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De la trimisul nostru special, ADRIAN IONESCU

ATLET/SM
ÎN REGIUNEA ARGEȘ

umeroase întreceri sportive prilejuite
de „Ziua recoltei"

- INTERVIU CU TOV. ALEXANDRU OTELEANU, VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI 
REGIONAL UCFS

In aceste zile pe întinsele și mănoasele ogoare ale patriei, 
Inicii țărani muncitori și o dată cu ei întregul popor, se 
Igătesc să sărbătorească într-o zi festivă rodul bogat al 
Bncii lor, recolta de aur a frumoaselor noastre plaiuri, Eve- 
Rtent major în viața satelor patriei noastre, „Ziua recoltei" 
le un moment de răgaz și bucurie, cînd satisfacția îndepli- 
lii sarcinilor, a realizărilor ce fac cinste oamenilor muncii 
l agricultură se împletește cu voia bună, cu cîntecul și 
Iul.
Programul bogat al manifestărilor ce vor avea loc cu acest 
hej va cuprinde în desfășurarea lui numeroase și intere- 
>te întreceri sportive, ca o consecință firească a dezvol- 
lii pe care au cunoscut-o în ultimii ani exercițiile fizice și 
prlul în mediul sătesc. Popularitatea de care se bucură 
I mai multe discipline sportive printre tinerii țărani mun- 
lori, tot mai bogata activitate a asociațiilor sportive sătești, 

și baza lor materială în continuă creștere, determină 
I în majoritatea comunelor din programele ce se alcătuiesc 
I vederea sărbătorii „Zilei recoltei" întrecerea sportivă să 
1 lipsească.

In afară de aceasta, consiliile regionale și raionale UCFS, 
Lburile și marile asociații sportive se pregătesc și ele să 
lite asociațiile sportive sătești, pentru ca programul compe- 
Silor și demonstrațiilor sportive ce se vor desfășura cu 
azia „Zilei recoltei" să fie cit mai bogat, mai atractiv și mai 
ne organizat. Un exemplu în acest sens îl constituie Con- 
iul regional UCFS Argeș, care s-a preocupat din timp să 
rijine și să îndrume in mod concret și eficient asociațiile 
prtive din comunele regiunii.

Pentru a afla amănunte 
această privință ne-am adresat 
tov. Alexandru Oteleanu, vice
președinte al Consiliului re
gional UCFS Argeș, cu rugă
mintea de a ne răspunde la 
cîteva întrebări.

în

— Cum s-au pregătit or
ganele și organizațiile 
sportive din regiunea Ar
geș pentru a contribui in
tr-o măsură cit mai mare 
și, mai elicientă la sărbă
torirea „Zilei recoltei"?

— Pe baza indicațiilor pri
mite, împreună cu celelalte or
ganizații obștești și instituții de 
stat care au 
direcție, am întocmit un plan 
de acțiune, 
tradițiile și specificul regiunii 
noastre, de condițiile exis
tente în asociațiile sportive 
sătești, precum si de calenda
rul competițional local, ale că
rui întreceri pot completa pro
gramul numeroaselor manifes
tări ce vor avea loc cu ocazia
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Și

țață două 
? 'de concurs și formațiile pro
file : SlMBÂTA —100 m liber

(m): Demetriad (57,6), Schier 
(58,2) — Kulikov (54,9), Bere
zin (55,8); 400 m liber (f); Bala
ban (4:59,6), Coroiu (5:28,4) —
Frolova (5:08,0), Litvinova ; 100
m bras <m) : Costa (1:10,0),
Șoptereanu . (1:10,5) — Godun
(1:11,'2), Safronov (1:11,6); 200 m 
bras (f): Manafu (3:00,6), Stă- 
nescu (3:04,7) — Kiseleva (2:54,0),
Zarascicova; 100 m spate (f): 
Balaban (69,4), Andrei (716) —
Aklsina, Kalinina ; 200 ni spate
(m): Șerban (2:25,0), Giurasa
(2:25,4) — Filimonov (2:18,8), O- 
sokin; 100 m fluture (m): Co
vaci (64,0), Băin (65,3) — Suzdal- 
țev (60,0), Danilov; 100 m fluture 
(f): Ștefănescu (1:12,8) Șterner
11:15,4) — Poliacova, Kozevni
kova; 400 m mixt (m): Naghi 
(5:11,6), Belea (5:20,7) — Safro
nov, Duduev; 4x100 m mixt (f) 
și 4x2Oo m liber (m).

DUMINICA — 100 m liber (f): 
Ungur (65,6), Gonos (68,5) Di- 
kareva, Pavlova; 400 m liber (m): 
G. Moraru (4:33,0), Naghi (4:40,0).
— Skroznikov (4:24,2), Borodin; |
100 m bras (f): Stănescu (1:24.5), 
Manafu (1:25,2) — Kiseleva, Zar- 
scieova; 200 m bras (m): Șopte-. 
reanu (2:34.2), Costa (2:35,0) —
Godun (2:34,0), Safronov (2:34,2); 
200 m mixt (f): Balaban (2:40,7). 
Ungur (2:48,8) — Poliakova, Mia- 
sova; 200 m fluture (m); Băin 
(2:26,7), Covaci (2:29,8) — Suz-
dalțev, Danilov; 200 m fluture 
(f): Ștefănescu (2:45,3), Șterner 
(2:51,7) — Kozevnikova, Polia
kova; 100 m spate (m): Giurasa 
(65,0), Șerban («6,4) — Filimonov 
(62.7), Osokin; 200 m spate (f): 
Andrei (2:39,1) — Mitrofan (2:46,6)
— Aklsina, Pavlova; 4x100 m 
mixt (m) și 4x400 m liber (1).

SARAJEVO, (prin telefon), 
întrecerile ediției a XXV-a a 
Jocurilor Balcanice de atletism 
care se desfășoară pe stadio
nul Koșevou din localitate au 
prilejuit ieri, cîteva dispute 
interesante, învingătorii fiind 
cunoscuti abia pe ultimii metri. 
Așa a fost de pildă, cursa de 
10 000 m, în care favoritul Cer- 
van a luptat din răsputeri cu 
reprezentantul nostru Mustață, 
ca și sosirea în cursele mascu
line de 100 și 800 m. O luptă 
palpitantă s-a dat și la săritura 
în înălțime.

Din păcate, așteptările gene
rale n-au fost împlinite în pri
vința rezultatelor, acestea fiind 
la majoritatea probelor sub ni-

SKOPLJE, 16 (prin telefon). 
Reprezentativa feminină de bas
chet a României a debutat cu 
un frumos succes la cea de a 
lV-a ediție a campionatului bal
canic. Practicînd un joc bun, ea 
a reușit să învingă reprezenta
tiva țării gazdă cu scorul de 74—- 
67 (36—35). Partida a fost e- 
chilibrată toată repriza întîi, în 
care baschetbalistele iugoslave au 
condus, dar numai la 
sau două diferență. După pauză, 
formația României 
(min. 26 scor 46—37), 
continuare apărarea nu 
s-o țină pe Kalenici care punc
tează fără greș (pînă la sfîrșit 
această jucătoare a înscris 35 de 
puncte). In ultimele 5 minute,

un punct

se detașează 
dar in 

reușește

(Continuare in pag. a 6-a)

Etapa a Il-a; cicliștii trec peste podul de la Țigănești
Foto : A. Neagu

velul scontat. O explicație ar 
putea fi pista noului stadion, 
care este destul de grea, dar 
mai mult, după părerea

o , 
mai

i noas-
„Ieșire" 

mulți
tră, este vorba de 
din formă a celor 
dintre competitori.

In concursurile 
spectatorii au aplaudat 
tru victorii ale atleților ro
mâni : VALERIU JURCÂ la 400 
mg, LEONIDA 
GLU la 20 km 
tează victoria 
ALEXANDRU 
înălțime și GHEORGHE COS- 
TACHE la ciocan.

Iată rezultatele înregistrate în 
întrecerile de vineri : BARBAȚI: 
100 m : Karasi (I) 10,7, Sipocliev 
(B) 10,7, Zamfireseu (R) 10,7,
Bîcivarov (B) 10,8, Muskovici (I) 
3 0.9, Nikolaidis (G) — descalificat; 
800 m : Medjimurec (I) 1:51.8, Mi-

de vineri 
și pa-

CARAIOSIFO- 
marș (își reedi- 

de anul trecut), 
SPIRIDON Ia

hailldis (G) 1:51,9 ; Stef (R) 1:52,lj 
Kalcev (B) 1:52,1, Ivanov (B) 
1:52,6, Jokici (I) 1:52,7; 10 000 ms 
Cervan (I) 29:50,6, Mustață (R> 
29:50,8, Zuntar (I) 30:27,8, Ay (T> 
30:29.4, Peev (B) 30:37,4, Saban 
(T) 30:39,6, Barabas (R) 31:34,6 ;
400 mg. : JURCA (R) 52,6, Gher- 
gOV (B) 53,5, Regucos (G) 53.6,
Rățoi (R) 53,8, Cenghlz (T) 54,4, 
Tassas (G) 54,7 ; 20 km marș :
CARAIOSIFOGLU (R) 1.39:54,0,
Stolkov (B) 1.40:11.0, Gheorghiev 
CB) 1.41:00,0. Male (I) 1.41:54,0, Far- 
caș (R) 1.45:51,0, Tabacovici (I> 
1.47:25.0 ; înălțime : AL. SPIRIDON 
(R) 2,00, Vivod (I) 2,00, Iordanov 
(B) 2,00, Condoulas (G) 1,95, Si- 
lagi (I) 1.90, Ioan (R) și sevasto- 
poulos (G) 1,90 ; greutate : Suker 
(I) 18,11, Jocovicț (I) 17,85, Tsa- 
kanikas (G) 16,64, Gagea (R) 16,39,

(Continuare in pag. a 8-a)

(B)
(R>

in prima zi

reprezentantele României se apă
ră excelent, atacă prompt și e- 
ficace și oltlin o victorie clară. 
Punctele echipei române au fost 
înscrise de: Pruncii 10, Dumitrescu 
.5, Niculescu 6, Spiridon 11, Vo
gel 17, Gheorghe 4, liacovifă 13 
și Suliman 8. Remarcabil procen
tajul obținut la aruncări libere : 
73,70 la sută (28 de puncte din 
38 de încercări). La aruncări din 
acțiune: 23 coșuri din 49 de în
cercări. La ora închiderii ediției se 
dispută meciul Bulgaria—Italia.

Echipa României susține urmă
toarea partidă sîmbătă, cînd întîl- 
nește reprezentativa Bulgariei, cîș- 
tigătoarea celor trei ediții prece
dente. Duminică, în ultima zi, 
se vor desfășura meciurile Ro
mânia—Italia șî Bulgaria—Iugo
slavia.

înaintea ultimei runde a 
finalei campionatului repu
blican de șah, deținătorul 
titlului este cunoscut. Marele 
maestru internațional FLO
RIN GHEORGHIU nu mai 
poate fi ajuns pe primul loc 
al clasamentului,

Ieri dimineață s-au jucat 
o serie de partide întrerupte 
din runda a XVII-a. Ciocîl- 
tea a remizat cu Vaisman, 
Nacu a cîștigat la Ungurea- 
nu, iar Buza la Reicher. Și 
o întreruptă din runda a 
XVI-a : Ungureanu — Vais
man 0—1.

Aseară s-au disputat par
tidele penultimei runde, a 
XVIII-a : Șuta — Voiculescu 
1/t—*/«, Botez — Drozd ’A—Va, 
Ghițescu — Gheorghiu Va—Vi, 
Soos — Drimer V2 
vrilă — Mititelu Va 
cher — Neamțu Va
tos — Buză 1—0, Ungurea
nu — GQnsberger 0—1, Vais
man — Nacu 1—0, Stanciu — 
Ciocîltea, întreruptă cu a- 
vantaj pentru Stanciu.

în clasament, Gheorghiu 
are 14 puncte, Partos »12, 
Drimer 11, Ghițescu și Buză 
lO'/a, Ciocîltea 10 (1), Voicu
lescu 10, Gijnsberger 9V«, 
Stanciu 9 (1), Neamțu, Bo
tez Soos, Mititelu și Nacu 9, 
Reicher 71A, Șuta, Vaisman 
și Ungureanu 7, Gavrilă 6, 
Drozd 3 puncte.

Ga-
Rei-
Par_

Surpriză în „Turul României4*

Gh. Suciu și echipa de tineret 
a României au preluat 

conducerea
ORAȘUL GHEORGHE GHEOR- 

GIU-DEJ 16 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Miile de spectatori prezenți as
tăzi pe bd. Republicii, pentru a 
asista la sprintul final al etapei 
a IlI-a, au fost martorii unei sur
prize de proporții. Un grup de 8 
rutieri, fugiți din pluton la Rin. 
Sărat, a sosit cu un avans de 17 
minute, schimbînd radical configu
rația clasamentelor generale. 
Gheorghe Suciu și echipa de tine
ret a României au preluat con
ducerea cursei, în timp ce marii 
favoriți se află acum în spatele 
unui zid greu de trecut. Este, 
așadar, vorba de o lovitură spec
taculoasă. Dar toate aceste in
tim plări inedite fac farmecul 
curselor cicliste și în cazul de 
față contribuie la creșterea inte
resului pentru populara întrecere 
de lung kilometraj, „Turui Ro
mâniei".

Cum s-au petrecut lucrurile ?

La ora 13, cicliștii au luat 
startul din Buzău pentru a par
curge c<ei 157 km care îi despăr
țeau de Orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-I)ej. Căldură mare, sufocantă. 
In drum spre Km. Sărat a început 
să bată puțin vintul (lateral), 
croind cicliștilor... o nouă difi
cultate. încearcă o detașare 
Gera și P. Neacșu. Atacă apoi G. 
Moiceanu, purtătorul tricoului 
galben, dar olandezii sînt pe ur
mele lui. Km. 17: Ciume ti, Arde- 
leanu, Sofronie, Dumitrescu și 
Neagoe și-au creat un avans de 
200 m. Zărim plutonul dispus în 
evantai, luplînd din răsputeri 
pentru a-i răpi șansa lui Dumi
trescu. Reușește după 9 km. Sprin
tul din Km. Sărat revine lui Ciu- 
meti, dar mai important decît a- 
ceasta este faptul că s-a format

HRISTACHE NAUM

(Continuare in pag. a J-a)



LA ÎNCEPUTUL NOULUI AN ȘCOLAR
z *

Cum au fost pregătite 
terenurile de sport? (II)

RAID-ANCHETĂ

«

Vacanfa a luat sfîrșit. Clopoțelul a sunat pentru prima 
orâ de curs. Școlarii și-au luat locul în bănci. Ei au găsit sălile 
de clasă curate, îmbietoare, laboratoarele bine înzestrate. . 
Conducerile școlilor din întreaga țară s-au străduit să ofere / 
condiții tot mai bune de învățătură.

Dar sportul ? Desigur nici această activitate, atît de 
îndrăgită, n-a fost uitată.

★
Ne-am continuat raidul nostru in cîteva școli din Capitală, 

din Suceava, Buzău, Baia Mare și Bistrița, în dorința de a 
vedea care au fost preocupările profesorilor de educație 
fizică, ale conducerii școlilor și comitetelor de părinți in 
vederea asigurării celor mai bune condiții pentru desfășu
rarea orelor de educație fizică și practicarea sportului de 
către elevi in noul an școlar.

Profesorii de educație fizică

la datorie

Ială-ne în cîteva școli din Capi
tală.

Prima vizită : la GRUPUL ȘCOLAR 
PETROL-CHIMIE, unde profesoara de 
educație fizică Cornelia Simionescu 
ne-a pus la dispoziție date intere
sante, ne-a condus la sala de sport 
și magazia de materiale și echipa
ment sportiv. Mica sală este înzes
trată cu toate aparatele de gimnas
tică (mai puțin trambulinele de să
rituri). Există materiale suficiente și 
pentru activitatea în aer liber. In 
magazia frumos aranjată se aflau 
mingi de volei și baschet, greutăți 
și. .. 26 de discuri dintre care 24 
noi-nouțe, in cvnbalajul original. în- 
tr-uu alt dulap se aflau 60 de tre
ninguri și tricouri aranjate cu ade
vărat de o mînă de femeie.

★
„Avem condiții optime". Acestea 

au fost primele cuvinte ale profe
soarei de educație fizică Teodoia 

GRUPUL ȘCOLAR

fizică la clasa a Ill-a nr. 24 din CapitalăA de la LiceulPrima oră de educație

!
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Pascu, de la
COMERCIAL N. KRETZULESCU. La 
această școală, 
orele de sport 
sirii asigurate 
optime. O sală 
moașă in care se poale juca hand
bal. volei, baschet, dotată cu cele 
necesare și pentru gimnastică, stă 
la dispoziția elevilor. Pentru restul 
ramurilor ‘ sportive, școala folosește 
stadionul Tineretului și terenurile 
asociației Spartac, unde activează 
multi dintre foștii elevi.

Cei trei profesori de educafie fi
zică — Teodora Pascu, Gh. Popa și 
1. Cosina — au luat toate măsurile 
pentru buna .desfășurare a activității 
o dală cu începerea cursurilor, tn 
primul rind, se va trece Ia o rigu
roasă selecție a celor ce vor alcătui 
echipele aliniate în campionatele 
școlare. Pină la Începerea cursurilor 
magazia de echipament și materiale 
sportive a fost aprovizionată cti cele 
necesare și îndeosebi cu pantofi de 
tenis și mingi.

Interlocutorii noștri au făcut și 
cîteva propuneri. Organele de resort 
ar trebui să controleze mai în
deaproape calitatea mingilor produse 
de FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI și 
de fabrica di» SEBEȘ-ALBA și să 
se găsească modalitatea îmbunătățirii 
ventilului, cele produse în prezent 
avi ud o rezistentă foarte mică.

De asemenea, profesorii de educa
ție fizica de la această școală își 
manifestă dorința să poată face în 
sală și diferite antrenamente cu spor
tivi de performantă, nu numai orele 
de catedră. Credem că conducerea 
școlii nu va fi împotrivă.

★
Nu se poate spune că ia ȘCOALA 

GENERALĂ Nr. 19 n-a existat preo
cupare pentru deschiderea noului an 
de învățămînt. Dimpotrivă. Directoa
rea școlii, Lucreția Sandor,a luat 
măsuri ca această școală, care func
ționează de muiți ani, să arate ca 
nouă. Discutînd, insă, și cu profe-

unde vin pentru 
peste 800 de elevi, 
inlr-adevăr condiții 
de sport toarte fru-

soara de educație fizică, Elena Io- 
nescu, am rămas dezamăgiți. Ea ne-a 
relatat faptul că școala nu dispune 
de nici un fel de teren de sport și 
nici de o sală. Orele de educație 
fizică se fac, r ara, în curte, iar în 
timpul răcoros pe un hol mic și 
neincălzit. Atunci cînd 
frig, orele ău loc printre 
clase. Există în dotarea 
ratele necesare pentru 
educație fizică (bănci de 
saltea, ladă și capră), niște mingi 
stricate, două discuri, o plasă de 
volei făcută ferfeniță, mingi de oină 
și... cam atit. Dacă ar îi existat pu
țină inițiativă, ar fi fost posibil ca, 
în curtea școlii, să se amenajeze un 
teren de volei, să se monteze măcar 
o poartă de handbal și un coș de 
baschet. Direcțiunea școlii n-a mișcat 
însă un deget, iar profeșoaîa de 
educație fizică se pare că s-a... re
semnat. O bună colaborare intre 
profesori, conducerea școlii și comite
tul de părinți ar putea duce, credem, 
la remedierea acestei stări de lucruri.

este prea 
băncile din 
școlii apa- 
lecțiile de 
gimnastică.

Conducerea școlii - principalul

sprijinitor

la majo- 
profesorii 
un spri-

tn Suceava am observat, 
ritatea școlilor vizitate, că 
de educafie fizică primesc 
lin substantial din partea conducerii
școlii in punerea la punct a terenu
rilor și sălilor de sport acum, la În
ceput de an școlar.

La LICEUL ȘTEFAN CEL MARE 
directorul ad/unct, Marin Șefei, a 
desiășurat personal o activitate neo
bosită in timpul vacantei pentru 
amenajarea unei frumoase baze spor
tive pe un teren din vecinătate, 
ajutorul elevilor și al comitetului 
părinți, s-a reușit să se niveleze

Cu 
de 
te-

4>u<a nordul e aici,
CU... BUSOLA 
poarta trebuie să fie...

Desen de AL. GLENCIU

materialele ne- 
lui și turnării 

bază va cu-

sau 
din
ii- 
La 

nu-

renul, să se procure 
cesare împrejmuirii 
bitumului. Frumoasa 
prinde, in curind, teienuri de bas
chet, handbal, volei, groapă de să
rituri, pistă de atletism etc. Sala de 
spărt a fost dotată cu aparatura ne
cesară și dispune de suficient spa
țiu pentru desfășurarea orelor de 
educafie fizică in sezonul rece. Păcat 
insă că profesorii de educafie fizică 
Victor Țopa și Letiția Căldare nu se 
îngrijesc de materialele sportive. O 
parte dintre acestea au fost dete
riorate și nu s-au luat măsuri pen
tru repararea lor.

Dacă in acest liceu există in ge
nerai toate condițiile practicării 
sportului de către elevi, la alte 
școli sucevene prin care am trecut 
am constatat o lipsă totală de preo
cupare în direcfia amenajării 
Îngrijirii bazelor sportive, atit 
partea profesorilor de educafie 
zică cit și a conducerii școlii. 
LICEUL NR. 2, de pildă, există
mai un singur teren de handbal, 
denivejat, cu totul necorespunzător. 
Aceeași situafie (ce s-o fi făcut în 
vacanfă ?) la ȘCOALA GENERALA 
NR: 1 uride, pe singurul teren exis
tent (baschet), apa a săpat șanțuri 
laterale, transformindu-1 ■ in pistă 
cu... obstacole. Păcat de munca de
pusă pentru montarea panourilor I

★
bazelor sportive școlare 
Buzău ne-a oferit cîteva 
edificatoare. La LICEUL 

,B. P. HAȘDEU“, sediul școlii 
sportive de elevi, am găsit o bază 
sportivă simplă, model, gata să găz
duiască primele întreceri ale elevi
lor. Terenurile, excelent îngrijite, 
demonstrează că profesorii de edu
cație fizică și conducerea școlii a- 
cordă atenția cuvenită creării celor 
mai bune condiții pentru desfășu
rarea orelor de educație fizică, că 
aici există oameni cu spirit gospo
dăresc. Aceștia, cu ajutorul elevi
lor și al comitetului de părinți, au 
reușit să monteze și o instalație pen
tru nocturnă. Stînd de vorbă cu pro
fesorul de educație fizică 
Ionescu, director adjunct al liceului, 
am aflat că în lărgirea și întreți
nerea bazei sportive un sprijin deo
sebit îl acordă directorul școlii, 
C. Ghigulescu, un pasionat al spor
tului. El ne-a informat că în con
tinuare, baza se va extinde și. nu 
peste mult timp, va mai apare un 
teren de baschet și o pistă de atle
tism. Lucrările, de fapt, începuseră: 
panourile de baschet au fost deja 
montate, zgura aștepta să fie întinsă, 
iar pista de atletism era 
LICEUL Nr. 1 dispune și de 
întreținute. în „sala mare" 
cut reparațiile de rigoare, 
conducerea școlii a oferit încă o 
surpriză elevilor: o nouă sală, mai 
mică, de curind amenajată și dotată 
cu aparatură nou-nouță, va fi pusă 
la dispoziția lor pentru anul care a 
început. Rezultatele bune obținute de 
sportivii de la Ș.S.E. BUZĂU și de

Aspectul 
din orașul 
comparații 
Nr. 1 „f

Adrian

nivelată. 
săli bine 
s-au fă- 
în plus,

Ia LICEUL Nr. 1 sînt rodul muncii 
entuziaste pe care o desfășoară în
tregul colectiv didactic de aici, atit 
în pregătirea elevilor cit și în între
ținerea bazelor sportive.

De ce au altă destinație?

în continuarea vizitei pe terenurile 
de sport
ȘCOALA GENERALĂ Nr. 5 BUZĂU. 
Aici am 
volei și
respunzătoare. Școala dispune și de 
alt spațiu pe care directoarea, 
Georgeta Moga, vrea să-l transforme 
în grădină. Acolo, însă, este loc su
ficient și pentru cîteva terenuri de 
sport. Profesoara de educație fizică, 
Angela Airinei, ne-a condus apoi la 
groapa de sărituri pe care, după 
indelungale cercetări, am descope
rit-o în mijlocul unor buruieni. Ea 
se transformase în... depozit de birtie 
și cioburi și continuă să rămină fn 
această stare și la începerea cursu
rilor. în sala de 
aceeași tendință 
bazelor sportive 
aflau aici fel de
parchetul se stricase, ca urmare a 
solicitărilor la care a fost supus. 
Oare aceasta trebuie să fie destina
ția unei săli de sport ?

școlare, ne-am oprit la

găsit un singur teren de 
acela de dimensiuni neco-

în bune condițiuni a sportului, 
suficient să precizăm că, f 
completarea magaziei cu echipe 
sportiv, femeile din comitetul c 
rinți au confecționat un 
de șorturi, care lipseau din 
nele de sport.

★
Iată-ne și la LICEUL Nr. I 

mai mare din localitate, cu 1 6 
elevi. Situai in plin centru, 
are o curte foarte spațioasă, pe 
s-ar putea amenaja un mic „cot 
sportiv". Totuși, aici nu existe 
un iei de amenajări sportive, 
mezi de moloz, buruieni și alteli 
menea te intimpină chiar 
poartă. Și trebuie precizat pă 
a fost dat in folosință abia ci 
ani în urmă. Să nu se creadă ci 
nu se tace totuși sport I Intr-un 
clădiri există un hol unde elev 
exerciții de gimnastică la orei 
educafie fizică. Există și f aso 
sportivă al cărei preșețbnle 
chiar directorul adjunct—"&t\. 
năilă 1... Nici piezenfa comit» 
de părinți nu se face simt it 
tărirnui sprijinirii activității spo

*
Bistrița. lată citeva inse* 

LICEUL Nr. 1 (director V. Sec. 
Chiar de la intrarea în curt, 
contrast izbitor : în dreapta, o 
moașă grădină botanică, cu l 
mari înfloriți, alei spațioase 
în stingă, după un frumos gări 
talie, conturul unei (să-i zicem) 
sportive. Dar, cele două terenu 
volei, două de handbal și uni 
baschet îți spuneau parcă: „îi 
ce-te" 1 Pe unal din terenuril 
handbal, de pildă, bălăriile 
pînă la genunchi. Tot în curtea 
tui liceu se mai află și un teri 
fotbal, care poate fi identificat 
prin prezența porților. De neîi 
această delăsare, mai ales că la 
liceu funcționează și o . sec 
ȘCOLII SPORTIVE DE ELEVI 
își desfășoară activitatea profi 
de educație fizică D. POPIT AF

mari -«t

La LICEUL Nr. 2, în schimb, 
nu este spațiu prea mare, , au 
amenajate, totuși, datorită h 

sport am constatat, entuziaste a conducerii liceuțui 
de transformare a

în... depozite. Se 
îel de obiecte, iar

fesorilor și elevilor, două tei 
de volei pe care elevii le^aiî" 
folosi din prima zi de școală.

Și comitetele de părinți

au un cuvinte.

In sfîrșit, la LICEUL AGR 
înființat în acest an în fostul 
al Școlii tehnice agricole, ni 
mișcat un... pai pentru activ 
sportivă în noul an, în ciuda fa 
că posibilități sînt suficiente, la 
argument concludent: „Avem 
duri pentru amenajarea unor tei 
de sport după toate cerințele" 
ed. fizică 
cînd se va 
viitoare ?...

L. Pascu). Atunci, 
aștepta ? Pînă la va

l-am
11 
un 
de 
de

★
BAIA MARE. Primul popas 

făcut la ȘCOALA’ GENERALĂ Nr. 
unde învață 1 200 de elevi. La 
asemenea efectiv este nevoie și 
terenuri de sport. Școala dispune
o curte foarte spațioasă, în inte
riorul căreia au fost amenajate șl 
terenuri de fotbal, volei, baschet șl 
handbal. Dar, deocamdată, ele nu 
sînt pregătite pentru începerea nou
lui an școlar.

Menționăm că ceea ce a mai ră
mas de făcut este o treabă ușoara 
care va putea fi efectuată în cîteva 
zile. De reținut, însă, este un alt fapt, 
și anume acela că fără ajutorul 
comitetului de părinți, curtea aces
tei școli rfl fi rămas așa cum sînt 
în prezent și altele pe care le-am 
vizitat în Baia Mare. Din inițiativa 
și cu sprijinul efectiv al comitetului 
de părinți s-au procurat zgura și 
nisipul necesar. Și, pe lingă acestea, 
cite altele n-au trebuit pentru ame
najarea terenurilor sportive mențio
nate mai sus I ? Comitetul de părinți 
al acestei școli a fost prezent la toa
te acțiunile pentru ca elevii să aibă E=5 
asigurate toate condițiile practicării ==

în 
școli 
an de învățămînt, despri 
Cîteva concluzii :

în majoritatea lor, cor 
rile școlilor, împreună cu 
fesorii de educație fizică 
mitetele de părinți, se 
jesc de amenajarea de n 
renuri sportive, de extin 
și îmbunătățirea celor e> 
te, de crearea condițiilor 
tru buna desfășurare a i 
tații sportive din acest c 
altele, insă, primează 
jența față de întreținere 
dezinteresul pentru creări 
renurilor de sport, acolo 
ele nu există. Profesori 
educație fizică, fie că n 
ajutorul conducerii școli 
că acestea nu le acordă 
jinul necesar. De aceea, 
răm secțiilor de învățăm 
consiliilor UCFS să intei 
acțiunile de sprijinire și i 
mare în crearea și reai 
jarea bazelor sportive șc 
acum la începutul anului 
Iar. Să nu lăsăm să f 
timpul !

urma raidului efecti 
cu ocazia începerii i

Raid-anchetă realizat 
V. GODESCU, C. CHIRL 
A. BREBEANU



Proiectele cărții sportive in anul 1967
i 

De vorbă cu tovarășul ION SIMION, redactor-șef al Editurii UCFS •!
î

Concursul nostru de fotografii pe teme sportiv?

An de an cartea sportivă lși formează o masă tot mai largă de 
cititori. Ea caută să răspundă multiplelor cerințe (dacă ne referim la 
lucrări de tehnică și metodică sau de popularizare a unor ramuri spor
tive), să fie totodată în atenția celor care și-au format gustul pentru 
literatura sportivă în genere. Despre realizările și mai ales despre pro
iectele care vizează cartea sportivă, am stat de vorbă cu tov. Ion Simion, 
redactor-șef al Editurii UCFS.

I — Pentru început v-am ruga 
I să vă referiți la cartea sportivă 
I a anului în curs...
I — Mai întîi, aș vrea să subliniez 
[că la baza orientării în elaborarea 
[tematicii cărții sportive au stat do- 
Icumentele Conferinței pe țară a 
[UCFS, indicațiile primite din partea 
țConsiliului General al UCFS ca și 
[propunerile făcute în diferite ședințe 
laie consiliilor editoriale. Concret, aș 
putea să amintesc cîteva titluri care 

Lț-~au bucurat în mod deosebit de 
Bțîrecierile cititorilor. Este vorba de 
[lucrările „Antrenament, exerciții, 
joc" (colectiv), „Sănătate, forță, fru
musețe” (colectiv), „Obezitatea și 
combaterea ei” (dr. Radovici, G. Stoe- 
nescu), „Finala se joacă azi” (I. Chi- 
rilă), „Ghidul auto-moto” (G. Epurări), 
„Cum organizăm o competiție spor
tivă” (Gh. Mitra). Cu titlu informa
tiv, aș vrea să amintesc și alte titluri 
prevăzute pentru acest an: „Jocuri 
pentru copii și tineret”, ed. a II-a 
(Mujicicov, Branga), „Cum poți 
ajunge sportiv de performanță î* 
(dr. Clement Baciu), „Din tribune în
cepe meciul” (D. Mânu), „Handbal 
în 7”, ed. a II-a (Kunst-Ghermă-

Pe urmele materialelor nepublicate
In urmă cu cltva timp iubitorii spor

tului din orașul Blaj ne-au adus Ia cu
noștința un mare necaz de-al lor: sta- 
pionul pe care lși desfășurau activitatea 
a fost desființat. Această bază sportivă 
cuprindea un teren de fotbal, unul de 
volei, o pistă de atletism, vestiare etc. 
Sesizarea a fost trimisă la Sfatul popu
lar orășenesc Blaj care ne-a răspuns 
următoarele: „Cele arătate in privința 
desființării terenului sportiv corespund 
realității. Pentru rezolvarea problemei 
terenului sportiv s-a luat legătura cu 
consiliul asociației sportive C.l.L. (n.r. 
cea mai mare asociație sportivă din 
Blaj) și s-au făcut propuneri concrete 
Comitetului executiv al Sfatului popular 
orășenesc. Sa stabilit ca In partea de 
jos a parcului „Avram Iancu“, care se 
află in centrul orașului, să se amena
jeze o bază sportivă".

Din păcate, nu ni se arată, tn adresa 
Sfatului popular, cind va fi amenajată 
baza sportivă !

Tovarășul Mircea Talpau din satul 
Viile Tecii, raionul Bistrița, ne-a trimis 
o scrisoare tn care arăta că tn locali
tate nu există, de timp Îndelungat,

W ""
Z7//VÂ

NOTE... ȘTIRI...
A Faza de zonă a campionatului re

publican de oină programează dumini
că o nouă etapă : Biruința Niculițel 
(reg. Dobrogea) — Avîntul Valea roșie 
(reg. București), Campioana reg. Mureș— 
Autonomă Maghiară — Avîntul Fra
sin (reg. Suceava), Biruința Gherăiești 
(reg. Bacău) — Avîntul Bucești (reg. 
Galați).

A Comisia de specialitate a orașului 
București a luat frumoasa inițiativă de 
a organiza o competiție dotată cu 
„Cupa de toamnă'1, la care au fost 
invitate să participe, alături de C.P.B. 
Petrolul Urlați (reg. Ploiești) și Viața 
Nouă Olteni (reg. București). Deși a 
confirmați participarea, echipa Viața 
Nouă nu s-a prezentat la jocuri, astfel 
că trofeul și l-au disputat doar primele 
două formații.

Rezultatele : C.P.B. — Petrolul Ur
lați 22—6 (tur), 21—6 (retur).

CICLISM . TURUL ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

nn nou grup de fugari. El este compus 
din St. Suciu, Alex. Sofronie, Tudor 
Vasile, Nic. Ciumeti, Gh. Suciu, Cons
tantin Ciocan, Ion Cosma și Constantin 
G on tea.

Cei opt băieți muncesc cu sîrguință 
la trenă și în curind plutonul se vede 
doar ca o pată In depărtare. La km. 
47, cronometrele ne arată o diferență 
de 1:35. Cosma cîștigă sprintul de la 
Focșani, ta timp ce grupul său a mai 
cucerit un minut. In pluton, olandezii 
Încearcă să repună grupul pe urmele 
’fugarilor, dar intre ei se intercalează 
alți rutieri, care duc „trenă falsă”. Mi- 

nescu), „Automasajul”, ed. a II-a 
(dr. A. Ionescu).

Cu referire la producția anului 
1966, aș putea să spun că, după 
calcule estimative, editura UCFS va 
reuși să depășească cu circa 10 la 
sută planul valoric nominal stabilit 
și să realizeze aproape 400 coli de 
editură peste plan. Aceste cifre re
flectă, desigur, interesul acordat 
cărții sportive ca și unele eforturi 

INTERVIUL NOSTRU

care s-au făcut pe linia respectării 
termenelor de apariție.

— Cu ce va... debuta Editura 
UCFS în anul 1967 ?

— Și în acest caz, aș vrea să dis
cutăm la obiect. Voi aminti o serie 
de lucrări care au și fost contractate. 
De pildă, la capitolul tehnică și me
todică — lucrările „Schiul” (V. Tode- 
rescu), „Gimnastica sportivă” (o tra
ducere după I. Ukran), „Tehnica și 
tactica în rugbi” (N. Pădureanu), 
„Fotbal — joc, sistem, antrenament"

nici un fel de activitate sportivă. Aflăm 
acum că Consiliul raional UCFS Bistrița 
a luat o serie de măsuri pentru redre
sarea activității sportive din satul Viile 
Tecii. A fost reorganizată grupa spor
tivă, aparținind de asociația din comuna 
Teaca, și s-a luat legătura cu sfatul 
popular al comunei pentru repartizarea 
unui loc unde tinerii din satul respectiv 
să-și amenajeze un teren de sport.

★

Cu ocazia unei reuniuni de lupte or
ganizată la Constanța sportivii Gh. Bă
nică, N. Chivu și Gli. Buzdugă, din 
echipa Metalul Tîrgoviște, au dat do
vadă de indisciplină, nerespecttnd indi
cațiile date de conducătorul delegației. 
Deoarece unul dintre acești sportivi, Gh. 
Bănică, nu se afla la prima sa abatere, 
consiliul asociației Metalul Tîrgoviște 
i-a dat o sancțiune severă, și anume, 
suspendarea pe timp de un an din ac
tivitatea competițională, Celorlalți doi 
sportivi li s-au dat un ultim avertis
ment.

★

Un iubitor de sport din comuna Bft- 
lănești, raionul Tg. Jiu, ne-a trimis tn 
urmă cu cîteva săptămîni o scrisoare în 
care ne arăta că terenului de sport de 
pe malul Amaradiei care datează de 
aproape douăzeci de ani, i s-a dat o altă 
destinație. Lurnirile stau într-adevăr așa. 
Tinerii din Bălăneștî n-au acunr unde 
să joace fotbal, unde să se adune pen
tru horă duminica după-amiază. Forurile 
respective, atît Sfatul popular al raio
nului Tg. Jiu cit și consiliul raional 
UCFS cunoșteau această situație anor
mală și au luat In consecință unele 
măsuri de îndreptare. Tov. Hortopan, 
vicepreședinte al Sfatului popular raio
nal Tg. Jiu, a dat dispoziții organului 
în subordine din comună să repartizeze 
asociației sportive din Bălănești un loc 
adecvat pentru noul teren de sport. Dar 
lucrurile sînt tărăgănate: ba nu e po
trivit locul pe care vrea să-l dea sfatul 
popular comunal, ba e ocupat cu culturi 
în momentul de față și trebuie așteptat 
culesul recoltei... Cert este că la a- 
ceastfl oră comuna Bălănești nu are 
teren sportiv și nu din vina sportivilor, 
ci a celor care au dat altă destinație 
vechiului teren.

cile incidente se lichidează ta momen
tul In care sparge Vianen. Colegii lui 
din echipa Olandei rămta și 11 rea
duc la pluton, dar la Mărășești grupul 
masiv, în care revin, are o pierdere de 
4 minute față de „optetul” fruntaș, 
pierdere care la Adjud (unde Gontea 
cîștigă sprintul) se ridică la 6:30. Plu
tonul s-a resemnat și minutele curg ta 
favoarea fugarilor. Și colac peste pu
păză, la 22 km de sosire (la Găiuț) o 
barieră reține plutonul tacă 6:30! Plnă 
la sosire, timpul se rotunjește, astfel 
că diferența devine de 17 minute. Moi- 
ceanu care predă tricoul galben, Dumi
trescu, Ardelcanu, Ziegler și alergătorii

(N. Roșculeț), „Jocul de volei” (Mu
rata, Stroie); la capitolul turism 
— „Oltenia turistică” (M. D. Carpeni, 
„Drumeția cu aparatul fotografic" (S. 
Comănescu), „Bihor-Vlădeasa" (M. 
Bleahu), „Rarău-Giumalău” (D. Oan- 
cea). Toate aceste lucrări se află, pe 
diferite trepte, în stadiul de tipărire. 
Alte lucrări contractate se găsesc 
încă la... autori. De pildă: „ Caiac- 
canoe” (Huțan, Navasart), „Pregăti
rea fizică în antrenamentul sportiv” 
(I. Istrate), „Metodica antrenamentu
lui individualizat" (V. Cojocaru), 
„Pregătirea fizică a fotbaliștilor (V. 
Stănculescu), „Metodica dezvoltării 
îndeminării" (V. Ludu), „Sportul în 
legendă" (V. Bănciulescu) etc.

Numărul titlurilor principalelor lu
crări ce vor fi editate în cursul anu
lui 1967 va trece, sperăm, de 30.

— Așadar, o gamă largă și 
variată de lucrări care vor umple 
multe goluri în literatura de spe
cialitate și vor satisface totodată 
cerințele marelui public, dacă ne 
referim, de pildă, la cele de 
turism...

— Fără discuție. Important este 
însă ca lucrările amintite să fie pre
zentate la timp editurii de către 
autori. Or, după cum am și dat cîteva 
exemple, mai sînt titluri care se află 
în fază de... promisiuni. Aș vrea 
să mai amintesc aici în specia], lu
crările „Tenis de masă, îndrumar me
todic pentru antrenori", „îndrumar 
metodic pentru antrenorii de gim
nastică masculină", „îndrumar pentru 
antrenorii de gimnastică feminină" 
ș.a.m.d. Or, contractarea unor lucrări 
incumbă și din partea celor în cauză 
o anumită răspundere...

— O ultimă întrebare, de... 
perspectivă: care sînt liniile di
rectoare in activitatea editurii 
UCFS ?

— Atit pentru anul 1967 cît și 
pentru anii următori, noi ne vom 
orienta pe publicarea de lucrări ori
ginale, acordînd cu precădere atenție 
problemelor specifice etapei actuale, 
adică acelor probleme care să răs
pundă nevoilor mișcării sportive, pre
zentate la nivelul celor mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii sportive 
mondiale. In același timp vom căuta 
să edităm o serie de îndrumare cu ca
racter metodic pe ramuri de sport, care 
să asigure un sprijin direct cadrelor 
tehnice (în speță instructorilor spor
tivi de la sate, din raioane) în orga
nizarea și desfășurarea procesului 
de pregătire a sportivilor din cadrul 
secțiilor din cluburi și asociații. Vom 
acorda, totodată, o atenție deosebită 
lucrărilor pentru copii, juniori și ti
neret. In direcțiile amintite așteptăm 
însă propuneri de titluri și în ge
neral mai mult interes din partea 
celor care lucrează în colectivele de 
cercetări științifice ale I.C.F. și ale 
facultăților de educație fizică de pe 
lingă institutele pedagogice, ca și din 
partea specialiștilor din federații, an
trenori, metodiști, ca unii ce sînt 
principalii noștri colaboratori. în 
preocupările editurii se află în 
continuare lucrări cu caracter de in
formare și de generalizare a expe
rienței înaintate, care să constituie 
instrumente de lucru pentru cadrele 
tehnice (de pildă, complexe de exer
ciții fizice pentru perfecționarea pro
cedeelor tehnice, metode de antre
nament și altele), traduceri de lu
crări din literatura sportivă mondială, 
tipărirea de albume, precum și lu
crări care să oglindească realizările 
sportului nostru de masă și de per
formantă.

interviu consemnat de 
TIBERIU STAMA

olandezi au pierdut practic astăzi posi
bilitatea de a urca, în final, pe po
dium. Dar cine poate ști ce surprize ne 
rezervă zilele următoare l ?

CLASAMENTUL ETAPEI: 1. St. Su
ciu (România tineret) 3h 42:22, 2. I. 
Cosma (Steaua—Dinamo), 3. C. Gon- 
țea (Ploiești), 4. Gh. Suciu (Bucu
rești), 5. Tudor Vasile (România tine
ret), 6. N. Ciumeti (București), 7. Alex. 
Sofronie (România tineret), 8. G. Cio
can (Steaua—Dinamo) același timp, 9. 
Toader Putinici (Ploiești) 3h 59:34, 
10. P. Neacșu (Ploiești), 11. Vianen 
(Olanda), 12. Tesselaar (Olanda) ș.a. 
același timp.

La schi, in mai
Foto: Victor Zbarcea, tehnician — Bușteni

AUTOMOBILISM

Start în „Raliul României14
Astăzi dimineață, la ora 6,01, din 

Brașov se va da startul în compe
tiția automobilistică „RALIUL ROMÂ
NIEI".

Printre participant menționăm 
echipajele cîștigătoare ale „Raliului 
București”, Marin Viorel — Vicaș 
Mihai, pe Fiat 1300, Stoianovici 
Șerban — Ivanovici Ștefania, pe 
Fiat 850, Mihail Dorel — Mantea 
Ion, pe Fiat 600, precum și auto- 
mobiliști cunoscut ca Dumitrescu 
Marin — Dumitrescu Florica, pe 
Fiat 1300, Popescu Florin — Brîn- 
duș Constantin, pe Renault, Puiîi 
Aurel — Deubel Otmar, pe Fiat 850.

în total s-au înscris 47 echipaje 
în următoarele clase:

— Clasa a 5-a: Fiat 1300 — 12. 
Simca — 1. MG — 1

— Clasa a 4-a: Fiat 1100 — 2, 
Renault — 3, Volkswagen — 1.
Wartburg — 7

— Clasa a 3-a : Fiat 850 — 8
— Clasa a 2-a; Fiat 600 — 9, 

Fiat 500 — 1, Steyer Puch — 1, 
Trabant — 1

Traseul primei zile (741 km) este 
următorul : Brașov — Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej — Piatra Neamț — 
Gheorghieni — Tg. Mureș — Cluj 
Oradea, unde concurenții vor avea 
o noapte de odihnă. între Bicaz ■ 
Lacul Roșu și între Gheorghieni — 
Praid se vor desfășura două probe 
de coastă.

Duminică dimineața, cu începere 
de la ora 05,01, concurenții vor stră
bate 771 km pe traseul: Oradea — 
Arad — Timișoara — Caransebeș — 
Simeria — Sibiu — Rm. Vîlcea 
Pitești — București.

CLASAMENTELE GENERALE: In
dividual — 1. Gh. Suciu 9h 13:41, 2. 
Tudor Vasile la 27 sec., 3. St. Suciu la 
1:10, 4. 1. Cosma la 1:25, 5. G. Gonțea 
la 1:40, 6. N. Ciumeti la 1:40, 7. Alex. 
Sofronie la 1:40, 8. G. Ciocan la 1:40,
9. G. Moiceanu (România) la 16:42, 10. 
G. Dumitrescu (România) la 16:57. 
Echipe: 1. România tineret 27 h 44:23,
2. București 271159:55, 3. Steaua—Di
namo 28h 03:15, 4. Ploiești 28h 20:27, 
5. România 28h 32:39, 6. Olanda 28 h 
37:06.

Simbătă are loc etapa a IV-a pe ruta 
Orașul Gheorglie Gheorghiu-Dej—Brașov, 
iar duminică se desfășoară etapa a V-a 
Intre Brașov—Tg. Mureș.

l.a  Rm. Vîlcea se va desfășura o 
probă de coastă, iar la București, 
unde concurenții vor sosi in jurul 
orei 16,50, se va desfășura > probă 
de îndemînare pe aleea cenir dă de 
la Pavilionul expoziției economi»* 
naționale

„RALIUL DUNĂRII-CASTROL-

Cea de a treia ediție a corn petiției 
automobilistice internaționale .PA
LIUL DUNĂRII—CASTROL.“ organi
zat de Automobil Clubul Austria® 
(O.A.S.C.) în colaborare cn Asocia
ția Automobiliștilor din Rom roia, s»- 
desfășoară în acest an în oerioad» 
20—23 sept.

Ca și în anul 1965, concurenții 
vor pleca din INGOLSTADT (R.F.CĂ) 
sau PKAGA, se vor întîlni la VIENA 
și vor continua cursa prin Unoaria 
și România.

Traseul măsoară cca. 4 200 ura, 
dintre care 2 362 km prin tara noas
tră, astfel : BORȘ (intrarea in ziua 
de 21 septembrie, ia ora 01) — Ora
dea — Cluj — Tg. Mureș — Bistrița
— Mureșenii Birgăuiui — Vatra Dor- 
nei — Suceava — Piatra Neamț — 
Bicaz — Lacul Roșu — Gheorghieni
— Praid — Odorhei — Miercurea 
Ciuc — Brașov — Rîșnov — Predeal
— București — Mamaia (sosirea în 
jurul orei 22,45) unde concurenții 
vor avea o noapte de odihnă. Ple
carea din Mamaia în ziua de 22 sep
tembrie, cu începere de la ora 14,00, 
pe itinerarul : București — Pitești — 
Cimpulung — Rișnov — Predeal — 
Brașov — Poiana Brașov — Sighi
șoara — Mediaș — Sibiu — Sebeș
— Cluj — Oradea — BORȘ (înce- 
pînd cu ora 6,40).

Pe traseul din țara noastră, con- 
curenții vor lua parte la 7 probe- 
speciale: în ziua de 21 septembrie,. 
Mureșenii Bîrgăului — Poiana Stam
pei (în jurul orei 6,50), Bicaz — 
Lacul Roșu (în jurul orei 11,10) și. 
Gheorghieni — Praid (în jurul orei 
11,50); în ziua de 22 septembrie,, 
concurenții vor participa la o cursă 
de viteză în circuit la Pavilionul 
expoziției economiei naționale, în- 
cepînd cu ora 17,45 și la probele 
de coastă de la Podul Dîmboviței; 
km 79 — km 87 (în jurul orei 20,45); 
Rîșnov — Predeal (în jurul orei 
21,00) și Brașov — Poiana Brașov 
(în jurul orei 22,25).



DUPĂ CAMPIONATELE DE LA BUDAPESTA
Dat fiind faptul că .,europenele- de atletism de îa Budapesta au fost 

plasate la jumătatea drumului dintre Tokio și Chrdad de Mexico, a fost 
mai mult decît firesc ca evoluția atleților de pe continent să fie uimărftă 
prin prisma viitoarei Ier participări ta Jocurile Olimpice.

înfrângerile unor mari favoriți (Danek, Roeîants, Schmidt, Skvorțov, 
Badenski ctc.) în întrecerile de pe Nepstadion au determinat pe cei mai 
mulți să considere recenta ediție a C-E. ca pe o competiție a marilor sur
prize. După părerea noastră nu aceasta a fost însă principala caracteristică 
a concursurilor ci vigurosul asalt al tineretului către pozițiile fruntașe 
ale atletismului internațional. Ci te va exemple: Vera Nicolici, cîștigăloarea 
cursei de 800 m, au are decît 17 ani, Jiirgen Haase, campionul probei de 
10 000 m, este în vîrstă de 21 de ani (ceea ce pentru alergările de fond 
reprezintă foarte puțin), Irena Kirszenstexn, triplă campioană (200 m, 
lungime și ștafeta de 4x100 m) are 20 de a»*, Anna Chmelkova învin- 
gătoarea de la 400 m abia a împlinit 22 de ani, Wolfgang Nord wig (pră
jină), Detlef Thorith (disc), Roger Bambuck (200 m), Stanislaw Gredzinski 
(400 m) sînt și ei foarte tineri etc.

Așa dar, tineretul a fost pe primul 
plan al întrecerilor de la Budapesta. Și, 
cei mai ruulți dintre reprezentanții tine
rei generații de atleți vor fi, fără dis
cuție, în fruntea echipelor țărilor res
pective și la Jocurile Olimpice din 
1968. De altfel, din convorbirile avute 
cu o seric de specialiști ai atletismului 
european a reieșit faptul că „europenele*6 
au constituit cel mai bun prilej de „ro- 
dare” serioasă a viitorilor candidați o- 
limpici și că, îh multe țări, fără a ne
glija totuși anumite surprize de ultimă 
oră, au și început să se cristalizeze lo
turile pentru Ciudad de Mexico.

Pe de altă parte, întrecerile de la Bu
dapesta s-au caracteriza r. și pEintr-o 
luptă extrem de dîrză. Deși la Buda
pesta n-au fost doborîte recorduri mon
diale și europene (poate că și timpul ne 
favorabil să fi contribuit la aceasta) 
dar, după părerea unanimă, întrecerea 
pentru calificarea în concurs, pentru 
„absolvirea” seriilor și a semifinalelor, 
pentru cucerirea unei medalii sau a 
unui Ioc cit mai bun în clasament a 
atins un maximum de intensitate.

La marele examen al atletismului 
continental Iotul nostru — cu unele 
excepții — n-a reușit să împlinească 
așteptările, atleții români avînd în ge 
neral o comportare necorespnnzătoare, cu. 
mult sub posibilitățile probate de a- 
tîtea ori în decursul acestui sezon. E- 
vident, fiecare iubitor al acestui sport 
își pune întrebarea : DE CE ?

In rînd urile următoare vom încerca 
să sintetizăm uncie aspecte legate do 
participarea atleților români la cea de a 
VlH-a ediție a C.E.

Pregătirea atleților noștri a lăsat do 
dorit ! Ce altă dovadă mai bună decît 
însăși rezultatele înregistrate la Buda
pesta ?... în această privință s-a con
statat că pregătirea pentru campionatele 
europene s-a făcut la modul general și 
nu la concret, adică o pregătire specială 
care să urmărească aducerea atleților în
tr-o formă sportivă maximă tocmai în 
perioada „europenelor44. Or, majoritatea 
atleților noștri au fost în formă într-o 
altă perioadă a sezonului co-mpetijionul.

La Jocurile Olimpice de la Tokio a- 
ceiași atleți de bază ai lotului nostru, 
fiind pregătiți însă într-un mod cores 
punzălor au atins, în lunile septembrie— 
octombrie, nivelul cel mai ridicat al 
formei lor sportive și, de aceea, au ob
ținut in Japonia succesele cunoscute.

Că este vorba de o greșită planificare 
și realizare a sarcinilor procesului de 
pregătire ne-o dovedește și faptul că 
după lunile de iarnă, majoritatea atleți
lor noștri fruntași au început sezonul 
eompetițiilor în aer liber eu o seric de 
rezultate remarcabile. Iată-I de pildă pe 
Nicolae Mustață. La 14 mai, într-o cursă 
în care — practic — a alergat de unul 
singur el a stabilit un nou record al 
țării pe 10 000 m (29:13,6) cifră do 
care nu s-a mai apropiat în lunile ur
mătoare, ca și Andrei Barabaș pe 5 000m 
(14:01,4 la 2 mai) etc. Aceasta în
seamnă că pregătirea de iarnă s-a făcut 
Ia un nivel corespunzător sarcinilor pe 
rioadei respective, după care, însă pre 
gătirea multilaterală a fost complet ne 
glijată. Oare nu din aceiași motiv A- 
lexandri na S toeneseu <1,71 m la 15 mai) 
și Iosif Naghi (55,89 m la 15 mai) 
n-au mai reușit nici ei rezultate la ni
velul celor din primele concursuri ?

Ani vorbit de Jocurile Olimpice din 
1964. Pentru acel eveniment a existat 
mai multă preocupare atît din partea 
atleților cît și a antrenorilor. Ar fi fost 
normal ca, avînd la bază propria noas
tră experiență metodică, și folosindu-se 
învățămintele culese din activitatea ce
lor mai valoroși sportivi ai lumii, ni
velul pregătirii atleților noștri să creas
că de la un an la altul. In realitate, s-a 
putut constata că, in ceea ce privește 
pregătirea, atleții noștri s-au prezentat, 
ir. general, în acest an, Ia un nivel in
ferior celui din 1.964. De aceea și rezul
tatele, tot la modul general, n-au păstrat 
ritmul de creștere care s-ar fi cuvenit.

De această situație, de slaba com
portare li „europene44 sc fac vinovați 
în primul rînd atleții respectivi. Cu pu
țini* excepții, ei n-au muncit cum tre
buia, cu tot simțul de răspundere, po
trivit cerințelor actuale ale sportului de 
perforata nță.

Pe de altă parte și antrenorii sînt răs
punzători de această situație. Ei 
sînt aceri care au în mâini toa
te pîrgbiite pregătirii și care, priu- 
tr-o eo|-! > ue multilaterală cu medicii, 

acționa nemijlocit asupra formei 

sportivilor. Practica a dovedit că volu
mul și intensitatea antrenamentelor atle
ților români sînt cu mult departe de 
ceea ce lac astăzi atleții fruntași din 
alte țări. Iată, de exemplu, chiar în ziua 
finalei de 109 m, sprinterii francezi au 
făcut, la Godollo un antrenament apre
ciat de înșiși antrenorii noștri ea foarte 
tare. Sau alt exemplu pe care ni l-a 
furnizat Vera Nicoliei. Cu puține zile 
înainte de concurs ea a lucrat extrem 
de puternic, șt totuși, îrr decurs de trei 
zile — consecutive — ea a cîștigat cele 
trei curse de 800 in, realizînd timpuri 
mereu mai bune: 2:08,5 — serie, 2:04,2 
— semifinală și 2:02,8 — finală!

Ce au făcut în „replică44 atleții noș
tri ?' Cei mai mulți au dat totul la cali
ficări. (Costache, Ciochină, Zamfirescu) 
și apoi n-au. mai fost la înălțime în 
concursul propui u-râs-- La Budapesta s-a 
evidențiat clar că atleții noștri nu au 
fost pregătiți să facă față la două „con
cursuri44 (cum de fapt există la „euro
pene” și J.O.), adică la califieări și fi
nală. Pe de altă parte, deși se cunoștea 
că la C. E. eoncurenții de la sărituri și 
aruncări aveau să-și execute încercările 
Ia mari diferențe de timp, totuși atleții 
noștri n-au fost pregătiți pentru așa 
ceva. De aceea, ei și-au pierdut „încăl
zirea44 sau, pur și simplu, s-au demo
bilizat !

Antrenorii care au răspuns de pregă
tirea candida ți lor pentur C.E. și de cea 
a altor atleți fruntași n-au reușit încă 
să întroneze un regim de lucru cores
punzător sarcinilor și obiectivelor sta
bilite. Printr-o atitudine lipsită de fer
mitate s-a ajuns la o nepermisă situație 
do fainiliarism ou sportivii, la o „coco
loșise44 a abaterilor, la susținerea neprin
cipială a tot felul de „mofturi” și „ca
pricii*'. Și totul s-a făcut în defavoarea 
muncii de pregătire, iar consecințele s-au 
văzut la Budapesta.

In atletism, ca și în alte ramuri spor
tive, din rezultatele sportivilor pot fi ci
tite cu exactitate nu numai eforturile 
acestora, ci și strădaniile și, mai ales, 
capacitatea profesională a antrenorilor.

De pregătirea atleților pentru „euro
pene** au răspuns în mod direct urmă
torii antrenori : Fosile Dumitrescu, Gh. 
Rugină, Mihai Tcntarescu, Ion S&ter, 
Lixtmciru Pândele, Aurel Coman, Baruch 
Elias, Gh. Biro, Olimpiu Constantinescu- 
iSehoi, Ion Fintilă, C-tin Spiridon, C-tin 
Dumitrescu și antrenorul federal Gh. 
Zimbreșleanu.

Ținînd seamă de rezultatele din ace*, 
an ale atleților noștri consideram că Ia 
„europene4’ ei aveau posibilitatea să rea
lizeze un salt de valoare. Acest salt, 
chiar dacă n-ar fi fost concretizat prin 
cucerirea de medalii trebuia marcat, cel 
puțin, prin realizarea de performanțe de
osebite care să le asigure atleților noștri 
drumul către finalele (de opt concu- 
renți) diferitelor probe. Așteptam, așa
dar, înainte de toate REZULTATE I Dar, 
din cei 19 atleți români, prezenți în în
treceri, doar trei au fost capabili să 
înregistreze pe Nepstadion, în compania 
elitei atletismului european, performanțe 
superioare celor dinaintea competiției. în 
rest, nici unul n-a evoluat pe măsura 
așteptărilor și n-a realizat rezultatele 
promise, pe linia obiectivelor stabilite an
terior. De aceea, apreciem ca nesaț isfă
cătoare evoluția în ansamblu a atleți
lor români la „europenele*' de la Buda
pesta^

Așa stînd lucrurile, să tragem linie 
și să încercăm să întocmim bilanțul par
ticipării noastre la C. E. Pentru aceasta 
vom analiza pc fiecare atlet în parte.

MH1AELA PENEȘ. A cîștigat meda
lia de argint la aruncarea suliței în
tr-o întrecere desfășurată sub' „imperiul 
nervilor44. La calificări, Marion Liittge 
(R.D.G.) obținuse cu 59,70 m cel mai 
bun rezultat mondial de după Tokio, 
care o recomanda ca principală favo
rită. Peneș s-a calificat, ca și la Olim
piadă,. cu multe emoții, dar cu un re
zultat promițător de 55,02 m, al patru
lea în aceste preliminarii (Liittge — 
59,70, Rudasne — 57,72, Popova — 
55,32).

Mihaela Peneș este, fără discuție, una 
dintre cele mai valoroase aruncătoare 
din lume. Multă vreme însă ea ne-a dat 
de gindil prin inconstanța aruncărilor. 
In același concurs ea a arătat diferende, 
uneori și de 10 metri. La Budapesta, 
din acest punct de vedere, Peneș a 
fost cu totul alta dccît cea pe care o 
cunoșteam și s-a impus tocmai prin... 
constanța aruncărilor: 52,20 m, 53,94 m, 
56,94, 55,30, :>5/f6, m, depășit. Cîștigă* 

toarea, Liittge, a înregistrat i 56„50 m, 
54,56 m, 58,74 m, 45,78 m, și ultimele 
două încercări au fost nereușite, căci 
sulița n-a lăsat semn la aterizare I

Și pentru că veni vorba de... semne, 
dorim să relatăm o chestiune, hai să-i 
zicem specială. La aruncarea de 58,74 
m (cu care a și cîștigat, de altfel) su 
li ța lansată de Marion Liittge a venit 
la aterizare planînd și nu eu vkful, așa 
cum eere regulamentuL Arbitrii din sec
tor s-au consultat câteva clipe și în loc 
să anuleze încercarea au eonsiderat-o 
valabilă Velimir Ilici, redactor la zia
rul „Politika44 din Belgrad și căpitan al 
echipei masculine iugoslave, ne-a decla
rat : „Aruncarea atletei germane n-a fost 
reușită!* De altfel și spectatorii și-au 
manifestat nemulțumirea fată de dec*, 
zia arbitrilor.

Aceasta este însă o altă chestiune 1 
Independent de ea, trebuie să arătăm, 
că Mihaela Peneș mi s-a părut mai puțin 
combativă ca de obicei și din punct d-e 
vedere tehnic, cu aceleași lipsuri mai 
vechi pe care, în cei doi ani care au 
trecut de la Tokio, ar fi avut timpul 
să le elimine. Dar, după cite știm, 
Mihaela se plictisește să lucreze prea, 
mult asupra detaliilor de tehnică, mai 
ales cînd nici nu-i prea „merg44 aruncă
rile și evită să facă alergări, multe aler
gări cu sulița. Ei îi trebuie nenumărate 
aruncări de studiu și executarea unui 
marc număr de exerciții ajutătoare. Mi
haela Peneș are calități deosebite care, 
printr-o nrancă de cea mai bună cali
tate, o vor putea ajuta să obțină rezul
tatele de care este intr-adevăr capabilă. 
Din păcate, în acest an, au existat și 
anumite neînțelegeri; intre ea și antreno
rul Lixandru Pândele, care au influențat 
evident ec-mportarea ei generală. Nu 
avem acum intenția să analizăm această 
chestiune, dar un fapt este cert și tre
buie să dea serios de gîndit: în loc să 
marcheze o linie ascendentă după cei 
60,5! m de la Olimpiadă, rezultatele a- 
tletei se află într-un îngrijorător regres, 
59^2 m în 1965 și 58,56 m în I960!

VIORICA VISCOPOLEAW. A ob
ținut locul cinci în întrecerea săritoare
lor în lungime. Așadar, același foc ca 
și la J.O. Pe Viorica o vedeam ciștigă- 
toare a unei medalii. La calificări ob
ținuse fără dificultate al doilea rezultat 
(6,26 m) după eel al Deianei lorgova 
(6,30 m.).

Viorica (6,11 m, 6,07 rn, 6^28 m, 6,33 
m, D, 6^27 m) ni s-a părut mai per țin 
sigură ca de obicei, cu elanul neeonviri
gă tor (în cîteva sărituri). în plus, parcă 
ir-a avut nici acea dîrzenie care-i este ca
racteristică. După prima săritură din fi
nală (633 m) ea era în posesia meda
liei de bronz 1 Dar, în a șasea încercare, 
olandeza Bakker a întrecut-o cu un cen
timetru și vest-germanca Hoffmann cu 
5 cm. în felul acesta Viorica Viscopo- 
leanu a ajuns a cincea !

ZOLTAN VA MOȘ. A fost, fără dis
cuție, cel mai bun dintre alergătorii noș
tri. Și această afirmație n-o facem nu

Dar, oare numai atleții care au evoluat la Budapesta și antrenorii lor poartă răspunderea 
acestui „examen ratat”? Categoric, NU! Oare de acest insucces nu trebuie să se simtă răspunză
tori și alți atleți, antrenori, profesori de educație fizică ? Ba da, căci examenul de pe Nepsta
dion nu l-au dat doar cei care au fost prezenți la Budapesta ci întreg atletismul nostru ! 
Adevărul este însă acela că deși în evidența FRA se află sumedenie de „atleți fruntași”, 
care s-au bucurat de condiții egale de pregătire cu cele ale parficipanților la C. E., totuși, în 
1966, unii dintre ei n-au realizat asemenea rezultate care să le justifice cît de cît selecțio
narea în lotul pentru Budapesta.

Oare colegiul central de antrenori, antrenorul federal Gh. Zîmbreșteanu și chiar biroul/" 
federației de atletism n-au nici o vină prin aceea că n-au controlat cum se cuvine activi
tatea de pregătire pentru GE., că se mulțumesc cu explicațiile nerealiste ale unora dintre spe
cialiști, că mențin in loturile republicane atleți plafonați, fără perspective ?

Oare consiliile regionale ale UCFS, comisiile lor de atletism n-au, la rîndu-le, nici un fel de 
vină? Știți că dintre cei 19 atleți prezenți ia Budapesta, 15 au fost din Capitală și cîte unul din 
Brașov, Roman, Cluj și Alexandria ? Unde au fost reprezentanții Clujului, ai Banatului, ai 
Crișartei etc ? Acolo nu există oare antrenori și profesori ?

Despre aceste chestiuni ziarul nostru a scris și nu o dată, afrăgînd atenția asupra lipsurilor 
manifestate în pregătirea atleților, a unora dintre antrenori. Dar, după cum se vede, noi am 
scris, noi am... auzit I De ce ?

Rezultatele de la campionatele europene nu oglindesc desigur adevăratul potențial a! 
atletismului nostru. Avem totuși condiții pentru a obține performanțele dorite. Pentru aceasta 
trebuie însă muncă, foarte multă muncă și de cea mai bună calitate; trebuie o exigență spo
rită și un simț de răspundere mult mai bine dezvoltat. Considerăm, de asemenea, că experiența 
„europenelor" va trebui să fie fructificată și generalizată în spirit critic, astfel ca în cei doi 
ani care au mai rămas pînă la J.O., pregătirea atleților români să se desfășoare fără nici o 
fisură! __

mai pentru cele două recorduri republi
cane stabilite de el (8:313 ȘÎ 8:34,0) ci 
și pentru faptul că a fost combativ, că 
a luptat eu dîrzenie, cot la cot, cu eei 
mai valoroși, că a țintit un loc fruntaș. 
El a fost doar la un singur pas dc acest 
obiectiv dar, cu două ture înaintea fini
șului, a. fost împins de up adversar și 
aruncat pe culoarul trei. Aceasta l-a 
scos din ritm și l-a făcut să piardă con
tactul cu grupul fruntaș în care fusese 
pînă atunci. A terminat cursa pe locul 
7 dar timpul său> în condiții normale, ar 
li fost măcar cu o secundă mai bun.

ȘERBAN CIOCHINA. — Deși a sărit 
16,22 m (eu un cm mai puțin decît îa 
Tokio, unde a fost al V-lea) acest rezul
tat nu i-a mai putut aduce decît Tocul 7. 
El a avut o evoluție remarcabilă la cali
ficări. După două încercări nereușite, s-a 
văzut în stiuația de a nu se califica. S-a 
concentrat însă îndelung, și-a re verificat 
clanul și... 16,42 m I Noii record al țării. 
De reținut că în această săritură Cio
chină nici măcar n-a prins pragul. Altfel, 
recordul lui ar fi măsurat cu ccl puțin 
20 de eni mai multi

Eforturile celor trei sărituri prelimi
nare, ca și o mai veche durere la un ge
nunchi l-au handicapat dtesigur pe sări
torul nostru

ANA SăLACEAN a fost a ctncea și..-* 
u-hima diintre reprezentanții noștri care 
au reușit să se califice în finală. Co>ni- 
pwtarea sa a fost cu> totul sub aștep
tări, rezultatul de 15,48 m fiind cel ruai 
&liab din acest an. Ni s-a părut crispată, 
extrem de nervoasă și cui serioase defi
ciențe de ordin tehnic.

ILEANA S1LAI la 800 m (2:08,8 Io- 
cui II în serii și 2:08,0 locul V în semi
finale) a fost singura dintre alergătoa
rele noastre pe 800 m care s-a mai „vă- 
zut44^ în schimb, FLORENTINA STAN
CH (2:11,9) și ELISABETA BAClb 
(2:093) au NAVIGAT44 undeva în coa
da plutoanelor respective, parcă liră nici 
un fel de ambiție și fără să fi încercat, 
cît de cît, să se fi apropiat de cele din 
frunte. De aceea, comportarea Lwr a fost 
foarte slabă.

GHEORGHE ZAMFIRESCU a fost la 
nivelul rezultatelor obișnuite, dar nu al 
celor mai bune din acest sezon. El a 
luptat pentru calificare, dar crisparea 
exagerată din semifinalele cursei de 200 
in l-a împiedicat să realizeze mai mult.

NICOLAE MUSTAȚA a participat la 
10 000 ni. Timpul și locul ocupat de el 
sînt departe de ceea ce se anticipa, li 
Urtbiiie mai multă îndrăzneală în aspira
țiile către lucruri ceva mai deosebite. 
Altfel, va rămine un alergător de pluto
nul... doi sau trei t

ANDREI BARABAȘ este, în felul lui, 
un... caz! In octombrie 1964 a participat 
la Tokio la prima sa cursă pe 10 000 
m și a abandonat. Avînd experiența a- 
c*cstui abandon, dar mai cu seamă a ce
lor cîteva curse alergate în acest sezon 
(intr-una a și doborît recordul țării), Ba
rabaș ne-a îndrituit să eredem că ia Bu

dapesta ar putea realiza un timp bun] 
Dar. ca și la J. O., el a abandonat lai 
jumătatea distanței 1 De data aceaStJ 
„explicația41 a fost Insă alta... Cu puținJ 
zrle înaintea comcrrrsnhri de pc Nepstal 
dion, Barabaș a dat examen de admiterd 
la ICF unde, normal, a avut de trecut! 
și o serie de probe practice. Ei liinel 
acest „efort44 i-a provocat o febră miii/j 

■ culară care l-a împiedicat, mai apoi, să..J 
alerge! Am luat explicația așa cum ne-J 
fost furnizată și o relatăm întocmai! I'tl 
marginea ei n-arn avea de pus decît ol 
singură întrebare, știindii-1 pe Barabașl 
ca pe unul dintre cei mai... conștiincioșii 
sportivi ai noștri. Cum și-a făcut el pre-| 
gătirca în acest an și cum a rezolvat as-| 
pectul multilateralității ei dacă niște] 
probe practice i-au putut produce o asc-| 
menea „febră44, care să-I facă incapabili 
să termine o cursă de 10 000 m? Siu- 
tem foarte curioși să cunoaștem și pă
rerea antrenorului său, Mi'hai Tintorescu!

IOANA PETRESCU după ce a alergat 
243 în seriile cursei de 200 m. în seini- 
finală, a clacat, se pare tot la același 
mușchi la care a suferit un accident si
milar și în luna mai. |

LIA MANOLIU rămîne, după o înde
lungată carieră sportivă, aLleta noastiA^ 
cu cele mai multe contradicții. Ea tpO 
ajuns încă să-și valorifice pe de-a-ntre’ 
gul calitățile, datorită unor anumite com-1 
plexe psihice. Ca să spunem lucrurilor' 
pe nume, la Tokio n-avea — în mod. 
normal — nici un fel de șansă pentru 
finală. Acolo, Lia s-a mobilizat ca nici
odată și rezultatul de 56,97 m și me
dalia de bronz i-au fost o recompensă 
meritată, ca și la J.Q. dc la Roma, de
altfel. La Budapesta, însă, ca și acum 
patru ani la Belgrad, tocmai cînd ne 
așteptam mai mult, Lia n-a trecut dc 
calificări! ?

La „europene44, din lotul nostru au 
făcut parte și o scrie dc atleți tMicri. 
Dintre ei, o comportare parțial mulțVuni- 
toare. GH. COST ACHE și ELENA VIN
I’ lLA. Primul a fost curajos în califi
cări (cu 64,88 m a stabilit un nou re- 
cord personal) pentru ca a doua zi, la 
concurs, să se stingă ca o luminare. 
Explicația oboselii, pe care ne-a furni-^ 
zat-o, o luăm numai sub... beneficiul 
de inventar! Elena Fintilă s-a clasat 
pe locul XIV la pentatlon (4 323 p), 
dar rezultatele la cele cinci probe au 
fost mai slabe decît cele realizate la 
campionatele republicane de la Cluj.

VASULE SĂ RUG AN n-a fost tn stare 
să-și realizeze un elan ca lumea, a de
pășit două din cele trei sărituri ale ca
lificărilor (este drept, una a fost de 
peste 7,70 m) și a intrat, pur și simplu, 
In panică. iMARLLENA Cl UREA a fost 
departe dc ultima sa evoluție, aruncind 
sulița eu 6 metri mai puțin. ALEXAN
DRINA STOENESCU a început sezo
nul eu rezultate mai mult decît promi
țătoare pentru ca apoi, la „ora europe
nelor44 să fie complet scoasă din formă. 
La această tînără atletă, pe care am 
socotit-o succesoarea folandei Balaș, se 
constată multe „fumuri44. Ea nu mai 
ascultă, n-are răbdare să „piseze44 ele
mentele tehnice, nu mai muncește cu 
sîrguînță și face numai ce vrea ea. Din 
acest punct de vedere este un prost e- 
xemplu pentru ceilalți atleți tineri, de 
vîrsta ei.

Ar mai fi de spus cîteva cuvinte 
despre ADRIAN SAMUNGI (7,33 i. < 
calificările de la lungime) a cărui com
portare a fost de asemenea, departe de 
cea manifestată la diferite alte con
cursuri din acest sezon.

Recordmana noastră mondială, 10- 
LANDA BALAȘ, a participat la Buda
pesta doar ea spectatoare! Tendinita de 
care suferă (chiar la piciorul de bătaie), 
în ciuda tuturor îngrijirilor medicale la 
care a fost supusă în ultimele luni, a 
împiedicut-o să concureze.

ROMEO VILARA



naintea etapei a IV-a a categoriilor B și C
amatorilor de 
spre campiona-

Azi și miine atenția 
tbal va fi îndreptată 
le categoriilor B și G Etapa a IV-a 
ograrnează meciuri atractive, deschise 
icărui rezultat.
In categoria B, seria I, pe prim plan 
situează partida de la Bacău, dintre 

inaino Bacău și Dinamo Victoria 
icurești. Desigur, prima șansă o au 
calnieii, însă un rezultat de egalitate 
l este exclus. Echilibrat se anunță și 
sciul Metalurgistul București—Met rom 
rașov. Bttcnreștenii vor să înregistreze, 

fine, prima lor victorie din actualul 
impionat, iar oaspeții vor încerca să 
ațină cel puțin un punct pentru a ră- 
înc în cursa „șefiei44. După evoluțiile 

pînă acum, favorite sînt și Ceahlăul 
J^eairiț, Oltul Rin. Vil cea, Flacăra Mo- 
Hși Oțelul Galați în fața echipelor 
?.R. Pașcani, Chimia Suceava, Poiana 

[mpina și, respectiv, Progresul Brăila.

Aplauze pentru
MIRCEA

Liderul seriei a doua a categoriei B, 
C.F.R. Timișoara, se deplasează la Lu- 
peni, unde va întllni pe Minerul. Local
nicii sînt greu de învins pe teren pro
priu, așa că timișorenii vor lupta pentru 
un „nul*. Și pentru Crișul Oradea, me
ciul de mîine, în compania formației 
C.S.M. Reșița, va fi dificil. Reșițenii au 
doar două puncte și vor să refacă din 
handicap. O altă pretendentă la șefia 
clasamentului, Vagonul Arad, joacă în 
deplasare, Ia Sibiu, eu C.S.M. Sibienii, 
după înfrîngerea Ia scor suferită dumi
nică Ia Tg. Mureș, vor să se reabiliteze 
în fața suporterilor lor. In celelalte par
tide, Unirea Dej—Caz metan Mediaș, 
C.F.R. Arad—Clujeana, Minerul Baia 
Mare—A.S. Cu gir și Ind. stanei C. Turzii 
—A.S.A. Tg. Mureș, gazdele sînt fa
vorite.

Dintre fruntașele celor patru serii ale 
categorici C, doar Olimpia Oradea (se
ria Nord) joacă pe teren propriu, cu 
Metalul Copșa Mică. Oră denii sînt în 
formă și speră să mai adauge două 
puncte celor cinci, acumulate din trei

meciuri. în seria Est, 
are un „hop44 greu de 
în fața Gloriei. De asemenea, Portul 
Constanța (seria Sud) și Victoria Călan 
(seria Vest) vor susține jocuri dificile 
în deplasare, la Giurgiu — cu Dunărea 
și, respectiv, la Anina — cu Minerul.

Etapa a IV-a a campionatelor cate
goriilor B și C mai programează o serie 
de. meciuri care pot schimba actuala 
configurație a clasamentelor. Astfel, în 
seria Est, în cazul unui eșec al lideru
lui, Gloria C.F.R. Galați (jucînd acasă 
cu Minobrad Vatra Domei), poate... trece 
în frunte. O situație asemănătoare o gă
sim și în seriile Sud — favorite: Teh- 
uometal București și Electrica Con
stanța, Vest — Electroputere Craiova și 
Chimia Făgăraș, Nord—Medicina Cluj. 
Etapa de azi și mîine poate aduce și 
primele succese ale formațiilor Muscelul 
Cîmpulung, Progresul Reghin, -Faianța 
Sighișoara și Locomotiva Iași care în 
etapele de pînă acum n-au cîștigat nici 
un meci.

Unirea Focșani 
trecut Ia Bîrlad,

V. POMPILIU

DRIDEA
oprit ieri la 

explice cum a
Ghergheli m-a 

amiază 
marcat 
nani o 
său gol 
liberă; 
nany>, printre care și eu, am fă- 
CUtfziduL Cînd s-a apropiat de 
minge, cu toții am avut impresia

ca să-mi
Dridea, miercuri, lui Di- 
București, excepționalul 
de la 20 m, din lovitură 
„Opt jucători de la Di-

că Dridea va șuta în dreapta 
noastră, și normal, ne-am depla
sat spre dreapta. Dar el ne-a 
fentat, a șutat prin stingă și ne-a 
prins pe toți pe picior greșit. 
Splendid gol!“

Ce poate fi mai frumos decît 
aplauzele adversarului ?

Dar in afara golului în cauză, 
Mircea Dridea a mai marcat încă 
denia, fiind artizanul principal 
al victoriei petroliste. Cei pre
feriți la partida de la Ploiești 
ftpr unanimi in a recunoaște că 
rm ir cea Dridea a reușit miercuri 
cel mai bun joc din cariera sa 
de fotbalist. Mai bun chiar decît 
cel de astă-toamnă, cu Portuga
lia, cînd, împreună cu Badea, 
colegul său de echipă, a ineîntat 
întreg stadionul „23 August*.

De aceea „aplauzele* noastre 
de săptămina asta sînt adresate 
atacantului ploieștean.

— m. t. —

♦ Steaua se află pe întîia poziție în 
clasament și evenimentul mă duce în 
(ara amintirilor. De mult, o dată cucerită 
înălțimea, băieții aceia ca brazii — Piți 
Apolzan, Voinescu, Tibi Bone și ceilalți, 
rămîneau acolo sus, privind cu senio
rială înțelegere negurile de pe fundul 
văilor... Se reîntorc oare „zăpezile de 
altă dată* ?

• Barbu de 
fost selecționat 
act de dreptate 
greșește atît de puțin și face atît de 
multe lucruri frumoase, acolo, pe partea 
lui de gazon. E unul dintre cei mai 
leganți jucători ai noștri,

la Dinamo Pitești a 
în lotul A. Se face un 

tînârului acesta care

• Apropo de selecționări: Mindru 
rămas, din nou,, pe dinafară, „Pentru

e-

a 
a 

putea să intru în poarta echipei națio
nale — spunea zilele trecute apărătorul

buturilor Progresului — sînt necesare 
trei condiții:

1. Să se accidenteze și titularul și 
rezerva ;

2.
caz 
ceea

3. 
carte44.

Antrenorul echipei naționale llie 
Oană îmi spunea că „Mîndru este un 
portar norocos și atît44. Nu sînt super- 
stițios, dar parcă îmi vine să zic că și 
echipa noastră națională are nevoie de 
un om norocos. Oricum, mai mult decît 
de unul ghinionist...

Echipa națională să se afle 
limită : o partidă decisivă 
de la Torino ;
Eu să trebuiască să-mi joc

intr-un 
ca a-

ultima

• De mai multă vreme, în vestiarul 
Progresului, după antrenamente se aude 
o voce dintre cele mai aplaudate. E a 
lui Dan Spătaru care-i mai conștiincios 
în pregătire decît prietenul său Liviu 
Colceriu, „Serenada pe zăpadă* a sufe
rit o modificare. „Serenadă pe gazon16, 
Dan Spătaru vrind să revină in fotbal.

O spectaculoasă fază din meciul Me
talul Hunedoara—Electroputere Craiova 

(categoria C — seria Vest) PRONOSPORT
Onoiu-Deva

avea doar pePînă acum, Progresul 
Ulisse... Lipsea „sirena*.

• Două fișe biografice — ultra 
scurte — de actualitate :

PETRE LIBARDI: 24 ani, 4,75 m 
înălțime, student anul III la Institutul 
de mine din Petroșeni. Internațional la 
tineret. A început să joace fotbal la Di
namo Pitești, la juniori.

ION VASILE: 24 de ani — 1,80 m 
înălțime. Ajustor. A început să joace 
fotbul la Metalurgistul București. Inter
național la juniori.

Unul este „virf*, iar celălalt portar în 
„noua* echipă a Jiului. Amindoi s-au 
remarcat în partidele susținute de e- 
chipa lor în acest început de campionat 
și, mai ales, miercuri în jocul cu Steaua.

Premiile concursului Pronosport nr. 
37 din 11 sept. 1966 :

Premiul
75.000 lei,

Categoria
Categoria

202 lei,
Categoria

22 Iei,
Categoria

10 Iei.
Report 148.715 lei la fondul pre' 

miului minim.

excepțional 1 variantă a

I
a

a

a

19 variante a 2.780 lei,
Ii-a 325,5 variante a

Ill-a

IV-a

2.905,5 variante

12.253 variante

a

a

• AUGUSTIN BOTESCU: „Traver
săm una dintre cele mai grele perioade 
din istorii echipei noastre. In fiecare zi 
„cade44 cîte — o „pieșă”. Ștefănescu, de 
pildă, are o fractură nazală, care-1 
face indisponibil pentru multă vreme. 
Nu mai spunem un rol învățat dinainte. 
Improvizăm. Și, stîngăciile sînt ine
rente..

• Politehnica Timișoara s-a zbătut 
din răsputeri pentru a obține legitimarea 
lui Mure șan. La prima sa evoluție in 
echipa studenților bănățeni, Mureșan a 
fost notat cu mediocru. Și atunci ? ! ?

VALENTIN PAUNESCU

Pregătirile jucătorilor din loturile reprezentative
în cursul săptămtnii vi

itoare, miercuri 21 și joi 
22 septembrie, echipele 
noastre reprezentative A și 
olimpică susțin două jocuri 
amicale cu echipele simi
lare ale R. D. Germane, în 
orașele Gera și Cottbus.

Pregătirile jucătorilor 
noștri în vederea acestor 
partide 
cursul 
vederea 
garnituri,

au început din 
zilei de ieri. In 

alcătuirii primei 
antrenorii llie

O ană și Ștefan Covaci au 
chemat următorii jucători : 
M. lonescu și Iîaidu — 
portari, Popa, Nunweiller 
III, C. Dan, Mocan», Grea- 
vu, Barbu (Dinamo Pi
tești) — fundași, Gher
gheli, Negrea, Nunweiller 
VI — mijlocași, Pîrcăiab, 
Mateianu, lancu, Dridea, 
Badea, Sorin Avram, Lu- 
cescu — înaintași.

In ajunul plecării, lotul 
va susține un ultim meci

de verificare în compania 
echipei Progresul din cate
goria A.

De pregătirile lotului o- 
limpic se ocupă antrenorii 
Bazil Marian și Angelo 
Niculescu care, în cursul 
zilei de vineri a efectuat 
pe stadionul Republicii un 
antrenament cu următorii 
jucători: Gomea, Nicu
lescu — portari, Surdan, 
Boc, D. Niculae, Sălmă- 
reanu, Pelescu — fundași,

N ăf tănăilă, Pescarii, Ja- 
maischi — mijlocași, Pun
tea, Libardi, Naghi, Eră- 
țilă Gybrfi, Ciomoavă — 
înaintași.

Din cele două Loturi au 
fost scoși jucătorii DU
MITRU POPESCU și VA- 
SILE SUC IU pentru neres- 
pectarea programului de 
pregătire și viață nespor
tivă.

PSIHOLOGIA Șl SELECȚIA
Ar fi prea mult, spun unii, sâ inter

vină și aici. Adevărul este că psiho
logia a devenit acum un termen atît 
de întrebuințat în legătură cu pregătirea 
Sportivă, incit aproape deranjează. Mai 
ales că, sub această nouă exprimare, pre
gătirea psihologică are în mare parte 
conținutul vechii pregătiri morale și de 
voință; dar mai ales fiindcă pentru unii 
dintre noi est& încă, de fapt, un „ter
men* insuficient înțeles.

Lărgind sfera acestui factor al an
trenamentului sportiv prin celelalte la
turi și atribute ale psihicului (inteli
gență, personalitate, caracter), cei care 
au fortat atenția generală prin această 
nouă denumire au creat oarecum și o 
țulburare, deschizând o perspectivă com
plexă. Vorbim despre latura psihologică 

pregătirii sportive zimbind — sau e- 
vităm sâ vorbim — pentru că, deocam
dată, nu prea știm nici de unde să o 
începem și, mai ales, nici cum să o ter
minăm. Panica „pregătirii psihice* îna
intea marilor concursuri este încă între
ținuta de insuficiența cunoștințelor și 
metodelor pe care le avem.

Aspectul psihic al sportivilor a în- 
ut, totuși, în mai mare măsură să 
vouce o oarecare frămîntare, nu nu

mai pentru că zidul de care se lovește 
intensitatea crescîndă a efortului poate 
fi împins numai cu „mănuși* psihologice, 
dar și pentru că înțelegerea și partici
parea la formele din ce în ce mai com
plexe de antrenament, ca și nivelul per
formanțelor, cer o participare psihică 
mult mai intensă.

Din marea diversitate de probleme ale 
acestui capitol ce însoțește pregătirea 
sportivă, mai accesibil pare să jie în
ceputul — selecția. Să spui totuși că 
unui sportiv, în special de performanță, 
pe lîngă talent și calități fizice îi sînt 
absolut necesare calități morale și de 
voință specifice, un temperament adec
vat, că îi trebuie o capacitate intelec
tuală potrivită și că are nevoie de o per
sonalitate deosebită, este riscant, in
tr-adevăr. Toată lumea știe acest lucru. 
Dar cîți dintre antrenori țin seama de 
el? Cîți nu se lasă furați de o statură 
impresionantă, de o detentă „formida
bilă*, de o viteză ieșită din comun și 
pentru ...restul, muncesc, „cioplesc*, 
„rotunjesc66 din greu — în piatră! — 
ca să descopere într-un tîrziu că grani
tul a fost... lemn?

Oare nu dovedim noi înșine o fla
grantă atitudine superficială față de

muncă, lipsă de voință, de tenacitate (de 
a căuta alt element mai potrivit), de 
atenție, de discernămînt și de personali
tate? Nu ne lipsește uneori tăria de a 
renunța la ceea ce alții ar găsi excep
țional ?

Nu sînt în afara acestor critici; am 
crezut atît de mult în posibilitățile n& 
limitate ale educării, incit am comis de 
multe ori din plin aceste greșeli.

Este splendidă munca de reeducare, de 
corectare, de corijare și este necesară 
întotdeauna și oricînd, pentru că nu pu
tem fi perfecți. Dar de ce trebuie să 
o confundăm cu cea de pregătire a spor
tivilor de performanță, din volumul că
reia să luăm așa de mult în detrimentul 
perfecționării? Din punct de vedere 
psihic, ca și fizic, căutînd să mergem 
în sensul calităților proprii individului, 
și nu în contra lor, cîștigăm imens timp, 
energie și rezultate.

Ii putem găsi între talente și pe cei 
cu înclinații temperamentale, cu perso
nalitate, cu conformație morală potrivite 
pentru lupta sportivă. Cu un efort în 
plus, desigur. Nu sîntem încă în situa
ția de a avea teste ajutătoare așa cum 
avem probe fizice dar, în fond, așa 
cum am arătat nu este atît de greu sâ

ținem seama cel puțin de anumite cali
tăți, de tipul temperamental, de forma
ția morală de bază, de capacitatea voin
ței etc. Dacă o „speranță*, spre exem
plu, de la fragedă vîrstă nu vrea să re
nunțe la țigară de dragul sportului pe 
care îl practică, va face mai tîrziu alte 
sacrificii mai grele pentru a ajunge la 
performanță? l)e ce nu se ambiționează 
nimeni să facă un aruncător dintr-un 
om firav sau un maratonist dintr-un co
los ? Și totuși, cîți nu ne ambiționăm să 
ridicăm pe podium tot felul de tem
peramente „artistice*, de voințe șubrede, 
de moraluri șovăitoare? Și ne mirăm că 
alunecă mereu de pe ultima treaptă!

Evident, satisfacțiile unei îmbinări 
fericite nu pot fi găsite la tot pasul și 
chiar in aprecierile cit de obiective ră- 
mîn multe necunoscute sau... cunoscute 
în evoluția ulterioară. Merită însă oste
neala, cred, o încercare de a diminua 
proporția în care să admitem — încă 
de la selecție — semnele de întrebare 
(dacă-nu chiar certitudinile) in privința 
posibilităților psihice pentru sportul res
pectiv, în special pentru performanță, 
necesare actualului sportiv. Privirea în 
perspectivă, atît de prețioasă, nu trebuie 
să rămînă cu un ochi închis!

prof. STELA RUSU

Tragerea autoturismului de la pre
miul excepțional, va avea loc azi la 
ora 18 în București, Calea Victoriei 
nr. 9.

LOTO

La tragerea Loto din 16 sept. 1966 
au fost extrase din urnă următoarele 
numere :

51 25 33 38 56 42 9 77 14 16

Premiul special : 9 25 14.

Fond de premii : 988.196 lei din care 
158.031 lei report premiul special.

Tragerea următoare va avea loc 
vineri 23 sept. 1966 la Craiova.

STUDENTUL GHIȚAN GHEORGHE
DIN BUCUREȘTI „RECORDMANUL4* 

PREMIILOR LA PRONOEXPRES

Spectatorii aflați miercuri în 
tribunele stadionului „23 August44 din 
Capitală au avut prilejul să vadă în 
pauză pe studentul Ghițan Gheorghe 
din București primind premiul de 
150.000 lei cîștigat la concursul special 
Pronoexpres din Cu a-7 septembrie.

cest premiu studentul Ghițan a 
bilit „recordul* premiilor la Pronoex
pres pe anul 1966. Cine îl va întrece?

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.



Activitatea competițională
în categoriile A și B

• In etapa a XV-a a categoriei A 
sînt programate partidele Progresul— 
Dinamo, Gloria—Grivița Roșie, Steaua—- 
Constructorul, Farul Constanța—Știința 
Petroșeni, Precizia Săcele—Politehnica
lași și Universitatea Timișoara—Rul
mentul Bîrlad. Rețin atenția îndeosebi 
partidele interbucureștene, dintre care 
primele două se vor disputa în cuplaj, 
duminică dimineața pe stadionul Glo
ria. Prezintă pn interes deosebit, de a- 
semenea, partida dc la Timișoara, în 
care studenții localnici, porniți (în 
sfîrșil...) cu ardoare în cursa pentru 
puncte, vor încerca să cîștige în fața 
rugbișlilor bîrlădeni. Din punctul de 
vedere al departajării prezintă marc im
portanță și jocurile de la 
Săcele, care opun echipe 
clasament

Constanta și 
apropiate în

echipelor din• Continuă și disput: 
categoria B. lată rezult: 
in ultimele două etapt 
Metalul Bu7.Su—Chimia 
(3—3), F.lectroputere Craiova—Foresta 
C.I.L. Pitești 3—O (neprezentare), An
cora Galați—l.T.O. Gala(i a minat. Con
structorul Ploiești—Cimentul Medgidia 
3—0 (3—0) ; SERIA A III-A : Poli- 
tehnica Cluj—Politehnica Timișoara 
11—6 (5—6), Culturii U. M. Timișoara 
—C.S.M. Sibiu 0—9 (0—3), Chimica 
Tlrnăveni—Minerul Lupcni 134—0 (61 — 
0) !, institutul de Mine Petroșeni— 
C.l.l.. Blaj 9—0 (9—0), G.S.M. Sibiu- 
Folitehuica Cluj 25—13 (15—8), Citi 
mita Timăveni—Jiul Petrila Petroșeni 
40—3 (10—0), Metalul Turnu Severin— 
Politehnica timișoara 6—3 
C.I.L. Blaj—Piliturii U. M. 
3—3 (0-3).

Nici acum nu lipsesc, deci, 
neprczentările și scorurile de 
rugbislică...

(3-3)
Timișoara

aminârilc, 
antologie

meciurile înaintea turneului de 
Va avea loc 

etapa intermediara, la 13 oetom-

• Returul seriei a IV-a (oraș Bucu
rești) înțepe la 2 octombrie (programare 
inițială 1b octombrie), pentru a se ter
mina 
baraj pentru categoria A. 
și o . ' ” , „ ____
brie. Restanta Olimpia—Arhitectura a
fost reprogramată pentru 25 septembrie.

TENtS DE NAȘĂ ]

Progresul București (fete) și C.S.M. Cluj (băieți) 
învingătoare in turul campionatului

BRAȘOV, 16 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). — La capă
tul a trei zile de întreceri» prima 
parte a campionatului republi
cai) pe echipe la tenis de masă 
s-a încheiat cu victoria formațiilor 
Progresul Rucurești (fete) și 
C.^.M. Cluj (băieți). Dacă meciu
rile inter-echipe s-au terminat, în 
general, cu rezultate așteptate, 
în schimb, în unele partide indi
viduale (tot la proba pe echipe) 
s-au produs unele surprize. Ast
fel, campioana europeană Maria 
Alexandru a fost învinsă de Eleo
nora Mihalca, aceasta la rîndul 
ci fiind întrecută de Carmen Cri- 
șan și de ludith Crejec. Mai pot 
fi menționate și succesele înre
gistrate de campionul de juniori 
al țării, A. Simandan, în fața lui 
Sîndeanu și Sentivani. Comportări 
frumoase au mai avut și tinerii 
JV. Danie li s, O, Stamatescu și 
Marilena Tomescu.

Și în probele individuale, care

IAHTING

Bticiircșîcnii au dominat și redata a V-a
CONSTANȚA, 16, (prin te le ion). — 

Vineri au continuat, pe Siutghiol în
trecerile regatei’ a V-a din cadrul fi
nalelor campionatelor republicane de 
iahling. Ca și pînă acum, probele au 
lost dominate de veliștii bucureșteni 
care s-au clasat pe primele locuri la 
trei clase : star, snipe și finn. Deși for
ța vîntului nu a depășit gradul III, 
majoritatea sportivilor au reușit si 
facă fată acestui inconvenient prezent 
mereu la finale.

Iată rezultatele tehnice din această 
zi : clasa star: 1. M Dimitriu — N. 
Iliescu (Electrica I.D.E.B.), 2. Gh. Lun
ga — O. Tomiuc (Electrica I.D.E.B.), 
3 M. Stănescu — 1. Frințescu (Elec-

SPORTUL POPULAR
poq o 6-o Nr. 5077

Numeroase întreceri sportive prilejuite de „Ziua recoltei
(Urmare din pag, 1)

„Zilei recoltei*, 
diat la instruirea 
tivi, cărora li s-au 
noștință sarcinile ce 
nul pe care ni l-am

ime- 
spor- 

cu-

Am trecut 
activiștilor 

adus la 
le revin în pla- 
propus.

i să ne spuneți 
propus să rea- 

„Zilei recoltei"?.

— Vă rugăm 
ce acțiuni v-ati 
lizati în cadrul ,

făuritorii 
în ziua 

comunele

In această direcție ne-am îndrep
tat în mod special atenția spre aso
ciațiile sportive din comune, acolo 
unde trăiesc și muncesc 
recoltelor bogate. Astfel, 
de 2 octombrie, în toate 
regiunii noastre vor avea loc dumi
nici cultural-sportive model, în pro
gramul cărora vor fi cuprinse între
ceri sportive și demonstrații la nu
meroase discipline ca : ciclism, trîntă, 
oină, atletism, fotbal, handbal, volei 
și altele. Paralel cu aceasta și ținînd 
seama de tradițiile locale se vor 
organiza concursuri atractiv-recrea- 
tive pentru desemnarea celui mai 
puternic, celui mai rezistent sau celui 
mai iute tînăr din comună, tracțiuni 
la frînghie, cățărări și ștafete com
binate. De asemenea, intenționăm să 
folosim prilejul oferit de „Ziua re
coltei" pentru a înmîna într-un ca
dru festiv Insignele de polisportiv 
tinerilor săteni care și-au trecut toate 
normele. In felul acesta, primirea In
signei va fi legată de această zi de 
neuitat din viata satului..

— In aiară de această bogată 
activitate, prevăzută în cadrul 
ac/iunilor ce se vor desfășura 
la comune, ce alte măsuri inten
ționali să lua/i ?

— După cum se știe «Ziua recol
tei* se sărbătorește și în orașele re
ședințe de raion, regiune și centre 
muncitorești. în acest scop, am luat 
din vreme măsuri pentru ca în locu
rile rezervate expozițiilor-tîrguri să 
se desfășoare demonstrații și activi
tăți sportive-recreative, precum și în
treceri amicale de fotbal, ciclism, ve
lei sau handbal. Pentru realizarea a- 
cestul obiectiv am îndrumai asocla-

9

au început vineri dimineață, slnt 
de semnalat două rezultate puțin 
scontate: calificarea in finale a 
perechilor Simandan—Simin (la 
dublu bărbați) și Lesai—Sălugea- 
nu (la dublu femei).

Clasament fete: 1. Progresul 
1 București (Alexandru, Crișan, 
V. Jandrescu) 14 p; 2. Voința
Arad 13 p; C.S.M. Cluj 12 p;

Băieți: 1. C.S.M. Clu j (Ciur- 
giucă, Negulescu, Badea, Totfa- 
loși) 20 p; 2. C.S.M. II Cluj 
19 p; 3. Voința Buc. 18 p.

Rezultate: dublu bărbați, se
mifinale : Giurgiucă, Cobirzan— 
Covaci, II. Trupei 3—0; Siman
dan, Simin — Bodea, Sentivani 
3-2.

Dublu femei, semifinale: K- 
lexandru, Mihalca—Crejec. Wei» 
3—0; Lesai, Sălăgeanu—M. <8o- 
rodi, II. Corodi 3—1.

Întrecerile continuă.

C. COMARNISCHI

trîca Constanța); clasa snipe: 1. V. 
Geles — D. Podeanu (I.S.E. București),
2. D. Popovicl — T. Doctor (Electri
ca I.D.E.B.), 3. N. Năvodaru — D. Ni- 
colescu (Electrica-Constanța); clasa 
F. D.: 1. I. Alexandru — D. Nicoles- 
cu (Electrîca-Constanța), 2. L. Predes- 
cu — L. Predescu jr. (I.S.E. București);
3. I. Apostol — A. Dănoaică (Electri
ca-Constanța); clasa iinn: 1. P. Svo
boda (Electrica I.D.E.B.), 2. E. Eno- 
pian (Electrica-Constanța), 3. N. ©- 
preanu (Electrica I.D.E.B.). Primii cla
sați după cinci regate t star: M. Dl- 
mitriu — N. Iliescu 5 409 p; snipe : 
V. Geles — D. Podeanu 5 409 p; 
F. D.; I. Alexandru — D. Nico- 
lescu 5 020 p; finn : N. Opreanu 4 233 
p. întrecerile se încheie sîmbătă.

C. POPA și CIL GOLDENBERG 
corespondenți 

țiile sportive din orașe și tehnicienii 
sportivi să se pregătească pentru a 
da o contribuție cit mai substanțială 
în desfășurarea acestor programe

— Ne spuneați Ia început că 
în această acțiune va f} folosit 
și calendarul competițional local?

— Desigur. De pildă, etapa regio
nală a «Cupei Agriculturii*, la care 
vor lua parte peste 600 tineri și tine
re, sportivi din mediul sătesc, cîști- 
gători ai întrecerilor raionale și inter- 
raionale, se va organiza în ziua de 2 
octombrie în mai multe comune din 
raionul Costești. Astfel, întrecerile de 
fotbal vor avea loc în comuna Izvoru, 
cele de atletism și handbal în co
muna Costești, cele de oină și ci
clism în comuna Ionești, iar cele 
de trîntă și volei în comuna Recea. 
Sîntem convinși că disputele pentru 
desemnarea echipelor și sportivilor 
campioni ai regiunii la aceste ramuri 
sportive, vor constitui momente de 
atracție în cadrul sărbătoririi «Zilei 
recoltei" în comunele respective.

HAHDbaC) ASTĂZI, PE STADIONUL TINERETULUI

Derbiul campionatului masculin

Universitatea București — Steaua
MÎINE ÎNCEPE ÎNTRECEREA ECHIPELOR STUDENTESTI

Sîmbătă și duminică iubitorii hand
balului vor avea prilejul să urmă
rească desfășurarea unei noi etape în 
cadrul campionatelor republicane. A- 
•ceastă etapă se detașează față de 
cele anterioare, în primul rînd, prin 
faptul că numărul formațiilor care se 
vor prezenta în întrecere va crește. 
De astă dată la cele 20 de echipe fe
minine și masculine participante la 
cele două serii ale campionatului se 
vor adăuga și formațiile studențești, 
care își inaugurează competiția rezer
vată lor.

Etapa de mîine a campionatului re
publican programează, pentru prima 
oară în acest sezon, un derbi al e- 
chipelor masculine. Este vorba de 
meciul dintre formațiile bucureștene 
Universitatea și Steaua,. Meciul se 
anunță cu atît mai Interesant cu cît 
joj la Reșița studenții au pierdut pri
mul lor joc din acest campionat și

POLO

Miine, jocurile etapei a XV-a
Campionatul republican de polo con

tinuă miine cu meciurile etapei a 
XV-a. In Capitală »înt programate 
partidele Steaua — I.C.A. și Progresul 
— Rapid (bazinul Dinamo, de la ora 
11). iar in țară jocurile Mureșul — 
Politehnica Cluj, Crișul Oradea — 
Voința Cluj și Ind. linei Timișoara —

ANSAMBLUL DE PATINAJ ARTISTIC 
din UNIUNEA SOVIETICĂ

prezintă la
PATINOARUL „23 AUGUST»

incepind de MARȚI 20 septembrie, zilnic
la ora 19,30
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SPECTACOL ARTISTIC —SPORTIV

FEERIE PE GHEAȚA
Conducerea artistică și regia: VAHTANG VRONSKI, 

Artist al poporului

Ansamblul se compune din 120 de persoane

Maestru de balet: L VITEBSKI

Orchestra de estradă și jaz a ansamblului 

Prim dirijor: V. FALKOVSKI
Biletele se găsesc la casele pentru competiții sportive : str. Ion

dioanele Republicii. Dinamo, Giulești, parcul balelor Obor, agențiile ___ _______ «..._________  _______ __
bd. 1848 nr. 39, calea Grivitel 121, calea Dudești 88. str. Cotroceni nr. 8, plata Progresul (șos. Giurgiului) și la pa
tinoar.

— Ne-am gîndit la acest lucru și, 
pentru realizarea lui, am inițiat orga
nizarea «Ștafetei recoltei" care să 
popularizeze rezultatele economice, 
social-culturale și sportive din comu
nele regiunii noastre. Această ștafetă 
se va desfășura în două etape. Prima 
are loc între 13 și 28 septembrie și 
va porni din cele mai îndepărtate co
mune pînă spre cele învecinate cu 
centrul de raion. în etapa a doua, 
care este programată pentru ziua de 
2 octombrie, „Ștafeta recoltei" va 
merge din comunele învecinate cen
trului de raion pînă în centrul res
pectiv. Purtătorii ștafetei vor fi îm- 
brăcați în costume naționale specifice 
comunelor respective, urmînd ca șta
feta să fie purtată de călăreți și ci
cliști. în cea de a doua etapă, șta
feta va fi purtată și de atlețj sau 
alți sportivi, selecționați dintre cei 
mai buni din comunele respective.

sînt deci în «restanță" cu 2 puncte 
față de Steaua și Dinamo București, 
cu care luptă pentru cucerirea pri
melor locuri. La toate acestea vom 
adăuga și nota de tradiție pe care o 
au întîlnirile dintre handbaliștii de 
la Steaua și cei de la Universitatea.

In legătură cu partidele de hand
bal din această etapă este de subli
niat și amănuntul că în întrecerea 
echipelor feminine din seria I sînt pro
gramate o serie de jocuri importante 
pentru configurația clasamentului i 
Universitatea București — Liceul nr. 
4 Timișoara. Mureșul Tg. Mureș — 
Rapid București, Rulmentul Brașov — 
Progresul București. Rezultatele a- 
cestor meciuri vor aduce în mod cert 
o primă clarificare îd clasamentul în
trecerii. în care acum formațiile sînt 
grupate de fapt doar în două 
tegorii.

ca-

Dinamo București. Iată clasamentul 
înaintea acestor meciuri :
1. Crișul Oradea
2. Dinamo București
3. Steaua București
4. Rapid București
5. Politehnica Cluj
6. I. C. Arad
7. Ind. lînei Timișoara
3. Voința Cluj'
9. Mureșul Tg. Mureș

10. Progresul București

— în planul de măsuri sînt pre
văzute acțiuni premergătoare 
„Zilei recoltei" care, prin desfășu
rarea lor, să marcheze apropie
rea acestui eveniment 1

<1

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

bazinul Dinamo, de 
Intilnirea amica 

echipa României

stadionul Tineretuli 
Universitatea Buc.-

NATAȚIE : 
ora 16,30 : 
de înot dintre 
R.S.F.S.R.

HANDBAL: 
ora 16,45:
Steaua (masculin, seria 1) [

BOX: stadionul Dinamo, de | 
ora 18,30: reuniune dotată cu „CuJ 
Tînărul d inamovisl".

RUGBI : Teren Steaua (C/ieticea 
ora 16,30: Steaua — Constructori 
(cat. A).

FOTBAL: stadionul Ciulești, "J 
16: Tehnomctal Buc. — C.F.R. "■ 
șiori (cat. C). f

duminica
ATLETISM : stadionul Tinerelulut 

de la ora 8,30: „Ziua aruncărilor1! 
concurs deschis pentru toate cat« 
goriile de atlefi. !

BOX : stadionul Giulești, de la ori 
10: gală amicală cu participare! 
boxerilor de la Rapid, Dinamo, Oliml 
pia, Metalul, Confecția și Construe! 
torul. I

NATAȚIE : bazinul Dinamo, de 11 
ora 16,30: Intilnirea amicală dl 
înot dintre echipele României șl
R. S.F.S.R. I

HANDBAL: stadionul TinereruZuil 
ora 9 : Universitatea II Buc.—Polii 
tehnica II Timiș, (masculin, seria a 
11-a), Universitatea Buc.—Lie. nrl 
4 Timișoara (feminin, seria 1), Cojii 
fecția Buc.—Voința Sighișoara (fel 
minin, seria I), ISE Buc. — Polii 
tehnica lași (feminin, seria a lll-a).|

FOTBAL: terenul Gloria, ora 16: 
Metalurgistul Buc.—Metroul Brașov] 
(cat. B); terenul Politehnica, ora 11: 
Știința Bue.—CFR Roșiori (juniori), 
stadionul Giulești ora 9: Rapid—
S. N. Oltenița (juniori), ora 10,30: 
Rapid—Petrolul (amical), ora 13,45;! 
Tehnometal—Portul Constanța (ju
niori), stadionul Dinamo, ora II i 
Dinamo—Petrolul PI. (juniori) ; te
renul ,23 August" 11, ora 11 : SSE 
II—Metalul Buzău (juniori) ; terenul 
Progresul, ora 11 : Progresul—Pro
gresul Corabia (juniori) ; terenul 
Steaua (Gltencea), ora 9,45: Steaua— 
Dinamo Victoria Buc. (juniori).

RUGBI: terenul Gloria, de la 
ora 9,30: Gloria—Grivița Roșie și 
Progresul- Dinamo (cal. A).

LUPTE LIBERE: Casa de 
tură a raionului „23 August*, de 
la ora 9,30: întrecerile grupei 
a III-a, seria Sud a campionatu
lui republican pe echipe, cate
goria B. Participă formațiile p 
I.M.U. Medgidia, Rapid și Me
talul București.
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agenția C.C.A. ba. Gh. Gheorghiu-DeJ, sta- 
Loto- Pronosport din calea Victoriei nr. 2,
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mîine.

nu

în exc-

74 de ani —

aviatoare

adver-
o

3.
nasc

Dacă îl învinge pc ’ flay...
74 de ani, Marion 
continuă să „adu- 

ore de zbor. Pînă
Hart 
ne“ 
în prezent, ea are la ac
tiv 5 000 de ore de zbor,

== • deși s-a gîndit cam tîr- 
ziu să se facă aviatoa
re : la 50 de ani !

Ea are în palmares și 
o performanță remarca
bilă : traversarea Atlan
ticului, pe care a efec
tuat-o acum cîțiva ani, 
de una singură.

— Dacă nu te

• ••

în Australia

Colecționarul de timbre

sau cel 
— uneori 
rămîneau 
terminînd

nu-și făcuseră apa_ 
(cele două 
trei mașini 
singură —

Cronometraj cu

ill I

Text și foto
T. ROIBU

Cu o jumătate de veac 
în urmă cea mai mare în
trecere ciclistă din țara 
noastră era Circuitul 
Munteniei**. Bineînțeles, ci
cliștii din acele vremuri 
(1910—1913) nu au cunoscut 
plăcerea de a pedala pe o 
șosea asfaltată nici măcar 
un kilometru ; după 
străine le erau 
rile 
me, 
sau 
sau _
care le utilizează cicliștii 
din zilele noastre. „Duci- 
palii" de atunci cîntăreau 
20—25 kg.

De-a lungul traseului șo
selele erau aproape pustii. 
Doar ici, colo sătenii, a- 
flați la cîmp, priveau mirați 
la cei ce goneau pe „căluții • 
de fier" cu uluitoarea iu
țeală de... 20 km pe oră.

Concurenții soseau la in
tervale mari. Thnp de în
chidere a controlului — ca 
astăzi — nu exista. ♦ Unii

cum 
cauciucu- 

ușoare de 300 de gra- 
schlmbătorul de viteză 
bicicletele de nouă 
zece kilograme, pe

1. — Echipa învinsă 
tricourile mai uscate.

2. — Cel mai
.. următorul.

— Jucătorii 
legendele de
— Adversarul cel inai 
e cel considerat mai

— Un Pele poate fi 
neutralizat. Cinci Pele nu.

6. —- Duminică joacă e- 
chipa nâțională. Vor asista 
80.000 de... selecționeri
unici.

7. —- Zeița Fortuna e o 
femeie interesată. Surîde 
numai învingătorului.

8. Nu echipa mai bună 
bate, ci aceea mai bună în 
ziua jocului.

9. — Am pierdut din 
motive obiective : teren, pu
blic, arbitru...

Dar adversarul ?
10. — Greșeala 

sarului o provoci, 
aștepți.

11. — Ușurința
cutie se capătă greu.

TUDOR VASILE

superi, ce etapă este asta ?
Desen de G. Badea

FILE DE ALBUM

/ 
cicliști terminau etapele 
seara, tîrziu. Despre fini
șuri în pluton nici vorbă, 
așa că înregistrarea so
sirilor nu constituia o pro
blemă pentru arbitri.

„Cronometrajul” se făcea, 
îndeobște, cu ceasul de bu
zunar, secundele fiind, 
bineînțeles, o cantitate 
neglijabilă. In legătură cu 
epoca de pionierat a ci
clismului nostru, am auzit 
cu ani în urmă de la unul 
din foștii protagoniști ai 
„Circuitului Munteniei» ur
mătoarea ispravă :

Intr-un oraș capăt de e- 
tapă, publicul îi aștepta pe 
concurenți. Mașinile oficia
lilor care trebuiau să so
sească înaintea concuren
ților, 
riția 
mult 
una
deseori în pană, 
etapa după concurenți). 
Printre spectatori se afla 
și un frizer, pasionat al

M • . 4 #. •

Fotbalul cîștigă teren

După ce a asistat la 
C.M. de fotbal, lan Mac 
Andrew, secretarul federa
ției australiene de fotbal 
este de părere să organizeze 
după modelul R.F. Ger- 
mare o „divizie de onoare" 
care să adune „elita" tu
turor cluburilor de fotbal 
din Australia. Pentru a-și 
pune planul In aplițare, el

a copiat toate regulamentele 
primei ligi din R.F.G.,- 
prezentindu-le conducăto
rilor federației australiene. 
„Totul este bun — a fost 
răspunsul — dar pentru a 
pune in aplicare proiectul 
lor, vest-gerinanii au avut 
nevoie de 10 ani. E cant 
mult să așteptăm și noi 
atit!“

pendulă
sportului, care își lăsase 
baltă clienții și ieșise să 
vadă sosirea concurenților.

Cînd sergenții au început 
să dea țignale, cum că se 
apropie cicliștii, urmașul 
lui Figaro a avut o inspi
rație salvatoare : a dat 
buzna în prăvălie, a smuls 
din perete . pendula cu cuc 
și a făcut pe... arbitrul, 
înregistrînd sosirile în s- 
tapă. Isprava frizerului a 
fost îndelung comentată 
în micul orășel carpatic.

De atunci se mai păstrea
ză și astăzi în rîndurile 
cicliștilor expresia : „te-o 
fi cronometrat cu pendu
la", utilizată cînd vreun 
ciclist susține că ar fi rea
lizat o performanță ce pare 
neverosimilă.

I. EMILIAN

Una dintre figurile 
care au fost remarcate, 
mai întotdeauna, la ma
rile gale de box în care 
a fost pus în joc titlul 
de campion mondial la 
categoria grea, este 
aceea lui Rocky Marcia
no, ‘care a urcat și el 
pe tronul „greilor", a- 
bandonînd în 1952 co
roana pugilistică fără să
fi cunoscut înfrîngerea.

Rocky Marciano a pu
tut fi văzut și la Frank
furt pe Main, cu ocazia 
meciului dintre Cassius 
Clay și Mildenberger. 
In unele cercuri se a-

firmă că Rocky Marcia
no a fost mai de grabă... 
observator decît specta
tor la ultimul meci al 
lui Clay, el intenționînd, 
în ciuda celor 43 de ani 
pe care îi are, să se re
întoarcă în ring și să-și 
măsoare forțele cu Clay.

Se vorbește chiar des
pre o bursă fabuloasă — 
4 milioane de dolari — 
pe care ar primi-o în 
cazul că l-ar învinge pe 
Clay. Avi nd însă în ve
dere forța și tinerețea 
acestuia, cele 4 milioana 
de dolari constituie o... 
himeră.

I.OAN MALINAS, 
GHERLA. — Antrenorul 
Constantin Teașcă arc 44 
de ani El este originar din 
Giurgiu, unde a și jucat 
pentru prima oară fotbal 
— la Acvila. A mai acti
vat, un timp, la Cwncwrdia 
Ploiești, după care a re
nunțat să mai joace (și-a 
dat seama, 
nu-1 așteaptă 
..națională44!) 
trenor și, din 
publicist. In 
laze — aprec

R. MARDALE, STANIC 
echipa 

Ale
rt in campionatul 

București, a ju- 
3 ani în catcgo- 
Fotbaliștii din A- 
au ajuns apoi în 

căzînd în cele din 
în „regiune44. Sper 

au pus...

PRAHOVA. — Da, 
de fotbal Progresul 
xandria, 
regiunii 
cat acum 
ria „B“ ! 
lexandria 
„C“, 
ii rină 
că măcar acum 
frîna, ca să nu se ducă și 
mai ia vale! Ne întrebați 
ce jucători de valoare a

MICA PUBLICITATE
oferte de serviciu

• Membrii consiliului 
asociației sportive Inde
pendența Sibiu caută su
plinitori pe timpul cit va 
dura analiza activității cu 
privire la organizarea și 
desfășurarea concursurilor 
pentru *,Insigna de poli
sportiv/ Răspundeți la 
agenție sub« „Zero pur
tători".

la oricare alt concurent. 
Răspundeți sub: „Parti* 
cipant la campionatul 
republican de șah4*.

LECȚII-MEDITAȚII

SCHIMBURI

• Schimb partidă în
treruptă la Florin Gheor
ghiu contra ceva similar

• Predăm convenabil 
lecții despre felul în 
oare se poate organiza o 
gală de box pe întu
neric. Amatorii vor tre
bui să posede veiuze cu 
șnur prelungitor sau, în 
cel mai rău caz, lanterne 
de buzunar. Adresați-vă: 
Organizatorii campionatu
lui republican pe echipe 
din Cîmpulung-Muscel.

avut această echipă ? Pro
babil că nici unul. Altfel, 
nu retrograda *

ECATERINA TOMAR- 
N1SKA, BAIA MARE. — 
1) Numele „mic44 al lui 
Dan Coe este Dan. — 2) 
De acord cu dv. : E. Jenei, 
de la Steaua, este unul 
dintre cei mai corecți fot
baliști. Nu-mi aduc aminte 
să fi fost sancționat vreo
dată pentru un act de in
disciplină. El și... Neacșu 
de la Progresul ! Iată da
tele cerute: la 22 martie 
1967 va împlini 30 de ani. 
Este arădean. De altfel, 
înainte de a veni la Steaua

mondial la lupte greco-ro- 
mane este sovieticul Aie- 
xandr lvanițki, iar la lupte 
libere titlul este deținut de 
maghiarul Istvan Kozina.

ION OPREA. BÎRI.AD
Lui florin Gheor

ghiu îi puteți seric pe a- 
dresa Federației romane de 
șah : București strada Va- 
sile Conta nr. 10, raionul 
30 Decembrie. Nu uitați să 
puneți și numele expedito
rului, adică al dv. Nu de 
alta, dar ca să nu creadă 
că e o mutare în plic de 
la Parloș și să aibă e- 
moții !

ȘTEFAN IRIMESCU, 
PLOIEȘTI. — în 1963, în 
cadrul „Cupei Orașelor 
Tîrguri44, în cele două me
ciuri Petrolul- Fercncva- 
ros s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: 0—2 la 
Budapesta și 1—0 la Plo
iești.

RADU MOSOR, COMU
NA CAPUS. — Eftimie, 
care a evoluat în anii tre- 
enți la Știința Craiova, 
joacă acum la Dinatno Pi 
tești. La ce echipe a mai 
fost legitimat ? La Dinamo 
Bacău și la Dinamo Bucu
rești. El a jucat de 3 ori 
și în echipa națională : la 
26 octombrie 1958, în ine 
ciul cu Ungaria (I—2), la 
3 noiembrie 1958 in parii 
da cu Turcia (3— 0) și la 
22 mai 1960, în înlîlnirea 
cu Cehoslovacia (0—2)

ION POȘTAȘU 
Ilustrații: N. CLAUDIU

De la fotbal la... judo

Pentru elevul Roland 
Cotariu din clasa a Xl-a 
a Liceului „Alexandru Ion 
Cuza“ din Buc. filatelia 

este o adevărata pasiune. 
De aproape 8 ani, adună 
și selecționează timbre de: 
tot genul. Astăzi are în 
clasoarele sale peste 6 000 
de timbre, dintre care o 
mare cantitate sînt cu su
biecte sportive.

Colecția de timbre spor
tive românești începe din 
1947 cu Jocurile Balcanice 
de atletism. An de an au

fost colecționate seriile cu 
teme inspirate din oină, 
înot, patinaj, atletism, să- 
niuș etc. La loc de cinste 
sînt și timbrele emise cu 
prilejul Olimpiadelor, a di
feritelor campionate mon
diale sau europene.

Nu lipsesc nici timbrele 
sportive din străinătate, 
din Guineea, U.R.S.S., Ja
ponia, Statele Unite, Aus
tria, Cehoslovacia etc.

„Anton Geesinkstraat*. 
O stradă în Utrecht. Și
ruri de plopi argintați, 
case vechi cu acoperișuri 
roșii și ferestre albastre, 
jardiniere dinspre care 
adie mireasmă de chipa- , r 
roase. Sunăm la numărul din Rotterdam, cînd 
11. In deschizătura ușii a- 
pare un chimono, un eap 
cu păr negru, ochi oblici 
și surîs enigmatic. „Isuko 
Minatoia. maestru de 
judo", se recomandă acest 
fiu al «Tarii soarelui ră
sare1*, pentru noi apariție 
neașteptată, în vechiul 
burg olandez. Bănuind 
scopul vizitei noastre ne 
conduce într-un salonaș. 
Geesink ne aștepta în 
șort și papuci. II mai vă
zusem, dar acum privit de 
aproape ni se părea imens. 
Ne invită la o cafea cu 
lapte — obicei olandez și 
al casei. La Geesink nu se 
bea alcool...

Conversația se leagă 
repede. Geesink, veritabil 
„globetroter**. vorbește cî- 
teva limbi, inclusiv ja
poneza.

îi oferim cartea Olim
piadei apărută în Româ
nia ȘÎ evocăm întrecerile 
de la Budokau, teribilul 
meci cu Kaminaga.

— După Tokio s-a 
scris că ați fi putut reuși 
foarte bine în atletism sau 
lupte. Cum ați ajuns to
tuși la judo ?

— La început am fost 
jucător de fotbal. Tata 
era zidar și de la 12 ani 
eu lucram cu el la binale. 
Căram cărămizi cu roa
ba și cînd scăpăm de la 
lucru dădeam fuga pe 
maidan la Kondorf și ju
cam fotbal. Mi-a plăcut 
mult $i n-am rupt defi-

nitiv legăturile cu acest 
sport. Acum sînt antrenor 
cu pregătirea fizică a e- 
chipei DOS UTRECHT, 
din liga I de fotbal a 
Olandei. Judoul l-am în
vățat de la un marinar 

” " 2__ a-
veam vreo 16 ani. Omul 
acela spunea că pentru 
greutatea și 
mea — aveam 
aproape 95 kg — 
foarte agil și 
voi deveni campion. Pro
orocirea Iui s-a adeverit.

— Fiindcă v-ați per
fecționat în judo la... sur
să ne permitem să vă în
trebăm dacă îl concepețî 
ca un sport sau ca pe o 
disciplină cu implicații 
mai largi ?

— Pentru mine judo 
este un sport și e bine să 
fie așa. Un sport util, 
care dezvoltă multe cali
tăți. In Olanda e foarte 
popular. Avem 50.000 de 
judokas. Pentru japonezi 
însă judoul este mai mult

înălțimea 
1,95 m și 

sînt 
suplu și

de un grup de tineresimpatie

■

i

Iată-I pe Geesink Ia Tokio, inttmpinat cu 
japoneze 

borî adversari cu 
te Și forță mult 
oară.

— Judoul este 
sportivă a jBi-jitsului, un 
mijloc de autoapărare 
fără arme. Nu este vorba 
de nimic misterios. Ceva 
forță în brațe, reflexe 
prompte, prize și mișcări 
executate cu precizie. Un 
judokas — „centură nea
gră" — poate culca orice 
adversar. Iată-1 pe Mino- 
toia. Nu are decît 60 de 
kilograme. Dar, cu arta 
lui, printr-o simplă miș* 
care a brațelor și șoldu
lui, într-o clipită pune Ia 
pămînt cîțiva grei de pes
te 100 kilograme.

— Ce distincție se poate 
face între judo și karate?

— Karate-ul a luat din 
jiu-jitsn elementele cele 
mai periculoase. Lovituri
le la carotidă cu tăi
șul palmei, prize ucigă
toare Și torsiuni, lovituri 
cu piciorul. Nu este un

decît un sport. Este un 
cult, care ține de tradi
țiile Și de psihologia a- 
cestui popor.

— Se spune că un bun 
cunoscător al judoului fie 
chiar o femeie, poate do-

Cu cele mai bune urări de Ia Anton Geesink 
pentru tofi judokas din România

grcuta- 
superi-

replica

In plus, antrena- 
devine barbar, ur- 
prin lovire în cor- 

de 
pi-

sport, 
mentui 
mărind 
puri dure formarea 
calozități la mîini și 
cioare. Nu vă sfătuiesc 
să practicați karate-ul, ne 
spune rizînd Geesink.

— In perioada pregăti
rii olimpice ați urmat un 
regim alimentar special 
— Absolut de Ioc. M-am 
alimentat ca orice olan
dez. Am consumat mult 
pește, heringi îndeosebi, 
lapte, legume. De loc al
cool sau tutun. Judoul a- 
sigură o bună digestie. 
Nu recomand rețete. Fie
care sportiv trebuie să 
știe singur cum să se ali
menteze, să-și cunoască 
bine organismul.

Cu acest răspuns ne 
luăm rămas bun de la 
Geesink care transmite 
salutări tinerilor din Ro
mânia, practicanți ai ju- 
do-ului

I. GOGA



FORMAȚIA ROMÂNIEI PE LOCUL IV LA 
MULHOUSE (1962) și BUDAPESTA (1964)

de baschet feminin

Federația In-In urmă cu 28 de ani 
ternațională de Baschet Amator orga
niza pentru prima oară un campionat 
european de baschet feminin. La Roma 
în 1938, ediția inaugurală a reunit 5 
echipe, medaliile de aur revenind for
mației italiene. 12 ani mai tîrziu, cele 
mai bune formații de pe continent au 
fost din nou prezente la un campio
nat european (Budapesta—1950) și din 
acest moment competiția a cunoscut 
o desfășurare regulată din doi în doi 
ani : Moscova—Î952, Belgrad—1954, 
Praga — 1956, Lodz — 1958, Sofia— 
1960, Mulhouse—1961 și Budapesta— 
1964.

• Formația feminină a României 
a participat pentru, prima oară la a- 
ceastă importantă întrecere baschet- 
balistică în anul 1950. De atunci, ju
cătoarele noastre au mai evoluat la 
încă 5 ediții. De altfel, nici una din 
cele 20 de reprezentative ale conti
nentului, care au luat startul la di
verse ediții, nu a întrunit maximum 
de participări. Singurele formații care 
au jucat la 8 din cele 9 ediții sînt: . 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Polonia, Unga
ria, Italia și Franța.

• Incepind din 1950, întrecerile 
„europenelor" au fost dominate de 
baschetbalistele sovietice, singura e- 
chipă care a putut întrerupe șirul suc
ceselor reprezentativei U.R.S.S. fiind 
cea a Bulgariei, la Lodz în 1958.

• Selecționata României a luat par
te la 6 din cele 9 ediții: Budapesta

— 1950 (locul VII din 12 formații), 
Moscova—1952 (locul X din 12 for
mații), Praga—1956 (locul X din 16 
formații) și Sofia—1960 (locul VI din 
10 formații). La ultimele două campio
nate, — Mulhouse 1962 și Budapesta 
1964 — baschetbalistele noastre au 
marcat un progres evident, înscriindu- 
se de fiecare dată printre semifinalis- 
te și, în final, pe locul IV, după pu
ternicele selecționate ale U.R.S.S., Bul
gariei și Cehoslovaciei.

• Pînă în prezent reprezentativa 
feminină a României a susținut — în 
cadrul celor 6 ediții la care a luat 
parte — 39 de partide dintre care a 
cîștigat 18 șt a pierdut 21. Dintrecele 
5 formații ce vor fi opuse echipei 
noastre în grupa de la Cluj, doar 4 
(Olanda, Ungaria, Polonia și U.R.S.S.) 
ne-au fost adversare de-a lungul edi
țiilor precedente. Iată 
acestor jocuri :
ROMANIA — OLANDA

— UNGĂRIA
— POLONIA
— U.R.S.S.

Scorul record al

și palmaresul

2200 88:74 
3201 158:149 
2101 83:87 
4004 130:269

campionatelor 
europene a fost stabilit în partida 
U.R.S.S. — Elveția 153—25 desfășura
tă în 1956, la Praga. In cadrul ace
leiași ediții a avut loc și cea mai lun
gă partidă : Bulgaria a avut neyoie de 
4 prelungiri pentru a învinge Polo
nia cu 62—61.

a. V.

Jocurile balcanice
(Urmare din pag. I)

16,07 ;Ivanov (B) 16,28, Artarski (B)
ciocan : COSTACHE (K) 64,42, Racici (I) 
60.56, Drăgulescu (R) 59,42, Stiglic (I) 
58.80. Ivanov (B) 58,16, PolitiS (G) 57,54 ; 
FEMEI : 100 m : Petnarcici (I) 12,1, lor- 
g'Wa (B) 12,2. Lubej (I) 12,3, A. Petres
cu (R) 12,5, Nourescu (R) 12,5, Dimova

ȘTIRI, REZULTATE

(B) 12,6 ; 800 m : Nicolici (I) 2:05,5, Silai 
(R) 2:08,3. Baciu (R) 2:10,0, Amzina (B) 
2:10,2, Maricici (I) 2:10,5, Dnnailova (B) 
2:11,5 ; disc : Mihailova (B) 53,82, Ma- 
noliu (R) 51,40, Cataramă (R) 47,54, Hris- 
tova (B) 41,92, Celesnik (I) 41,70, Sporer 
(I) 41,26.

Clasamentul pe echipe : BĂRBAȚI : 1. 
Iugoslavia 55 p, 2. ROMANIA 50,5 p. 3. 
Bulgaria 45 p, 4. Turcia 18 p, 5. Gre
cia 17,5 p ; FEMEI : 1. ROMANIA 23 p, 
2. Iugoslavia 21 p, 3. Bulgaria 19 p.

întrecerile continuă sîmbătă și iau 
sfîrșit dumlncă.

BELGRAD. Turul ciclist al Iugo
slaviei a programat etapa a 13-a, 
desfășurată pe ruta Ljubljana—Za
greb (149 km). Victoria a revenit 
la sprintul final ciclistului Borschel 
(li D.G.), cronometrat în 3h 24:36. El 
a întrecut pe cehoslovacii Sever și 
Svoboda. în clasamentul generai 
individual nu s-au produs schim
bări, tricoul galben fiind purtat de 
iugoslavul Cubrici.

PRAGA. în cadrul unei reuniuni 
atletice internaționale desfășurată 
la Ostrava, belgianul Gaston Roe- 
la nts a făcut o tentativă de dobo- 
rîre a recordului mondial în proba 
de 3 000 m obstacole. Tentativa nu- 
a reușit. El a fost cronometrat în 
8:43.4. Recordul mondial oficial este 
de 8:26,4 și aparține tot lui Roelants. 
Un rezultat valoros a obținut în 
proba de 400 m plat cehoslovacul 
Trousil, înregistrat cu 42,5.

BELGRAD. La Belgrad au conti
nuat campionatele internaționale de 
tenis ale Iugoslaviei. în „optimile" 
probei de simplu masculin, Pietran- 
geli (Italia) l-a învins cu 6—1, 6—0 
pe iugoslavul Vucetic. Franulovici 
(Iugoslavia) a dispus cu 6—4, 6—0 
de Komaromi (Ungaria). Pentru tu
rul următor mai sînt calificați 
Sangster, Darmon ’și Jovanovici, 
principalii favoriți ai probei.

BRUXELLES. într-un meci in
ternațional de haltere, desfășurat la 
Bruxelles, echipa Țării Galilor . a 
învins cu scorul de 4—3 echipa Bel
giei. La categoria „grea" belgianul 
Reding a totalizat 500 kg.

★
Mîine se desfășoară două meciuri 

internaționale de fotbal care susci
tă un deosebit interes.

La Budapesta, în cadrul 
natului european, echipa 
susține al doilea joc. De 
ceasta, în compania Danemarcei.

campio- 
Ungariei 
data a-

La Belgrad, într-un meci amical, 
își vor disputa întîietatea reprezen
tativele U.R.S.S. și Iugoslaviei. For
mația gazdă este mult schimbată, 
în timp ce din lotul sovietic fac 
parte numeroși jucători care au e- 
voluat la „mondiale", printre care 
Ponedelnik, Șesternev, Voronin, Ba- 
nișevski, Malafeev ș.a.

Km

Trimisul nostru special, PETRE HENȚ, transmite din Sofia

încheiat la Kourtane (Finlanda

kg: Jămsâ s-a dovedit un luptător deo-

victori*

OTTO BENKO

inițiază multe atacuri dar trebuie să se 
cu un rezultat de egalitate în fața lui

trecere 
public.

stăvilească 
de vitali- 
e just, 
surprinză-

învingă la tuș pe R. Chițcarov, 
pe umăr.
kg) n-a mai strălucit. Obosit

a reușit totuși să

o

Sase boxeri de la Dinamo București,> - * * 
in semifinalele turneului international

în cea de a doua gală, disputată joi seara pe sta
dionul Drujba, trei din cei patru boxeri români care 
au urcat treptele ringului au obținut prețioase victorii, 
în prima partidă tînărul C. Șoșoiu l-a întîlnit pe Neu- 
rath (Ruda Hvezda Praga). După o repriză de studiu 
în ceu de a doua boxerul cehoslovac a îndercat un atac 
cu directa de dreapta, dar Șoșoiu loarte atent l-a con
trat cu un puternic croșeu de stingă, făcîndu-1 k.o. La 
categoria semiușoară, Stanei s-a calificat în semifinale 
prin tragere la sorți.

Campionul nostru la semimijlocie, C. Ghijă, l-a avut 
ca partener pe Flaszman (Gwardia Varșovia) consi
derat ca o speranță a boxului polonez. Am asistat la 
un meci palpitant. Mai decis în acțiuni, Ghiță a reușit 
să acumuleze un mic avantaj în primele două reprize, 
în ultima reprezentantul nostru a pornit decis la 
atac, folosind îndeosebi serii la corp, Flaszman trecînd 
prin clipe grele. în urma unei asemenea serii, boxerul 
polonez a căzut la podea. El a recepționat un extrem 
de puternic upercut de dreapta la plexul solar, nemai- 
putînd să reia lupta: k.o. I

Greul nostru, Vasile Marlufan, a întîlnit pe maghiarul 
Somody, un pugilist foarte rezistent și ambițios, caie 
■— timp de 2 reprize —• a pus serioase probleme boxe
rului dinamovist, Mariuțan a plasat însă deseori croșee de 
dreapta, reușind să-și tempereze adversarul, care căuta 
lovitura desisivă. în ultima repriză, Mariuțan a atacat 
deslănțuit și, ca urmare, și-a trimis de două ori adver
sarul Ia podea, în urma unor puternice croșee de stînga 
la cap. Somody a reluat lupta, dar imediat antrenorul 
său a aruncat prosopul, cerîndu-i abandonul. Deși a 
boxat bine, acumulînd suficiente puncte pentru obți
nerea deciziei, totuși Ion Olteanu a fost declarat învins 
în partida pe care a susținut-o cu Manolov (Spartak 
Sofia).

Vineri, boxerii participanți la turneul de la Sofia au 
avut zi de odihnă. Sîmbătă se vor disputa semifina
lele, iar duminică finalele. Pentru semifinalele de astă- 
seară s-au calificat următorii boxeri de la Dinamo Bucu
rești : cocoș: Șoșoiu-Kettel ( Dynamo Berlin); pană: 
Crudu — Gurov (Dinamo Moscova); semiușoară : Stanef- 
Hajnal (Dozsa Budapesta); semimijlocie: Ghiță— 
Kirsanov (Dinamo Moscova); mijlocie ușoară: Covaci—• 
Ciuka (Gwardia Varșovia); grea: Mariuțan-Mayer 
(Dynamo Berlin).

Zilele trecute s-au 
campionatele europene feroviare de lupte greco-ro 
mane. Luptătorii români au avut o comportare meri 
torie ocupînd un loc II la cat. 87 kg prin Cornel Uiba 
riu și două locuri III: cat. 63 kg prin Mihai Baciu ș 
cat. 70 kg prin Ion Enache. Pe națiuni, reprezentativi 
noastră feroviară s-a clasat pe locul 6 din 16 echipe 

în continuare, selecționata feroviară a țării noastr 
a susținut o întîlnire amicală cu selecționata orașulu 
Oulu. Echipa gazdă a prezentat o garnitură întărit 
în frunte cu Eero Tapio, medaliat la campiona 
mondiale de la Toledo. Iată cîteva însemnări din de: 
fășurarea meciurilor :

La cat. 52 kg G. Ciobotaru începe în forță. După 
o repriză echilibrată el reușește o fixare la parter 
apoi obține victoria la tuș în fața lui Kosti. V. Tudose 
(cat. 57 kg) 
mulțumească 
Jărvela.

La cat. 63 
sebit de dificil. Toate atacurile au fost însă finalizate 
în afara saltelei (aceasta nu măsura decît 6x6 m). 
Baciu, vădit obosit, s-a ' apărat cu greutate. Jămsâ a 
reușit o spectaculoasă aruncare care i-a adus 
la puncte.

I. Enache (cat. 70 kg) a reușit o fixare și o 
prin pod, acțiuni tehnice viu aplaudate de 
Enache a obținut victoria la Sutela.

Numai 22 de secunde i-au fost necesare lui Tapio 
(cat. 78 kg) ca să-1 
printr-o aruncare de

C. Uibariu (cat. 87 
ușor accidentat el 
„asaltul" Iui J. Arffman, un luptător plin 
tate, tehnic și dîrz. Rezultatul de egalitate

C. Bordeianu a obținut, la cat. 97 kg, o 
toare victorie la tuș în fața lui K. Hekkala. în acest 
fel feroviarii români au învins cu scorul de 4—3. 
Presa de specialitate și cotidianele locale au făcut 
frumoase aprecieri despre tehnica luptătorilor românL

REVISTA PRESEI STRĂINE

Discuții în fotbalul italian
Anul acesta, la 26 noiembrie, în cadrul campionatului de fotbal al 

Europei reprezentativa noastră va juca cu reprezentativa Italiei într-un 
oraș care se va fixa ulterior: poate Roma, Bologna sau Milano. După 
insuccesul din C.M. de fotbal, federația italiană de specialitate încearcă 
să tragă concluziile necesare pentru pregătirea unei „Squadra azzura" 
care să se impună pe plan fotbalistic în următorii ani, ștergind impresia 
nefavorabilă pe care elevii lui Fabbri au făcut-o în Anglia.

Sub semnătura lui Giulio Cappelli, ziarul „La Gazzetta dello Sport" 
publică un articol care ridică o serie de probleme legate de viitoarea 
pregătire a naționalei italiene.
„Acesta este momentul cel mai 

fragi-comic pe care l-a trăit vreodată 
fotbalul italian — scrie Giulio Cap
pelli. Fără îndoială, stîrnesc ilari
tate articolele unor gazetari italieni 
care vor să ne convingă pe toate 
căile că la ora actuală nu ne temem 
de englezi și că, dimpotrivă, englezii 
și toată lumea au ochii ațintiți asupra 
fotbalului italian, pe care doresc să-l 
copieze.

„De ce toată această lăudăroșenie? 
— se întreabă autorul articolului. 
Oare pentru faptul că de trei ori 
pînă acum am cîștigat prin Inter și 
Milan „Cupa campionilor europeni"? 
Avem stadioane foarte frumoase, 
avem o climă ideală pentru a juca 
în tot cursul anului, avem o mul
țime de suporteri și de „tifosi" care 
plătesc cu bani grei biletul de in
trare pe terenul de fotbal; avem 
mai bine de 92 de echipe bine pre
gătite, cu un total 
cători profesioniști, 
antrenori pe care îi 
decît orice țară din 
ce trebuie să ne mulțumim cu cîști-

de 2 000 de ju- 
contăm pe niște 
plătim mai bine 
lume. Atunci de

garea „C.C.E." și atît ? — se întreabă 
autorul.

„în toate țările Europei și în Ame
rica de Sud — continuă Cappelli — 
sîntem înfățișați ca niște oameni care 
venim cu mîinile pline de dolari 
pentru a achiziționa jucători; am 
inventat jocul defensiv, jocul specu
lativ etc. dar n-am inventat metoda 
— dacă ea trebuie inventată ! — de 
a ne crește propriile talente și a 
nu umbla după racolaj".

După părerea autorului, slabele re
zultate obținute de naționala Italiei 
se datoresc în principal unei infatuări 
a unor antrenori și a unor tehnicieni. 
„Cuvîntul modestie — spune cu des
tulă amărăciune autorul — a dispărut 
din fotbalul nostru. După C.M. de 
fotbal, cei patru tehnicieni ai echipe
lor semifinaliste și finaliste s-au în- 
tîlnit și au convenit că au învățat 
multe de Ia acest campionat. Teh
nicienii noștri declară sus și tare 
că n-au învățat aproape nimic, 
n-au nevoie de sfaturi și iată 
vine lecția usturătoare a Coreei 
Nord și-

că 
că 
de

Edmondo Fabbri nu mai este antrenorul Italiei

Întoarcerea Squadrei Azzurra de la C.M. de fotbal. Zimbetul lui Mazzola 
și furia tifosilor reflectă de fapt părerea unor oficiali și... părerea publi

cului despre fotbalul italian

ROMA 16 (Agerpres) 
cum transmite agenția 
ANSA, Edmondo Fabbri 
mis din funcția de selecționer unic 
și director tehnic al echipei de fot
bal a Italiei, fiind învinuit de eșecul 
de la campionatul mondial din An
glia. Căutînd să se dezvinovățească, 
Edmondo Fabbri a încercat să a-

— După 
de presă 

a fost de-

runce vina pe medicul echipei, dr. 
Fino Fini, insinuînd că acesta ar fi 
administrat jucătorilor un medica
ment dăunător care, în realitate, a 
fost un produs farmaceutio pe bază 
de vitamina B 12.

Federația italiană a însărcinat o 
comisie să verifice acuzațiile for
mulate de Fabbri.

Dacă vrem intr-adevăr să refacem 
prestigiul fotbalului nostru pe plan 
internațional — continuă Giulio Cap- 
pelli — trebuie să începem să lu
crăm în primul rînd cu o mare doză 
de modestie. Ar fi foarte bine să 
se formeze o comisie, care să vizi
teze toate țările cu certe succese în 
domeniul fotbalistic, să facem schimb 
de experiență. Și, firește, trebuie să 
punem interesele reprezentativei îna
intea intereselor de club" — conchide 
Giulio Cappelli.

• După înfrîngerea suferită de In- 
ternazionale cu 4—1 în fața formației 
Santos, Helenio Herrera a declarat că 
echipa sa nu este încă pregătită. „An
trenamentele au lost reluate abia lă 
15 august. Aștept o revanșă în peri
oada din mijlocul campionatului ita
lian". De altfel, campionatul Italiei va 
începe mîine.

• într -un turneu organizat la Lisa- j 
bona, Benfica a dispus cu 3-—2 de At-. 
letico Madrid. In formația portughez.®' 
nu au jucat Eusebio, Coluna, Augusto, 
Torres și Graca.

Concursul internațional de călărie din Turcia
ISTANBUL. Joi după-amiază, pe sta

dionul Armatei, au continuat întrecerile 
concursului Internațional de călărie. 
Programul a fost deschis cu Premiul 
^Mithat Pașa”, probă cu acumulare de 
puncte. După parcurgerea traseului, 6-a 
stabilit următorul clasament s 1. Boris 
Pavlov (Bulgaria) 40 p, 91,6 sec ; 2. Vir
gil 
P» 
cu 
cu
Oncu (Turcia) 39 p, 93,2 sec ; 6. Vasile

Bărbuceanu 
93,6 sec Î 3. 
Bîrsan 39 p, 
Baiadera 39

(România) cu Stejar 40 
Oscar Recer (România) 
92,5 sec ; 4. Oscar Recer 
p, 92,9 sec ț 5. Kemal

Plnciu (România) cu Grațiela 39 p, 94,1 
sec.

Pentru desemnarea cîștlgătorului pro
bei dotată cu Premiul ^Fatih Mukafati‘4, 
a fost necesar un baraj. Iată rezultatele!:'
1. Krum Rascov (Bulgaria) 0 p. 43,9 sec;
2. Engln Mirel (Turcia) 4 p, 41,6 sec ; 3. 
Gh. Langa (România) cu Simplon 4 p, 
42,8 sees 4. Milliu Klsseuv (Bulgaria) 4 
p, 46,1 sec c 5. Z. Radosiev (Iugoslavia)
7 p, 65,6 sec ; 6. V. Pinciu cu Grațiela
8 p, 40,8 sec.

întrecerile concursului continuă azi 
și mîine.
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