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noul an universitar! greco-romane

stăzi, în cele 15 centre universitare ale țării — vă mai 
amintiți ? înainte de Eliberare erau doar 4! — zeci de 

de studenți și studente vor păși pragul facultăților și 
utelor pentru a începe un nou an de învățămînt. Un nou 
ie învățămînt în care își Mor însuși noi cunoștințe, vor 
încă o treaptă a altitudinilor științei și culturii. Zecile 

iii de studenți din patria noastră vor munci cu sîrguință 
li a deveni cadre de nădejde în îndeplinirea mărețelor 
•tive stabilite de cel de al IX-Iea Congres al Partidului, 

activitatea de însușire a multiplelor cunoștințe cuprinse 
irsurile universitare sportul își aduce o temeinică contri- 

Aportul lui la întărirea sănătății, la călirea fizică a 
?ei generații este deosebit de important. Tocmai de aceea 

■' «iran se aduc îmbunătățiri substanțiale mijloacelor și sis-
'Aii de practicare a exseoițiilor fizice și sportului în insti- 
i de învățămînt superior. Anul acesta, de pildă, s-au creat 
late centrele universitare cluburi sportive studențești me- 
' să contribuie efectiv la organizarea și mobilizarea 
jiului 
i și

an
„Cupa 

sportivă să marcheze un evident
ite de începerea cursurilor rectoratele și cadrele didactice 
i luat măsuri pentru ca în fiecare dimineață studenții să 

posibilitatea practicării gimnasticii de înviorare în că
, că terenurile de sport au fost amenajate, că organiza- 
primelc întreceri sportive au și fost puse la punct — ne 
să anticipăm un start bogat în activitatea sportivă ce sc 

lesfășura în anul universitar 1966 1967.
anul I educația fizică a devenit un curs la fel de impor- 
ca și celelalte, astfel incit studenții vor fi și pe această 
stimulați într-o participare cit mai largă la activitatea 

iivă universitară. Competițiile de masă, întrecerile dintre 
tăți și dintre centrele universitare, campionatele care de- 
ează pe cei mai buni studenți sportivi la nivel republican, 
cerile pentru cucerirea Insignei de polisportiv, activitatea 
cadrul secțiilor de performanță din cluburi — iată nu- 
cît-va din „pistele** care-și așteaptă concurenții.

'F la început de nou an universitar, urăm studenților 
*s în activitatea de însușire a cunoștințelor în domeniul 
ia s-au dedicat și — totodată — în activitatea sportivă 
nașă și de performanță!

în 
de 
universitar, 
anilor I"

desfășurarea 
performanță.

organizarea 
unei 
Este 

începînd 
devenite

și mobilizarea 
activități de 
așteptat ca în 

dotate 
activi-

vaste 
de 

cu competițiile 
tradiționale — 
progres. Faptul că încă
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au 
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CALAȚI, 30 (prin telefon, 
la trimisul nostru). — Vineri 
început în sala sporturilor 
localitate întrecerile finale 
campionatului republican de lup
te greco-romane (seniori). Chiar 
de la primele partide, spectatorii 
gălățeni, care au ocupat toate 
locurile din tribune, au asistat 
la dispute foarte aprige. La cat. 
57 kg s-au calificat pentru finală 
22 de luptători, la cat. 78 kg — 
23, la cat. 63 kg — 26, iar la 
cat. 70 kg — 29.

Trebuie să recunoaștem că 
pentru a a junge în posesia titlu
lui de campion pe 1966 luptă
torii sînt nevoiți să facă față 
unui adevărat... maraton.

Iată cîteia rezultate: cat. 52 
kg — D. Pîrvulescu (Steaua) 
învinge prin descalificare min. 
6 pe C. Ciobotaru (Rapid Buc.), 
Gh. Stoiciu (Steaua) . b. p. I. 
Stoica (Electroputere Craiova) ; 
cat. 57 kg — C. Turturea (Di
namo Buc.) bate la tuș min. 4 
A. Cudalbii (S. N. Oltenița), I. 
Baciu (Steaua) b. 
roș (Steagul 
cat. 63 kg
(Steaua) b. tuș min. 3 
cu (C.S.M. Cluj), V.
(Rapid Buc.) b. dese. min. 8 E. 
Tofan (Progresul Buc.) ; cat. 
70 kg — I. Burcea (Dinamo 
Buc.) b. p. M. Bolocan (C.S.M. 
Reșița) (!).

întrecerile continuă sîmbătă și 
duminică.
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Succes!
ION TULPAN

Președintele Federației Române 
de Baschet, președintele Comi
siei de organizare a celei de a 
X-a ediție a Campionatului Eu

ropean feminin de baschet

Programul jocurilor
GRUPA A, SALA SPORTURI

LOR DIN CLUJ : 2 octombrie :
Polonia — Ungaria, U.R.S.S. — 
Italia, România — Olanda ; 3
octombrie : Italia — Olanda, Un
garia — U.R.S.S., Polonia — Ro
mânia ; 4 octombrie : U.R.S.S. — 
Olanda, Italia — Polonia, Unga
ria — România ; 5 octombrie :
Olanda — Polonia, România — 
U.R.S.S., Ungaria — Italia ; 6
octombrie : Ungaria — Olanda, 
România — Italia, U.R.S.S. — 
Polonia ; GRUPA B. SALA SPOR
TURILOR DIN SIBIU : 2 octom
brie : R.D. Germană — R.F. Ger
mană, Bulgaria — Franța, Ceho
slovacia — Iugoslavia ; 3 oc
tombrie : R.F. Germană — Bul
garia, Franța — Iugoslavia, R.D. 
Germană — Cehoslovacia ; 4 oc
tombrie : R.F. Germană — Ceho
slovacia. Franța — R.D. Germa
nă, Bulgaria — Iugoslavia ; 5 oc
tombrie : R.F. Germană — Fran
ța, Iugoslavia — R.D. Germană,

Cehoslovacia — Bulgaria ; 6 oc
tombrie : Iugoslavia — R.F. Ger
mană, Cehoslovacia — Franța, 
Bulgaria — R.D. Germană. Atît 
la Cluj, cît și la Sibiu, în fie
care zi primul meci începe 
ora 17, al doilea la ora 18,20, 
treilea Ia ora 19,40.

La 7 octombrie va fi zi de 
dihnă, iar la 8 octombrie 
vor desfășura, numai la Cluj, 
jocurile semifinale, astfel : ora 9: 
locul 5 din grupa A cu locul .6 
din grupa B. ora ’
6 din grupa A eu locul 
grupa B, ora 11,40 : locul 
grupa A cu locul 4 din 
B, ora 17 : locul 3 din grupa B 
cu locul 4 din grupa A, ora 18,20 : 
locul 1 din grupa A cu locul 2 
din grupa 
din grupa 
pa A.

In ziua
avea 
fel : 
11—12, 
9—10, 
7—8, 
5—6, 
3—4, 
1—2, 
miere și de închidere 
pionatului.

10,20 :

la 
al

o- 
se

locul 
5 din 
3 din 
grupa

A mai râmas o singura, zi 
pfnâ cînd cele 12 echipe 
reprezentative vor par

ticipa la festivitatea de des
chidere a celei de-a X-a ediții 

jubiliare - a Campionatu
lui european feminin de bas
chet. Eveniment important 
ansamblul marilor competjjp in
ternaționale din acest arC dis
puta pentru titlul de cam
pioana a Europei suscita un 
viu interes în rîndurile iubito
rilor sportului din diferite țâri 
ale lumii. Spectaculozitatea 
mereu crescîndâ a acestui joc 
sportiv, gradul de măiestrie a-l 
celor mai bune baschetbaliste 
de pe continent, echilibrul evi
dent de valoare existent între 
majoritatea formațiilor ne în
dreptățesc sâ sperăm câ la 
Cluj și la Sibiu vom asista la 
întreceri pasionante, de înalt 
nivel tehnic, care sâ constituie 
o bună propagandă oentru 
baschet. Ca organizatori, do
rim din toată inima acest 
lucru, mai ales câ, alături de 
satisfacția de a fi primit sar
cina asigurării bunei desfășu
rări a unei mari competiții in
ternaționale — în semn de pre
țuire fată de sportul din Ro
mânia și față de canaritatea 
organizatorică dovedită și în 
alte prilejuri de mișcarea noas
tră sportivă dorim să ne 
bucurăm de jocuri de cea mai 
înaltă calitate, care să arate 
cît de mult ș-a dezvoltat bas
chetul feminin.

Cît privește pe reprezentan
tele României, care au contri
buit și ele la progresul bas
chetului, sîntem convinși că le 
această mare competiție euro
peană t vor ști să-și valorifice 
pregătirea și măiestria și vor 
obfine performanțe bune.

Urînd succes oarticipantelor 
la pasionanta întrecere care 
începe mîine, ne exprimăm spe
ranța că oaspetele României 
vor cunoaște cu această oca
zie o parte din succesele ob
ținute de poporul nostru pe 
tărîm economic. cultural si 

lega noi și trai- 
realizîndu-se în 
apropiere și o 
strînsă între ti- • 
din cele 12 re-
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Foto ; Jl. Rahovcanu

& -•<
ugEg < mi

11 -

B, ora 19,40 : locul 1
B cu locul 2 din gru-

de 9 octombrie 
partidele finale,

9 : pentru
10,20 : pentru

11.40
17 :
18,20
19.40

târîm _____
sportiv, câ vor 
nice prietenii, 
felul acesta o 
înfelegere mai 
nerele sportive 
prezentative de țâri ale Euro
pei, prezente la Cluj si la Sibiu.

Cunoscutul foiletonist Eftimîe Poantă și simpaticul său 
ucenic Gumiță se plimbau agale prin orașul Cugir. In fața sta* 
dionului, marele umorist făcu un gest de regret, întinse mina 
învățăcelului său și îi spuse: •’<

— Gumiță, nu te supăra, aici ne despărțim. Intru la meci.
— Sint indiscret, maestre, dacă vă întreb cu ce ?
— De loc. Am un bon de frizerie pentru tribuna I.
-— In cazul acesta, ne vedem cînd ieșim de pe stadion.
— Păi... intri și tu ?
— Bineînțeles. Dar, la tribuna a Il-a. Știți, eu merg cu o 

invitație de bal care a avut loc acum o... săptămînă !
-— Mă rog!... Deci, ne revedem la sfîrșitul partidei.
— Exact, maestre! Vă doresc o vizionare plăcută și...
— Ia stai, Gumiță! Tu n ai impresia că aici este ceva în 

neregulă ?
— Nu.
•— Cum, dragă Gumiță ? Bonurile astea de frizerie, invi

tațiile de bal, ție nu-ți spun nimic ?
— Nu-mi spun, maestre!
—. Formidabil! Deci, după tine, cei de la Metalurgistul 

Cugir procedează corect cînd pun în vînzare asemenea lucruri ?
— Corect!
— Bine, Gumiță! Cu mine, gata, nu mai vorbești!
— O clipă, maestre, să ne înțelegem: „corect* în sensul 

că asociația respectivă nu mai dă fotbaliștilor gologani de bu
zunar din fondurile ei legale (cu justificări... formale!), ci 
din cele „speciale* — ilegale, dar... egale ca să ia și mic și 
mare. Chestie de... interpretare!

— Si de „mat într-o mutare**-...



Mîine, oamenii muncii da la sate, laolaltă cu cei de la orașe, vor sărbători 
„Ziua recoltei", ziua belșugului. La această mare sărbătoare sportul va fi prezent cu 
entuziasmul, cu tinerețea sa. în satele patriei noastre el este de multă vreme un 
prieten nedespărțit al tinerilor și vîrstnicilor. Nu există astăzi comună în care să nu fi 
fost amenajat cel puțin un teren de volei sau sectoare pentru practicarea atletismu
lui. Multe dintre comune se mîndresc cu adevărate complexe sportive. Și mîine, la 
sărbătorirea „Zilei recoltei", pe aceste terenuri vor evolua sute de echipe de oină, 
volei, handbal și fotbal, mii de atleți, gimnaști, halterofili.

______ întrecerile sportive vor contribui astfel la îmbogățirea programului acestei săr
bători. Alături de brigăzile artistice, de orchestre și soliști vocali, de coruri și reci
tatori, sportul va forma punctul de atracție atît pentru cei care vor lua parte di
rectă la întreceri, cît și pentru cei care vor contribui la reușita lor încurajîndu-i și 
aplaudîndu-i pe sportivii care vor realiza performanțe deosebite.

în centrul .atenției: 
„Cupa Agriculturii"
Consiliul regional UCFS București 

a depu>' eiorturi lăudabile pentru or
ganizarea întrecerilor sportive prile
juite de sărbătorirea „Zilei recoltei”. 
Pentru a cunoaște concret stadiul în 
care se află pregătirile, am stat de 
vorbă cu tov. E. APOSTOL, președin
tele Consiliului regional UCFS Bucu
rești.

— Pe ce probleme ați pus accent 
in timpul acestei acțiuni?

— Atit activiștii Consiliului regio
nal cît și cei din raioane au fost 
preocupați să asigure cele mai bune 
condiții de desfășurare întrecerilor 
din cadrul etapei regionale a „Cupei 
Agriculturii". Organizarea concursu
rilor la toate disciplinele sportive 
(atletism, ciclism, trîntă, volei, hand
bal, fotbal și oină) într-o singură lo
calitate ne-a dat foarte mult de lucru. 
Roadele străduințelor noastre le vom 
vedea miine, cînd cei peste 690 de 
sportivi își vor ocupa locurile cuve
nite pe stadionul din Roșiori de 
Vede.

— Sîntem convinși că nici cele
lalte întreceri din cadrul „Zilei re
coltei" nu au lost neglijate.’

— Firește, in ultima parte a lunii 
și activiștii consiliului regional și 
cei din raioane s-au îngrijit de buna 
desfășurare a concursurilor de atle-

Toată lumea pe stadion!
In regiunea Bacău se fac, ca în 

întreaga țară, intense pregătiri pen
tru sărbătorirea „Zilei recoltei”. Con
siliul regional UCFS a alcătuit un 
plan de măsuri și și-a repartizat toți 
membrii în centrele în care vor avea 
loc manifestații sportive de amploare. 
Pregătirile sînt încheiate. Sportivii 
așteaptă doar semnalul arbitrilor pen
tru a-și începe disputele.

Nu exagerez cu nimic spunînd că 
mîine toată lumea va fi pe stadioane 
și- pe terenurile de sport. La orașe 
și la sate au fost inițiate competiții 
deosebit de atractive care vor an
grena un mare număr de sportivi și, 
firește, mulți, foarte multi specta
tori. La Roman, Bicaz și Tg. Neamț 
au loc întrecerile fazei regionale a 
Sparlachiadei de vară dotată cu 
„Cupa Agriculturii", la Bacău, Piatra 
Neamț, Rofnan, Tg. Ocna, în Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și în alte 
localități se vor desfășura întreceri 
de atletism, volei, handbal, fotbal ș.a. 
la care vor participa cei mai buni 
sportivi ai regiunii. în toate comunele 
regiunii vor avea loc demonstrații 
sportive cu participarea fruntașilor 
din cluburi și asociații, întreceri dis
tractive, competiții pentru desemna
rea celui mai iute, celui mai puternic 
și celui mai rezistent tînăr, manifes
tări îmbinate cu programe cultural- 
artistice.

în numeroase centre au fost ini
țiate concursuri cu prilejul cărora 
vor putea fi trecute normele Insignei 
de polisportiv. Peste tot vor fi pre- 
zenți activiști cu experiență, profe
sori de educație fizică, antrenori și 
instructori care vor contribui la 
buna organizare a competițiilor, vor 
asigura arbitrajele și vor da îndru
mări concurenților.

„Ziua recoltei" va constitui în re
giunea noastră o mare sărbătoare în 
cadrul căreia sportul își va aduce 
contribuția. Entuziastele competiții 
sportive organizate cu acest prilej 
vor prilejui multor tineri de la orașe 
*i sate posibilitatea de a îndrăgi o 
ramură sportivă. Marea familie a 
•portului se va mări, deci, și cu acest 
prilej.

prof. MIHAI GRIGORAȘ 
vicepreședinte al Consiliului 

regional UCFS Bacău 

tism, ciclism, trintă, handbal, volei, 
fotbal. Consiliile raionale și orășe
nești, în colaborare cu comitetele 
U.T.C., au popularizat intens aceste 
întreceri, au luat măsuri pentru pre
gătirea terenurilor de sport și pen
tru amenajarea lor acolo unde nu 
erau. Pot îi date ca exemple acțiu
nile întreprinse in comunele Adunațil 
Copăceni, Daia, Grădiștea, Călugă- 
reni din raionul Giurgiu, Fîntînele, 
Năsturelu, Isvoarele și Viișoara din 
raionul Zimnicea, Snagov, Corbeanca, 
Lungulețu, Joița și Bilteni din raionul 
Răcari. De asemenea, cu sprijinul 
Uniunilor raionale ale cooperative
lor agricole de producție s-au cum
părat însemnate cantități de mate
riale și echipament sportiv.

Participarea numeroasă a tineretu
lui la aceste întreceri ne va da po
sibilitatea să sporim numărul pur
tătorilor Insignei de polisportiv, pen
tru că în întrecerile special organi
zate, tinerii din toate comunele vor 
putea să-și treacă o parte din norme. 
Așadar, și în regiunea noastră „Ziua 
recoltei" este așteptată cu nerăbdare.

NUMEROASE „DUMINICI CULTURAL-SPORTIVE" 
|N COMUNELE MARAMUREȘENE

în majoritatea comunelor din regiunea Maramureș, pe 
lingă numeroasele acțiuni cultural-artistice organizate cu 
prilejul „Zilei recoltei", cooperatorii agricoli vor putea 
urmări și o serie de manifestări sportive la care își vor da 
concursul sportivii localnici. în numeroase centre vor sosi 
de la orașe echipe și sportivi fruntași, pentru a susține 
jocuri demonstrative. Punctul forte al programelor sportive 
din comunele maramureșene îl vor constitui insă întrecerile 
dintre sportivii satelor, desfășurate sub forma „duminicilor 
cultural-sportive”. Astfel, în raionul Satu Mare se vor orga
niza „duminici cultural-sportive" în comunele Ardud Ro
tești, Halmeu, Odoreu, Baba Novac, Medieșul Aurit, Pău- 
lești și Cărășeu, iar într-o parte din acestea vor sosi spor
tivi din asociațiile orașului Satu Mare, care Vor face de
monstrații. în toate centrele de comune din raionul Som- 
cuța-Mare vor avea loc atractive acțiuni sportive, iar în 
majoritatea așezărilor rurale din raionul Cehul Silvanied 
^duminicile cultural-sportive* vor fi folosite și pentru tre
cerea normelor Insignei de polisportiv. în raionul Sighet, 
manifestații sportive de mare amploare vor avea loc în 
comunele ’ Rona de Sus, Vad și Berbești unde vor fi pre- 
zenți și sportivii fruntași din orașul Sighet.

Cu prilejul „Zilei recoltei”, la Satu Mare se va organiza 
o întrecere de baschet dotată cu ^.Cupa orașului Satu Mare", 
la care sînt invitate echipe masculine și feminine divizio
nare din regiunea Crișana, din orașele Arad și Tg. Mureș. 
Manifestații sportive atractive vor avea loc în localitățile 
desemnate să găzduiască fâza regională a Spartachiadei de 
vară dotată cu „Cupa Agriculturii^. Astfel, la Cărei se vor 
întîlni atleții, popicarii, voleibalistele și handbalistele, în 
comuna Sanislău voleibaliștii, la Ciumești luptătorii, la Lu- 
căceni echipele de oină, iar la Berveni handbaliștii.

Consiliul regional UCFS Maramureș și consiliile raionale 
s-au străduit să asigure o bună organizare și desfășurare a 
competițiilor sportive din 2 octombrie.

TRAIAN MOZA
președintele Consiliului regional UCFS Maramureș

Pe noul nostru teren 
de sport

Ontnil manifestărilor prilejuite de 
sărbătorirea „Zilei recoltei44 îl va con
stitui stadionul satului, care va fi dat 
în folosință mîine dimineață. Noua noas
tră bază sportivă, amenajată prin con
tribuția voluntară a cetățenilor, este 
compusă din terenuri de fotbal, hand
bal și volei, îafonjurate de o pistă de 
atletism și tribune cu o capacitate de 
peste 4 000 locuri. Ne putem mîndri 
cu această construcție, stadionul nostru 
fiind la ora actuală, cel mai mare din 
raionul Băilești. Cu ocazia inaugurării 
lui, vor avea loc jocuri de fotbal, volei, 
oină, concursuri de atletism, trîntă și 
alte întreceri, la care am invitat și spor
tivi din satele și comunele învecinate.

în imediata apropiere a stadionului 
s-a ridicat o estradă unde echipele de 
dansuri, soliștii vocali și instrumentiști 
precum și ceilalți artiști amatori vor 
prezenta diferite programe.

Sperăm că locuitorii satului nostru 
vor petrece o zi de neuitat.

ION CHITU
președintele asociației sportive 

Drum nou Boureni, 
regiunea Oltenia

întrecerile atletice se 
bucură de tot mai multă 
popularitate in rindul tine
retului de la orașe și sate. 
Concursurile pentru trecerea 
normelor Insignei de poli
sportiv, campionatul aso
ciației, Spartachiadele de 
vară atrag la startul pro
belor zeci de mii de iubi
tori ai acestei ramuri sportive. Miine,
cu prilejul „Zilei recoltei* și etapei re
gionale a „Cupei Agriculturii* terenurile 
de sport vor cunoaște entuziaste între
ceri, tumultul tinereții.

Foto: Tr. Georgescu

Echipele sini gata pentru întrecere
Duminică 25 septembrie, terenul nostru de sport a 

avut numeroși oaspeți. Motivul ? Echipa de oină a 
întilnit, în cadrul fazei de zonă a campionatului repu
blican, formafia Viata nouă Olteni din regiunea Bucu
rești. La sflrșitulycelor două meciuri, viu disputate și 
deosebit de atractive, spectatorii au plecat pe deplin 
multumi/i: echipa comunei noastre a reușit să ciștige 
ambele partide și altfel să se califice in finala pe (ară.

Victoria jucătorilor de oină ne-a dat un plus de en
tuziasm in pregătirile efectuate în așteptarea întrece
rilor închinate .Zilei recoltei". Pentru duminică am 
alcătuit un program compus din jocuri de oină, fotbal 
și volei la care vor participa toji tinerii sportivi din 
comună. La aceste concursuri am invitat și echipe din 
comunele Ștubei, Boldu, Sălcioara și Rimnicu Sărat. 
In vederea confruntărilor cu sportivii din localitățile 
învecinate, formațiile noastre de fotbal, oină și volei 
hu făcut, în cursul acestei săptămini, fiecare cite două 
antrenamente. In consecință, așteptăm încrezători În
trecerile.

La terernJl de volei s-au schimbat stîlpii și plasa iar 
terenurile de oină și fotbal au fost marcate. Totul este 
gata pentru a-i primi cum se cuvine pe oaspeții noștri. 
Avem convingerea că terenul nostru de sport va ii 
mai populat ca oricînd în ziua sărbătorii recoltei.

GH. PURDEL
instructor voluntar la asociația sportivă 

Energia Rîmnicel (reg., Ploiești)
..... «J: ' v...-

Concursuri... 
demonstrații...

ÎN CAPITALĂ...
• In parcul Herăstrău din Capitală 

se vor organiza, cu începere de la ora 
9, întreceri de canotaj, demonstrații de 
volei, tenis de cimp, fotbal și oină, 
iar de la ora 19 demonstrații de box, 
scrimă și gimnastică. Seara, va avea 
loc în cadrul Carnavalului tineretului 
o paradă de ambarcațiuni sportive.
• Cluburile sportive Kapid, Progresul 

și Școala sportivă de elevi nr. 1 din
Capitală Vor prezenta în ziua do 2 

octombrie pe estrada de la Pavilionul 
Expoziției Economiei Naționale demon
strații de box, scrimă, haltere, lupte, 
judo, gimnastică artistică și acrobatică, 
iar după-amiază clubul sportiv Steaua 
va oferi celor prezență interesante de
monstrații de box, haltere, scrimă și 
gimnastică.
• Pe estrada instalată la Halele O’

bor din Capitală își vor da concursul, 
începind de la ora 12, cluburile sporti
ve bucureștene Metalul, Metalurgistul 
și S.S.E. nr. 2 care vor prezenta de
monstrații de box, lupte, haltere, gim
nastică artistică și acrobatică. După- 
amiază este rindul clubului Dinamo, 
cu demonstrații de haltere, lupte, box
• Sportivii fruntași din cluburile și 

asociațiile sportive bucureștene își vor 
mai da concursul în comunele subor
donate orașului București după cum 
urmează : dinamoviștii vor face de
monstrații de box, scrimă, gimnastică, 
volei și tenis de masâ împresună cu a- 
sociațiile Electronica, Quadrat, A.M.I.T., 
Țevi sudate și I.R.A. I, în comunele 
Ștefănești, Voluntari, Afumați și Tu- 
tunari, iar sportivii clubului Olimpia 
și ai asociațiilor Aurora, Grafica Nouă, 
I.C.C.F. și Biscuitul vor face demon
strații de volei, fotbal, box și haltere 
în comuna Glina din raionul Tudor 
Vladimirescu. De asemenea, clubul Ra
pid deplasează echipe pentru demon
strații de fotbal, volei, lupte, haltere, 
box și gimnastică în comunele Chiti- 
la și Mogoșoaia.

Comunele Domnești, Cometu și Mâ- 
gurele-Bragadiru, din raionul Lenin, 
primesc vizita sportivilor de la clubul 
Progresul și asociațiile Color, Tiparul, 
C.A.P. Slobozia.
• întreceri atractive, d^pionstrații și 

jocuri distractive (fuga cu oul în lin
gură, lupta cocoșilor, trasul la frîn- 
gliie) se vor organiza în comunele sub
ordonate raionului 23 August din Ca
pitală. La aceste concursuri vor par
ticipa sportivii fruntași ai Clubului

Metalul și ai asociațiilor sportive Me
talul, 23 August, Mașini-urielte, F.R.B., 
Metalurgica, C.A.P. Bălăceanca. C.A.P. 
Cernica, C.A.P. Pantelîmon, C.A.P. 
Dobroeștî.

„.Și ÎN PROVINCIE
• Consiliile asociațiilor sportive din 

satele raionului Măcin au luat măsuri 
din vreme pentru amenajarea și re' 
menajarea unor terenuri de fotbal 
volei, precum și a unor piste de 
tism și sectoare de aruncări în ®
rea desfășurării întrecerilor din ziv 
de 2 octombrie. S-a procurat, de ase
menea, echipamentul și materialele ne
cesare acestor întreceri. In comunele 
Luncavița, Văcăreni, Jijila, Greci, Ca- 
racaliu, Turcoaia, Peceneaga, Ostrov, 
Cerna, Traian și altele vor avea loc 
numeroase manifestații sportive.
• Pe terenurile de sport din orașul 

Suceava și din comunele subordonate 
vor evolua în ziua de 2 octombrie pes
te 2 000 de sportivi și sportive, la atle
tism, ciclism, călărie, trîntă, tir, volei,

"handbal și fotbal. Numai la atletism vor 
lua startul aproape 800 de tineri. La 
complexul sportiv din Lunca Sucevei 
și pe stadionul „Areni« se vor desfă
șura demonstrații de box, haltere, lupta 
etc.



BE CE...?
...organele -sportive din Giurgiu nu 

respectă dispoziția Federației de fot
bal privind accesul persoanelor în 
incinta terenului în timpul meciuri
lor ? La Giurgiu a devenit un obicei 
ca la meciurile echipei Dunărea o 
serie de spectatori, membri ai con
ducerii asociației și prietenii acestora, 
să ia loc pe băncile din incinta tere
nului de joc, unde vociferează tot 
timpul, jignesc jucătorii oaspeți și 
arbitrii.

...își permite antrenorul de lupte 
Ion Geambazu (Flamura roșie Tulcea) 
ca în timpul meciurilor să comenteze 
cu... voce tare deciziile arbitrilor și 
să dea indicații .tehnice" elevilor 
lui ? Am vrea să-i mai spunem că 
nu e normal ca antrenorul să stea 
la colțul saltelei in ținută de stradă... 
(Toate acestea s-au întîmplat la o 
reuniune oficială de lupte care a 
avut loc recent la Sinaia și a fost 
urmărită de sute de spectatori).

...nu se îngrijesc gospodarii Orașu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej de în
grijirea stadionului lor ? Terenul de 
joc se prezintă în condiții necores
punzătoare, lipsesc porțiuni mari din 
gardul împrejmuitor etc.

„.este neglijată gospodărirea sta
dionului ,1 Mai" din Făgăraș ? 
Ceasul-cronometru nu funcționează, 
o parte a tribunei este deteriorată, 
iar pavoazarea stadionului lasă de 
dorit.

...la meciurile echipei Minerul din 
Baia Mare spectatorii SÎNT OBLI
GAȚI să cumpere, pe lingă biletul 
de intrare, și un program ? Acest 
lucru s-a întîmplat și la meciul cu 
A.S. Cugir, din 18 septembrie, cînd 
pentru un program de 4 păginuțe, 
editat de A.S. Minerul Baia Mare, 
spectatorii au trebuit să plătească un 
preț piperat, 1,50 lei. Un lucru și 
mai ciudat : pe program nu era ti
părit prețul 1

(După corespondențe primite de la 
I. lonescu, B. Traian, I. Suditu, P 
Silviu și T. Pantelimon).

GIMNASTICA DE DIMINEAȚĂ LA DOMICILIU (IV)
Complex de exerciții pentru oamenii maturi

PRACTICAT!
EXERCIȚIUL I. Din mers cu bra

țele în sus. Timpii 1—2: se fac 2 
pași și 2 arcuiri de brațe spre spate. 
Apoi, oprire pe loc. Timpii 3—4 : se 
fac 2 aplecări de trunchi cu genunchii 
perfect întinși și brațele întinse pe 
dușumea. Timpii 5—6: din nou 2 pași 
cu 2 arcuiri de brațe lateral. Timpii 
7—8: aceleași mișcări ca la 3—4. 
Exercițiul se execută de 8 ori.

EXERCIȚIUL II. Din culcat cu fața 
în jos, cu brațele pe lingă corp. 
Timpii 1—4 : se îndoaie genunchii și 
se apucă picioarele de glesne cu 
brațeîe întinse — ridicîndu-se capul 
și trunchiul cît mai sus și executînd 
o tracțiune puternică de picioare. 
Timpii 5—8 : revenire în poziția ini
țială — relaxare. Exercițiul se re
petă de 10 ori.

EXERCIȚIUL III (de respirație). Din 
stînd în picioare. Brațele pe lingă 
corp. Timpii 1—4: se face o inspi
rație profundă și lentă pe nas, si
multan cu ducerea brațelor lateral 
— întinse — pe măsură ce se face 
inspirația. Timpii 1—8: se face o 
expirație lentă și profundă pe gură, 
simultan cu coborîrea brațelor. Exer
cit, ti se repetă de 4 ori.

EXERCIȚIUL IV. Din culcat, cu 
fața în jos. Timpii 1—2: îndoirea 
coatelor cu palmele sprijinite pe 
dușumea, lingă piept. Timpii 3—4: 
ridicarea corpului perfect întins — 
împingînd puternic în brațe, pînă la 
întinderea completă a brațelor, capul 
în sus. Timpii 1—2: la fel ca cei des
criși la început. Se combină însă de 
data aceasta cu coborîrea corpului 
perfect întins. Exercițiul se repptă 
de 12 ori (progresiv).

I .
Ne scriu corespondenții din Oltenia

• Asociația sportivă Știința Tg. 
Jiu continuă seria amenajărilor de 
terenuri sportive în incinta școlii. 
Baza sportivă, pe ilîngă terenul de 
handbal și cele de volei, cu insta
lație electrică pentru jocuri în noc
turnă, a fost completată recent cu 
alte două terenuri de baschet și trei 
gropi de sărituri. Elevii școlii, prin 
muncă patriotică, au curățat de iarbă 
terenurile de volei și pista (cu patru 
culoare) de atletism.

In prezent, cei doi profesori de 
educație fizică ai școlii, Nicolae Sandu 
și Gheorghe Cîlniceanu, organizează 
aici concursuri de selecție pentru al
cătuirea echipei care va reprezenta 
școala în campionatul orășenesc de 
atletism.

Inițiative demne de remarcat sînt 
și cele ale asociațiilor sportive din 
școlile generale nr. 1 (profesor Nico
lae Chivulescu), nr. 2 (prof. Olivia 
Dobrescu), nr. 3 (prof. Maria Buș- 
neac), nr. 5 (prof. Ion Curelea) și 
ale asociației sportive „Elevul" din 
Tg. Jiu care sînt preocupate, în ca
drul întrecerii organizate de consiliul 
orășenesc Tg. Jiu, să amenajeze cît 
mai multe terenuri sportive. (B. Ma- 
nole-coresp.).

• în atenția permanentă a Consi
liului raional UCFS Craiova se află 
și organizarea concursurilor pentau

Un birou dc secție cu o activitate model
Performanțele realizate de luptătorii 

de la Steagul roșu Brașov nu sînt în- 
tlmplătoare. In secție se muncește cu 
multă pasiune și rezultatele confirmă 
acest lucru. Antrenorii Ion Bătrînu, loan 
Mureșan (libere), Valeriu Bularca și 
Nicolae Baciu (greco-romane) se ocupă 
intens de pregătirea celor aproape 80 de 
luptători, seniori și juniori. In cam
pionatele republicane, pe echipe sau in
dividuale, luptătorii brașoveni au ocu
pat locuri fruntașe. Mulți dintre luptă
torii de la Steagul roșu slnt selecțio
nați în diferite loturi republicane, a- 
vînd și în confruntările internaționale 
rezultate frumoase.

Nu vom trece în revistă succesele 
luptătorilor brașoveni. Legat de acti
vitatea luptătorilor de la Steagul roșu, 
de rezultatele pe care aceștia le obțin, 
vrem să spicuim doar cîteva aspecte ale 
activității celor chemați să le sprijine

EXERCIȚIUL V. Stînd în picioare, 
cu brațele pe lîngă corp. Timpii 1—2 : 
genuflexie cu brațele la șold. Timpii 
3—4: ridicare cu brațele lateral și 
piciorul drept în sus lateral și în
tins. Timpii 5—6 : la fel cu 1—2, iar 
timpii 7—8, la fel cu 3—4, schim- 
bîndu-se piciorul. Exercițiul se re
petă de 8 ori cu dreptul — 8 ori cu 
stîngul.

EXERCIȚIUL VI. Din culcat pe 
spate — brațele pe lîngă corp. 
Timpii 1—2 : ridicarea trunchiului 
sus — cu brațele sus. Se execută 
2 arcuiri de brațe spre spate. Timpii 
3—4 : se face o răsucire de trunchi 
spre dreapta cu brațele la umăr și 
se coboară trunchiul pînă aproape

Comentariul
Exercițiile pentru gimnastica ma

turilor sînt orientate atît pe mobi
lizarea sistematică a articulațiilor, cît 
și pe menținerea tonicității muscu
lare.

La început se mobilizează articu
lația umerilor și a regiunii lombare 
a coloanei vertebrale. Apoi se trece 
la extensia spatelui și a cefei. Se 
intercalează între ele exerciții de 
respirație, care asigură p oxigenare 
bună a sîngelui și, în același timp, 
pun în funcție musculatura inter- 
costală. Mișcarea de brațe face o 
respirație mai profundă, deci mai 
eficace.

Flotările de brațe solicită întreaga 
musculatură a umerilor, brațelor și 
antebrațelor, întărindu-le. La început 
este bine să se facă un număr mic 
de flotări executate foarte corect și 

cucerirea Insignei de polisportiv. De 
la începutul anului pînă în prezent 
numărul purtătorilor se ridică la 420, 
dintre care 182 de fete. Cei mai mulți 
dintre purtătorii insignei (342) au 
obținut gradul I.

Dintre asociațiile sportive care s-au 
îngrijit intens de aceste concursuri 
evidențiem pe : Avîntul (123 de pur
tători), Veterinarul (111), Flacăra (95) 
ș.a. (Corvin Marica-coresp.).

• Cadrele didactice și elevii de la 
noua școală generală de 8 ani din co
muna Dumbrava (raionul Strehaia) au 
amenajat prin muncă patriotică pe 
spațiul din jurul școlii un teren de 
volei. In curînd va fi gata și un teren 
de fotbal. De asemenea, au fost create 
spații verzi pentru odihnă și joacă în 
recreațiile dintre ore. Conducerea 
școlii a procurat mingi și plase de 
volei și acum se organizează, pe te
renul școlii, întreceri de volei inter- 
clase viu disputate. (D. Vătău-coresp.}.

• Recent, au absolvit cursul de ar
bitri de fotbal organizat de colegiul 
orășenesc Tg. Jiu, 4 iubitori ai acestui 
sport : Nicolae Branga, Nicolae Băr
boi, Marcel Stere și Vasile Ciuchi. în 
curînd, proaspeții absolvenți, care au 
trecut cu bine examenul teoretic, vor 
da .examen pe teren' în fața publi
cului, în noua calitate de .cavaleri 
ai fluierului". (M. Băloi -coresp.).

munca. Este vorba despre biroul sec
ției, de care răspunde ing. Nicolae 
Puiu, un pasionat al acestei discipline 
sportive, gata oricînd să pună umărul 
pentru ca treburile secției să meargă 
cît mai bine. Alături de el, loan Cefan, 
Nicolae Ceteanu, Nicolae Niculescu, I. 
Bătrin, I. Mureșan și I. Radu au reu
șit, printr-o muncă în colectiv, să re
zolve problemele legate de bunul mers 
al secției.

Biroul secției urmărește cu mult in
teres activitatea în producție a luptă
torilor. Cei mai mulți dintre sportivi sînt 
adevărate exemple la locurile lor de 
muncă. Biroul secției se preocupă 
de asigurarea celor mai bune condiții 
pentru antrenamente, urmărind atent pre
gătirile sportivilor, îngrijindu-se ca 
aceștia să aibă la îndemlnă cele nece
sare. Prin grija secției și — natural — 
cu sprijinul conducerii clubului, luptă
torii de la Steagul roșu au la dispo- 

de dușumea. Se menține poziția timp 
de 2 secunde. Timpii 5—8: revenire 
în poziția inițială și repaus. Apoi, 
se repetă exercițiul, cu răsucire spre 
stînga." Exercițiul VI se execută de 
10 ori.

EXERCIȚIUL VII. Din pe genunchi 
pe 4 labe. Timpii 1—2: împingerea 
șezutei spre călcîi și arcuirea (le
gănarea) umerilor și a pieptului spre 
dușumea, cu coatele întinse și pal
mele pe dușumea. Timpii 3—4: re
venire în poziția inițială — repaus. 
Exercițiul se repetă de 12 ori.

EXERCIȚIUL VIII. Din culcat pe 
spate, cu brațele pe lîngă corp. 
Timpii 1—4: se ridică șezuta, ră- 
mînîndu-se în sprijin pe umeri și 
călcîie circa 4 secunde. Timpii 5—8: 
revenire în poziție inițială și rela
xare. Exercițiul se repetă de 6 ori.

medicului
numai pe urmă să crească numărul 
lor.

Genullexiile se adresează articu
lațiilor membrelor inferioare și, în 
același timp, musculaturii pe care o 
tonifică.- Cu cît exercițiul este exe
cutat mai lent, cu atît eficacitatea 
sa este mai mare, mușchii fiind în 
tensiune mai mult timp.

Ridicarea și răsucirea trunchiului 
din poziția culcat mobilizează regiu
nea lombară. Aici este solicitată mus
culatura abdominală (prin ridicarea 
în șezînd și răsucire) și aproape toată 
musculatura trunchiului (la reveni
rea în poziția de culcat).

Ultimele două exerciții întăresc 
musculatura spatelui și mobilizează 
atît vertebrele dorsale cît și pe cele 
lombare.

Această scurtă succesiune de exer-

După „europenele" atlcfilor junior!

O evoluție mulțumitoare, dar nu pe de-a întregul!
Săptămina trecută au avut loc la Odesa întrecerile din cadrul jocu- 

a „sperau- 
i-am soli- 

pentru

rilor europene pentru juniori, competiție foarte importantă 
țelor" atletismului continental. în legătură cu aceste „europene" 
citat părerea prof. LIXANDRU PÂNDELE, antrenor federal
jumori.

„La întrecerile de la Odesa au fost 
prezenți peste 340 de atleți și atlete 
din 19 țări. Ei au fost însoțiți de 
cei mai renumiți specialiști din țările 
respective, care au putut trage o se
rie de concluzii foarte prețioase îa 
vederea viitoarelor pregătiri pentru 
J.O. din 1968 sau din 1972

într-o companie foarte valoroasă 
reprezentanții atletismului nostru au 
avut, în general, o comportare mul 
țumitoare. Marilena Ciurea (50,50 m 
la suliță) a cîștigat medalia de ar
gint, Maria Salamon (5,82 m la lun
gime), Dan Hidioșanu (14,7 pe 110 
mg) și Carol Corbu (15,43 m la tri
plu) au obținut medalii de argint. 
Alți patru atleți (El. Lefter 13,80 
m Ia greutate, Edith Schal 5,69 m la 
lungime, EL Baciu 2:09,4 pe 800 m 
și Ștefan Siscovici 56,08 m la ciocan) 
și echipa masculină de 4x100 m 
(41,5) s-au clasat pe locul IV etc. In 
clasamentul general neoficial repre
zentanții noștri au ocupat locul 7 cu 
44 p după redutabilele formații ale: 
U.R.S.S. 168 p, R.D.G. 88 p, R.F.G. 
77 p Poloniei 71 p, Franței 58 p. 
Cehoslovaciei 50 p și înaintea Fin
landei 34 p. Ungariei 34 p. Iugosla
viei 33 p, Suediei 28 p, Italiei 19 p, 
Bulgariei 15 p, Elveției 12 p etc.

ziție condiții bune de pregătire (mate
rial, echipament) și zilnic în sala spe
cial amenajată la subsolul clubului mun
citoresc, pînă seara tîrziu, îi găsești 
pe luptători și pe antrenorii lor în pli
nă activitate, pe baza unei judicioase 
planificări.

După fiecare competiție la oare par
ticipă luptătorii de la Steagul roșu, an
trenorii prezintă referate de analiză a 
comportării sportivilor, iar biroul ia 
măsurile corespunzătoare, contribuind 
astfel la bunul mers al treburilor sec
ției.

Instalarea la Grupul școlar al uzinei 
ti unei saltele de lupte, pe care se fac 
numeroase demonstrații, a făcut o fru
moasă propagandă acestui sport. Mulți 
elevi au cerut să fie admiși la antre
namente iar unii dintre ei au ajuns de 
acunt performeri.

C. GRUIA-coresp. neg.
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ciții ajută mult la combaterea seden
tarismului și a electelor sale nega
tive asupra organismului. Executate 
zilnic ele ajută la menținerea vigorii 
fizice alit de necesară tuturor 

Apreciez însă pe baza rezultate
lor realizate la Odesa, că singurul 
atdet român care a evoluat pe mă
sura posibilităților sale a fost -Carol! 
Gorbu (a avut și o săritură depășită 
de 15,80 ml). La ceilalți, chiar și la 
cei clasați printre fruntași, am re
marcat o oarecare „reținere", deter
minată de emoțiile concursului, fapt 
care ne-a arătat 1 clar că mai sînt 
destule lipsuri în pregătirea psihică 
a atleților pentru marile competiții, 
mai ales a celor în deplasare.

O bună parte dintre participanții 
noștri n-au realizat acum rezulta
tele așteptate, pe măsura celor de la 
concursurile anterioare. In procesul 
de pregătire a atleților a intervenit, 
chiar în preajma acestor „europene", 
o perioadă de întrerupere impusă de 
sesiunea de examene la licee și fa 
cultăți, la care au luat parte cei mai 
mulți. Independent de această situa
ție trebuie să arăt, în spirit autocri
tic, că nici noi antrenorii n-am reu
șit să intervenim la momentul opor
tun și să influențăm asupra menți
nerii formei sportive a atleților. Ar
gentina Menis, de exemplu, a început 
sezonul cu un foarte promițător 47,02 
m pentru ca în final, la Gdesa, să 
nu mai realizeze decît 43,54 m. Și 
asemenea exemple, din păcate, au 
mai fost și altele : Ivan Cristian la 
prăjină, St. Giubelan la suliță, Radu 
Rusu la 1500 m obst. etc.

Concluziile foarte prețioase pe care 
le-ani stabilit după aceste întreceri 
vor sta la baza viitoarei pregătiri 
a tinerilor noștri atleți".

Pe urmele unor scrisori
în ziarul nostru au fost publicate 

în ultimul timp mai multe materiale 
critice. In rîndurile de mai jos re
dăm felul cum au înțeles cei criticați 
să ia măsuri de îndreptare:

'• Nu de mult ziarul nostru a pu
blicat o corespondentă în care sr a- 
răta că, la Măcin, oraș cu tradiț ie 
în box. acest sport a fost neglijat. 
Consiliul raional UCFS Măcin ne in
formează că în urma criticii au fost 
luate măsuri pentru readucerea boxu
lui din această localitate dobrogeană 
pe făgașul cel bun. Astfel, a fost 
înființată o secție dc box, s-a ame
najat o sală de antrenamente, s-âu 1 
procurat materiale și echipament 
sportiv și a fost angajat un antre
nor.

După cum ne scrie corespondentul 
Traian Enache, în ultimul timp sala 
de box din Măcin este frecventată 
cu regularitate de peste 20 de ti
neri care se pregătesc sub îndruma
rea antrenorului Iosif Gheorghe.

• Consiliul raional UCFS Mi 
zii, sesizat -printr-o notă critică de 
faptul că pe terenul sportiv din co- 
muna Săhăteni au fost depozitate ma
teriale de construcție, a luat mă
suri eficiente pentru ca sportivii din 
comună să reintre în drepturi Coope
rativa agricolă de producție a eli
berat terenul de materiale, a ajutat 
asociația sportivă să-și reamenajeze 
terenul de fotbal, a pus ia dispozi
ție material lemnos din care s-au 
confecționat barele porților și a îm
prejmuit terenul cu gard de sîrmă 
Urmarea ? Activitatea sportivă din 
Săhăteni s-a înviorat. Asociația spor
tivă a organizat o serie de compe
tiții în cadrul „Cupei Agriculturii44, 
iar fotbaliștii s-au întil nit în me- I 
citiri amicale cu colegii lor clin Vin- 
tileanca.

• Mai mulți tineri din comuna 
Tufeni (raionul Drăgăneșli-Olt) ne-au 
trimis o scrisoare în care își spuneau 
,of“-ul: de aproape 2 ani nu prac
tică sportul în mod organizat. Con
siliul asociației sportive Recolta este 
descompletat și inactiv, iar acti
viștii Consiliului raional UCFS Dră- 
gănești-Olt n-au mai călcat prin a- 
ceasta comună de foarte mult timp. 
Faptele au fost aduse, la cunoștința 
Consiliului regional UCFS Argeș 
care, găsind întemeiată sesizarea, a 
luat măsuri ca organul raional să j 
Se ocupe îndeaproape de reactiviz.i- j 
rea asociației Recolta din Tufeni 
Sperăm că acum se vor termina și J 
necazurile fotbaliștilor din comună, I 
care vor să participe la competițiile I 
oficiale organizate în raion.
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JOCURILE 
OLIMPICE 
DIN 1968

Buna comportare a alergătorilor ti- 
’neri în cea de a XV-a ediție a „Turului 
României” a constituit subiectul prefe
rat de discuție al tuturor celor care 

-au format caravana ciclistă. Intr-ade
văr, faptul că rutierii din noua ge
nerație au eliminat cu dezinvoltură tra

seul, trecînd la atac direct asupra po- 
-zițiilor fruntașe, a făcut ca întrecerea 
isă capete un plus de interes, de specta- 
pculozitate. x

Tudor Vasile, Ștefan Suciu, Constan- 
'tin Grigore, Alex. Sofronie și Gh. Ră- 
«ceanu, cei 5 cicliști care au format 
«echipa de tineret a României au dat 

tonul acțiunilor, au realizat evadări
* cu mari repercusiuni asupra clasamen

telor. Ei au dovedit cu acest prilej că
-au o bună pregătire, experiență de
• concurs și că știu să se orien- 
•țeze în situațiile dificile create, 

•s specifice unei curse de lung 
îlkilometraj pe etape. Antrenorii 
TSima Zosim, Martie Ștefănescu 
■și Mircea Mihăilescu au, de
sigur, merite deosebite. Munca pe care 

. au desfășurat-o cu aceste tinere spe
ranțe a fost încununată de succes.

Alături de acești alergători s-au mai 
remarcat și alții, din rîndul cărora îi

• citez pe V. Sălăjan, St. Cernea, N. 
.David și I. Cosma II.

Să considerăm însă încheiat capito
lul aprecierilor privind comportarea 
lor în „Turul României" și să deschi
dem un altul pe a cărui primă filă 

. scrie „perspective". Anul 1967 este ul
timul an preolimpic și, firește, sezonul 
sportiv se va desfășura sub semnul 
Intenselor pregătiri pentru marea com- 

-petiție de la Ciudad de Mexico.’ Are ci
clismul șanse de a fi reprezentat în 

-delegația de sportivi a țării noastre 
•care se va deplasa în anul 1968 în Me- 
-Kic ? Iată o întrebare de stringentă
• actualitate la care, dintr-un anumit 
punct de vedere, „Turul României* a

■ dat un prim răspuns.

Șt. Suciu.
(de la stingă la dreapta): Gh. Râceanu, Tudor Vasile, 

Grigore, .4lex. Sofronie ji ~
Echipa de tineret a României 

C.
Foto : A. Neagu

La Ciudad de Mexico sînt programate 
pentru specialiștii probelor de fond 
două întreceri: 100 km contra-timp pe 
echipe și cursa cu start în bloc. Pentru 
prima întrecere, echipa noastră trebuie 
să îndeplinească un barem de siguranță, 
exprimat într-un timp de aproximativ 
2 h.10:00, care — după părerea noastră 
•— ar putea asigura clasarea în primele 
6 locuri. Această performanță este 
doar orientativă, deoarece în fiecare 
sezon echipele Italiei, Franței, Olandei 
ș.a. realizează medii orare tot mai ri
dicate. Este deci necesar ca și cicliștii 
noștri să țină pasul cu marile valori 
ale sportului cu pedale. Pînă acum, doi 
dintre tinerii cicliști — Tudor Vasile 
și Ștefan Suciu — s-au dovedit foarte 
buni în probele de contra-timp. I-am 

PERSPECTIVE
mai putea adăuga -— deocamdată — pe 
Alex. Sofronie și C. Grigore. Nu tre
buie să uităm însă nici faptul că din 
generația mai veche emit pretenții jus
tificate în această probă Constantin 
Dumitrescu, Ion Ardeleanu, Emil Rusu 
și Ion Cosma. în confruntările directe 
ale sezonului 1967 și chiar ale celui 
din anul Olimpiadei ne vom putea da 
seama dacă cicliștii noșțri sînt Ia ni
velul exigențelor Internaționale și care 
anume dintre soluții este cea mai ni
merită. Biroul Federației române de 
ciclism va urmări cu deosebită grijă 
evoluția tuturor sportivilor, pregătirea 
lor la cluburi și în cadrul Ioturilor re
prezentative.

Cea de a dotja întrecere, cursa de 
fond cu start în bloc, este o competiție 
foarte dificilă. Este greu de spus cine 
are șanse și cine nu. Campioni mon
diali, cîștigători de mari curse pe etape 
au fost obligați să se mulțumească în 

această întrecere olimpică cu un loc, 
modest, în mijlocul plutonului. Oricum, 
șansele sînt de partea celor îndrăzneți, 
a acelor cicliști care au un sprint foarte 
bun și o mare rezistență în regim de 
viteză.

Pentru ca ciclismul românesc să fie 
bine reprezentat la Jocurile Olimpice 
de la Ciudad de Mexico trebuie să fie 
selecționați în loturile cu perspectiva 
participării acei cicliști care se vor do
vedi în cea mai bună formă pe parcursul 
pregătirii și la cursele de control din 
preajma J.O. Aceasta, indiferent de 
vîrsta cicliștilor respectivi, de renumele 
și de experiența de care dispun. Așa
dar, lista rămîne în permanență des
chisă, singurul considerent pentru se
lecție fiind cel al valorii tehnice 1

Cluburile sportive cu secții de ci
clism au datoria să sprijine, să îndru
me și să controleze punerea în apli
care a indicațiilor colegiului central al 
antrenorilor din F.R.G., în ceea ce pri
vește pregătirea sportivilor nominali
zați. Antrenorii trebuie * să se dove
dească exîgenți cu sportivii, să nu în
găduie nici un fel de abateri de la 
program, să le ceară acestora maximum 
de efort în realizarea tuturor sarcini
lor de antrenament. La rîndul lor, spor
tivii — avînd în față obiectivul major, 
de cinste, de a reprezenta sportul cu 
pedale din țara noastră la Jocurile 
Olimpice — trebuie să-șl înzecească 
eforturile, să-și mărească combativita
tea, să folosească fiecare antrenament 
și fiecare cursă pentru ridicarea mă
iestriei lor sportive, pentru obținerea 
unor noi performanțe de valoare.

Dispunînd de cadre tehnice valoroase, 
de cicliști cu mari perspective și de 
un calendar intern și internațional ju
dicios alcătuit, avem convingerea că 
printr-o perfectă coeziune putem repre
zenta cu cinste sportul din țara noas
tră la J.O.

prof. TRAIAN DINUȚ 
secretar general al F.R.G.

ANUL OLIMPIC 1968 ÎNCEPE LA GRENOBLE!
„Olimpiada albă“ (cum sînt denumite Jocurile Olimpice de 

iarnă) a căpătat în ultimii ani un prestigiu internațional din ce 
în ce mai mare. Competiție supremă a sporturilor ce se desfă
șoară pe zăpadă sau pe gheață, J.O. de iarnă reunesc, de la o 
ediție la alta, un număr de țări din ce în ce mai mare

Este firesc, deci, ca în toate țările unde se practică spor
turile de iarnă, pregătirile să fie în plină desfășurare. Antre
namentele sînt acum avansate, ajungjndu-se la un grad de pre
gătire destul de înalt. Față de sporturile de vară care mai au 
doi ani plini pînă la J.O. din Mexic, biatloniștilor, hocbeiștilor, 
boberilor, schiorilor și patinatorilor nu le-a mai rămas decît 
un sezon de verificări, confruntări, cizelări și definitivări de 
formații, echipaje, cupluri sau individualități, cu șanse la locuri 
fruntașe. Campionatele mondiale, europene și alte confrun
tări de amploare din anii 1965 și 1966 au ajutat federa
țiile în acțiunea de promovare și verificare a unor tineri talen- 
tați, cu perspective pentru J.O. din 1968.

în țara noastră aceste preocupări au început chiar după 
terminarea J.O. din 1964 de la Innsbruck. Rezultatele obținute 
de sportivii noștri la această ediție a J.O. au arătat, pe de o 
parte, posibilitățile crescînde ale sporturilor olimpice de iarnă, 
iar pe de altă parte — valoarea scăzută a sportivilor români 
în unele probe. Cu toate acestea, pentru prima oară în istoria 
participării țării noastre la edițiile de iarnă ale J.O., un sportiv 
român s-a clasat în primele șase locuri: Gh. Vilmoș, ocupantul 
locului V în proba individuală de biatlon.

Avînd perspectivele arătate mai înainte, federațiile noastre 
de schi-bob și hochei-patinaj, după o analiză temeinică a activi
tății din 1964, și-au întocmit planuri de măsuri pentru 1968. 
Pregătirile desfășurate pînă în prezent și rezultatele obținute, 
în special în sezonul 1966, au arătat justețea măsurilor luate și 
perspectiva îndeplinirii prevederilor cuprinse în planurile de 
pregătire. Astfel, în iarna anului 1966, la campionatele, mondiale 
de biatlon, doi sportivi români s-au clasat pe locurile V și VI 
în proba individuală, iar la ștafetă echipa României s-a clasat 
pe locul VI.

. La bob, după o perioadă destul de îndelungată (în 1932—1934 
echipajele românești au fost campioane mondiale) anul acesta 
cuplul Panțuru-Neagoe a adus din nou România în primele șase 
locuri, clasîndu-se pe locul VI în proba de bob 2 persoane. Și 
hocheiștii au obținut anul acesta cel mai bun rezultat al lor 
din ultimii ani, ocupînd locul II, după R.F. Germană, în grupa 
„B" a campionatului mondial. Jocul prestat de echipa noastră 
a arătat maturitatea crescîndă a jucătorilor români, experiența 
în plus căpătată și, ceea ce este cel mai important lucru, pers
pectivele jucătorilor tineri promovați în prima formație, tehnica 
avansată și gîndirea tactică apropiată \de ceea ce întîinim la 
cele mai bune echipe din lume.

în rîndurile de mai sus nu s-a amintit nimic de patinaj 
artistic, patinaj viteză, schi — probe alpine și nordice — și 
skeleton — sporturi prezente în programul Jocurilor Olimțrfte 
Aceasta deoarece, cu toate măsurile luate, ramurile de sport 
amintite au la noi un nivel valoric inferior celui pe plan inter
național, ceea ce nu asigură o comportare corespunzătoare 
la J. O.

Pînă la J.O. de iarnă din 1968 a rămas însă un timp relativ 
scurt — mai puțin de un an și jumătate — practic doar un 
sezon de pregătiri și participări la competiții. De aceea, antre
namentele pe „uscat" sînt în plină desfășurare. Secțiile de bob, 
hochei și biatlon din principalele cluburi și asociații sportive 
(A. S. Armata Brașov, Dinamo Brașov, Carpați Sinaia, Steaua, 
Dinamo București, Voința București, Voința Miercurea Ciuc 
ș.a.) au asigurat sportivilor lor condiții corespunzătoare, iar 
antrenorii un program de pregătire bogat și variat, cu un volum 
și o intensitate crescută față de anii precedenți.

In perioada care a mai rămas pînă cînd la Grenoble se va aprin
de flacăra olimpică tehnicienii noștri și, în special, sportivii candi
dați la un Ioc în reprezentativa olimpică vor trebui să depună 
toate eforturile, să pună la contribuție toată capacitatea și price
perea lor pentru a realiza o pregătire cit mai bună, pentru asi
gurarea unui bagaj de cunoștințe și deprinderi cît mai variate, 
ceea ce va crea premisa unor rezultate pe măsura posibilităților 
1Or‘ prof. ANGHEL VRABIE

Secretarul Comitetului Olimpic Român
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Regiunea Crișana trebuie să redevină fruntașă 
în sportul de performanță

Printre regiunile cu o 
frumoasă tradiție sportivă 
se numără și Crișana. Mulți 
dintre sportivii ei fruntași 
au avut cinstea de a repre
zenta țara la mari compe
tiții sportive internaționale, 
de nivelul campionatelor 
europene și mondiale, sau
— cum este cazul spadasi
nului Oscar Thalmeyner și 
al poloistului Emil Mureșan
— al Jocurilor Olimpice. 
Desigur, ar fi de dorit ca 
numărul acestor performeri 
să crească neîncetat.

Iată însă că de cîtăva 
vrente rezultatele sportivi
lor din această parte a țării 
nu se mai ridică la nivelul 
cerințelor, ele fiind departe 
de valorile înregistrate pe 
plan internațional și chiar 
republican. De aceea, vom 
încerca să trecem în revis
tă unele aspecte ale activi
tății sportive din regiunea 
Crișana. Sperăm că aceste 
rînduri vor avea ecoul cu
venit printre cei în cauză, 
contribuind la producerea 
revirimentului mult aștep
tat.

MAI MULTE BAZE 
SPORTIVE

Tn acest an, consiliul re
gional al UCFS a inițiat o 

serie de lucrări de ame
najări și reparații de baze 
sportive. Astfel, la Oradea 
a fost reamenajată sala 
de sport și au fost reparate 
sălile de lupte, box și scri
mă. La Salonta va începe 
amenajarea unei săli de 
gimnastică în clădirea fos
tului cinematograf, iar la 
Marghita au fost reparate 
sălile de lupte și gimnasti
că. Sînt aproape de termi
nare pistele de atletism de 
Ia Beiuș, Ineu, Salonta, 
Simleu și Sebiș.

Doar popicele și fotbalul 
nu au suficiente baze pen
tru a-și desfășura activita
tea. La Salonta, Simleu, 
Marghita și Beiuș — unde 
popicele au tradiție — nu 
mai există nici o arenă ! 
Aceasta dovedește lipsa de 
preocupare a organelor 
sportive locale. Și în pri
vința îngrijirii bazelor 
existente -persistă o serie 
de lipsuri. Vestiarele, tri
buna si gardul bazei spor
tive din grădina Muzeului, 
terenurile anexe și spațiile 
verzi de Ia stadionul Cri
șana, ca și sala Dinamo nu 
s-au bucurat de atenția ce
lor ce le gospodăresc. Toate 
aceste lipsuri trebuie si pot 
fî lichidat» de urnentă

REZULTATE 
CONCLUDENTE

Sportul din regiune a ob
ținut unele succese. Astfel, 
Oradea are pentru prima 
oară o echipă de volei în 
prima categorie a tării, prin 
promovarea Aluminei, iar 
șahista Suzana Makai este 
componentă a lotului repu
blican. Creșterea perfor
manțelor se concretizează 
și prin cele 81 de recorduri 
regionale (15 de seniori și 
66 de juniori) îmbunătățite 
Ia haltere, atletism, înot șl 
tir. Au fost organizate șapte 
centre de antrenament care 
angrenează peste 300 de 
copii în practicarea atle
tismului, baschetului, boxu
lui, fotbalului etc.

Dar numărul secțiilor de 
performanță nominalizate 
la nivel republican este în
că foarte mic: numai 9 ! 
In ceea ce privește sporti
vii nominalizați Ia nivel o- 
limpic, cifra lor, 6, este cu 
mult departe de a ne mul
țumi, mai ales că jumătate 
dintre ei nici măcar nu 
și-au îndeplinit obiectivele 
prevăzute neutru acest an.

RAMÎNERE IN URMA...

...se constată în unele 
ramuri sportive. Oradea a 
fost un centru atletic frun
taș. Astăzi nu mai este! 
La sfirșitul anului trecut 
echipa regiunii a retrogra
dat din categoria A a cam
pionatului pe echipe. Re
cordurile regionale de se
niori sînt încă foarte slabe 
în comparație cu cele repu
blicane. Pe deasupra, sînt și 
foarte vechi, unele avînd 
respectabila vîrstă de 12— 
13 ani (5.000 m, 10.000 m, 
lungime). în această situa
ție se pune întrebarea : an
trenorii Alexandru Szolnay, 
Ladislau Kiss, Carol Krupka 
și Gaspar Papp s-au preo
cupat îndeajuns de sporti
vii pe care îi au în pregă
tire ? Noi credem că nu!

La gimnastică, cei 5 an
trenori calificați precum și 
cei 20 de profesori de edu
cație fizică cu specializarea 
gimnastică nu au reușit să 
producă împreună decît o 
singură sportivă de catego
ria 'maeștri. Biroul Consi
liului regional al UCFS și 
Secția de învățămînt a re
giunii Crișana trebuie să-și 
spună cu mai multă tărie 

cuvîntul pentru impulsiona
rea gimnasticii, sport atit 
de important Ia J. O.

Despre înotătorii orădeni 
nici nu mai putem aduce 
vorba, întrucît pe plan re
publican sînt ca și... invizi
bili. Ei au fost, de altfel, 
criticați în repetate rinduri, 
dar pînă în prezent nu se 
observă nici o îmbunătă
țire.

Și trebuie să remarcăm 
că sportivii din această re
giune și în special cei din 
Oradea au avut bune con
diții de pregătire. Rezulta
tele sînt însă nesatisfăcă
toare pentru că mulți an
trenori lucrează după me
tode învechite, folosesc un 
volum și o intensifate de 
efort scăzute. La atletism 
(Crișul și S.S.E.), baschet 
(Crișul, Dinamo, Voința), 
scrimă (Crișul, S.S.E.), na- 
tație, gimnastică ș.a. nu se 
fac nici în prezent mai 
mult de 3—4 antrenamente 
pe săptămînă și acestea a- 
vînd o intensitate care nu 
solicită eforturi deosebite 
din partea sportivilor.

Nici laturii educative a 
procesului de antrenament 
nu i s-a acordat atenția cu
venită. Numgi astfel se ex
plică absențele numeroase 
de la antrenamentele secții
lor de baschet — băieți și 
înot ale Școlii sportive de 
elevi, precum și atmosfera 
de indisciplină ce domnește 
în timpul antrenamentelor.

De asemenea, fotbaliștii 
Harșani, Mureșan II și So
lomon, au avut numeroase 
abateri de la disciplina 
sportivă. Tolerarea acesto

ra, îngăduința cu care au 
fost privite, au dus la re
zultatele slabe din campio
nat și, în final, la retrogra
darea echipei din catego
ria A.

SE IMPUNE
O COTITURA RADICALA

Pentru remedierea stării 
actuale trebuie luate o se
rie de măsuri urgente. An
trenorii trebuie să-și spo
rească necontenit exigența 
în selecție și să întocmeas
că judicios conspectele de 
lecție, mărind volumul și 
intensitatea efortului, pu- 
nînd un accent deosebit pe 
individualizarea lucrului cu 
sportivii nominalizați.

Antrenorii sînt datori să 
manifeste mai multă grijă 
pentru asigurarea unei 
bune frecvențe la ședințele 
de pregătire, iar în ceea ce 
privește disciplina să nu 
facă nici un fel de concesii.

Consiliul regional al 
UCFS, Crișana, metodiștii, 
Sectoarele tehnice ale clu
burilor trebuie să desfă
șoare o activitate de con
trol și de îndrumare mult 
mai susținută, mai fa obiect 
și să tragă Ia răspundere 
pe toți cei care nu înțeleg 
să-și facă datoria așa cum 
trebuie, în lumina sarcini
lor care au reieșit din ple
nara din ianuarie 1965 a 
Consiliului General al UCFS 
privind activitatea sportivă 
de performanță din țara 
noastră.

ILIE GHIȘA 
coresp. regional
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FOTBAL Mai bine să discutăm ÎNAINTE decît DUPĂ
■ipă ce în sezonul trecut s-a 
-reflectată atît în partidele de 
internaționale între reprezentative sau inter-cluburi, de un timp 

tce în activitatea fotbalistică a început să se manifeste unele slă- 
ni. La numeroase echipe s-au observat în ultima vreme — mai 
.s, o dată cu începerea noului campionat — o scădere accentuată 
velului tehnic, lipsuri pronunțate în tactica de joc, în pregătirea fi- 
și în combativitatea jucătorilor. Multe din întîlnirile disputate în 

rionat s-au desîășurat la un nivel tehnic scăzut, echipele practicând 
eneral un joc bazat pe defensivă, înghesuit, fără un aport activ al 
orilor de la înaintare, ca urmare a insuficientei pregătiri a fotbaliștilor 
•e aceste posturi. Atacanții continuă să fie deficitari în acțiunile purtate 
;are viteză, în fazele de finalizare, sînt molatici în lupta cu apărările 
^aglomerate, dau dovadă de o exasperantă ineficacitate.
Un exemplu grăitor al ineficacității atacanților l-au constituit rezul- 
e jocurilor din etapa a Vl-a, în care echipele abia au înscris nouă 
fi ! Dar nu numai atît. Iubitorii fotbalului care urmăresc partidele din 
îlul campionat sînt surprinși de inconstanța unor echipe și jucători, 
scilațiile de formă manifestate de la o etapă la alta. Ce poate fi mai 
'ent dedt îaptul că o echipă ca Dinamo București, după un șir de 
rii care au situat-o în îruntea plutonului, a părăsit terenul propriu 
isă de o echipă din coada clasamentului ? Nivelul actual al activi- 
echipelor din prima noastră categorie este urmarea unei pregătiri 

respunzătoare efectuată in perioada de vară, cind federația de spe- 
ate a scăpat de sub control această problemă, mulțumindu-se, pare-se, 
ngajamentele formale pe care antrenorii și le-au luat cu prilejul unei 
îătuiri ce a avut loc la București.
Acest stil de muncă se reflectă și în acțiunea de pregătire a echipelor 
îzentative, în slaba comportare și rezultatele pe care le-au înregis- 
de curind cele două formații românești in întîlnirile amicale cu echi-

- -A). Germane. Evoluția echipelor noastre naționale (A și olimpică) 
st nemulțumitoare, ilustrînd în ultimă instanță slaba preocupare din 
iri pentru pregătirea tehnică, tactică și fizică a fotbaliștilor. E clar, 
îcători ieșiți din formă, unii chiar accidentați, este greu să alcătuiești 
prezentativă care să se comporte la valoarea dorită. Este însă de 
eles cum aceiași jucători care în urmă cu cîteva luni au avut com- 
iri bune pe teren propriu și în deplasare, în fața unor echipe națio- 
de valoare mondială, să aibă la Gera o evoluție atit de modestă ! 

■eferim la jocul lui Pircălab, Greavu, Dridea I, Ghergheli, Mateianu, 
mu, cărora li s-au încredințat tricoul echipei naționale. Toți aceștia, 
tă intrați pe teren, au jucat incilcit, static și steril, lipsiți de spirit 
>iv, cu greșeli elementare, fără orizont și gîndire tactică. In compara
și fcTsalul practicat de echipele similare ale R.D.G., jocul forma- 

noastre a fost bătrînesc, obosit. Singurele mențiuni le-am acordat 
irilor Haidu și lonescu, fundașilor Nunweiller III și C. Dan, ca și 
ului Nunweiller VI din echipa A, lui Frățilă, D. Niculae și Naghi

constatat o oarecare îmbunătățire, 
campionat, cît și In unele jocuri

de la „olimpici’, care au jucat bine, dar care n-au putut suplini lipsurile 
celorlalți.

Trebuie să arătăm cu această ocazie că antrenorii care se ocupă 
de selecționarea jucătorilor pentru „națională" au rămas de mai multă 
VTeme fideli unei singure formule de echipă, fără să țină seama de faptul 
că unii jucători sînt ieșiți din formă (Ghergheli, Badea) sau accidentați 
(M. lonescu. Popa), că Pircălab le înșeală matematic speranțele ș.a.m.d. 
Lipsa de curaj a antrenorilor Mie Oană și Ștefan Covaci în promovarea 
elementelor tinere în locul unor „senatori de drept" s-a îăcut remarcată 
și cu prilejul acestui meci amical, cind a fost preferat timp de 90 de minute 
în teren un Pircălab fricos și lipsit de inițiativă, în locul lui Lucescu, 
un jucător tînăr, curajos, dornic de aîirmare. De asemenea. Dridea I a 
fost menținut tot timpul în joc, cînd i s-ar fi putut da prilej și lui 
Iancu să arate ce poate, măcar o repriză întreagă. Nu poate fi trecut 
cu vederea nici faptul că antrenorii ~ - - - -
care se ocupă de pregătirile lotului 
exigență în selecționarea jucătorilor, 
sub valoarea celei din sezonul trecut, 
tății ! . •

Cele două jocuri internaționale 
serios examen. Ar fi nejust, desigur, __
cluziile necesare. Totuși, ne manifestăm de pe acum îngrijorarea că fn 
vederile federației și ale antrenorilor continuă să stea unii jucători care, 
după cum se știe, n-au dat în sezonul trecut randamentul dorit, nici In 
meciurile de campionat și nici în cele internaționale. Puțini dintre cel 
pe care îi numărăm 
citate și răspundere 
mai ales, în echipa 
ușurință peste ele ?
— a celor care se _ 
tative asupra valorilor reale existente, ca și trecerea cu vederea peste 
acei jucători care bat la poarta afirmării, ca și slaba legătură existentă 
in această direcție cu antrenorii tuturor echipelor din țară s-au mani
festat și • cu prilejul formării selecționatelor pentru jocurile ami
cale cu echipele R. D. Germane.

Pină la meciurile oficiale ale primei noastre garnituri în campionatul 
european, ca și acelea ale „olimpicilor" în preliminariile jocurilor pentru 
Mexic, mai este puțin timp. De aceea, am considerat util să ne spunem 
părerea. Rîndurile de mai sus le-am inserat în dorința de a veni in 
ajutorul celor ce se ocupă de alcătuirea echipelor reprezentative, pentru a 
șterge neplăcuta impresie lăsată de ele recent în cele două jocuri 
amicale internaționale.

Observațiile noastre pleacă de la ideea că este mai bine să discutăm 
și să arătăm lipsurile ÎNAINTE, decît să criticăm DUPĂ...

Bazil Marian și Angelo Niculescu, 
olimpic, au dat dovadă de puțină 
echipa aliniată la Cottbus fiind mult 
mai ales sub aspectul combativi-

disputate recent au constituit un 
să credem că F.R.F. n-a tras con-

astăzi în lot au fost criticați pentru lipsă de effca- 
față de obligațiile ce Ie revin în cadrul clubului șl, 
națională ? Atunci, de ce antrenorii trec cu atîta 

Din păcate, optica îngustă — după părerea noastră 
ocupă de selecționarea jucătorilor pentru reprezen-

CRISTIAN MANTU

Ultimele pregătiri ale echipelor de „A“
U.T.A. - FARUL STEAUA : Suciu

în jocul-școală de joi, U.T.A. a 
,at cu 7—3 în fața echipei sale 
uniori. Textiliștii s-au mișcat 

îndeosebi linia de mijloc și 
. ,1. (Șt. Iacob-coresp.).

Sătmăreanu.
— Negrea,

ieri dimineață cu autobuzul direct
Ia Brașov. Formația probabilă: Jenei, D. Nicolae, Chiru
Sfetcu —■ Florea — Pahonțu, Boc, D. Popescu — S, Avram, Constantin. 
Dragomir, Mocanu — Roman, Badea FI. Voinea, Raksi.

nament, în familie. Echipa trece prin 
frămîntări. Omogenizarea și consoli
darea formației de bază se face ane
voios, datorită numeroaselor promo
vări.'(P. Arcan-coresp. reg.j.

La antrenamentele efectuate în 
/ele zile cu jucătorii săi, antre- 

Mărdărescu a pus accentul pe 
ofensivă. (L. Bruckner-coresp.).
3ITRI : V. Pădureanu, Gh. Li-

Gh. Vasilescu I, toți din Bucu-

".A. : Gornea — Birău, Bacoș, 
as, Czako II — Comisar 
apu), Chivu — Moț, Domide (Tr. 
seu), Țîrlea, Axente.

RUL : Manciu — M. 
ș, Tîlvescu, Pleșa 
ia — Tufan, Iancu,

Georgescu, 
— Zamfir, 
Manolache,

ȘTIINȚA CRAIOVA C.S.M.S.

în tabăra studenților domnește 
ismul. E normal: dețin locul 
ilea în 
.lament 
irilor a 
oc. (M.

clasament 1 în jocul de 
susținut’ joi majoritatea 
arătat o deosebită poftă 
Gherghinoiu-coresp.).

îh drum spre Craiova, G.S.M.S. 
:ut o escală la Bîrlad unde a 
it într-un joc amical pe Gloria: 
(1—0). (E. Solomon-coresp.).

BITRI : Z. Drăghici, C. Ridvan, 
rscălescu — toți din Constanța.

INȚA: Vasilescu I — Mihăi-
Mincă, M. Marcel, Deliu — 

Deanu, Ivan — Niță, Sfîrlogea, 
aicu, Circiumărescu.

M.S. j Constantinescu — Mai
danul, Vornicu, Huma — Ștefă- 

Romila — Gălățeanu, Stoi- 
, Lupulescu, Nicoara.

STEAGUL ROȘU - PETROLUL

Jucătorii brașoveni s-au înapo- 
I seara de la Timișoara animați 
rrința confirmării, în fața pro- 
• lor suporteri, a ultimelor două 
ate. Vineri au făcut un an tre

zit ușor. Antrenorii vor alcătui 
a din lotul folosit în ultimele 
meciuri: Pilcă, Ivăncescu, Jenei, 
i>, Naghi,

Budai, ;
Gyorfi. (

1, Pescaru, Selimesi, 
Necula, Goran, Năftă- 
(C. Gruia-corcsp. reg).

VA DEVENI ȘTIINȚA CRAIOVA LIDER?
Încet, daf sigur, intrăm în problemele de fond ale campionatului. Cea 

de a VH-a etapă programează cîteva întîlniri „cheie” pentru viitoarea 
fizionomie a competiției. Scriind

directe dintre echipele bucureștene, la 
Iași, devenită pe neașteptate un joc ce 
această toamnă. Asta în eventualitatea că 
în fața asaltului fostului lider, Steaua.

Iată-ne deci față în față cu o „zi mare» a actualei ediții a campionatului. 
Ce va fi ? Dificil de dat un răspuns. Cu cîțiva ani în urmă, cerindu-i-se un 
pronostic... exact pentru jocurile dm duminica ce urma, actorul Mircea Cri- 
șan spunea zîmbind : „Mă abțin deoarece echipele noastre sînt în stare să 
mi-1 strice”. O glumă, bineînțeles. Un fel de haz de necaz, exprimînd 
acest mod o realitate din fotbalul nostru. Pentru că, de exemplu, 
prognoză privind situația atmosferică de la poalele Tîmpei poate avea 
buletinului meteorologic, dat în Tiecare seară Ia televiziune. Prevezi 
urît și pe ulița stegarilor poate fi soare. Și... invers. Pierd trei puncte 
însă le recuperează în... deplasare. Și, atunci ? O victorie a ieșenilor la Cra
iova pare, cu douăzeci si patru de ore înainte, o absurditate. Dar dacă, du
minică seara, am consemna-o ca realitate ? Sau T studenții clujeni, altă dată 
i,puncheuri” de mîna-ntîi, marchează 2 goluri în șase etape ’ Duminică își 
întîlnesc colegii din Timișoara, situați cu „un etaj“ mai sus în clădirea mereu 
în construcție a clasamentului.

Și acum, să aruncăm o privire pe scena» bucureșteană. Deocamdată, 
Steaua. Rapid și Dinamo scrutează cu invidie poziția ocupată de ^anonima* 
din str. Dr. Staicovici, gîndindu-se că filozofia „picăturii" (așa se face... 
marea) nu e spectaculoasă, dar se dovedește utilă. într-a Vil-a etapă, însă, 
Progresul întîlnește cel mai dificil adversar de pînă acum : Steaua,

în celălalt joc se întîlnesc două formații care par să meargă în sensuri 
contrarii : Rapid, în revenire de formă, și Dinamo, învinsă de două ori con
secutiv. DinamovTștii bucureșteni, în plină „reprofilare” tactică, se mențin 
pe drumul pornit, în ciuda eșecului repetat. Această statornicie poate fî con
siderată ca o tărie de... caracter, dar și ca o imposibilitate de a rezolva 
altfel situația. Meciul cu Rapid, ca și celelalte care vin, ne pot lumina în 
această privință.

înainte de a îneheia, ca de obicei, două vorbe despre calitatea jocurilor 
de mîine. Fotbalul este un joc frumos, băieți ! Să nu ne demonstrați con
trariul !

P. VALENTIN

aceasta mă gindesc la confruntările 
partida Știința Craiova — C.S.M.S. 

poate da liderul cel mal rezistent în 
„miracolul" Progresul nu va rezista

la 
orice 

soarta 
timp 

acasă,

• Universitatea a 
la Cîmpia Turzii cu 
și a cîștigat cu 3—2 
ciul a fost de slabă 
(P. Țonea-coresp.).

ARBITRI: Gh. Popovici, D. Sîrbu, 
M. Sadoveanu — București.

POLITEHNICA: Popa — Surdan. 
Petrovici, Lereter, Rotaru — Mihăilă, 
Bodrojan — Mureșan ID, Popanică, 
Regep, Mițaru.

UNIVERSITATEA: Ringheanu (Ga- 
boraș) ■— Costin, Grăjdeanu, Anca, 
Cimpeanu — E. Petru, V. Alexandru 
— Ivansuc, Barbu, Marcu, Szabo.

Tot joi 
a sosit 

.mas în

seara, dar de Ia Liver- 
și Petrolul. Ploieștenii 
Capitală și au plecat

jucat miercuri 
Industria sîrmei 
(2—0), dar me- 
factură tehnică.

RAPID - DINAMO
BUCUREȘTI

• Echipa din Giulești și-a făcut 
antrenamentele obișnuite în vederea 
importantei partide de duminică. Joi, 
în meciul școală cu Tehnometal, 
atenția a fost acordată însușirii unor 
scheme tactice noi. Sînt greutăți în 
privința alcătuirii formației.

• Dornici să se reabiliteze după 
ultimele două insuccese, jucătorii de 
la Dinamo București 
această săptămînă cinci 
Este incertă folosirea

P.S. La Craiova, pentru jocul de mîine, s-au făcut pregătiri deosebite. O 
parte dintre ele au avut in vedere pe acei spectatori certați cu etica sportivă 
care prin manifestările lor au creat o atmosferă nesănătoasă, la ultimele 
partide desfășurate în localitate. Este remarcabil faptul că masa spectatorilor 
craioveni s-a desolidarizat, luind — într-o recentă consfătuire organizată 
de către Consiliul orășenesc al UCFS — o atitudine fermă împotriva acestor 
ieșiri nesportive. Sîntem încredințați că măsurile luate cu acest prilej își 
vor arăta efectele începînd chiar din duminica aceasta.

— Dridea I, Moldoveanu, Dridea II.
ARBITRI : I. Dobrin, FI. Dumitriu 

(ambii din Craiova), M. Bioian (Tr. 
Severin).

PROGRESUL - STEAUA

• Neașteptatul lider al categoriei 
Ar formația din str. Dr. Staicovici, 
ș-a pregătit cu multă seriozitate pen
tru meciul cu Steaua. Miercuri, Pro
gresul a întrecut cu 6—1 pe I.T.B. 
și s-a mișcat bine în teren.

• Steaua s-a antrenat miercuri la 
lumina reflectoarelor cu formația 
A.S.A., din campionatul orășenesc, și 
cu echipa proprie de juniori.

ARBITRI i AI.
Liga — Galați,
Vîlcea.

Toth — Oradea, V. 
Al. Alexe — Rm.

Mîndru — V. Po- 
Peteanu, Staicu —

POLITEHNICA TIMISOARA - UNI
VERSITATEA CLUJ

• în cursul dimineții de vineri, 
timișorenii au făcut un ultim antre-

ARBITRI: 
S. Mureșan 
— Craiova.

au făcut în 
antrenamente, 
lui Popa.
— București,A. Bentu

— Turda, N. Mogoroașe

Răducanu Lupescu,RAPID :
Motroc, C. Dan, Ștefan — Dinu, Geor
gescu — Năsturescu, Dumitriu II, 
I. lonescu, Kraus.

DINAMO: Datcu — Pîrvu, Nun
weiller HI, Nunweiller VI, Ștefan — 
Dinu, O. Popescu — Nunweiller VI, 
Varga, Frățilă, Haidu.

PROGRESUL : 
pescu, Măndoiu, 
Mafteuță (Șoangher), Al. Constanti- 
nescu — Oaidă, Matei, Mateianu, 
Țarălungă.
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de însemnări
Geva de la jocul Dinamo•

tești — F. 
echipa sa 
antrenorul 
NAGA, nu 
rezervelor, 
amintit pe 
noștri și

"1
I
I
I

Pi- 
G. Sevilla. Deși 

„suferea" în teren, 
oaspeților, BAR1- 

s-a clintit de pe banca 
Privindu-1, mi-am re
unii dintre tehnicienii 
vorbele antrenorului 

francez Pibarot (care făcuse a- 
ceeași figură ca și colegul său 
din Sevilla, cu prilejul întîlnirii 
Racing Paris—Dinamo București) 
L-am întrebat, atunci, de ce n» 
încercat să dea vreo indicație ta- 
tică jucătorilor săi, în timpul me 
ciului. Replica a fost... decisivă 
„Cunoști vreun regizor care dâ 
sfaturi, din sală, actorilor săi în 
timpul reprezentației? Spectacolul 
a fost montat. Indicațiile s-au 
dat în timpul repetițiilor".

• Săptăminile trecute, la Ba
cău, s-au petrecut evenimente dra
matice. ..Consiliul zeilor" (condu
cătorii oficiali și neoficiali ai 
secției de fotbal a asociației bâ 
căoane) a chemat „la ordine" pe 
Constantin Teașcă pentru că a în
drăznit să-l scoată din formație 
pe... „celebrul* Panait. După 
lupte seculare care au durat n 
proape... „cinci ceasuri*, Teașcă, 
în disperare de cauză, a jucat „t a 
banque*, aruneîndu-și demisia pe 
masă.

Deocamdată, demisia a fost 
respinsă și se pare că s-a pro
dus reconcilierea între „zei* și 
„supusul" lor. Pină cînd ?

• Se fac diverse „variațium"' 
pe aceeași temă: INEFICACITA
TEA. Iată două intervenții auto
rizate :

CONSTANTIN: „Să dai gol 
e o „meserie" aparte, în fotbal. 
Așa cum portarul face o pre
gătire specială pentru priza la 
balon, înaintașul trebuie să exer 
seze pentru a întăța să marcheze. 
In jocul înaintașului există două 
laturi esențiale: activitatea în
cîmp și cea din fața porții ad
verse*.

ION IONESCU (Răspunzînd 
la întrebarea: ce procedeu tehnic 
preferi pentrrr a șuta la poartă. 
CU exteriorul piciorului, cu latul, 
cu capul etc. ?) : „Acela cu care 
marchez golul".

• Apropo de povestea cu por
tarii norocoși. Voinescu - m-a o- 
prit într-o zi, și m-a interogat 
scurt: „Spune-mi, ai văzut vreo
dată un portar prost... norocos?".

9 Ultimele două locuri din 
clasamentul categoriei A se bucu
ră de oaspeți simandicoși: stu
denții timișoreni și clujeni. No
roc cu... oltenii !

• Petre Moldoveanu („Șeful 
sectorului suflete", la Progresul): 
„S-au făcut destule glume pe 
seama poziției pe care o avem 
în clasament. Le primim, zim- 
bind, deoarece nu ne afectează... 
punctajul. Băieții mei au vrut să 
le răspundă tuturor acelora care 
le-au negat veleitățile de a juca 
în categoria A. Și, le-a reușit. Ce 
o să fie, fn continuare? 0 să 
vedem. Deocamdată, e bine..."

VALENTIN PĂUNESCU
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Arbitri români
peste hotare

Returul meciului Mîinchen 1860—■ 
Omonia Nicosia, disputat în „C.C.E.“ și 
încheiat cu victoria fotbaliștilor vest- 
germani Ia scorul de 2—1 (1—0), a 
fost condus de arbitrii români Cornel 
Nițescu (la centru), Simian Mindreș și 
Aurel Bentu. Arbitrajul prestat de a- 
ceastă brigadă s-a bucurat de aprecieri 
elogioase din partea presei de specia
litate.

Cu Mihai lonescu despre meciul de Iu Liverpool
— Cum a fost la Liverpool ?
întrebarea am adresat-o ieri dimi

neață portarului echipei naționale și 
formației campioane, Petrolul Ploiești, 
Mihai lonescu. El nu a jucat în me
ciul cu campioana Angliei. L-a urmă
rit de pe banca rezervelor, fiind acci
dentat.

— Am trecut pe lingă un rezultat 
foarte frumos. Din păcate, echipele 
noastre au trecut cam de multe ori pe 
lingă astfel de performanțe. Ne lip
sește un ,,ce" pe care adversarii noș
tri îl au. Cred că este vorba și de o 
vitalitate mai mare, de o forță de joc 
neobișnuit de mare pentru noi. înain-

tații noștri an avut cîteva ocazii 
splendide, in special Moldoveanu, dar...

— Cît era rezultatul cîntT a avut 
Moldoveanu ocaziile ratate ?

— în primele zece minute, la 0—0. 
El și cu Dridea au jucat vîrfuri de 
atac. Prima : Moldoveanu scapă singur 
cu mingea la picior, fundașii britanici 
se reped la el, are loc o „tampona- 
re“ din care... ies seîntei și mingea 
se scurge ușor pe lingă toți trei. Dacă 
s-ar fi sculat cu fața spre poartă, 
atacantul nostru ar fi putut s-o atin
gă cu capul ; in plus, Moldoveanu a 
ieșit cam ..șifonat' din această cioc
nire. Cealaltă, tot a lui. tot la un 
contraatac, în care a scăpat singur:

mingea a 
socotise el 
trimițînd-o

— în general, ce impresie ți-a lăsat 
F. G. Liverpool?

— Este o echipă bună, tehnică, so
lidă. Cele două extreme, Callaghan și 
Thompson, sînt jucători cu o viteză 
debordantă, care greu îi poți opri, 
în plus, trebuie să spun că colegul 
meu Sfetcu a apărat excelent. Și 
tați că el n-a mai jucat un meci 
treg de vreun an și ceva.

— Ce credeți despre retur ?
— Dacă jucăm ca în meciul cu 

namo București, avem șanse să recu
perăm diferența...

sărit ceva mai sus decît 
și a atins-o cu genunchiul, 
peste poartă...

no-
în-

Di-
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RUGBI

Duminică un Mi de „zile mari":
Grivita Rosie-Dinamo

9 9

în campionatul republican de rugbi 
— un derbi așteptat cu legitimă ne
răbdare : Grivița Roșie — Dinamo. 
Egalată la puncte de Steaua, echipa 
lui Viorel Moraru trebuie neapărat 
să termine victorioasă pentru a mai

începe a 19-a ediție
a campionatului republican

masculin
A 19-a ediție a campionatului re

publican masculin de baschet își în
cepe desfășurarea prin meciurile pro
gramate azi și mîine în Capitală, la 
Brașov, Tg. Mureș, Oradea și Galați. 
Programul acestei etape inaugurale 
cuprinde partide cu o veche și fru
moasă tradiție, cum sînt cele dintre 
Medicina Tg. Mureș și Universitatea 
Cluj și Steagul roșu Brașov și Uni
versitatea Timișoara. în celelalte 
jocuri Steaua întîlnește pe Academia 
Militară, Rapid pe I.C.F., Politehnica 
Galati pe Politehnica București și 
Dinamo Oradea pe Dinamo București. 
Cu mult interes este așteptată evo
luția formațiilor Academia Militară 
și I.C.F. (antrenori sînt doi foști mem
bri de bază ai echipei reprezentative, 
maeștrii emeriți ai sportului Andrei 
Folbert și Mihai Nedef), promovate 
în acest an in prima categorie a țării.

înaintea „startului", să ne amintim 
de ciștigătoarele edițiilor precedente 
ale campionatului țării: 1950 și 1952 
— Metalul „23 August" București; 
1951 — Locomotiva P.T.T. București ; 
1953, 1954, 1955, 1957, 1964—1965 — 
Dinamo București ; 1956, 1957—1958, 
1958—1959, 1959—1960, 1960—1961,
1961—1962, 1962—1963, 1963—1964,
1965—1965 — Steaua; 1966—1967:?

putea aspira la titlul de campioană. 
Dar, în aceeași măsură țintesc victo
ria și rugbiștii de la Dinamo. Ei vor 
juca în actualul sezon în „C.C.E." 
ou Agen, campioana Franței, și au 
tot interesul să se prezinte în fața 
adversarilor lor cu un palmares cît 
mai consistent Partida este programa
tă duminică, pe stadionul Progresul, 
de la ora 11, și va fi condusă de 
P. Niculescu. în „deschidere", de la 
ora 9,30, Steaua va juca cu Gloria 
(arbitru : Dan Lucescu).

Etapa (a XVII-a) cuprinde și alte 
partide care stîrnesc mult interes. Tot 
în Capitală, Constructorul — în luptă 
cu... retrogradarea — va juca cu 
Progresul, sîmbătă pe stadionul din 
șos. Olteniței, de la ora 16. l.ntîlnirea 
va fi arbitrată de R. DTcIesis.

în cel mai echilibrat meci progra
mat în țară, Precizia Săcele va primi 
replica puternicei formații a Farului 
(arbitru : St. Cristea). La Iași, Poli
tehnica va căuta să repete performan
ta din etapa precedentă și să obțină 
trei puncte, de data aceasta în dauna- 
Universității Timișoara (arbitru : T. 
Witting). Același obiectiv îl urmă
rește și Rulmentul care joacă acasă 
cu Știința Petroșeni (arbitru : D. Zam
fir).

T//9

HANDBAL

Turneul echipei Dynamo Halle
începe azi la Timișoara

O altă echipă masculină de peste ho-* șe, susținînd meciuri cu echipe din se
tare va susține mai multe j------ 1 - _ . — .---- ■*- ----- -—
țara noastră. Este vorba de formația 
Dynamo Halle din R.D. Germană; frun
tașă în campionatul acestei țari. Hand- 
baliștii din Halle; tn rindurile cărora 
se găsesc mulți jucători internaționali 
și cîțiva componenți ai selecționatei R.D. 
Germane, vor evolua în mai multe ora-

jocuri în ria I și a H-a a campionatului nostru.
- -------x2_ Turneul echipei Dynamo Halle începe 

azi la Timișoara, cu meciul cu Politehnica 
Timișoara. Meciul următor al handba- 
liștilor germani va avea loc la Bucu
rești, luni 3 octombrie, în compania e- 
chipei noastre campioane, Dinamo Bucu
rești, care se pregătește pentru primele 
jocuri din cadrul „C.C.E.“.

Handbalul poate fi
Dintre multele observații ocazionate 

de partidele programate pînă în pre
zent în campionatul republican de hand
bal multe au darul de a ne bucura, ele 
referindu-se, in mod deosebit, la com
portarea mereu mai bună a unor for
mații sau a unor'handbaliști și hand
baliste. Vom nota astfel progresul în
registrat de echipele Rulmentul Brașov, 
Voința Sighișoara, Liceul nr. 4 Timi
șoara (feminin, seria I), Dinamo Ba
cău, Steaua, Dinamo Brașov (masculin, 
seria 1), precum și de unele echipe ce 
iau parte la campionatul seriei a Il-a, 
dintre care sint de menționat Voința 
București, Timișul Lugoj, Tehnometal 
Timișoara (masculin), Textila Buhuși — 
o adevărată revelație a acestui sezon — 
și Voința Odorhei (feminin). Ceea ce 
a ieșit mai mult în evidentă în jocul

TENIS DE CîMP

Ecaterina Horșa

a invins-o pe
actuală a c|

[ POLO

jucat și corect!

Campionatele
• Marin Ferecata și Iultana Daroczi 

campioni la armă standard.
• Pistolul liber continuă să fie o 

probă deficitară.
Vineri, poligonul Tunari a avut un 

program încărcat. Peste o sută de tră
gători la armă standard (băieți și fete) 
s-au întrecut de dimineață și pînă după- 
amiază în proba de 60 focuri culcat. 
La băieți, noul campion, dinamovistul 
Marin Ferecatu, a fost revelația zilei, 
cu 594 de puncte, cifră ce reprezintă un

Dinamo s-a distanțat în clasament
Săptămâna aceasta au avut loc în Ca- 5. I.C. Arad 16 6 19 32:54 13

pitală și la Cluj două partide restante 6. Polit. Cluj 16 4 4 8 42:50 12
care s-au soldat cu următoarele re- 7. Ind. linii Tim. 15 3 3 9 36:90 9
zultate : Dinamo -— Progresul 4—0 (2—0, 8. Mureșul Tg. Mureș 15 3 1 11 34:77 7
0—0. 0—0, 2—0) Î Voința Cluj - Dina- 9. Voința Cluj 16 2 3 11 32:80 7
mo București 2—7 (0—3, 1—2, 1--1, 0—1). 10. Progresul 16 1 2 13 20:82 4

Iată cum arată clasamentul : Etapa viitoare : sîmbătă Crișul Ora-
dea — Dinamo București. Duminică :

1. Dinamo 15 15 0 0 119:11 30 Politehnica Cluj — Steaua ; Industria
2. Steaua 15 12 2 1 93:21 26 lînii Timișoara —- Rapid ; Progresul —
3. Crișul Oradea 16 11 3 2 71:41 25 Mureșul Tg. Mureș ; Voința Cluj — I.C.
4. Rapid 16 11 1 4 67:40 23 Arad.

republicane
rezultat de valoare internațională (la 
un punct de recordul țârii). La fete, lo
cul I a fost ocupat de sportiva clujeană, 
Iullana Daroczi.
La proba de pistol liber trăgătorii noș
tri continuă să bată pasul pe loc. Re
cordmanul nostru la această probă, L. 
Giușcă, de pildă, s-a clasat pe locul IV 
cu 539 p (recordul este de 563 p). Chiar 
și noul campion, Bratu Neagu, a obți
nut un rezultat modest, care pe plan 
internațional nu spune nimic.

Rezultate tehnice: armă standard 60 
■focuri culcat bărbați: 1. M. ferecatu 
(Dinamo) 594 p — campion al Româ
niei, 2. R. Weinerlch (Arhitectura) 590 p. 
3. N. Rotaru (Steaua) 586 p. Pe echipe : 
1. ARHITECTURA 2330 p — campioană 
a României, 2. Olimpia 2317 p, 3. Steaua 
2308 p. Fete : 1. IULIAN A DAROCZI 
(C.S.M. Cluj) 578 p, campioană a Româ
niei, 2. Marla Ignat (Arhitectura) 576 p. 
3. Melania Petrescu (Dinamo) 576 p, Pe 
echipe : 1. ARHITECTURA 1723 p — 
campioană a României, 2. Dinamo 
1702, 3. C.S.M. Cluj 1696. Pistol liber (S0 t.)t 
1. BRATU NEAGU (Construcții) 546 p
— campion al României, 2. CJ. Maghiar 
(Dinamo) 541 p, 3. Al. Claus (Steaua) 
541 p. Pe echipe : 1. olimpia '3138 p'
— campioană a României, 2. Construc
ții 2127 p, 3. Dinamo 2125 p.

Azi și mîine se dispută ultimele probe
— armă sport, armă liberă calibru mare 
și pistol calibru mare.

T. R.

acestor formații a fost tendința lor 
de a practica un handbal modem, în 
viteză, cu un vădit accent pe promo
varea unei game variate de procedee 
tehnice. Acest lucru a determinat, de 
altfel, ca echipele respective să ajungă 
să joace corect și, in același timp, di
namic și eficace.

Am scos în evidență acest lucru toc
mai pentru faptul că în ultima peri
oadă de timp se observă la numeroase 
echipe tendința de a promova un joc 
brutal, simplist, in care rezolvarea pro
blemelor de apărare se face numai cu 
ajutorul faulturilor. O asemenea situa
ție nu numai că face din jocul de 
handbal un spectacol total dezagreabil, 
dar constituie totodată o frînă in dez
voltarea acestui sport. Pentru că în 
fața unui adversar care comite 50—60 
de faulturi pe meci — cifră devenită 
frecventă în jocurile de handbal — ar
mele tactice și tehnice devin inutile! 
lată motivul pentru care considerăm că 
este necesar să se ia măsuri energice 
împotriva echipelor (și antrenorilor lor!) 
care adoptă o asemenea... „tactică*.

Mîine se dispută o nouă etapă, in 
care sînt programate numeroase jocuri 
„cheie“ Steaua—Dinamo Brașov (m I), 
Tehnometal Timișoara—Voința Bucu
rești (m. II), precum și două derbiuri 
feminine: Universitatea Timișoara — 
Rapid București (I) și Voința Odorhei 
—Textila Buhuși (II).

Sperăm că meciurile vor fi frumoase 
și cu un număr de faulturi cit mai 
mic...

(c. a.)

Se pare că ediția actuală a cj 
pionatului republican de tenis abui 
mai mult ca oricînd în surprize, 
pildă, vineri: Iudit Dibar a fost 
trecută de Ecaterina Horșa cu 6- 
6—3. Învinsa a condus în primul 
cu 3—0, dar, calmul și siguranța! 
lovituri, mai ales retururile din p 
tea dreaptă ale Ecaterinei Horșa, șf 
spus pînă la urmă cuvîntul. Diba 
acționat nedecis, nu a încercat 
atace mai mult, a greșit numere 
mingi ușoare. Un alt rezultat pi 
scontat a fost și cel al meciului 1 
riana Giogolea — Eleonora Dt 
trescu. Ultima pornea favorită și e 
luția scorului din setul decisiv c 
firma acest lucru. Dumitrescu a t
5— 1, 5—3 (și două meciboluri), i 
(un mecibol), 6—5 (un mecibol), 
ratînd pe rînd toate aceste ocazii 
vorabile, a dat posibilitate 
sarei sale să cucerească victoria 
4—6, 6—3, 8—6. A fost o partidă 
uzură care a durat mai bine de ' 
ore. A cîștigat jucătoarea cah 
știut să-și stăpînească mai bine ne:

In grupa cea mai important; 
băieților, Tiriac și Bosch au obț 
două succese categorice. Primu 
dispus de Mărmureanu cu 6—1, € 
8—6, iar Bosch de G. b^stase
6— 4, 6—2, 6—0.

Programul de azi: de la ora 8 
continuarea 
semifinalele 
ora 14.30 s 
semifinalele 
de la ora 8,30 se vor juca mec 
în turneele principale de simplu 
și simplu băieți și finala de di 
mixt. După-amiază, de la ora 14 
semifinalele de dublu femei. T 
întîlnirile au loc la Progresul. (CL

meciurilor întrerupte 
de dublu bărbați; dr 
finala de dublu bărbați 
de dublu mixt. Dumii

*

nd mer m?

zi, ultima zi la Pronosport
La concursul Pronosport nr. 40 de 

mîine se atribuie ca premiu excep
țional : 1 autoturism „Flat 600“, plus 
suma de 36 500 lei, (diferența pînă la 
75.000 Jei, valoarea integrală a pre” 
miului).

Datorită meciurilor atractive din 
programul de concurs se prevede o 
participare numeroasă. De aceea este 
bine să vă depuneți buletinele din 
vreme, cunoscînd că este ultima zi 
pentru concursul Pronosport de mîine.

Vă prezentăm acum programul con
cursului Pronosport nr. 41 de duminică 
9 octombrie 1966 : I Rapid—Dinamo 
Pitești, II C.S.M.S. Iași—Progresul, 
III Jiul—Farul, IV Politehnica Timi
șoara—Dinamo București, Știința 
Craiova—Steagul roșu, VI Crișul Ora
dea—C.F.R. Timișoara, VII C.F.R. A- 
rad—Minerul B. Mare, VIII Bologna— 
Torino, IX Foggia—Cagliari, X La- 
ncrossi—Roma, Xi Lazio—Atalanta.

XII Napoli—Milano, XIII Venezia— 
Fiorentina.
551.282 LEI REPORT PENTRU CON
CURSUL PRONOSPORT NR. 40

DIN 2 OCTOMBRIE 1966

Premiile concursului Pronosport nr. 
39 din 25 septembrie 1966.

Premiul excepțional 1 variantă a 
75.000 lei (un autoturism (Wartburg 
Lux 311 plus 30.700 lei).

Categoria a IV-a 38,5 variante a 
1.795 lei

REPORT PREMIUL MINIM 
351.282 LEI

de participantul Ciumitru Ilie din Ba
cău.

LOTO
La tragerea Loto din 30 septembrie 

1966, au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

48 68 86 26 82 37 78 71 14 21
Premiu special: 26 68 71
Fond de premii :1 132 999 lei din 

care 344 186 lei report premiul spe
cial.

Tragerea următoare va avea loc 
vineri 7 octombrie 1966, în București.

Rubrică redactată de Administrația de
Premiul excepțional a fost obținut stat Loto-Pronosport.

simbăta
• FOTBAL : Stadionul Republicii, ora 17: Progresul — Steaua (junio! 

ora 18,30 : Progresul — Steaua (cat. A)
• BASCHET : Sala Giulești, ora 17,30 : Steaua — Academia militară ; 

18,45 : Rapid — I.C.F. (masculin, cat. A)
• HANDBAL : Stadionul Tinerelului, ora 16,45: Confecția — Progresul E 

(feminin, seria I)
• TENIS DE CIMP : Terenul Progresul, de la ora 8,30 șl 14,30 : fina 

campionatului republican Individual de seniori
• RUBGI : Stadionul Constructorul, 

(cat. A).
ora 16 : Constructorul — Progrt

duminica
• BOX: Stadionul Giulești, ora 10: meciul București — Argeș+Plol 

(campionatul republican pe echipe)
• CICLISM : Velodromul Dinamo, de la ora 10 : campionatele republic 

de viteză (finala) și cursa cu adlțiune de puncte (campionatul orășenesc)
e CĂLĂRIE : Baza hipică din cal. Plevnei, de la ora 10 : concurs de ol 

cole dotat cu „Cupa orașului București”
• SPORTURI NAUTICE : Lacul Herăstrău, de la ora 8: concurs de cai 

canoe și iahting, dotat cu „Cupa Recolta"
• HANDBAL : Stadionul Tineretului, de la ora 9 : Universitatea II — Ș 

ța Petroșeni (m. H)> Politehnica — Universitatea Cluj (m. II), Universitate; 
Știința Galați (m. J), Politehnica — Politehnica Iași (f. II), Universitatea I 
Inst. ped. Bacău (f. II) ; ora 15,15 : S.S.E. n — C.S.M. Sibiu (f.II), ora H 
Steaua — Dinamo Brașov (m I)

• FOTBAL : Stadionul „23 August”, ora 14 : Rapid — FI. roșie Buc. 
niorl), ora 15,30 : Rapid — Dinamo Buc. (cat. A) ; Stadionul Gloria, ora 
Metalurgistul — Oltul Rm. Vîlcea (cat. B) ; Stadionul Politehnica, ora 1 
Știința — Dinamo Pitești (juniori), ora 11 i Știința — Dinamo Bacău (cat. 
Stadionul Giulești, ora 9,30 :• Tehnometal — Stuful Tulcea (juniori), ora 
Tehnometal — .Stuful Tulcea (cat. C) ; Stadionul Dinamo, ora 11 : Dinam 
S.S.E. II Buc. (juniori) ; Stadionul „23 August“-IV, ora 11 : Viitorul — F. 
ra Morenl (juniori)

• TENIS DE CIMP : Terenul Progresul, de la ora 8,30 și 14,30 : finalele c 
pionatului republican individual seniori

• rugbi : stadionul Progresul, ora 9,30 : Steaua — Gloria ; ora 11 : 
vița Roșie — Dinamo (cat. A).

Astăzi, mîine și luni, ora 19,30

ULTIMELE 3 SPECTACOLE
cu

„FEERIE PE GHEATĂ14” j
spectacol artistiesportiv, prezentat 
de Ansamblul sovietic de patinaj 
artistic, Ia patinoarul „23 August",
Biletele se găsesc de vînzare la 
casele pentru competiții sportive și 
seara ia patinoar.



Maraton...
Pe lacul Ohrid, din 

Iugoslavia, a avut loc, nu 
de mult, Marele maraton 
nautic, considerat ca un 
campionat mondial de ma
raton nautic pe apă stă
tătoare.

Concursul a constat din 
parcurgerea de 4 ori a 
unui traseu de 9 kilo
metri — în total deci 36 
de kilometri. x4u participat 
sportivi din R.A.U., Siria, 
Bulgaria, Ungaria, Argen
tina, Canada, Anglia, Da
nemarca, S.U.A. și Iugo
slavia.

Cei mai bine pregătiți 
s-au dovedit înotătorii 
egipteni și cei iugoslavi. 
Astfel, în concursul mas
culin pe primul loc s-a 
clasat Mohamed Hanafi 
(R.A.U.), care a acoperit 
distanța în 9 ore și 26 de 
minute. Pe locul doi: iu
goslavul Clime Savin, care 
a sosit însă cu 50 de mi
nute mai tîrziu.

în concursul feminin — 
disputat pe aceeași dis
tanță — numai două con-

Pe concret
Fotbaliștii de la Tînă- 

rul Petrolist din cam
pionatul orașului Plo- 
i-ești s-au retras de 

■"-■pir teren la meciul cu 
Olimpia, cînd erau 
conduși cu 9—1.

Chiar portarul lor le zise: 
— Haideți sa plecăm acasă ! 
De^,, săracul obosise 
Tot scoțînd mingea din 

plasă !
Terenul sportiv de 

lingă Cetatea din De
va este /foarte degra
dat.

Călătorul, bată-l vina, 
Ce-a sosit aci cu trenul, 
Nu știe care-i ruina : 
E Cetatea sau... terenul?

, Rugbiștii de la Con
structorul București au 
bruscat pe arbitrul 
meciului lor cu Farul.

Dînșii construiesc de zor, 
Dar le-o spun fără ocol: 
Cu sportivitatea lor
Mai sînt încă la., subsol!

V. D. POPA

„KH ÎNARIPATUL*

versiune fotbalistică, 
protagonist: Progresul 
Desen de AL. CLENCIU

F. CKISTEA

nautic
curente, Atina Boiagi (Iu
goslavia) și Ilady Smith 
(Canada), au reușit să 
termine cursa. Celelalte 
înotătoare au abandonat. 
Atina Boiagi a realizat 
timpul de 11 ore, 17 mi
nute și 30 secunde, iar 
Ilady Smith, a parcurs 
cei 36 de kilometri în 
11 ore și 47 de minute.

ȘTIAȚI CĂ... Baschetbalistul pitic
...viitorul adversar al lui 

Cassius Clay, Cleveland 
Williams, a susținut în ca
riera sa 71 de meciuri, din
tre care a *cîștigat 65 (55 
prin K.O.) ? El are însă 
33 de ani...

...există și un al doi
lea... II.II. în Italia ? Este 
vorba de Heriberto Ilerer- 
ra, antrenorul echipei Ju
ventus.

...Jrfck Dempsey, fostul 
campion mondial la toate 
categoriile de aChm 4 de
cenii, continuă să se bucu
re de o mare popularitate 
în S.U.A. ? 5 000 de su
porteri au ținut să asis
te la inaugurarea noului 
parc din orașul Manassa, 
care-i poartă numele. în

Cind te cheamă Kiki Caron...
Kiki Caron, cunoscu

ta înotătoare franceză, 
a sosit în Mexic pen
tru a participa la „Săp- 
tămîna preolimpică“, 
al cărei scop este — 
printre altele — stu
diul acomodării „olim
picilor” cu mediul și, 
în principal, cu alti
tudinea, care îngreu

iază respirația.
La aeroport, Kiki 

Caron a fost asaltată 

parc a fost păstrată că
suța unde a locuit Jack 
Dempsey împreună cu cei 
10 frați și surori.

...în ediția 1947—1948 
a categoriei A la fotbal, 
la care au participat 16 
echipe, Clujul a fost re
prezentat de 3 formații ? 
Au jucat atunci în „A“ 
echipele clujene Universi
tatea, C.F.R. și Dermata.

...în 1950 C.F.R. (Ra
pid) București s-a clasat 
pe locul 2 în campionatul 
divizionar de fotbal, la e- 
galitate de puncte cu e- 
chipa campioană (U.T.A.), 
iar în anul următor a... 
retrogradat ? Te pui cu 
fotbalul. Și mai ales cu... 
Rapidul?

de o adevărată arma
tă de ziariști și admi
ratori, astfel îneît n-a 
mai putut să-și facă 
loc spre mașină.

— într-adevăr, în Me
xic e greu să... res
piri ! a exclamat ea, 
făcînd aluzie la mul
țimea de ziariști care 
o înconjurau, punîn- 
du-i tot felul de între
bări.

Americanul Jim Feat
hers reprezintă, după 
toate probabilitățile, un 
caz unic în baschet, a- 
cest sport în care înăl
țimea are un cuvînt a- 
proape decisiv. El nu 
măsoară decît... 1,62 m 
și cînd apare pe po
dium, la Louisville, dă 
impresia unui pitic care 
s-a rătăcit printre uri
ași.

I
Concursul nostru disțractiv

Sport și perspicacitate
Cu siguranță că aveți terie de sport Noi vă 

multe cunoștințe în ma- oferim ocazia să dove-

O fotografie care nu 
mai are nevoie de nici o 
explicație. Avem de-a face 
doar cu doi luptători ener
gici și cu un arbitru deo
sebit de... exigent.

Este... „tuș44 în toată 
ivgula. Spectatorii din ju
rul „saltelei44 sînt gata să 
confirme decizia arbitru
lui...

Foto: Ștefan Constan
tin eseu —Ploiești

— Adversarii — a 
spus el — mă privesc 
lung și nu înțeleg ce 
caut eu pe un teren de 
baschet. Pînă să-și dea 
seama despre ce este 
vorba, m-am și strecu
rat printre picioarele 
lor și... gata coșul I Așa 
se face că intr-un meci 
am înscris 22 de punc
te!

Poșta magazin
COSTICĂ BULIGOA- 

NEA, BUCUREȘTI. — 
Am citit cu interes scri
soarea dv. Vă ridicați 
împotriva termenului 
„infracțiune* întîlnit de 
multe ori în comenta
riile sportive, iar argu
mentele dv., de ordin... 
juridic, sînt convingă

toare. Vă promitem că 
n-o să mai spunem „in
fracțiune", ci „fault”. Cu 
asta, însă, nu s-a rezol
vat mare lucru. Impor
tant este să nu se co
mită infracțiuni, pardon... 
faulturi!

MITICĂ DIN BRA
ȘOV. — 1) Ernie Terrell 
este tot, un boxer de cu
loare. După toate proba
bilitățile, la începutul 
anului viitor, el se va 
întîlni cu Cassius Clav. 
— 2) Citați cîteva din 
„recordurile* Steagului 
roșu la fotbal: 7—4 cu 
Progresul București, 7—1 
cu Universitatea Cluj, 
8—2 cu Dinamo Mos
cova, 5—0 cu Dinamo 
Bacău (în deplasare!). 
ȘL., invers: 1—7 cu Vi
itorul, 1—10 cu Dinamo 
București, 0—7 cu Jiul 
Petroșeni. Stați bine cu 
evidența. Vă iau... ad
junct la „Poșta Maga
zin” I

MIHAI PANȚIRU, BRA
ȘOV. —■ Matei, care a 
apărut în formația Pro
gresului în ultima etapă 
de campionat, este fos- 

diți acest lucru. Incepînd 
de azi publicăm o suită 
de 24 de desene, urmînd 
ca dv. să ne spuneți ce 
cuvinte din terminologia 
sportivă vă sugerează ele 
și la care sporturi sînt 
folosite.

Răspunsurile se primesc 
toate o dată, la sfîrșitul a- 
cestui concurs dotat, por- 
trivit... tradiției, cu pre
mii^.;

tul jucător al echipei 
C.S.M.S. Iași.

MARIN URLAN, FE
TEȘTI. — eEste greu de 
alcătuit cel mai bun 
■unsprezece” dinamovist 
dintre jucătorii care au 
evoluat în această echipă 
de-a lungul anilor Dacă 
îmi cereți totuși să fac 
pe... selecționerul, m-as 
opri asupra următoarei 
formații (jucătorii fiind 
enumerati după vechea 
așezare în teren): Dalcu 
— Popa, Nunweiller ■ III, 
Szoke —- Călinoiu, Bâcut 
I — Pircălab. Nicușor, 
Ene I, Ozon, Suru

VICTOR PETRUS TAN 
DEVA. — Ne-a plăcut 
finalul parodiei pe care 
ati făcut-o după „Acce
leratul”: „Și la urmă
de prin case / La fe
restre curioase / Se ivesc 
întrebătoare / Ale noas
tre soțioare / Alarmate 
Și-ngrozite. / Cine-i ? Ce 
s-a intimplat ? / Liniștea 
de-a tulburat ? / „.Un 
copil cu păr bălai / Pe 
un gard abia urcat / 
Le răspunde prin viu 
grai / Făcînd chiar pe 
supăratul : / Ce să fie ? 
Ați uitat / Ca-nceput 
campionatul ?

ION ROTARU, BUCU
REȘTI. — 1) în 1950,
C.F.R. Sibiu a jucat în 
categoria A la fotbal. — 
2) Și Mediașul a avut 
echipă în „A” : pe Gaz 
metan. Ea a... rezistat 
doi ani în această cate
gorie, retrogradînd după 
ediția 1948—1949.

MIHAI KIRR, APOL- 
DUL DE SUS. — Sinteti 
un mare simpatizant al 

echipei Steaua și „mer
geți* cu ea și la bine și 
la rău. Vorba cîntecului : 
„Cu tine rid, cu tine 
pling !". Apropo: ați 
vărsat multe lacrimi du
minică ? Vă interesați de 
Bujor Hălmăgeanu. Din 
păcate, el nu este încă 
restabilit de pe urma ac
cidentului suferit în me
ciul cu R.F. Germană. 
Trebuie să mai aibă răb
dare. Și el și... dv. I

ION POȘTAȘU 
Ilustrații N. CLAUDIU

K
2 11 METRI 11 METRI 3 4 11 METRI

7
jucători, 

loc, se

Enache fusese faultat în careul advers 
și, aproape un minut, fluierăturile și țipe
tele nu conteniseră. Acum, după ce arbi
trul dictase 11 metri, pe stadion se instă- 
pînise o liniște desăvîrșită, nefirească.

Nicolae Coman, căpitanul echipei, porni 
spre locul unde, înconjurat de 
Enache se zvîrcolea. Făcindu-și 
apropie de cel căzut.

— Unde te-a lovit ? întrebă el.
! —- gemu 
drept.
parte... vine 

Enache,— Aici... au ! ...au 
arătând spre piciorul

— Doctorul... la o 
— se auziră voci.

Coman continua să 
pat al lui Enache. 
chise ochii

doctorul

care să-l inducă

privească chipul cris- 
Deodată, acesta des- 

mari și-1 privi țintă, cu o 
lucire anume în privire. Apoi se schimo
nosi din nou, gemînd.

Fulgerător,, Coman înțelese totul. înțelese 
ce voia să • spună privirea iui Enache. Cu 
două zile în urmă, la antrenament, acesta 
exersase de cîteva' ori împreună cu An- 
ghel o căzătură ca asta, 
în eroare pe arbitru.

Așadar...
Coman se îndepărtă de 

jurul lui Enache și, cu 
se îndreptă spre punctul care marca 11 
metri. Așeză mingea, apoi se retrase cîțiva 
pași așteptând ca Enache să fie scos de pe 
teren și să poată executa lovitura de pe-

grupul format în 
mingea în mină,

deapsă. Privi iarăși spre tribune. Liniștea 
era desăvîrșită. Parcă încremeniseră toți, 
ținîndu-și respirația. Se uită spre poartă. 
Portarul echipei adverse stătea și el ne
mișcat, privindu-1 țintă, vrind parcă să-i 
ghicească intențiile. o»

Coman își trecu mina peste fruntea plină 
de apă. Simți un nod în git și parcă o 
ușoară amețeală îl cuprinse. Nu, nu mai 
avea nici o îndoială. Enache se prefăcea. 
Nu fusese faultat. Acest penalti le fusese 
acordat pe degeaba acum, cu cîteva mi
nute înainte de sfîrșitul meciului, cînd 
erau conduși cu 1—0. Da, echipa lor tre
buia să egaleze. Aveau nevoie cel puțin 
de meci nul pentru a participa la turneul 
de la D., orașul unde erau părinții lui 
Coman.

Și totul depindea de acest penalti căzut 
din senin.

Arbitrul întârzia să fluiere așteptând ca 
Enache să fie scos de pe teren.

Și dacă nu ? Dacă nu va transforma ?
Coman își cunoștea antrenorul și știa că 

acesta, drept pedeapsă, n-o să-1 mai folo- 
'sească multă vreme. Clipele treceau greu. 
4n sfîrșit, auzi fluierul arbitrului. Ca un 
automat se îndreptă spre minge și trase 
cu toată puterea.

★
Deși strigătele și fluierăturile conteni

seră, Coman nu îndrăznea să privească 
spre tribune. Ratase. Ratase trimițînd 
afară, tocmai el, căpitanul echipei, apre
ciat drept cel mai bun jucător. Așadar, 
pierdeau meciul. Mai erau doar două mi
nute de joc sau poate mai puțin. Marea 
ocazie de egalare trecuse. Coman abia 
ajunse la mijlocul terenului, că auzi fluie
rul care anunța sfîrșitul meciului.

Părăseau terenul învinși...
Ajungînd în vestiar, Coman se aciuă în- 

tr-un colț și rămase cîteva clipe pe o ban
chetă, privind în gol. Dar fu descoperit 
curind de ceilalți din echipă.

— O făcuși, hai ? — auzi el deodată un 
glas. Ne-am lins pe bot de turneul de la D.

— De oaie o făcuși, Comane !
— Lasă-1, mă ! Doar e căpitanul echipei! 

Crede că lui i se înghite orice.
— Mie mi-ar crăpa obrazul de rușine !
— I s-a urcat la cap !
Coman tăcea privind în pămînt cu obra

jii împurpurați. Știa ce-i face să vorbească 
astfel : faptul că echipa lor nu va merge 
Ia marea întrecere de la D. Dar el ? El 
nu pierduse nimic ? Ba da. Pierduse. Pier
duse infinit mai mult decit oricare. Avea 
verighetele acasă, pregătite să se logo
dească cu Maria. Iar deplasarea lor la D„, 
unde lucra ea. prezența tuturor din echipă 
acolo, ar fi dat acestui eveniment o stră
lucire de neuitat.

Nici nu-și dădu seama, cînd vacarmul 
încetă și fu lăsat în pace. Lingă el ră
măsese doar Murărașu care se îmbrăca de 
zor. Ceilalți plecaseră la dușuri.

— Ei, tu nu te îmbraci ? auzi el deodată 
glasul lui Murărașu. Las’ că nu se face 
gaură în cer pentru că ai ratat. Au greșit-o 
ialții, la mondiale, darmite tu. Hei, cu 
tine vorbesc !

Coman tresări și, mașinal. începu să se 
îmbrace.

— Acu’, vorba aia, e cam aiureală ce-ai 
făcut tu — continuă Murărașu. Pe cinstea 
mea că, dacă nu te-aș cunoaște cit ești de 
serios, aș zice că ai tras înadins afară. 
Prea aiurea a fost, zău.

Coman tăcea, preocupat să desfacă no
dul de la șiretul unui bocanc.

— Ai, mă ? O făcuși înadins ? ,
Sîcîiala lui Murărașu nu-i irita. Dacă ar 

fi avut curajul, Coman ar fi ridicat capul ; 
și i-ar fi spus privindu-1 drept în ochi : ■ 
„Da ! într-adins !”. Dar se sfia. Știa că nici ! 
Murărașu nici ceilalți nu-i vor crede. -

Murărașu plecă și el, lăsîndu-1 singur cu 
gîndurile lui. Coman se rezema de spe
teaza băncii și închise ochii.

Deodată simți că cineva se așezase lingă 
el. Fără să deschidă ochii, bănui cine era : 
Enache. Enache, poate cel mai bun prie
ten al său, singurul care știa că acum o 
săptămînă cumpărase verighetele, care știa 
cît de mult aștepta să meargă la D

Coman bănuia ce vrea să-i spună. Dar 
Enache tăcea. într-un tîrziu, Coman simți 
mina acestuia strecurîndu-se spre mina lui 
și prinzîndu-i-o. Deschise ochii șj-1 privi. 
Buzele lui Enache erau strînse. chipul lui 
părea imobil, dar ochii — ochii lui spu
neau totul.

,.Iartă-mă“ — mai mult ghici decît auzi 
Coman și în clipa aceea simți că i se mai : 
ogoiește durerea pricinuită de cuvintele 
grele pe care i le aruncaseră adineauri și 
nu-l mai durea parcă atât de tare nici gîn- 
dul că nu va merge Ia D. și nu va vedea-o 
pe Maria.

...Și simțea o căldură fără seamăn nă- 
pădindu-1. pentru omul de lingă el, care 
în ultimul moment, se regăsise.

SEVER NORAN

N. a. Din păcate^ autorul trebuie să 
/ adauge mult uzitatele cuvinte din pream
bulul unor filme : „Orice asemănare cu 
vreun personaj real este cu totul întâmplă
toare !«

Din păcate î



A X-a ediție a campionatului 
european feminin de baschet 
la Cluj, antrenorii ocolesc pronosticurile...

CLUJ, 30 (prin telefon, de la trimisul' nostru), întrecerea celor 
mai bune baschetbaliste ale continentului, care începe mîine după- 
amiază (cu jocurile grupei A) in eleganta Sală a sporturilor, con
stituie, iără îndoială, punctul de atracție al „stagiunii" sportive de 
toamnă, iar faptul ca reprezentativa tării noastre va evolua în cadrul 
acestei grupe mărește considerabil interesul publicului îafă de această 
importantă competiție.

Ce ne rezervă întrecerile de la Cluj ? Această întrebare, care 
frămirită -nu numai pe numeroșii pasionați ai baschetului prezenți la toate 
antrenamentele, dar și pe majoritatea iubitorilor de sport din locali
tate, am adresat-o și Lidiei Alexeeva, care are la activul ei (fie ca 
jucătoare, fie ca antrenoare a reprezentativei U.R.S.S.) nu mai puțin 
de șapte participări la „europene".

„Va fi un turneu extrem de disputat, ne-a răspuns Lidia Alexeeva. 
Să nu vă surprindă faptul că acord șanse pentru un loc în semi
finale tuturor celor șase echipe din grupa de la Cluj. Multi consi
deră echipa noastră ca o mare favorită. Să nu uitați, însă, de finala 
ultimei ediții disputată^ la Budapesta (N.R. — U.R.S.S.—Bulgaria
55—53) unde am trecut prin niște emoții pe care nu mi le mai do
resc aici la Cluj“.

Si prof. Sigismund Ferencz, unul dintre antrenorii reprezentativei 
române, este foarte lefinut în aprecieri:

„Lupta va fi nespus de grea, deoarece toate echipele s-au pregătit 
cu mare atenție pentru această întrecere. Cred că dacă vom învinge 
echipa Poloniei vom putea să ne menținem cel puțin locul IV dobîn- 
dit la ultimele două ediții. Pentru turneul final, însă, nu mă pot 
pronunța...".

în sfîrșit, trebuie să vă mai anunț că loturile Ungariei și Olandei 
se află deja instalate la Hotelul Astoria, ultima delegație, cea a Po
loniei, urmind să sosească sîmbătă.

Si acum nu ne mai rămâne decît să așteptăm primul fluier al 
arbitrilor..

ADRIAN VASILIU

Cinci favorite în grupa de la Sibiu
SIBIU, 30 (prin -te

lex, de la trimisul nos
tru). Vineri au sosit în 
localitate și ultimele 
oaspete, baschetbaliste
le franceze care, așa 
cum au făcut ele altfel 
și celelalte echipe, nu 
și-au îngăduit decît o 
oră de răgaz, după care 
s-au ’’ăbit să ajungă 
la sală pentru primul 
antrenament de acomo
dare. Impresia celor a- 
flați în sală a fost că 
echipa Franței are o 
valoare ridicată și că 
poate constitui un ad
versar de temut pentru 
oricare din celelalte 
componente ale seriei B.

De altfel, rezultatele 
înregistrate în acest an 
dc formațiile- prezente 
la Sibiu ne îndreptă
țesc să afirmăm că 
lupta este extrem de 
deschisă. Bineînțeles, 
principale favorite sînt

selecționatele Bulgariei 
și Cehoslovaciei, nelip
site la campionatele tre
cute de pe podiumul 
premiatelor. Antrena
mentele de acomodare e- 
fectuat^ de aceste va
loroase echipe au ară
tat că cJrd se prezintă 
și bine pregătite, că 
sînt hotărîte să-și apere 
pozițiile cucerite ante
rior și chiar să obți
nă o performanță mai 
bună. Dar, cu aceleași 
gînduri au venit și bas
chetbalistele, R. D. Ger
mane, decise să intre, 
în sfîrșit, în primul 
rpluton“. în aceste zile 
ele au fost cele mai har
nice la antrenamente și, 
totodată, cele care au 
impresionat cel mai 
mult. Cu mult interes 
au fost urmărite și pre
gătirile selecționatei iu
goslave în rîndul căreia 
am remarcat pe talen

tata Maria Feger. A- 
ceasta este o jucătoare 
foarte tînără. dar și 
foarte valoroasă. Anul 
trecut, cu ocazia priinn- 

’’ lui campionat european 
de baschet pentru ju
nioare, Feger a primit 
distincția de cea mai 
bună jucătoare a între
cerii. Ceea ce, trebuie 
să recunoaștem, este o 
„carte de vizită" con
vingătoare.

Singura care nu emi- 
trt pretenții la califica
rea în semifinale este 
echipa R. F. Germane. 
Seriozitatea cu care se 
pregătește însă, disci
plina de joc manifesta
tă în meciurile de an
trenament și valoarea 
reală a unor jucătoare 
ne determină să afir
măm că această forma
ție poate produce sur- 
P G RUSSU-ȘIRIANU

Loturile echipelor participante
BULGARIA : Vania Voinova, 

Todorka Damianova. Veselka Po
pova, Ermila Popova, Veselina Ma- 
nikova, Katia Antonova, Tinka Di- 
neva, Apa Panekova, Svetila Nes- 
torova, Maria Nikolova, Violeta 
Novkova. Tulia Boianova ; CEHO
SLOVACIA : Eva Mikulaskova, 
Silvia Richterova, Marie Soukova, 
Marta Melicharova. Elena Zvolen- 
ska, Alena Spe j chaiova, Dana Rum- 
lerova. Helena Joskova, Olina 
Kyzlinkova, Pavla Hoikova, Vera 
Stecherova, Milena Jindrova : 
FRÂNT A : Yannick Stephan, Ma
rie Claude Le Crom. Michele Che
valier, Jacqueline Cator, Jacque
line Dclachet, Jacqueline Verots, 
Jacqueline Chazalon, Annie Prug- 
neau. Genevieve Guinchard, Nicole 
Robert, Danielle Peter, Colette Pas- 
aemard ; R. D. GERMANĂ : Jutta 
Schmidt, Renate Ameis. Regina 
Bartholomeus, Brigitte Brunning, 

T-ene Kra re. Heidi Fleischer. Bar
bara Kuhn. Gabriele Schaal, Gerda 
Thieme. Hanelore Venzke, Rita 
Wandrev. Helga Zimmermann : 
R. F. GERMANĂ : Karla Pallas, 
Gisela Kiesling. Hildegung Becker, 
Ruth Schaefer, Ursula Stein, Heidi 
Horst, Hanne Hellebrand, Ingrid 
Buttner, Renate Zdralek, Helga 
Novitzki. Doris Schraff. Gisela 
Snille : ITALIA : Paola Masetti, 
Nidia Pausich, Marisa Geroni, Ni
coletta Persi, Teresina Cirio, Sil
vana Grisotto. Mariana Del Mes
tre, Nicoletta Crocitto, Luiza Zam- 
bon, Fiorella Alderighi, Licia To- 
riser, Daniela Bognolo, Gianna 
Gh:-ri : IUGOSLAVIA : Milica

Radovanovici. Jelica Kalenici, Sne- 
zana Gorici, Dragana Gerici, Ru- 
zica Meglaj, Katiusa Buljan, An- 
kica Basici, Olga Diokovici, Jasna 
Selimovici. Nafasa Bebici. Biserka 
T'irici, Maria Veger ; OLANDA : 
Wil Van Drogge-Voets, Els Van 
Der Heijden, Ria de Roos-Schou- 
ten, Els de Groot, Jannie Van 
Ham-Westenbrink, RiekieVan Der 
Lugt, Greetie Wink-Duvf, Bine 
Wonkeman, Thea Hoek, Nine Nol- 
ting-Lust, Jettv Witte-Siebenlist, 
Hilda Van Wiik-Draak ; POLO
NIA : Kristine Liksd, Irene Sokul, 
Barbara Novak, Alina Szostak, Mi- 
roislawa Mikulska, Irena Szaflik, 
Zdzislawa Oglozinska, Janina Ni- 
zielska, Danuta Jaworska, Tanina 
Woijtal, Aniela Majde, Danuta 
Mateiko ; U.R.S.S. : Skaidrite
Smildzina, Silvia Krodere, Galina 
Madison, Feodora Orel, Nina Poz- 
nanskaia, Raisa Mihailova, Tamara 
Slidenko, Nelli Fominikh, Laima 
JukeJene, Galina Voronina. Liud
mila Bazarevici. Ravilia Proko

penko : UNGARIA : Katalin Ko
vacs, Katalin Ratvay, Nora Thu- 
roezi, Jozsefne Nagykardos, Hoția 
Stefancsik, Magda Markovics, Țu- 
dit Bakk, Imrene Inancsi, Eva 
Turi, Erzsebet Elekes, Gizella Triz, 
Zsuzsa Tarjani : ROMANIA : 
Anca Racoviță, Viorica Niculescu, 
Hanelore Spiridon, Dorina Suli- 
man, Octavia Simon, Ecaterina Vo
gel, Elena Ivanovici, Cornelia 
Gheorghe, Sanda Dumitrescu, Mar
gareta Pruncu, Bogdana Diacones- 
cu, Ildiko Horvath.

în cîtcva rînduri
PARIS. — în cadrul campionatelor 

internaționale de tenis ale Franței, re
zervate jucătorilor profesioniști, care au 
loc la Paris, Rosewall (Australia) l-a 
învins cu 7—5, 8—6, 6—4 pe Davies 
(Anglia). Bucholtz (S.U.A.) a dispus 
cu 5—7, 6—4, 6—1, 6—3 de Haillet 
(Franța).

MOSCOVA. — Reprezentativa mas
culină de baschet a R. D. Germane a 
evoluat la Erevan în compania selec
ționatei R.S.S. Armene. Baschetbaliștii 
din R. D. Cermană au terminat învin
gători cu scorul de 75—43 (28—21).

Sportivi români se antrenează 
in orașul viitoarei Olimpiade

CIUDAD DE MEXICO, 30 (Agerpres). 
Sportivii români care vor participa în
tre 12 și 20 octombrie la întrecerile 
celei de a doua ediții a „Săptămînii in
ternaționale preolimpice" și-au început 
de trei zile antrenamentele la Ciudad 
de Mexico. Pînă în prezent, în capi
tala Mexicului au sosit aproape 100

de sportivi și sportive din Cehoslova
cia, Japonia, Italia, Franța, Danemarca, 
Olanda, R. F. Germană, Spania etc. Cu 
mare interes sînt urmărite antrenamen
tele sportivilor care vor participa la 
competițiile ’de caiac-canoe. In centrul 
atenției ziariștilor și fotoreporterilor 
mexicani se află și sportivii români, 
campionii mondiali Vemescu și Sciotnic.

In activitatea sportivilor Chinei populare un eveniment de seamă îl ocupă 
desfășurarea tradi(tonalelor Jocuri sportive ale R. P. Chineze. Cu acest prilej 
se dispută finalele întrecerilor pe (ară la diferite discipline sportive și au loc 
frumoase demonstrații de masă.

Fotografia noastră redă un moment al unei demonstrații executate de tinere 
gimnaste pe marele stadion din Pekin.

Ecouri ale campionatului mondial de fotbal

ANTRENORI ÎN „FOTOLII“ 
SI ANTRENORI ÎN

Comentariile în jurul turneului final 
al C.M. de fotbal continuă în majori
tatea țărilor care au participat la în
trecerea din Anglia.

Discuțiile specialiștilor sînt axate mai 
ales pe randamentul dat de antrenori 
în pregătirea echipelor lor. Unii sînt 
așezați pe piedestaluri, în timp ce 
alții aflați în rîndul învinșilor, au căzut 
în dizgrație, stau în... ,,banca acuzaților", 
fiind, socotiți singurii responsabili ai 
eșecului.

După cîștigarea Cupei „Jules Rimet" 
de către echipa Angliei, Alf Ramsey a 
devenit... antrenorul ideal, confirmînd 
parcă proverbul că „totul e bine, cînd 
se termină cu bine". Și alți antrenori, 
ca Helmut Schon (R.F. Germană), Otto 
Gloria (Portugalia), N. Morozov 
(U.R.S.S.), Hiun Re Hiun (R.P.D. Co
reeană) și.au întărit pozițiile dună qgest 
campionat, ca urmare a locurilor ono
rabile pe care le-au ocupat echipele 
pregătite de ei. Alți antrenori au ră
mas în „fotolii”, pentru că de la for
mațiile lor nu 
de pildă Luis 
Trelles (Mexic} 
veția). Eșecul 
cane a fost pus nu pe seama antreno
rilor (Ondino Viera — Uruguay, San 
Lorenzo — Argentina), ci a... arbitrilor.

Sînt însă unii antrenori care au că
zut cu totul în dizgrație... Pentru com
portarea nesatisfăcătoare a echipelor 
respective, cîțiva antrenori au fost de
miși din funcțiile pe care le ocupau : 
Edmondo Fabbri (Italia), Vincente Feo- 
la (Brazilia), Henri Guerin (Franța) șl 
Rudolf Vytlacil (Bulgaria). „Furtuna" 
din Anglia a făcut ca multor antre
nori să li se nege și meritele reale pe 
care ei le-au avut în trecut.

In acest sens ni se pare semnifica
tiv comentariul cunoscutului 
francez Jacques Ferran; din 
Football" __ , „
rea lui Henri Guerin, scria : 
tul a fost negativ în 
Guerin, ce a durat din 1963 pînă în 
1966... Ne amintim de aspectele poziti
ve ale muncii sale, de autoritatea și 
obiectivitatea sa... Și poate că o dată 
îl vom regreta pe Gu6rin“...

Ce se spune despre Feola ? Ex-antre- 
norul brazilian este acuzat că a mizat 
prea mult pe cîțiva jucători în vîrstă

se cerea mai mult, ca 
Alamos (Chile), Ignacio 
și dr. Alfredo Foni (El- 
unor echipe sud-ameri-

ziarist 
„France 

care, vorbind despre demite- 
,.Nu to— 

„domnia” lui

Boxerii scoțieni se pregătesc 
pentru intilnirea cu România

GLASGOW 30 (Agerpres). — în ve-r 
derea dublei întîlniri cu selecționata Ro\l 
mâniei, reprezentativa de box a Sco
ției a susținut miercuri seara la Glas
gow un meci cu echipa Republicii Sud- 
Africane. Boxerii scoțieni au arătat o 
formă remarcabilă, terminînd învingă
tori cu scorul de 7—3. Iată rezultatele 
tehnice în ordinea categoriilor (primii 
sînt trecu ți boxerii scoțieni) : Mehug 
b.p. Butle ; Glencros b. p. Kleinhans; 
Murphy b. ko. Knesen; Portecus b. p. 
Forgeira ; Joyce b.p. Finlay ; Lal4g**nier- 
de la Meulen ; Imrie b.p. Gibson s Nicol 
b.p. Lange; Gilfilan pierde la Preț ou- 
rius: Sherlock pierde prin k.o. la Ster.

+
Dubla întîlnire de box România—«Sco

ția va avea loc la 13 și respectiv 15 
octombrie la București și Constanța, 
în vederea acestor întîlniri, în cursul 
zilei de ieri federația noastră de box 
a alcătuit următorul lot: Gruescu, Gîju, 
Nedelcea, Grudu, Gorea, Puiu, Bădoi, 
Dinu, Ghiță, Popa, Covaci, Chivăr, Ol- 
teanu, Monea, Mariufan. Antrenorul e- 
ediipei este Ion Popa. Ciucă, acciden
tat, nu va boxa. Puiu a trecut la cat. 
pană.

Campionatul de fotbal al U.R.S.S.
MOSCOVA, 30 (Agerpres). In cla

samentul campionatului de fotbal al 
U.R.S.S., continuă să conducă Dinamo 
Kiev cu 43 de puncte din S'* Țîeciuri, 
urmată de Ț.S.K.A. Moscova cu 36 de 
puncte din 25 de meciuri și Torpedo 
Moscova cu 35 de puncte din 28 de 
jocuri. /

„BANCA ACUZAȚILOR
(Garrincha, D. 
nu a pregătit 
tineri talentați 
cunoaștem, nu 
lui Feola i se 
echipa Braziliei _ „ _______ __ _  _
rare fragilă în fața jocului atletic'și cisiv al echipelor europene.

„Cazul” Edmondo Fabbri din Italia 
continuă să fie în centrul atenției. Acu
zațiile aduse de presa de specialitate 
și de opinia sportivă italiană privesc 
faptul că Fabbri a renunțat la servi
ciile unor fotbaliști de certă clasă (ca 
Mario Corso) și nu a știut să se apropie 
de jucători. Pe de altă parte, se pare 
că nici jucătorii (în special cei de la 
Internaționale) nu l-au dorit din capul 
locului pe Fabbri, căutînd chiar să-l 
compromită. Se menționează că, cu 
cîteva luni înaintea C.M., după un 
meci de pregătire, Facchetti a făcut 
declarații în presă, în care arăta că în 
echipa națională jucătorii de la „In
ter" au cu totul alte indicații tactice 
decît cele exersate și învățate la clu
bul lor. Și, după cum spunea Facchetti. 
,,aceste indicații nu vor da niciodată 
randamentul dorit“. Din capul locu
lui se putea prevede o neînțelegere în
tre grupul jucătorilor de la „Inter" și 
Fabbri. De pe atunci se cerea ca an
trenorul „Squadrei azzura” să fie He- 
lenio Herrera.

Rudolf Vytlacil a fost acuzat că în 
meciurile din turneul final ar fi folo
sit jucători accidentați. Și, într_adevăr, 
omul nr. 1 al atacului bulgar, Asparu- 
hov, a jucat în meciurile din C.M. cu 
o întindere la ligamentele gleznei, fapt 
pentru care, ulterior, a suferit o in
tervenție chirurgicală.

Poate mai prudenți, 
și-au anunțat demisia 
campionatului mondial : Jose Villalonga 
(Spania), vehement criticat și Lajos 
Baroti (Ungaria), care deși a ieșit după 
acest campionat cu „fața curată", a con
firmat intenția de a se retrage.

Cine 
ria, în 
Rudolf 
echipei 
Villalonga a fost luat de Domingo Bal- 
Imjanya, fost antrenor al echipei cam-

Santos, Orlando etc) și 
din timp o echipă cu 
de care, trebuie să re
duce lipsă Brazilia. Tot 

reproșează faptul că 
s-a prezentat cu o apă-

Alf Ramsey, antrenorul e- 
chipei Angliei, campioană 

mondială.

doi 
încă

antrenori 
înaintea

sînt noii antrenori ? In Unga- 
locul lui Baroti a fost numit 

Illovski, fostul internațional al 
Vasas. In Spania, locul lui Jose

pioane, Atletico Madrid ; în Franța, de 
pregătirea echipei naționale va răs
punde o comisie de selecție alcătuită 
din 8 antrenori și membri ai federa
ției, în frunte cu cei doi antrenori a\ 
echipelor Nantes (Jos& Arribas) și st 
Etienne (Jean Snella), iar în Bulgaria 
Brazilia șl Italia, posturile au râmai 
deocamdată vacante.

La ora actuală, nici Otto Gloria ni. 
mai este antrenorul Portugaliei. Fi
rește, nu pentru faptul că ar fi căzw 
în dizgrație, ci pentru că a fost ihsis. 
tent cerut să antreneze echipa- Atletice 
Madrid. In prezent, antrenorul portu
galiei este chilianul Fernando Riera 
care în 1962 a dus echipa sa pe lorn 
al treilea.

★

competiții fotbalistice in 
vor arăta desigur cît d< 

_ ____  _ aceste schimbări s 
cum vor munci noii antrenori. Atunci 
poate, alți antrenori vor urca pe pie 
destaluri iar alții vor cobori pe... ban 
ca acuzaților.

Viitoarele 
ternaționale 
inspirate au fost

ION OCHSENFELD
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