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ÎN ÎNTÎMPINAREA 
„ZILEI RECOLTEI"

După cum ne informează corespondentul nostru din 
Buzău, M. Dumitru, pregătirile pentru desfășurarea 
manifestațiilor sportive ce vor avea loc cu prilejul 
sărbătoririi „Zilei recoltei" sînt aproape terminate. 
Consiliul raional UCFS, în colaborare cu Comitetul 
raionului U.T.C., au luat măsuri ca în majoritatea 
comunelor din raion să se desfășoare, în ziua de 
2 octombrie, întreceri de volei, handbal, atletism, 
fotbal, tenis de masă, șah ele.

într-o serie de comune ca Beceni, Vintilă Vodă, 
Beslii, Pogoanele și Padina pregătirile s-au și în
cheiat. în stadiu avansat se află pregătirile și în 
celelalte comune. La Smeeni, Săgeata, Pogoanele și 
Beslii vor fi amenajate pînă duminică terenuri de 
volei, fotbal, handbal și baschet, prin muncă volun
tară.

Astă-seară pleacă la Varșovia 
selecționata de înot a Capitalei 
care va susține, sîmbătă și dumi
nică, o întîlnire amicală cu repre
zentativa orașului Varșovia. Din 
lot fac parte, printre alții, Nico- 
leta Ștefănescu, Ingrid Ungur, 
Agneta Sterner, Cristina Stănescu, 
Izâîi* Demetriad, A. Șoptereanu, 
T. Șerban și V. Moraru. în foto
grafie, T. Șerban.

CAMPIONATELE
DE CICLISM

Ca în fiecare an, ciclismul 
de pistă va încheia sezonul 
competițiilor oficiale ale spor
tului nostru cu pedale. între 
2 și 9 octombrie vor avea loc 
pe velodromul Dinamo din Ca
pitala finalele campionatelor 
republicane pentru seniori și 
juniori. Cicliștii seniori vor 
lupta pentru cucerirea titluri
lor în probele de viteză, 1 000 
m cu start de pe loc, urmă
rire individuală, urmărire pe 
echipe și cursa cu adițiune

REPUBLICANE
PE PISTĂ

de puncte, iar juniorii la vi
teză, 500 m cu start de pe 
loc, urmărire individuală și 
pe echipe (2 000 m) și cursa 
cu adițiune de puncte.

La întreceri — programate 
zilnic — vor lua parte cei 
mai buni alergători de la clu
burile sportive Steaua, Dina
mo, Olimpia, S.S.E. 1 și 2, 
precum și de la alte cluburi 
și asociații sportive din Ca
pitală și din provincie.

Un plonjon spectaculos al portarului spaniol Mult
Foto: P. Romoșanampionatui republican de tenis

ț sferturile de finală la probele de simplu
Azi, la Pitești

Dintre meciurile celei de a doua 
zi a campionatului republican de 
tenis (optimile de finală), mai 
interesantă a fost întîlnirea care 
a opus lui llie Năstase pe Sever 
Dron. Partida a plăcut mai ales 
în prima parte, cînd ambii jucă
tori au folosit o gamă variată de 
lovituri, cu dese incursiuni la 
fileu. în special Dron a reușit 
multe puncte prin smeeiuri deose
bit de puternice, cîștigînd primul 
set cu 6—3 și avînd șanse de 
victorie și în cel de al doilea 
Surprins la început de replica ad
versarului său. llie Năstase și-a 
revenit treptat, dominîndu-1 pe 
Dron cu voleuri și stopuri pre
cise. El a învins în următoarele 
scWiti cu 6—3, 6—3, 6—1. Cei 
doi tenismani au arătat carențe 
serioase la executarea loviturilor 
de serviciu : Năstase a comis 
multe greșeli de picior, iar Dron 
a făcut numeroase duble greșeli. 
De asemenea, atit Năstase cit și 
Dron au manifestat semne supă
rătoare de nervozitate (vociferări,

Petre Mărmureanu a înregistrat ieri o victorie rapidă 

tînărului Viorel Marcu

Dinamo Pitești—F. C. Sevilla (Spania) 
in „Cupa orașelor tirguri tl

• LA LIVERPOOL : F.C. LIVERPOOL - PETROLUL PLOIEȘTI 
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" ® LA TIMISOARA 

SI BUCUREȘTI, DOUĂ RESTANTE

C. COMARNISCHI

(Continuare în pag a 2-a)

La handbal: Rapid Timișul Lugoj 20-13

Ieri, s-a disputat în 
tală jocul masculin de 
bal dintre echipele 
București și Timișul

Capi- 
hand- 
Rapid 
Lugoj,

din cadrul seriei a H-a a cam
pionatului republican. Victoria a 
revenit feroviarilor, cu scorul 
de 20—18 (12—3).

Astăzi la Liverpool și la Pi
tești, PETROLUL PLOIEȘTI și 
DINAMO PITEȘTI debutează în 
două din marile competiții inter
naționale continentale : „Cupa 
campionilor europeni” și „Cupa 
orașelor tîrguri”. Campionii noș
tri, care au sosit luni după-amia- 
ză în orașul unde se va disputa 
partida de astă-seară, iau startul 
pentru a treia oară în „C.C.E.". 
Sorții au făcut ca încă din pri
mul tur să aibă ca adversară o 
formație deosebit de puternică, 
ale cărei ..acțiuni" au crescut și 
mai mult în urma cuceririi „Cu
pei Jules Rimet“ de către echipa 
Angliei, care a numărat în lotul 
său și cîțiva jucători de la F. C. 
Liverpool.

Pe frumosul stadion din Pitești, 
echipa locală, Dinamo va întîlni 
formația spaniolă F.C. Sevilla, 
într-un joc din cadrul „Cupei o- 
rașelor tîrguri". Adversarii dina- 
moviștilor au sosit luni seara pe 
calea aerului. Recomandîndu-ne 
echipa sa, antrenorul Barinaga

A XV-a ediție a „Turului României

Media orară generală 
a cursei: 41,454 km!

Nu putem începe comentariul fără a 
sublinia de la bun început că „Turul 
României" a însemnat un succes al 
sportului nostru cu pedale.

Primul argument în susținerea acestei 
afirmații este media orară generală a 
cursei : 41,454 km! Această cifră ne 
îndreptățește să ne exprimăm satisfac
ția nu numai pentru că reprezintă pri
ma performanță din istoria „Turului 
României" ci — îndeosebi — pentru că 
ea întrece multe dintre mediile orare 
realizate în marile competiții interna
ționale pe etape. Nici în ..Cursa Păcii", 
nici în „Turul Franței" pentru amatori 
nu s-au realizat asemenea medii orare. 
Și, dacă există argumentul că aceste 
competiții sînt. mai dificile, se poate a- 
duce. contraargumentul că la startul 
întrecerilor amintire au fost prezente 
echipe din 12—20 de țări, adică tot ce 
^re ciclismul amator mai bun în lume. 
Tțreș’e, o anumită corectare se impu
ne. dar rămîne clar faptul că „Turul 
României" s-a ridicat la un înalt nivel 
tehnic. El ne-a demonstrat, că așa re- 
strîns cum este în ceea ce privește

baza de mase, 
seda elemente 
unor obiective 
realizarea lor 
unele măsuri, 
ne vom ocupa

Pentru astăzi ne-am propus să ne 
ocupăm de cîteva dintre aspectele 
cate de actuala ediție a „Turului 
mâniei". Vom sublinia în primul 
faptul că ea a însemnat un mijloc 
sebit de eficient de popularizare a 
sportului cu pedale. La Buzău, la Ora
dea și la Arad, în Orașul Gheorgne 
Gheorghiu-Dej și la Călimănești mii 
și mii de oameni i-au putut vedea pe 
rutierii despre care în general „aud" 
doar din presă, și-au putut da seama 
de calitățile lor, au putut aprecia fru
musețea ciclismului. Această întrece
re va stîrni în inimile multor tineri 
pasiunea pentru ciclism și va aduce

deo-

n-a uitat să ne spună că printre 
cei 14 jucători care au făcut de
plasarea sînt și cîțiva sud-ame- 
ricani. Astfel, Achucarro și Ca
brai sînt internaționali din Para
guay, Dieguez a îmbrăcat tricoul 
reprezentativei Argentinei”. Por
tarul Rodri a făcut parte din na
ționala de juniori a Spaniei.

în cursul dimineții de ieri oas
peții s-au antrenat pe stadionul 
Dinamo din Capitală. Cu acest 
prilej a reieșit încă o dată în 
evidență caracteristica echipelor 
iberice : tehnica desăvîrșită.

— Care credeți că va fi forma
ția pentru meciul de la Pitești ?

— încă nu m-am hotărît, ne-a 
răspuns antrenorul Barinaga. 
Dacă apărarea și linia de mijloc 
sînt, într-o măsură, stabilite, în 
schimb linia de atac va suferi 
modificări pentru că doi jucători 
sînt ușor accidentați. Așadar : 
Mutt (Rodri) — Eloy. Costa, Rc- 
bellom — Victor, Achucarro. Pen
tru linia de atac am la dispoziție 
pe Oliveros, Dieguez, Lizarralde, 
Cabral, Pepi, Lora-

F. C. Sevilla a cucerit campio
natul Spaniei în 1936, 1939, 1942. 
1948 și 1954, clasîndu-se pe locul 
8 în ediția trecută. In actualul 
campionat s-au disputat doar trei 
etape: 0—0 cu Pontevedra, 1—3 
iu Espanol Barcelona și 3—1 cu 
Granada, 
prin locul

rezultate
7 deținut în★
se dispută

concretizate 
clasament.

două res- 
TIMIȘOA- 

BRAȘOV

ciclismul românesc 
capabile să facă față 

majore. Desigur, pentru 
integrală sînt necesare 
într-un material viitor 
de ele.

rîdi-

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)

Oradea. Start festiv în etapa a IX a a 
„Turului României'1

Foto: A. Neagu

Tot azi 
tanțe : POLITEHNICA 
RA—STEAGUL ROȘU 
(cat. A) și ȘTIINTÂ BUCUREȘTI 
— STDERURGISTUL GALAȚI 
(cat. B). Meciul din Capitală se 
dispută pe stadionul Politehnica, 
cu începere de la ora 16.

Marele foiletonist Eftimie 
Poantă se opri în fața Li
ceului Frații Buzești din 
Craiova, își scoase cele
brul carnet de notite. se 
rezemă absent de gardul 
terenului de sport și în
trebă pe învățăcelul său:

— Ce observi aici, dragă 
Gumiță ?

— Handbal, maestre ! E- 
levii clasei a VJT-n toacă 
handbal.

— Singuri ?
— Singuri.
— Deci, mister ! Copiii 

au oră de educație fizică 
și profesorul lor, Marian 
Iureș lipsește...

— Nu lipsește, maestre.
— Gumiță, nu-mi strica 

poanta și scrie titlul viito
rului nostru foileton : 
Cînd profesorul lipsește...

— ..Alte ore suplinește !
— Rimează, dar nu se 

potrivește.
— Mă rog : alte ore eu_ 

mulește !
— Gumiță, mă enervezi ! 

Unde vezi tu că (virgulă) 
..cumulește" ?

— Pe terenul celălalt de 
sport.

— Formidabil ! Și-a lă
sat clasa vraiște și cumu
lează în ora respectivă la 
Liceul economie. De ce, 
Gumiță ?

— Cum, de ce ? E mai... 
economic !

— Oare ?
— Păi sigur : a cumula 

— acumulare !...
— Mat într_o mutare !

V. TOFAN

Rezultate bune în cea de a treia zi
a campionatelor republicane de tir
Marți s-a disputat cea mai spec

taculoasă probă de pistoale, cea 
de viteză, care — după o luptă 
pasionantă — a revenit dinamo- 
vistului MARCEL ROȘCA, pentru 
a doua oară campion al țării. în 
lipsa campionului și recordmanu
lui mondial al probei, Virgil Ata- 
nasiu (plecat în Mexic) „bătălia" 
pentru titlu s-a dat între Roșea 
și Tripșa. Primul, mai bun cu 
cîte un punct la ambele manșe, 
și-a adjudecat victoria. în cele
lalte două probe care au avut loc 
ieri, au Ieșit cîștigători NICOLAE 
ROTARU și MARIA IGNAT CU 
rezultate bune. Merită evidențiate 
echipele Steaua (la bărbați) 
Arhitectura (la femei) care 
cucerit titlurile de campioane 
cifre valoroase.

Rezultate tehnice : pistol viteză 
(60 f.) 1. M. ROȘCA (Dinamo) 
591 p (manșa I 294 + manșa a 

1 Il-a 297) — campion al țării, 2.

și au 
cu

I. Tripșa (Dinamo) 589 p (293 + 296), 
3. G. Maghiar (Dinamo) 587 p 
(291 + 296); Armă liberă calibru 
redus 60 f. culcat : 1. N. ROTARU 
(Steaua) 594 p — campion al țării;

Gh. Sicorschl (Dinamo) 591 p( 
Weinerich (Arhitectura) 
Pe echipe: 1. STEAUA1 

— campioană a țării, 2.' 
2339 p, 3. Dinamo 

Armă standard 3x20 f.
(Arhi-

2. 
3. R.
590 p. 
2353 p 
Arhitectura 
2335 p. 
femei : 1. MARIA IGNAT 
tectura) 557 p (192 + 186 + 179) —
campioană a țării, 2. Ioana Soare 
(Arhitectura) 555 p. 3. Aurelia 
Schaffer (Arhitectura) 553 p. Pe 
echipe : 1. ARHITECTURA 1652 p 
— campioană a țării, 2. Steaua 
1614 p, 3. C.S.M. Cluj 1599 p.

Concursurile continuă azi, tot 
pe Tunari, cu proba de armă li
beră calibru redus 3x40 f. băr- 
bați.

T. R. /



Medalia de argint de la Fraga

Japonia — U.R.S.S.: o—2. 
Prin echilibrul posibilită
ților defensive ale jucăto
rilor ambelor echipe, prin 
contribuție aproape egală a 
trăgătorilor cu aceea a ri
dicătorilor la apărarea din 
linia a doua — acest meci 
a furnizat una dintre cele 
mai spectaculoase dispute 
aip turneului final de la 
Pinei. Jucătorul japonez 
din fotografie, care a exe
cutat plonjonul și a salvat 
„in extremis" mingea, nu 
e — cum s-ar putea crede 
— un ridicător-coordona- 
tor, ci unul dintre atacan- 
ții principali ai formației 
japoneze : Mortyama.

O dată cu sublinierea valorii suc
cesului realizat la C. M. de la Praga 
dc reprezentativa masculină de volei a 
României prin cucerirea medaliei de 
argint și a calificării pentru J. O., ne 
refeream însă și la anumite lipsuri ma
nifestate în jocul echipei noastre. De 
ele iu* vom ocupa în prezentul articol.

Vom aminti, mai întîi, de extazie
rea în fața propriei valori, supraestima- 
rea acesteia (îndeobște după două se
turi câștigate — ușor), iar ca urmare
— o exagerată relaxare, implicit, des
considerarea adversarului. Consecințele 
acestor lipsuri pentru reprezentativa 
noastră în recentul campionat mondial 
au fost, după cum ,sc știe: meciul 
pierdut cu echipa Poloniei în pri
ma etapă a calificărilor, căderea de 
moral cauzată dc acel insucces, com
portarea sub nivelul valorii reale, difi
cultatea și... emoțiile cu care nu o dată 
au fost obținute victo

riile, la Ceske Budcjovi- 
cc, ca și la Praga. După 
cum se vede, împotriva 
relaxării trebuie să se lup
te serios, cu o vigoare ma
ximă, print r-o muncă edu
cativă și mai atentă de
cât pînă acum, combătîndu-se cu străș
nicie, ori de cîtc ori se vor ivi în 
rîndurile voleibaliștilor noștri, ale tu
turor echipelor noastre de club, chiar 
și cele mai ușoare manifestări dc înfu
murare. Ele generează întotdeauna o 
exagerată relaxare, întinsă pînă dincolo 
de limitele îngăduite ale acestui feno
men, inevitabil de altfel și chiar nece
sar din punct dc vedere fiziologic în 
volei, mai cu seamă după două seturi 
tîștigate categoric. Dar, tocmai dc a- 
ccca, relaxarea trebuie dirijată și con
trolată cu grijă

Dar, dorita medalie olimpică dc aur 
n-o vom cuceri numai manipulînd cu 
chibzuință „potențiometrul* relaxării. 
Mai esl<‘ încă un front pe care — la 
Praga s-a văzut mai clar decît oricând
— va trebui să ducem bătălia. Acest 
front îl constituie eforturile susținute, 
imperios necesare, nouă mai mult decît 
altora, de a obține ameliorări substan
țiale la capitolul tehnicii individuale în 
defensiva din linia a doua, de preluare 
a atacului și de execuție a dublajelor. 
Este capitolul la care echipa noastră 
a prezentat serioase deficiențe dc-a 
lungul întregului campionat mondial și 
în cea mai marc parte din această cauză 
n-a putut atinge în ofensivă decît foar
te, foarte rar nivelul maxim al valorii 
sale reale, varietatea combinativă pre
linsă după minuțioasa pregătire efec
tuata în direcția respectivă. Explica
ția ? A stat numai în insuficiențele tră
gătorilor, ale celor mai vîrstnici în pri
mul rînd (Nicolau, Derzei, Grigorovici, 
Corbeanu, BărLuță), dar și (e drept 
eă în mai mică 
tineri (Schreiber, 
vedițe la Praga, 

măsură) ale celor mai 
Udișteanu, Tîrlici), do- 
ca și cu prilejul par-

TENIS^tf CÎMP

CAMPIONATUL REPUBLICAN
(Urmare din pag. 1)

Ii.

in-
trecut extrem d 
eu 6 2, 6—1
joc de pro men 
mil rescii a făc 
în timp ce Cons 
sigur pe lo vi tu 
eheiat partida 
V. Marcu. Scor

Alte rezultate 
poviei- Boldor ( 
îi ni Mita 6— 
ftoaiei 6 3, 0

în-
cu

aruncarea intenționată a mingilor în 
leu sau în garduri).

într-un alt meci, C. Năstase l-a 
ușor pe C. Dumitrescu 

6—2. A fost parcă un 
*, lent, în care C. Du- 

greșeli peste greșeli, 
ntin Năstase s-a arătat 

Fără probleme a 
i 1*. Mărmureanu 
6—2, 6—0, 6—3.
simplu bărbați: 
2, 6-^3, 6-4, 1).
6—2, 6—3, Bosc

o, 4—6, 6-4, 6

Po- 
Vi-

spre cea de aur de la 10.!
tidclor de verificare din țară. Apoi — 
imperfecțiunea preluărilor, ezitarea în 
intervențiile la dublaj, neobișnuința de 
a folosi jocul acrobatic, plonjoanelc, 
scăzuta participare a trăgătorilor la jo
cul de apărare din linia a doua care
— conform concepției greșite, împărtă
șite de mai toți jucătorii noștri vechi
— rămîne... treaba apărătorilor specia
lizați, a ridicătorilor-coordonatori, iar 
atacul — treaba atacanților. Aceasta, 
în vreme ce la alte echipe sarcina pre
luării ba loan clor, din serviciu sau — 
prin plonjon — din atacul advers, a 
încetat a mai fi —• ca la noi — o pro
blemă lăsată spre rezolvare aproape în 
exclusivitate ridicătorilor-coordonatori 
de joc. în veritabilă întrecere cu aceș
tia în ceea ce privește combativitatea 
bazată pe o bună tehnică a preluărilor 
și a plonjoanelor, i-am văzut de nenu
mărate ori la Praga pc trăgătorii prin

Obligațiile voleiului nosîru (11)
cipali ai majorității echipelor, chiar și 
pc aceia cu gabaritul cel mai impozant 
(cehoslovacul Schenk, japonezul Minami, 
Schultz din formația R. D. Germane, 
Kravcenko din cea a U.R.S.S., Skorek 
de la polonezi, Srîndev de la bulgari și 
atîția alții). Supărător contrast cu nu
meroasele situații în care mingea cădea 
între jucătorii noștri atacanți, fără ca 
aceștia să schițeze măcar un gest ce-ar 
fi vădit intenția de a interveni, ei aș- 
teptînd mai totdeauna s-o facă... rldl- 
cătorii-eoordonatori. Sînt insuficiențe 
pe care, fiind vorba de deprinderi vechi, 
antrenorii, deși combătîndu-le în per
manență, n-au putut totuși să le elimine 
in întregime, ci doar să le atenueze. 
E meritul lor de a fi reușit succesul 
de la Praga pe această cale. (Singura 
de altfel posibilă, căci renunțarea la 
serviciile jucătorilor vechi, la bogata 
lor experiență internațională și capaci
tate în restul compartimentelor jocului 
ar fi însemnat o aventură care e neîn
doielnic că ne-ar fi privat nu numai 
de medalia de argint, dar și de cali
ficarea olimpică). Este apoi meritul va
loroasei comportări a tuturor ridicăto
rilor noștri coordonatori (Drăgan, mai 
cu seamă, Ganciu, Cozonici, Stoian), 
care au suplinit în mod remarcabil la
cunele din defensivă ale trăgătorilor. 
Nu-i însă mai puțin adevărat că ridică
torii fiind suprasolicitați în rezolvarea 
sarcinilor defensive din linia 
pasele servite de < 
prezentat totdeauna 
cerută, din care cauză 
echipei noastre n-a putut 
destulă varietate.

Concluzia se impune de 
laolaltă, cu ea — măsurile 
a fi luate pentru alcătuirea

a doua, 
ei trăgătorilor n-au 

i precizia, finețea 
adesea atacul 

acționa cu

la sine. Și, 
ce urinează 
unei echipe

Boaghe—Screster 2—6, 1—6, 6—1, 
6—3, 6—2, Țiriac—Mureșan 6—1, 
6—4, 6—0.

Simplu femei: I. Dibar—V. Balaș 
6—1, 6- 1, El. Dumitrescu—M. Oargă 
6—1, 6—1. S. Ciogolea—FI. Butoi 6—3, 
6—1, A. Cun—D. Sotiriu 6—0, 6—2. 
Verone—Sarkadi 6—2, 6—0, M. Cio
golea—Lazaride 6—2, 6—3, F. Bucur— 
M. Gîju 6—3, 6—1, llorșa—Cîrnaru 
6—2, 6—1.

Astăzi întrecerile continuă tot pe te
renurile Progresul. Dimineața, de la ora 
8,30, vor avea loc sferturile de finală 
(simplu femei), iar după amiază, de la 
ora 14,30, sferturile de finală (simplu 
bărbați) și meciuri de dublu.

reprezentative care să poată triumfa pe 
deplin la J.O. din Mexic. Aceste măsuri 
sînt menite a duce la posibilitatea se
lecționării unei reprezentative întinerite 
față de cea de la Praga, omogenă, com
pusă din voleibaliști compleți, pose
sori ai totalității arsenalului de pro
cedee tehnice și prezenlînd un decalaj 
minim între trăgători și ridicători în 
ceea ce privește capacitatea defensivă, 
în răspunderea aplicării măsurilor pre
conizate, ținînd în egală proporție do 
selecție și de pregătire, trebuie angre
nați, nu numai antrenorii echipei repre
zentative, ci, împreună cu ei, cci de la 
echipele noastre divizionare. în laturile 
multora dintre ele sînt destui jucători 
tineri, cu evidente calități fizice și cu 
deprinderi tehnice lesne corijibile, dacă 
nu chiar deja corecte, tineri care, pre
gătiți pînă în 1968 cu grijă și simț de 
răspundere din toate punctele de ve
dere de către antrenorii echipelor lor 
de club, vor fi în stare să-i înlocuiască 
cu succes în reprezenta li va României 
care va lupta pentru supremație la J.O. 
pe aceia dintre vechii internaționali la 
care nu se va mai putea apela. Selec
ționarea acestor tineri, deocamdată bine
înțeles într-un lot larg, trebuie făcută 
însă dc către colegiul central al antre
norilor din F.R.V. de îndată, iar pre
gătirea lor la cluburi — începută fără 
întîrzicre. 1968 nu e... mîine, dar nici 
departe nu-i pentru cît e de muncit ca 
să putem cuceri mult-visata medalie o- 
limpică de aur, la care, prin considera
bilul său prestigiu internațional și în
delungatul stagiu de „autsaider* pe 
scară mondială, voleiul românesc are 
tot dreptul să aspire!

CONSTANTIN FAUR

Se apropie meciul cu Italia!

Ne mai despart circa o lună de zile de meciul cu Italia, 
de la Aquilla, un examen deosebit de important (și de greu) 
pentru rugbiul românesc. Este deci, firesc să vedem ce fac 
cei care sînt susceptibili ca la 6 noiembrie să îmbrace tri
coul echipei naționale. Iată cîteva observații după jocurile 
etapei a XV-a.

• Selecționabilii din rîndurile echipei Dinamo au dat, în 
general, randamentul scontat. Este foarte adevărat că ad
versarul (Precizia Săcele) nu i-a solicitat prea mult, astfel 
ca să putem ajunge la concluzii definitive. Oricum, însă, se
lecționabilii dinamoviști au manifestat multă poftă de joc, 
au avut o permanentă mișcare în teren și o bună orientare 
tactică. Cel mai mult ne-a plăcut Dăiciulescu, jucător sobru 
și conștiincios, omul cel mai îndreptățit să fie prima re
zervă a lui Penciu, ca fundaș. Din linia de treisferturi s-au 
impus Coravu — exploziv și decis, Dragomirescu — prin 
intuiția sa, Nica — prin faptul că a acționat deseori foarte 
rapid, Pilă — mult mai prompt la transmiterea baloanelor. 
La înaintare au lăsat o bună impresie Fugigi (el ar realiza 
mai mult, dacă ar fi ceva mai calm), Ghimbășanu — la care 
se vede un plus de personalitate, și — mai ales — Baciu — 
extrem de mobil și de incisiv, de fapt revelația echipei, 
încă neconcludentă forma lui Giugiuc și Stoica.

• Dintre selecționabilii Griviței Roșii, o comportare sa
tisfăcătoare au avut Irimescu — ca de obicei pe tot terenul, 
și M. Rusu — foarte activ la acțiunile în grămezi. Demian 
a jucat bine, dar fără să strălucească. Ne așteptam la mai 
mult de la Marinescu, Wusek și Onuțu. Stănescu, Țîbuleac 
și Dinu își vor relua, probabil, săp- 
tămîna aceasta locurile în echipă.

• Steaua s-a prezentat la jocul de 
la Petroșeni cu o echipă descomple
tată, așa că n-a putut evolua la va
loarea sa cunoscută. Dintre selecțio- 
nabili s-au „văzut* doar Ciobănel, 
Durbac, Ionescu și Preda. Penciiu a 
jucat accidentat, ca si Rășcanu

★
Sînt doar cîteva observații de în-

CICLISM,

A XV-a ediție a
(Urmare din pag. 1)

marilor 
de talia 

Cosma 
u

siguranță în arena 
competiții talente deosebite 
lui Moiceanu, Dumitrescu, 
etc. Pentru că „Turul României' 
este competiția care le aduce oa
menilor în pragul casei o întrecere 
sportivă de amploare, Ie dă posibi
litatea să fie martori oculari ai dis
putei unor adevărați ași ai sportu
lui. Iată de ce subscriem cu toată 
hotărîrea pentru continuarea tra
diției acestei frumoase competiții, 
pentru afirmarea ei pe plan inter
național.

Primul lucru care se impune este 
invitarea din timp a cicliștilor de 
peste hotare la ediția a XVI-a, 1967, 
a „Turului României". Anul acesta 
am avut o singură echipă oaspe, pe 
aceea a Olandei. Valoroșii rutieri o- 
landezi — din rîndul cărora s-au de
tașat Gerard Vianen și H. Tesselaar 
— și-au adus din plin contribuția Ia 
ridicarea nivelului competiției. Cu
rajoși, combativi, buni sprinteri — 
cicliștii olandezi ne-au făcut să 
avem o și mai bună părere despre 
sportul cu pedale din țara lor. Dar, 
trebuie să spunem că dacă am fi 
beneficiat de încă 4—5 (sau mai 
multe 1) echipe de această valoare 
am fi asistat cu adevărat Ia un fes
tival ciclist. în compania unui lot 
numeros de oaspeți, verificarea po
tențialului cicliștilor noștri ar fi fost 
mult mai exactă. Căci a doua mare 
calitate a unui tur ciclist este aceea 
că permite specialiștilor să verifice 
în condițiile unei competiții de am
ploare toată pleiada rutierilor noș
tri. Federația de specialitate, care a 
făcut eforturi lăudabile pentru or
ganizarea „Turului României" (spri
jinul adus de Loto-Pronosport a

KZEZZZZQi
A:Mîinie—o nouă etapă in întrecerea rezervată

echipelor
Mîine, principala competiție a calen

darului sportiv — campionatul republi
can — programează desfășurarea unei 
etape intermediare în întrecerile rezer
vate formațiilor studențești.

Iată jocurile : MASCULIN : I.C.F. — 
Universitatea II București (se joacă azi, 
pe stadionul Tineretului de la ora 16,30); 
Politehnica II Timișoara —- Universita
tea Craiova ; I Pedagogic Bacău — Po
litehnica București; Universitatea Cluj — 
Politehnica Brașov ; Știința Petroșeni — 
I.M.F. Tg. Mureș; FEMININ : I. Pedago
gic Bacău — Politehnica București; Po
litehnica Iași — Politehnica Galați; Uni
versitatea II București — Universitatea 
II Timișoara, I.C.F. — Universitatea 
Cluj, I.S.E. —- I. Pedagogic Tg. Mureș 
(aceste ultime trei jocuri au loc pe sta-

ceput. Selecționabilii vor susține as
tăzi, pe stadionul Republicii, înce- 
pînd de Ia ora 16, un joc de verifi
care. Ar fi de dorit să nu se mai 
înregistreze absențe (vezi Țuțuianu 
și Iordăchescu). De asemenea, se 
recomandă ca în cadrul secțiilor, 
munca de pregătire să se desfășoare 
mai eficient — și nu numai cu se
lecționabilii — pentru că actuala 
pregătire a rugbiștilor noștri este

fost substanțial și pentru ac-eastiCj 
adresăm felicitările noastre), trebui 
să țină seama pe viitor de acel 
te îndreptățite deziderate, să lupl 
cu hotărâre pentru continua îmbil 
nătățire a acestei competiții. I

Pe bună dreptate, mulți amatol 
de ciclism se întreabă : cum a fol 
posibil un salt atît de mari 
de la mediile orare modeste dil 
competițiile sezonului de vară, 11 
cele atît de ridicate din „Turul Rol 
mâniei" ? Mai întîi, trebuie să sptl 
nem că anul acesta, pentru primi 
oară după mulți ani, ciclismul I 
beneficiat de un calendar compet.il 
țional intern și internațional judii 
cios alcătuit, echilibrat, care a perl 
mis rutierilor să se pună în forml 
treptat, să atingă maximum de for] 
mă în a doua jumătate a lunii sept 
tembrie. Apoi, disputa dintre cioira 
tii din vechea și cei din noua genjj 
rație a constituit un stimulent "W 
pentru unii și pentru alții, iar „pofj 
ta de concurs" a tuturor a întregii 
fundamental performanțele realiza 
te. Ar mai trebui poate adăugat ș 
faptul că, în mod firesc, sportivi 
realizează de la un sezon la altul o 
creștere a valorii.

înainte de a încheia aceste prims 
însemnări despre „Turul Româ
niei" — care au cuprins doar 
o privire generală asupra des
fășurării competiției — să nu ui
tăm contribuția adusă de corpul de 
arbitri. Avîndu-1 în frunte pe neo
bositul Octavian Amza și benefi
ciind de aportul unor oameni cu 
vaste cunoștințe (Traian Constantin 
Florian Ion și Ștefan Ionesci*),“ju
riul de arbitri a condus cu compe
tență și corectitudine o competiție 
mare și — am putea spune — destul 
de dificilă.

studențești
dionul Tineretului, începînd de la ora 
14.30).

In etapa de duminica trecută s-au în
registrat următoarele rezultate: MASCU
LIN : Universitatea Craiova — știința 
Petroșeni 15—12 (10—2); I.M.F. Tg. Mu
reș — I.C.F. București 14—8 (9—4); Uni
versitatea II București — Universitatea 
Cluj 7—17 (4—8); Politehnica Brașov —I. 
Pedagogic Bacău 13—13 (8—6); Politeh
nica București — Politehnica Timișoara 
12—13 (6—8); FEMININ: Universitatea II 
Timișoara — I.S.E. București 13—3 (5—1), 
I. Pedagogic Tg. Mureș — I.C.F. Bucu
rești 3—21 (1—10), Politehnica Galați — 
I. Pedagogic Bacău 9—3 (2—1), Politeh
nica București — Universitatea n Bucu
rești 11—6 (5—1).

O frumoasa repunere din margine în meciul Dinamo—• 
Precizia Săcele

Foto : Șt. Ciotloș 

sub nivelul așteptat (deși ne aflăm 
după patru etape din retur). In 
privința calității, partidele din eta
pa următoare (și în special Grivița 
Roșie—Dinamo și Steaua—Gloria), 
ar putea să ne ajute la formarea 
unei opinii mai clare asupra valofijg 
jucătorilor selecționați.

TIBERIU STAMA

compet.il


alegoria C, in cifre și comentarii ESZZI®
IA EST

ICTORIA ROMAN — TEXTILA 
HUȘI (4—1). Victorie pe deplin 
Stată a echipei gazdă. Jocul a fost 
I de un nivel tehnic mediocru. Au 
leat : Dembrovschi (min. 1, 59 și 
I și Marinescu (min. 89) pentru 
[oria, respectiv Florea (min. 17). 
[trul M. Bică — București a con- 

binc. în min. 75 l-a eliminat pe 
k (Textila) pentru injurii aduse 
ta dintre arbitrii de tușă. (C. Broș- 
u și G. Groapă — coresp.)

ORESTA FĂLTICENI — PETRO- 
L MOINEȘTI (5—2). Depășindu-și 
pisarii în toate compartimentele, 
psta a obținut o victorie comodă, 
înscris : Fenic (min. 12, 56, 73), 

hc (min. 23) și Constantin II (min.

BRIA SUD -------

63) pentru Foresta, respectiv Drosu 
(min. T8) și Voinea (min. 66). (Negru 
Lazăr — coresp.)

ANCORA GALATI — GLORIA 
C.F.R. GALAȚI (1—1). Prima repri
ză a aparținut Ancorei, care a mar
cat prin Dărăban (min. 21). în a doua 
parte a jocului. Gloria C.F.R. for
țează egalarea și o reușește prin 
Ceară (min. 78). (Gh. Arsene — 
coresp.)

GLORIA BÎRLAD — LOCOMOTI
VA IAȘI (5—0). Două lucruri tre
buie scoase în evidență. Pozitiv: jocul 
bun al Gloriei ; negativ : atitudinea 
nesportivă a unor jucători de la Lo
comotiva (Harasim și Constantinescu). 
Au marcat : Loncovschi (min. 10),

Chefnoiu (min. 52), Balint (min. 65 
și 85) și Borban (min. 61, autogol). 
(E. Solomon — coresp.)

UNIREA FOCȘANI — METALUL 
BUZĂU (4—2). Oaspeții au insistat 
mai mult în prima repriză și au în
scris două goluri (Toader — min. 13, 
Ivănescu — min. 43) față de unul 
singur al Unirii (Tîlvăr — min. 29). r>..„.. . - sa
schimbat în favoarea gazdelor. Uni
rea a prestat un joc aplaudat. Au mai 
rcris : Artenie 
Csenteri (min.
coresp.).

MINOBRAD
METALUL RĂDĂUȚI (1-0). Jocul

După pauză aspectul jocului

(min. 64 și 72) și
81). (A. Axente —

VATRA DORNEI —

a plăcut publicului pentru că a fost 
bogat în faze spectaculoase și s-a dis
putat în limitele sportivității. Unicul 
gol a fost înscris de Țintea (min. 23) 
direct din corner. (P. Spac — coresp.)

FLAMURA ROȘIE TECUCI — 
RAPID MIZIL (4—1). După o re
priză în care echipa oaspe s-a arătat 
mai combativă, Flamura roșie, mai 
bine pregătită fizic, preia inițiativa și 
înscrie patru goluri (Udreș — min. 
53, Bujor — min. 62 și 70, Dumitrescu 
— min. 83) față de unul singur al oas
peților (Gh. Ion — min. 88 din 
nalti). Mihalcea (FI. roșie) a fost 
minat pentru proteste Ia deciziile 
bitrului. (C. Filiță — coresp.)

CLASAMENTE
ESTSERIA

1. Unirea Focșani
2. Victoria Roman
3. Metalul Buzău
4. Gloria CFR Galați

5—6. Foresta Fălticeni
5—6. Gloria Bîrlad

7. Ancora Galați
8. Mlnobrad V. Dornei 

9—10. Flamura r. Tecuci 
9—10. Metalul Rădăuți

11. Rapid Mizil
12. Textila Buhuși
13. Petrolul Moineștl
14. Locomotiva Iași

ETAPA VIITOARE : Rapid 
Gloria C.F.R. Galați, Metalul 
Metalul Buzău, Victoria Roman 
mura roșie Tecuci, Ancora Galați 
Unirea Focșani, Locomotiva Iași — Fo
resta Fălticeni, Petrolul Moinești — Mi- 
nobrad Vatra Dornei, Textila — * 
Gloria Biriad.

5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5

3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
0

2
1
0
2
1
1
1
1 
0 
0
0
0
1
2

pe- 
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ar-

Mizil —
Rădăuți —

Fla-

■UNĂREA GIURGIU — PRO- 
■ESUL CORABIA (l—0). Și în a- 
Btă partidă jucătorii 
H s-au prezentat slab 
■ct dc vedere tehnic
■ întrecut în ratări
Btache, Crăciun și Mustață trebuie 
Bdcn(iați“ din acest punct de ve- 
K). Progresul s-a prezentat mai 
B pregătită și putea pleca cu un 
■ct dacă apărarea nu comitea, în 
B 81, o greșeală flagrantă, care a 
Hs golul înscris de Gore. Remarcăm 
■ecla disciplină de pe teren. (T. Bar-
■ coresp.)
I.F.R. ROȘIORI - S.N. OLTENI- 
I (1—0). Jucînd mai bine ca în 
Bele precedente, feroviarii au me
lt pe deplin victoria. De altfel, 
■R. a dominat tot timpul și putea 
fcga la un scor mai mare. Oaspeții 
B apărat însă uneori cu toată echi- 

Unicul gol a fost marcat de Fîță 
i. 79). (T. Negulescu — coresp.) 
ORTUL CONSTANTĂ — STU- 

TULCEA (1—0). Partidă cu
: frumoase la ambele porți dar, 
același timp — înaintări foarte 
icace. Trebuie remarcat portarul 
e (Stuful), care a apărat excep- 
al. A marcat : Mănescu (min. 58). 
Petre — coresp.)
LECTRICA FIENI — ELECTRI- 
CONSTANȚA (2-0). Meci inte

nt, caracterizat printr-o luptă 
ă pentru victorie. Ambele goluri 

marcat Iancu.
LTUL SF. GHEORGHE — MUS
IUL CÎMPULUNG (3-0). Cele 
ă echipe s-au prezentat bine pre- 

victoria Oltului datorîndu-se 
iluijmai bine orientat tactic, con- 
izat în min. 22 și 38 prin Sely- 
i. Repriza secundă a aparținut 
>ape în întregime oaspeților. Spre 

ERIA VEST------
ETALUL TR. SEVERIN — AU- 
<AP1D CRAIOVA (3-1). Victorie 
. obținută prin golurile realizate 
Zaharia (min. 28 și 54) și Ghinea 
î. 65) pentru Metalul, respectiv 
iciu (min. 42). (Gh. Manafu — 
:sp.)
.S.A. SIBIU - VICTORIA CA- 
V (0—0). Ambele echipe au căutat 
obțină victoria cu orice preț, lă- 

pe planul al doilea preocuparea 
:ru practicarea unui fotbal de ca- 
e. (D. Solomei — coresp.) 
ROGRESUL STREHAIA — MI- 
ÎUL ANINA (1—2). Echipa oaspe 
îcat cu mai multă voință și a cîști- 

pe merit. în schimb. Progresul 
s-a ridicat nici măcar la valoarea 

formații din campionatul raio- 
Au marcat : Copăceanu (min. 38) 

îfaidin (min. 48) pentru Minerul, 
Uiră (min. 6.) pentru Progresul.
. Dobreanu — coresp.)
[ETALUL HUNEDOARA - 
R. CARANSEBEȘ (6—0). Cinci 
de spectatori au răsplătit cu a- 

ize jocul frumos practicat de meta- 
iști, care și-au dominat categoric 
ersarii. Oaspeții n-au tras nici un 

spre poarta hunedoreană 1 Au

formației lo- 
pregătiți din 
și fizic. Ei 
(Anghelescu,

sfîrșitul jocului (min. 80) Oltul atacă 
din nou insistent și își mărește avan
tajul prin golul marcat de Bartok. 
(Gh. Briotă — coresp.)

I.M.U. MEDGIDIA — TEHNOME
TAL BUCUREȘTI. în min. 74 arbi
trul P. Dragu din Ploiești l-a eliminat 
pe Andrei (Tehnometal) pentru insul
te aduse arbitrilor. Acesta n-a părăsit 
terenul decît la intervenția antrenoru
lui său, Urecheatu. Dar cînd partida 
s-a reluat, Andrei a intrat din nou 
pe teren, motiv pentru care arbitrul 
a oprit jocul pentru a doua oară. De 
data aceasta delegatul echipei oaspe, 
I. Ștefan, și-a scos toți jucătorii de pe 
teren, astfel că partida a luat sfîrșit 
în min. 77, cînd scorul era 2—0 pen
tru gazde. Golurile fuseseră marcate 
de Călin (min. 11) și Marin (min. 73), 
(R. Avram — coresp.)

FL. ROȘIE BUCUREȘTI
TALUL TÎRGOVIȘTE (2—2). înce
putul partidei aparține Flăcării roșii, 
dar oaspeții echilibrează jocul și reu
șesc cîteva , contraatacuri periculoase, 
în continuare, gazdele domină și reu
șesc să înscrie în min. 30 prin Cuco- 
nea. După acest gol metalurgiștii con
struiesc acțiuni frumoase care, în 
cele din urmă, se soldează cu ega- 
larea, reușită în min. 36 de Simio- 
nescu. în repriza a doua dominarea 
bucureștenilor se accentuează și, în 
min. 47, ei iau din nou conducerea 
prin Moldoveanu, care transformă un 
penalti acordat în urma unui henț. 
în plină dominare a Flăcării roșii, 
Metalul egalează prin același Simio- 
nescu (min. 60). Pînă la sfîrșitul par
tidei gazdele domină, dar oas
peții se apără organizat, remareîn- 
du-se portarul Florea. A arbitrat bine 
Zaharia Drăghici — Constanța. (V. 
Iordache — coresp.)

Apărătorii din Tirgoviște (tricouri albe) fac eforturi vizibile spre a opri atacwile 
bucureștenilor (fază din meciul Flacăra roșie București—Metalul Tirgoviște 2—2) 

Foto: N. Tokacek

T» . îl

SERIA SUD

Buh uși —

1. Portul Constanța 5 4 1 0 8— 3 9
2. Metalul Tirgoviște 5 3 1 1 10— 3 7
3. I.M.U. Medgidia 5 3 1 1 5— 3 7
4. Electrica C-ța. 5 2 2 1 6— 4 6
5. C.F.R. Roșiori 5 2 2 1 5— 6 6
6. Oltul Sf. Gheorghe 5 3 0 2 10— 13 6

7— 8. Tehnometal Buc. 5 2 1 2 9— 7 5
7— 8. S.N. Oltenița 5 2 1 2 6— 4 5
9—10. Dunărea Giurgiu 5 2 0 3 6— 7 4
9—10. Electrica Fieni 5 2 0 3 4— 5 4

11. Flacăra r. Buc. 5 1 1 3 13— 11 3
12—13. Progresul Corabia 5 1 1 3 4— 9 3
12—13. Stuful Tulcea 5 1 1 3 4— 9 3

14. Muscelul C-lung. 5 0 2 3 1— 7 2

ETAPA VIITOARE : Muscelul Cîmpu- 
lung — Electrica Fieni, Metalul Tirgo- 
viște — C.F.R. Roșiori, Progresul Cora
bia — Flacăra roșie București, S. N. Ol
tenița — Dunărea Giurgiu, Tehnometal 
București — Stuful Tulcea, I.M.U. Med
gidia — Electrica Constanța, Portul Con
stanța — Oltul Sf, Gheorgbe.

ETAPA VIITOARE : Minerul Anina — 
Mureșul Deva, Autorapid Craiova — Pro
gresul Strehaia, C.F.R. Caransebeș — 
Tractorul Brașov, Aurul Zlatna — A.S.A. 
Sibiu, Chimia Făgăraș — Electroputere 
Craiova, Metalul Tr. Severin — Victoria 
Tg. Jiu, Victoria Călan — Metalul Hu
nedoara.

SERIA VEST
1. Metalul Hunedoara 5 3 1 1 12-— 3 T
2. Mureșul Deva 5 3 1 1 12-- 7 7
3. Victoria Călan 5 3 1 1 6-- 2 7
4. Tractorul Brașov 5 3 0 2 11-- 6 G

5—6. Electroputere Cr. 5 3 0 2 13--11 G
5—6. Minerul Anina 5 3 0 2 6-- 4 6

7. Chimia Făgăraș 5 3 0 2 8--13 9
8. A.S.A. Sibiu 5 2 1 2 7-- 5 5-
9. Metalul Tr. Severin 5 2 1 2 5-- 7 9

10. Aurul Zlatna 5 2 0 3 7-- 6 4
11. Victoria Tg. Jiu 5 2 0 3 7-- 8 4
12. C.F.R. Caransebeș 51 1 3 1--14 3
13. Autorapid Craiova 5 1 0 4 8--12 2
14. Progresul Strehaia 5 1 0 4 10--15 2

înscris : Mercea (min. 15), Steiner 
(min. 40 și 87), Dobîndă (min. 70), 
Vlad Remus (min. 72), Păunescu (min. 
47). (Voicu Albu — coresp.)

VICTORIA TG. JIU - AURUL 
ZLATNA (2—0). Cele două goluri se 
datorează lui Băloi (min. 34 din 11 m) 
și Achim (min. 74). (P. Cristea — 
coresp.)

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
TRACTORUL BRAȘOV (1-4). Ju- 
cînd, în prima repriză, mai bine decît 
Electroputere, brașovenii au înscris de 
patru ori prin Petruț (min. 1 și 17), 
Cirlpoi (min. 20) și Ferencz (min. 43). 
Echipa locală a redus diferența în 
min. 48 prin Gavrilă. Dominarea din 
repriza secundă a craiovenilor nu s-a 
putut însă concretiza atît datorită im
preciziei șuturilor, cît și a dîrzei apă
rări brașovene. (Șt. Gurgui — coresp.)

MUREȘUL DEVA - CHIMIA 
FĂGĂRAȘ (6—1). Oaspeții au rezis
tat doar o repriză iureșului forma
ției din Deva. Au marcat : Cergo 
(min. 31), Onea (min. 59, 72, 79, 81) 
și Popescu (min. 87) pentru Mureșul, 
respectiv Bălcăceanu (min. 36). (Ion 
Simion — coresp.)

SERIA NORD------
SĂTMAREANA — STEAUA RO

ȘIE SALONTA (l—1). Sătmăreana a 
deschis scorul în min. 3 (Silaghi). 
Egalarea a survenit în min. 72 (Ung- 
vari II). De remarcat că fotbaliștii 
din Satu Mare au ratat multe ocazii 
clare, printre care și o lovitură de 
pedeapsă. (Z. Covaci — coresp.)

PROGRESUL REGHIN - META
LUL COPȘA MICĂ (2—0). Prima 
victorie, în acest campionat, a echipei 
din Reghin. Jocul a fost însă neinte
resant, de slabă factură tehnică. Au 
marcat : Cobulnețchi (min. 13) și lenei 
(min. 28). (L. Maior — coresp.)

MEDICINA CLUJ — OLIMPIA 
ORADEA (1—1). Studenții au avut 
inițiativa în cea mai mare parte a 
timpului. Din păcate, atacanții clu
jeni au ratat ocazii clare. Olimpia s-a 
apărat foarte atent și a acționat pe 
contraatac. Au înscris : Pop (min. 
65) pentru Medicina și Petrică (min. 
21) pentru Olimpia. (N. Todoran — 
coresp.)

ARIEȘUL TURDA — FAIANȚA 
SIGHIȘOARA (3—0). Formația din 
Turda a jucat foarte bine, mai ales în 
repriza secundă cînd a și decis rezul
tatul de partea sa. Au marcat : Bin
der (min. 48), Găbudean (min. 75 din 
II m) și Savu (min. 86). De remarcat 
că în min. 44 Binder a ratat un pe- 
ualti. (P. Lazăr — coresp.)

SODA OCNA MUREȘ — RECOL
TA CĂREI (0—2). Atacul formației 
locale n-a reușit să străpungă apăra
rea supranumerică a Recoltei. Oaspe
ții au acționat pe contraatac și au 
înscris prin Brîncuș (min. 10) și He- 
leta (min. 70). (Gh. Tăutan — coresp.)

CHIMICA TÎRNAVENI — MINE
RUL BAIA SPRIE (4—1). Conduși cu 
2—0 la repriză, minerii reduc scorul

după pauză și sînt la un pas de ega- 
Iare, dar Dondor (Chimica) salvează 
de pe linia porții. în final Chimica 
este net superioară. Au marcat : Se- 
cheli (min. 32), Naghi (min. 37), Ionaș 
(min. 77) și Lazăr (min. 86) pentru 
Chimia, respectiv Barcoți (min. 47). 
(I. Ducan — coresp.)

MINERUL BIHOR — A.S. AIUD 
(I—0). Victoria a fost asigurată de 
abia în min. 75 prin Nemet, cu toate 
că Minerul a atacat de la început 
(raport de cornere : 10—0 în favoarea 
gazdelor). (M. Domițian — coresp.)

SERIA NORD
1.
2.
3.
4.

Olimpia Oradea 
Medicina Cluj 
Chimica Tirnăveni 
Recolta Cărei

5 3 2 0
5 3 2 0

11— 1 G
9— 3 a

12— 5 75
5

3 11
3 0 2 10-• 5 G

5— 6. A.S. Aiud 5 2 12 7-■ 7 5
5— 6. Arieșul Turda 5 2 12 7-■ 7 9

7. Sătmăreana 5 2 12 3—■ 6 5
8. Steaua r. Salonta 5 13 1 8- 13 5
9. Minerul Bihor 5 2 0 3 9-• 6 4

10. Minerul B. Sprie 5 12 2 4—• 6 *
11. Metalul C. Mică 5 2 0 3 4- 8 4

12—13. Soda O. Mureș 5 113 7— 11 3
12—13. Progresul Reghin 5 113 3- 7 3

14. Faianța Sig. 5 113 3— 12 3
ETAPA VIITOARE : Minerul Baia Sprio

— Minerul Bihor, Arieșul Turda — Soda 
Ocna Mureș, Metalul Copșa Mică — 
Chimica Tirnăveni, Steaua roșie Salon- 
ta — Recolta Cărei, Faianța Sighișoara
— Sătmăreana, A.S. Aiud — Medicina 
Cluj, Olimpia Oradea — Progresul Re
ghin.

-w

LA

LOTO—PRONOSPORT
NUMERELE CÎȘTIGĂTOARE 
TRAGEREA AUTOTURISMELOR

LOTO
Cîștigătorilor de autoturisme 11 se 

va comunica, în scris, data cînd ur
mează a Ie fi predate.

Rezultate din campionatul republican de juniori

La tragerea autoturismelor Loto din
27 septembrie 1966 au fost ext rase
din urnă următoarele numere
FAZA I : (bilete de 10 și 20 lei)
Extragerea I 51 90 40
Extragerea a Il-a 23 24 37
Extragerea a Hl-a 68 57 60
Extragerea a IV-a 80 38 75
Extragerea a V’-a 57 79 8
FAZA a II-a (bilete <1 c 8 și 20 lei)
Extragerea a VI-a 44 90 34
Extragerea a VJI-a 68 71 17
Extragerea a VIII-a 27 75 89
Extragerea a IX-a 20 9 2
FAZA a HI a (bilete de 4 lei)
Extragerea a X-a 35 74 2
Extragerea a Xl-a 48 9 18
FAZA a IV-a (bilete de 2 și 20 lei)
Extragerea a XH-a 1 86 76

Fond de premii : 2.2 16.438 lei
tra-

• Tragerea numerelor cîștigătoare 
de la concursul Pronoexpres de azi 
are loc în 
în sala din

București, la ora 18.30, 
str. Doamnei nr. 2

mîine sînt ultimele zile• Azi și
cînd mai puteti să vă procurați bi
lete pentru tragerea Loto de vineri. 
Rețineți faptul că la ultimele trageri 
Loto au fost cîștigate consecutiv 
cinci premii de cîte 150 000 lei fie
care, dintre care trei pe bilete sfert.

Rubrică redactată de Administra
ția de Stat Loto-Pronosport.

iința Craiova — Victoria Călan 
) (2—0), Prahova Ploiești — Pe- 
11 Ploiești 1—0 (1—0), Electrica 
ii — S.S.E. nr. 2 București 0—10 
4), Minerul Bihor — Unirea Dej 

1 (0—0), A.S. A. Tg. Mureș — 
.'grsitatea Cluj 2—2 (1—0), A.S.

Minerul Lupeni 6—0 (5—0), 
[bbracl Vatra Dornei — Metalul 
lăuți 6—0 (3—0), C.F.R. Pașcani— 
omotiva Iași 3—3 (2—3), Sătmă-

reana — Steaua roșie Salonta 1—0 
(1-—0), Victoria Tg. Jiu — Jiul Pe- 
troșeni 0—1 (0—1), Chimia Suceava 
— Ceahlăul P. Neamț 3—2 (1—1), 
I.M.U. Medgidia — Tehnometal 
București 4—0 (2—0), Soda Ocna 
Mureș — Aurul Zlatna 1—1 (0—0), 
Tractorul Brașov — C.S.M.
2—1 (2—1), Rapid Mizil — 
Cîmpina 1
ghin

Sibiu 
Poiana

1 (1—0), Progresul Re- 
Clujeana 1—2 (1—0), Dinamo

Bacău — Oțelul Galați 2—0 (0—0), 
Vagonul Arad — C.F.R. Arad 3—0 
(2—0), Metalul Tirgoviște — Dinamo 
București 0—5 (O-L-3), Victoria Ro
man —- Textila Buhuși 0—3 (8—1), 
Chimica
Cîmpia Turzii 0—2 (0—2), 
Focșani ~ - - ...
(0—0), Flamura roșie Tecuci — Glo
ria Bîrlad 1-—1 (0—1), Gaz metan 
Mediaș -— Metroin Brașov 5—1 (2—1).

Tîrnăveni Ind. sîrmei 
Unirea 

Progresul Brăila 2—3

leii a avut loc în București 
gerea numerelor cîștigătoare la tra
gerea autoturismelor Loto din 27 sep
tembrie 1966. Biletele considerate 
cîștigătoare trebuie depuse la agen
țiile autorizate pînă sîmbătă 1 oc
tombrie 1966, ora 13, în orașele de 
reședință regională și pînă vineri 30 
septembrie 1966, în celelalte locali
tăți. Omologarea biletelor cîștigă
toare va avea loc în 
4 octombrie, 
toturismelor 
la categoria 
miercuri 5 -

ziua de marți
Tragerea la sorți a au-
„Renault 10 Major" (d<‘

a II-a) va avea loc
octombrie 1966.

DE LA I.E.B.S.
• Pentru jocul 

SUL — STEAUA 
de pe stadionul 
se găsesc de vînzare la casele obiș
nuite : str. Ion Vidu, agenția C.C.A. 
bd. Gh. Glieorghiu-Dej, stadioanele 
Republicii, Dinamo, Giulești, parcul 
halelor Obor, agențiile Loto-Prono
sport din calea Victoriei nr. 2, calea 
Griviței nr. 121, calea Dudești nr. 88, 
str. Cotroceni nr. 8, bd. 1848 nr. 39, 
piața Progresul (șos. Giurgiului) și 
la patinoarul „23 August".

9 Aceleași case vînd și bilete pen
tru spectacolul artistic-sportiv „FE
ERIE PE GHEAȚA" de Ia patinoarul 
„23 August”, zilnic de la ora 19,30, 
prezentat de Ansamblul de patinaj 
artistic din Kiev.

de fotbal PROGRE- 
de sîmbâtă, ora 13, 
Republicii, biletele



o

ȘTIRI,
REZULTATE

km) a revi

FOTBAL: Vie activitate peste hotare

revanșă, sel 
baschet a 1

—3 cu Aachen, 7—2 
și 5—2 cu Tusa Diisl

După 11 etape, în „Ti 
Bulgariei" continuă să d

La Zinnowitz (R. D. Germană) a 
început un turneu internațional masculin 
de șah la care — alături de mari 
maeștri și maeștri din U.R.S.S., Unga
ria, Polonia, Cehoslovacia, Iugoslavia 
și R. D. Germană — participă și re
prezentantul țării noastre, maestrul in
ternational Victor Ciocîltea.

După patru runde, în clasament con
duce marele maestru sovietic Antoșin, 
cu 2% puncte și o partidă întreruptă, 
urmat de Uhlmann (R. D. Germană), 
cu 2% p. V. Ciocîltea are l1/) P și o

Primele runde ale turneului 
de șah de la Zinnowitz

partidă întreruptă. în prima rundă, Cio- 
cîltca, cu negrele, a pierdut la Liebert 
(R.D.G.), în cea de a doua a remizat 
cu Ilaag (Ungaria), iar în runda a treia 
a cîștigat partida cu șahistul ceho
slovac Fichtl. în runda a patra Cio
cîltea a întrerupt cu Mohring (R.D.G.).

Alte rezultate înregistrate In primele 
4 runde : Mohring—Antoșin % —'îj t
Uhlmann—-Golz %—V? : Marovici—îfaag 
0—1; Antoșin—Fuchs 1—0;
mann—Liebert 1—0.

* Comentînd etapa a doua a campio
natului italian, corespondentul nostru 
din Italia. Cesare Trentini, relatează că 
In cele nouă jocuri disputate s-au în
scris doar 14 goluri. Cu excepția meciu
rilor Bologna — Foggia (5—0) și Juven
tus — Leceo (3—0) scorurile celorlalte 
partide au fost strînse. Intemazionale a 
învins cu 2—0 pe Lanerossi, prin golu
rile marcate de Facchetti și Jair. Patru 
jocuri s-au terminat la egalitate: Ve
nezia — Atalanta 1—1 (oaspeții au des
chis scorul în min. 43 prin Danova. Iar 
venețienii au egalat prin Mazzola n, în 
min. 63). iar partidele Lazio—Torino, 
Cagliari — Milan și Brescia — Fioren
tina s-au terminat cu același scor: 
0-—0.

a în competițiile europene rezervate 
echipelor de club, azi se desfășoară nu 
mai puțin de 21 de meciuri. în afară de 
evoluția echipelor românești (Petrolul, 
la Liverpool, în „C.C.E.” și Dinamo Pi
tești. pe teren propriu, eu F.C. Sevilla 
în „Cupa orașelor tlrguri”). menționăm 
următoarele partide mai interesante, în 
tC.C.E " : Internaționale — Torpedo Mos
cova. Celtic Glasgow — F.C. Zdrich și

Olymptakos Pireu — Ț.S.K.A. Sofia. 
Inttlnirea dintre Internaționale șl Tor
pedo Moscova este așteptată cu un viu 
Interes, mal ales în lumina ultimelor 
evoluții ate formației campioane a Ita
liei. In echipa sovietică vor evolua prin
tre altll Voronin, Ivanov, portarul Ka- 
zavașvili. în timp ce din echipa gazde
lor nu vor lipsi Jair. Mazzola. Suarez și 
Corso. Alte numeroase jocuri au loc In
;.Cupa cupelor* și ..Cupa orașelor tîr- 
guri”. SI un meci amical Inter-tări : la 
Budapesta. Ungaria întllneste Franța.
• tn meciul cu Portuguesa. cunoscu

tul Pe1<_ (F. C. Santos) a suferit un nou 
accident, ceea ce-1 facP indisponibil — 
după cum declară medicii — cel puțin 
două săptămîni.
• In campionatul U.R.S.S. s-au înre

gistrat următoarele rezultate : Neftianik 
Baku — Zenit Leningrad 3—0; Pahtakor 
Tașkent — Torpedo Kutaisi 0—0: Kairat 
Alma Ata — S.K.A. Rostov pe Don 1—1; 
Dinamo Tbilisi — Aripile Sovietelor 
Kulbîșev 1—0; Șahtior Donetk — Loko
motiv Moscova 1—0; S.K.A. Odesa — Di
namo Minsk 1—1.

Jacques Anquelil (în stingă) a cîștigat pentru a noua oară tradiționala com
petiție internațională „blarele premiu al națiunilor , disputată pe distanta 

Auffargis—Paris (72 km)

VARȘOVIA. Turul ciclist al 
Ioniei reunește la actuala ediție I 
mâții din R.D. Germană, Iugoslaj 
Scoția și Polonia. Prima etapă (\ 
șovia — Lublin, 180 
polonezului Wozniak în 4h01:

HELSINKI. în meci 
ționafa masculină de 
landei a dispus de cea a Italiei,I 
mod surprinzător, cu 106—68 (51—I

SOFIA. S-a încheiat turneul ițJ 
național feminin de baschet 
Botevgrad. Primele locuri au re^ 
formațiilor bulgare Akademik și 1 
kan, urmate de Lublin (Polonia).

DUSSELDORF O selecționată <1 
deză de tenis de masă, în frunte 
campionul european Kjell Johanss 
a susținut trei întîiniri în RT. <] 
mană: 5- ‘ 
Duisburq 
dorf.

SOFIA, 
ciclist al 
ducă bulgarul Bobekov, urmat I 
1:37 de compatriotul său Kirilov 
la 1:40 de Ampler (R.D.G.). Foj 
lider, italianul Quagliotto, 
la 2:28..

0 nouă orientare în antrenamentul fondiștilor?

Atleți africani au evoluat in R. P. Polonă
VARȘOVIA 27 (Agerpres). In mai 

multe orașe din Polonia, s-au desfă
șurat concursuri de atletism la care au 
participat alături de sportivi polonezi și 
atleti africani.

La Bydgoszcz, sprinterul Kone (Coasta 
de Fildeș) s-a clasat pe primul loc în 
cursa de 100 m, cronometrat cu timpul 
de 10.3, fiind urmat de atletul polonez 
Dudziak, cu 10,4. Proba de săritură în 
înălțime a revenit lui Idriss (Repu-

blica Ciad), care a trecut peste șta
cheta înălțată la 2,07 m.

In cadrul concursului desfășurat în 
localitatea Mielec, atletul senegalez 
Namadu a cîștigat cursa de 400 m gar
duri cu timpul de 56,8, iar compatrio
tul său Somai vum a ieșit învingător 
în proba de 100 m cu 10,7. La arun
carea suliței, pe primul loc s-a clasat 
cunoscutul atlet polonez Sidlo, cu 
80,42 m.

De la „omul-locomoti- 
vă", Emil Zatopek, la atle
tul coborît de ne platourile 
înalte ale Africii, kenia- 
nul Kipchoge Keino, an
trenamentul marilor cam
pioni de fond a suferit, 
inevitabil, fluctuațiile „mo
dei". Care sînt tendințele 
actuale în acest domeniu ? 
O carte de specialitate 
apărută recent în R. F. 
Germană dezbate aceste 
probleme legate de pregă
tirea alergătorilor pe dis
tanțe medii și lungi.

găzdui una din 
Pentru a afla în 
țări și ce anume 
Sibiu. Gh.

Sibiul este gata să-și primească oaspetele!
Orașului de la poalele Cibinului, Sibiului, i-a revenit în acest an cinstea de a 

cele două grupe ale campionatului european feminin de baschet, 
ce stadiu se află pregătirile în vederea acestei importante confrun- 
cuprind ele, ne-am adresat secretarului Clubului Sportiv Muncitoresc 
care ne-a spus:Jula,

Sfatul„Organele competente 
popular, Consiliul local al sindicate
lor C.S.M. Sibiu, în colaborare cu 
ON.T. Carpați, cu întreprinderea 
balneo climaterică Păltiniș și cu con
ducerea muzeului Bruckenthal — au 
luat o serie de măsuri necesare bunei 
organizări și desfășurări a întrece
rilor. Sala este construită după cele 
mai moderne cerințe. Ea are o capa
citate de 1 000 de locuri, dispune de 
cabine și vestiare spațioase, precum 
și de încăperi și instalații speciale 
destinate arbitrilor și personalului 
medico-sanitar. Pentru bunul 
al muncii ziariștilor, în sală

mers 
și la

au fost instalate cabine tele-hotel 
fonice pentru convorbiri internațio
nale. De asemenea, a fost instalat 
biroul de presă.

Pentru a contribui la cunoașterea 
de către oaspeți a cît mai multor 
obiective turistice din Sibiu si din 
împrejurimi, ghizii O.N.T. vor sta 
la dispoziția echipelor participante. 
De altfel, în timpul lor liber, spor
tivele vor avea posibilitatea să par
ticipe la programe distractive foarte 
variate. Amintim, dintre acestea, 
vizitarea muzeului Bruckenthal, a 
împrejurimilor orașului, 
grădini a Dumbravei. 
Zoologice și a Muzeului

dintre 
Bruckenthal, 

a minunatei 
a Grădinii 

Etnografic.

în cinstea oaspeților se va organiza 
și un spectacol de qală la care își 
vor da concursul cele mai bune for
mații artistice din oraș. Nici spec
tatorii n-au fost._ 
avea Ia dispoziție, în 
din holul sălii, iar în 
formarea, atît ziarul 
Sibiului" cît și stația 
vor avea permanent 
la curent cu mersul competiției".

Sibiul este gata să-și primească 
oaspetele la campionatul european fe
minin de baschet pe anul 19661

uitați: ei vor 
pauze, bufetele 
ce privește in- 
local „Flacăra 

locală de radio 
grijă să-i țină

ILIE IONESCU 
corespondent

Corespondentul nostru din Belgrad,
VLASTIMIR IGNAT0V1CI,

vă prezintă:
Pentru echipa feminină de baschet 

a Iugoslaviei palmaresul „europene
lor" începe cu a IV-a ediție, găz
duită în anul 1954 de Belgrad. De
butul nu a fost tocmai rău: locul 
5. Peste doi ani, însă, la Praga, 
baschetbalistele iugoslave s-au clasat 
doar pe locul 9. în schimb, în 1958, 
în Polonia (Ia Lodz), ele au obținut 
cel mai bun rezultat de pînă acum, 
ocuDÎnd locul al 4-lea în acea me
morabilă ediție cîștigată de Bulgaria. 
Peste încă doi ani, Ia Sofia, jucă
toarele noastre au terminat compe
tiția pe locul cinci al clasamentului. 
Au repetat performanța la Mulhouse 
(Franța, 1962) dar acum doi ani, la 
Budapesta, au pierdut două trepte 
în ierarhia europeană, clasîndu-se 
pe locul 7.

Pentru baschetbalistele 
reprezenta Iugoslavia la 
X-a ediție, jubiliară, a campionatu
lui european, ultimele meciuri inter
naționale din cadrul pregătirilor au 
fost cele susținute cu ocazia Balcania
dei (Skoplje, 16—18 septembrie). După 
cum a declarat antrenorul Ladislav 
Demsar, jocurile cu Bulgaria, Româ
nia și Italia (invitată la această com
petiție) au arătat că forma bună nu 
este departe. Desigur, întrecerile din 
serie, la Sibiu, vor arăta în ce mă
sură gradul de pregătire al baschet
balistelor le va permite să facă față 
aprigei lupte pentru un loc mai bun.

Iată lotul Iugoslaviei: Milica Ra- 
dovanovic (Radnicki Belgrad), căpi- 
tana echipei, 28 de ani, 170 cm, 108 
meciuri internaționale ,■ Jelica Kalenic 
(Radnicki Belgrad). 24, 182, 56; Dra-

care vor 
această a

gana Geric (Crvena Zvezda Belgrad),
19, 172, 5; Ruzica Meglaj (Treșnievka 
Zagreb), 25, 172, 91 ; Kacusa Buljan 
(Treșnievka Zagreb), 20, 181, 27; An- 
kiea Basic (Partizan Novi Sad), 20, 
172, 8 ; Olga Djokovic (Mlada Bosna 
Sarajevo), 21, 181, 30; Jasna Seli- 
movic (Mlada Bosna Sarajevo), 18, 
183, 9; Natașa Bebic („Split" Split), 
21, 186, 15; Biserka Juric („Split11 
Split), 21, 172, nu a mai jucat în 
echipa națională; Moica Mihelic 
(Olimpia Ljubljana), 22, 168, 6; Ma- 
rijana Bremec (Olimpia Ljubljana).
20, 174, nu a mai jucat în echipa na
țională ; Stanka Stosic (Partizan Novi 
Sad), 19, 168, 3 Antrenor principal 
este Ladislav Demsar (Vojvodina 
Novi Sad), iar antrenor secund Bo- 
rivoje Cenic (Radnicki Belgrad, de 
cinci ori campioană a Iugoslaviei)

Care este cea mai bună metodă de 
antrenament pentru alerqătorii pe 
distanțe medii și lungi ? La întreba
rea aceasta, care se menține perma
nent la ordinea zilei în atletism, 
fncă nu s-a qăsit răspunsul definitiv. 
Ori de cîte ori apare pe firmamentul 
probelor de fond un nou campion, 
sumedenie de atleti si antrenori 
caută să-i copieze stilul, să-i afle 
„secretele" preaătirii. Și aici, ca și 
în multe alte domenii, moda își are 
„victimele" ei, asistăm la teze con
tradictorii, exnrimate de cei mai au
tentici specialiști.

Prin 1950 au făcut vîlvă în lumea 
atletismului metodele de antrena
ment ale celui care a fost numit 
„omul-locomotivă“, Emil Zatopek. Se 
vorbea ____ 1 . .. ___ 1
doare" la antrenamente, obligatorii 
pentru 
aătire 
siderate altădată ra adevărate 
tative de sinucidere, astfel că 
putini dintre cei dornici să-l imite 
pe... inimitabilul Zatopek au căzut 
victime antrenamentelor super-grele, 
dar rezultatele nu s-au arătat tot
deauna proporționale cu eforturile 
demise înainte de cursă.

Și iată că acum, dună o perioadă 
de incertitudini, specialiștii proclamă 
o orientare în sens invers. Se cere, 
în primul rînd, o cît mai mare va
rietate în antrenamentul fondistului. 
El este invitat să părăsească pista 
de zgură a stadionului, să iasă în 
cîmp și la pădure, să se an’reneze 
pe teren variat. în miilocul naturii. 
„Cît mai multă naturalețe — cît mai 
multă simplitate..." iată două din 
sloganurile care revin cu precădere 
în cele mai recente lucrări de spe
cialitate. O ultimă pledoarie în acest 
sens o oferă noua carte a cunoscu
tului teoretician în atletism, autorul 
vest-qerman Toni Nett. Cartea sa 
„Antrenamentul modern al celor mai 
buni alergători pe distanțe medii și 
lungi" pare a fi o sinteză a acestor 
noi tendințe în teoria pregătirii atle- 
ților. Iar autoritatea celui ce sem
nează cele 300 de pagini ale cărții 
dă și mai multă greutate tezelor 
zentate.

Să vedem, mai întîi, care sînt 
sele de Inspirație ale acestor 
teorii ? Ele nu sînt greu de reperat. 
Specialiștii atletismului au fost puși 
de cîtăva vreme în fata 
siuni vertiginoase ale 
din țări depărtate de 
european. Semifondiștii 
australieni, neozeelandezi, 
cei africani, în frunte 
ocupă locuri de seamă pe tabelele 
celor mai bune rezultate 
Toni Nett — precum și 
ticieni ai atletismului — 
centrul atenției metodele

atunci de „butoaiele de su-

sportivi. Programul de 
era încărcat cu eforturi

pre- 
con- 
ten- 
prea

pre-

sur-
noi

unor ascen- 
alergătorilor 
continentul 
și fondiștii 

iar acum 
cu Keino,

mondiale, 
alti teore- 
au pus în 
de antre-

nament ale acestor campioni I 
derni șl au ajuns la concluzia, 
ceea ce îl caracterizează este a| 
vitatea în mijlocul naturii, pred 
rea cu mijloace simple.

Concret, noile teze pretind fon 
tului să-și bazeze preqătirea în s 
cial pe antrenamentele în teren 
riat, în mijlocul naturii. Pădure I 
cîmpîe, dealuri și văi — iată fere 
de antrenament necesar alergători 
de performantă. O 
rietate a terenului 
lește pe fondist, ca 
ditiilor atmosferice 
tuează antrenamentul. Pista de zd 
este folosită numai pentru lud 
asupra temnonlui de alergare și 
nisarea pregătirii dinainte de q 
curs.

„Simplificarea metodelor d" an 
nament" este o altă deviză a lui 71 
Nett. El este împotriva schemd 
complicate, a încărcării antrenam 
tului fondistului cu sprinturi și 
tervale", precum și cu o prea m| 
variație a tempoului de «’^1 
Antrenamentul 
mare libertate 
gerea temelor, 
dividualizare.

Evident, tezNo arest ea 
Interpretate ca avînd tendința dl 
reduce volumul antrenamentelor. I 
nu Se eroarlă că mărirea c»ntl|l 
se tare totdeauna în dauna calității 
— atrane atentia Toni Nett. p| 
tica marilor ramnionj si rerordnl 
atestă că. dimpotrivă, mărirea ral 
tătii de efort țn antrenament nu I 
duce viteza alergătorului, ci îi rid 
acea capacitate de a folosi mai 1J 
viteza și rezistenta în cursă. Autq 
subliniază că... „numai la anlrd 
mentele de tenmo, aleroăto'ul 1 
buie să rămină strict în distanta n 
tru care se nrenăteste. Altfel, el 1 
buie s-o denăsească constant, 
mulți kilometri !“ Se cere chiar 
alergătorul să fie capabil de per] 
mante șt pe distantele 
decît cea 
alergător de 
bun și pe 
10 000 m I).

Fără a conține elemente necunl 
cute, noile teorii ale specialist] 
atletismului, schițate în rîndurile] 
mai sus, par a pune pe alergați 
de semifond și fond în fata unor I 
zonturi cu totul noi. Alergătorul I 
pleca în pădure, pe soare sau I 
ploaie, va alerqa kilometri pe căi 
de munte, iar apoi, călit și plin I 
resurse, se va întoarce pe stadl 
pentru „repetiția generală" dinain 
starturilor de concurs.

Rămîne de văzut dacă noua J 
todă — „ă la Keino" — se va dov 
valabilă pentru toată lumea... |

cît mai mare 
de alergare, 

si varietatea q 
în care se e

modern dă 
aleraătornhd 
punînd bază

tr el

în
mai m

care este specialist 1
800 m trebuie să
5 000 m și chiar ’
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