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SUCIU, liderul întrecerii

Final pasionant 
in „Turul României'
• ATACUL „VETERANILOR" CONTINUA • A PATRA VIC
TORIE OLANDEZA : TESSELAAR PRIMUL LA DEVA • GH. 
SUCIU SI ECHIPA ORAȘULUI BUCUREȘTI ÎN FRUNTEA CLA

SAMENTELOR • CICLIȘTII SOSESC MIINE ÎN JURUL 
OREI 17 PE VELODROMUL DINAMO DIN CAPITALA

jerii de la Farul Constanța 
in Bulgaria

1 cursul dimineții de azi va 
fa în Bulgaria echipa de 
I Farul Constanța. Pugiliș- 
Idc la Farul vor evolua în 
bele Tolbuhin, Varna și 
fgas. Antrenorul Ștefan 
Cache ne-a comunicat că 
bțleplasa în Bulgaria ur- 
Loarea echipă : N. Stanciu, 
[Răgălie, D. Anghel, Gh. 
ton. L Dinu, O. Baciu. I. 
p, I. Tjrtteanu II, V. Neagu 
|N. Motoc.

DEVA 23 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). — Căldura 
neobișnuită pentru acest sfîr- 
șit de septembrie își pusese 
astăzi, la amiază, amprenta 
asupra desfășurării etapei a 
X-a, Arad—Deva: 154 km. Plu
tonul rula compact, parcă fără 
vlagă, în timp ce bidoanele cu 
apă erau lot mai des solici
tate. O mică agitație la sprin
tul de la Lipova (km 28) pe 
care l-a cîștigat T. Vasile ur
mat de D. Mărgărit, C. Gon- 
tea și G. Vianen.

Din această stare de semi- - 
somnolentă, plutonul avea să 
fie scos de o întimplare neaș
teptată : a spart T. Vasile. Nu 
faptul că a spart a fost sur
prinzător, ci acela că nici unul 
dintre colegii săi de echipă nu 
s-a oferit să-i dea pe loc bici-’ 
cleta, deși acesta se afla pe 
locul 3 în clasamentul gene
ral individual. Pînă cînd a 
reușit mașina mecanică să-i 
dea ajutor a trecut timp. A 
măi trecut și apoi cînd, pre- 
luînd bicicleta, T. Vasile s-a 
dezechilibrat și a căzut. Singu
rul care a rămas să-l sprijine 
a fost Al. Sofronie. Dar ce pu
teau să facă acești doi tineri 
rutieri într-o luptă inegală cu 
plutonul dezlănțuit de Dumi
trescu, Ardeleanu, Cosma ș.a. 
care duceau o trenă cu 50 de 
km pe oră ?

Cursa capătă de aici un ritm I 
îndrăcit. în 20 de km plutonul 
ia 3:20, avans, pentru ca după

al ti 22 de km să-l urce la 
6:45 ! Evident, totul este pier
dut pentru T. Vasile și Ai. So
fronie. în această situație cei 
doi tineri nu știu să primească 
loial înfrîngerea și recurg la 
un gest în afara eticii spor
tive. Sofronie se agată de ma
șina cu nr. 1 HD 2396. iar T. 
Vasile de șaua acestuia. Sînt

HRISTACHE NAUM
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Astăzi țî miine pe stadionul Republicii

ncciui dc atletism românia-italia
© Oaspeții au sosit aseară cu formația anunțată

Stadionul Republicii găzduiește astăzi și miine întîlnirea amicală de atletism dintre 
echipele masculine și feminine ale ROMÂNIEI și ITALIEI.

Echipele Italiei la

„Ținînd seamă de valoa
rea remarcabilă a atleților 
italieni, care alcătuiesc una 
dintre cele mai redutabile re
prezentative de pe continent, 
ne-a spus prof. VICTOR FIREA, 
secretarul general al F.R.A., 
apreciem că sportivii noștri 
vor avea o sarcină foarte di
ficilă în această întîlnire. Ei 
însă sint deciși să facă totul 
pentru a se comporta cit mai 
bine și pentru a realiza rezul
tatele mai de mult promise. 
Sînt sigur că ei vor înregis
tra mai multe victorii indivi-

sosirea pe aeroportul

duale decît au obținut anul 
trecut la Neapole (N. R. Ba- 
rabaș 14:26,4 la 5000 m, Va- 
moș 8:43,4 la 3000 m obst., 
Samungi 7,43 m la lungime. 
Astafei 4,50 m la prăjină, Po
pescu 78,82 m la suliță și Cos- 
tache 63,36 m la ciocan).

în ceea ce privește întîlnirea 
echipelor feminine, aceasta mi 
se pare foarte echilibrată și 
pentru a putea învinge, atletele 
noastre vor trebui să lupte se
rios, fără nici un menajament. 
Aceasta mai cu seamă în cele 
șase probe de alergări în care

Vor deveni Politehnica și Steagul roșu 

performerele etupei a VI-u lu fotbul?
Astă-seară, de la ora 19 — 

pe stadionul Republicii — și 
mîine, de la ora 16 — pe sta
dionul Dinamo — două partide 
de categoria A: Progresul — 
Politehnica Timișoara și, res
pectiv, Dinamo București — 
Steagul roșu.

Jocurile dintre Progresul și 
Politehnica au o tradiție fru
moasă : întotdeauna disputate 
și atractive. Interesantă, în plus, 
de urmărit confruntarea dintre 
stilurile de joc diferite ale ce
lor două formații : una, Progre-

sul, mai tehnică, cu tendința 
spre un joc „așezat", gîndit, 
iar cealaltă, Politehnica, remar
cată printr-o infuzie de jucă
tori tineri și foarte tineri (Ro
man, Petrovici, Hodrea, Popa- 
nică, Bodrojan etc.) care, chiar 
dacă nu au experiența catego
riei A, încearcă să suplinească 
lipsurile prin tinerețe, elan și 
dorință de afirmare.

In schimb, partida Dinamo 
București — Steagul roșu opune 
două echipe experimentate, care 
s-au întîlnit în repetate rîn- 
duri. Ambele vin după cîte o

înfrîngere (Dinamo 0—3 la 
Ploiești, iar Steagul roșu 0—1, 
la Cluj). Cu alte cuvinte, do
rință de reabilitare din partea 
fiecăreia.

Deci, în Capitală, două par
tide în care codașii asaltează.. 
„corul'.

Băneasa

sportivele italiene dețin o bună 
valoare".

După cum am mai amintit, 
meciul masculin se află la a 
doua ediție, dar fetele parti
cipă împreună, pentru a opta 
oară, la această competiție de
venită tradițională.

înaintea acestei a VIII-a edi
ții, în statistica noastră avem 
notate următoarele rezultate 
mai bune înregistrate de-a

(Continuare in pag. a 8-a)

MITING AVIATIC 
LA BACĂU

Federația romană de aviație, 
în colaborare cu Consiliul re
gional UCFS Bacău, organizează 
duminică 25 septembrie pe aero
dromul din Bacău un mare mi
ting aviatic, la care își vor da 
concursul cei mai buni sportivi 
aviatori din țară.

La această demonstrație de 
măiestrie și curaj participă nume
roși maeștri emeriți și maeștri 
ai sportului, campioni republi
cani, recordmani mondiali. Mi
tingul începe la ora 9 dimineața.

Reportajul nostru

Obligațiile voleiului nostru
„BOBOCII"

EDALIA DE ARGINT DE LA PRAGA - 0 PRIMA ETAPĂ SPRE CEA DE ADR
IDE LA J. 0.1
Icul II, medalia de argint, 

toasă este performanța reu- 
de reprezentativa masculină 

rolei a României, în Ceho- 
icia, la cea dc-a Vl-a ediție 
mpionatului mondial ! Cu o 
>tă mai sus dccît la edițiile 
rioare, desfășurate în I960 la 
de Janeiro și în 1962 la 

cova, unde titlul l-a cîștigat 
pa U.R.S.S., iar pc locul II 
clasat, în ambele rînduri, for- 
MT Cehoslovaciei. Și, din capul 
Ujt>i s-o spunem, pc cît e de 
îbâsă performanța din acest 
pe atît de mult obligă ea.
fost un succes care dintr-un 

ct dc vedere l-a egalat, iar din 
<louă-trei l-a depășit pe acela 

itit în întrecerea mondială din 
6 de la Paris, unde am cîști- 
înlîia oară „argintul44 în su

na confruntare voleibalistică 
nnațională. Egal în ceea ce pri- 
le locul ocupat în clasamentul 
ti, actualul succes al reprezen- 
/ei României este totuși de o 
ia re net superioară. La Paris 
Vu două puncte în urma cam- 
artei, de asemenea Celioslova- 
, și la egalitate cu a treia cla- 
ă, echipa U.R.S.S. ; la Praga — 
nai la un punct dc echipa Ce- 
dovaciei și la distanță de unul 
ă de aceea a U.R.S.S. Iar a-
L&jb la capătul unei dispute
■f 'echilibrate, mai „dure44
I îmai abundente în «lovi- 
[•i de teatru “ dccît oricare
ă ediție din istoria campionatu- 

i mondial masculin de volei, în. . i' , .. ,. , i,:.,,, ... ,,,,

Festivitatea de premiere a învingătorilor în cea de-a Vl-a ediție a C.M. de volei a luat 
sfîrșit. îi urmează, încheind reuniunea finală a „mondialelor", tuiul de onoare al echipelor 
clasate pe primele trei locuri, care-și iau rămas bun de la spectatori, făcînd ocolul sălii 
în frunte cu căpitanii lor. De la stingă spre dreapta: Horațiu NICOLAU (ROMANIA — 
medalia de argint), Bohumil GOLI AN (CEHOSLOV ACI A — medalia de aur), Iuri POIARKOV 

(U.R.S.S, — medalia de bronz).

fi simțit gustul amar al înfrîn- 
gerii. Reprezentativa noastră — 
foarte bine pregătită de antreno
rul principal Sebastian Mihăilescu 
și de secondantul său Florin Ba- 
laiș, cu ajutorul medicului lotu
lui, dr. Alexandru Pop — a izbu
tit succesul românesc din Ceho
slovacia prin afirmarea cîtorva im
portante însușiri, care au tras 
mult mai greu în balanță decît

cărora ea și-a putut birui pe par
curs scăderile inițiale. Despre a- 
cesle scăderi am vorbit la vre
mea lor, în timpul competiției, 
dar desigur că va mai trebui să 
o facem, amănunțind problemele. 
Deocamdată însă, iată calitățile e- 
chipei noastre, aluurile ei la care 
ne referim.

© Un lot de jucători a cărui 
judicioasă alcătuire le-a permis

t cnnri !or să dispună. nu de

„titulari” și de „rezerve”, ci de 
12 voleibaliști cu potențialiiri si
milare și de numeroase formule 
de formație. Astfel, mai întotdea
una cînd a fost cazul, prin înlo
cuirile făcute de antrenori echipa 
a fost în stare să învingă defec
țiunile cauzate de scăderea în ran
dament a unora (Derzei, Corbea-

CONSTANTIN T AL R

Febră ,,admiterii* a trecut. 
Facultățile șl_au numărat... 
bobocjR Pînă la începerea 
cursurilor, ăîteva zile de aco
modare. Bucureștiul. faculta
tea, căminele, noii colegi ofe
ră tot atîtea lucruri noi. Ca 
toți începătorii, proaspeții stu
denți sînt preocupați de a 
vedea și de a cunoaște cit 
mai mult. Faptul că pe cei 
mai mulți dintre ei i-am și 
întîlnit zilele acestea la Baza 
Tei vorbește de tentativa lor 
de-a răscoli necunoscutul. De 
altfel, cartea de vizită sub 
care este cunoscut Teiul, 
„sport, antren, tinerețe”, cons
tituia pentru mulți liceeni 
un adevărat miraj. Exclama
țiile de bucurie și satisfacție 
pe care le întîlnim sînt edi
ficatoare.

- La fiecare pas descopăr 
ceva nou — ne mărturisește 
noua studentă Magdalena lo- 
niță de la Geologie. Trăiesc 
zile pline. .Teiul” este deo
sebit de atrăgător. Mă bucură 
nespus faptul că voi putea 
juca handbal, sportul meu pre
ferat, în astfel de condiții.

Aprecierile Magdei n-au fost 
singulare. Frenezia și tumultul 
„căutătorilor de nou” se fac 
pretutindeni simțite. Cei mai 
mulți urmăresc la locul de an
trenament pe ,,veteranii” fa
cultăților, studenți ai a- 
nilor IV și V, recunos- 
cuții performeri ai Uni
versității: Dan Dragomirescu, 
pivotul întîi al echipei de 
handbal, pe cunoscuta volei
balistă Hripsine Ceamurian 
din IV Fizică, sau pe te
mutul Vasile Brînzenescu. fot
balistul din IV Matematici 
La fiecare dintre „novici* in
tuiești dorința de a repeta 
și ei performanțele „bătrîni- 
lav“ și visul neexprimat încă 
de a le depăși. Așa încep fa
cultățile : cu vise Și proiecte.

Despre posibilitățile realiză
rii lor ne vorbește tovarășul 
Victor Ionescu, lector la cate
dra de educație fizică, secre
tarul clubului sportiv univer
sitar.

— Cunoaștem elanul proaspe
ților studenți. Grija noastră 
va fi să-l întreținem perma
nent la aceeași temperatură.

— Cum va fi direcționată

activitatea hoilor Studenții
— In prim,ele zile ale lunii 

octombrie se va desfășura 
..Cupa anului I”. Competiția, 
dotată cu premii, urmărește 
depistarea elementelor de 
perspectivă, în vederea par
ticipării la campionatele ce 
se vor organiza. Selecția se 
va face în cadrul concursuri- 
lor inter-grupe, inter-ani, inter 
facultăți. Va fi o „desfășurare* 
studențească de amploare, 
pentru că avem un număr 
sporit de concurenți, iar în
trecerile se organizează la 13 
discipline sportive.

— Față de anii precedenți 
s-au luat măsuri noi pentru 
îmbunătățirea activității spor., 
tive a studenților ?

— încă din timpul vacanței 
ne.am orientat asupra oraru
lui. S-a urmărit, ca orele de 
educație fizică să fie progra
mate în zile și la ore cit mai 
convenabile pentru studenți. 
Deosebit de utilă este conlu
crarea între cluburile facultă
ților. Va fi posibilă, astfel o 
mai bună distribuție a bazelor 
materiale ale Universității, 
foarte aglomerate în ultimii 
ani. Esențial pentru noi este 
sprijinul și înțelegerea pe care 
ni le arată Rectoratul.

★

La sediul clubului au șt 
sosit „curioșii*. întrebările se 
țin lanț: cum „arată* campio
nul la sută, cine antrenează 
la caiac, nu cumva portarul 
de la fotbal a absolvit și lo
cul în poartă e vacant, și... de 
ce nu se începe activitatea 
din 25 septembrie?

Nerăbdători și entuziaști, 
bobocii se anunță . .periculoși*. 
Știu ei că așa a început și 
Mozer handbalul, sînt convinși 
că haremurile sînt elastice și 
pot fi depășite, iar „Globul 
de argint* la fotbal nu surîde 
doar lui Mîndru.

Și, ca să folosim o formulă 
consacrată: „greu a fost pînă 
s-a rupt coaja”. Ieșiți la lu
mină „bobocii* își vor lua în 
curînd zborul.

NUȘA MUSCELEANU



La început CE S-A FĂCUT, CE NU S-A FĂCUT?
de an școlar

7

*in regiunea Crișana

In continuarea raidului nostru prin diferite 

școli din țară, acum la început de an școlar, 

am vizitat de curînd o serie de licee și școli 

generale din regiunea Crișana. lată constată

rile :

Raid «anchetă

r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i

„ZIUA REC0L1

Bogate întrecei 
sportive in regiui
— Interviul nostru

Toate școlile au terenuri sportive
rolul pe care 
în asigurarea

îl au 
condi- 
desfă-

In legătură cu 
sfaturile populare 
fiilor materiale necesare bunei 

lecțiilor de educație fizică, am
convorbire cu tovarășul loan 
vicep reșe di nl e al 
al Sfatului popular

ra
de

Comitetului 
al raionu- 

s-a referit 
din curțile

trecu ți
nostru

mi te tu l exe.cu tjv 
ionul s-a mărit 
anul trecut. Și 
anului trecut s-a acordat secției de în- 
vățămînt raionale^ 
pectiv, un fond de 
venit din economii 
cumpărat materiale 
desfășurării orelor 
în conformitate cu 
țămînt.

— Cîte școli și licee din raionul dv 
au terenuri sportive ?

— Toate, cu o singură excepție:

al Sfatului popular 
cu 10 la sută față 
încă ceva: în toamna

peste bugetul res- 
30 000 lei — pro-
— din care s-au 
didactice destinate 

de educație fizică, 
programa de învă-

promis că în maximum două săp- 
tămîni va fi rezolvată situația tere
nurilor din curtea liceului. Iar noi 
i-am promis să revenim.

O concluzie se impune : comparand 
munca depusă de profesorii de

Profesori 
la catedrele

edu-

catie fizică de la Liceul nr. 
a colegilor lor de la Liceul 
reiese că pasiunea lor pentru 
rie este diferită.

De ce, oare, tovarăși de la 
nr. 3?

bine pregătiți 
de
școli

4 cu
nr. 3
mese-

Liceul

I 
I 
I
I

educație fizică

I 
I 
I 
I

ameuajarea unor; terenuri 
exemplu, școlile din Si,m- 

Drăgănești, Poienii de 
a,, date in folosință inș-

ani, au avut de la început 
volei,

unele
handbal sau baschet., 
sectoare neutru atle-

In raionul Beiuș există 53 de 
generale, dintre care 36 cu o jumătate 
de normă de educație fizică. Și cum 
nu în toate școlile existau cadre de spe
cialitate sau profesori suplinitori de

PlUSU/c/
CONTRIBUȚIA RODNICA A SFA 
TUtUI —......... .......
BEIUȘ

POPULAR DIN RAIONUL

I-am solicitat telefonic i 
râsului STELIAN DUMITREI 
vicepreședinte al Consiliului 
g ion al UCFS, un interviu 
tema: ,,Cș pregătiri sporiive 
făcut în regiunea Ploiești 
tru sărbătorirea „Zilei r 
tei"?".

— De la 13 septembiie Bi 
Consiliului regional s-a o.q 
de organizarea in satele si a. 
nele regiunii a unor mamfes 
sportive în vederea „Zilei ri 
tei". împreună cu Comitetul 
gional pentru cultură și ar ti 
cu alți factori de râs putu 
am întocmit un plan de ac ți 
care a început să prindă vi 
Biroul Consiliului regional 
instruit cu acest prilej bir ol 
consiliilor raionale UCFS, au < 
loc ședipțAf, cu activele lor 
salariați, și instructori obșh 
care se vor ocupa concret de 
gîUiizprea .întregirilor. Activi 
consiliului regional'; împreună 
cei de la raioane, se vor dep\ 
in z-ece cațnupe unde vor aj
concret asociațiile în pre gât
bazelor spprtive șj a muieri
lui sportiv^ cq, și, vn alcutp
pro grai ap lui. In regiune tor 
difuzate 1500 de afișe, as 
că iubitorii sportului vor^a 
posibilitatea să afle., mai 
vreme, la ce ramuri sportive 
fi organizate competițiile 
locurile respecțive.

— Care sfat com unele, i 
biLfcte ?

— Țiuiiid seama de baza șț 
tivă, de tradiția și dragostea I. 
de un spori sau altul s-a sU 
Iii ca întrecerile sportive pr. 
jp.ite de „Ziua recoltei** să a 
Lpc țn comunele Uțlcele (raia 
Km- S^rat), Pogoanele (Buză 
Băjeni și Răzvad (Tîr.goviși 
Măgurele (Teleajen), Filipe- 

de Tîrg (CîmpUia), Valea Câ 
gâr.ească, Drăgănești și Bilciurt- 
(tqate din raionul Ploiești), 
aceste comune consiliile asoc 
ții'lor sportive^ împreună cu 
vtștii noștri, stabilesc acum 
mtirile de sport și terenurile 
ctue vor avea loc întrecerile, 
sjpijipul unor cluburi și asoc 
(ii sportive mari, sportivi fri 
tpși de la P.etrolul Ploiei 
Prahova, Poiana Cimpina, Placi 
Moreni, Metaluț Tirgovișt# e 
ș» vor deplasa și vor face < 
monstrqții în aceste comune.

— Ce alte acțiuni imp 
tanțș v.or m^i avea loc ?

- Pentru deplina reușită a . 
trecerilor, s-a stabilit ca țfpn 
nică 25 septembrie, in fiecaș.e c 
mimă, să aibă loc întreceri pi 
gătitoare care să asigure o bm 
evoluție a tinerilor sportivi.

Vrem să amintim că acest b 
gqt program va fi întregit < 
finalele „Cupei Agriculturii 
care se vor desfășura 
de 1 și 2 octombrie 
Centura, Buzău, Rm. 
Rimnir.elul.

— In sutele de

I 
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I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
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I 
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I 
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zică de la două școli într-o catedră, 
s-a reușit ca educația fizică să nu mai 
fie o materie de completare a diferi
telor cadre didactice. >

O altă măsură, despre eficiența căreia 
ne-a vorbit șeful secției., raionale de în- 
vățămînt, tov. Cornel Pop, a fost a- 
ceea a pregătirii profesionale a cadre
lor didactice, Altfel, profesorii care 

încă nu au calificarea cuvenită au dat 
un examen pentru, ocuparea postului 
respectiv. Ni s-a spus că toți au pri
mit calificativul maxwi., ceea ce ne în
dreptățește! să credem că lecțiile de edu
cație fizică se vor desfășura în viitor la 
nivelul cerințelor.
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• UN CENTRU ȘCOLAR ÎMPRUMUTA 
MATERIALE DE SPORT
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• LICEUL Nr. 3 DIN ORADEA NU 
ARE NICI ACUM TEREN DE 
SPORT

POVESTEA .JUMĂTĂȚILOR DE 
NOkME- LA KOALA GENERALA

EXISTA 
SE

UNDE 
INIMA. 
GENERALA 
DIOSIG) 
PROFESORUL 
FIZICA - UN FACTOR ACTIV 
(LICEUL Nr. 4 DIN ORADEA)

IR AGERE DE 
POATE ! (ȘCOALA 

DE 8 ANI DIN

șurări a 
avut o 
Bococi, 
executiv
lui Beiuș. Prima întrebare 
la terenurile sportive simple 
școlilor.

— Spre deosebire de anii 
ne-a răspuns interlocutorul
la școlile nou construite s-au prevăzut 
spații pentru 
eportive. De 
băta, Pocola, 
Sus, Urviș 
ultimii doi 
terenuri de 
precum și 
tism.

— Contribuția 
constat doar în 
necesare ?

— Sfaturile populare din comunele 
Roșia, Mizieș, Pocola, Vașcău etc. au 
ajutat și la lucrările de amenajare a
terenurilor sportive, asigurînd trans

portul nisipului, zgurei și altor mate
riale. Au fost sfaturi populare care au 
sprijinit conducerile școlilor, punîndu-le 
la dispoziție materialul lemnos. La 
lleiuș, cheltuielile lucrărilor de cons
trucție a tribunelor și aleilor de la 
stadionul orașului pe care-l folosesc 
sportivii celor două licee din loca,little, 
au fost suportate (ie către Sfatul popu- pic rezervate elevilor. Acest fapt 
Iar. De altfel, toate sfaturile populare 
comunale și orășenești au primit îndru
mări să sprijine acțiunea de dezvoltare 
a instalațiilor sportive din școli. Buge
tul alocat pentru aceasta de către Co-

sfaturilor populare a 
afectarea terenurilor

Liceul nr. 4 din Oradea. O clădi
re mare, impunătoare. Aici funcțio
nează și secția cu program de edu
cație fizică, avînd 12 clase. însoțiți 
de profesorul Emil Blaga, directorul 
liceului, am vizitat cele două săli 
de sport. AmȘele au fost renovate 
în această vară. Una a fost reparti
zată gimnasticii, cea de-a doua jocu
rilor sportive. în sala de gimnas
tică te întîmplnă aparatele noi. Pe 
pereții laterali vor fi montate în a- 
ceste zile oglinzile, apsolut necesare 
pregătirii. Sala de jocuri, cu parche
tul nou, cu panourile și pereții re- 
vopsiti creează un > cadru plăcut de 
lucru. în imediata apropiere, tere
nurile asociației sportive Voința sjnt 
puse și ele la dispoziția liceului pen- 
tru lecțiile de edycație fizică. Profe
sorii de specialitate au un rol., deo
sebit în buna întreținere a sălilor 
și a terenurilor. Din felul cum este 
gospodărită bșza materială a acestui 
liceu, din munca depusă de profe
sorii de educâtie fizică
(Valeria Ardeleanu, Liviu Nagbi, Se
ver Hadadea, Edmund Iunker, Maria 
Iuhas, Ileana Ghiță, Francisc Reti) 
rezultă că ei își iubesc meseria a- 
leasă, că depun pasiune în tot ceea 
ce fac.

de aici

• ★

I'jcșul nr- 3- Despre terenurile de 
sport ale ateștuj liceu am mâiJ scris 
înaintea începerii cursurilor, cînd 
exista timp suficient pentru îndrep
tarea ' lucrurilor. Și credeam că rîn- 
diiriie noastre vor avea ecou printre 
profesorii de educație fizica ai liceu- 
taâ.........................

DE EDUCAȚIE
★

școala din comuna Răbăganț, căreia zi
lele trecut# 
cesar. Cele 
toate scoliile 
nastică.

Discuția purtată cu tov. loan Bococi 
pune in evidență sprijinul concret a- 
cordat de sfaturile populare pentru 
amenajarea unui număr de terenuri sim- 

se 
reflectă în înfățișarea școlilor 1 licee- 
lox din raionul Beiuș, în’curțile cărora 
întîlnești o atmosferă de lucru intens, 
chiar de la primele lecții de educație 
fizică.

i s-a asigurat spațiul ne- 
patru licee din raion și 
din Beiuș au săli de gim-

meseria aleasă
Dar... am găsit lucrurile ca 

prima noastră viziță : terenuri 
griji te, pline cțe piețre și iarbă, pa
nourile de baschet marcate doar de... 
scheletul metalic, portițe de la te
renurile cțe handbal aruncate' cine 
știe unde,' sti^pii" d.e lâ terenul de 
volei... nu se mai vădi De ce atîta 
dezinteres?

Cursurile începuseră de cinci-șase 
'zile. Am întrebat cîțiva elevi pe 
care i-am găsit pe „teren" bă,tînd 
o

și la 
neîn-

eclucafie fizică, unele ore erau împăr
țite profesorilor de matematică, chi

mie, desen sau muzică, care nu aveau 
catedre complete la materiile respec
tive. Acum, s-a alcătuit o catedră la 
2 scoli apropiate, repartizată unui singur 
profesor de educație fizică. Acesta tine 
ore la o școală in zilele de luni, 
miercuri și vineri, iar marii, foi și șim- 
bătu lucrează cu elevii celeilalte scoli. 
Prin unificarea orelor de educație fi-

In raidul nostru qm îutîlnit îqsă și 
lucruri care merită mai mulștq atenție 
din partea secțiilor de învățămîut. De 
pildă, la Școala generală din Șimleu 
există doi profesori de educație fizică, 
încadrați cu cîte o normă. Datorită nu
mărului mare de elevi mai există în 
plus 10—12 ore de educație fizică- A- 
cestea au fost repartizate în „cumul1* 
unor profesori de alte specialități (ma
tematică, limba română etc.). Lipsa de 
competentă lu materie va influența — 
în mod negativ — lecțiile de educație 
fizică.

Deci, aleutie lq caii tale!

Față-n față
Directorul Școlii generale de 8 ani 

din comuna Diosig (raionul Oradea), 
Ștefan Popa, ne-a condus cu amabili
tate la terenurile sportive, situate în 
spatele școlii. Priveam pachetul „cpm- 
plex sportiv" compus djn tereunri dc 
handbal, volei și baschet, înconjurate 
de o pistă de atletism de 200 metri, 
de sectoare de aruncări și sărituri.

— Aici, ne-a spus profesorul Popa 
— a fost anul trecut un Ioc viran. Tot 
ce vedeți s-a fădut prin muncă obșteas
că. Avem și (țestule materiale sportive: 
discuri, pantofi cu cuie, bloc' pentru 
starturi, mingi de volei și plase, două 
saltele de gimnastică, două „capre", 
bară fixă, inele, mingi și 4 porți de 
handbal mobile, mingi de baschet, oină, 
fotbal etc. In vacanță, elevii au sțrîns 
plante medicinale pe care le-am valori
ficat. Cu banii respccti'vi s-au cumpărat 
mingi și alte materiale sportive, cu 
care a fost dotată asociația sportivă, 
astfel ca cei 320 de mernțin UCFS să 
poată desfășura o bogată activitate spor
tivă." . ' " ' L

Sublini.em că tov. St. Popa este pre
ședintele ăspeiației sportive din școala 
pe care o cpn’ilucc.

minge.
— Ce faceți voi la ora de „sport” ?
— La prima oră «țm stat î.n clasă I.
— ? ?
Directorul liceului, Ațdalbert Țjțț- 

dor, a căutat să> ne exțș^ce Cum 
stau lucrurile. Aflase doar cu...L cî
teva ore iuasinte ^espre articolul a- 
părut in ziar,uj „Șportul populai" de 
sîmbătă 10 septembrie a.c. Regreta
bil. Dar darte cel vizați, profesorii 
Margareta Zilahi, Iudita Harmati și 
Ludovic Nemet, de ce nu a.u luat 
măsurile necesare,de îndreptare?, De 
ce lecțiile de educație fizică sj, se 
țină în clase, cînd există spațiu din ■ din vecinătatea școlii. Cînd a venit însă

1

y

iTfaXp.
★

De cî.tcva inîpiile sîptein la Cpnt^rul 
școlpr din Oradea/ undp aproape 1 Q00 
tineri învață diferite meserii. Am aflat 
că lecțiile de educație fizică au loc 
pe terenurile bazei sportive ale G.S.O.

belșug ? Tovarășul director ne-a vorba de materialele

Din cele de moi sus reiese câ acolo unde 
direcțiunile școlilor îi sprijină concret, lecțiile de 
în bune conditîuni. Constatările de pe teren au scos

didactice folosite

în tipipul QreJor de educație fizică...
— In această privință, ne-a relatat 

profesoara Florica Nemeth, stăm cam 
slab. Nu prea avem condiții. Eu lucrez, 
de pildă, cu mingi împrumutate de la 
soțul meu, care este tet profesor de 
educație fizică.

— In magazia sportiva — a inter
venit profesorul Ioan Gergely — există 
vreo 20 de mingi de baschet și tot 
atîtea de rugbi, pe acestea cljn urmă 
neavînd la ce le folosi. Ne lipsește 
materialul didactic pentru atletism, 
handbal și volei, ramuri sportive care 
figurează în programa de studii.

— In .consecință, cu ce se lucrează?
— împrumutăm materiale de la di

verși colegi. Am făcut un ,,nercesaru 
în perioada vacanței. Din păcate, noi 
ațn spus ce trebuie, noi am auzit. Ba, 
mai mult, am fost mulați acum cîteva 
zile cu magazia sportivă intr-o cameră 
improprie de la subsolul clădirii. Am 
auzit că încăperea care a servit ca maj 
gaz ie sportivă va fi tranșfafmgtfi in 
depozit de... filme.

La plecare am trecut pe la direcțiu
nea șCplii. Cî.ncl i-am adițs la ^cunoș
tință cele constatate aici, directorul 
Atanasie Zișiadp ne-a răspuns că arc 
de rezolyat prob feme mai importante, 
iar profesorii respectivi să... se des
curce și ei cum pot.

Curios răspuns. Cînd profesorii d.e 
educație fizică fac eforturi susținute 
penurii a ține lecțiile îihpriimutînd ma
terialele necesare de la Colegi, oăre nu 
este cazul ca și conducerea centrulpi 
școlar să-i sprijine?

I 
I 
I
I

... asocia
din satele și comunele re; 
unii Ploiești activează mii 
mii de tineri. La ce al 
competiție vor fi angrena 
în perioada care va urii 
pină la 2 octombrie ?

- Consiliul regional fi co, 
"'-'S tor otganiz 

ipa recoil ei“ ,
sil file raionale UCF'
în dees te zile
atletism, fotbal, 1 handbal, volt 
UtSșfȘ K__*_ > . J “J

iegiunii noa 
tu

se V(

profesorii muncesc cu trag.șj-e de inimă și pasiune, iar 
educafie fizică și activitatea sportivă școlară au;început 
însă la iveală și unele deficiențe. Concluzia e clară : 

activitatea pedpgpgică nu se poatp împăca cu superficialitatea, indiferența și lipsa de inițiativă. Crearea con
dițiilor necesare bunei desfășurări a lecțiilor de educație fizică se înscrie ca o problemă deosebit de importantă 

pentru fiecare școală. Numai în felul acesta lecțiile își vor atinge scopul : întărirea sănătății elevilor, creș
terea resurselor lor fjzice, întărirea capacității lor de muncă.

Raid realizat de PAUL IOVAN și
TRAIAN IOANIȚEȘCU

trirită, popice, sporturi care 
satele si comitnetk t Z 
tre an multi pAtcticânti si 
rniratori. Cu acest prilej 
trece si norm? ale Insignei c 
polisportiv.

terenurilp de sport au fot 
reamenajate aproape peste tot , 
sini gata să primească oaspel 
Pentru ca acepstă competiție -■ 
se bucure de o targă participări 
stimillîndu-se tn această directi 
consiliile asociațiilor sporțive ; 
tineretițl djn sățele noastre, s- 
siuhilii ca finalele „Cupei reco 
teia să fje găzduite de comunei 
cu cei mai multi sportivi calif 
caii tn ultima etapă. Cr'edem c 
această competifi'e va fi o avar, 
premieră reușită la 
sportive pe catb le organizăr, 
cu ocazia „Zilfî recoltei-, ziui 
in care in satele $i comunei 
patriei cinlpcu’f hi jocul se vo 
împleti armonios ■ cu sportul, ere 
ind adevărate momente de săr 
bătpare.

CONSTANTIN AI.EXE

întrecerii



Tribuna schimbului de experiență

Cum ne-am organizat biblioteca
sportivă a, asociației...

Biblioteca sportivă a școlii noastre 
a pășit în cel de-al treilea an de 
existență. O fericită coincidență: ea 
a luat ființă o dată cu intrarea mea 
în școala profesională de ucenici. Să 
vedeți cum s-au petrecut

La cîteva săptămîni de 
perea cursurilor, 
din clasa mea a 
zele unei echipe 
cut. Am început 
organizat jocuri 
ani de studii. Ne-am 
o greutate: nu prea cunoșteam 
gulile acestui joc. Atunci am cerut 
sprijinul profesorilor de educație fi
zică Ionel Isac și Ștefan Nobilescu. 
L-am primit, firește, ca în atîtea alte 
ocazii. Cei doi 
cu noi, în mod 
lecții teoretice 
tr-una din zile 
Isac ne-a adus șl un regulament al 
jocului de volei, care a circulat din 
mină în mină. Acest regulament de 
joc a constituit prima „piesă" a bi
bliotecii sportive a școlii noastre.

A fost doar începutul. După aceea, 
regulamentele (între timp le procu
rasem aproape pe toate) nu ne mai 
mulțumeau. Pentru a căpăta cunoștin
țe mai temeinice In sportul prele-

lucrurile, 
la înce- 

de colegi 
pună 
Zis și

un grup 
hotărlt să 
de volei, 
antrenamentele,
cu echipe din 

lovit însă

ba- 
fă- 
am 
al ti 
de 
re

profesori au făcut 
special, o serie de 

și practice, iar în- 
tovarășul profesor

rat, ne-am procurat lucrări cu ca
racter mai complex, cu elemente de 
tehnică, metodică și tactică. Aseme
nea cărți ne erau absolut necesare, 
mai ales acelora dintre noi care ur
mam cursurile de instructori sportivi 
voluntari, organizate de asociația 
sportivă, în colaborare cu comitetul 
U.T.C. pe școală. Tuturor acestor lu
crări li s-au adăugat diferite mate
riale de îndrumare privind organi
zarea activității sportive în școlile 
profesionale. Biblioteca noastră se 
îmbogățise simțitor.

într-o următoare etapă, cînd de 
acum ne puteam socoti... specialiști 
intr-un sport sau altul (unii din noi 
absolviseră cursurile de instructori), 
<im mers si mai departe : am înscris 
în inventarul bibliotecii noastre și 
lucrări de beletristică sportivă. Lec- 
lura acestor cărți i-a îndemnat pe 
foarte mulți dintre elevii școlii să 
devină pasionați al drumeției și 
excursiilor, i-a ajutat să-și îmbogă
țească nivelul cunoștințelor cultural- 
sportive

Aș vrea să amintesc aici taptul 
că elevii din anul III B 1 lăcătuși ca 
și cel din anii II B 3 lăcătuși și 
IIF acoperitori metale dețin — in
tr-un clasament... neoficial — fruntea 
în ceea ce privește solicitarea de

cărți și, bineînțeles, lectura lor. Din 
rîndul lor se recrutează și cei mai 
mulți dintre premiații la concursu
rile „Cine știe, cîștigă" cu teme 
inspirate din lecturile sportive, ac
țiune care se bucură de mare tre
cere în școală. De asemenea, ei răs
pund cel mai bine și la lecțiile teo
retice din 
ție fizică.

Pasiunea 
sportivă se 
prin îmbogățirea bibliotecii cu noi 
șl noi cărți, din toate domeniile, ca 
și prin organizarea de recenzii, sim
pozioane și a unui concurs „Cine știe, 
cîștigă" de mare amploare cu tema 
„La orizont J. O. din Mexic I". în 
fine, în atenția consiliului asociației 
sportive se află și proiectul unui 
„Dialog la distantă" pe temă sporti
vă cu o altă asociație sportivă școlară 
din raionul nostru. Va fi un bun pri
lej de verificare a cunoștințelor do- 
bîndite în domeniul atît de vast al 
sportului, prin intermediul lecturilor 
pe care le-am făcut, de acumulare 
totodată a noi cunoștințe.

cadrui orelor de educa-

noastră pentru lectura 
va manifesta anul acesta

ALEXANDRU ȘUȘNEA 
elev anul III Bl — Școala 
profesională de ucenici a 
uzinei Autobuzul-București

intrat tn tradiția clubului Progresul organizarea periodică a demons- 
de popularizare a diferite ramuri sportive. O asemenea acțiune a avut 

<nt, in cartierul Ferentari din Capitală. Cu acest prilej sute de elevi din 
i Nicolae Bălcescu și V. I. Lenin au putut urmări evoluția pe planșă a 

trădători de la Progresul. Interesul față de sportul scrimei arătat de 
ri <L(fost demonstrat de numeroasele cereri adresate, ad-hoc, antrenorului 
Marinescu :
- Tovarășe antrenor, vrem și noi să ne înscriem în secția de scrimă a

IMPORIANTE HOTĂRÎRI
ADOPTATE LA CONGRESUL
FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE

DE HANDBAL

în primele zile ale acestei luni 
s-au desfășurat, la Copenhaga, lu
crările Congresului Federației Inter
naționale de Handbal (F.I.H.) la care 
au luat parte — după cum am anun
țat — secretarul general al fede
rației noastre de specialitate, LU
CIAN GRIGORESCU și președintele 
colegiului central de antrenori, ION 
KUNST-GHERMĂNESCU. Cu acest

cind acțiuni asemănătoare și din partea altor cluburi sportive din Ca- 
■i din tară ?

Foto: Teodor Roibu
Interviu cu tov. Lucian Grigcrescu. secretar general al F. R, H.

• CELE MAI FRUMOASE MECIURI ALE FORMAȚIEI ROMÂNE • U.R.S.S., BULGARIA 
SI CEHOSLOVACIA - RECORDMANELE MEDALIATELOR • COȘGETERA ULTIMELOR 

DOUA EDITH, NICA BORISOVA, VA ABSENTA LA ACTUALELE ÎNTRECERI

Imele patru ediții ale campionatului european de 
Lt feminin desfășurate din 1956 și pină în prezent 
lit dominate de formațiile Uniunii Sovietice, Ceho- 
iei și Bulgariei care au... schimbat doar medaliile 
ele. De altfel, aceste trei echipe au urcat pe po- 
și la ultimele ediții ale campionatului mondial, 
ă vom cerceta bilanțul celor 9 ediții precedente 
vedea că U.R.S.S. a cucerit 7 medalii de aur și una 
rgint, Bulgaria — una de aur, două de argint și 
Tie bronz, iar Cehoslovacia — 3 de argint și 5 de 

în afara acestor reprezentative au mai urcat pe 
Polonia 
ori ar-

[. In atara acestor reprezentative au mai 
m în prezent Italia (aur în 1938),

în (1958, la Lodz) și Ungaria 
ii o dată bronz).

(de două

Un
or :

291
iau mai multe prelungiri.

probabil, statist!-amănunt care nu a scăpat, ,
în cele 9 ediții ale „europenelor" s-au desfă- 
de partide, dintre care doar 12 au necesitat

[în palmaresul echipei române la această competiție 
Icază 39 de partide. Cîteva dintre acestea au ră- 
lîn amintirea iubitorilor de baschet din țara noas- 
I 33—32 cu Bulgaria în 1952 la Moscova, după ce 
lăuză era condusă cu 20—16, 55—4G cu Ungaria în 

la Sofia, 42—44 cu Bulgaria, 38—37 cu Polonia și
13, după prelungiri, cu Franța în 1962 la Mulhouse, 
meciul cu Ungaria (53—42) din 1964 de la Buda-

★

• Cele mai vechi „ititernaționale* din echipa noastră 
reprezentativă sînt maestrele sportului Anca Kacoviță 
(126 de meciuri) și Viorica Niculescu (124 de meciuri), 
care au participat pină acum la 4 ediții ale campiona
tului europeap. Anul acesta vor primi botezul compete 
ției Bogdana Diaconescu și Ildiko Horvath.

• Echipele Uniunii Sovietice și Bulgariei au furni
zat (de cite ori s-au întîlnit) cele mai disputate și mai 
dramatice finale. Victoria a revenit de două ori bas
chetbalistelor sovietice, (52—50 în 19Q0 la Sofia și 55— 
53 în 1964 la Budapesta) și o dată jucătoarelor bulgare 
(54—51 în 1958 la Lodz). La ultima lor întîlnire de la 
Budapesta (1964) la scorul de 55—-53 pentru U.R.S.S. 
mai erau 30 de secunde de joc și mingea în posesia 
formației bulgare. Dar, Gospodinova, în pătrundere spre 
coșul advers a comis... „j— 
astfel mingea și totodată 
bili egalitatea pe tabela

,pași", iar echipa sa a pierdut 
i ultimele speranțe de a resta 

de marcaj.

două ediții (Mulhouse și Bu- 
bulgară Nica Borisova, unu! 

din cei mai buni pivoți ai baschetului feminin mondiaL 
Anul acesta însă ea nu va putea să-și întovărășească 
colegele de echipă întrucît prima ei operație de menise 
n-a reușit, iar medicii au hotărît să o supună unei no> 
intervenții chirurgicale.

• Coșgetcra ultimelor 
dapesta) a fost sportiva

a. v.

★

hipa Cehoslovaciei se pregătește cu 
L pentru campionatul european

multă atenție
— Corespondentă specială din Praga —

★

ultimelor săptămîni dinaintea 
„europenelor", care prevede 

ultime confruntări cu Polonia, 
cîteva retușuri. Iată lotul 

EVA MIKULASKOVA 
Brno), 19 ani, 175 cm, 14 

’ ' SYLVIA RICIl-

■ feminină a Cehoslovaciei s-a 
■âii' cu conștiinciozitate în vederea
■ de a X-a ediții, jubiliare, a cam- 
latului european de baschet. In ul
iii timp, formația a fost substanțial 
merită și — firesc — omogenitatea 
■jocul colectiv au avut de suferit, 
meipalele pierderi au fost Hubalkova 
Keckova, care s-au retras din acti- 
Ițea competițională ta 1964. Desigur,
■ cadrul pregătirilor baschetbalistele 
Ipslovaee au susținut și numeroase 
liiiri internaționale. Unele le-au re
iat surprize neplăcute. Un exemplu; 
I- 68 eu R. D. Gțrmană 1 Sc pare
lipsa <lc continuitate în pregătire a 

|t principala cauză i) acestui insucces, 
înșă (iulie), Ițilantui a lost

bun: 10 victorii din 12 meciuri (în- 
frîngcri în fața României, cu 50—51 
și în fața Franței, cu 55—57), trei 
locuri I (Syracusa, Piazza Armerina și 
Porto San Giorgio) și un loc II (Mes
sina, la egalitate de puncte cu Româ
nia care a ocupat locul I) ta patru 
turnee internaționale. Mai puțin fruc
tuos din acest punct de vedere a fost 
turneul ta R. P.
tinde au obținut o singură victorie în 
șapte meciuri.

După cum nea
Kriz, pregătirea fizică a echipei (ele
ment deosebit de important într-o com
petiție ca aceea din România) a fost 
bună; în schimb, jocul lent al pivo- 
(ilor stirnește încă îngrijorare. Oricum,

Chineză

declarat

(august),

antrenorul

perioada 
startului 
și două 
necesită 
Cehoslovaciei: 
(K.P.S.
jocuri internaționale;
j EROVA (Sparta Praga) 28, 178, 77 ; 
MARTA MEL1CUAROVA (Sparta Pra
ga), 25, 187, 57; ELENA ZVOLENSKA 
(Lokomotiva Bratislava), 27, 190, 78; 
DANUSE RUMLEROVA (K.P.S. Brno), 
20, 170, 14; HELENA JOSKOVA
(Jiskra Kyjov), 27, 188, 103; OLGA 
KYZLÎNKOVA (K.P.S. Brno), 27, 174, 
90; PAVLA IIOLKOVA (Sparta Praga), 
23, 171, 25; VERA STECHEROVA (Slo- 
van Orbis Praga), 25, 172, 78; MI
LENA JINDROVA (Slavia Praga V. S.), 
22, 172, 53; ZORA STARS1 (Slovan 
Bratislava) 26, 170, 35; IVANA MR\Z- 
KOVA (Slavia Praga), 22, 177, 11; 
antrenori dr. Miroslav Kriz și Jan 
Karger.

prilej, torul internațional al hand
balului a luat în discuție o serie de 
importante probleme, legate atît de 
îmbunătățirea regulamentului de joc, 
cît și de viitoarea activitate interna
țională. Pentru a putea informa pe 
cititorii noștri cu privire la măsurile 
adoptate la Copenhaga de către 
Congresul F.I.H. ne-am adresat tov. 
Lucian Grigorescu, secretarul general 
al lederației noastre, rugîndu-1 să ne 
răspundă la cîteva întrebări:

— Care sînt cele mai impor
tante măsuri aprobate de Con
gres ?

— La această Întrebare este greu 
de dat un răspuns scurt. Am să În
cerc totuși, împărțind aceste hotă- 
rrri In două categorii: cele referi
toare la regulamentul de joc și cele 
care 
nai 
sini 
fost 
presă imediat după adoptarea lor și 

fost publicate in ziarele noastre.
— Atunci să revenim la regu

lament. Ce s-a hotărît ?
— A lost aprobată propunerea fe

derației daneze potrivit căreia du
rata jocurilor feminine și de /unioti 
a fost prelungită. In loc de două 
reprize a 20 de minute, de acum 
Înainte aceste partide se vor disputa 
pe distanfa a două reprize a 25 de 
minute. Doresc să precizez că fede
rația noastră a adoptat o astfel de 
holărire incă in urmă cu 4 ani. De 
atunci meciurile feminine se joacă 
in tara noastră șt, bineînțeles, se vor 
juca și in viitor In două reprize 
a 25 de minute.

— Alte noutăți ?
— Congresul a apreciat ca bună 

inițiativa federației noastre, care, 
după cum se știe, a introdus la jocu
rile de handbal o foaie de arbitraj 
foarte completă, incit ea să consti
tuie o oglindă pentru tehnicienii ce 
doresc să analizeze un meci. S-a re
comandat tuturor federațiilor națio
nale să folosească tipul de ioaie de 
arbitraj utilizat in România

— Ce alte probleme s7au mai 
discutat 7

— Programul ședințelor de lucru a 
fost foarte Încărcat, deoarece au 
existat nenumărate propuneri privind 
modificarea regulamentului de joc. 
Nu cred că este util să le amintesc 
aci pe toate. Dar, este cazul să pre
cizez că o bună parte dintre aceste 
propuneri au fost recomandate spre 
studiere Comisiei tehnice.

— De pildă 7
— S-a propus de către unele fe

derații ca tn jocul de handbal du
rata fiecărui atac să fie limitată in 
timp. Eventual 30 de secunde tn a- 
ceasțâ direcție Q rămas șfabUit ca

fiecare iederajie să facă experimen
tări și apoi să le transmită Comisiei 
tehnice. La fel s-au petrecut lucru- 
t He și cu propunerea privind acor
darea dreptului jucătorilor de a se 
așeza intre cele două semicercuri în 
momentul executării unei aruncări 
libere

— La noi s-a trecut la experi
mentarea acestor lucruri, care — 
credem ■— au scopul de a dina
miza jocul de handbal 7

— Firește. Cred că nu peste multă 
vreme colegiul central de antrenori 
va fi 
lalele 
ajuns.

in măsură să comunice rezul- 
și concluziile la care s-a

au

privesc calendarul competifio- 
internațional. De fapt ultimele 
in parte cunoscute, deoarece au 
difuzate de cătie agențiile de

— Acum, cîteva cuvinte des
pre calendarul competițiilor in
ternaționale...

— In ordine, marile competiții In
ternationale se vor desfășura astfel: 
1968 — campionatul mondial femi
nin in 7 (Uniunea Sovietică), 1969—• 
campionatul mondial masculin in 11 
(R. F. Germană), 1970 — campiona
tul mondial masculin in 7 (Franța), 
tn legătură cu această ultimă com
petiție o hotărire definitivă se va 
lua cu prilejul campionatului mon
dial din 1967 ce va avea Ioc în 
Suedia. Aceasta, deoarece forurile 
franceze trebuie să comunice pină 
atunci care este stadiul lucrărilor ia 
realizarea sălii de snort din Paris.

— Despre Jocurile Olimpica 
din 1972 de la Miinchen nu s-a 
discutat nimic 1

— Cum să nu. S-a 
întrecerea de handbal 
loc in cadrul J.O. din 
cipe 16 echipe, dintre
sate pe primele 8 locuri 
din 1970 a campionatului 
să se califice din oficiu, 
cind printre cele 8 echipe califi
cate nu va fi reprezentativa R. F. 
Germane, tară gazdă a J.O., atunci 
ea 
de

holârit ca la 
care
1972
care

va avea 
să părti
cele cla
ia ediția 
mondial 

In cazul

se va califica din oficiu, alături 
celelalte 8 reprezentative.

— Alte lucruri noi mai aveți 
să anunțați 7

— Cred că nu poate fi neglijat 
faptul că s-a luat hotărirea de a se 
interveni pe lingă C1O pentru ca 
in 1972 la Jocurile Olimpice să se 
organizeze și un turneu rezervat 
echipelor feminine. De asemenea, s-a 
aprobat ca anul viitor cursul inter
national' ăl arbitrilor, ' organizat de 
F.I.H., să se desfășoare in tara noas
tră. Doresc să subliniez că această 
holărire a fost adoptată în unanimi
tate și sublimată prin aplauze

— Cînd va avea loc acest 
curs 7

— El va 
jumătate a 
Brașov. Cu 
să realizăm , 
nai, pentru a putea inl&sni buna des
fășurare a cursului. La acest turneu 
și-au anunfat participarea incă de 
ia Copenhaga o serie de formații din 
R. F. Germană, Elvefia, R. D. Ger
mană, Iugoslavia, Norvegia. Urmează 
ca in această direefie să se stabi
lească exact dalele 
ticipante.

Interviu 
CALIN

fi organizat in prima 
lunii apgust la Poiana 
acest prilej intenționăm 
și un turneu inter natio-

și echipele par-

consemnat de 
ANTONESCU

SPORTUL POPULAR
paq a 3-aFRANTISEK MAJBRT
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„Atletica grea" pe primul plan 

in activitatea clubului Oțelul Galați
Ce ramuri sportive pot prezenta 

o atracție mai mare pentru elevii 
școlii profesionale, pentru munci
torii — tot mai numeroși — care 
lucrează pe șantierul Combinatului 
siderurgic Galați ? Iată întrebarea 
caie și-au pus-o, deseori, activiștii 
clubului sportiv Oțelul. Și nu le-a 
fost greu să constate, pe baza unor 
concursuri organizate în mod spe
cial, că ponderea cea mai mare în 
activitatea de performantă o deține 
„atletica grea" : box, haltere, lupte 
libere 
ținî-nd 
ramuri 
gramul 
siliului 
mandat 
acorde

văzuți pugiliști (ce-i drept, valoroși, 
acum cîțiva ani), care în prezent nu 
mai au nici o perspectivă (Paul 
Pavel, Gheorghe Eremia, Teodor Fe
lea și alții). Nu ar fi oare mai firesc 
ca acești boxeri cu experiență să-i 
ajute pe antrenori în pregătirea tine
rilor 1

JUNIORII — VIITORI PERFORMERI

și greco-romane. De altfel, 
seama de faptul că aceste 
sportive figurează și pe pro- 
J.O. din Mexic, Biroul Con- 
regional al UCFS a reco- 
ca „atleticii grele" să i se 

toată atentia.

l.a începutul acestui an, secțiile 
de haltere de pe lîngă 
sportive Tractorul, Știința 
s-au comasat, rezultînd o 
tie, mult mai puternică, 
clubul Otelul. Evenimentul 
neobservat. Noua secție de haltere a 
clubului a și fost nominalizată la 
nivel republican. S-a organizat ime
diat un concurs de selecție, în ca-

asociațiile 
și I.C.O.R. 
nouă sec- 
pe lingă 
n-a trecut

SELECTIA, PE PRIM PLAN...

Nu este, desigur, un lucru nou. 
Toată lumea e de acord că o selecție 
judicioasă conduce. în final, la per
formanțe de valoare. De acest lucru 
sînt convinși și antrenorii Petre 
Mihai, Grigore Jelesneac și Gheor
ghe Roșea.

Rezultatele obținute în ultimul an 
de boxerii clubului Otelul atestă că 
aci selecția este făcută judicios. O 
bună parte dintre obiectivele pro
puse pentru anul acesta au fost rea
lizate tocmai dalorită faptului că ti
nerii care au trecut prin... sita nor
melor de control, au demonstrat re
marcabile calități fizice. Campionul 
de juniori la categoria cocoș, Vasile 
Potolea, de pildă, este în același 
timp și un bun sprinter (aleargă suta 
de metri în 11,2—11,3 seci, are vi
teză de reacție și o apreciabilă forță.

Printre succesele realizate anul 
acesta de boxeri, trebuie amintite 
și performantele tinerilor Gheorghe 
Tănase, Vasile Lehădus, Sandu Ște
fan leare au ocunat locul doi în fi
nalele campionatelor de 
Ion Glăvan — locul 1 
au arătat, încă de 
citiri, că vor urca 
măiestriei sportive, 
amintiți, se pare că 
V. Potolea au cele mai frumoase 
perspective. Ei s-au și afirmat în 
întîlnîri internaționale. Modul cum 
decurg pregătirile, strădaniile pe 
care Ie depun antrenorii și elevii lor, 
ne dau speranța că Tănase și Potolea 
vor putea aspira la selectionarea în 
loturile pentru J.O. din Mexic.

Acordînd toată atenția pregătirii 
celor doi sportivi, antrenorii de la 
„Otelul" neglijează însă unele as
pecte ale procesului de instruire a 
celorlalți sportivi. Galele amicale — 
în cate să se poată verifica nivelul 
cutîostintelor acumulate de boxeri — 
sînt destul de rate; nu se urmă
rește cu perseverentă mărirea efec
tivului secției prin selecționarea și a 
altor tineri talentati. în același timp, 
în sala de antrenament mai pot fi

® Certitudinea performanțelor

viitoare:

Sporirea

tății in

rofililor

lupte

o bună selecție ®

volumului si intensi

antrenamentele halte

® Teren fertil la

juniori), 
trei. Acești tineri 
la primele mc- 
repede trentele 
Dintre toți cei 

i Gh. Tănase si

drul căruia sportivii secțiilor care au 
fuzionat au luptat cu îndîrjire pen
tru a realiza rezultate cît mai bune 
și, deci, a rămîne în noua secție de 
haltere a clubului. Din cei aproape 
150 de halterofili au fost opriți 55. 
Antrenorii P. Gospodinov, Gh. Gos
podinov si S. Mihailopol au trecut 
apoi la întocmirea documentelor de 
planificare. în prezent, fiecare spor
tiv are o fișă personală din care 
reiese felul cum se preqătește și 
evoluția lui de la o zi la alta. Ce
rințele antrenamentului modern (spo
rirea volumului și intensității) con
stituie un principiu de Ia care antre
norii nu se abat sub nici un motiv.

Firește că, în asemenea condiții, 
performantele nu s-au lăsat prea 
mult așteptate. Ele aparțin îndeosebi 
juniorilor, cărora antrenorii le acordă 
cea mai mare atenție. La etapa finală 
a campionatului republican de juniori, 
Pavel Aur și Seica Simionov au ocu
pat locul I, Alexandru Dumitrescu și 
Nicolae Travnic locul II, iar Dar 
Krauser locul IV. Cu prilejul aces
tor campionate, halterofilii juniori 
și seniori au stabilit și doborît patru 
recorduri republicane (prin P. Aur 
și S. Simionov) și 37 regionale, fapt 
care vorbește de la sine despre se
riozitatea cu care muncesc antrenorii 
și sportivii de aci.

Printre componenții echipelor care 
reprezintă tara noastră în confruntă
rile internaționale pot fi văzuți — 
deseori — și luptători gălățeni. Să 
nu uităm că deținătorul locului III 
la campionatele mondiale și actualul 
campion european la categoria „grea", 
Nicolae Martinescu, este un... „pro
dus" al luptelor din regiunea Galati. 
Martinescu a predat ștafeta unor 
reprezentanți de nedăjde : Petre Poa- 
lelungi și Costică Teodoru, ambii 
făcînd parte din loturile reprezen
tative.

Antrenorii Ștefan Babin și Ion Do- 
nose lucrează pe un teren deosebit 
de fertil. Pepiniera luptelor gălă- 
tene o constituie — ca și în box sau 
haltere — școala profesională și 
Combinatul siderurgic. Multi dintre 
tinerii luptători au obținut rezultate 
remarcabile chiar de la început. An
trenorii au reușit prin selecție și 
apoi prin procesul de instruire, să 
pregătească cîțiva tineri 
perspective, care — de altfel — au 
și fost incluși în lotul republican 
de perspectivă, avînd toate șansele 
să-și îndeplinească normele în ve
derea J.O. din Mexic. Este vorba de 
luptătorii Ștefan Palade, Gheorghe 
Ciuntu, Costică Teodoru și Ion Ena- 
che.

Consemnăm, de asemenea, cu sa
tisfacție că juniorul Nicolae Burgaza 
a cîștigat titlul de campion republi
can la categoria grea (la „libere"), 
iar Tudorel Damian și Marin Butu- 
man s-au numărat printre protago
niștii întrecerilor la „greco-romane".

Snrcesele luptătorilor de la clubul 
Otelul puteau fi însă și mai evi
dente, dacă în procesul de instruire 
n-ar fi existat si unele defecțiuni. 
Din păcate, se constată că antrena
mentele luptătorilor în sală coincid 
deseori (ca ore de desfășurare) cu 
cele ale unor echipe divizionare 
(baschet, volei, handbal), fapt care, 
fără îndoială impietează asupra pre
gătirii luptătorilor, cît și a celorlalți 
sportivi. Pe de altă parte, se observă 
o slabă preocupare din partea an
trenorilor fată de păstrarea și buna 
întreținere a materialelor secției. 
Saltelele s-au rupt (datorită mutării 
lor dintr-un loc în altul), iar prelata 
s-a deteriorat, din cauza „miutelor" 
de fotbal care se fac în... sală, sub 
privirile îngăduitoare ale antreno
rilor. Absentele sau întîrzierile an
trenorilor au făcut ca procesul de 
instruire să fie privit cu multă su
perficialitate și de către sportivi.

Iată cîteva... minusuri în activita
tea secției de lupte a clubului Otelul, 
asupra cărora forurile competente 
gălătene și în nrimul rînd consiliul 
clubului vor trebui să reflecteze mai 
serios.

R. CĂtĂRAȘANU

cu reale

și Alexandri

dintre com 
de sudură a 

pierd zeci 
De asemene 

folosire

Ciochină 
produs două frumoase 
atît ca rezultat, cît c 
l-a întrecut pe bul

TEREN FERTIL LA I.I PTK

Balcaniada a fost cîștigată, d
în clasa-

personal cu aproape

întreceri 
necesară

balcanic Zoltan Vamo

ȘERBAN CIOCHINA a realizat la Sarajevo o frumoasă victorie 
campionului european, Stoikovski

Cea de a XXV-a ediție a Jocuri
lor Balcanice de atletism a luat 
sfîrșit cu victoria echipei masculine 
a României, care a determinat și 
succesul sportivilor noștri 
mentul general.

Pe marginea recentelor 
de la Sarajevo, considerăm 
o scurtă analiză a comportării atle- 
ților noștri. Vom începe cu unele 
observații privind echipa feminină, 
câștigătoare a 8 din cele 9 ediții 
precedente (în 1965, Ia Atena obți
nînd victoria cu un apreciabil avans 
de 19 puncte), dar acum învinsă cu 
două puncte de Bulgaria. Mai întîi 
se cuvine a fi evidențiată buna com
portare a Elenei Vintilă, învingă
toare la pentatlon și participantă la 
săritura în înălțime și lungime. Vio
rica Viscopoleanu (lungime, 80 mg 
și 4x100 m) și Ileana Silai (400 m 
și 800 m) au fost, de asemenea, 
foarte utile în lupta pentru puncte. 
Aruncarea suliței a fost însă singura 
probă în care atletele noastre (Mi- 
haela Peneș și Marilena Ciurea) au 
obținut maximum posibil: 11 puncte. 
Rezultatele n-au fost însă cele aș
teptate...

La Sarajevo, lipsa din echipă a 
Iolandei Balaș și a Ioanei Petrescu 
nu a putut fi suplinită de înlocui
toarele lor. Alergătoarele noastre nu 
au reușit să se claseze mai bine de 
locul IV la nici una din probele de 
viteză. Rezultatele Aurei Petrescu și 
Ecaterinei Nourescu Ia 100 m (12,5) 
sînt departe de cele mai bune re
zultate ale lor din acest sezon (12,0). 
Iar Ia 200 m, prima dintre sprintere, 
Nourescu, a obținut același rezultat 
(25,8) ca șl Elena Vintilă în... ultima 
probă a pentatlonului !

Nu este astfel de mirare că la 
ștafeta 4x100 
dublu) echipa 
pe locul trei.

De altfel și 
ieților a ocupat tot locul III, iar cea 
de 4 x 400 m — locul IV. Dacă facem 
un scurt bilanț al acestor trei probe 
de ștafetă, observăm că Bulgaria a 
obținut 34 de puncte din 36 posibile, 
Iugoslavia 32 p, iar România numai 
22 p. Acest masiv număr de puncte

m (probă cu punctaj 
noastră s-a clasat doar

ștafeta 4x100 m a bă-

Medalia de argint de la Praga-o primă etapă spre cea de aur de la J. 0.!
(Urmare din pag. 1)

nu) sau de accidentarea altora (Nico- 
Iau, Stoian, Ganciu). Schimbarea în- 
tr-un meci sau altul a voleibaliștilor 
formației de bază (operație rar efectuată 
atît în echipa Cehoslovaciei cît și în 
cele ale U.R.S.S., R. 0. Germane și 
Japoniei) a produs aproape cu regula
ritate revirimentul dorit în jocul repre
zentativei României; la celelalte, în 
schimb, înlocuirile accentuau întotdea
una deficiențele și impuneau introduce
rea din nou în formație a titularilor, 
menținuți îndeobște în teren pînă la epu
izare, iar rezervele uitate adesea afară, 
într-o interminabilă încălzire. Echipa 
U.R.S.S., de exemplu, n-a folosit în tot 
turneul final doi dintre jucătorii săi, și 
anume, pe Kovalenko și pe Sanakojev.

• Apoi, o capacitate tactică deosebită, 
hotărîtoare în foarte largă măsură pen
tru cucerirea medaliei de argint. A fost 
evident aportul inteligentei orientări tac
tice a echipei noaștre la obținerea vic
toriilor sale, orientare bazată pe un 
blocaj atent și agresiv (decisiv în ma-re 
parte, dar îu special împotriva garnitu- 
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rilor R.D Germane, U.R.S.S. și Japo
niei), ca șî pe ritmul imprimat jocului 
cu modificările cuvenite de la meci la 
meci : moderat, de pildă, cu japonezii, 
cărora le convine jocul năvalnic ce-i ca
racterizează, în schimb iute cu voleiba
liștii bulgari, în genere lenți.

© în fine, echipa noastră, 
apreciam în timpul verificării 
a beneficiat de jucători bine 
din punct de vedere fizic, mai 
sub aspectul rezistenței de 
care se știa că va fi și d și 
de necesară la Praga. Este una dintre 
cele mai de seamă explicații ale „cres- 
cendo*-ului marcat în comportarea sa de 
reprezentativa României, din ce în ce 
mai vizibil de la meciul cu echipa 
U.R.S.S. încolo. Și, nu exagerăm cu 
nimic spunînd că jucătorii noștri, în â- 
fară bineînțeles de cei accidentați, au 
fost singurii, dintre voleibaliștii tuturor 
echipelor, care au terminat extenuanta 
competiție de Ia Fraga Intr-o condiție 
fizrdă remarcabilă.

Iată — în linii mari — elementele 
constitutive ale performanței noastre.' O' 
performanță prețioasă, care face cinste

așa cum 
ei acasă, 
pregătiți 

cu seamă 
concurs, 

fost, atît

voleiului românesc, dar care, prin acea
sta, nu ne îngăduie să uităm și să scu
zăm ceea ce n-a fost în ordine, de pildă 
faptul Că echipă noastră n-a atins decît 
extrem de rar în Cehoslovacia nivelul 
maxim al valorii sale ofensive, obținînd 
aproape toate victoriile cu prea mare 
dificultate, cu prea mari emoții. Și n-a 
atins nivelul pretins, din pricina unor 
defecte de ordin psihologic nu o dată 
criticate in trecut (dar pe Care Compor
tarea reprezentativei în întîlnitilc de ve
rificare ne obliga să le considerăm lichi
date) și mai ales prin efectul tehnic ne
gativ, al unei concepții învechite privind 
jocul defensiv, împărtășită de numeroși 
voleibaliști fruntași. (Din fericire nu și 
de antrenori). F.ste vorba de ladune 
tehnice observate și notate de noi încă 
din timpul pregătirii, lipsuri care se ma
nifestă lâ mai toate echipele noastre, de 
club și reprezentative, scăderi 
ne vom ocupa Cu altă ocazie 
căror eliminare antrenorii și 
noștri de frunte sînt angajați 
de recent cucerita medalie de

de care 
și la a 
jucătorii 
puternic 

arginL
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„Mondialele* din Cehoslovacia să fie 
o primă etapă în drumul spre îndepăr
tarea „minusurilor" rămase și, în felul 
acesta, spre medalia de aur de la J. O. 
din 
din 
niei
ceea

la Olimpiada 
Româ- 

realizeze 
e absolut 

firesc de năzuit și de îndeplinit, adică, 
nemaimultumindu-se dear 
din locurile fruntașe", 
în fine, cu totalitatea 
șită, „aurul". Medalia 
cîștigată peste hotare 
noștri, însă de care ne mai despart ac
tualmente doar cîțiva pași. Pînă la J.O. 
din 1968, și chiar pînă la „europenele" 
de la Istanbul din anul care vine, a- 
cești pași pot fi șl trebuie făcuți1 Cum, 
prin ce măsuri anume socotim Că e po
sibil, o vom arăta Intr-un alt articol, 
cfnd vom vorbi despre ceea ce n-a fost 
pozitiv în comportarea echipei noastre 
la „mondialele" din Cehoslovacia.

1968 ! Repetăm,
Mexic reprezentativa 

va trebui neapărat să 
ce pentru voleiul nostru

cu... „tmul 
oricare, să atace 
șanselor de reu- 
de aur, niciodată 

de voleibaliștii

(.1

oferit adversarilor își găsește 
o explicație și în faptul că fo 
de ștafetă sînt modificate de 
concurs la altul. Deci, pe lî 
șirea din formă — temporar 
unuia sau altuia 
se adaugă și lipsa 
burilor, unde se 
secundă prețioase,
siderăm nerațională 
Zamfirescu pe schimbul doi 
de patru, unde — eventual 
putut aduce victoria. Practica 
dială arată că cei mai rapizi 
teri sînt folosiți pe ultimul
al ștafetei (Hayes la J.O., Ba 
și Manyak la C.E.).

Și pentru că am trecut Ia p 
masculine, să arătăm care a 
evidențiații acestora. Consider 
omul nr. 1 al echipei pe dubi 
pion ' ' ‘ “
3 900 m obstacole, proba sa de 
el și-a cheltuit energia numa 
cît i-a fost necesar ca să 
cursa, „păstrîndu-se“ pentru 5 0 
probă care i-a adus cel de al 
titlu și i-a permis imbunătățir 
cordului 
cunde.

Șerban 
ridon au 
prize, nu 
Ciochină 
Stoikovski, campionul europea 
Spiridon i-a depășit la săritur 
înălțime pe Iordanov și Vivod, 
ditați cu performanțe de 2,12 
respectiv 2,10 m în acest an.

Aruncătorii ne-au adus două I 
I și, cu excepția aruncării grei 
destul de multe pțincte. Dar ac 
nu înseamnă să ne multumin 
atît : aruncătorii balcanici sînt t 
destul de slabi pe plan euro 
Sprinterii au nemulțumit, deși ' 
firescu a cîștigat proba de 20( 
Vosminschi nu s-a clasat în ii 
nici la 100 m și nici la 200 m 
plus ratînd și victoria Ia 4xl0C

Probele de semiîond și—&hid, 
în anii trecuți ne-au adus1’ mari 
tisfacții, de data aceasta, în e 
celeî de 5 000 m, ne-au dezair 
profund. La ediția de anul tre 
la 800 m, 1 500 m și 10 000 m al 
noștri au acumulat 32 de pur 
Acum Ia aceste trei probe 
„strîns" abia 10 puncte! La 800 
Horia Stef a adoptat o tactică 
șită care I-a costat. în acest an 
obținuse de mai multe ori per 
manțe superioare celei cu care 
cîștigat Balcaniada. Scheible 
1 500 m și Mustață la 10 000 m 
și ei la activ rezultate mai b 
decît cele cu care atleții iugos 
au cîștigat probele respective, 
Barabaș, care Ia campionatele ei 
pene și-a motivat abandonul prin 
febră musculară, a alergat acum 
aproape două minute și jumătate 
mai slab decît recordul republic 
pe care I-a stabilit în luna iulie, 
zînd o criză la licat. CÎND VA FA 
BARABAȘ O CURSĂ CAiTC SA I 
NECESITE SCUZE ?

Balcaniada — greu, foarte greu 
a fost cîștigată; dar a ieși învingă 
într-o confruntare destul de restrîn 
în care de fapt doar echipele B 
gariei și Iugoslaviei contează ca < 
versate, nu înseamnă totuși o p< 
îormanță deosebită.

A ne mulțumi doar cu victoria j 
J.B. este prea puțin, față de ceea i 
se așteaptă de la atleții noștri, Că 
rezultatele — chiar ale cîștigătoril 
— de Ia Sarajevo au o însemnata 
minoră în comparație cu o confrui 
tare de talia „europenelor* sau 
Jocurilor Olimpice. Așa Că...

ADRIAN IONESCJc
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Prefață la jocurile de miine
O privire aruncată; peste programul 

etapei a Vl-a (redus prin aminarea pentru 
19 octombrie a jocului Farul — Petrolul) 
scoate în evidentă atractivitatea tuturor 
meciurilor. Și aceasta pentru că, pe de o 
parte, formațiile clasate pe ultimele patru 
locuri (Universitatea, C.S.M.S., Politehnica 
și Steagul roșu) doresc să se reabiliteze, 
iar pe de alta, pentru că în această etapă 
se dispută două meciuri care oricînd pot 
fi considerate cap de afiș: JIUL PETRO- 
ȘENI — RAPID și DINAMO PITEȘTI — 
STEAUA. Echipele bucureștene au de 
trecut examene dificile: Jiul nu este o 
echipă obișnuită să piardă pe teren pro
priu, iar Dirramo Pitești, în plină pregătire 
pentru partida cu F. C. Sevilla (progra
mată în cadrul „Cupei orașelor târguri'), 
așteaptă pe Steaua pentru o adevărată re-

vederea jocului de

ne-au făcut să scriem 
anunță ca una dintre 
de pînă acum în ca

petiție generală în 
miercuri.

Iată motivele caze 
că etapa a Vl-a se 
cele mai interesante 
tegoria A.

Dar, de la jocurile de sîmbătă și du
minică mai așteptăm și altceva. Mai întâi, 
un reviriment al liniile»: de atac. Este vorba 
despre mult discutata problemă a eficacită
ții, întoarsă pe o parte și pe alta în co
loanele ziarelor și revistelor, dar încă 
nerezolvată (vezi rezultatele meciurilor cu 
reprezentativele R. D. Germane, în care 
înaintașii noștri au ratat goluri gata fă
cute). Jucătorii noștri își creează multe 
posibilități de gol, dar nu știu să le fructi
fice. Nu este cronică în care să nu se 
arate că înaintașii &e „joacă" cu golu-

rile I Explicația ? Poate fi găsită 
în munca uneori de mîntuială de la 
namente. Deci, atenție la orele de 
tire, la .rentabilitatea' lor.

încă o chestiune: disciplina pe 
Este adevărat, în categoria A nu s-a ajuns 
la atît de multe eliminări și sancțiuni ca 
în categoriile B și C, dar sînt încă nume
roase cazurile de încălcare a regulamen
tului.

în sfîrșit, am dori ca etapa a Vl-a să fie 
punctul de plecare pentru ordine desă
vârșită în incinta terenurilor. Spunem a- 
ceasta, deoarece s-a constatat că, în ime
diata apropiere a spațiului de joc, se gă
sesc nenumărați... presupuși oficiali sau 
chiar spectatori, al căror loc nu trebuie să 
fie decît în tribune.

MIRCEA TUDORAN

numai 
antre- 
pregă-

teren.
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Dintre zeci
de însemnări

• M. SADOVEANU (Oțelul Ga
lați — Progresul Brăila) : „Meciul 
s-a desfășurat într-o perfectă notă 
de sportivitate, ambele echipe pres- 
tînd un joc de bună calitate. O 
mențiune specială pentru jueăterul 
David (Oțelul), care a dat dovadă, 
tot timpul, de mare putere de luptă 
și dragoste pentru echipa sa“.

i 
i 
f
i

Ultimele pregătiri ale echipelor de „A“
JIUL - RAPID

i 
i
i

• V. PĂDUREANU (Muscelul 
Cîmpulung — S.N. Oltenița): „La 
terminarea partidei, jucătorul De- 
lea (Muscelul) a lovit cu picioare
le, pe la spate, pe portarul de Ia 
S. N. Oltenița. Alex. Vintilă". 
-<_Cum poate fi calificată compor
tarea lui Deîea ? Nouă ne apare ca 
o manifestare de huliganism. Aș
teptăm răspunsul biroului secției 
de fotbal a asociației Muscelul și 
al lui Delea...

• C. BĂRBULESCU (Minerul 
Baia Mare — A. S. Cugir) : „Ra
porturile dintre jucătorii echipei 
din Cugir au lăsat de dorit. Ei s-au 
apostrofat în permanență, adresînd 
unul altuia cuvinte jignitoare. A- 
ceastă stare de spirit s-a repercu
tat negativ asupra jocului echipei'- 

Ce s-ar mai putea spune în plus?

• CORNEL POPA (Gloria CFR 
Galați — Minobrad Vatra Dor- 
nei) : „Deoarece Pe teren se Pr°- 
duce foarte mult praf în timpul 
jocului e amenințată sănătatea ju
cătorilor. Este cazul ca organele 
locale UCFS să permită ca și 
meciurile de categoria C să se des
fășoare pe stadionul Dunărea, care 
este gazonat. Pe arătură tăvălugi- 
tă, cum este terenul pe care s-a 
disputat meciul, nu se 
normal".

Se pare că echipele 
ria C sînt considerate 
țrege ale celor de A și 
dmsă pe frum 
malul Dunării 
meci de categoria C se distruge 
gazonul ? Să vedem...

poate juca

de catego- 
surorite vi

de B. Oare, 
ță pe frumosul stadion de pe 

~_ li se desfășoară și un
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după-amiază, Jiul a 
un meci de antrena- 

compania formației 
Călan de care a dis- 
scorul de 5-0 (1-0), 

Rapid București a ju-

Joi 
susținut 
ment în 
Victoria 
pus cu 
iar ~ 
cat la Tîrgoviște cu Metalul. 
Meciul a fost spectaculos și 
a luat sfîrșit cu rezultatul de 
3—2 (I—0) în favoarea Ra
pidului. Au înscris: Codrea
nu (min. 25 și 75) Năstu
rescu (min. 53), respectiv, 
N. Ionescu (min. 76) și C. 
Ionescu TI (min. 82).

Antrenorii celor două echipe 
nu au stabilit încă formațiile. 
Ei le vor alcătui în ziua me
ciului din următoarele lo
turi:

JIUL: Zamfir, Gram —
Șerban, Dan, Pop, Nicoară, 
Speriosu, Stocker, Sandu, Ca- 
sandra, Crăciun, Ionescu, Pe- 
ronescu, Libardi.

RAPID: Răducanu, Andrei 
— Lupescu, Motroc, Dan, 
Greavu, Jamaischi, Georgescu, 
Dinu, Năsturescu, Dumitriu, 
Ionescu, Codreanu.

ARBITRI : Petre Satir — 
Mediaș, la centru, Mihai Ispas
— Mediaș, și Eugen Bucșe
— Sibiu la tușe.

PROGRESUL BUCUREȘTI - 
POLITEHNICA TIMIȘOARA

Antrenorii Progresului, Pe
tre Moldoveana și Florin 
Știrbei, au programat pentru 
elevii lor trei partide amicale 
într-o săptămînă, „rulînd" în
tregul lot pe care îl au la dis
poziție.

Dumitriu și Ionescu incerclnd să treacă... Jiul

COVEANU, joi după-amiază, | 
în meci de pregătire, studen
ții clujeni au pierdut cu 3—1 
în fața formației de catego
ria C, Medicina Cluj.

Craiovenii se deplasează la 
Cluj cu două indisponibilități 
în formație: Papuc și Oble- 
ntenco. Antrenorii Cosmoc și 
Nuțescu, ne comunică cores
pondentul V. POPOVICI, au 
insistat în această săptămînă 
asupra jocului liniei de atac.

UNIVERSITATEA: Moldo- 
van (Ringjteanu) — Costin, 
Țegean, Anca, Grăjdeanu — 
V. Alexandru, E. Petru — I- 
vansuc, Barbu, Adam, Szabo.

multă poftă de 
de opt ori.

gol, marcind

Mindru —
Măndoiu, Pe-

PROGRESUL:
Viorel Popescu, 
teanu, Staicu — Neacșu, Al, 
Constantinescu -— Oaidă, Ma
tei, Mateianu, Țarălungă.

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA : Prpa — Ilodrea, Pe- 
trovici, Mihăilă, Lereter (Ro
tam ) — Grizea, Bodrojan.— 
Popanicd, Mureșan III, Regep, 

Mitaru.

ARBITRI : Adrian Mora
vei, Bacău, Ia centru — T. 
Leca și V. Paladescu (Galați) 
la tușe.

DINAMO BUCUREȘTI - 
STEAGUL ROȘU

tăriăilă, Siglieti, Budai, Goran, 
Necula, Selimesi, Alecu, Pes
carii, Gydrfi.

ARBITRI : Atex Toth, la 
centru, A. Pop și M. Bădu- 
lescu, toți din Oradea.

C.S.M.S. - U.T.A.

joi,

ȘTII NȚ A: Vasilescu I (Tu- 
dora) — Mihăilescu, M. Mar
cel, Mined, Deliu — Strim- 
beanu, Ivan — Nifă, Sfirlo- 
gea, Cîrciumărescu,

ARBITRI: Ilie
Gh. Limona, Gh. 
toți din București.

Stănescu.

Drăghici, 
Olteanu,

DINAMO PITEȘTI—STEAUA
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• M. BIOLAN (C.F.R. Arad — 
Clujeana) : „Remarc atitudinea 
sportivă a echipei C.F.R. Arad care 
cu toate că a pierdut meciul a dat I 
dovadă de o disciplină irtproșa- • 
bilă“.

Asemenea aprecieri le dorim a- 
dresate tuturor echipelor...

• F. BAT,MUS (Stuful Tulcea— 
I.M.U. Medgidia): „Toți jucătorii 
de la I.M.U.M. au dat dovadă de 
indisciplină în timpul merfnhti. pro- 
testînd la orice decizie dată împo
triva lor. Acest fapt m-a determi
nat ca în min. 78 să elimin pe cel 
mai recalcitrant dintre ei. Ion 
Marin".

Cîndva, despre „băieții" din Med
gidia se 
Trumoase. Erau apreciați, 
pitele, ca 
preocupați 
(Probabil că de-acum cred că și-au 
■însușit în întregime regulamentul 

fotbal. Cu o excepție : a para
grafului în care este stabilit rapor
tul dintre jucător și arbitru. Ar fi 
bine ca antrenorul să organizeze o 
discuție pe această temă. Și roade
le nu vor întîrzia să apară...

I
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După meciul amical susți
nut marți cu Progresul di- 
nainoviștii bucureșteni și-au 
continuat pregătirile „în fa’ 
milie*.

De la Brașov, coresponden
tul nostru 
GRUIA, ne-a 
stegarii și-au 
gătirile joi, cînd au susținut 
un meci de verificare cu 
formația Carpați (din campio
natul regional).

Iată loturile celor două e- 
chipe pentru meciul de dumi
nică :

La antrenamentul de 
C.S.M.S. a întîlnit pe Ceah
lăul P. Neamț cu care a 
terminat nedecis : 0—0. Ata
cul, ne-a transmis corespon
dentul nostru, D. DIACO- 
NESCU, a fost din nou punc
tul nevralgic al echipei ie
șene. Este incertă participarea 
lui Pop și Cuperman.

Și U.T.A. a susținut joi 
un meci de verificare. Parte
ner de joc: C.F.R. Arad. Tex- 
tiliștii au cîștigat cu 4—3 
(2—2) prin golurile înscrise 
de Axente, Comisar, Țîrlea și 
Schiopu. După cum ne-a co
municat corespondentul nos
tru ȘT. IACOB, antrenorul 
N. Dumitrescu a revenit la 
conducerea echipei ară dane.

Corespondenții noștri, AL. 
MOMETE și I. UDRESCU, 
ne comunică ultimele amănun
te din tabăra dinamovistă. 
Miercuri, gazdele au jucat 
cu Flacăra Moreni, înscriind 
cinci goluri.

Miercuri seara, pe stadio
nul „Republicii", Steaua a în- 
tîlnit formația de eategorie 
B Metalurgistul București, de 
care a dispus cu 6—0.

i 
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9 E posibil ca astâ-seară Pro
gresul să fie lidera echipelor de 
categoria A. Am toată stima pen
tru osteneala băieților antrenați de 
Petre Moldoveanu, dar îmi re
amintesc zilele de la începutul 
verii cînd 
trebuit un 
lui pentru 
Roșiori.

Pe lingă asta, ^Cintăreațui cheor 
lău e cel mai logic lucru din 
lume...

• „Nu-mi plac secretele alto
ra. însă mă interesează mărturisi
rile lor1'. A spus-o, o dată, Albert 
Camus. Mi-am reamintit-o 
miercuri seara, gîndindu-mă la an
trenorii eehipei naționale, in po
fida faptului că cinevp mă asigura 
că antrenorul llie Oană n-o 
să-mi mai spună nimic niciodată.

• într-una din zilele trecute, 
i-am cerut lui Constantin Cernă- 
ianu o explicație a acelui 3—0 cu 
Dinamo București. M-a luat 
„fin**: „Un accident!** Mi-a fost 
teamă să-l mai întreb dacă a 
spus-o în glumă sau în... serios.

• Petschowski este la Bucu
rești. Prilej de revedere și de 
ample readuceri aminte. Deodată, 
în mijlocul discuției, „Peci** îmi 
face cu ochiul, „în stilul său ca- 
racteristic** și-mi spune ex a- 
brupto :

„Știi, am devenit bunic. Vasile 
(Petschowșki III) are un dolo
fan de băiat care-mi ocupă toate 
du păr amiezele. La cinci minute 
după naștere era Petschowski IV**.

Ce poți să mai zici ?
• Miercuri, Piteștiul trăiește 

cel mai important eveniment fot
balistic din istoria sa : echipa lui 
Bebe Barbu debutează într-o com
petiție europeană oficială. Vor mai 
fi desigur multe meciuri, de a- 
semenea calibru, la Pitești, dar, 
acesta este primul și Barbu, Do
brin, Naghi și ceilalți au dato
ria de a-l onora cum se cuvine.

Bonsucceso !
• Pe masa 

re venită de 
cîteva rînduri
Stelian Mataizer. Renunță la ar
bitraj din motive, de serviciu. Eve
nimentul coincide cu o aniversare. 
Toamna aceasta împlinește două
zeci de ani de cînd> a intrat pe 
gazon în „armura** cavalerilor flu
ierului. Scrisoarea are un final 
puțin cam sentimental dar, ori
cum, emoționant: „Rămîn, în con
tinuare, un adevărat^ prieten al 
fotbalului**.

VALENTIN PĂUNESCU

acelorași oameni le-a 
„artificiu" al arbitru- 
a „trece" de C.F.R.

rnea (im o scrisoa- 
la Craiova. Stat 

scrise de arbitrul

G. 
că

regional, 
transmis 
încheiat pre-

U.T.A.: Cornea, — Birou, 
Bacoș, Mețcas, Czako II -— 
Jac, Chivu — Mot, Domide, 
Țtrlea, Axente.

C.S.M.S.: Constanlinescu — 
Malschi, Aurelian, Vornicu, 
Deleanu — Ștefănescu, Ro- 
milă — Incze IV, Gălăteanu, 
Stoicescu, Baboie.

DINAMO PITEȘTI :
man — I, Popescu, Barbu, I. 
Stelian, Olteanu — Dobrin, 
Țîrcovnicu — Radu, Eftimie, 
Naghi, Țurcan (Pop).

spuneau numai cuvinte 
printre 

foarte disciplinați și 
de calitatea jocului.

• S. BIRĂESCU (Mureșul Deva 
— Victoria Tg. Jra): „Terenul de 
joc este foarte denivelat, vestiarele 
sînt murdare, cabina arbitrilor este 
într-un hal fără de hal : nezugră
vită. lemnăria nevopsită, murdărie
din abundență**. .

Comentariile sînt de prisos. To- | 
tuși, dăm cuvîntul „gospodarilor" 
terenului...

POMPÎLIU VINTILĂ •

I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I

Din Timișoara, coresponden
tul nostru P. ARCAN, ne 
transmite că preocuparea cen
trală a conducerii tehnice a bă
nățenilor, în această pauză, 
a fost refacerea moralului e- 
chîpei. Joi, jucînd eu Șoimii 
Timișoara (campionatul regio
nal) studenții au manifestat

DINAMO : Datcu, Nicu- 
leseu—Pirtu, Nunmiller III, 
Nunweiller IV, Ivan, Stoenescu, 
Ghergheli, O. Popescu, Nun
weiller VI, Pîrcălab, FrăfUă, 
Ene II, Haidu,

ARBITRI: C. Petrea, C. 
Constantin și Marin Constan
tin, toți din București.

STEAGUL ROȘU: Pîlcă, 
Smeu — Ivăncescu, Jenei, 
Naghi, Campo, Zaharia, Năf-

UNIVERSITATEA CLUJ 
ȘTIINȚA CRAIOVA

După cum ne comunică 
respondentul nostru V. CĂ

CO-

STEAUA : Suciu — Sâtmă- 
reanu, Jenei, D. Nicolae, Chi
rii —- Raksi, D. Popescu — 
Pantea, Constantin, Voinea, 
S. Avram.

ARBITRI: Mircea Rotaru 
— la centru, C. Alexandru 
și GA. Olteana—Iași, la tușe.

I 
I 
I 
I
i 
i

Au mai rămas numai trei zile pînă la 
închiderea vînzării la una din cele mai 
mari trageri ale anului — tragerea 
autoturismelor LOTO din 27 septembrie 
1966. închiderea vînzării pentru această 
tragere are loc luni iar tragerea va a- 
vea loc irevocabil în ziua de marți 27 
septembrie.

Amintim că la această tragere se a- 
tribuie autoturisme de diferite mărci 
și capacități: „Fiat 1800", „Renault 10 
major", „Fiat 850“ -Ț 12.000 lei în 
numerar, „Fiat 600“ și „Trabant 601", 
pentru variantele cu 3 numere câștigă
toare și premii în bani pentru variantele 
cu 2 numere cîștigătoare.

AVANTAJELE SETURILOR DE CITE
24 LEI

Am scris în numerele anterioare că 
este în avantajul participant! tor să joa
ce aceleași 3 numere în seturi de clic

LOTO - PRONOSPORT
LUNI 26 SEPTEMBRIE 1966, ÎNCHIDEREA VÎNZĂRII LA TRAGEREA 

AUTOTURISMELOR LOTO

24 lei. Iată în ce constă acest avantaj. 
Să presupunem că un participant joacă 
trei numere 11—46—48 pe un bilet se
ria T de 8 lei. Dacă la tragere aceste 
numere ies în faza I (la primele 5 ex
trageri) participantul 
un autdturism 
biletul respectiv 
dreptul numai 
faza a H-a 
că din urnă nu
la două faze. Deci, pentru a avea cer
titudinea eă o dată ieșite numerele de 
pe bilet la tragere, se obține și un pre-

respectiv pierde 
1800" deoarece 
de 8 lei îi dă 

de la
este bine știut 

numere

.Fiat
fiind 
la premiile

9»
ies aceleași

miu în autoturism, este neapărat ne
cesar ca numerele jucate — în exemplul 
nostru 11—-46—48 — să participe la 
toate extragerile. Soluția este cumpă
rarea 
pentru
F
4

unui set cu aceleași 3 numere 
toate extragerile: un bilet seria 
20 lei și un bilet seria B dede 

lei. 
Azi 

buletinelor
39 (etapa 
cuprinde 4 
din cat. B 
italian.

este ultima zi pentru depunerea 
la concursul Pronosport nr. 

din 25 septembrie a.c.) care 
meciuri din bat. A, 4 meciuri 
și 5 meciuri din campionatul

Pregătirile lotului de juniori 
în vederea meciurilor interna

ționale cu echipele R P. Polone 
și R. D. Germane, lotul nostru 
reprezentativ de juniori a fost 
convocat pentru data de 26 sep
tembrie, la București. I,a pre
gătiri vor lua parte următorii 
jucători : F. Marin, S. Nae, E. 
Danu, G. Tănflsescu, D. M anea, 
T. Nistor și S. Sabău (Steaua 
București), S. Moldovan și S. Cre- 
țu (Universitatea Cluj), P. Bili- 
boacă și Etern Sul iman (Farul 
Constanța}, T. Profir și G. Io
nescu (Siderurgistul Galati), I. 
Dumbrean (Gaz metan Mediaș), 
B.
Ni.
V.
c.
re)„ C. A Idea (Centrul 
gust“ București), M. 
(S.S.E. 2 Buc.), C.
(Progresul Brăila), G. Lemnaru 
(Petrolul Dărmănești),
rica (Dinamo București) și G. 
Nicolae (Chimia Făgăraș).

Ștefan (Chimica Tîrnăveni), 
Ionescu (Metalul Tîrgoviște), 
Stoieescu (C.S.M.S. Iași), 

Doboșiu (Minerul Baia Ma- 
„23 Au- 

J ucan 
Coconcea

V. Ma-

PRONOSPORT
Premiile concursului Pronosport nr. 38 

din 18 septembrie 1986 
excepțional 1 variantă a

a n-a 3 variante a 17 209 lei: 
Iii-a, 55.5 variante a 930 lei; 
TV-a, 713 variante a 86 lei.

Premiul
75 000 lei.

Categoria 
categoria a 
categoria a
’Report pentru premiul minim 190 016 

lei.
Premiul exceptional în valoare de 

75 000 lei (un autoturism „Wartburg-Lux 
311” plus 30 700 lei numerar) a fost ob
ținut pe o variantă 50%, 
tul Vasmer Francisc din

LOTO
La tragerea Loto din 

1966, au fost extrase din 
rele numere :

87 64 1 9 79 42 60 29 26 71
Premiul special : 60: 87 79
Fond de premii : 1 024 670 lei

174 064 lei report Ta premiul special.
Tragerea următoare va avea loc vineri 

30 septembrie 1966, la București.

Rubrică redactară de Administrația 
de Stat Loto-Pronosport,

de pariicinan- 
Satu Mare.

23 septembrie 
urnă urmMtoâ-

:.r (■ : ■ 
din care
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Carnet competitions! UNDE MERGEM?

Dinamo și Rapid 
evoluează in Capitală

Cea de a XVI-a etapă a campiona
tului republican de polo programează 
mîine în Capitală (bazinul Dinamo de 
la ora 11) partidele Dinamo —Politeh
nica Cluj și Rapid — Voința Cluj. In 
țară vor avea loc meciurile Mureșul— 
Steaua, I.C. Arad — Progresul Bucu
rești și Crișul Oradea — Ind. linii 
Timișoara. Iată clasamentul înaintea

în țară, alte trei partide la fel de 
interesante. La Iași, Politehnica va 
primi replica formației Progresul, cu 
care a făcut totdeauna jocuri fru
moase (arb. Ștefan Cristea). La Bir- 
lad, intr-un meci al înaintărilor, Rul
mentul va avea în Gloria un obstacol 
destul de dificil (arb. G. Efti- 
mescu). In fine, la Petroșeni, Știința 
— foarte greu de întrecut acasă — 
va încerca o surpriză în dauna re
dutabilei formații Steaua (arb. FI. 
Tudorache).

în orice caz, o etapă în care atît 
în fruntea clasamentului, cît și în 
zona lui finală pot surveni modifi
cări importante.

acestei etape :
1. Dinamo Buc. 12 12 0 0 104:8 24
2. Steaua București 14 11 2 1 88:21 24
3. Crișul Oradea 15 10 3 2 60:39 23
4. Rapid București 15 10 1 4 55:39 21
5. Politehnica Cluj 15 4 4 7 41:46 12
6. I. C. Arad 15 5 1 9 30:53 11
7. Ind. linii Timiș. 13 3 2 8 32:77 7
8. Voința Cluj 14 2 3 9 29:61 7
9. Mureșul Tg. Mureș 14 3 1 10 34:72 7

10. Progresul București 13 1 1 11 17:74 3

TENISOEC/MP

ACT FINAL iN CAMPIONATUL
REPUBLICAN INDIVIDUAL

RUGBI

in perspectivă, 
meciuri interesante
Azi și mîine — o nouă etapă 

.plină' în campionatul republican 
de rugbi. Șase meciuri, toate la fel 
de interesante. în prima partidă, 
Dinamo va juca pe teren propriu cu 
Precizia Săcele. Rugbiștii bucureș- 
teni păstrează, desigur, prima șansă, 
dar meciul nu poate fi considerat 
dinainte jucat, deoarece echipa din 
Săcele prezintă multe caracteristici 
comune cu formația gazdă : tinerețe, 
rapiditate, spirit combativ. Partida 
va începe la ora 16,30 și va fi con
dusă de N. Cervinschi.

Celelalte meciuri programate în 
Capitală vor avea loc mîine dimi
neață, în cuplaj, pe stadionul din 
șoseaua Olteniței : de la ora 9, Gri- 
vița Roșie va întîlni echipa Univer
sitatea Timișoara (arb. CI. Horo- 
vitz), iar de la ora 11 Constructorul 
va juca cu Farul Constanta (arb. 
Șt. Constantinescu). în perspectivă, 
un cuplaj atractiv. în care forma
țiile oaspe sînt hotărîte să infirme 
tradiția și să realizeze scoruri cit 
mai strînse.

Săptămîna viitoare, Capitala găz
duiește ultimul act al actualei ediții 
a campionatului republican indivi
dual de seniori. Acest al doilea con
curs oferă prilej finaliștilor de a-și 
majora punctajele obținute în prima 
manșă a campionatului, disputată în 
iulie la Brașov.

Spectatorii bucureșteni vor putea 
urmări în întrecere pe cei mai buni 
tenismani ai țării, in frunte cu I. Ți- 
riac, I. Năstase, P. Mărmureanu, G. 
Bosch, C. Popovici, C. Dumitrescu, 
V. Marcu, I. Sântei, precum și ju
cătoarele fruntașe ludit Dibar, Eca- 
terina Horșa, Mariana Ciogolea, Eleo
nora Dumitrescu, Agneta Cun.

întrecerile încep luni, pe terenu
rile de la Progresul și continuă pînă 
duminica viitoare.

republicane. Cu acest prilej își dispută 
întîietatea 190 de sportivi din 21 do 
asociații și cluburi sportive din Bucu
rești și din țară. Trăgătorii (seniori și 
senioare) se vor întrece pentru obține
rea titlurilor de campioni republicani 
pe 1966 la probele de armă liberă cali
bru redus 3x40 f, armă standard 3x20 
f. și 60 f. culcat, armă militară 3x20 
f., armă sport 3x20 f., armă liberă ca
libru mare 3x40 f., pistol viteză, pistol 
calibru mare, pistol liber și skeet (talere 
aruncate din turn).

Concurenții s-au pregătit intens pentru 
acest „examen44 și sperăm că vor obține 
cifre ridicate, chiar noi recorduri repu
blicane la unele probe.

In prima zi se dispută două probe di
ficile: skeet (manșa I 100 de talere) și 
armă militară 3x20 focuri. La întrece
rile de skeet participă și trei trăgători 
din R.F.G. Este vorba de Konrad 
Wirnhier (fostul campion mondial), 
Walter Skersiess și Peter Graf llohent- 
hal, sportivi bine cotați pe plan inter
național. Dintre skeetiștii noștri care se 
vor întrece mîine. amintim pe Gh. Sen- 
covici, B. Marinescu, 1. Albescu, S. 
Diacon u ctc.

întrecerile de mîine încep la 9,30.

30*

Astă scară, pe Ciulești:

Meciuri In campionatul pe echipe

T R

Mîine, pe Tunari:

ÎNCEP CAMPIONATELE 
REPUBLICANE

Incepînd de mîine, : timp de o săptă- 
mînă, poligonul Tunari va găzdui cca 
mai îțiare întrecere internă: campionatele

Final pasionant în „Tarul României"
(Urmare din pag. 1)

Insă ourînd reperați de arbitri și la 
sfîrșitul etapei vor adăuga celor 20 
de minute pierdute, încă 5 de pena
lizare. Este o pedeapsă blîndă, în
trunit s-a tinut seama că ei se află 
la prima abatere. Să sperăm că va 
fi și ultima !

Ce s-a întîmplat mai departe este 
clar. Cei doi s-au... cumințit, iar plu
tonul a continuat să ruleze în ritm 
de bolid. Media orară finală (43,376 
km) ne scutește de alte comentarii.

Sprintul de la Săvîrșin (km 82) a 
fost cîștigat de Ciumeti, urmat de 
Gh. Suciu, Șt. Suciu și C. Gontea. 
Cu 22 de km înainte dq sosire a fu
git Gh. Moldoveanu, dar a fost prins 
după 7 km. Mai... norocoasă s-a do
vedit a fi încercarea lui Tesselaar și 
Rîndașu (a, participat un timp și P. 
Neacșu dar a căzut) care în apro
piere de Deva o zbughesc din olu- 
ton. Hotărîți în reușita acțiunii, ei 
realizează repede un mare avans. 
Deși face eforturi vizibile, grupul 
masiv nu reușește să-i prindă. Tes
selaar se arată mai bun la sprint 
decît Rîndașu. CLASAMENTUL E- 
TAPEI : 1. H. Tesselaar 3h. 32:38, 2. 
M. Rîndașu ac. timp, 3. I. Cosma 3h 
33:26, 4. L. De Groot, 5. G. Vian n, 
6. G. Moiceanu, 7. H. Benjamins, 8, 
Gh. Suciu, 9. C. Dumitrescu, 10. Gh.

Răceanu același timp. Plutonul a cu
prins 38 de rutieri. T. Vasile și Al. 
Sofronie au fost marcați cu timpul 
de 3h 52:43.

CLASAMENTE GENERALE : indivi
dual : 1. GH. SUCIU (București) 29h 
50:39, 2. I. Cosma (Steaua—Dinamo) la 
0:48, 3. C. Ciocan (St. — Din.) la 2:53, 
4. N. Ciumeti (Buc.) la 3:31, 5. Șt. Suciu 
(România Tineret) la 14:22, 6. C. Dumi
trescu (România) la 16:10, 7. L. Zanoni 
(Rom.) la 16:29, 8. G. Vianen (Olanda) la 
17:37, 9. H. Tesselaar (Olanda) la 18:15, 
10. Fr. G’era (Rom.) la 19:33. 11. I. Ar- 
deleanu (Rom.) la 19:52, 12. T. Vasile 
(Rom. Tin.) la 25:09, 13. G. Moiceanu 
(Rom.) la 25:54, 14. Gh. Moldoveanu 
(Buc.) la 29:20, 5. W. Egyed (St.—Din.) 
la 31:13, 16. W. Ziegler (Buc.) la 31:17, 
17. C. Grigore (Rom. Tin.) la 34:23, 18. 
E. Rusu (Buc.) la 34:37, 19. H. Benja
mins (Olanda) la 35:11, 20. L. De Groot 
(Olanda) la 37:09; echipe: 1. BUCUREȘTI 
89h 56:27, 2. Combinata Steaua — Dina
mo la 9:08, 3. România Tineret la 9:20, 
4. România la 24:44, 5. Olanda la 50:08, 
6. Ploiești la lh 31:16, 7. Combinata 
Cltîj — Tg. Mureș la 2h 32:44, 8. Com
binata Voința — Olimpia la 3h 03:37, 9. 
Constanța la 4h 16:44.

Clasamentul sprinterilor (tricou vio
let): 1. I. Cosma 54 de puncte, 2. G. 
Moiceanu .48 p. 3. G. Vianen 46 p, 4. 
C. Dumitrescu 39 p, 5. L. De Groot 35 
p, 6. Gh. Suciu 25 p.

Sîmbătă se desfășoară etapa a Xl-a, 
Deva — Călimănești: 196 km,’ iar dumi
nică etapa a XH-a (ultima) Rm. Vîlcea 
— București: 175 km. Sosirea în ultima 
etapă va avea loc pe velodromul Di
namo în jurul orei 17.

O singură etapă a mai rămas de 
disputat în prima parte a campionatu
lui republican pe echipe. Azi și mîine, 
8 din cele 10 selecționate regionale 
participante la această importantă com
petiție voi lupta pentru ocuparea unui 
ioc cît mai bun în clasamentele respec
tive. După cum se vede, etapa nu 
este completă, deoarece selecționata re
giunii Galați (care urma să întîlnească 
combinata Argeș-Ploiești) a susținut a- 
seară partida internațională cu echipa 
Dynamo Berlin.

Așadar, etapa a V-a programează doar 
trei meciuri. In seria L, echipa Bucu- 
reștiului va întîlni astă-seară de la ora 
18,30 ia „potcoava* stadionului Giulești, 
combinata Iași—Bacău—Suceava. For
mația Capitalei a fost remaniată sub
stanțial, astfel că în partida de aștă- 
seară vor urca treptele ringului urmă
torii „IO44: C. Alexandru, 1. Lungu, 
N. Pit iu, C. Negoescu, bl. Băloiu, S. 
Dumitrescu, C. Niculescu, V. Tecuceanu, 
l\l. Constantinescu și L. Gavrilă.

In seria a 11-a, selecționata regiunii 
Oltenia va primi vizita echipei Crișana- 
Maramureș. Partida se va disputa la 
Craiova. Gazdele vor face tot posibilul 
să cîștige în lî Ini rea, pentru a... sălta 
un loc în clasamentul seriei. Aceasta, 
cu atît mai mult, cu cît beneficiază de 
avantajul... terenului. La Brașov, com
binata Mureș-A.M. + Brașov, va întîlni 
selecționata Banatului, în fața căreia 
are prima șansă.

OINĂ

Avintul Valea Roșie

și Biruința Gherâești — 

in finala pe țară

© Stadionul din Tulcca a găzduit — 
în cadrul etapei a doua a fazei de zonă 

dubla • întîlnire dintre Biruința Ni- 
culițel (regiunea Dobrogea) și Avîntul 
Valea Roșie (regiunea București). Re
zultatele: 17—4 (tur) și 12—4 (re
tur) în favoarea echipei Avîntul.

Cu toate că a cîștigat, echipa din 
Valea Roșie nu s-a comportat la ni
velul așteptărilor. Explicația ? In pri
mul rînd au lipsit din formație, nemo- 
livat după cum nea informat conducă
torul echipei, o serie de jucători de

Sosire strînsă la Arad, la finișul etapei a IX-a. Olandezul Vianen, învingător, ridică mina în 
semn de salut Foto: Aurel Neagu

4 4

bazfi. Apoi, Constantin Tiță și llie 
Tene excesiv de nervoși, au frlnat 

multe ac|iuni la „prindere44, trăgînd din 
poziții nefavorabile sau au pasat fără 
adresă. Comportarea necorespunzătoarc 
a jucătorilor menționați trebuie să 
constituie un semnal de alarmă pentru 
conducerea secției de oină, întrucît e- 
chipa din Valea Roșie s-a numărat în 
ultimii ani printre principalele preten
dente la titlu

Totuși se cuvine să subliniem evo
luția jucătorilor Petre Popescu, Elorea 
Bunibăcel și Gheorghe Necula care au 
realizat prețioase puncte din „bătaia** 
mingii, precum și comportarea promi
țătoare a juniorului Ștefan Eftimie.

• Superioară atît la „bătaie44 cit și 
la „prindere*4, Biruința Gherăești (regi
unea Bacău) a întrecut formația Avin
tul Bucești (rcg. Galați) cu 13—0 șî 
17—4, calificîndu-sc In finală.

• Ultima etapă a fazei de zonă 
programează duminică următoarele par
tide: Apoldul de sus (reg. Hune
doara)— Torpedo Zămești (reg. Bra
șov); Victoria Andrieșeni (rcg. lași) — 
Victoria Cristești (reg. Cluj); Recolta 
Boureni (reg. Oltenia)—Bega Timi
șoara; Energia Rîmnicel (reg. Ploiești) — 
Viața Nouă Olteni (reg. București).

Tr. I.

■CZXJEEZZHI
Jocurile devin din ce in ce 

mai echilibrate, mai viu disputate
Cu fiecare etapă consumată, dis

puta din cele 6 serii ale campio
natului republican de handbal devi
ne tot mai echilibrată, mai intere
santă. întrecerile echipelor feminine 
și masculine din seria I — care vor 
desemna cele două formații ce vor 
îmbrăca tricourile de campioane ale 
țării — este mai animată, surprizele 
și, mai des, rezultatele strînse sau 
victoriile obținute în ultimele se
cunde fiind consemnate în desfă
șurarea fiecărei etape.

Așa îneît nu este etapă care să 
nu furnizeze jocuri atractive, aprig 
disputate și cu răsturnări neaștep
tate de scor. Și acest lucru deter
mină situații cu totul surprinzătoa
re, așa cum este aceea din seria ■ I 
feminină, unde Rulmentul Brașov, 
care anul trecut a evitat „milimetric" 
retrogradare^, conduce în clasament, 
iar Universitatea București, frunta
șă în ediția trecută, înoată în pre
zent în „apele tulburi" ale ultimelor 
locuri... In aceste condiții, aproape 
oricare joc din această întrecere de
vine un derbi. Vom menționa însă 
că mîine au Ioc în Capitală trei 
meciuri așteptate cu mult inte
res : Rapid — Rulmentul Brașov, 
Progresul — Universitatea Timișoa
ra și Universitatea — Mureșul Tg. 
Mureș.

în seriile masculine sînt progra
mate partide ale căror rezultate vor 
produce serioase schimbări în cla
sament. în seria I, după victoria de 
joi de la Bacău, Steaua se menține 
în „plasa" lui Dinamo București, am
bele echipe fiind acum la egalitate 
de puncte. Cît privește seria secun
dă, aci s-au detașat Timișul Lugoj 
și proaspăt promovata Voința Bucu
rești, care răsturnînd toate calculele, 
conduce în clasament. Este lesne de 
înțeles că meciul dintre aceste două 
echipe, programat mîine în Capitală, 
suscită un interes , major, cu toate 
că este vorba de un joc din seria 
a Il-a.

(Programul jocurilor din Capitală 
la rubrica „Unde mergem ?")

• BASCHET. — Sala Dinamo, 
de la ora 18 : Rapid — I.C.F., Di
namo — Academia Militară, — 
meciuri în cadrul „Cupei Fede
rației".

• RUGBI. — Stadionul Dina
mo, ora 16,30 : Dinamo — Preci
zia Săcele (categoria A).

• FOTBAL. — Stadionul Repu
blicii, ora 19: Progresul Bucu
rești — Politehnica Timișoara (ca
tegoria A).

• ATLETISM. — Stadionul Re
publicii, de la ora 15: meciul 
România — Italia.

• • HALTERE „Cupa Progre
sul" la juniori. Ora 17, stadionul 

® Progresul din str. Dr. StaicovicL

duminică
_ • BASCHET. — Sala I.C.H.F.
™ (str. Uranus), de la ora 9,30: 
— Steaua — I.C.F., Rapid — Aca- 
™ demia Militară, — meciuri în ca- 

drul „Cupei Federației",.
• RUGBI. — Stadionul Con- 

0 structorul, ora 9 : Grivița Roșie — 
Universitatea Timișoara ; ora 11 :

• Constructorul — Farul Constanța, 
— meciuri în cadrul categoriei A.

• • POLO. — Bazinul Dinamo, 
ț de la ora 11 : Dinamo — Poli

tehnica Cluj, Rapid — Voința
0 Cluj (categoria A).

• HANDBAL. — Stadionul Ti
neretului . de la ora 9,15: Poli
tehnica București — Politehnica 
II Timișoara (m. II), Universitatea 
II București — Universitatea Cluj 
(m. II), Universitatea București — 
Mureșul Tg. Mureș (f. I). Politeh-< 
nica București — Universitatea II’ 
București (f. II) ; teren Progresul, 
ora 9,30: Progresul București — 
Universitatea Timișoara (i. I) ; 
stadion Dinamo, ora 10: Voința 
București — Timișul Lugoj (m. II), 
ora 11,15: Dinamo București — 
Politehnica Timișoara (m. I) ; te
ren Giulești, de la ora 14,45 : 
S.S.E. nr. 2 București — Spartac 
Constanța (f. II), Rapid București
— Tractorul Brașov (m II), Rapid 
București — Rulmentul Brașov 
(f. I).

• FOTBAL. — Stadionul Di
namo, ora 10 : Dinamo Victoria — 
C.F.R. Roșiori (juniori), ora 14,15: 
Dinamo Victoria — Poiana Cîm- 
pina (categoria B), ora 16: Dina
mo București — Steagul roșu Bra
șov (categoria A) ; teren Timpuri 
Noi, ora 9,30 : FI. roșie București
— Farul Constanța (juniori), ora 
11 : FI. roșie București — Meta
lul Tîrgoviște ( categoria C) ; te
ren „23 August" III, ora 10: Me
talurgistul București — S.N. Ol
tenița (juniori); teren „23 August' 
IV, ora 10: Viitorul București — 
Metalul Buzău (juniori).

• ATLETISM. — Stadionul Ti
neretului, ora 8,30: „Ziua săritu
rilor" ; stadionul Republicii, or* 
15: meciul România — Italia.' j

• TIR. — Poligonul Tunari de 
Ia ora 9,30: campionatele re
publicane (probe de talere arun
cate din turn și armă militară).

• HALTERE. — „Cupa Progre-
® sul" la juniori. Ora 10. stadionul 

Progresul din str. Dr. Staicovici.
® • LUPTE GRECO-ROMANE —
a Sala Giulești de Ia ora 9 : între- 
’’ cerile echipelor din grupa a IH-a 
a a campionatului republican, ca

tegoria A.

A
In fiecare seară,

la patinoarul „23 August" din Capitală,

de la ora 19,30 A ,

FEERIE PE GHEAȚĂ
Un spectacol de patinaj, balet și muzică prezentat de 
ANSAMBLUL DE PATINAJ ARTISTIC AL UNIUNII SOVIETICE 

1N PROGRAM, niiincrc de marc atracție: DANS clasic. 

MODERN SI ACROBATIC, MOMENTE COMICE CtC.

Bilete —la casa patinoarului
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Cu Marino 
despre

văzduh cădeau fulgi 
de zăpadă.

de Brașov, 
mică, zeci

Aproa- 
într-o 

de ci- 
și no.ap-

Se apropia sfîrșitul anu
lui. In cabanele de pe Va
lea Prahovei se făceau 
pregătiri pentru Revelion. 
Din 
mari 
pe 
gară
neaști filmau ziua 
tea. Se lucra intens la pri
mele cadre din „Steaua fără 
nume", coproducția romă- 
no-franceză. In rolul prin
cipal 
Vlady.

(i(lona\: Marjna

cunoașteți de -.nultă 
pe... Mona?-am în^

— O 
vreme 
trebat-p, în una din pauze.

f — De aproape un an. 
Mi-a plăcut piesa lui Se
bastian de la prima lectu
ră. Și am acceptat ime
diat propunerea prietenu
lui meu Colpi, de a inter
preta roilgl respectiv.

— Vă place acest decor ? 
— am întrebat, arătînd 
spre munții înzăpeziți.

șt patinajul sînt 
ca,re egalează —

— dragosțea mea 
fUfn. Șl sînt sigură

— Mai încape întrebare? 
Și nu numai din punct 
de vedere artistic. Abia 
aștept o Clipă liberă pen
tru a-mi pune schiurile. 
îmi place foarte mult 
sportul. Schiul, înotul, gim
nastica 
pasiuni 
poate 
pentru
că și peste 3Q de ani spor
tul îmi va Umple clipele 
libere ca și acușn. Ba poa
te chiar mai mult. Ați 
auzit de celebrele „ore de 
sport” ale lui Chaplin? El 
afirmă că acestea prelun
gesc tinerețea, vigoarea... 
Și are dreptate. Dacă ați 
vizionat „Vrăjitoarea**, un 
film în care am jucat cu 

în urmă, vă amintiți 
desigur de „recitalul» spor
tiv pe care mi l-a prile
juit rolul respectiv, 
trenamentul continuu 
multilateral nu poate 
înțocuit de...trucaje t

In România am avut
lejul șă cunosc nu numai 
actori minunați, de tațig 
„Șefului gării** (n.n. parcei

An-
Și 
fi

pri-

Impricinati: OMUL și
CARAIMANUL

Mnrtori: BÂBELE

Omul: Bună dimineața, 
vecine f

Caraimanul: Mă rog...
Omul: Dar ce ai de ești 

așa înnegurat? Și ce faci 
acolo ?

Caraimanul: Mai întrebi? 
Reclamație. Te dau in ju
decată !

Omul: Pe mine? Dar 
ce-ți făcui, vecine ?

Caraimanul: O viață im
posibilă, dom’le !, Se vede 
că asta de sus e crucea pa
timilor mele...

Omul: Să mă fac mușu
roi dacă-nțeleg ceva !

Caraimanul: Nu-nțelegi ? 
îmi iei pîinea, mă sabo
tezi, asta faci!

Omul: Fă-mă, frate, să 
pricep, cum te sabotez?

Baba I: Aici iese cu bu
cluc mare, soro !

Caraimanul: Cum?
primul rînd că nu te-ai 
mulțumit cu fauna din pă
durile noastre și ai adus 
nu știu dp pe unde tot 
felul de pocitanii exotice. 
Mă rog, frecare e liber să

In

Cu 20 de metri
mai mult !

iH|
Ml

Pe concret

A
La „europenele» de 

Budapesta n-au fost 
! registrate, în general, 

zultate... fenomenale, 
totuși, ce mare diferență 
este între performanțele 
ce s-au obținut acum și 
cele care au fost realizate 
în 1934, la Torino, la pri
ma ediție a „eui!openelor“.

Iată cîteva exemple : 
800 m : 1:45,9 (1:52) ; pră
jină : 5,10 m (4 m) ; disc : 
57,42 m (50.38 m). Dar, cea 
mai sugestivă antiteză ne-o 
oferă aruncarea ciocanu
lui : 70,02 m (50,34 m !).

la 
în- 
re-
Și

■

In 
box 
temutul de pe ring s-a 
rupt și publicul a aș
teptat să fie reparat.

cursul unei gale de 
de la Craiova. aș-

Zicalele eterne
Se pot modifica :
Pe ring, cum vei așterne, 
Așa... vei repara.

Activitatea sportivă a 
încetat de mult în co
muna Izvoru, regiunea 
Oltenia.

Vltidy 
sport!

Anghețescu), Eugenia Po- 
povici, Birlic și alții, dar 
și sportivi de renume cu 
care m-arg întîlnit în minu
nata Poiașnă de la poalele 
Postăvarului. Mi.am expri
mat deseori dorința de a 
realiza gn film în care 
să cint, sfl dansez... ?i — 
de ce nu ? — să fac sport.

Ochii Marinei Vlady lu
ceau de bucurie cînd vor_ 
bea despre sport și poate 
că ar mai fi discgțgt 
mult pe această temă, dar 
regizorul Aurel Samson 
și-a invitat protagonista 
in birroul șefului gării, 
începea turnarea unei noi 
secvențe g filr^ului pe 
care îl veți vedea, zilele ce 
Vin, pe ecranele noastre.

AUREL CRIȘAN

Replici...
învinsul : „tn definitiv 

întîi a fost bronzul și 
apoi aurul

Boxerul fricos : „N'ai, 
dom’le, unde să te miști 
în ringul ăstal“

Ciclistul : „De ce n-o 
fi opărind și un mers al 
trenurilor de marfă ?“

facă ce vrea în gospodăria 
lui, dar nii în dauna ve
cinilor. Te-aș ruga să-rai 
spui ce caută leii dumitale 
în pădurile mele, ca să-mi 
tulbure liniștea? Ba le-ai 
mai agățat dje gîț și oițe un 
radio sau magnetofon cu.

CEARTA MONTANA

VARIETĂȚI
CINB VA Fi ^MISS CAM- 
FLONATUL EUROPEAN 
DE BASCHET — 7966“ ?

Continuînd tradiția „eu
ropenelor" de baschet fe- 
niiniii, ziariștii prezenți la 
ediția jubiliara a acestei 
competiții care va începe la 
1 octombrie vor fi invitați 
să desemneze la Cluj, în 
seara zilei de 9 octombrie, 
pe „Miss Campionatul Eu
ropean de baschet — 1966“

La ultima ediție desfă
șurată în 1964 la Buda
pesta, aprecierile gazeta
rilor s-au oprit asupra ju
cătoarei franceze Nicole 
Pierre. In acest an, însă, 
antrenorul francez a renun
țat [a șeryiciile 
tei" sale, astfel că 
Cluj „disputa" este cqțp- 
plet deschisă. Și probabil 
că cei carp urmăresc acti
vitatea basclietbalisțică diu 
tara noastră nu vpr rămipe 
Surprinși aflțnd că printre 
candidatele la titlu se află 
și reprezentanta noastră E 
caterina Vogel, laureată re 
cent — Ia Balcaniada de 
la Skoplje — cu această 
distincție.

Afrodi-

IfTORJA NU S-A RE
PETAT...

Mildenbejger » 
treilea boxei care a 
să rezjșțe ^tît

Karl
fost al
reușit 
mult lui Cassiuș Clay.
1965, Flpyțl P-atțerșon 
ajuns și el la repțiza

de 
în
a
9

J2-a, iar la începutul aces
tui an canadi^pp.1 George 
Chuvallo n-a putut fi în
vins decțt la pimcțe, după 
15 țepji^ d.e luptă. în

sportive
Șahistul ; „Repede mai 

trece vremea !*
Spriptexul : „Respectă 

rîndul, amice !“
Rugbistul la grămadă: 

„Da' nu te mai înghesui 
așa, frate 1“

Halterofilyl; „Singur 
să le fac pe toate 1“

dumitale! Parcă aș fi 0 
carte de telefon...

Baba I : Are dreptate, 
sărmanul. Aia se primeneș
te o dată la doi-trei ani pe 
cînd noi...

Caraimanul: Poftim»
„Gina și $pre.l“, „Pațdaițl

<le-a

momenlul aprigii partidei, 
Karl Miidenberger era net 
depășit la puncte, 
lungul meciului el fiind
trimis și de trei ori la po
dea. Arbitrul din ring, en
glezul Teddy Waltham, a 
consemnat 7 reprize în fa 
voarea lui Clay, 2 în a- 
vajitajul fui Miidenberger 
și 3 egale.

Un amănunt interesant : 
coța pari ușilor a fost de 
10—1 în favoarea lui 
Clay, ceea ce i-a făcut pe 
unii să remarce că, în urmă 
cu 30 de ani, Joe Louis 
era favorit tpt la 10—1 
în primul lui meci du Max 
Schmpllipg, de care avea 
șă fie învins prin K. O. în 
rcpcizg a 12-a. Dar și în 
box, de multă vreme, ista 
ria a încetat să se mai 
repete...

Clay va boxa la 14 no
iembrie cu Cleveland Wil
liams, iar la începutul li
nului viitor se va lntîlni, 
în fine, țu Emie Țerrell.

k

Echipajul L.
Inginerul Lucian Pre- 

desen este cunoscut în lu
mea... pînzelor. El a ur
cat de mai multe ori pe 
podiumul învingătorilor 
în diferite regate interna
ționale. La recenta ediție 
a campionatelor republi

cane de ' .
riatul concursului 
gistrat la clasa 
zul Zburător" un 
L. Preclesțty — 
descu reprezentînd 
I.S.E. București.

Suțpr-țnș, el a 
pe repre^ețitantul 
pentru lămuriri. N-a fost 
o greșeală. Echipajul 
L. P.—L. P. era fqrmat

ia li ting, secreta- 
a înre- 

,01ande- 
echipaj 

L. Pre- 
clubul

chemat 
clubului

înaintea etapei a Vl-a
Sta,u ța masă și aștept 
Muza, șă-mi aține chinul, 
(nflicfydu-mi, înțelept, 
Cum sg termin buletinul.

Și-așteptînd, mă hazardez 
In diverse presupuneri 
Și mă zbucium și oftez, 
Dind neputincios din urneri.

Steagul roșu — doară știu 
Cînd fiu crezi îți sare...

zidul; 
O fi fost bătut la Jiu, 
Dar a întrecut... Madridul !

și minerii... ru Rapid... 
îndoielile abunclă i
Jiul pare favorit, 
insă mingea... e rotundă l

Campionii au tn gînd 
O vicțQrie... la mare...

Omul:, Amarnic gre
șești, frate Caraimane, că 
poți să cjezi asemenea lu
cruri despre un munte bă- 
trîn ca mipe. Oare nu-mi 
sînt și mie la fel de drpgi 
turiștii ? Uite, de cite ori 
întîlneșc pe meleagurile.

tranzistori.
Baba II: Auzi soro! 

Ce ne facem dacă vin și la 
noi ?

Baba 
te lasă 
cînd au 
cută și 
rieți pe excursioniștii 
ceia?

Caraimanul: Dar castorii 
care îmi lasă tot felul de 
urme, aceia de uncie vin ? 
Sosește omul la mine, dor
nic să petreacă cîteva ore 
în liniște, departe de larma 
orașelor și Ce găsește ?

Baba II: Junglă !
Caraimanul: Plivește și 

dumneata la straiele astea■ : « - - : - .f )
de pe mine ! Uite în ce hal 
le-au adus ciocănitoarele

,Sfîntul“, „Ange 
,Fantomas“...
77,: Parcă era și

p L. P

N-ae, fotbalist la toartă, 
A găsit totuși o cale 
Să-l mai vadă

Stă in poarta...

satu-n 
poartă : 

casei sale.

de la
au primit

Fotbaliștii
C.S.M.S. lași 
pînă acum 18 goluri.

Azi ieșenii cu amar
Cintg. bietului portar :
„De ți-gr spune voarțg ța 
Cite... goluri are-n ea !*}

Rezistenta lizlcă a = 
rugblștUor de la Pro- 
greșul București du- === 
reazg la un meci cel == 
mult 60 de minute.

I: Se cunoaște că 
memoria. Ai uitat 
fost săptămîna tre- 
i-a băgat în spe- 

’ ’ -j a-

lan“, 
lica...f,

Șaka
unul Copiau, soro !

Caraimanul: Apoi cim
panzeii aceia care-și'fac din 
podoabele mele tot felul d» 
spade și pușcoace. Și te-aș 
mai întreba, mă rog, un 
lucru: de unde moda asta 
de mai pe la toate cabanele 
din Bucegi, să se che- 
fuîasca de nu mai pot cei
lalți oameni să se odiîi: 
nească nici după ora două 
de noapte? Profiți desigJ.r 
că ordinea și paza lasă de 
dprit... Ca și controlul?...

Baba I: N-am mai vă
zut unul, din postul Paș- 
telui...

mele o figură nouă simt 
că întineresc. Ce poate fi 
mai frumos decît să știi 
că datorită ție a.par în ini
ma omului sentimente cu
rate, că faci să-i crească 
pofta de viață, că-i întă
rești sănătatea... Păcat că 
nu poți să-mi vezi copacii 
cît îs dp răpiți d.e sticlele 
goale sparte dp ei, de poar 
te să se nenp.rogeă^ș.că omul 
cîn.d se țntinde la umbra 
lor. Sg.ui că-i- menajeria 
mea, cuip tot atît de bine 
aș put.ea să, spun și eu 
că-i a duniitple, sau a ba
belor acelea cafe cască gura 
la cearta noastră.

Baba I: Bațje? Hm, mo
jicul...

din Lucian Predescu-talăl 
și Lucian Predescu-fiul.

Ele altfel, nici mama n-a 
făcuț... opinie separată. 
Foto și text :

P. ROMOȘAN

Prin prezenta dau de știre z=x 
Ca sg nu existe certuri ! — 
Dovedesc ei pregătire,
Insă numai... pe treisjer- z=z 
turi. =

V. D. POPA

Poșta magazin
N. B., CRAIOVA. — „Ur

mărind meciurile de fotbal 
de la începutul acestui 
campionat, ațp constatat 
că trei jucători și-au mar
cat cîțe un gol în pro
prie poartă. Aceasta mi-a 
adus aminte de C.M. 
fotbal și mi-a inspirat 
mătparea epigramă:
Jucătorii noștri, 
Cum se vede treaba, 
Pe la „mondiale4* 
N-au privit degeaba!

OCTAVIAN LUCESCU, 
BUCUREȘTI. — De ce n-a 
participat Ella Consțanti- 
nescu la campionatele re
publicane de tenis de ma
să ? Sînțem de acord cu 
dv. că ar fi avut șanse.

ur

de Progresul.

Ce

Crau yitat de vremea cînd 
Cîștigau în deplasare.

Insă Farul, îndîrjit, 
Urmărindu-și interesul 
Vrea să bată, negreșit,
Ca să uite...

să fac?... De loc nu
știu .. 

Sînt pierdut pe jumătate l 
Ce să scriu și cum șă scriu, 
Să scot 13 rzzultate !

Supărat apoi de tot
Pe atîta poezie, 
Scriu bilete și le scot 
Ca la Lgțo : din -utie.

C. POPESCU-BERCA
— Schela Urlați —

Caraimanul: Dar atunci 
a cui e ?

Baba II: Ce mai, soro, 
eu îi opăresc cînd îi mai 
prind pe aiqi !

Omul: Nu știu. Să^-i în
trebăm pe cei de jioș.

Caraimanul: Bine, dar 
ce-i de făcut ca șă scăpăm 
de ei ?

. Omul: A>m auzit eă-i 
vorba să se înfj^eze; noi- 
grădini zoologiqe atunci 
precis n-o șă mai aveni 
asemenea mușafirj;.. <

C. O.CȚAVIAN

Dar 
inte, este mai t__ n^vr-
s-o urmărim în activitatea 
ei de antrenoare federală, 
unde are șanse mai mari: 
să pregătească p nouă... 
Eâla Conșt^ptinescu ! Sau 
mai multe...

CARMEN MOROIANU, 
SIBIU. — Voleibalistul pe 
care îl admirați dv., Ga
briel Udișteanu, 
de ani și șapte țuni. 
vă spun cînd •---»*

: ta 20 
Iată un ____
care se poate spione 
este la înălțime la... 
priu w "
(referindu-ne 
campionate mondiale 
la Praga).

CONSTANTIN RUJ-OIE, 
P.LO^ȘTI. — Este pr.e'a 
devreme, după 5 etape d.e 
cahipîonat, să facem... me
dii, ‘bar, ‘ dacă ați făcut 
acest lucru, să vedem care 
slnt rezultatele : 1. Mîndru 
(8,40), 2. Gognea (8,20), 
M^iai ion^șcu (8), 
NiyiweiHjer Iii și 
„(7,<0), 6. Mafteuță 
7—8—9—10. Corn^n, 
Ringheanu și Ion 
(7,66). Să dăm și numele 
Celor • amenințați cu... co-

poate că. de-aci îna- 
pasionaut

are 21 
ti • să ,‘înd împlinește 

februarie 1967. 
uri jucător despre 

că 
pro- 

Gl,90 m) și lâ figurat 
la recentele 

" * de

rigența? Poate că le-ar- ——- 
folosi: Danileț 4, Goran 
și Ivansuc 4,33, Gref 4,66, =
Pescaru 4.75...

GH1. POPESCU, CQMU- ~ 
NA BEREVQIEȘTI. — B g=S 
Pavlo.vici ipacă acum, în === 
cațegorja B, la A.S.A. Tg. ±=3 
Mureș. A împlinit la 2 a- 
prii ie 24 de ani. El eșțe 
originar din București. 2) se=s 
Portarul echipei Steaua, = 
Haidu, are aceeași vțrstă. = 
Scuzați : e cu două lupi 
mai tînăr 1 Nu știu dacă 5== 
e cel mai înălt foțbațist = 
din categoria Ă, deși are 
1,90 m înălțime. îi face 7—: 
concurență, în această pri- 
vință, Sțocker de la Miul EE- 
Petroșeni ! ~

ȘTEFAN PALL. COMU- = 
NA CIUDANOVITA. — ==
Cam qiqlte v.reți să ailați. = 
Nici la „cțpe știe... ciștț- 
gă” nu se pun atîtea în- === 
trebări ! Să vă răspund 
la problema care vă inte- 
resează cel mai mult: cine 
e Georgescu 
și cine este 
Metalurgistul 
Sînt jucători . . _ .
tivat Ia Steaua și, respec
tiv. U.T.A.

ROMEO POENARU, RE
ȘIȚA. — Din recomandări
le pe care le faceți unor 
echipe de foțbal în ceea 
c.e privește lectura, ne-âm 
oprit asupra următoare
lor :

Universitatea Cluj : 1N-
TUNȘ^ARE — Cezar Pe
trescu ; U.S.M.S. : DE LA 
POTQJP ÎNCOACE — V. 
Ețn. Galan ; Politehnica 
Timișoara1: PE MUCHE DE 
CUTIT — M. Beniuc ; Pro
gresul : Îndrăzneala

— Marin Preda.
țON CIUF(J, ȘIMJLEU# 

Ș1LVA,N1EI. ' — Referin- 
du-vă lâ faptul ‘’

de la Farul =—•
Floruț de la = 

București.
care au ac- ===

i

3.
4—5 

Chivu 
(7,75), 

Rakși, 
Vasile

că porta
rul echipei C.S.M.S., Con- 
stântipeșcu, a primit no
ta... 1 după meciul cu 
țțapid, ajmir^Uți 9 vorbă 
care circulă printre șco
lari : „A zburat balonul și 
â rămas-., bastonul La 
CQpstftn,ânjeșcu a fpst și 
mai rău : a zburat bas
tonul și a rămas... balo- ! 
nuL I

DUMITRU DOROVEI. 
aucu,RE;ȘTI. — Prie.temjl 
dv. este, probabil, un su
porter al Progresului, car,e 
nu vrea să-și aducă a.minr 
te <lecî-t de ceea ce ii... 
convine! tn ediția 1863—64 
~ campionatului categorieia

■fi
ft

ȘTI ATI CA...
...în cadrul unui con- Fr&nt.bi'', este un ,produs* 

curs internațional dc ațje- al F.S.G.T. (Fedexatia 
tism desfășură/.: re,ce/it. in *’-r' 
Elveția, Ralph Boston a 
realizat c^a maj bupă 
performanță a sa la... 110 
metrj garduri ? 14 secun
de ! '■

...Lucien Aimar, cîști- 
ga|pr,ul ediției din acest 
an a „Turului ciclist al

sp 6rt^ VA 5.’,; <îc «pmnastixță 
muriciforfca^ă)? IpceputUr 
r;le a^tiyitaț^i sale coin.- 
petiționaje și chjar pri
mele succes.e ca;;e bau fă
cut remarcat sînt legate 
de celfc 11 curse la cafe 
a participat în organiza
rea F.S.G.T.

or

la fotbk./ în retur 
mai 1964), Raplii a

(la 
tn-î

A
.10 .
vins pe Rr,ogr,esul cu 5—0 
(3—0). Patr.u din. cele 5 go
luri ale rapidiștilor au fost 
înscrise de Iones.cu.
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Trinisul nostru special la C. M. de gimnastică.
fc. i in11iiumri—^—aBii id 11 ii 11■ mr—

lltfico Russu-Șirianu, transmite prin telex:

Echipa Japoniei și Mihail Voronin 
au cucerit primele titluri

în întrecerea feminină conduc echipa U.R.S.S.
și Vera

Exercițiile impuse la femei s-au 
încheiat cu rezultate foarte strînse. 
După evoluția tuturor grupelor, echi
pa U.R.S.S. s-a menținut în fruntea 
clasamentului cu o diferență mică 
fată de următoarea clasată, echipa 
Cehoslovaciei, pe care, la rîndul ei, 
o desparte de cea a Japoniei doar 
o zecime de punct. Formația japo
neză a evoluat la un nivel superior, 
prezentîndu-se (în special la para
lele) cu exerciții de o tehnică im
pecabilă. în urma acestor rezultate 
apropiate se prevede o luptă foarte 
strînsă și la exercițiile liber alese, 
ordinea primelor trei locuri fiind sub 
semnul întrebării...

După grupa fruntașelor urmează 
în clasament echipele R. D. Germa
ne și Ungariei. La individual, Vera 
Ceaslavska (Cehoslovacia) se află în 
frunte, urmată de sovietica Natalia 
Kucinskaia și de japoneza Keiko 
Ikeda. Diferențele la individual sînt, 
ca și în clasamentul pe echipe, de 
ordinul zecimilor sau chiar sutimilor 
, ? punct.

Gimnastele noastre se află, după 
exercițiile impuse, pe următoarele 
locuri : Elena Ceampelea 36 (36,566 
puncte), Elena Tutan 56 (35,765 p) și 
Maria Andrioaie 66 (35,399 p).

Clasamentul la fele după exerci
țiile impuse este următorul : pe 
echipe: 1. U.R.S.S. 191,358 p, 2. Ceho-

Căpitanu! echipei Liverpool, 
R. Yeats, purtind „Cupa Angliei", 

cucerită in anul 1965

Meciul de atletism
(Urmare din pag. 1)

lungul anilor : 100 m — Leone (I) 
11,6, 1958, 200 m — Govoni (I) 24,4, 
1961, 400 m — Petrescu (R) 57,5,
1964, 800 m — Teodorof (R) 2:08,3, 
J962, 80 mg — Berloni (I) 11,0, 1961,

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR
SÎMBĂTĂ : ora 15: prăjină, ora 

15,30 : festivitatea de deschidere, ora 
16,00 : 400 m garduri, lungime, înăl
țime F, disc ; ora 16,20 : 100 m F ; 
ora 16.30 : 100 m; ora 16,45 : 400 m, 
lungime F, greutate F: ora 17,00 : 
800 m F ; ora 17,15 : 800 m ; ora 17,30: 
10 000 m, suliță ; oi-a 18,10: 4x100 m ; 
ora 18,30 : meciul de fotbal Progre
sul — Politehnica Timișoara; ora 
19,15 : 3 000 m obst.

DUMINICA: ora 15,00 : ciocan; ora 
16,00 • 110 m garduri, triplu salt, disc 
F, înălțime ; ora 16,15 : 200 m F ; ora 
16,30: 200 m ; ora 16,45: 80 m garduri 
F ; ora 17,00: 400 m F, suliță F, greu
tate ; ora 17,15 : 1 500 m ; ora 17,30 : 
5 000 m; ora 17,50: 4x100 m F; ora 
18,00: 4x400 m.

■4x100 m — Italia 46,7, 1962, lungi- 
|nie — Viscopoleanu (R) 6,11 m, 1964, 
■înălțime — Balaș (R) 1,85 m, 1962, 
"jreutale — Sălăgean (R) 15.95 m, 
1962, disc — Manoliu (R) 54,29 m, 
1961, suliță — Diaconescu (R) 55,30 
m, 1962. Cu siguranță că multe din
tre aceste „recorduri" ale întîlnirii

Ceaslavska
slovacia 190,995 p, 3. Japonia 
190,895 p, 4. R. D. Germană 187,494 p, 
5. Ungaria 186,527 p, 6. Franța 
183,193 p; individual compus: 1. 
Vera Ceaslavska (Cehoslovacia) 
39,032, 2. Natalia Kucinskaia (U.R.S.S.) 
38,865, 3. Keiko Ikeda (Japonia)
38,599, 4. Hiroko Ikenaga (Japonia) 
38,266, 5. Erika Zuchold (R. D. Ger
mană) 38,265, 6. Taki Shibuya (Ja
ponia) 38,232.

în ziua a treia a „mondialelor* de 
gimnastică, la ora 8 dimineața „West- 
fallenhalle" răsună de aplauze pre
lungite. începuseră exercițiile liber 
alese la bărbați, și aceasta nu ori
cum : în prima serie evoluau cele 
mai puternice echipe ale întrecerilor : 
Japonia și U.R.S.S. Adjectivele „ex
cepțional", „încîntător", .formidabil', 
de multe ori exprimate nu reflectă 
suficient calitățile exerclțiilor. Poa
te cuvîntul .nemaipomenit' a 
fost cel mai potrivit, întrucît 
acești sportivi — șl în special cel 
japonezi — au atins un nivel nemai- 
întîlnit în gimnastica masculină. Ele
mente de o dificultate impresionantă : 
salturi duble, piruete la bară; sal
turi cu șurub la sol; la inele cobo- 
rîri cu zboruri de-a dreptul nevero
simile ; torente acrobatice, dinamice, 
executate cu o viteză... cosmică, com-

Faceți cunoștință cu> > >

viitorii adversari ai fotbaliștilor
Peste cîteva zile, două echipe românești vor lua startul în actualele ediții 

ale competițiilor europene de fotbal rezervate formațiilor de club.
Ne-am propus să scriem în rîndurile de mai jos despre două viitoare adver

sare ale formațiilor noastre:

Cu cîteva zile în urmă făceam o suc
cintă prezentare a acestei valoroase for
mații care în decursul anilor a cîștigat 
de 7 ori titlul de campioană a Angliei. 
Acum sin tem în posesia altor amănun
te.

în această toamnă, după un start slab, 
echipa Liverpool este din nou pe dru
mul afirmării în marele maraton al 
campionatului englez. Campionii încep 
să se rodeze și obțin rezultate din ce 
în ce mai bune, apropiindu-se de plu
tonul fruntaș. în ultimele etape, băieții 
antrenorului Bill Shankly au obținut 
două victorii în deplasare, performanță 
remarcabilă în campionatul britanic. 
Ei au cîștigat cu 2—1 la Blackpool șl 
Southampton și au terminat la egali
tate (1—1) cu Sheffield Wednesday. îna
intea etapei de azi, Liverpool ocupă 
locul 10 (din 22 de formații) avînd ur
mătorul bilanț : 8 meciuri, < victorii, 1

ROMÂNIA—ITALIA
feminine vor fi îmbunătățite acum, 
pe stadionul Republicii.

★

Ieri după-amiază, cu un avion spe
cial, au sosit în Capitală cele două 
formații italiene. Dl. GIOSUE POLI, 
președintele Federației italiene de 
atletism (FIDAL), a avut amabilita
tea să ne prezinte pe antrenorii și 
sportivii care au făcut această de
plasare. în legătură cu meciurile, 
dl. POLI ne-a declarat următoarele t

„Am făcut o călătorie plăcută de 
la Roma direct la București. Atleții' 
și atletele noastre se simt bine și 
cred că vor avea o evoluție frumoa
să în compania sportivilor români. 
Aștept dispute interesante. Mă bucur 
că vremea este frumoasă, ca și la 
noi în Italia, fapt care va favoriza 
desigur rezultatele bune".

DR. GIORGIO OBERWEGER, co
misarul tehnic al FIDAL, ne-a măr
turisit regretul Său că Roberto Fri- 
nolli s-a îmbolnăvit chiar înaintea 
plecării și n-a mai putut face de
plasarea la București. în locul cam
pionului european Ia 400 mg va 
evolua Eddy Ottoz sau Sergio Bello, 
ceea ce în mod practic face deschisă 
lupta pentru întîietate la această 
probă.

Westiallenhalle, Dortmund, a XVl-a edifie a campionatelor mondiale de 
gimnastică: aspect din timpul executării exercifiilor impuse pentru 

bărbafi
Telefoto : U.P.I.—Agerpres

binații de o rară originalitate — 
ne-ar trebui pagini întregi numai 
pentru a înșira mișcările cele mai 
spectaculoase — toate executate cu 
asemenea precizie și corectitudine 
încît arbitrii aproape că nu mai 
aveau ce și de ce să scadă din 
punctajul maxim : majoritatea note
lor peste 9,701 într-un cuvînt, per
fecțiune...

La exercițiile liber alese, gim- 
naștii japonezi au mărit diferența 
de puncte în favoarea lor, acumulînd 
la sfîrșitul competiției 575,15 puncte, 
care le-au adus medalia de aur. Pe 
locul secund, gimnaștii sovietici cu 
570,90 puncte. Cu toate că la ora 
clnd transmitem mai urmează să in

meciuri nule, s Infringer], golaveraj 14:13 
și 10 puncte.

Antrenorul Shankly speră ca echipa 
pe care o pregătește să candideze din 
nou la titlul de campioană și este con
vins că în scurt timp internaționalii 
Byrne, Hunt, Lawler, Milne, Smith, Cal
laghan șl Thompson (care ay figurat în 
lotul englez pentru „mondiale”) să-și 
revină în dispoziția obișnuită de joc.

F.CSevilIi
Luînd legătura cu clubul Sevilla nl 

s-au comunicat cîteva date privind a- 
ceastă formație ce va reprezenta pito
rescul oraș din sudul peninsulei iberice 
în „Cupa orașelor tîrguri".

F.C. Sevilla este unul dintre cele mai

La Budapesta, un tlnăr 
de 21 de ani — Jurgen 
Haase — din Republica 
Democrată Germană, avea 
sa stabilească un nou re
cord al „europenelor*’, la 
10 000 m, cu timpul de 
28:26,0. După părerile spe
cialiștilor, Haase este tot 
atît de uimitor, pe cit au 
fost la vremea lor finlan
dezii Salminen și lleino, 
sau Zatopek și Bolotnikov.

Performanța lui Haase a 
uimit pe specialiști de
oarece, de regulă, se con
sideră că un alergător la 
10 000 m nu atinge pleni
tudinea forțelor și posibili

PE SCURT
ODESSA. Din motive de ordin teh

nic, întrecerile campionatelor europene 
de atletism pentru juniori au fost ami
nate cu o zi. Primele starturi au loc în 
cursul zilei de azi.

LODZ. Co-ntinuîndu-și turneul în 
Polonia, echipa de box Metalul Bucu
rești a evoluat la Lodz în compania 
primei selecționate a orașului. Pu- 
giliștii polonezi au obținut victoria 
cu scorul de 11—9 (nu a avut loc 
meciul Ia cat. grea, în schimb s-au 
disputat două partide la semiușoară). 
O rapidă victorie a realizat Grăjdea- 
nu, care a dispus prin k.o. în prima 
repriză de Laski. Mihai Mariuțan a 
terminat la egalitate cu Tomasievici. 

tre în concurs ultima serie, în care 
va evolua și echipa R. D. Germane 
(pe locul 3 după exercițiile impuse), 
soarta primelor trei locuri atît pe 
echipe cît și individual nu mai poate 
fi schimbată. La individual compus, 
tînărul gimnast sovietic Mihail Vo
ronin a obținut un succes răsunător, 
acumulînd 116,15 puncte cu care și-a 
adjudecat medalia de aur. în clasa
ment el este urmat de Shuji Tsu- 
rumi (115,25), Akinori Nakayama 
(114,95), Takeshi Kato (114,90), Yukio 
Endo (114,35) și Takashi Mitsukuri 
(114,10), toți din echipa Japoniei!

Sîmbătă se desfășoară exercițiile 
liber alese pentru femei, iar dumi
nică concursul primilor 6 pe aparate.

noștri>
vechi cluburi din Spania care activează 
în prima categorie a campionatului. Cea 
mai însemnată performanță a sa în cro
nologia recentă datează din 1962. cînd 
F.C. Sevilla a cucerit „Cupa Spaniei". 
Participînd apoi în „Cupa Cupelor”, Se
villa a fost eliminată de Glasgow Ran
gers cu 4—2 (4—0 și 0—2).

în campionatul 1965—1966, adversarii 
dinamoviștilor piteșteni au terminat pe 
locul al 9-lea (din 16 echipe) avînd 
următorul bilanț : 9 victorii. 9 meciuri 
nule, 12 înfrîngerl, golaveraj 27:38, 27
puncte. Anul acesta, după primele două 
etape de campionat, Sevilla are 1 punct.

Din lotul celor 17 jucători care vor 
face luni deplasarea la Pitești se re
marcă trei fotbaliști sud-amerlcani — 
paraguayenil Ayala (30 de ani) și Filar- 
tiga (26), argentinianul Bravo (31). de
canul de vîrstă al echipei. Ceilalți 14 
jucători : Latorre (30). Dominguez (20). 
Lopez (26), Sanroman (25), Sainz (25), 
Luque (26). Romero (26), Hernandez (30), 
Jimenez (24), Suarez (28), Gutierrez (25), 
Madina (25), Bernal (22), Millan (21).

tăților sule decît după 
vîrsta de 25 de ani. Și 
Ilaase, în ciuda vîrstei sale 
(s-a născut la 19 ianuarie 
1945), nu este Iu primul

și 3 000 m în 8:29,0. In 
1964, ti nărui atlet concura 
pentru prima oară în 
cursele de 5 000 și 10 000 
m, realizînd 11 08,8 și res

Jurgen Haase, un nou Zatopek ?
său succes. Performanțele 
anterioare îl desemnau ca 
pe un atlet cu reale posi
bilități. la 16 (ini el a 
alergat 1 000 m în 2:41,6. 
La 17 ani, Ilaase cobora 
la 2:32,3 și realiza 1:03,8 
la 1 500 ni. La 18 ani, 
alerga 1500 m în 3:59,7

pectiv 30:35,0. La 20 de 
ani, el a obținut 13:50,0 
pe 5 000 m și 29:04,0 lo 
10 000 m. Anul acesta 
Ilaase a reușit pe 10 km 
cea mai bună performanță 
europeană: 28:12,6.

Acest progres nu a venit 
de la sine. In cei șase ani

Siodla l-a întrecut prin k.o. pe V. 
Badea.

MOSCOVA. Turneul de hochei pe 
gheață pentru premiul ziarului ,.So- 
vielski Sport" a luat sfîrșit la Mos
cova cu victoria echipei T.S.K.A., 
învingătoare în finală cu 8—3 (5—1, 
2—1, 1—4). în fata echipei Dinamo 
Moscova. De notat că în semifinale, 
Dinamo Moscova învinsese cu 2—0 
formația S.K.L. Brno, deținătoarea 
„Cupei campionilor europeni".

VARȘOVIA. După 7 etape, în cam
pionatul polonez de fotbal conduce 
echipa Zaglebie Sosnowiec cu 13 
puncte, urmată de Gornik Zabrze — 
11 puncte, Ruch Chorzow — 8 punc
te. în etapa a 7-a Zaglebie a în-

LA CIUDAD DE MEXICO 
SOSESC OASPEȚII 

„SĂPTĂMiNII PREOLIMPICE"
CIUDAD DE MEXICO 23 (Ager

pres). — Primele loturi de atleți au 
sosit la Ciudad de Mexico în vede
rea participării la .Săptămîna pre- 
olimpică' ce va avea loc între 12 
și 20 octombrie. Sportivi din Anglia, 
Japonia, Brazilia se antrenează pe 
stadioanele din capitala mexicană.

Anul acesta vor lua parte la în
treceri peste 500 de sportivi din 22 
de țări. Loturile vor fi însoțite de'- 
numeroși medici și experți. Aceștia 
vor continua cercetările asupra posi-^ 
bilităților de acomodare a sportivi
lor cu altitudinea de peste 2 200 m 
la care este situat orașul viitoarei 
olimpiade. Concursurile „Săptămînii 
preolimpice* cuprind întreceri la 10 
discipline sportive.

Meciul de atletism 
America — Europa 

se va disputa 
din doi în doi ani

NEW YORK 23 (Agerpres). — Di
rectorul tehnic al Asociației atletice 
de amatori din Statele Unite (A.A!Wț~ 
Allan Cassel, a anunțat că primul 
meci de atletism dintre selecționatele 
Americii și Europei va avea loc în 
zilele de 9 și 10 august 1967 la 
Montreal (Canada). Echipa conlinen- 
tului american va fi formată după 
Jocurile Panamericane (23 iulie—6 
august) și va cuprinde pe primii cla
sați în fiecare probă. Meciul de 
atletism America—Europa ar urma 
să se desfășoare din doi în doi ani.

Hotărîri
ale Congresului A.I.B.A

în cadrul lucrărilor Congresului aso
ciației internaționale de box amator 

| (A.I.B.A.) care au avut loc la Roma, s-au 
luat o serie de importante hotărîri. Ast
fel, pe viitor, este interzisă urcarea în 
ring a unui boxer care poartă un pan
sament pe o rană sau un hematom. S-a 
aprobat ca un singur „secund" să ofi
cieze în colțul ringului, lîngă antrenor, 
cu condiția ca acesta să nu dea sfaturi 
și să nu se urce în ring, pentru a da în
grijiri boxerului respectiv. Numai antre
norul are dreptul de a urca în ring. 
A.I.B.A. nu va mai accepta la exaij^ ne 
de arbitru internațional pe acei 
care au vîrsta peste 52 de ani. Viitorul 
congres al A.I.B.A. va avea loc în Hra_ 
zilia.

de atletism, Ilaase a mun
cit cu deosebită îndirjirc. 
El are un deosebit simt 
in alegerea momentelor 
pentru schimbarea alurei și 

pentru lansarea 
sprintului final. Nu prea 
(nalt (1,76 m) și cu un 
gabarit destul de redus 
(are 60 kg), Ilaase aleargă 
făcînd mișcări armonioase, 
deși dă impresia — prin 
expresia feței — că depune 
un efort deosebit de dure
ros — expresie care con
trastează cu rîsul și pros
pețimea care i le citești 
no fată cînd se urcă pe 
podiumul învingătorilor.

vins-o pe Polonia Bytom cu 3—1, 
iar Gornik a cîștigat cu același scor 
meciul împotriva echipei Ruch.

LOS ANCEI.ES. în turul trei al tur
neului internațional de tenis de la Los 
Angeles, s-a înregistrat o surpriză de 
proporții. Tenismanul american Aliar 
Fox (cu nr. 7 în clasamentul S.U.A.) 
l-a eliminat pe cîștigătorul Wimblcdo 
nului, spaniolul Santana, cu 10—8, 
6—2. Mexicanul Rafael Osuna l-a în 
vins cu 3—6, 6—4 7—5 pe Arthm 
Ashe.

MOSCOVA. Rezultate din campionatul 
unional de fotbal: Torpedo Moscova— 
Lokomotiv Moscova 2—1, Șahtior Do- 
nețk—Zenit Leningrad 1—0, Dinamo 
Tbilisi—Ararat Erevan 5—0. Conduce 
Dinamo Kiev cu 43 de puncte urmată de 
Torpedo 35 și ȚSKA 34.
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