 
zadarnic le vei căuta. A existat și o 
groapă pentru sărituri dar acum in 
ea, în loc de nisip se ailă „buruieni". 
Școala își deschide porlile pentru un 
nou an de învățămînt. Dar orele de 
educație fizică cum se vor desfășura?

Adresăm întrebarea profesorilor 
de educație fizică Iudilh Harmali, 
Margareta Silaghi și Ludovic Ne
meth.

FocșanL
ACASA, LA VIITORII 

PERFORMERI

Liceul Unirea, pe care l-am vizi
tat în prima decadă a lunii sep
tembrie, se bucură de un fru
mos prestigiu sportiv: atleții, gim- 
naștii și echipele de handbal, baschet 
și volei au ocupat locuri fruntașe 
în competițiile și campionatele la 
care au luat parte pînă acum.

Dornice de a obține noi succese 
și în cursul apropiatului an de în
vățămînt, conducerea și cadrele di
dactice ale acestui liceu s-au preo
cupat intens de crearea unor condiții 
tot mai bune pentru desfășurarea 
orelor de eduicație fizică și pregăti
rea diferitelor echipe. S-a cumpărat 
echipament șl material sportiv, s-a 
făcut curățenie în sala de gimnastică 
iar terenurile de baschet, bine îngri
jite, te îndeamnă parcă să Ie fii 
oaspete. Totul îi așteaptă pe elevi.

*
Din cele relatate se desprinde clar faptul că apropierea noului ptî 

de învățămînt se simte în majoritatea școlilor pe care le-am vizitat. Ol 
demonstrează terenurile și sălile de sport care — reamenajate sau bine| 
întreținute — vor oferi încă de la început condiții optime pentru găzduirea 
orelor de educație fizică. Pe alocuri am găsit însă licee și școli pe care 
începerea cursurilor le va găsi nepregătite. Aceste școli au obligația să 
acționeze fără întîrziere, din mers.

într-o serie de licee și școli generale, terenurile de sport, în care s-au 
investit importante sume de bani și nenumărate ore de muncă, se degra
dează sub privirile nepăsătoare ale celor care ar trebui să le aibă în 
grijă. E de neadmis ca aceste bunuri obștești să fie lăsate Ia voia întîm- 
plării. Problema capătă și un alt aspect: dacă terenurile și sălile de sport 
nu corespund cerințelor, fără îndoială că NICI ORELE DE EDUCAȚIE 
FIZICA NU VOR PUTEA CORESPUNDE DIN PUNCT DE VEDERE 
CALITATIV.

Socotim că problema întreținerii și folosirii judicioase a bazelor 
sportive nu trebuie lăsată numai pe seama PROFESORILOR DE EDUCAȚIE 
FIZICĂ. Conducerile școlilor au datoria să contribuie efectiv la rezolvarea 
tuturor problemelor, să-i tragă la răspundere pe profesorii de educație 
fizică care nu-și fac datoria, să îndrume și să coordoneze pregătirile In 
vederea noului an școlar.

Prezența secțiunilor de învățămînt ale sfaturilor populare este absolut 
necesară în această privință. —■»

Raid anchetă realizat de PAUL IOVAN și 
TR. IOANIȚESCU

O MINA REPARĂ, ALTA 
STRICA!

La Liceul „Alexandru loan Cuzd 
am fost satisfăcuți numai în £>art| 
de pregătirile făcute în vedereffWtoil 
lui an școlar. Astfel, dacă s-a lua 
inițiativa de a se reamenaja sala d| 
sport, construindu-se sobele și ii] 
stalațiile sanitare necesare, în schiml 
se deteriorează aparatele de gimnan 
tică pe care le-am găsit aruncat] 
în... gioloz. De asemenea, pe terenu 
rile de baschet se afla nisip, schele 
cărămizi și alte materiale de con 
strucție, deși în curtea școlii se ga 
sea suficient loc unde puteau 1 
depozitate.

Această stare de lucruri se dato 
rește, în bună parte, celor doi pro 
fesori de educație fizică, Lina Pri 
mejdie și Panait Oprea, care — dup; 
cum ne spunea directorul liceului 
Gheorghe Nicojau — n-au mai da 
de multă vreme pe la școală, uitîn< 
cu totul de pregătirile în vedere; 
noului an școlar.

BaicoL
DIN NOU ÎN CLASE... I

La liceul din localitate au fnl 
ceput încă din primăvara anul 
lui trecut lucrările de amenajare J 
unor terenuri de fotbal, handbal, voi 
lei și baschet și a unor sectoare’ tia 
atletism. Fiind situate pe un ăea/i 
nivelarea lor a necesitat mii decora 
de muncă. Apoi au fost aduse panoul 
rile pentru baschet și stîlpii pentril 
volei, au fost confecționate porțilq 
pentru handbal și fotbal, dar, diJ 
nefericire, toate acestea așteaptă] 
cam de mult timp, să fie montatei 
Tovarășa Anișoara Vasiliu, directoal 
rea liceului, ne-a explicat că rămfJ 
nerea în urmă a lucrărilor se dato-| 
rește lipsei unui compresor, problema 
care depășește posibilitățile co/idu-l 
cerii școlii. I

Așadar, cei peste 1 000 de eievll 
nu vor putea beneficia încă de tere-l 
nuriie necesare bunei desfășurări al 
orelor de educație fizică, continufnd] 
să lucreze în sălile de clasă. Deoa
rece necesitatea terenurilor mențio
nate e de necontestat, se impune in
tervenția forurilor superioare.

★



dis-

din 
unei

C. Prodan (Dej) care n 
p din 10 focuri, iar la 
loc a revenit concuren 

Marcu (Huedin) cu 118 p.

la „finala 
de vară, 
toate ra- 
total 650

adevărat
de

toate direcțiile. Programul 
inaugurarea întrecerilor 

sportive.
cu primele confruntări au 
surprizele. Mai întîi, ține

Spartachiada de vară
SARBATOARE SPORTIVA LA BISTRIȚA

plat băieți au fost înscriși 18 con- 
curenli împărțiți în 3 serii. Bistri- 
țeanul E. Moldovan, funcționar la 
Sfatul popular raional, a cîștigat fi
nala cu un timp destul de bun: 11,5 
sec., iar alți patru concurențl au so 
sit sub 12 sec. O luptă aprigă a avut 
loc la 400 m. Favorit era același 
Moldovan. Dar, pe ultima parte, 
după ce condusese, s-a sufocat șl a 
abandonat. Primul a trecut linia de 
sosire I. Zăhan, muncitor la Fabilca 
de sticlă din Turda, urmat la numai 
o zecime de secundă de clujeanul 
L. Vilson. Dintre probele atletice 
mai menționăm cursa de 1 500 m <16 
concurenti) cîștigată de E. Gledis 
(Cluj) cu 4:30 și săritura în lungime 
care i-a revenit juniorului V. Mesa- 
roș (Dej), în vîrstă de 16 ani, cu 
5,80 m. La poligonul de tir, în frun
tea celor 14 trăgători s-a situat cea
sornicarul - - -
realizat 75 
fete primul 
tei Armida

După-amiază, sportivii au partid 
pat la o frumoasă festivitate, defl- 
iînd în acordurile marșului fanfarei 
din localitate. Și apoi din nou in în 
trecere pînă seara tirziu.

Duminică dimineața. Timpul a 
continuat să fie bun. Spectatorii bis- 
triteni nu știau unde să se oprească 
mai întîi. Pe toate terenurile se des
fășurau întrecerile finale, iar prin
tre protagoniști erau și sportivii din 
localitate. Cej mat multi s-au oprit 
la terenurile de handbal unde își 
disputau primul loc echipele din 
Cluj și Bistrița. Atît jocul fetelor 
cit și cel al băieților au prilejuit 
„dueluri" spectSculoase și spre sa
tisfacția celor prezenti victoria a re
venit echipelor din Bistrița.

De Ia Năsăud însă ni se comuni 
cau victoriile clujenilor la fotbal și 
volei. Urmărite cu viu interes 
fost și întrecerile de trînță și 
clism, unde cele mai multe 
întîi au revenit sportivilor

Sîmbătă dimineața. Sute de tineri 
•tinere în echipament sportiv mul

ticolor merg voioși spre stadionul 
ogresul din Bistrița. Și-au dat în- 

îlnire aici venind de la Aiud, Cluj,
Cîmpeni, Dej, Huedin, Gherla, Nă- 
ăud, Turda, Zalău și bineînțeles lo<r 

li s-au alăturat cei din Bistrița, pen
tru a-și disputa întîietatea 
egională" a Spartachiadei 

Au răspuns deci prezent 
ioanele regiunii Cluj. în 
de sportivi.

Pitorescul 
complex 
handbal, 
atletism 
chiar de 
nou scria cu majuscule 
VENIT DRAGI PARTICIPANȚI LA 

RTACHIADA DE VARĂ!'
După ora 9 mingile au început să 

îooare în 
prevedea 
cu jocuri

O dată 
apărut și 
rele voleibaliste din Bistrița, le-au 
eliminat pe favorite — sportivele de 
la Sănătatea Cluj. Astfel, dr. Ma
riana Butură, asistentele medicale 
Maria Sele, Dorina Bota, Ana Că- 
pîlna și celelalte coechipiere au fost 
nevoite să devină spectatoare. Apoi, 
pe terenul de baschet tinerii 
Huedin au făcut „zile fripte* 
alte pretendente la primul loc 
echipa Zalăiilui 
pus în final cu 62—57. 
clujenii de la asociația 
„răzbunau* voleibalistele 
la scor reprezentativa 
(^4» 11).

Și, pe rînd, echipele

stadion, un 
sportiv, cu terenuri 
baschet, volei, sectoare de 
etc. i-a primit sărbătorește 
la intrare. Pe un mare pa- 

,BINE AȚI

de care au
La handbal 

Porțelanul 
întrec!nd 

cîmpenilox

raioanelor 
au intrat pe terenuri întrecîndu-se 
cu dirzenie în aplauzele spectator 
lor bistrițeni.
i Deosebit de disputate 
întrecerile atletice, mai 
unele probe, datorită 
mare de participant!, a 
de mai multe serii pentru a fi de
semnați finaliștii. De pildă, la 100 m

au fost șt 
ales că la 
numărului 

fost nevoie

au 
ci 

locuri 
clujeni.

C. CH.

ÎNSEMNĂRI de LA SUCEAVA
a fost locul de întîlnire a celor maiDuminică, bătrînul oraș moldovean 

buni sportivi din regiunea Suceava, participanți la faza regională a Spartachiadei 
de vară. De la întîlnire nu a lipsit nici o delegație din raioanele care și-au anun
țat participarea. La ora 9, autobuzele cu sportivi au făcut primul popas la sediul 
Consiliului regional UCFS Suceava. O oră mai tirzlu, nenumărați locuitori ai 
orașului — avizați de eveniment prin foarte multe afișe, amplasate în punctele 
de mare circulație — au luat cu asalt bazele sportive pe care își disputau șan
sele tinerii atlețl, trăgători, voleibaliști, handbaliști și luptători din regiune.

Timp de 5 ore a existat, pe cele două stadioane care au găzduit întrecerile, 
o atmosferă de mare interes, ce se accentua pe măsură ce veneau „finalele”. 
Vralelor de la stadionul Chimia, unde se întreceau atleții, le răspundeau aplau
zele de pe frumoasa bază sportivă din apropierea Sălii Sporturilor, generate de 
golurile spectaculoase ale liandbaliștilor sau de răsturnările neprevăzute de scor 
în partidele de volei. O notă particulară a fost dală întrecerilor de participarea 
(in afară de concurs) a cîtorva echipe și sportivi de performanță. Tinerii concu- 
rențl au dat totul pentru a obține rezultate cit mal apropiate de cele ale acestora, 
unii dintre el dovedind frumoase calități. Aceștia au fost luați în evidență de 
secțiile nominalizate pentru a fi pregătiți ca viitori sportivi de performanță.

Iată cîtiva dintre cîștigătoril titlurilor de campioni regionali ai Spartachiadei 
de vară : Rodica Zabolotnlc (Rădăuți) — la săritura în înălțime fete, care a sta
bilit și un nou record regional de junioare cu performanța de 1,41 m. Delia Ol- 
teanu (Botoșani) — la disc, E. Perhinschi (Suceava) — la lungime fete. Elena 
Ursacho (Dorohoi) — la suliță, P. Hrițcu (V. Dornei) — la 1500- m plat băieți, 
V. Prundeanu (Cimpulung) — la săritura în înălțime băieți, trăgătoarea O. 

^Apostol (Suceava), luptătorii P. Bădiliță (Rădăuți), G. Bombă (Botoșani), și R. 
“ pinzaru (Suceava).

Programul cel mai atractiv al zilei l-au constituit disputele de.pe terenurile 
djț-handbal și volei. După o luptă strînsă, în care au fost angrenate 6 echipe, 
titlul de campioană regională a Spartachiadei de vară la handbal masculin a 
revenit formației Voința Cîmpulung, învingătoare în finala cu Foresta Gura 
Humorului cu 12—7. La volei băieți, cea mai bine pregătită s-a dovedit formația 
Foresta.

De subliniat buna organizare a concursurilor la care și-au adus contribuția 
Consiliul regional UCFS Suceava, activiștii sportivi și profesorii do educație 
fizică din localitate. A. BREBEANU

A W-A EDIȚIE A „TURUEIM ROMÂNIT
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• Citeva cuvinte despre 

oaspeții din Olanda® Cei 

mai buni cicliști vor fi 

premiali® A apărut pro

gramul „Turului României"

Așadar, mai sînt doar
4 zile pînă la startul 
celei de-a XV-a ediții a 
„Turului României". în 
Capitală au și sosit ci
cliștii din reprezentativa 
Olandei. Gabriel Minne- 
boo este cunoscut iubi
torilor sportului cu pe
dale din tara noastră. 
El are 21 de ar.i și a 
cîștigat chiar în acest 
sezon — fără drept de 
apel, am spune — „Cu
pa orașului București", 
competiție de fond care 
a programat trei etape. 
Colegii săi, Leen de 
Groot (20 de ani), Ge
rard Vianen (22 de ani), 
Hans Tesselaar (23 de 
ani) și Henk Benjamins 
(21 de ani), sînt rutieri 
valoroși, combativi și 
deciși să realizeze o bună 
performantă în „Turul 
României". Echipa este 
condusă de Hendrik 
van Breenen.

PREMII VALOROASE 
PENTRU CEI MAI BUNI 

RUTIERI

Cicliștilor care vor rea
liza performanțe bune 
în cea de-a XV-a ediție 
a „Turului României* le 
vor fi oferite de către 
organizatori — F. R. Ci
clism și Loto-Pronosport 
— numeroase premii de 
valoare. Astfel, Loto- 
Pronosport oferă pi imu
lui clasat la sfirșitul 
cursei o motocicletă de

Ia agenția Loto-Pronosport din bd. Republicii au fost expuse principalele 
premii ce vor fi acordate cicliștilor

175 cmc, celui de-al doi-, 
lea un scuter „Manei", 
iar celui de-al treilea 
un televizor „Grigores- 
cu". Vor fi premiali pri
mii sosiți în fiecare eta
pă. De asemenea, o se
rie de ziare centrale, in
stituții și organizații de 
mesă vor premia cicliș
tii care obțin lezultate 
superioare în etapa pe 
circuit, în etapele grele 
de munte și în etapa 
contratimp individual. 
Echipa clasată pe pri
mul loc va primi o fru
moasă cupă, oferită de 
către Administrația de 
Stat Loto-Pronosport.

PROGRAMUL „TURULUI 
ROMÂNIEI"

Începînd de astăzi s-a 
pus în vînzare la agen
țiile Loto-Pronosport din 
Capitală și din regiunile 
prin care va trece cara
vana ciclistă, Programul 
„Turului României". Din

cuprins remarcăm : „Ci
cliștii români au obți
nut..." (material de pre
zentare a celor mai bune 
performante realizate de 
rutierii noștri în ultimele 
două decenii), „Palmare
sul „Turului României", 
itinerarul întrecerii, „În
semnări din istoricul ci
clismului românesc", pre
zentarea cicliștilor din 
tara noastră, participanți 
la „Turul României", 
umor, „Știați că..."s

SPRINTERII SÎNT... 
FAVORIZAȚI

Ca și în celelalte -mari 
competiții de fond pe 
etape și fn „Turul Ro
mâniei" sprinterii vor 
fi... favorizați. Astfel, 
primii doi clasați în 
fiecare etapă vor primi 
bonificații de timp : lo
cul I — 30 de secunde, 
locul II — 15 secunde.

Aceste bonificații nu 
afectează însă clasa
mentul pe echipe Pri
mii 10 cicliști la sprin
turile finale vor primi 
punctaj după sistemul i 
locul I — 10 puncte..., 
locul X — 1 punct. Ci
clistului care conduce în 
acest clasament i se va 
conferi în fiecare zi 
„tricoul violet". Așadar, 
în cursă vor fi două 
tricouri distinctive : „tri
coul galben" al lideru
lui în clasamentul ge
neral individual și „tri
coul violet". La cele 25 
de sprinturi intermedia
re, ce se vor desfășura 
în diferite orașe aflate 
pe traseul etapelor, se 
vor acorda primilor cla
sați puncte : 5 — 3 —. 
2 — 1 punct. Clasamen
tul general final, alcă
tuit prin adiționarea 
punctajelor va stabili 
care a fost cel mai ac
tiv alergător al compe
tiției.

Un clasament „sui
Răsfoind cronicile „Turului Ro

mâniei" — în căutarea unor date 
privind istoricul marii competiții 
— am constatat că din 1946 și 
pînă în 1961 (interval în care s-au 
desfășurat 11 ediții), oaravana ci
clistă a fost găzduită de 33 de 
orașe (bineințeles, inclusiv Bucu- 
reștiul care a fost, de fiecare dată, 
punct de plecare și punct terminus 
al competiției).

De cite ori au fost, fiecare din 
aceste 33 dc orașe, capăt de etapă ?

Și, iată la ce clasament — „sui- 
gencris", dacă vreți — am ajuns.

Bucurcștiul a găzduit caravana 
de 14 ori, iar orașele Cluj, Brașov 
și Sibiu de cite 12 ori. De cite 
14 și 12 ori în 11 ediții? „Curiozi
tatea" se explică astfel : în edi
țiile din 1959, 1960 și 1961 „Turul" 
a debutat cu cite o etapă-circuit pe

străzile Capitalei. în 1950, cicliștii — 
venind dc la Vatra Dornei au mai 
stat o zi la Cluj, pentru disputarea 
etapei Cluj - Huedin - Cluj. în 1955 
— venind de la Sibiu— concurenții 
au mai rămas în orașul dc sub 
Timpa încă o zi : au avut de par
curs etapa Brașov - Predeal - Ciop
lea - Sinaia - Cioplea - Brașov. în 
anul următor, venind dc la Pitești, 
cicliștii au înnoptat la Sibiu. Apoi, 
prin Deva, Arad și Oradea, au 
ajuns la Cluj. De aci, o etapă 
pînă la Sibiu (unde au înnoptat 
pentru a doua oară) și, în conti
nuare, au mers prin Brașov spre 
București.

Urmeaiă Oradea, de 10 ori capăt 
dc etapă, Focșani (8), Timișoara, 
Iași și Deva (6), Fălticeni și Vatra 
Dornei (4), Buzău, Bacău și Arad 
(3), 'Pg. Mureș, Craiova, Hunedoa-

Practicați gimnastica de dimineață
Exercițiul I/i 20 m mers cu cercul de brațe (de 

jos în sus). La fiecare pas, ridicarea unui genun
chi la piept, combinat cu un cerc de brale în așa 
fel incit, cînd avem brațele sus genunchiul să 
fie ridicat la piept.

Exercițiul ll : Din stind, brațele pe lingă corp. 
Pe timpii 1—4 se apleacă trunchiul în fată cu 
brațele întinse și ușor desfăcute și se execută 
4 arcuiri de brațe spre spate (vezi săgeata!). Pe 
timpii 5—8 se revine în poziția inițială — re
laxare — picioarele se mențin întinse — spatele 
drept. Exercițiul se repetă de 10 ori.

Exercițiul III de respirație : Din stind. Timpii 
1—2: inspirație profundă, cu ridicarea lentă a 
brațelor sus. Timpii 3—6: se oprește respirația 
(menținîndu-se brațele sus) iar pe timpii 7—8 se 
face o expirație profundă, concomitent cu cobo- 
rîrea brațelor. Exercițiul se execută de 4 ori.

Exercițiul IV : Din culcat pe spate, cu brațele 
lateral și palmele la dușumea (timpii 1—2). Pe 
timpii 3—4 se ridică picioarele la 90°. Pe timpii 
5—6 se culcă picioarele lateral pe dușumea — 
menținîndu-se la 45°, iar pe timpii 7—9 se face 
o trecere a picioarelor în partea opusă. Exercițiul 
se execută lent, cu genunchii întinși de 8 ori.

Exercițiul V : Din culcat pe spate, cu brațele 
lateral. Pe timpii 1—2, ridicarea trunchiului sus 
cu' spatele drept și brațele la ceafă. Pe timpii 3—4 
se coboară trunchiul la un unghi de 45 grade cu 
solul (la jumătatea distantei dintre culcat și ri

dicat) se menține poziția „2", iar pe timpii 5—8, 
se revine la poziția inițială.

Exercițiul VI — poziția A: stind drepți, cu bra
țele pe lingă corp. Poziția B : depărtarea picioare
lor și ridicarea brațului sting sus. Timpii 1—2: 
îndoirea trunchiului spre dreapta cu arcuire. Apoi 
pe timpii 3—4: idem, spre stingă, cu ridicarea 
brațului drept sus. Exercițiul se execută de 8 ori 
la dreapta și de 8 ori la stingă. Atenție : exercițiul 
se va executa cu genunchii întinși în plan strict 
lateral.

Exercițiul VII: în picioare cu fața la perete, 
la o distantă de brațe de perete, cu palmele spr!- 
jinite de perete, orientate cu degetele față în fată. 
Pe timpii 1—2 se îndoaie brațele din coate și se 
apropie pieptul de perete cu corpul cit mai în
tins. 3i—4: revenire. Brațele vor fi sprijinite la 
perete cu distanță între ele mai mare decît ni
velul umerilor. Exercițiul VII se execută de 12 ori.

Exercițiul VIII: Culcat cu fața în jos pe pat, 
cu capul și jumătatea superioară a pieptului ieșite 
în afară. Brațele sprijinite pe dușumea. Timpii 
1—2: se ridică brațele. Capul și pieptul sus. Pe 
timpii 3—4 se revine în poziția inițială. Exercițiul 
se repetă de 8 ori.

In această perioadă se pune accentul pe dez
voltarea generală a musculaturii intr-un grad mai 
avansat, pe o osatură bine formată. Exercițiile 
sînt mai complete, coordonarea mișcărilor fiind 
mai bună. Mersul cu rolările de brațe antre-

- generis'1
ra, Brăila, Piatra Neamț, Roman, 
Galați, Dej și Suceava de cite două 
ori. în rest, au fost gazdele „Turu
lui" o singură dată : Cîmpulung- 
Muscel, Făgăraș, Turnu-Severin, 
Bistrița, Caransebeș, Toplița, Pi
tești, Ploiești, Bicaz și Lacul Roșu.

în 9 din cele 11 ediții, ultima 
etapă s-a desfășurat pe ruta Bra
șov - București. Cea mai udicată 
medie orară a fost realizată în 1954 
(M. Niculescu) 38,220 km, iar cea 
mai scăzută în 1946 (Watterschoot- 
Franța) 32,790 km.

Și încă o constatare : pînă acum 
nu au fost capăt de etapă marile 
orașe Constanta și Baia Marc. Sub
linierea de mai sus este — firește — 
și o sugestie în acest sens pentru 
organizatorii viitoarelor ediții.

EMIL IENCEC

la domiciliu (III)
nează organismul la efort, incălzindu-1 și pre- 
gătindu-l pentru gimnastică.

Aplecarea trunchiului înainte cu brațele întinse 
întărește masa musculară a spatelui.' Respirația 
reținută dezvoltă toracele, mărește capacitatea 
vitală (adică cantitatea de aer pe care putem s-o 
inspirăm). Nu trebuie lorțată oprirea respirației, 
deoarece se produce o presiune mare în torace 
și efectul exercițiului nu-și va atinge (inia.

Exercițiul nr. IV, pe lingă întărirea musculaturii 
abdominale — în generai — ajută și la slăbirea 
regiunii șoldurilor. Menținerea poziției oblice în 
.șezind se face numai pînă cînd numărăm la dot- 
Este un exercițiu greu, dar foarte eficace care cere 
o perioadă de odihnă mai îndelungată între exer
ciții.

îndoirile laterale completează prelucrarea mus
culaturii abdominale. Flotările la perete, dacă sa 
fac din forță, dezvoltă musculatura pieptului și a 
brațelor. O formă mai grea: flotările la sol Eie 
se vor executa ușor și corect, întărim musculatura 
cefei și partea superioară a spatelui.

La început, trebuie însușite corect exercițiile, 
deoarece o execuție incorectă antrenează alte 
grupe musculare decît cele menționate. Ca cit 
exercițiile se execută mai lent, cu atît efortid 
este mai mare. Deci, la început, exercițiile se 
vor face din elan, apoi cînd le stăpînim mai bine, 
le vofn face din forță, mai încet, și cu o amoii- 
țitudine mai mare. Programul se completează eu 
exerciții simple de respirație intercalate în pro
gram.
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Participanții la Raliul României 
din 17—18 septembrie 1966, slnt o- 
bligați să se prezinte la revizia teh
nică a mașinilor care va avea loc In 
ziua de 16 septembrie 1966, între o- 
rele 16—20, la Brașov.

Comisia tehnică va verifica dacă 
mașinile corespund din punct de ve
dere al circulației și al prevederilor 
anexei „J“. La revizia tehnică, este 
obligatorie prezența ambilor conducă
tori, care vor trebui să prezinte car
netele de conducere, buletinele de i- 
dentitate, permisul de circulație al 
mașinii, talonul de revizie tehnică și 
casca. După efectuarea reviziei teh
nice de la Brașov, mașinile admise in 
concurs vor fi introduse în „parc în
chis". Concurenții nu au voie să in
tre în parcul închis, decît cu 15' 
înainte de plecarea în cursă.

După sosirea la Oradea, unde con- 
euiențiî au o noapte de odihnă, ma
șinile vor intra obligatoriu în 
închis, în aceleași condițiuni ca 
Brașov.

Planul parcurgerii 
următorul:

• Brașov : plecarea 
septembrie 1966 ora 
concurent) ;

• Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej: 
136 km — 70 km/h — 116'

• Piatra Neamț: 122 km — 65 
km/h — 112'

• Gheorghieni: 86 km—50 km/h
— 103'

• Tg. Mureș : 125 km — 60 km/h
— 125'

• Cluj: 112 km — 70 km/h — 
96'

• Oradea : 160 km — 70 km/h
— 137'

• Arad: 120 km
— 96'

• Timișoara : 55 km — 75 km/h
— 44'

• Caransebeș : 106 km — 70 km/b
— 90'

• Simcria: 101 km — 70 km/h 
_- 86'

• Sibiu: 107 km
— 107'

• Rm. Vîlcea — 108 km — 
km/h — 108' (la Rm. Vilcea se 
cordă 30' pentru trecerea barierei 
C.F )

e Pitești: 61 km
— 56'

• București: 113 km — 70 km/h
— 96'

Clasamentele (pe clase, general și 
pe echipe) se întocmesc în funcție de 
penalizările primite și de punctele ob
ținute la probele speciale.

In cazul ncrespectării prevederilor 
regulamentului, concurenții slnt sus
ceptibili de a primi următoarele pe
nalizări :

— intrarea cu avans sau cu întîr- 
ziere la un control orar, pentru fiecare 
minut 20 de puncte

— intrarea în parcul închis fără 
aprobarea comisarului de parc, pen
tru fiecare minut 20 de puncte

Pentru nerespectarea următoarelor 
prevederi, participanții vor fi scoși 
din concurs :

— neprezentarea la un control orar
— pierderea carnetului de bord
— transportul unui alt pasager
— nerespectarea regulilor de 

culație
— intrarea la un G.O. cu o 

tlrziere de peste 60' acumulate 
traseu

— neprezentarea la revizia tehnică
— neintroducerea mașinilor în parc 

Închis
— neefectuarea unei probe speciale 
In ziua de 16 septembrie 1966,

după efectuarea reviziei tehnice, va 
»vea loc ședința tehnică, la care sînt 
obligați să ia parte toți concurenții.

traseului

parc 
și la

este

în ziua «le 17
6,01 (primul

75 km/h

60 km/h

60
a-
de

65 km/h

cir

In 
pc

AL. TH.

Cu gîndul la J. O. din Mexic

Progresul lui P. Decuseară și.
perspectivele echipei

întrecerile de sărituri și polo des
fășurate fn cadrul campionatelor eu
ropene au lăsat celor prezenți la 
Utrecht impresii total diferite. în 
timp ce disputa temerarilor săritori 
smulgea zilnic ropote de aplauze, 
fiind mult apreciate pentru nivelul 
ei tehnic deosebit de ridicat, tur
neul de polo a constituit o mare 
deziluzie față de ce ne așteptam de 
la evoluțiile celor mai bune forma
ții din lume. Acest fapt a suscitat, 
de altfel, reacții puternice din partea 
sutelor de ziariști prezenți la 
Utrecht, care — nu o dată — au 
ridicat problema dacă, cu actualul 
regulament, jocul de polo își mai me
rită locul în programul J.O. Și se

pare că mai mult ca oriclnd condu
cătorii forului internațional de spe
cialitate s-au arătat deciși să inter
vină fn regulile de desfășurare, fn 
special fn ceea ce privește elimina
rea din joc, care afectează specta
culozitatea unei partide și mai ales 
pune deseori sub semnul îndoielii 
valabilitatea rezultatelor.

Sportivii români au fost prezenți 
atît fn concursurile de sărituri, cît 
și în turneul celor 17 echipe de 
polo, număr record pentru o compe
tiție europeană. Analizînd compor
tările lor în aceste importante con
fruntări să vedem și cu ce perspec
tive se prezintă ei cu doi ani înain
tea J.O. din Mexic.

P. DECUSEARĂ, O PLĂCUTĂ SURPRIZĂ
întrecerea masculină de sări- 

de la trambulină s-au primit

I 
I 
I
I 
I 
I
I
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

La 
turi 
înscrierile a 26 de sportivi din 17 
țări, printre care se aflau și doi re
prezentanți ai României. Chiar de 
la primele sărituri s-a putut observa 
că atenția generală era îndreptată 
spre săritorii sovietici și italieni, fa- 
voriții concursului, ca și spre spor
tivii din Anglia, Suedia, Finlanda și 
R. D. Germană care — bine repre- 
zentați în 
de partea 
în această
Decuseară 
ritorie. El 
cu mult calm, s-a concentrat la fie
care săritură și s-a străduit să „îm
prumute" încercărilor sale o ținută 
cît mai bună. După calificări am avut 
plăcuta surpriză să-l găsim pe pozi
ția a VH-a, cu un punctaj promiță
tor : 462,15 (puncte vechi). Și în în
trecerile finale Decuseară a fost la 
înălțime. în timp ce principalii săi 
adversari au greșit cite o încercare, 
el a avut cea mai constantă evoluție 

i-a permis să urce în clasa- 
prea mult însă (un singur

PUTEM SPERA DE LA

juriul respectiv — aveau 
lor și... grația arbitrilor, 
situație, comportarea lui 

este mai mult decît mc- 
a evoluat de la început

care 
ment. Nu

CE MAI
de polo de la Utrecht a 
totală răsturnare a valo- 

„Trofeo d'Italia"
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Turneul 
dus la o 
rilor statornicite la 
(Budapesta 1965) — campionatul mon
dial neoficial al acestei ramuri spor
tive. Campioana olimpică și euro
peană, formația Ungariei, a căzut toc
mai pe locul V, secundanta ei — 
echipa Iugoslaviei — pe locul III, iar 
selecționata României de pe locui IV 
pe locul VI. în schimb, reprezenta
tiva U.R.S.S. a trecut de la locul III 
pe locul I, cea a R. D. Germane — 
de la VI la II, iar cea a Italiei — 
de la V la IV. Reflectă oare noul 
clasament adevărata Ierarhie în acest 
sport ? Prea puțin, pentru că între 
cele 6 echipe amintite diferențele 
de valoare sînt practic greu de sesi
zat, iar dacă acest turneu s-ar repeta 
săptămîna viitoare în altă parte, or
dinea lor ar putea fi alta.

Foarte semnificativă, în acest sens, 
este declarația făcută presei de către 
Kalman Markovits, antrenorul cam
pionilor olimpici: „Cred că dacă aș 
fi avut la Utrecht pe cei mai buni 
11 jucători din Europa tot nu aș fi 
putut cîștiga titlul de campioană 1". 
întregind declarația renumitului teh
nician trebuie să arătăm că în acest 
an amabilitatea arbitrilor (care au un 
cuvint atit de greu în acest joc) s-a 
îndreptat — pentru a cita oară ? — 
spre anumite echipe. Nici una dintre 
ele însă nu a avut sclipirea nece
sară în momentul decisiv și echipa 
U.R.S.S., care a făcut un slalom demn 
de remarcat (tot timpul s-a 
ținut în poziție de outsider), 
ținut, pînă la urmă, victoria, 
torii sovietici au cîștigat greu 
meciul cu echipa României 
se putea termina tot atît de bine 
și cu victoria noastră), au făcut două 
jocuri egale cu Italia (3—3) și Iugo
slavia (1—1) și au cîștigat la limită

men- 
a ob- 
Jucă- 
(3-2) 
(jocul

loc), deoarece avansul luat de frun
tași în ziua precedentă era, practic, 
de nerecuperat.

Locul VI ocupat de P. Decuseară, 
la numai jumătate de punct de cu
noscutul Klaus Dibiasi (clasat pe lo
cul IV) și înaintea unor sportivi de 
mult consacrați ca Phelps (Anglia), 
Kowalewski și Buchow (Polonia), 
Pophal și Mathes (R.D.G.). sau Kos
kinen (Finlanda) este meritoriu și tre
buie apreciat ca atare.

Performanța sa dovedește că în 
condițiile unui antrenament mai in
tens și pe toată durata anului Decu
seară poate aspira la poziții și mai 
înalte, deși Ia Mexico, tuturor celor 
prezenți la Utrecht li se vor adăuga 
și săritorii din S.U.A., Mexic și Ja
ponia, de o foarte bună valoare. 
Oricum însă, este evident că acest 
sportiv trebuie urmărit mai îndea
proape și că, în general, federația de 
specialitate are datoria de a încuraja 
continuu dezvoltarea acestei ramuri 
a natației. în privința evoluțiilor lui 
I. Ganea, este mai greu să ne pro
nunțăm, întrucît el a concurat acci
dentat la „europene".

ACTUALA ECHIPĂ DE POLO
(un gol din „4 metri") partida cu 
formația R. D. Germane,

Trecînd la analiza jocului prestat 
de formația română, trebuie să preci
zăm din capul locului că sportivii 
noștri au avut șanse mari de a se 
întoarce la București cu o medalie. 
Pentru a-și atinge însă scopul pro
pus, echipa trebuia să manifeste la 
Utrecht o superioritate evidentă, cla
ră și pentru arbitrii mai puțin obiec
tivi.

A explica acest lucru doar prin 
arbitrajul defavorabil din meciul 
cu Italia ar fi total greșit. Nu numai 
din cauza lui Dirnweber echipa Ro
mâniei se află acum pe locul VI... 
Principalele motive trebuie căutate în 
alte direcții.

Chiar de la primul meci (4—0 cu 
Bulgaria) s-a văzut clar că echipa 
nu este în cea mai bună formă. Con
traatacurile au putut fi numărate pe 
degete ; în schimb, ratările din cele 
mai clare poziții... în meciurile deci
sive cu U.R.S.S. și Italia poloiștii 
noștri au comis însă și alte greșeli. 
Părăsind aproape total jocul construc
tiv, fn permanentă mișcare, ei au 
adoptat tactica generală de a forța 
eliminarea adversarului. Și acest lu
cru nu le-a reușit fiindcă și cînd 
au avut două situații de cfteva zeci 
de secunde cu „om în plus" lipsa 
de calm le-a răpit posibilitatea de 
concretizare.

La cele arătate mai sus am putea 
adăuga însă și alte deficiențe care 
au cintărit mult în acest turneu. Se
lecția echipei nu a fost cea mai fe
ricită, antrenorul G. Corcek ducînd 
la Utrecht pe Popa și Zamfirescu pe 
care i-a folosit doar în 3 și respec
tiv 4 reprize. în această situație, oa
menii de bază (Zahan, Grințescu, 
Mărculescu, Firoiu, Kroner, Fleșeriu), 
care și așa nu au strălucit, au tre-

celor obținute la edițiile an
ale campionatului european 
Jocurilor Olimpice, ar în- 

părerea că acestea sînt po-

buit să fie folosiți la maximum. Dacă 
în ceea ce privește jocul în apărare 
(am primit 10 goluri, ,din care 6 din 
situații de „om în plus") nu am avea 
prea mult de reproșat, în schimb 
in atac s-a văzut din nou clar că 
cei mai mulți dintre jucători nu au 
o suficientă gîndire tactică, fără de 
care fn situații de perfectă egalitate 
nu poți birui. Chiar și stările de ner
vozitate ale jucătorilor și antrenoru
lui, justificate sau nu, pot fi repro
șate.

Iată deci, unde trebuie căutate în 
primul rind cauzele „peiformanței" 
de Ia Utrecht. Rezultatul înregistrat, 
alăturat 
terioare 
sap ale 
dreptăți 
sibilitățile actualei echipe și că la 
prea mult nu trebuie să ne așteptăm 
în viitorul apropiat. în condițiile de
ficiențelor subliniate (care nu se ma
nifestă pentru prima oară) subscriem 
și noi Ia această părere. Există însă 
și posibilități de a remania lotul, de 
a-1 lărgi și pregăti cu sîrguință 
pentru a putea alcătui o formație mai 
bună pentru Mexico. Este necesar 
să îndreptăm cît mai repede caren
țele vizibile de atîta timp, pentru 
ca pe baza unei munci conștiincioa
se, cu un mai mare accent pe dis
ciplină, echipa României să poată 
obține rezultatele pe care le așteaptă 
de ani de zile numeroșii ei simpa- 
tizanți.

Campionul tării, P.' 
cent finalist ia „i

Utrecht,
AD. VASILIU

Decuseară,
,europenele“ d 

pregăiindu-și săritul
Foto : A. Ni

Realizări certe, dar și obligai
tot atît de certe

Prima dintre cele două manșe 
ale confruntării baschetbalistice fe
minine dintre reprezentativele Ro
mâniei și R. P. Chineze, disputată 
la Cluj, ne-a oferit un prețios pri
lej de a vedea la lucru jucătoarele 
care ne vor reprezenta la 
tele campionate europene, 
văr, acum, cu aproximativ 
tămîni înainte <1© marea 
tare continentală pe care 
duim, cunoașterea gradului de pre
gătire la care s-a ajuns constituie 
o cerință de bază. Din capul locu
lui trebuie să completăm cronica 
scurtă a meciului cu o părere de 
ordin general: în pofida faptului 
că a pierdut echipa noastră de bas
chet a prestat cel mai bun joc din 
ultimii 5—6 ani pe teren propriu.

La prima vedere, înfrîngerea pe 
teren propriu în fața unei echipe 
de care a dispus în patru dintre 
cele cinci întîlniri de pînă la cea 
de marți nu justifică această apre
ciere. Și totuși... în ultimii 
prin rezultate, dar mai ales 
impresia făcută tuturor specialiști
lor care au văzut-o jucînd, selec
ționata R.P. Chineze a demonstrat 
că poate fi clasată oricînd valoric 
în primele trei locuri pe plan mon
dial. De altfel, spectatorii bucu- 
reșteni vor avea ocazia de a o ve
dea evoluînd, tot în compania re
prezentantelor noastre, și marți. 
Ceea ce rămîne să dorim este de a

apropia- 
într-ade- 
trei săp- 
confrtin- 
o găz-

ani, 
prin

Foto : P. Romoșan

le vedea încă o dată pe repre 
tantele noastre jucînd ca la ( 
Eliberate de emotivitatea des 
observată la ele —. baschetbali! 
noastre au demonstrat că pot 
de la egal la egal cu formații 
mare valoare. Mai avem de mea 
nat marele progres pe linia d 
plinei tactice, precizia în aru 
rile la coș (cu unele scăderi 
scurte perioade), vivacitatea mi 
rii în teren. Desigur, este vorbi 
observații la modul general și 
în amănunt.

Deosebit de important ni s^E 
rut un alt aspect al pregătirii, 
vorba de omogenitatea morală < 
tului, de fericita îmbinare, pe t 
și în afara lui, a experit 
jucătoarelor cu vechi state de 
viciu cu dorința de afirmare a 
nerației tinere. Alături de atr 
fera sănătoasă, de muncă conștii 
și de cooperare la antrenam* 
trebuie subliniată munca și 
aceasta contribuția însemnați 
celor ce se ocupă direct de pr 
tiri — prof. S. Ferencz, prof. C. 
nescu și dr. T. Eșanu.

Indiscutabil, există încă lip 
Pe plan tehnico-tactic și o n 
parte, dacă nu chiar toate, pot 
trebuie remediate pînă la „e 
pene”. Faptul că în aceste rin 
accentul a fost pus pe latura ț 
tivă se datorește acestui pro 
substanțial, cert și de bun au 
Sperăm însă că în apropiatele r 
confruntări internaționale f< 
noastre vor evolua constant bin 
consecință firească, vor obține 
un rezultat de valoare. Jucătoa 
care ne vor reprezenta la B: 
niadă (Skoplje, 16—18 septeml 
și la „europene” — Anca Raco’ 
Viorica Niculescu, Hannelore S; 
don, Dorina Suliman, Core 
Gheorghe, Sanda Dumitrescu, 1 
terina Vogel, Elena Ivanovici, 
tavia Simon, Bogdana Diaconc 
Margareta Pruncu, Ildico Hor 
și Anca Demetrescu — dispun 
toate condițiile materiale notes 
de o pregătire competentă și — 
ce n-am spune-o ? — de tal 
Dorim să-1 vedem concretizat 
performanțe!

G. RUSSU-ȘIR1AN



Partida Steagul roșu - Steaua, derbiul etapei a IV-a ?
(Urmare din pag. 1)

pică, la ora 16,30, studenții craio- 
keni au de partea lor avantajul mo
ral al celor două victorii repurtate 
pe stadionul de pe malul Jiului, și — 
continuare — pe cel al terenului pro
priu...

Locul trei, ca interes, îl deține par
tida ce se va desfășura pe stadionul 
de pe dealul Copoului. Elevii antre
norului Augustin Botescu n-au reușit 
nimic în fața suporterilor lor și ar fi 
rău dacă mîine în tribune vor fi mai 
nulte locuri goale decît la ultimul 
joc al C.S.M.S.-ului, desfășurat aci. 
2e se va întîmpla, însă, pe gazon ? 
[iul s-a dus la Iași animat de dorința 
le a demonstra că nu este o echipă 

cîștigă doar... „acasă*, iar 
țS.M.S.-ul obligația de a-și „achita*

datoria de onoare față de propriul 
public. Și, atunci ? Să așteptăm des
fășurarea evenimentelor.

„Problema Petrolului' rămîne și ea 
în picioare înainte de disputarea eta
pei a IV-a. întorși acasă după înfrîn- 
gerea de la Petroșeni, ploieștenii au 
încercat toată săptămîna să „retușeze* 
petele din echipă. Și această bătălie 
în mers pare să dea rezultate, Mocanu, 
Florea, Moldoveanu, Ionescu dînd 
semne de revenire în formă. Gazde, 
în această etapă, e probabil ca ac
tualii campioni să înregistreze prima 
victorie în fața echipei U.T.A.

Aparent, bucureștenii au o dumi
nică liniștită. Dinamoviștii primesc 
vizita studenților clujeni, iar Progre
sul a Farului din Constanța. Că dis
puta Progresul—Farul va fi dîrză, ni
meni nu se îndoiește, dar e posibil

cp jocul Dinamo București — Uni
versitatea Cluj să dea surpriza etapei. 
Clujenii au făcut totdeauna meciuri 
mari în fața dinamoviștilor bucu- 
reșteni.

în categoria B cele mai interesante 
partide se dispută la Pașcani (CFR— 
Dinamo Bacău) și Timișoara (CFR— 
A.S. Cugir).

CLASAMENTE
CATEGORIA A

1. Steaua 3 2 1 0 11— 4 5
2. Dinamo Buc. 3 2 10 8—3 5
3. Farul 3 2 10 6—35
4. Progresul 3 2 10 3—15
5. Jiul 3 2 0 1 12— 4 4
6. U.T.A. 3 0 30 1—13
7. Rapid 3 0 30 2—23
8. Știința Craiova 3 1 11 5—73
9. Politehnica 2 1 01 3—32

10. Dinamo Pitești 3 1 02 3—52
11. Universitatea 3 0 12 1—3 1
12. Petrolul 3 0 12 1—41
13. C.S.M.S. 3 0 12 2— 9 1
14. Steagul roșu 2 0 0 2 1—10 0

CATEGORIA B — SERIA I
1. Din. Bacău 2 2 0 0 5—0 4
2. Slderurgistul Galați 2 110 2—0 3
3. Știința Buc. 2 110 3—1 3
4. Prog. Brăila 2 110 1—0 3

5— 6. C.F.R. Pașcani 2 110 3—2 3
5— 6. Metrom Brașov 2 110 3—2 3

7. Din. Vict. Buc. 2 10 1 4—2 2
8. Flacăra Morer’ 2 10 1 2—2 2
9. Oțelul Galați 2 10 1 2—3 2

10—11. Metalurgistul Buc. 2 0 11 2—4 1
10—11. Ceahlăul P. N. 2 0 11 1—3 1

12. Oltul Rm. Vîlcea 2 0 11 1—4 1
13—14. Chimia Suceava 2 0 0 2 0—3 0
13—14. Poiana Cîmpina 2 0 0 2 0—3 0

SERJA A IJ-A
1. C.F.R. Tim. 2 2 0 0 5—0 4
2. A.S. Cugir 2 110 3—1 3

3— 4. C.S.M. Sibiu 2 10 1 7—3 2
3— 4. Crișul Oradea 2 10 1 6—2 2

5. Vagonul Arad 2 10 1 5—2 2
6. C.S.M. Reșița 2 10 1 4—3 2

7— 9. Ind. sîrmei C. T. 2 10 1 1—2 2
7— 9. A.S.A. Tg. Mureș 2 10 1 2—3 2
7— 9. Min. Lupeni 2 10 1 4—5 2

10—11. Minerul B. M. 2 10 1 4—6 2
10—11. Gaz m. Mediaș 2 10 1 2—4 2

12. Clujeana 2 10 1 2—5 2
13. Unirea Dej 2 0 11 2—7 1
14. C.F.R. Arad 2 0 0 2 1—5 0

ÎNAINTEA CELEI DE A IV-A ETAPE

itimclc vești despre pregătirile echipelor
Corespondenții noștri au asistat în această săptămînă la antrenamentele 

echipelor. In cursul zilei de ieri, ei ne-au transmis amănunte despre ultimele 
pregătiri efectuate de formațiile din categoria A, care duminică vor fi prezente 
la startul celei de a patra etape. Așadar, în rîndurile de mai jos: pregătiri, 

ții și formațiile probabile.

■ ȘTIINȚA CRAIOVA-RAPID

M CRAIOVA (prin telefon, de la cores- 
Ștondentul nostru NICOLAE PASTRA- 
OMAGIU). După punctul cucerit la Arad, 
Bn tabăra studenților domnește opti- 
■nismul. Nu este vorba de o automul- 
Hțumire exagerată, dovadă faptul că 
Boală săptămîna ei s-au pregătit cu se- 
Biozitate pentru meciul cu Rapid. Joi 
B avut loc un joc-școală. La sfîrșitul
■ ui, căpitanul echipei, Deliu, ne-a de- 
■clarat: „Deși am învins de două ori 
Be Rapid, acordăm toată importanța 
upartidei de duminică. Va fi un meci 
■greu pentru noi, pe care vrem să-l cîș- 
Utigăm**. Iată formația probabilă : Pa- 
Buc — Mibăilescu, Mincă, M. Marcel, 
■Deliu — Strîmbeanu, Ivan — Niță, 
BSfîrlogea, Oblemenco, Cîrciumărescu. Re

zerve : Stănescu, Plugaru, Bîtlan.
Giuleștenii au întîlnit joi după-amia- 

ză Poiana Cîmpina, pe care au între- 
rut-o cu 1—0 prin golul Înscris de 
Năsturescu. N-au jucat Dan și Dumi- 
iriu II. De altfel, Dumitriu nu va juca, 
probabil, nici la Craiova, fiind acci
dentat în partida cu Hertha. Antreno
rii bucureșteni vor forma echipa din 
următorul lot: Răducanu, Andrei, Ște
fan, Lupescu, Molroc, C. Dan, Greavu, 
Samaischi, Dinu, Georgescu, Năstures
cu, Ionescu, Codreanu, Mitroi, Kraus.

PETROLUL-U.T A.

PLOIEȘTI (prin telefon, de la co
respondentul nostru 1. CON SI ANTI- 
NOA1A). Antrenorul Constantin Cernă- 
anu ne-a făcut următoarea declarație: 
„Dorim să ne reabilităm In fața su
porterilor noștri printr-un joc de caii-

DINAMO BUCUREȘTI- 
UNIVERSITATEA CLUJ

CLUJ (prin telefon, de la corespon
dentul nostru regional VICTOR MO- 
REA). în cele 3 etape studenții clu
jeni au manifestat serioase lipsuri în 
ceea ce privește eficacitatea. De aceea 
la majoritatea ședințelor de pregătire 
din ultimele zile antrenorul E. Mia din 
a pus accentul pe jocul atacanților. 
Pînă la ora cînd transmit aceste rîn- 
duri formația definitivă, pentru me
ciul cu Dinamo București, nu a fost 
fixată. Marcu și Sabo sînt acciden
tați. Echipa va fi alcătuită la Bucu
rești din următorul lot: Ringheanu, 
Gaboraș, Costin, Pexa, Anca, Neșu, 
Cîmpeanu, Petru Emil, Tegean, Ivan- 
suc, Barbu, Bretan, Adam și Muste- 
țea.

DINAMO BUCUREȘTI. Mulți dintre 
fotbaliștii echipei bucureștene au făcut 
parte din loturile reprezentative. Restul 
și-a continuat antrenamentele sub con
ducerea lui Traian Ionescu. Echipa ră
masă „acasă" s-a deplasat la Tîrgoviște 
unde, după cum ne transmite cores
pondentul nostru M1ȘU AVANU, a ju
cat în compania formației Metalul, pe 
care a întrecut-o cu 1—0 prin golul 
înscris în min. 65 de II ai du. Probabil 
că astăzi, antrenorii vor alinia urmă
torul „11“ : Niculescti (Datcu) — Po
pa, Nunv/eiller 111, Nunweiller IV, Ște
fan (Ivan) — Ghergheli, O. Popescu 
— Pîrcălab, Frățilă, Ene 11, Nunweil- 
ler VI.

DINAMO PITESTI- 
POLITEHNICA TIMIȘOARA

respondentul nostru regional P. AR
CAN ). După ultimul antrenament efec
tuat în această săptămînă, Politehnica 
Timișoara a mai susținut și un joc de 
verificare cu echipa U.M.T., din cam
pionatul regional. Scor: 8—2. Am so
licitat prof. I. Ionescu o declarație în 
privința jocului de duminică : „Meciul 
de la Pitești este foarte greu. Piteș- 
tenii au moralul ridicat după victoria 
de la Iași. Noi îl vom aborda, totuși, 
cu multă încredere în forțele noastre. 
Vom deplasa următorul lot: Popa, Ne- 
delcu, Surdan, Petrovici, Roman, Lere- 
ter, llodrea, Morovan, Grizea, Cotor- 
mani, Regep, Ilumelnicu, Răcelescu, 
Mițaru**.

STEAGUL ROȘU-STEAUA

Joc așteptat cu interes mare, la Bra
șov. Suporterii „stegarilor44 au mai că
pătat „oxigen44 după victoria echipei 
lor favorite asupra campioanei Spaniei. 
Din relatările primite din Italia se 
pare că Pescaru, Năftănăilă, Jenei și 
Alecu sînt în mare revenire de formă. 
Formația probabilă? Desigur ultima a- 
liniată în cadrul turneului de la Bo
logna. Adică: Plică — Ivăncescu, Na- 
ghi, Jenei, Campo — Pescaru, Năf
tănăilă — Selymesi, Necula, Alecu, 
GyCrfi.

Lidera „tînărului" clasament, Steaua, 
a avut majoritatea componenților săi 
antrenați în activitățile reprezentative
lor care au evoluat miercuri seara. 
Pentru jocul de la Brașov, echipa din 
Calea Plevnei a făcut pregătiri intense. 
„Partida cu Steagul roșu este pentru 
noi un „prag* cu serioase implicații... 
morale. Este un joc foarte greu deoa
rece întilnim o echipă dornică să se 
reabiliteze în fața suporterilor ei.** (An
trenorul llie Savu). Iată formația pro
babilă : Ilaidu (Suciu) — Petescu, Je
nei, D. Nicolae, Sătmăreanu — Negrea, 
D. Popescu — Pantea (Raksi), Con
stantin, Voinea, S. Avram.

ciul cu Jiul : Constantinescu — 
Malschi, Humă (Pop), Vornicu, Dclea- 
nu — Ștcfănescu, Romilă — Incze IV, 
Dănileț (Stoicescu), Guperman, Baboie. 
Pop și Cuperman dacă vor deveni va
lizi pentru joc.

HUNEDOARA 9 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru V01CU ALBU). 
în drum spre lași. Jiul a susținut un 
joc amical în localitate, întîlnind for
mația Metalul (cat. G). Invincibili pe 
teren propriu, în ultimii ani, hunedo- 
renii n-au cedat nici de data aceasta 
deși oaspeții au aliniat cea mai bună 
garnitură.

Iată formația probabilă, care va juca 
la Iași, comunicată la sfîrșitul jocului 
de către antrenorii Jiului: Zamfir 
(Gram) — Șerban (Nicoară), Pop 
Dan, Cazan (Mihai) — Stocker, San
du — Martinovici, Gasandra, Libardi 
(Crăciun), Peroncscu.

i Minutul
! unui

I debutant

B Uneori nu aduce un meci întreg 
ce poate aduce un singur minut.

| Cum a fost, de pildă, minutul 78 
din jocul selecționatei divizionare

I cu B.S.C. Hertha. în acel moment 
|(vă mai amintiți ?) debutantul Lu

cescu, reintrat în echipă cu 6 rni-

iu,

tate în fața echipei U.T.A. și bineîn
țeles să obținem victoria. In această 
partidă vom prezenta garnitura: lo- 
lescu — Pahonțu, Boc, Florea, Mo- 
^anu — Iuhas, Dragoinir — Moldovea- 

Dridea 1, Badea, Oprișan**.
ARAD (prin telefon, de la GII. NI- 

GOLÂ1ȚA, corespondent). Arădenii s-au 
intrenat cu minuțiozitate și vor pleca 
ipre Ploiești cu următoarea garnitură 

probabilă pe care o vor alinia în me
ciul cu Petrolul : Gomea — Birău, 
fcicoș, Mețcas, Czako II — Schiopu, 
lehivu — Igna, Domide, Țîrlea, Axente.

PITEȘTI, (prin telefon, de la cores
pondentul nostru regional AL. MOME- 
TE). După victoria de duminică obți 
nulă de echipa piteșteană în depla 
sare, în rîndurile jucătorilor a crescut 
optimismul și încrederea în posibili
tățile lor. în plus, în formația Dina
mo Pitești antrenorii au anunțat re
intrarea lui Dobrin. Astfel că formația 
probabilă va avea înfățișarea : Coman 
— I. Popescu, Barbu, I. Stelian, 01- 
teanu — Țîrcovnicu, Dobrin — 6.

Radu, Eftimie, Naghi, Țurcan.
TIMIȘOARA (prin telefon, de la co

C.S.M.S.-JIUL

IAȘI, 9 (prin telefon, de la corespon
dentul nostru D. DIACONESCU). Con
ducerea tehnică a formației ieșene aro 
de rezolvat noi probleme: în ultimele 
zile doi jucători de bază au devenit 
indisponibili pentru întîinirea cu Jiul. 
Este vorba de Cupcrman (care are o 
întindere) și Pop (bolnav). La jocul-
școală de joi (G.S.M.S. a întîlnit Lo-
comotiva din localitate pe care a in-
vins-o eu 1— 0, a inscris Baboie).

lată formația probabilă pentru me-

NOTĂ Concluzii la niște
1 Apreciat, în general, ca satisfăcător, 
arbitrajul prestat de Aurel Bentu în me
ciul Steaua—Dinamo București a avut 
totuși o greșeală de loc lipsită de im
portanță : la o fază în care unul dintre 
jucătorii dinamoviști a atins mingea cu 
înîna în careu, arbitrul A. Bentu a fluie
rat prompt, dar a dictat lovitură liberă 
în favoarea echipei Steaua, de la... 16 
metri.

Pînă aici, nimic nou. Nu este pentru 
prima oară (și probabil nici pentru ul
tima !) cînd un arbitru „mută" locul 
unde s-a petrecut infracțiunea, pentru a 
jfu-și lua răspunderea unui „11 metri".

Nouă este concluzia Colegiului central 
de arbitri, cu privire la această fază. 
O redăm textual:

„In ansamblu, arbitrajul meciului 
Steaua—Dinamo București a fost cores
punzător, totuși arbitrul de centru a co
mis o greșeală care a produs confuzie. 
El a greșit cînd a sancționat pe jucă
torul Nunweiller III, care, în cădere, a 
atins mingea INVOLUNTAR cu mîna în 
interiorul suprafeței de pedeapsă. Pro
babil, dîndu-și seama de greșeala comi
să, arbitrul a dictat executarea unei lo
vituri libere directe din afara suprafeței 
de pedeapsă*.

Interesantă concluzie! Cum se vede,

„concluzii"
însuși Colegiul central de arbitri „expli
că" și dă gir unei asemenea soluții care 
N-ARE NIMIC COMUN CU REGULA
MENTUL. Dacă arbitrul A. Bentu și-a 
dat seama că a greșit (ce element nou 
a intervenit ca să aprecieze în secunda 
următoare că bențul a fost involuntar?) 
atunci trebuia să reia jocul PR INTR-O 
MINGE DE ARBITRU. în nici un caz 
el nu avea voie să „mute44 o fază pe
trecută ÎN SUPRAFAȚA DE PEDEAP
SA, dincolo de limitele ei. Și mai puțin 
încă are voie să găsească „explicații" 
de acest gen Colegiul central de arbitri, 
cel dinlîi care trebuie să vegheze la res
pectarea regulamentului.

PROGRESUL-FARUL

PROGRESUL București. Jucătorii din 
str. dr. Ștaicovici s-au antrenat cu 
multă conștiinciozitate pentru a realiza 
duminică un joc cît mai bun. Antre
norii P. Moldoveanu și FI. Știrbei spe
ră că „băieții" lor vor obține un re
zultat favorabil, lată formația proba
bilă : Mîndru — Colceriu, Peteanu, 
Măndoiu, Ad. Constantinescu (Staicu) 
— Neacșu, Al. Constantinescu — Oai- 
dă, Mateianu, Șoangher, Mafteuță.

CONSTANȚA (prin telefon, de la co
respondentul nostru regional C. POPA). 
„Ultimele performanțe ale echipei ne 
obligă să nu dezamăgim publicul bucu- 
reștean — ne-a declarat antrenorul V. 
Mărdărescu. Avem de înfruntat un ad
versar care a demonstrat că știe să-și 
mențină forma sportivă vreme îndelun
gată. Va fi un joc frumos, deschis ori
cărui rezultat*. Formația probabilă: 
Manciu — Georgescu, Tîlvescu, Koszka, 
Gref — Pleșa, Manolaclie — Ologu, 
Tufan, lancu, Kallo.
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nute înainte, a primit un balon. 
Lucescu a efectuat preluarea co
rect, dar în dorința de a con
vinge, probabil, mai mult decît 
reușise în prima repriză s-a hazar
dat într-o acțiune individuală. Toți 
ochii pe el și... debutantul s-a răz- 
gîndit, trecînd de la creație la 
improvizație. A încercat o pasă 
la partener, însă balonul (vai a 
ajuns în picioarele adversarului. 
Cîțiva spectatori, dintre aceia care 
nu știu să facă deosebirea între 
un... actor consacrat și altul mai 
tînăr, abia ieșit de pe băncile șco
lii, au prins să fluiere îndelung, în 
semn de dezaprobare. Unul dintre 
ei — lîngă mine. Din fericire, tî- 
nărul Lucescu n-a vrut să audă pe 
nimeni în clipa aceea. A strîns din 
dinți, s-a străduit să „recupereze*! 
urmărind adversarul pînă în apro< 
pierea „16'-lui lui Dan și Nun
weiller. Și a reușit... Ce a urmat

Din nou o acțiune individuală, 
de astă dată mai hotărîtă, pe di« 
recția porții, doi adversari depă
șiți prin fentă de corp, și apoi.., 
Și apoi, o dată ajuns în careu, 
Lucescu a mai trecut de un apă
rător (ultimul) în viteză, a șutat 
necruțător cu stîngul, înscriind im- 
parabiL

Lîngă mine, cel ce fluierase cu o 
jumătate de minut înainte roșise, 
jenat. Am aplaudat eu în locu-i la
olaltă cu miile de spectatori.

Totul n-a durat decît un singur 
minut. Unul singur, pe care debu
tantul Lucescu nu-1 va uita toată 
viața.

G. NICOLAESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
ARBITRII MECIURILOR

ȘTIINȚA CRAIOVA—RAPID: Nico- 
lae Rainea — la centru, Vasile Liga și 
Tudor Leca — la tușa ; ,

PROGRESUL — FARUL: Octavian 
Coinșa — la centru, Dumitru Florian și 
Mircea Biolan — la tușă ;

PETROLUL—U.T.A.: Marin Niță — 
la centru, Mihai Sadoveanu și G. Mânu- 
saride — la tușă ;

STEAGUL ROȘU—STEAUA: Adrian 
Macovei — la centru, G: Buburuz și 
Vasile Gogu — la tușă ;

DINAMO BUCUREȘTI—UNIVERSI
TATEA CLUJ : Gavrilă Pop — la cen
tru, Mihai Ispas și G. Mibăilescu — 
la tușă ;

DINAMO PITEȘTI—POLITEHNICA 
TIMIȘOARA : Ion Dobrin la centru, 
N. Lazăr și Gh. Micu — la tușă;

G.S.M.S.—JIUL: Andrei Radulescu — 
la centru, C. Bărbulescu și G. Ghcmin- 
gian — la tușă.

ETAPA A V-A, MIERCURI 
14 SEPTEMBRIE

Campionatul categoriei A, progra
mează miercuri 14 septembrie, cea

de-a V-a etapă, în care se vor des
fășura următoarele meciuri:

— Petrolul — Dinamo București
— U.T.A. — Progresul
— Rapid — G.S.M.S.
-- Farul — Dinamo Pitești
— Steaua — Jiul
—• Universitatea Cluj — Steagul 

roșu Brașov
— Politehnica Timișoara — Știința 

Craiova.
De joi încep pregătirile fotbaliști- 

loi selecționați în ioturile reprezen
tative A și olimpic pentru partidele 
internaționale de la 21 și 22 septem
brie, cu echipele similare ale R. 0, 
Germane.

MECIURI AMÎNATE

In perioada 8—12 septembrie, eclîf- : 
pele S. N. Oltenița, G.F.R. Roșiori» 
și Dunărea Giurgiu efectuează tur-■ 
nee în R. P. Bulgaria. Partidele S. EL 
Oltenița — Electrica Fieni, G.F.R. 
Roșiori — Muscelul Cîmpulung și 
I.M.U. Medgidia — Dunărea Giurgiu, 
din cadrul campionatului categoriei 
G, seria Sud, se vor disputa pe data 
de 14 septembrie.



O ETAPĂ
LUNI,

„PLIN Ă“
LA BUCUREȘTI, MECIUL : DINAMO BUCUREȘTI-

Unde mergem?

EMPOR ROSTOCK

Pază din cadrul meciului disputat în campionatul trecut, între Rapid și Uni
versitatea. Mîine pe terenul de la „Giuiești", cele două format ii vor ti 

din nou țață în tată.
Foto : A. Neagu

Mîine, la Brașov

Start în concursul internațional 
de motocros „Cupa Steagul roșu“

De cîteva zile Brașovul cunoaște febra 
marilor evenimente sportive. Afișe mul
ticolore împîuzesc orașul, anunțînd tra
diționalul concurs internațional de moto
cros dotat cu „Cupa Steagul roșu", or
ganizat în fiecare toamnă de clubul 
sportiv din localitate. Iubitorii sportu
lui cu motor s-au grăbit să-și asigure 
bilete pentru a fi „martori" la acest 
mare spectacol de motocros.

Interesul manifestat pentru această 
competiție este pe deplin justificat da
torită prezenței la startul probelor a 
unor alergători străini de certă valoare, 
printre care Al. Iakovlev (U.R.S.S.) — 
învingător în recentele concursuri inter
naționale de la Rus se și Varna, I. Ro
manov (U.R.S.S.) la 250 cmc, A. Coura- 
jod (Elveția), O. Sten (Finlanda), ma
ghiarii G. Kopronczai și G. Szonda, so
vieticii S. Kadușkin și I. Kazakov la 
500 cmc.

în această companie selectă, sarcina

alergătorilor noștri nit este de loc ușoa
ră, dar ei sînt hotărîți să lupte cu toa
tă energia pentru victorie, l.a clasa 250 
cmc se întrevede un duel aprig Intre 
Dănescu și Iakovlev. Așa cum am ară
tat, oaspetele vine aureolat de victoriile 
din Bulgaria (unde a oonpat detașgt 
locul I), iar Dănescu vrea să demon
streze că pe teren propriu este un ad
versar foarte greu de învins. La clasa 
500 cmc Gheorghe Ion va primi replica 
unui „sextet" de alergători străini. Sîn- 
tem convinși, însă, că și el — dacă va 
fi ajutat de coechipieri — va ști să se 
impună (I. D.).

Din cauză că au fost programate la 
date diferite, etapele celor patru cam
pionate republicane de handbal (mas
culin și feminin, scria I și a II-a) nu 
mai sînt acum aceleași pentru fiecare 
întrecere. Astfel, la sfîșitul acestei 
săptămini, în campionatul masculin se
ria I are loc etapa a IV-a, la feminin 
seria I etapa a IlI-a, iar în seria a 
11-a, atît la masculin cît și la femi
nin, se dispută jocurile din etapa a 
II-a.

Dintre cele 20 de jocuri de handbal 
care vor avea loc azi și mîine, în di
ferite centre din țară, în cadrul celor 
patru întreceri — se detașează în mod 
deosebit jocurile feminine din seria I 
Rapid București - Universitatea Bucu
rești și Progresul București - Mureșul 
Tg. Mureș. Ambele partide se anunță 
atractive nu numai prin valoarea for
mațiilor care urmează să-și dispute 
victoria, ci și prin faptul că rezultatele 
care se vor înregistra în aceste două 
meciuri au o importanță majoră în 
lupta pentru cucerirea titlului de cam
pioană a tării.

în legătură cu jocurile de azi și mîi
ne este de subliniat faptul că amatorii 
de handbal din București vor fi cei 
mai favorizați, deoarece din cele 20 de 
partide programate nu mai puțin de 
7 se dispută în Capithlă. Programul 
complet al acestor meciuri poate fi 
găsit la rubrica noastră : „Unde mer
gem ?“

Iată celelalte jocuri programate în 
cele patru întreceri : MASCULIN, se
ria I : Dinamo Brașov - Politehnica 
Timișoara ; Știința Galați - Agronomia 
lași ; FEMININ, scria I : Liceul nr. 4 
Timișoara - Confecția București ; T tar
torul Brașov - Rulmentul Brașov ; Voin
ța Sighișoara - Uni versitatea Timișoa
ra ; MASCULIN, scria a II-a : Texti
la Cisnădie - Voința Sibiu; Tehnome-

IO1
Un atractiv program la „libere44

tal Timișoara - Știința Lovrin ; Timi
șul Lugoj - Metalul Copșa Mică ; FE
MININ, scria a II-a : Șc. sp. de elevi 
Petroșeni - Spartac Constanța ; C.S.M. 
Sibiu-Voința Odorhei ; Constructorul 
Timișoara - Partizanul roșu Brașov ; 
Favorit Oradea- Textila Buhuși.

★
TG. MUREȘ, 9 (prin telefon). Ora 

tîrzic la care s-a încheiat meciul Mu
reșul Tg. Mureș - Tractorul Brașov 
ne-a împiedicat să comunicăm la timp 
amănunte despre felul în care s-a des
fășurat această partidă. Victoria a re
venit echipei locale cu scorul de 9—7 
(4—4), după o întîlnire viu disputată. 
Cei peste 1 000 de spectatori au fost 
totuși mulțumiți de evoluția handba
listelor gazde din rîndurile cărora a 
lipsit nemotivat portarul Sofia Solossi. 
Echipa oaspe a jucat bine, a contra
atacat prompt și periculos și nu mult 
a lipsit ca să realizeze o prețioasă 
victorie în deplasare. Foarte bun arbi
trajul lui Constantin Căpățînă (Bu
zău).

A. SZABO — corespondent
*

în Capitală va avea loc la începutul 
săptămînii viitoare un nou joc inter
național. Este vorba despre partida 
dintre campioana tării noastre, Dina
mo București și Empor Rostock, o va
loroasă formație din R.D. Germană, 
care —după cum se știe— întreprinde 
un turneu în țara noastră. Meciul este 
deosebit de important pentru dinamo- 
viștii bucureșteni, care șe pregătesc 

\cu intensitate în vederea partidelor ce 
Ie vor avea de susținut în noua ediție 
a „Cupei campionilor europeni”. Ulti
mele rezultate din campionat și, mai 
ales, evoluția lor în aceste partide ne 
îndreptățesc să afirmăm că atît în în
tîlnirea cu Empor Rostock, cît și în 
viitoarele confruntări internaționale 
Dinamo București va obține rezultate 
bune. Meciul cu Empor Rostock se 
dispută luni pe terenul din parcul 
Dinamo, începînd de la ora 17.

Azi și miine, campionatul 
republican pe echipe

Etapa a treia a campionatului repu
blican pc echipe programează astă-seară 
și miine dimineață cîteva partide atrac
tive. Pe afișul etapei figurează în pri
mul rînd întîlnirea de la Galați, dintre 
reprezentativele regiunilor Galați și Do- 
brogea. La prima vedere, s-ar părea că 
liderul seriei I, selecționata Dobrogei, 
are prima șansă în această partidă, de
oarece gălătenii ocupă ultimul loc în cla
samentul seriei. Nu trebuie uitat, însă, 
că echipa regiunii. Galați a susținut doar 
un singur meci (pe care l-a, pierdut) în 
campionat, așa că în disputa cu pugi- 
liștii dobrogeni este sigur că gazdele vor 
lupta cu toată ardoarea pentru un re
zultat cît mai bun. La Ploiești „com
bina ta" Argeș-Ploiești va înfrunta for
mația regiunilor Iași-Bacău-Suceava, în- 
tr-un meci în care gazdele au, firește, 
prima șansă.

în seria a doua „combinata" Crișana- 
Maramureș (deținătoarea locului I) va 
întîlni formația regiunii Banat care, cu 
acest prilej va susține prima partidă 
în actualul campionat. în sfîrșit, la Cra
iova, selecționata Olteniei va primi re
plica formației Cluj-IIunedoara.

Peste 70 de luptători din cluburile 
Dinamo, Progresul, Rapid, Steaua, Me
talul ș.a. s-au înscris lâ întrecerile 
etapei pe Capitală a campionatului re
publican de lupte libere — seniori. 
Printre cei ■ care vor evolua sîmbătă și 
duminică pe saltelele instalate în sala 
Giuiești sînt campionii republicani Gh. 
Tăpălagă, Al. Marmara, P. Cîrciumani 
(toți de la Steaua), luptătorii fruntași

C. Drăgulin și I. Tobă (Progresul), P. 
Coman (Steaua) etc.

Așadar, astăzi de la ora 18,30 și 
miine de la ora 8,30, amatorii luptelor 
din Capitală vor avea prilejul să ur
mărească evoluțiile celor mai buni 
sportivi bucureșteni. Sperăm că arbi
trii vor contribui și ei la buna desfă
șurare a întrecerilor.

Citiți nr. 17 al revistei

„SPOR
al cărui bogat conținut am reținu' 
mare interes

ilustrate

T“
a seamă de materialedin 

de
CAIAC-CANOE

• La Grunau — ROMÂNIA : 5 medalii
1 de bronz - amplu fotoreportaj de la campionatele europene 

ATLETISM
• Comentarii

surprizelor
NATAȚIE

• La Utrecht 
medalie. O

de aur; 1 de argint ;

și imagini din Budapesta de la „europenele'

notația europeană a cucerit cea mai prețioasă 
notă bună Cristinei Balaban

FOTBAL

PRINTRE'SPORTÎVif REȘIȚEI - MAGAZIN SPORTIV e'c., etc.

Campionatul de fotbal în imagini
Steaua și R. C. Strasbourg față în față
Constantin speră într-un start mai bun în „Cupa Cupelor*

Azi, ultima zi la PRONOSPORT
I

• După cum am mai anunțat, pro
gramul concursului Pronosport de 
mîine 11 septembrie a.c. se anunță 
a fi foarte atractiv, cuprinzînd me
ciuri din campionatele cat. A și B.

• Și acum să vă facem cuno
ștință din timp cu programul con
cursului Pronosport nr. 33 din 18 sep
tembrie a.c. :

1. Iugoslavia — U.R.S.S.; II. Dina
mo Bacău — Dinamo Victoria Bucu
rești ; III. Flacăra Moreni — Poiana 
Cimpina ; IV. Oțelul Galați — Pro
gresul Brăila ; V. Minerul Lupeni — 
C.F.R. Timișoara; VI. C.S.M. Reșița 
— Crișul Oradea; VII. Ind. sîrmei 
C. Turzii — A.S.A. Tg. Mureș ; 
VIII. Alalanta — Juventus ; IX. Fio
rentina — Lazio; X. Fogg ia — In-

SPORTUL POPULAR
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ternazionale ; XI. Lecco — Cagliari; 
XII. Mantova — Bologna > XIII. To
rino — Spal.

Aducem la cunoștința participanți- 
lor că meciul I din programul con
cursului Pronosport nr. 38 din 18 
sept a.c. este Iugoslavia — U.R.S.S. 
și nu Politehnica — Steagul roșu, 
cum este tipărit pe afișele de etapă 
și fluturași.

• Datorită volumului mare de lu
crări, omologarea premiilor de l.i 
concursul Pronosport nr. 36 se face 
astăzi 10 sept. a.c. cînd va fi tras 
la sorți și premiul excepțional din 
cadrul aceluiași concurs

• Plata premiilor la concursul 
Pronosport nr. 36 din 4 sept. 1966 
se va face normal, astfel :

în Capitală, premiile se vor plăti 
începînd cu data de marți 13 sept.

a.c. la casieriile Loto-Pronosport din 
cadrul fiecărui raion.

în provincie, premiile se vor plăti 
prin casele raionale CEC după 2—4 
zile de Ia începerea plăților în Ca
pitală, timp necesar pentru circuitul 
poștal și bancar al documentelor.

Pentru participanții cîștigători din 
mediul rural, spitale, sanatorii și uni
tăți militare, premiile se vor expedia 
prin mandat poștal, începînd cu data 
de 13 sept. 1966.

LOTO

La tragerea Loto din ziua de 9 sep
tembrie 1966, au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

14 6 30 84 55 9 86 11 62 56
Premiul special : 30 55 86
Fond de premii : 933 005 lei din 

care 151 788 lei report pentru premiul 
special.

Tragerea următoare va avea loc 
vineri 16 septembrie 1966 la București.

GIMNAȘTII DE LA C.S. BANATUL 
VOR EVOLUA ÎN R. D. GERMANĂ

Astăzi și mîine la Potsdam gim- 
naștii dc la C.S. Banatul Timișoara 
vor evolua în compania selecționatei 
A.S.K. Vorwărts Berlin, în cadrul unui 
meci amical.

în vederea acestei întâlniri au fă
cut deplasarea, printre alții, Vasilc Go- 
șariu, Alexandru Gruin și Marcel 
Benea.

Lotul gimnaștilor timișoreni este 
condus de prof. Teodor Mihu.

q FOTBAL. Stadionul Dinamo, ora 
16,30 : Dinamo — Universitatea Cluj 
(cat. A).

e LUPTE LIBERE. Sala Giuiești, 
de la ora 18,30: etapa pe Capitală a 
campionatului republican indivi
dual.

q NATAȚIE. Bazinul Dinamo, de 
la ora 16,30: campionatele interna
ționale de înot ale României; ștran
dul Tineretului, de la ora 10 și de 
la ora 14: campionatele internațio
nale de sărituri ale României.

£ POLO. Ștrandul Tineretului, de 
la ora 9 și de la ora 16: campiona
tul european feroviar.

O HANDBAL. Stadionul Dinamo, 
de la ora 16: Dinamo — Dinamo Ba
cău (m. I).

® TIR. Poligonul Tunari, de la 
ora 9 : „Cupa Olimpia” (probele
pistol viteză 60 de focuri și armă 
liberă calibru redus 3x40 de focuri).
• BASCHET. Teren I.C.H.F. (stra

da Uranus), ora 18,30: Dinamo—Aca
demia Militară, meci în cadrul „Cu
pei României". __
• ȘAH. Aula Bibliotecii Universl^l 

tare, de la ora 16,30: runda a Xll-a^ 
a campionatului republican mascu
lin.
• VOLEI. Stadionul Voința, de la 

ora 9 și de la ora 16: finalele pe 
țară ale campionatului asociațiilor 
sportive Voința.
• CANOTAJ. Lacul Herăstrău, de 

Ia ora 17,30: faza de zonă a campio
natului republican feminin.

O FOTBAL. Stadionul Republicii, 
ora 19: Progresul — Farul (cat. A); 
stadionul Dinamo, ora 11: Dinamo 
Victoria — Metalurgistul București 
(cat. B); stadionul Giuiești, ora 11: 
Tehnometal — Flacăra roșie Bucu
rești (cat. C).

q NATAȚIE. Bazinul Dlnamo, de 
la ora 16,30: campionatele internațio
nale de înot ale României ; ștrandul 
Tineretului, de la ora 10 și de^la 
ora 14: campionatele internaționjf^^ 
de sărituri ale României.

@ POLO. Ștrandul Tineretului, de 
la ora 9: campionatul, european fe
roviar. x

O RUGBI. Teren Gloria, ora 9: 
Gloria — Precizia Săcele ; stadionul 
Ghencea, ora 9,30: Progresul — Uni
versitatea Timișoara, ora 11: Steaua'1 
— Farul Constanța, meciuri în ca
drul campionatului republican.

e LUPTE LIBERE. Sala Giuiești, 
de la ora 8,30: etapa pe Capitală a 
campionatului republican individual.

© TIR. Poligonul Tunari, de la 
ora 9: „Cupa Olimpia” (probele pis
tol calibru mare 30+30 de focuri șl 
armă standard 3x20 de focuri).
• ATLETISM. Stadionul Tineretu

lui, de la ora 9: „Ziua alergărilor".
© HANDBAL. Teren Giuiești, de la 

ora 9: Rapid — Universitatea (f. I), 
Rapid — Cauciucul Orașul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej (m. II); stadio
nul Tineretului, de la ora 10,30: 
Steaua — C.S.M. Reșița (m. I), Uni
versitatea — Rafinăria Teleajen (m. 
I); teren Progresul, de la ora 15: 
S.S.E. nr. 2 — S.S.E. Buzău (f. U), 
Progresul — Mureșul Tg. Mureș 
(f. I), Voința — Tractorul Brașov 
(m II).

® ȘAH. Aula Bibliotecii Universi
tare (Piața „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej"), dc Ia ora 16,30: runda a XIII-a 
a campionatului republican mascu
lin.

3 VOLEI. Stadionul Voința, de la 
ora 9: finalele pe țară ale campiona
tului asociațiilor sportive Voința.

VIZIONAȚI FILMUL: .

ACUZATUL
ou s a prezentat

SCCNARHJH.
SVOBODE BklVAROVA

QiA /A7AG/A/£A
VLADISLAV IKONOMOV EMIL VAGHENȘTEIN

cu : ASEN MILANOV, VASIL POPILIEV, SLAVKA SLAVOVA, 
PETR PENKOV, TVETANA OSTROVSKA



Cu 32 de ani in urmă
co-

<ENTWm INTR0IWRI1 SISTCMOI
IN ROMÂNIA

pentru 
1934 de 
al ci- 

CANA-

Incepînd de miercuri 14 
septembrie, iubitorii ciclis
mului din țara noastră vor 
urmări, etapă de etapă, o 
mare și pasionantă între
cere sportivă : „Turul ci
clist al României”. Este a 
XV-a ediție a acestei com
petiții, organizată 
prima oară în anul 
către un pasionat 
clismului, VASILE
RACHE, care a pus totul 
în slujba acestei inițiative. 

Vașjle Canarache este as
tăzi directorul Muzeului 
arheologic din Constanța. 
Departe de sport și de anii 
tinereții, la 71 de ani, pe 
tov. Vasile Canarache con
tinuă să-1 pasioneze ciclis
mul. L-am rugat, deci, să 
aștearnă pe hîrtie cîteva 
1 ipresii despre prima edi- 

! a „Turului României", 
’ despre ciclismul de ieri și 
de astăzi. Și iată rîndurile 
sale :

kiwi
tie
H oc

★
Desigur că n-am uitat șl 

nu voi putea să uit vreo
dată că acum 32 de ani 
am luat inițiativa organi
zării primului tur ciclist 
internațional al României. 
A fost prima reuniune de 
acest fel desfășurată în 
țara noastră. Nici edițiile 
următoare din anii 1935 și 
1936 nu pot fi uitate, după 
cum nici atîtea alte com
petiții cicliste de anvergu
ră, cum a fost prima bal- 

^g^iiadă din 1939 de la Bucu
rești nu pot fi scoase din 
comoara amintirilor tine
rești.

Să nu vorbim de greută- 
s țile pa care le-am întîm- 

pinat ca organizator al 
unei competiții de masă și 
ca președinte al Federației 
române de ciclism. Să reți
nem numai că munca tita
nică pe care am dus-o 
mi-a dat pînă la urmă sa
tisfacția de a fi găsit șl de 
a fi promovat din rîndul 

: muncitorilor talente care 
să se ia la întrecere cu va
lori cicliste internaționale, 

■ atît în țară cit și în străi
nătate. Aproape totalitatea 

: cicliștilor au fost tineri 
: muncitori din fabrici și 
: ateliere. Unii dintre ei, îm- 
• bătrîniți, desigur, au rămas 
: fideli pedalei și sînt astăzi 
: antrenori, instruind noua 

generație de cicliști. (N. I. 
Țapu, V. Mormocea, Gh. 

E Negoescu etc.).
îmi aduc aminte că reu- 

: șlsem atunci să creez o 
adevărată pasiune pentru 
ciclism în toate orașele și 

: satele pe unde treceau ca
ravanele noastre. Pasiune 

: animată de elanul tinere
tului și dîrzenia întrecerii, 
de satisfacția izbinzlt, de 
freamătul mulțimilor.

Desigur, omul, oricît de 
stăpînit ar fi de amintirea 
zilelor și faptelor frumoa
se, nu poate să nu albă și 
•regrete și dorinți neîmpli
nite. Eu, unul, regret că 
nu mi-am putut lungi tine
rețea fizică astfel ca să 
ajut acum la ridicarea va
lorilor sportive din masa 
cea mare a ^tineretului 
vremurilor noastre, izvor 
bogat șl nesfîrșit de sus
ținere a tuturor acțiunilor 
patriotice.

Cicliștilor care aleargă 
astăzi în condițiile .Turu
lui ciclist al României** 
le-aș putea spune doar că, 
acum 32 de am, caravana 
primului tur al României 
străbătea 90 la sută șosele 
fără asfalt, cu cauciucuri 
de 600 - 700 de grame, față 
de cele 300 - 350 grame de 
astăzi, că alimentarea de 
bază ca și alimentarea pe 
parcurs, cu cafea, lapte șl 
de-ale mîncării se făcea cu 
bunăvoința șl entuziasmul 
cîtorva iubitori ai ciclis
mului. Și eu alergam pe 
jos cu sticla de lapte, cu 
căldarea cu apă, după cel 
care dădeau semne de obo
seală. Iar echipamentul era 
acela pe care îl putea 
aduce concurentul din mi
cile lui posibilități mate
riale. Despre condiții asi
gurate pentru odihnă 
antrenament sistematic 
îndelungat nu putea 
vorba.

Am să spun cicliștilor 
astăzi că înaintașii lor, cei 
din 1934, obțineau în con- 
dițiunile de mai sus, doar 
o medie orară de 22 - 26 
km.

Am observat anul trecut, 
pe șoseaua Constanța — 
Mangalia, cum se antrena 
un pluton de cicliști. Două 
automobile deschideau larg 
drumul, bicicletele erau 
toate la fel, ușoare, sprin
tene și rezistente. In aces
te condiții și în acelea 
unui traseu asfaltat, să 
zbori pe bicicletă ?

jl 
Si 
ti

ale
nu

VASILE CANARACHE

Sărbătorirea a o sută de 
ani de cînd sistemul me
tric a început să fie folo
sit în țara noastră, care 
va avea loc între 12 și 14 
septembrie, ne reaminteș
te importanța pe care a 
avut-o legea pentru adop
tarea acestui sistem, sem
nată la 15/27 septembrie 
1864 de către domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza. 
Alegerea metrului și a 
sistemului metric a urmă
rit crearea unui sistem de 
măsură rațional, susceptibil 
a fi adoptat de toate po
poarele lumii. Alegerea 
pentru unificarea pe tot 
cuprinsul țării a acestui 
sistem de măsuri, altul de
cît cel folosit fie în Țara 
Românească, fie în Moldo
va, evita eventualele ne
înțelegeri privind utiliza
rea uneia sau alteia din 
măsurile existente.

Tn mod sporadic, metrul 
apăruse 
încă din 
1845 el a 
tocmirea 
țiului.

în țara noastră 
1335, iar în anul 
fost folosit la In
dianului Bucureș

ti e asemenea, pen-

CLAY SAU MILDENBERGER?

........... A3
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tru răspîndirea cunoașterii 
sistemului metric, ion Chi
ca publicase în 1858 o car
te cu măsurile și greută
țile moldovenești și mun
tenești, cu valorile lor me
trice.

Legea din 1864 prevedea 
Intrarea în vigoare a uni
tăților metrice pe data de 
1 ianuarie 1866. Regulamen
tul său de aplicare a apă
rut tot în 1S66. Menționăm 
că țara noastră a adoptat 
metrul și sistemul metric 
cu 11 ani înainte de Con
venția metrului din 
la care Romania a 
tn 1883.

Vorbind despre 
tanța metrului și a unită
ților metrice în măsurile 
necesare în diferite ramuri 
sportive, se poate observa, 
pe de o parte, ușurința 
comparațiilor performan
țelor sportive obținute in
diferent de țara în care 
are loc competiția, 
existența sistemului 
de măsurări pe baza uni
tăților metrice, iar pe de 
altă parte dificultatea com
parării acestor performan
țe cu cele ale sportivilor 
din țări unde se mai utili
zează încă '
Pe yard și 
măsurărilor 
pune azi o 
tn ce mai 
mile de secundă și dife
rențele de ordin joarte 
mic între diversele 
formanțe necesită 
ța unor aparate 
precise și ușor de 
lat. De asemenea, 
unic de măsurări contri
buie foarte mult la o cît 
mai bună comparare a cla- 
.si^icărilor internaționale 
Faptul că însăși Anglia, 
țară care a menținut pină 
in ultimul timp un sistem

1875 — 
aderat

tmpor-

prin 
unic

unități bazate 
inci. Problema 
în sport im

precizie din ce 
ridicată. Suti-

per- 
existen
ce mai 
manipu- 
slstemul

STI AT
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măsuri, adop- 
metric, demon-

propriu de 
tă sistemul 
strează elocvent importan
ța unificării sistemelor de 
măsurare pe plan mon
dial. De unde șt necesita
tea ca federațiile sportive 
internaționale să impună 
numai unitățile metrice, 
yardului și celorlalte uni
tăți fiindu-le numărate zi
lele.

Deosebită însemnătate au 
și măsurările, mai bine zis 
tehnica măsurării în creș
terea performanțelor spor
tive, performanțe care cei 
efectuarea unui antrena
ment științific. Se pune 
astfel problema posibilită
ților de determinare a dis
tanței la care se obține vi
teza maximă în timpul u- 
ler gării. Asemenea măsu
rări ajută la stabilirea ela
nurilor optime la diferite 
sărituri în atletism, pre
cum și ca mijloc de con
trol al pregătirii fizice a 
sportivilor din alte ramuri, 
în cursul 
rioade.

Fără a 
pecte ale 
surărilor 
carea performanțelor spor
tive, trebuie spus că dez
voltarea cercetărilor știin
țifice în cadrul activității 
sportive impune perfecțio
narea metodelor și a mij
loacelor de măsurare, pu- 
nînd astfel la îndemîna 
antrenorilor elemente 
obiective de aplicare a di
feritelor metode de antre
nament, în scopul realiză
rii unor rezultate sportive 
superioare.

unei anumite pe-

arăta și alte as- 
Importanței mă- 
precise în ridi-

la

ing. O. OPRIȘ
cercetător științific 

principal 
Institutul de Metrologie

I CA

Poșta Magazin
CĂLINA CHIVU, 

MUNA DRAC.EA.
Constantin este cu 
luni hiai „bătrîn" 
Pahonțu. Primul este a- 
proape de 34 de ani — îi 
va împlini la 14 decem
brie — iar cel de al doi
lea a împlinit vara a- 
ceasta, la 17 iulie, 33 de 
ani.

D O R U POPESCU, 
GIURGIU. — în momen
tul de față, aproape toți 
săritorii folosesc .prăjini 
din fibre elastice. Deh ! 
un pic de ajutor nu 
strică ! Cît privește lun
gimea prăjinilor, ea nu 
este limitată. în general, 
prăjina are în jur de 
4,30 metri.

EMIL BOSCU, SIN 
NICOLAUL MARE. 
Fosta stea a fotbalului 
brazilian, Didi, n-a aban
donat activitatea compe- 
tițională. El este jucător 
și antrenor la echipa pe- 
ruviană Cristal, dar s-ar 
putea să revină la Bota- 
fogo. Didi 
de ani.

are acum 38

VASILE 
ȘEUL DE 
campionatul 
Europei inter-țări „merg" 
mai departe numai echi
pele clasate pe primul loc 
în cele 8 grupe. Noi, 
după cum se știe, sîntem 
în grupă ou Italia, El
veția și Cipru. Dv. spu
neți : „Eu și prietenii 
mei sîntem optimiști și

DAN, VI- 
SUS. — In 
de fotbal al

în fața Aulei 
Universitare, 
terminat și 

străbătînd

.. .Seara, 
r Bibliotecii
; Runda s-a

> spectatorii, 
agale Calea Victoriei,
comentează partidele.

— Ți-a plăcut atacul 
lui Florin Gheorghiu ?

— A fost fantastic 1 
La baionetă...

— Dar „șarja" lui Par- 
tos ?

— Minunată 1 De ca
valerie. tn clipa cînd a 
comandat atacul, am și 
văzut-o cum aruncă în 
aer podurile de retrage
re. Înainte, numai înain
te I era deviza.

— Mie astfel de par
tide îmi plac; tăioase, 
cu schimburi violente de 
lovituri. Să-fi plimbi ad- 
yersaruj din co'.t in 

ț colt...

Illllllilllllllllllillllllllllllllllllllllllllli

și I.C.O. Oradea.. El a ==a 
activat pînă în 1947 — 
1948, fiind î n general 

considerat, alături de Voi- 
nescu, cel mai bun portai 
din fotbalul nostru.

7... 
dccît

MIHAI SĂVEANU, 
SIGHIȘOARA. O între
bare neașteptată : „Ce 
mai face vechiul portar 
al Venusului, Tudor Pos- 
tescu ?". Să tot fie 40-45 
de ani de cînd a jucat

ultimul meci ! Ca și dv. 
este „bine mersi" și ui- 
mărește —- la televizor 
— meciurile de fotbal. Î.1 
apreciază pe Mihai lo- 
nescu, dar crede că el... 
apăra și mai bine 1

socotim echipa României 
cîștigătoarc a grupei DE 
PE ACUM". Eu unul 

m-a^ mulțumi și mai 
tîrziu, după ce va juca 
toate meciurile din serie I 
Am răbdare I

Astă-seară, la Franck- 
furt pe Main, Cassius 
Clay, campionul mondial 
de box la toate catego
riile (nerecunoscut însă 
ca atare de W.B.A.) își 
pune din nou în joc co
roana pugilistică, x adver
sarul lui fiind Karl Mil- 
denberger (R.F. Germa
nă), campionul Europei.

întîlnirea suscită 
Interes extraordinar 
R.F. Germană și n-ar 
exclus ca recordul 
spectatori la un meci
box disputat în Europa, 
înregistrat cu ocazia în- 
tîlnirii dintre Uzcudum, 
Paolino și Primo Came
ra, disputat la Barcelona 
în anul 1930 (81 000 de 
spectatori) să fie bătut.

Referindu-se la acest 
meci, fostul campion eu
ropean de box profesio-

acest

un 
în 
fi 

de 
de

nist Ia categoria mijlo
cie, Bubi Scholz, a spus : 
„Clay este unul dintre 
cei mai buni pugiliști de 
categorie grea, care au 
evoluat în ring de-a lun
gul anilor, așa că ar tre
bui să cîștige și
meci, chiar prin K.O. 
Dar, la box există și po
sibilitatea unei lovituri 
norocoase, pe care o poa
te realiza și un pugilist 
considerat bătut dinainte. 
Oricum, Karl Mildenber- 
ger n-are ce pierde în 
acest meci, în fața unui 
adversar care i-a „lichi
dat", rînd pe rînd, pe 
Sonny Liston, George 
Chuvallo, Floyd Patter-

Henry Cooper și 
London. Și în a- 
constă mica

Foarte mică însă".

son, 
Brian 
ceasta 
șansă.

lui

.. .tînărul atlet kenian 
Temu, care l-a învins 
pe Ron Clarke la Jocu
rile Commonwealthului, 
măsoară 1,71 m și nu cîn- 
tărește decît 58 de kilo
grame ? De aceea fuge 
atît de repede ? ...

..... Hi S.U.A. este pe 
cale să ia ființă o ligă 
profesionistă de > fotbal ? 
Primul campionat ar 
urma să se dispute în 
anul 1967, cu participa
rea a 11 echipe, cărora 
să li se alăture mai tîr
ziu încă 5 echipe. Ini
țiatorii campionatului își 
pun mari speranțe în ju
cătorii europeni, care ar 
urma să vină în Statele 
Unite pentru a ridica va
loarea „soccerului“ ame
rican.

... R.F. Germană 
va participa la campio-

netele mondiale de călă
rie — sărituri — ce se 
vor disputa la Buenos 
Aires ?
tuielile 
portul 
250 000

Motivul ? Chel- 
prea mari. Trans- 
cailor costă 

de mărci I

D. RACHIERU, CO 
MUNA SOLONEȚUL 
DE JOS. — Mircea Da
vid a evoluat în catego
ria A sub culorile urmă
toarelor echipe : C.A.O. 
Oradea, Veiius București

— Intr-adevăr, un K.O. 
In 19 mutări, cum l-a fă
cut Drimer pe Ciociltea, 
este un deliciu. Să știi 
Insă că eu gust în ega
lă măsură și jocul pozi
țional, subtil, cu deschi
deri lungi pe flancuri, cu 
regrtupări și apoi desfășu-

Parca auzi, „crr, crr“, 
cum se stringe...

— Și, totuși, 
meu, se mai 
mult. Botez, de 
Mobilizează toate piese
le, le pune cu motoarele 
tn plin, viteza a patia, 
și cînd zici că acu.ni-

dragii/ 
ratează 

pildă.

LA SAH...5
rări largi pe tot terenul. 
Cu manevre strategice...

— Da, da I Piesele 
înaintează tiptil, pe vtr- 
furi, înconjoară incet, în
cet. poziția, apoi, dintr-o 
dală, ca la un semn, o 
înșfacă, si începe să se 
răsucească menghina.

acum 11 vezi că, singur 
cu portarul, trage peste 
bară. Remiză..

— N-are suficientă for
ță. Să spargă, domnule, 
să dizloce. Uite, Ghites- 
cu. spre exemplu. Țl-a- 
mintești finalul lui cu 
Sula î

T

— Perfect. Poziție blo
cată ..

— Ce blocată ?/ 
ilcadată l Șapte cazemate 
In iată și doar tin singur 
culoar. îngust, îngust...

— Albul acolo și-a 
masat artileria. Cu tui- 
nurlie și dama a forțai 
poarta 1 Apoi, totul s-a 
prăbușit...

★

STELIAN STANC1U 
LUGOJ. — 1) Năstui es
eu (Rapid) este originar 
din Giurgiu. — 2) După 
ce a plecat de la Dinamo 
București, Sasu a jucat 
doi-trei ani la U.T.A. 

De aici a trecut la Mi- s=s 
nerul Baia Mare. — 3) = 
Am mai răspuns Ia t- *== 
ceasta întrebare : meda- == 
liile de „aur" pe care le === 
cuceresc sportivii la Jo- ȘEE 
curile Olimpice sau la === 
campionatele mondiale și 
europene sînt confecție- = 
nate din bronz. Aurul e = 
numai pe deasupra și în... 
mima concurenților !

ION POSTAȘU = 
Ilustrații : N. GLAUD1U =

VÎNZARI 
CUMPĂRĂRI

Vindem bilete de intra
re valabile la jocurile e- 
chipelor C.F.R. Arad, Po
iana Cîmpina, Metalul Tr. 
Severin, Faianța Sighi
șoara.

Oferte la agenție pentru: 
„suporteri decepționați”.

Achiziționăm medalii de 
orice fel ediția: „Campio
natele europene de atle
tism 1966“. Telefonați an
trenorilor și membrilor 
lotului reprezentativ.

Fără cuvinte
Desen de G. Badea

Cine știe fotbal...

LECȚII—MEDITAȚII

Convenabil predăm lec
ții de joc dur, acasă și In 
deplasare. Adresați-vă e- 
chipelor A.S. Cugir, A.S.A. 
Tg. Mureș, Dinamo Ba
cău, Oltul Rm. Vilcea, Re
colta Cărei, Sătmăreana șl 
altora.

ANUNȚURI
îndurerații supor- 
echipei C.S.M.S.

Adînc 
ten al 
Ia.șl anunță pierderea ce
lor două jocuri susținute 
acasă, șl cînd se 
că mîine, cu Jiul, 
tot acasă...

PIERDERI

gîndesc 
joacă

râspun-Pierdut... simțul _
derii față de sarcinile în
credințate pe linia activi
tății sportive de 
Găsitorul este rugat 
înapoieze consiliilor 
ciațiilor sportive 
nouă și Textila din 
pitală.

masă, 
să-d 
aso- 

Grafica 
Ca-

Pierdut... 
rămîne 
prize a 
torului 
dresați: 
talul București).

curajul 
în ring trei 
trei minute, 
recompensă, 

p. Cîmpeanu

de a 
re- 

Găsl- 
A- 

(Me-

cîștigă!
Cinci ore cît am urmf- 

rit aceste partide, în saia 
de joc fusese o liniște de
săvârșită. Se auzea piuă 
și musca...

Dar, suporterii șahului 
nu sini cu nimic mai pu
țin pasionați decît cei ai 
fotbalului.

VALERIU CHIOSE

Pasiunea pentru fotbal și mai ales 
pentru concursurile de pronosticuri 
sportive a făcut ca Percy Harrison, 
un modest funcționar din Gainsbou- 
rough (Anglia) să nu mai^ibă casă 
bună cu soția lui, Thelma. Ea l-a 
amenințat chiar cu divorțul, conside- 
rînd că Percy... irosește în felul aces
ta banii familiei, lovind în primul 
rînd în pîinea celor 5 copii ai lor.

Etapa de sîmbătă 27 august din 
campionatul Angliei sau mai bine zis

concursul de pronosticuri sportive pen
tru această etapă a restabilit însă li
niștea și fericirea în familie. Și încă 
în proporții înmiite ! într-adevăr. ju- 
cînd 3 șilingi la acest concurs, Percy 
Harrison a indicat toate rezultatele 
exacte, cîștigînd astfel fabuloasa su
mă de 338 356 lire sterline 1

Pînă acum, cea mai mare sumă 
obținută în Anglia la concursurile de 
pronosticuri sportive era de 316 521 
lire sterline.

I'
1
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0 „Cupă a Europei" și la natație?DE CANOTAJCAMPIONATELE MONDIALE
Joi și vineri au avut loc la Bled 

(Iugoslavia) întrecerile (serii și reca
lificări) din cadrul campionatelor 
mondiale de canotaj rezervate echi
pelor masculine.

In proba de schif 4 fără cîrmaci 
s-au prezentat la start ambarcații 
din peste 20 de țări. Echipajul nos
tru format din Emeric Tușa, Emanoil 
Stratan, Itie Husarenco și Ștefan Ta
rasov a evoluat bine, cîștigînd seria 
a 4-a (recalificări) cu timpul de

6:27,71, obtinînd astfel dreptul de a 
se întrece în semifinalele oare se 
vor dispuita astăzi. Pe locurile urmă
toare s-au clasat în ordine : 2. S.U.A. 
6:30,47, 3. Canada 6:33,52, 4. Norve
gia 6:39,16, 5. Suedia 6:49,59.

La schit 2 fără cârmaci reprezen
tanții noștri Anton Chirlacovschi și 
Fc ador Zaiț au ieșit pe locul I (seria 
I—recalificări) cronometrați fiind cu 
timpul de 7:10,45 (Franța 7:11,22; El-

veția 7:22,43). Deoi, încă un echipaj 
românesc în semifinale.

In „recalificările" care au avut loc 
azi a luat startul și schitul nostru de 
4-f-l. El s-a clasat pe locul III, după 
Olanda și S.U.A., pierzînd astfel 
dreptul de a participa în semifinale.

Finalele celor 7 probe vor avea 
loc duminică, în ordinea următoare : 
schif 4-f-l, schif 2 fără cîrmaci, schif 
simplu, schif 2+1, schif 4 făiră cîr
maci, schif 2 vîsle și schif 8+1.

înaintea meciului de atletism Cristina Balaban învinsă Ia Praga!
Polonia — R. F. Germană
în vederea dublei întîlniri de at

letism pe care selecționatele R.F. 
Germane o vor susține în zilele de 
17 și 18 septembrie cu echipele Po
loniei, federația de specialitate din 
R.F. Germană a comunicat compo
nenta celor două loturi.

Din lotul masculin, care va întîlni 
Polonia la Varșovia în zilele de 17 
și 18 octombrie, fac parte printre 
alții: Harald Norpoth, Bodo Ttim- 
mler, Josef Kemper,

î n meciul feminin, care se va des- 
făștira la 17 octombrie la Wupperthal 
(R.F.G.), R.F. 
zentată de o 
lipsi : 
bert

PRAGA 9 (prin telex de la redacția 
ziarului Ceskoslovenski Sport).

în cel de al doilea meci din cadrul 
întrecerilor Dinamoviadei, formația 
Dinamo București a întîlnit selecțio
nata Dynamo din R.D. Germană. Vic
toria a revenit la limită, 8—7 (1—2, 
4—2, 3—2, 0—1), echipei germane. Au 
înscris : Hermans 2, Rusche 2, Zein 2, 
Lange, Rund pentru învingători și 
Zahan 3, Grințescu 2, Kroner, Blajec 
de la învinși. Indiferent însă dc a- 
cest rezultat, Dinamo București este 
calificată în turneul finali, alături dc

selecționata Dozsa (Ungaria), selecțio
nata Dynamo (R.D.G.) și Ruda Hvez- 
da (Cehoslovacia), care a întrecut 
formația Dinamo (U.R.S.S.) cu 4—3 1 

în întrecerile de înot, cea mai mare 
surpriză a fost înregistrată în cursa 
de 100 m spate unde sovietica Savelie
va (1:10,7) a întrecut-o pe Cristina 
Balaban (1:11,0). Alte rezultate:, Beliz- 
Gojman (U.R.S.S.) 4:17,3 la 400 m 
liber, Gromak (U.R.S.S.) 1:03,0 la 100 
m spate (Șerban locul IV ou 1:07,8), 
Prokopenko (U.R.S.S.) 2:35,8 la 200 
m bras.

Karin
Helga

Germană va fi repre- 
echipă din care nu vor 
Frisch. Hanelore 
Henning,

Tra

Turneul de baschet
de la Bratislava

Brati61avd au continuat între- 
Internațional de 

rezultatele 
T.S.K.A. Moscova —

Sferturile de finală ale turneului
de tenis de la Forest Hills

NEW YORK 9 (Agerpres). — Cam
pionatele internaționale de tenis ale 
S.U.A., ce se desfășoară la Forest 
Hills, au continuat cu disputarea sfer
turilor de finală ale 
simplu.

La masculin, Santana 
calificat în semifinală.

probelor de

La 
cerile turneului 
baschet masculin. Iată 
înregistrate :
Dukîa Praga 80—65 (48—42); Legia 
Varșovia — Honved Budapesta 
67—55 (25—33); Cerveno Zname So
fia ~ ~
(36—38). în clasament continuă să 
conducă 
puncte.
ocupă locul cinci cu 9 puncte.

Steaua București 81—73

T.S.K.A. Moscova cu 12 
Formația română Steaua

...și cel de la Muggia (Italia)
Echipa Steaua roșie Belgrad a 

cîștigat turneul internațional de bas
chet (feminin) dc la Muggia (Ita
lia). în meciul decisiv, baschetbalistele 
iugoslave au învins formația locală 
Mivar cu scorul de 60—45 (29—26). în 
partida pentru locurile 3—4, echipa iu
goslavă Jesenica a întrecut cu 48—27 
(30—16) formația italiană Enal.

(Spania) s-a 
învingîndu-I 

cu 6—8, 6—2, 8—6, 5—7, 6—4, pe

australianul Bowrey, iar Newcombe 
l-a întrecut pe Cox (Anglia) 
6—1, 3—6, 6—2, 6—1.

în proba feminină, Kerry 
(Australia) a dispus cu 6—1, 
compatrioata sa Madona 
Nancy Richey (S.U.A.) a învins-o pe 
Virginia Wade (Anglia) cu 6—3, 6—I.

cii 3—6,

Melville 
6—2 de 
Schacht.

Sezonul natației se apropie de sfîr- 
șit, așa îneît presa de specialitate a 
început să tragă concluzii acum, după 
ce s-au desfășurat principalele com
petiții ale anului 1966 : campionatele 
europene de la Utrecht, campionatele 
S.U.A. de la Lincoln și Jocurile Com- 
monwealth-ului de la Kingston. Pînă 
în anul viitor sînt prea puține com
petiții care pot să mai aducă noutăți 
în natație. Doar Australia, unde abia 
acum începe primăvara și deci sezo
nul semiestival mai poate furniza 
vreo performanță.

Anul acesta a fost deo
sebit de bogat în recor
duri. în luna august de 
pildă, au fost doborîte 
38 de recorduri mondia
le, fapt care, după păre
rea specialiștilor, se datorează în pri
mul rînd desfășurării unor mari con
cursuri. Această constatare a suscitat 
unele păreri interesante privind calen
darul competițional al continentului 
european, calendar pe care majori
tatea ziariștilor îl consideră prea 
sărac.

Ziaristul francez Rene Maupas. de 
pildă, publică un articol pe această 
temă. După părerea lui, ar fi utilă 
desfășurarea unei „Cupe a Europei la 
natație" „Cel de al XI-lea campio
nat al Europei a arătat că natația 
europeană a făcut ---- : -----------
scrie ziaristul francez, 
demonstrat că 
buni înotători 
întîlnesc în același bazin cad o serie 
de recorduri naționale". (La C.E. au 
fost doborîte aproape 100 de aseme
nea recorduri — n.r.). După părerea 
ziaristului Jean Pierre Lacour, rezulta
tele obținute de S.U.A. în natație se 
datorează desfășurării anuale a cam
pionatelor, care sînt „niște veritabile 
campionate continentale, de talia euro
penelor".

Ideea unor competiții mai nume
roase pe continentul nostru a fost 
îmbrățișată și dc unele federații de

specialitate. De pildă, delegația Spa-I 
nici a propus ca de acum înainte cam-1 
pionatclc europene să aibă loc dini 
doi în doi ani. Această sugestie sel 
pare că a fost preluată de mulțî teh-| 
nioieni care, apreciind că natația estel 
un sport al tinereții, susțin punctul del 
vedere îndeobște cunoscut că evoluția! 
internațională a unui înotător estel 
relativ scurtă.

în calendarul competițional al Eu-I 
ropei mai există și „Concursul celor! 
6 națiuni" dar, după părerea presei 
franceze și italiene această confrțtffc] 

----------------7
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făcut mari progrese, 
„Utrechtul“ a 

atunci cînd cei mai 
de pe continent se

tare nu poate suplini o întrecere oon- 
tinentală, deoarece la ea nu participă 
două dintre cele mai valoroase echi
pe europene : U.R.S.S. și R.D.G.

Pornind de Ia ideea că fotbalul, 
baschetul, atletismul și chiar polo pd 
apă au în calendarul anual meciuri 
pentru „Cupa Europei", comentatorul 
citat este de părere să se organizeze 
din doi în doi ani „Cupa Europei Ia 
natație", în care, după un tur elimi
nator, să rămînă 16 echipe, treeîn- 
du-se apoi la alcătuirea a 4 grupe 
de cîte 4 echipe. învingătoarele Sap 
grupe ar urma să-și dispute lociirnc 
finale.

Fără îndoială că problemele natație! 
europene sînt departe dc a fi epuiza
te. După cum spuneam, specialiștii șl 
presa sportivă din numeroase țări w 
află în faza de concluzii. Oricum, 
părerile potrivit cărora sînt necesare 
cît mai multe competiții internaționale 
de mare anvergură se pare că încep 
să cîștige tot inai mulți adepți. Cert 
este, că dacă se va institui o „Cupă 
a Europei la natație" sau se vor des
fășura „europenele" la doi ani în loe 
de patru, sportivii nu vor avea decît 
de cîștigat.

S. NORAN

la dreapta Gerry Byrne, Ian
Liverpool. De la stingă 
Gordon Milne.

Foto : U.P.I.

Trei dintre valoroșii internaționali de la F. C. 
Callaghan și

pioană a Angliei, performanță care e- 
galează recordul deținut de echipa „tu
narilor" (Arsenal Londra) !

în ultimii ani, F. C. Liverpool s-a 
afirmat nu numai în campionatul en
glez, ci și pe plan internațional. în 
1964, în „G.G.E." ea a eliminat pe 
Reykjavik (Islanda) cui 6—0 și 6—1, 
apoi pe Anderleeht (Belgia) cu 1—0 
și 3—0, dar a părăsit competiția 
tragere la sorți, în urma meciului 
realizat cu F. C. Koln (R.F.G.). 
an mai tîrziu, F. C. Liverpool, 
cîștigase mult rîvnita „Cupă a

prin 
nul 
Un 

care.
An-

Viitoare adversare la fotbal:

F. C. LIVERPOOL

Cuplul Iun Țiriac-Ilie Năstase și Helga Schultze, 
primii învingători în concursul international de tenis

(Urmare din pag. 1)

pe 
lui. 
lor
Helga Schultze îe-a răspuns cu mingi 
plasate, stopuri, demonstrînd un 
repertoriu tactic bogat. De la 2—2 
în primul set și 0—40, sportiva vest- 
germană ia inițiativa și domină clar 
pînă la sfîrșitul setului. Ea greșește 
însă o serie de mingi în setul secund 
și este egalată. Setul decisiv dă loc la 
o luptă acerbă. Lieffrig mărește for
ța loviturilor, dar Schultze rezistă cu 
succes și cu o îndemînare remarca
bilă reușește să acumuleze punat 
după punct. La 5—3, Lieffrig luptă 
curajos împotriva a trei meciboluri, 
dar nu poate evita înfrângerea. Hel
ga Schultze cîșliqă cu 6—3, 1—6, 
6—3.

Finala de dublu feminin, disputată 
de asemenea la un nivel ridicat, n-a 
putut fi încheiată aseară. Helga 
Schultze — Kora Schediwy (R.F.G.) 
conduc bu 6—3, 7—7 (30—15) în fața 
perechei Jeanine Lieffrig — Eve- 
lynne Terras (Franța).

Dimineața, ultima semifinală de

linia tehnicii moderne a tenisu- 
Serviciilor puternice și lovituri- 
lunqi ale jucătoarei franceze,

simplu masculin era gata-gata să 
furnizeze o surpriză de proporții. 
Petre Mărmureanu, jucînd mai bine 
ca oricînd, I-a pus în reală dificul
tate pe Ion Tiriac, condus la un mo
ment dat cu 5—1 și apoi cu 5—3 și 
mecibol, în ultimul set. Dar, campi
onul țării a găsit remarcabile resur
se și, depășind momentele critice, a 
reușit să dispună de tenacele său 
adversar. Rezultat: Țiriac — Măr
mureanu 8—6, 2—6, 9—7.

Și încă un rezultat din semifinale, 
la dublu bărbați: Howe, Hoogs — 
Maioll, Pokorny 6—3, 6—8, 6—4

Azi dimineață (ora 9,30) se conti
nuă finala de dublu feminin. După 
amiază, terenul central de la Pro
gresul găzduiește, de la ora 14, fi
nala de simplu bărbați (Țiriac — I. 
Năstase), urmată de semifinala de 
dublu mixt (Lieffrig, Mărmureanu — 
Cun, I. Năstase) și finala aceleiași 
probe în care sini calificați,' pînă a- 
cum, Helcra Schultze și I. Țiriac.

După terminarea întrecerilor de Ia 
București, concurenții se deplasează 
la Mamaia pentru a lua parte la un 
concurs demonstrativ.

toamnă, echipele noastre 
angrenate într-o serie de 

rezer-

în această 
dc fotbal sînt 
competi(ii oficiale internaționale, 
vate atît formației reprezentative (cam
pionatul european) cît și echipelor de 
club („G.G.E.", „Cupa cupelor41, „Cupa 
orașelor tîrguri" etc.).

în rîndurilc de mai jos ne vom o- 
cupa dc valoroasa formație engleză 
I1'. 0. Liverpool, adversara echipei Pe
trolul Ploiești în primul tur din 
„G.G.E." (Meciurile vor avea loc» la 28 
septembrie și 12 octombrie).

Echi pa din Liverpool este una dintre 
cele mai vechi din Marea Britanic. în 
urmă cu 65 dc ani ea a cîștigat titlul 
dc campioană a Angliei și de atunci a 
mai repurtat acest succes de încă 6 
ori în: 1906, 1922, 1923, 1947, 1964 
și 1966. în total — de 7 ori cam-

gliei", are o comportare meritorie în 
„Cupa cupelor", climinînd, rînd pe 
rînd, pe F. C. Torino, Standard Liege, 
llonved Budapesta, Celtic Glasgow. în 
finală intllnește pe Borussia Dortmund, 
căreia îi cedează cu 2—1, în prelun
giri, după o luptă dramatică.

în campionatul țării (1965—1966), 
pe care l-a cîștigat de o manieră ca
tegorică, F. C. Liverpool a totalizat 
61 p (ou 5 p mai multe decît Leeds 
United, clasată pe locul al doilea), rea- 
lizînd cel mai bun golaveraj dintre cele 
22 de formații din prima ligă : 79—34.

în actualul campionat, F. 
pool a luat un start mai 
patru meciuri ea a realizat 
torie (3—2 cu Leicester) 
nul (1—1 cu W'estliam),

liștii englezi nu sînt îngrijorați, afir- 
mînd că F. C. Liverpool este o for
mal ie care se „încălzește" greu...

Despre Liverpool părerile sînt una
nime în ce privește stilul de joc: o 
echipă solidă, care nu face spectacol 
deosebit, dar care știe să se acomo
deze condițiilor de joc impuse dc ad
versar. Are o apărare masivă, în caro 
excelează internaționalul Byme (28 do 
ani) și fundașul central Yates. Linia 
de atac beneficiază dc aportul unor ju
cători de certă clasă, ca internaționa
lii Roger Huni (28 de ani, de 17 orT" 

selecționat în reprezentati
va Angliei), extremele (iai- 
laghan (dreapta) și Thomp
son (stînga). Toți aoeșlia 
au fost selecționați în lo
tul lărgit al Angliei pe care 
Alf Ramsey l-a pregătit 
pentru „mondiale". Golge- 
terul echipei este înaintașul 
central St. John, jucă
tor cu o mare forță de pă
trundere și cu un șut necru

țător. Echipa de bază pe care o 
aliniază de obicei F. C. Liverpool este 
următoarea : Lawrance — Lawler, Byrne 
— Milne, Yates, Stevenson — Callaghan, 
Hunt, St. John, Smith, Thompson.

Stadionul pe care își desfășoară 
Liverpool jocurile este Goodison 
cu o capacitate de peste 50 000 
și o excelentă instalație de ilu- 
pentru meciurile în nocturnă.

0. Liver- 
slab. După 
doar o vic- 
și un meci 
dar specia-

F. O.
Park, 
locuri 
minat
Jucătorii spun că datorită luminii ex- I 
celente, ci preferă astfel de meciuri. 1 
Mai mult ca sigur că meciul cu Petrolul,.. 
de la Liverpool, se va desfășura lă 1 
lumina reflectoarelor. I

I. O.
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BERLIN. — Sezo

nul international de 
hochei pe gheață a 
fost inaugurat în R.D. 
Germană ou m|eciul 
dintre reprezentativa 
R.D. Germane și se
lecționata Suediei. 
Meciul, care s-a des
fășurat la Karl Marx 
Stadt în prezența a 
8 500 de spectatori,

s-a încheiat cu victo
ria hocheiștilor sue
dezi ou scorul de 5—1 
(2—0, 3—0, 0—1).

BELGRAD. — Ci
clistul cehoslovac Pichl 
a cîștigat cea de a 
cincea etapă a „Tu
rului ciclist al_ Iugo
slaviei" desfășurată 
între localitățile Ko
tor — Makarska (232

km). învingătorul a 
fost cronometrat in 

5 h 54:06. în clasa
mentul general indivi
dual continuă să con
ducă ciclistul iugoslav 
Valencic cu 19h33;09, 
urmat de compatrioții 
sai Cubrici — 19 h 
35:31 și Bilici — 19 h 
38:39.

BERLIN. La

Berlin s-a desfășurat 
dubla întîlnire inter
națională de tenis de 
masă dintre echipele 
T.S.C. Berlin (R. D 
Germană) și Spartak 
Plovdiv (Bulgaria), tn 
ambele meciuri, victo
ria a revenit gazde
lor : la feminin cu 
5—0, iar la masculin 
cu 10—1.

LONDRA. — O se
lecționată de rugbi a 
R.F. Germane între
prinde în prezent un 
turneu în Anglia. în 
primul joc, ragbiștii 
vest-germani au ju
cat la Cardiff cu se
lecționata orașului. Au 
cîștigat gazdele cu 
scorul de 41—3.
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