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MECIUL DINAMO BUCU
REȘTI - C.P.B., DECISIV PEN

TRU CUCERIREA TITLULUI 
LA OINĂ

cla șl România. Cu acest prilej 
s-a hotărît ca cea de a IV-a edi
ție a Balcaniadei de tenis de 
masă să aibă loc în luna octom
brie, anul viitor, In Turcia.

pion republican pe anui 1966, 
Dumitrescu, 3. M. Virgil, 

Ardeleanu. (I. D.).
c. 
i.

2.
4.

ROMAN 7 (prin telefon de la
• trimisul nostru). — Finala cam

pionatului republican de oină, 
găzduită de stadionul din locali
tate, a început vineri dimineața 
sub cele mai bune auspicii : o 
deschidere festivă cum nu a mai 
fost pină acum, jocuri de bună 
calitate și un arbitraj fără reproș. 
Dintre partidele consumate în 
primele două reuniuni s-au des
prins întîlnirile ; C.P.B.—Avintul 
Valea roșie (reg. București) 13—7, 
Lăpușul Tg. Lăpuș—Avintul Va
lea roșie 15—9 (surpriza zilei) și 
Dinamo București—Biruința Ghe- 
răești (reg. Bacău) 14—5," presă
rate cu numeroase faze spectacu
loase. Partida Dinamo București 
•—C.P.B. este decisivă pentru cu
cerirea titlului.

TRACTORUL BRASOV - 
DYNAMO HALLE (R.D.G.) 

17-16 (8-9)

Vineri după amiază la Brașov, 
echipa Uzinelor de tractoare a 
susținut un Interesant joc de 
handbal cu echipa Dynamo Halle, 
pe care a Intrecut-o, la capătul 
unui joc deosebit de disputat, cu 
scorul de 17—16 (8—9). Brașovenii 
au învins datorită condiției fi
zice mai bune și insistenței de
puse în finalul partidei.

IL1E STANCA

AU ÎNCEPUT FINALELE 
CAMPIONATULUI REPU- 

LIBEREBLICAN DE LUPTE

TR. IOANIȚESCU

• CICLIȘTII PISTARZI ÎSI 
CONTINUA ÎNTRECERILE

• CONGRESUL JOCURILOR 
BALCANICE DE TENIS DE 
MASA

CONSTANTA 7 (prin 
de la trimisul nostru), 
sporturilor din localitate au În
ceput azi finalele campionatelor 
de lupte libere (individual). Pină 
la ora cînd transmit s-au desfă
șurat tnttlniri la două categorii 
de greutate. Iată citeva rezultate: 
52 kg : Gh. Fița (Craiova) b. t. 
A. Gușev (Suceava), P. Cemoiu 
(Timișoara) b. t. I. Ferenczi 
(Cluj), G. Nicola (Reșița) b. t. 
V. Anghel (Ploiești). C. Drăgulin 
(Buc.) b. p. FI. Petrișan (Huned.); 
57 kg : G. Tăpâlagă (Buc.) 
C. Zoltani (Oradea), Gh. 
(Mureș-A.M.) b. t. C. Lupu 
șov), AI. Marmara (Buc.) 
A. Moldovan (Cluj), C. Pătrașcu 
(Tîrgoviște) b. t. Fl. Vasile (Cra
iova).

telefon, 
în Sala

b. t. 
Nadi 
(Bra- 
b. t.

Joi au avut loc la Brașov lu
crările celui de al ni-lea Congres 
al Jocurilor Balcanice de tenis de 
masă. Au participat reprezentanți 
ai federațiilor de specialitate din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Tur

Teri după-amiază a fost desem
nat campionul republican al pro
bei de urmărire individuală seni
ori. După ce realizase cel mai 
bun timp în serii, dinamovistul 
E. Rusu s-a întîlnit în „sferturi" 
cu tînărul Gh. Juravle (Olimpia) 
care era să producă marea sur
priză dar ...cronometrele l-au in
dicat învingător pe Rusu. în 
semifinale Rusu l-a învins pe 
I. Ardeleanu (Steaua), iar C. Du
mitrescu
(Steaua). 
TRESCU 
zant. Cu 
cîștigă pe linia de sosire în fața 
campionului de anul trecut. Cla
sament : 1. EMIL RUSU — cam-

VASILE GODESCU

LUNI LA BUCUREȘTI, 
MECIUL DE HANDBAL 
DINAMO BUCUREȘTI - 
DYNAMO HALLE

(Steaua) pe 
Finala RUSU 
a furnizat un 
un finiș mai

M. Virgil 
— DUMI- 
duel epui- 
bun, Rusu

de 
pe terenul Dlnamo 
un atractiv joc In
se întîlnesc forma- 
Bucureștl și Dy- 

Partida de campio-

Luni după-amiază, începînd 
la ora 16,15, 
va avea loc 
ternațional : 
țiile Dinamo 
namo Halle, 
nat Dinamo București — Univer
sitatea București a fost aminată.

ajunși, după cinci 
pasionante dispute, 
semifinalelor celei 
ediții, jubiliare, a 

campionatului european femi
nin de baschet și în ajunul în
trecerilor finale ale competi
ției care a reunit, la Cluj și la 
Sibiu, tot ce are mai bun bas
chetul continental. Ce am vă
zut pînă acum ? Meciuri de un 
înalt nivel tehnic și de mare 
spectacol, un public care s-a 
dăruit disputelor, surprize de 
proporții și o evoluție eiem- 
plară a inimoaselor noastre 
baschetbaliste. Să ne oprim 
puțin asupra surprizelor

Prima și cea mai răsunătoa
re a fost înfrînqerea reduta
bilei echipe a Bulgariei (fostă 
campioană europeană și ani 
de zile nelipsită de pe podiu
mul premiantelor! de către re 
prezentativa R. D. Germane. 
Este drept, performantele din 
ultima vreme ale sportivelor 
germane lăsau să se întrevadă 
că foarte curînd ele vor pă 
trunde în plutonul fruntaș. 
Aceasta însă s-a produs mai 
repede decît era de așteptat 
înaintea începerii luptei din 
seria de la Sibiu. Dar. nu tre
buie omis faptul că reprezen
tativa Bulgariei a venit la a 
ceste „europene* cu o forma
ție sensibil întinerită șl lip
sită de aportul Borisovei (ne
refăcută după un accident), pe 
care mulți dintre specialiști o 
consideră cel mai bun pivot 
al baschetului feminin euro 
pean. A doua surpriza a fur
nizat-o selecționata Olandei, 
clasîndu-se pe locul 4 în grupa 
de la Cluj, înaintea Italiei si 
Ungariei, echipe cu performan
te net superioare, 
bine din aceasta că 
feminin nu stă pe 
bucură de o atentie

Se vede 
baschetul 

loc ci se 
din ce în

fiii

Cornelia Gheorghe a pătruns și, dintr-o poziție dificilă, înscrie 
un nou coș pentru echipa noastră. (imagine din meciul Komânia—.

Italia

ce mai mare In lot mai multe 
tari ale Europei

în fine, se cuvine a sublinia 
o dată în plus performantele 
reprezentativei României, con 
siderabila valoare a succesului 
său de a nu pierde pină acum 
decît o repriză din cele 10 
cile a jucat in cinci meciuri, 
iar aceasta doar în lata cam
pioanei mondiale și europene, 
reprezentativa U.R.S.S.

(Continuare in pag. a 8-a)

Bihor. 
Gu-

D. STĂNCULESCU

Cocorii velodromuluiV. TOFAN

te rog .’ 
huooo,

Stadionul Minerul 
Undeva, în tribună, 
miță citește atent "progra
mul cumpărat o dată cu 
'^'letul. Lîngă el, marele 
foiletonist Eftimie Poantă.

— Maestre, a început me
ciul ? întreabă Gumiță cu 
ochii în program.

— De cinci minute !
— Care sînt fotbaliștii de 

la Minerul Bihor ?
— Cei în alb. Joacă ex

trem de brutal !
— Nu contează : huooo, 

Aiudul !
— Gumiță,
— Nimic : 

dul !...
— Gumiță, 

rîs !
m3 faci (le 

Jucătorii de la Mi
nerul Bihor sînt cel care 
lovesc !

— Ce-are a face : huooo, 
Aiudul !

— Gumiță, dacă mal stri
gi o dată, plec! Tu te 
iei după lumea din tri
bună ?

— Nu. Eu mă iau după 
ce scrie In program : 
huooo, Aiudul !

— Ia dă programul în
coace !

— Maestre, citește partea 
finală. ,,Apelul călduros" 
al gazdelor adresat publi
cului.

— Dragi spectatori : la 
ultimul meci, echipa A. S. 
Aiud a jucat foarte dur, 
lovindu-ne fotbaliștii cu 
șl fără minge, accidentînd 
grav pe Andraș, Petschow- 
ski șl pe mulți alți jucă
tori de-ai noștri !

— Vezi, maestre ț Huooo, 
Aidul ! Afară cu voi clin 
„C“ ! La picioare, băieți I...

— Nemaipomenit, Gumi
ță ! Ce grozavă-ntărîtare I

— Și ce „mat într-o mu
tare” !

Foto: TR. GEORGESCU

I'oto : Paul Romoșaa

Din culisele 
europenelor"
• Decanul de vîrstă a! ar

bitrilor grupei de la Cluj este 
bulgarul Lazăr Kamenik, care 
iasă n-are decit 47 de ani.

El urmărește fazele de pe 
teren ca un... argint viu. Și 
aceasta, de peste 20 de ani...

• Olandezele, mari amatoa
re de lapte (ar bea și noaptea 
dacă nu ar dorini), au făcut o 
descoperire culinară care le 
face o deosebită plăcere: clă
titele românești.

• Cea mai înaltă jucătoare 
a campionatului este Ravilia 
Prokopenko, studentă din Tas 
kent, care măsoară 2,02 m. 
Este interesant de semnalat că 
soțul Raviliei nu este amator 
de baschet și măsoară doar 
1,39 m.

• Două dintre cele mai 
bune jucătoare ale echipei po
loneze sînt surori. Este vorba 
de Krystyna Likszo și Zdzis- 
lawa Oglozinska (foste Pabi- 
anczyk) căsătorite în prezent 
cu doi... baschetbaliști : Boh- 
dan Likszo, pivotul reprezen
tativei masculine a Poloniei, și 
— respectiv — Jan Oglozinski, 
un foarte bun jucător din lot.

• în reprezentativa tării 
noastre la acest campionat eu
ropean se află și patru jucă
toare care au pornit din „școa
la brașoveană" a prof. Gh. 
Roșu. Acestea sînt: Ecaterina 
Vogel, Hanelore Spiridon, Oc
tavia Simon și Margareta Prun- 
cu, care oferă în aceste zile —

(a. v.)

(Continuare în pag. a o-a)

La Brașov: A început Balcaniada de tenis de masă
BRAȘOV 7 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). — Jocurile ce
lei de a IlI-a ediții a Balcaniadei 
de tenis de masă au început vineri

dimineață cu meciurile din tur
neele pe echipe. Participă repre
zentativele feminine și masculine 
ale Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei, 
Turciei și României.

Inlllnirilc desfășurate pînă a- 
cum s-au Încheiat cu rezultate 
normale, singura excepție fiind 
doar partida masculină Turcia— 
Grecia: 5—2! Rezultate: echipe 
femei: Iugoslavia—Bulgaria 3—0, 
Grecia—Turcia 3-—0, România— 
Bulgaria 3—0 (Mihalca—Hris- 
tova 2—0, A’ 
2-0, ■ 
nova, Hristova 
via^
Grecia 3—0;

Alexandru—Neikova
Alexandru, Mihalca—Iva- 

2—0), Iugosla- 
Turcia 3—0 și Bulgaria — 

echipe bărbați:

România (Giurgiucă 2 v, Reti 2 
v, Bodea 1 v) ■— Grecia (An- 
ghelikas, Atimaritis, Ferlemis) 
5—0, Bulgaria—Turcia 5—0, 
Iugoslavia—Bulgaria 5—0 și 
Iugoslavia—Turcia 5—0.

In momentul convorbirii telefo
nice se dispută meciurile- Româ
nia—Bulgaria 3—0 (Giurgiucă— 
E. Guerguev 2—0, Gobîrzan—T. 
Velikov 2—1, Negulescu—Gerd- 
gikov 2—0) la băieți și Româ
nia—Iugoslavia 1—1 (Mihalca— 
Pire 0—2, Alexandru—Jccmenita 
2—0) la fete.

C. COMARNISCIU



ACTIVITATEA

W
Să eliminăm formalismul superficialitatea

si—mai ales—cifrele umflate!
REZULTATE SATISFĂCĂTOARE ÎN 
ORAȘUL Șl RAIONUL GIURGIU

Consiliului orășenesc 
rezultă că la ora ac-

Din evidența 
UCFS Giurgiu 
tuală există 1 445 de purtători ai 
Insignei de polisportiv, 
1 255 gradul I și 190 
În anul 1966, asociațiile 
oraș, sprijinite îndeaproape de Con
siliul orășenesc UCFS, au inițiat nu
meroase concursuri pentru trecerea 
normelor. Astfel, 514 tineri și tinere 
au și primit insigna, iar alți 439 au 
trecut cîte 3—4 norme. Cel mai 
mare număr de purtători l-a realizat 
asociația sportivă Dunărea, care a 
adăugat celor 503 purtători ai in
signei încă 150, ceea ce reprezintă 
aproape trei sferturi din numărul 
membrilor UCFS. Rezultatele enu
merate sint rodul muncii membrilor 
Consiliului orășenesc UCFS și a con
siliilor asociațiilor sportive care au 
acordat o atenție deosebită campio
natului asociației, principalul mijloc 
folosit pentru sporirea numărului 
purtătorilor insignei. E suficient să 
dăm numai un exemplu. în 26 din 
cele 29 de asociații sportive din 
orașul Giurgiu se desfășoară campio- 
natul asociației la atletism, baschet,

dintre care 
gradul II. 

sportive din

SPORTIVA

campionatele raionale

Asociațiile sportive de Ia orașe și sate depun eforturi susținute 
pentru ca un număr tot mai mare de tineri și tinere să devină pur
tători ai Insignei de polisportiv, să practice în mod organizat și con
tinuu exercițiile fizice și sportul. Folosind prilejul organizării întrece
rilor din cadrul campionatului asociației, duminicilor cultural-sportive și 
diferitelor cupe, sau organizînd concursuri speciale pentru trecerea nor
melor insignei, consiliile asociațiilor și cluburile sportive contribuie 
efectiv la atragerea unui număr tot mai mare de oameni ai muncii in 
activitatea sportivă de masă. Mai sint însă asociații și cluburi sportive, 
unde 
nizarea întrecerilor — 
punzător.

în raidul pe care 
Pitești ne-am propus să 
direcție, posibilitățile de 
în urmă.

din cauza lipsei de preocupare pentru popularizarea și orga- 
numărul purtătorilor Insignei este încă necores-

l-am efectuat în orașele Suceava, Giurgiu și 
analizăm munca activiștilor 

a se lichida acolo unde e
sportivi in această 
cazul — răminerea

primit la re-în ultima vreme âm
dacție mai multe scrisori prin care 
corespondenții.’noștri ne relatează des
pre campionatele raionale și orășe- 

(j nești organizate ia unele discipline 
sportive. îmbucurător este faptul că 
există preocupare. Dar nu peste tot se 
organizează campionate și la alte dis
cipline sportive în afară de fotbal. 
Poale că rîndurile de mai jos să sti
muleze și alte consilii raionale UCFS 
să inițieze campionate raionale la cît 
mai multe sporturi.

• Pentru a da posibilitate tinerilor 
din raionul Sf. Gheorghe să-și dezvolte 
măiestria sportivă, Consiliul raional 
UCFS organizează campionate raionale 
la mai multe discipline sportive. Față 
de tutui trecut se constată că numărul 
campionatelor a crescut și o dată cu 
ele numărul echipelor și participunților.

S-au organizat campionate la atle
tism, handbal, fotbal, popice și șah. 
Atletismul a început să fie îndrăgit și 
practicat in mai toate asociațiile spor
tive. Campionatul raional de atletism se 
organizează sistem tur-retur. La el par
ticipă asociațiile sportive Progresul, Fă
clia, Olimpia, Tînărul constructor, Fie
rarul (toate din Sf. Gheorghe) și Fiito- 
rul Bod. în urma acestui campionat au 
obținut clasificarea sportivă 54 de ti
neri.

Campionatul raional de handbal se 
desfășoară cu 8 echipe masculine și 7 
feminine. în clasament conduce Recolta 
Bod cu 12 puncte (la masculin) și Fă
clia Sf, Gheorghe, cu 10 puncte (la fe
minin). Au obținut clasificarea 76 de 
sportivi și 53 de sportive.

La fotbal, campionatul raional este 
organizat pe două categorii. în prima 
activează 14 echipe de seniori și tot 
atitea de juniori, iar în a doua — nu
mai 14 echipe de seniori. După 3 etape, 
în categoria I conduce Fierarul—Ozun, 
cu 5 puncte, iar în cea de a doua Mo
bila—Sf. Gheorghe, cu 4 puncte. Pînă 
acum, au primit clasificarea 266 de 
sportivi. Și amatorii de șah se întrec 
în campionatul raional. Cu ocazia 
trecerilor au fost clasificați 73 de 
hiști, dintre care 3 la categoria I 
21 la categoria a II-a. Și popicarii 
un campionat raional, cu 8 echipe 
seria I și 17 în seria a II-a. La această 
competiție au obținut clasificarea 267 
de sportivi. (G. Briotă-coresp).

• Biroul Consiliului raional UCFS 
Tîrgoviște, analizînd posibilitățile aso
ciațiilor sportive, a hotărît organizarea 
campionatului raional la următoarele ra
muri de sport: atletism, handbal, fot
bal, popice, tenis de masă, volei, șah, 
turism și tir. Pentru o continuitate în 
activitatea sportivă, s-a stabilit ca la 
handbal, fotbal, popice și volei între
cerile din cadrul campionatului raional 
să se desfășoare sistem tur-retur, iar la 
atletism, tenis de masă, șah, turism și 
tir întrecerile să fie organizate cu etapă 
raională.

La întrecerile de fotbal participă 
număr de 10 echipe, la popice 8, 
volei 8, la atletism 10, la handbal 9, 
la tenis de masă 6, la șah 14, la turism 
6 și la tir 9. Deci, în total participă 
un număr dc 29 r*e asociații sportive 

«xz de secții de ramură de sport.
iMnu« asociațiile sportive cu activi-

late bună în campionatele raionale cităm 
jje A viril ui' tineresc—Pucioasa, Textila— 
Pucioasa, Cimentul—Fieni, 
ja și Turbina—Doicești.
coresp.).

• Spre deosebire de 
cind campionatul de fotbal 
Macin nu s-a desfășurat conform calen
darului competițional, anul acesta se 
vede o mai atentă preocupare din par
tea activiștilor Consiliului raional UCFS 
pentru organizarea și desfășurarea în
trecerilor. Astfel, pentru cele șase for
mații de fotbal s-a organizat campiona
tul sistem tur-retur, iar după încheierea 
lui cîștigătoarea urmează să participe 
la jocurile de baraj pentru promovarea 
în campionatul regional. (I. Jipa co
resp.).

• Campionatul de fotbal al raionu
lui Urziceni a început la 18 septembrie, 
cu 10 echipe, iar campionatul orășenesc 
Urziceni cu 8 echipe. In același timp, 
se va desfășura și un campionat al 
echipelor sătești, în două scrii a cîte 
18 echipe.

Pentru buna desfășurare a acestor 
campionate, consiliul raional UCFS (Jr- 
ziceni a luat toate măsurile ce se impun 
și credem că în anul acesta 
tivității fotbalistice în raion 
(Gh. Gheorghiu-coresp.).

• Comisia de fotbal de
Consiliul raional VCFS Tecuci a făcut 
în acest an pregătiri mai intense pentru 
începerea campionatului raional de fot
bal. Astfel, înscrierea echipelor în cam
pionat s-a făcut pe baza posibilităților 
materiale și de transport a echipelor, 
pentru evitarea situațiilor create în anii 
trecuți prin neprezentările la meciuri. în 
actualul campionat raional vor activa 10 
echipe și „noul* îl constituie obligația 
ca fiecare echipă participantă in cam
pionat să-și formeze echipă de juniori 
pe care o prezintă în meciul de deschi
dere la echipele de seniori. Neprezen 
tarea echipei de juniori atrage după sine 
pierderea meciului pentru echipa de se
niori. (C. Filiță-corespJ.

Metalul—Mi- 
(M. Avanii-

anul trecut, 
al ruionului

nivelul ac- 
va crește.

pe lingă

ciclism, fotbal (numai la asociația 
Dunărea 14 echipe), handbal, hal
tere, popice, șah, tir și volei. Au 
fost folosite, de asemenea, și între
cerile din cadrul spartacbiadei, în
deosebi la asociațiile sportive Voința, 
Olimpia, Cetatea și Viața Nouă Fră
țești. Rezultate bune au fost înre
gistrate și în unele asociații din 
comunele raionului Giurgiu. Cu pri
lejul duminicilor cultural-sportive , 
s-au trecut și normele pentru obți- 
nerea Insignei de polisportiv. S-au 
evidențiat, în această direcție, aso
ciațiile Recolta Vedea, Avîntul Pu- 
tineiul, Spicul Izvorul, Avîntul Mihai 
Bravu și Unirea Gogpșari. Începînd 
cu acest an, consiliul raional UCFS 
a acordat o atenție deosebită și 
felului în care se înmînează in
signa. Astfel, la Recolta Vlașinu, 
un număr de 88 de insigne au fost 
înmuiate intr-un cadru festiv de 
președintele consiliului raional, D. 
Răcafu, ceea ce, firește, constituie 
un stimulent pentru tinerii din co
mună în cucerirea insignei.

Sint în raionul Giurgiu și aso
ciații sătești care nu au nici măcar 
un purtător al Insignei de polispor
tiv ! Printre acestea se află Victoria 
Stănești, Recolta Stoenești, Unirea 
Singureni, Rapid Frasinu, Victoria 
Crețești etc. Consiliul raional UCFS 
Giurgiu a luat măsuri ca în cel 
mai scurt timp toate aceste asociații 
să treacă la organizarea de con
cursuri, astfel ca pînă la începutul 
lunii noiembrie să nu existe aso
ciație fără purtători ai insignei.

SUPERFICIALITATE, FORMALISM, 
DELĂSARE

insignele. Cei doiînmînat totuși
tineri, de pildă, ne-au mărturisit că 
au trecut doar probele de tir, gim
nastică și 100 m plat! ! Cam aceeași 
situație există și la asociația Stră
duința, cu deosebirea că membrii 
consiliului asociației de aici n-au 
dus în eroare 
la organizarea

pe nimeni referitor 
concursurilor.

/

Din

-— .Va te mai osteni, că ți-o dau 
dacă nu poți s-o iei singur.

Desen

wj
Dintr-o recentă analiză a muncii 

desfășurate de C.S.O. Suceava și 
de consiliile asociațiilor sportive din 
oraș reiese că numărul purtătorilor 
Insignei de polisportiv este de 4 650. 
Este o cifră mulțumitoare. Se ob
servă însă că marea majoritate a 
deținătorilor Insignei (3 212) se află 
în școli, ceea ce dovedește că ac
tiviștii clubului și ai consiliilor aso
ciațiilor sportive din întreprinderi 
și instituții au lăsat această pro
blemă pe planul doi.

Vizitînd cîteva asociații sportive 
din Suceava, am ajuns la concluzia 
că există multă superficialitate și 
formalism în acordarea insignelor. 
Astfel, asociația Producția a ridicat 
în luna iunie de la C.S.O. 30 de , , ____________
insigne. Din discuțiile pe care le-am hîrtie pe care figurează cîteva nume 

de tineri, tineri pe care i-am căutat 
prin fabrică și fie că nu i-am găsit, 
fie că negau faptul că ar fi parti
cipat la

avut cu tinerii de aici, printre care 
M. Păduraru și Dumitru Gîză, a 
reieșit că, deși unii dintre ei au 
trecut numai partial normele, li s-au

de Al. Clencia

1964, nici un tînăr 
insigna. Și, pentru 
textual cea mai recentă dată cînd 
numele Străduinței apare în caietele 
de evidență ale clubului: .Astăzi, 
4 august 1964, au fost predate tov. 
Gh. Vasiliu 74 de Insigne de poli
sportiv". Actualul președinte al con
siliului asociației ne-a spus că, anul 
acesta, au trecut parțial probele un 
număr de 60 de tineri. Să-l credem 
pe cuvînt 1 Căci aici nu există caiet 
de evidență, ci numai niște foi de

nu a mai cucerit 
edificare, redăm

trecerea normelor.

a trecut la organizarea de concursuri 
speciale, duminicale. Instruindu-se 
consiliile asociațiilor în acest sens 
și făcîndu-se o largă popularizare, 
rezultatele au fost îmbucurătoare 
chiar din prima duminică. Toate 
asociațiile sportive sucevene au mo
bilizat un însemnat număr de tineri 
și tinere la trecerea normelor. Să 
sperăm că lucrurile vor merge așa 
și pe viitor I

DOAR PE HÎRTIE SAU... DE LOC

zXsociația Voința Pitești are rea
lizări frumoase. Organizează cu re
gularitate campionatul asociației, 
iar la întrecerile din cadrul spar- 
tachiadei de vară a angrenat toarte 
mulți tineri și tinere. Pe noi ne-a 
interesat, însă, modul în care s-a 
muncit pentru trecerea normelor In
signei de polisportiv. în anul 1966, 
la această asociație au devenit pur
tători ai insignei 110 cooperatori, 
iar 58 au trecut citeva probe. Pri
vind cu mai multă atenție caietul 
de evidență ni s-a părut ceva în 
neregulă : toți purtătorii Insignei 
executaseră nici mai mult nici mai 
puțin de 4 flpțări sau 4 m cățărări. 
Am slat.de vorbă cu cîțiva dețină
tori ai insignei, dar ei au infirmat 
cele scrise : în caietul de evidență. 
Astfel, Gh. Pavelescu, muncitor la 
Electrocasnica, susținea că a urcat 
și el, dar cu mare greutate, 2 metri 
pe un copac. De asemenea, ne 
spunea că nu și-a pus niciodată 
schiurile la picioare. Și, totuși, a 
trecut proba. Dar nu el, ci secre
tarul consiliului asociației în... caiet.

Secretarului asociației Voința, Gh. 
Tănase. îi place și turismul. îl prac
tică și pentru... alții cum ar fi, de 
pildă, Eugen Ionescu — care nu-și 
amintește să fi făcut vreo excursie 
— cu toate încercările secretarului 
asociației de a-i 
moria.

Ultimul popas 
l-am făcut la 
„Bizonul" de pe 
încălțăminte din 
vitatea sportivă este cu totul ne
satisfăcătoare. Nu s-a organizat în 
acest an nici un fel de concurs în 
cadrul Spartachiadei sau campionat 
tului asociației. Despre purtători ai 
Insignei de polisportiv nici nu poate 
fi vorba. N-au existat vreodată și 
nu există nici în prezent. în această 
asociație se simte nevoia acută a 
unei intervenții din 
Pitești.

reîmprospăta me-

al raidului nostru 
asociația sportivă 
lingă fabrica de 

Pitești. Aici acti-

partea C.S.O.

★

Raidul nostru a 
dență faptul că în 
sportive se depun 
pentru sporirea numărului 
purtători ai Insignei de polispor
tiv, în care scop se organizează 
diferite concursuri speciale sau 
se trec probele cu prilejul com
petițiilor de masă. Există, din 
păcate, și asociații care au rea
lizări sub posibilități. In altele, 
formalismul, superficialitatea și... 
umflarea cifrelor au devenit o 
practică. De asemenea, mai există 
asociații unde nu s-a organizat, 
pînă în prezent, nici un fel de 
concurs pentru trecerea norme
lor. Se impune o atenție sporită 
muncii de îndrumare și control 

organelor

scos în evi- 
unele asociații 

i străduințe 
de

★

Pentru 
belor a 
de tineri și tinere, C.S.O. Suceava

antrenarea la startul pro- 
unui număr tot mai mare

din partea tuturor c.„____
UCFS în legătură cu modul în 
care se trec probele și se acordă 
Insigna de polisportiv.

V. GODESCU 
A. BREBEANU

Competiție atletică la Făgăraș
Recent, stadionul „1 Mai“ din Făgăraș a găzduit etapa regională a 

Cupei Agriculturii* la atletism. La cele 13 probe au concurat 120 de atleti 
(67 fete) din raioanele Agnita, Făgăraș, Rupea, Mediaș, Sibiu, Sighișoara, 
Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc și orașele Sighișoara și Făgăraș. Organizarea 
competiției a coincis cu terminarea reamenajării pistei de alergări și a sec
toarelor de aruncări și sărituri ale stadionului.

Întrecerile au fost dominate de atleții raionului Tg. Secuiesc, care au 
cucerit șase locuri I, respectiv 103 p. fiind urmați in clasament de reprezen
tanții raionului Sf. Gheorghe — 89 p și ai orașului Sighișoara — 87 p. 
Dintre cîștigători amintim pe: Emilia Laszlo (Tg. Secuiesc) 13,8 pe 100 m, 
N. Oprea (Agnita) 11,4 pe 100 m și 6,26 m la lungime, I. Oneci (Sibiu) 
4:25,4 pe 1500 m,Gh. Horvath (Sf. Gheorghe) 12,20 m la greutate, Maria 
Szekely (Mediaș) 1,35 m la înălțime etc.

T. LANCEA și V. LAZĂR coresp.

în fotografie, un aspect din cursa de 1500 m. Primul, I. Oneci, câștigă
torul probei. (Foto : V. Falcă-coresp.).

slat.de


Muncă susținută, rezultate bune Cit e de h Sibiu piuă la Mexic?
Creșterea valorii performanțelor sportive constituie o 

preocupare permanentă la Clubul sportiv orășenesc Pi
tești. Entuziasmul și perseverența cu care muncesc spor
tivii și antrenorii an dus Ia obținerea unor rezultate 
bune, concretizate prin stabilirea de noi recorduri regio
nale și orășenești.

La atletism, elevii lui Ion Vorovenci, Luca Mălușa- 
nu, Vasile Cisicurel și Iuiiu Nicolescu au corectat în a- 
cest an nu mai puțin de 72 de recorduri orășenești (31 de 
seniori, 13 de juniori cat L 13 de juniori cat. a II-a 
și 15 de copii/. In fruntea acestora se situează perfor
manța de 15,51 m la triplusalt a lui Carol Corbu. De

Doar cantitatea? Dar cu

o bună valoare sînt și recordurile de la 800 m (N. Ga
giu — 1:53,3), lungime (C. Corbu — 7,10 m), 200 m 
femei (Anca Gheorghe — 25,7).

La popice și Ia haltere au fost doborîte mai puține 
recorduri (2 și respectiv 6), dar și numărul probelor 
este mai mic.

Progresul înregistrat — deși destul de substanțial — 
putea fi ți mai mare, mai cu seamă sub aspectul valorii 
rezultatelor dacă în unele probe, încă deficitare, selecția 
și instruirea ar fi fost mai riguroase. Aceasta trebuie să 
constituie • sarcină pentru activitatea din anul viitor.

ILIE FEȚEANU — coresp.

calitatea cum rămine?
DIN ACTIVITATEA BOXULUI GĂLĂȚEAN

In urmă cu 8—10 ani, din orașele Galați și Brăila s-au ridicat o serie de 
boxeri care au reprezentat cu cinste țara în mari confruntări internaționale. 
Dumitru Ciobotaru, Șerbu Neacșu, Ion Zlătaru, Gheorghe Marinescu, Ion Peicin, 
Ștefan Cojan, Dumitru Adam, frații Bogoi sînt numai cîțiva dintre aceștia.

In ultimii ani însă, din regiunea Galați n-au mai sosit vești îmbucurătoare 
In această privință. De ce oare ? Ce se întîmplă cu această ramură sportivă 
care se bucură de o frumoasă tradiție în regiune și ce măsuri se impun 
b fi luate pentru înviorarea activității ?

La aceste întrebări vom încerca să răspundem prin intermediul interlocu
torilor , noștri, antrenorii PETRE MlllAI, GHEORGHE BALTĂ și arbitrul
ȘTEFAN ION.

NU MULȚI ȘI DE-A VALMA, 
CL MAI PUȚINI, DAR BUNI !

PETRE MIHAI: „Cred că s-a greșit 
In procesul de instruire, unde accentul 
s-a pus prea mult pe cantitate. Să fiu 
mai explicit. Dintr-o înțelegere greșită 
a cerințelor sportului de performanță, 
unii activiști sportivi din regiunea noas
tră apreciază meritele antrenorilor doar, 
după numărul de elevi pe care-i au în 
sală. în loc ca această apreciere să se 
făcu după felul în care se efectuează 
munca de selecție a tinerilor boxeri, 
după călit,atea procesului de instruire și 
educație, după „producția" elementelor 
de valoare. De aci a apărut tendința de 
automulțumire a unora dintre antrenori, 
care au considerat că lucrind cu mulți 
oameni și-au făcut datoria! Acest fapt 
a dăunat ,firește, muncii de calitate. 
Dar, ucordiud o atenție egală tuturor 
boxerilor prezenți in sală, ii neglijăm pe 
cei mai talentați, pe cei care ar putea 
ajunge să îmbrace, tricoul echipei repre
zentative. Acesta este, după părerea mea, 
unul dintre motivele pentru care în ul
timii ani in echipele naționale au ajuns 
prea puține elemente de. real talent. 
N-ar fi oare mai bine ca un antrenor 
să pregătească un număr mai redus de 
boxeri, bine selecționați și cu pers
pective de a intra în lotul reprezenta
tiv ? Dacă fiecare antrenor ar face acest 
lucru, cred că ar exista numeroase ele
mente dotate care „s-ar bate'*’ pentru a 
ocupa un loc în echipele țării.

La - Calați, ca și la Brăila, boxul se 
bucură de o largă popularitate. In ul
timii ani s-ait îmbunătățit simțitor și 
condițiile de pregătire. Există săli mai 
Line utilate (cum este cea de la 
I.C.O.R.), precum și echipament din a- 
bundență. In sălile noastre au venit, 
cîțiva boxeri care s-au și afirmat: 
Gheorghe Tănase, Vasile Potolea, Vasile 
Lehăduș (16 ani, 78 kg), Ștefan Sandu, 
Ion Glăvan, Dumitru Gheorgbiță. Re
dresarea boxului gălățeau depinde de 
grija pe care o vom dovedi față de a- 
cești tineri noi, antrenorii, dar și con
siliul clubului Oțelul. Sînt convins că 
boxul gălățean se va ridica din nou 
la valoarea- din trecut, dar pentru a- 
ceasta trebuie să muncim neobosit, cu 
răbdare și perseveteriță. Și o vom fuc&l*

PREA PUȚINE MECIURI AMICALE

GIIEORGIIE BALTA: „Mă ocup de 
pregătirea boxerilor de la Constructorul 
Brăila. Și în sala noastră se pregătesc 
cîțiva tineri talentați, dar activitatea lor ’ 
se reduce de cîtva timp numai la antre
namente. Meciurile amicale, de verificare, 
au devenit tot mai rare. Am cerut dese
ori sprijinul conducerii asociației, dar 
cu toate acestea galele amicale se lasă... 
așteptate. Nu ne putem plînge că n-avem 
condiții de pregătire. In ultimul timp, 
din cotizațiile sportive am cumpărat 
echipament în valoare, de 3 00(1 lei. Dar, 
ce folos, dacă boxerii noștri nu-și pot 
verifica pregătirea in meciuri amicale?*

PREOCUPARE PENTRU COPII 
ȘI JUNIORI

ȘTEFAN ION: „Din anul i960 pînă 
în 1964, cea mai puternică secție de 
box din Calați a fost dată pe lingă 
C.S.O., Din acest moment sportul cu 
mănuși nu s-a mai „văzut*1.. Consiliul 
clubului nu a vrut „să-și, ia pe cap* și 
secția de box,, nu a dorit-o, dar pentru 
că n-a avut ce face, a acceptat hotărîrea 
consiliului regional: Să mai dea și spri
jin „copilului nedorit** ? Nici vorbă! 
Tot ajutorul a mers către secția de 
fotbal.

Activitatea boxului din Galați s-a mai 
înviorai începind. din anul 1964, ciad 
secția a fost, trecută pe lingă asociația 
sportivă I.C.O.LL A fost amenajată o 
sală modernă, au fost create centre de 
copii și juniori (ultimul datează de la 
1 iunie, și are ca instructor pe fostul 
internațional Basile Bogoi). Rezultatele 
au început să se vadă. Despre ele a,

vorbit mai pe larg antrenorul Petre Mi
hai. Dacă se va acorda atenția cuvenită 
celor mai talentați juniori, sînt convins 
că în 2—3 ani Galațiul t?o constitui 
din nou o pepinieră de pugiliști de va
loare pentru loturile reprezentative. A- 
firm acest lucru bazîndu-mă pe faptul 
că în regiunea noastră există 9 săli de 
antrenament (4 la Galați, 4 la Brăila,

una la Focșani) — majoritatea bine
utilate, 11 antrenori cu o bună pregă
tire profesională și aproape 300 de 
boxeri care bat la porțile afirmării*.

Convorbire consemnată de

R. CĂLĂRĂȘANU

N. R. Părerile interlocutorilor noș
tri sînt — fără îndoială — prețioase. 
La acestea noi am mai avea de 
adăugat faptul că progresul sportu
lui cu mănuși din regiunea Galați 
ar fi mai vizibil, dacă între secțiile 
din cele două orașe cu tradiție pu- 
gilistică ar exista o mai strînsă co
laborare și ajutor reciproc. Aceasta 
considerăm că este una dintre prin
cipalele sarcini ale comisiei regio
nale de box.

In cadrul unei plenare a Clubului 
sportiv muncitoresc din Sibiu a fost 
analizată activitatea sportivă de. ..per
formanță din acest oraș. La CSM fiin
țează 8 secții pe ramură de sport (at
letism, box, gimnastică, fotbal, volei, 
rugbi, handbal și călărie) cu un efectiv 
de 303 sportivi, dintre care 84 sînt încă 
nelegitimați (1). In cadrul acestei ana
lize a reieșit cît se poate de clar că 
nu 1oate secțiile CSM și-au adus con
tribuția așteptată, potrivit sarcinilor re
ieșite din hotărîrea plenarei din ianua
rie 1965 a Consiliului General al UCFS.

Dacă secția de călărie (antrenor Al. 
Purcherea) și cea de rugbi (antrenor 
B. Boboc) au avut o activitate rodnică, 
în schimb cele de gimnastică (antrenori 
Florie a Constantinescu și Eleonora Lis- 
say), box, (antrenor Nic. Negrea), hand
bal (antrenor Fr. Monis), fotbal (an
trenori 1. Lengheriu. și Tr. Popa.) ea și 
cele de atletism (antrenor Edith Trey- 
bal, V. Fanea și G. Ahrend) și volei 
(antrenor Gh. Bodescu) au desfășurat 
o activitate nici pe departe satisfăcă
toare în raport cu cerințele sportului de 
performanță la nivel republican, ca să nu 
mai vorbim de valoarea internațională 
spre care trebuie să tindem!...

Cîți sportivi sibieni vor putea fi se
lecționați în loturile olimpice ale țării 
noastre? întrebarea este cu atît mai 
legitimă cu cît pirtă în 1968 a mai 
rămas doar puțină vreme.

Raportul prezentat de tov. Ionel Pet- 
culescu, se&etăirul cu probleme tehnice 
al CSM, ne-a dat răspuns la aeeastă 
întrebare...

Tov. AL Purcherea și colegul său. Ion 
Nedan desfășoară în cadrul secției de 
călărie o muncă rodnică, pasionantă, p.err 
seve rentă Ei au. inițiat numeroase con
cursuri de selecție și se ocupă cu mi
gală de creșterea elementelor tinere și 
talentate. Aceste calități lipsesc însă ce
lorlalți antrenori. Din secția de atletism, 
In cadrul căreia activează doar 34 de 
sportivi, nici măcar un singur atlet n-a 
fost selecționat în acest an în'lotul re
publican de juniori, ceea ce pune sub un 
mare semn de întrebare posibilitatea ea 
vreunul să poată fi selecționat pfintru.^ 
MEXIC 1 Antrenorri au muncit în mod 
neorganizat, (V. Fanea, de pildă, la un 
control efectuat nici n-a ptrtnt prezenta 
documente de planificare a muncii), 
fără perspectivă. Așa se și explică fap
tul că o serie de tineri (C. Pintea, 1. 
Torok, I. Almășan, Gabriela Cerbi* 
etc.) n-au reușit să obțină rezultatele 
de care sînt capabili.

Gimnastica,, alt sport en pondere se
rioasă la Olimpiadă, a avut o activitate 
slabă, ca și boxul. Cum își justifică sa
lariul primii pentru acest an antrenorii 
acestor secții, a căror ^pratjucție44 este 
cu totul nesatisfăcătoare? De ahfel, pre
ocupările celor mai mulți dintre antre
norii de la CSM s-au limitat doar la 
„pregătirea“ unora dintre sportivii frun
tași. Au lipsit acțiunile concrete pentru 
depistarea și selecționarea elemente!©^ ti
nere, de perspectivă,, pentru pregătirea 
lor la nivelul cerințelor actuale. Tov. 
Vasile Lâzăruț, director la SSE, arăta 
că: „Problema juniorilor n-a fost tra
tată cu toată seriozitatea îu cadrul 
secțiilor de performanță ale CSM; 
munca de selecție și instruire a tineri
lor desfâșurîndu-se intr-un mod eu iotul 
nesatisfăcător, mult departe de necesi
tăți și de posibilitățile existente in lo
calitate*.

Este interesant de subliniat și faptul 
că de la această ședință, în care era 
analizată munca telmicienilor, au lipsit o 
bună parte dintre... antrenori. Critica 
s-a făcut deci în— contumacie I Ce mă
suri a luat consiliul CSM împotriva ce
lor care au absentat fără motiv și, de 
asemenea, ce măsuri a înțeles să ia îm
potriva acelor antrenori care nu și-au fă
cut datoria cum trebuie?

(după a corespondență de Ia
ILIE IONESCU)

Să îmbunătățim munca metodicilor
în practica sportivă, în 

ultimii ani a început șă a- 
pară din ce în ce mai des 
denumirea de „metodist". 
Adeseori, la analiza victori
ilor sau a insucceselor,, a- 
lăturî de antrenor și medic, 
se vorbește despre aportul 
metodistului. într-adevâr, la 
Consiliul General ai UCFS, 
la consiliile regionale și Io 
cluburi, au. luat ființă sec
toare metodice încadrate cu 
absolvenți ai Institutului de 
Cultură Fizică.

Menținerea principalelor 
ramuri de sport în trepi
dantul ritm de creștere can
titativă și calitativă, ce se 
înregistrează astăzi pe plan 
intern și internațional, im
plică multiple măsuri orga
nizatorice și de îmbunătă
țire a conținutului proce
sului de instruire sportivă. 
Soluțiile nu pot fi găsite 
însă numai de antrenori 
sau de activiștii cu proble
me. organizatorice. Specia
lizarea tehnicienilor pe ra
muri de sport, pe grupe de 
pro.be, sau chiar pe probe 
și posturi, asigură adînci- 
rea cunoașterii problemelor 
specifice, însă, inerent, ea 
duce și la o îngustare a 
sferei preocupărilor acestor 
tehnicieni.

Toate acestea au deter
minat ca, în ultimii ani, 
atît la noi cît și în alte 
țări să se profileze un nou 
specialist, metodistul, cu a- 
tribuțiuni care cuprind un 
perimetru mult mai larg de 
probleme decît cele ale an
trenorului. Aceste atribu- 
țiuni, aflate în plin proces 
de cristalizare, au. un ca
racter mai general și îm
bracă aspecte extrem de 
felurite : de ordin metodic, 
organizatoric etc. Din a- 
ceastă cauză, deseori meto
distului L se cere să gă

sească soluții și să rezol
ve, împreună cu antreno
rul și medicul, cele mai di
ferite probleme ale muncii 
de instruire.

Din deplasările pe teren 
efectuate în primul semestru 
al anului, am avut ocazia să 
cunosc modul în care își duc 
activitatea metodiștii de la 
consiliile regionale ale 
UCFS și din cluburile noa
stre, felul în care sînt în
drumați și îndrumează la 
rîndul lor cadrele tehnice. 
Unele consilii regionale, 
cum sînt cele din Galați, 
Dobrogea, Brașov, Mureș- 
Autonomă Maghiară, Bucu
rești au reușit să orienteze 
munca metod.iștilor spre pro
blemele principale ale in
struirii sportive și să-i asi
gure un conținut corespun
zător. Astfel, fiecărui meto
dist i-au fost repartizate 
3-5 ramuri de sport, ținîn- 
du-se seamă de speciali
zarea, de priceperea și 
chiar de preferințele, sale 
pentru un sport sau aîtei.

Met.odiștii îndrumează și 
coordonează activitatea co
misiilor regionale pe ramu
ră de sport, controlează și 
îndrumează activitatea prac
tică și organizatorică des
fășurată în secțiile din clu
buri și asociații și în mod 
deosebit se preocupă de 
secțiile de performanță. în 
acest sens, este urmărit 
modul în care antrenorii își 
pregătesc lecțiile, cum sînt 
întocmite documentele de 
planificare, cum este ținută 
evidența, cum decurg antre
namentele și cum se aplică 
prevederile cuprinse tn pla
nurile de muncă, în calen
darul competițional etc.

Unii metodiști însă își 
desfășoară activitatea, din 
păcate, mai mult în birou-, 
limitîndu-se ia rezolva

rea corespondenței sau ia 
efectuarea unor iucrăiri 
care revin, de fapt, 
comisiilor pe ramura de 
sport. De asemenea, în de
plasările lor în raioane, o 
serie ere metodiști nu au 
acordat prioritate probleme
lor lor specifice, â s-au a- 
cupet, de alte aspecte, ne- 
giifînd îndrumarea secțiilor 
de performanță (regiunile 
Crișana, Suceava, Ploiești, 
Hunedoara, Oltenia). în alte 
regiuni (Cluj și Mvreș-Au- 
tonomă Maghiară) sectoare
le tehnice nu sînt încadra
te în întregime cu absol
venți I.C.F.

Metodiștii trebuie să ana
lizeze temeinic diferitele 
probleme ale fiecărei ra
muri de sport și șă propu
nă consiliului regional sau 
conducerii clubului măsuri 
de îmbunătățire, atît din 
punct de vedere org.aniza- 
toric-metodic (secții, cadre 
tehnice, calendar, folosirea 
deplină a capacității baze
lor sportive existente etc.), 
cît și în ceea ce privește 
conținutul antrenamentului. 
Ei trebuie să caute soluții 
practice de generalizare a 
mijloacelor și metodelor ce
lor mai eficiente, confirma
te de rezultatele abținute 
de antrenorii fruntași.

Tot metodistul trebuie să 
fie acela care să sesizeze 
prompt greșelile din mun
ca de. instruire sau din ac
tivitatea comisiilor pe ra
mură de sport și să ia mă
suri operative de corectare. 
Cîrrd nu. poate rezolva di
rect și singuT deficiențele 
constatate, el va informa 
sectorul tehnic și va propu
ne măsurile cuvenite. De a- 
ceea, munca metodistului 
trebuie să fie vie, pe teren 
— legată nemijlocit de pro
cesul de instruire dîn secții

— a muncă de cunoaștere 
exactă a situației și de aju
tor operativ la nivelul sec
țiilor. fe acest fel tși des
fășoară activitatea metodiș
tii Ludu, Palici (Brașov), Stă- 
nescu (Argeș), Cîndea și 
Petcu (Dobrogea), Zaboischi 
(Crișana), Tecieanu (Sucea
va), Salahub (iași) și alții. 
Ei pot fi întîlniți la antre
namente, la ședințele co
misiilor regionale; ei orga
nizează discuții cu antre
norii, îi ajută ia întocmirea 
documentelor, la deși ușura
rea pregătirilor.

Interesant este felul în 
care tov. Koșa, vicepre
ședinte al Consiliului regio
nal Mureș-Autonomă Ma
ghiară a organizat munca 
de îndrumare și control a 
metadișiilor din această re
giune. Pe baza unor pla
nuri concrete, metodiștii se 
deplasează la cluburi și a- 
sociații, iar constatările și 
indicațiile care rezultă în 
urma controlului sînt notate 
într-un formular completat 
în două exemplare : unul 
este lăsat la organul con
trolat iar celălalt este de
pus la Consiliul regional al 
UCFS. La un nou control, 
se urmărește și modul în 
care au fost puse în apli
care indicațiile anterioare. 
Merită a fi generalizat, de 
asemenea, modul în care 
lucrează sectorul tehnic al 
Consiliului regional UCFS 
Galați - vicepreședinte tov. 
Vodă. Pe lîngă stabilirea de 
sarcini concrete fiecărui me
todist, deosebit de efici
entă este și organizarea 
lunară a unei ședințe de lu
cru cu tehnicienii din raioa
ne, cluburi și principalele 
secții de performanță. Sînt 
prezentate două-trei infor
mări de către antrenori, iar 
metodiștii expun constată

rile făcute în urma con
troalelor efectuate, genera- 
lizînd lucrurile pozitive, cri- 
h'.cîndu-ie pe cele negative. 
Totodată, se discută și a 
problemă importantă a 
muncii de instruire, io.lcsin- 
du-se datele culese din ac
tivitatea practică și din ma
terialele documentare apă
rute în publicațiile de spe
cialitate. De obicei, aceste 
instructaje sînt însoțite de 
lecții practice-demonstrative.

Nu putem fi însă de a; 
cord cu felul în care își 
desfășoară activitatea unii 
metodiști care merg foarte 
puțin pe teren, la secții, 
care sînt mai mult îi» „tre
cere" pe la antrenamente și 
nu comunică antrenorilor 
constatările Iar, nu le dau 
indicații pentru îmbunătăți
rea muncii. Este nevoie de 
mai multă inițiativă și de 
mai puțină expectativă în 
munca tov. V. Forțu (Galați), 
I. Barna (Crișana), H. B6- 
dini (Banat), C. Marion 
(lașî) ș.a. Fără pasiune și 
străduința de a cunoaștesi- 
tuația concretă din secții, 
fără a afla problemele ca
re.-! frămîntă pe antrenori 
și. a-i ajuta direct pe aceș
tia îrr organizarea și ridi
carea continuă a nivelului 
procesului de instruire, nu 
se poate ca munca meto
distului să fie utilă și. efi
cientă. lată de ce este ne
cesar ca metodistul să-și 
petreacă cea mai mare par
te dîn timp în secții - a- 
colo unde se realizează, per
formanța. — să caute soluții, 
mai bune, să studieze noul 
și să ajute concret la apli
carea lui în practică,. îa. ge
neralizarea experienței po
zitive.

prof. ILIE ISTRATE
din sectorul metodic al Con

siliului General al UCFS

(pag. a 3-a)
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Partide atractive 
în campionatul pe echipe

Ultima etapă în campionat

Campionatul republicân d^ Box pe 
echipe continuă. cu meciurile celei de 
a VII-a etape- Derbiul primeț serii îl 
constituia partida pe care lidera cla
samentului, selecționata ^regiunii Do 
brogea. • va susține în compania 
combinatei regiunilor ArgeșsjiJPloieștL 
Rămîne de văzut dacă și în depla- 
sare, la Cîmpulung Muscel, dobro
genilor le va» surîde victoria.

Spectatorii g^lățeni așteaptă cu ne
răbdare întîlnirea reprezentanților lor 
cu cei ai selecționatei bucureștene. 
După cite am aflat, elevii antreno
rilor Constantin Dobrescu și Petre

AVIATIC SPORTIVA

FINALA PARASUTISTILOR
J 1

Mihai sînt hotărîțî să părăsească pe
riferia clasamentului'
Jtxv. seria a II-a. fruntașa clasamen

tului, combinata Crișana tir Mara
mureș; învingătoare în deplasare în 
etapa trecută, va căuta desigur să-și 
consolideze locul fruntaș și prin me
ciul pe care ii susține acasă, la Satu 
Mare, în compania selecționatei Cluj 
+ Hunedoara-

O mare favorită în confruntarea de 
la Turnu Severin : reprezentativa Ol
teniei. într-adevăr, ținînd seama de 
valoarea gazdelor există puține șanse 
ca formația regiunilor Mureș Auto
nomă Maghiară + Brașov să furnizeze 
o surpriză în deplasare, cu atît mai 
mult cu cît în etapa trecută a fost 
învinsă pe teren propriu.

Iată clasamentele celor două serii, 
înaintea etapei a VII-a.

Săptăraîna aceasta a avut loc în Ca
pitală partida restantă dintre forma- 
țiîla Steaua p Industria lînîi Timi
șoara. Victoria a revenit bucureștenilor 
aț scorul de 12—0.

Etapa a ltt-a programează următoarele 
tntîlmrl : în Capitală : Progresul—Poli
tehnica Cluj ; Rapid—Crișul Oradea ; 
Steaua—Dinamo. Toate partidele au loc 
la bazinul Dinamo începînd de la ora 
10. In țară : I. C. Arad—I. 1. Timișoara, 
Mureșul Tg. Mureș—Voința Cluj. Fază din partida Dinamo—Steaua disputată in campionatul trecut

!

easzsa 0 MARE COMPETIȚIE ȘCOLARA

Seria I

Timp de o săptămină, pe aerodromul 
Clinceni cei mai buni sportivi parașu- 
tiști din țară se vor întrece în cadrul 
finalei campionatului republican. Star
tul în această importantă competiție se 
va da sîmbătă. Iată cele trei probe ale 
concursului: a)- salt individual de la 
1000 m, cu deschiderea parașutei între 
zero și 10 secunde, b) salt individual de 
la altitudinea de 1 500 m, cu deschiderea 
imediată a parașutei și aterizare la punct 
fix. c) salt individual acrobatic de la 
2 000 m, cu deschiderea întârziată a 
parașutei și aterizare la punct fix.

Dacă condițiile meteorologice nu vor 
fi favorabile, concursul se va amina 
pentru duminică.

1.
2.
3.
4.
5.

Reg. Dobrogea
București
Argeș + Ploiești
Galați
Iași + Bacău -f-

3
3
2
2

0 
0 
0 
o

1 
1
2
1

54:26
50:30
40:40
36:24

10
10

8
7

LUPTE

4
4
4
3

Suceava
5 0 0 5 20:80 5

Seria a II-a

1. Crișana + Maramureș
5 3 0 2 51:49 11

2—3. Oltenia 4 3 0 1 51:29 10
2—3. Cluj + Hunedoara

4 3 0 1 51:29 10
4. Banat 4 1 1 2 36:44 7
5. Brașov + Mureș-A. M.

5 0 1 4 35:65 6

Peste cîteva zile elevii din Capitală 
vor fi chemați la întrecere într-o com
petiție de mare amploare : campionatele 
școlare raionale de atletism. Elevii șco
lilor generale (la 16 octombrie), ai li
ceelor și școlilor profesionale (la 23 
octombrie) vor participa la concursuri 
pe stadioanele: Tineretului (școlile din 
raioanele Grivița Roșie, 30 Decembrie, 
și 16 Februarie), Republicii (N. Băl- 
cescu și V. I. Lenin) și Centrul de an
trenament „23 August* (T. 
rescu, 1 Mai și 23 August), 
școlilor generale vor fi formate 
6 elevi și 6 eleve, născuți în 
mai mici, care vor concura la 
Elevii liceelor și ai școlilor profesional© 
vor participa la diferite probe, în func
ție de vîrstă, fiecare școală putând în
scrie la o

Această 
de secțiile 
colaborare 
și consiliile raionale UCFS, trebuie fo
losită de cluburi și asociații ca un bun 
prilej de selecție, de completare a efec
tivelor secțiilor de atletism.

’• Stadionul din Poiana Brașov a găz
duit recent competiția dotată cu „Cupa 
Poiana", competiție aflată la cea de a 
Vl-a ediție. Cîteva rezultate: BĂIEȚI : 
100 m: N. Piță 11,2; 400 m: B. Szucs 
50,2; 800 m: H. Sohmidt 1:58,6;
1 500 m : O. Scheible 3:59,8 ; 110 mg : 
I. Dumitrașcu 15,0 ; 400 mg : 
trașcu 54,9 ; disc : V. Sălăgean 51,86 ; 
greutate; V. Sălăgean 14,34 ; suliță: H.

1:58,6 ;

I. Dumi-

Wentzel 61,54; ciocan.- Șt. Siscovici 
54,72 ; lungime: V. Ersenie 7,00 ; triplu z
H. Haller 13,77; înălțime: A. Popescu
I, 95 ; prăjină: G. Ahrendt 3,65 . FETE s 
800 m: N. Gabor 2:13,2; greutate z 
A. Sălăgean 15,57; disc: 0. Cataramă 
48,94; suliță: K. Servatius 43,98. i

C. GRUIA — coresp. reg.

Vladimi- 
Echipele 
din cite 
1952 și 
triatlon. Etapa a ll-a

KUGB!

probă patru elevi, 
frumoasă acțiune organizată 

de învăță mint raionale, in 
cu școlile sportive de elevi

a campionatului masculin

Un nou și interesant cuplaj 
in Capitală

După campionatele republicane individuale de „greco - romane"

întrecerile finale-un succes remarcabil seria I) 
vechi in

Ediția din acest an a 
campionatelor republicane 
individuale de lupte greco- 
romane (seniori), încheiată 
recent la Galați, a cunos
cut un succes remarcabil. 
Competiția finală a reunit 
un număr record de con- 
curenți : 166. Deosebit de 
îmbucurător este faptul 
că spre deosebire de edi
țiile anterioare — cînd la 
categoriile 87, 97 și peste 
97 kg. se prezentau cîțiva 
luptători — acum și la a- 
ceste categorii și-au dispu
tat șansele mulți sportivi. 
De astă dată, la cat. 87 kg 
au fost 18 concurenți, la 
97 16, iar la peste 97 13. 
Cît privește participarea de 
la categoriile mici, aceas
ta a depășit chiar „bare- 
mul“ unor competiții in
ternaționale de mare am
ploare. Intr-adevăr, 26 de 
sportivi (cat. 63 kg) sau 29 
(cat. 70 kg) n-au participat 
nici la campionatele mon
diale din acest an și nici 
la campionatele europene.

Cei mai bine pregătiți, 
sportivii care au dominat 
cu autoritate concursul, au 
fost luptătorii din clubu
rile bucureștene și îndeo
sebi cei de la cluburile 
Steaua (antrenor Gh. 
Șuteu), Dinamo (D. Cuc) 
și Metalul (Gh. Ilie). Dar, 
dacă luptătorii din clubu
rile și asociațiile sportive 
din provincie nu au... a- 
juns la titlurile de cam
pioni (ele revenind în to» 
talitate bucureștenilor), era 
de așteptat ca cel 
puțin locurile II și III să 
de tot mai mulți dintre____________
nu s-a întâmplat așa. în marea lor ma
joritate și aceste locuri au fost cucerite de 
sportivii bucureșteni. Astfel, din totalul 
de 16 diplome ale locurilor H și III 
le-au revenit... 12 !

Anul acesta, multiplul campion re
publican la categoria 97 kg, N. Mar
tinescu (Dinamo) a concurat la catego
ria grea, cu toate că în competițiile in
ternaționale el rămîne titularul cate
goriei 97 kg. Antre
norul său avînd însă 
un alt „om de ba
ză” la această cate
gorie, l-a urcat pe 

[Martinescu la „grea“, 
După cum am văzut 
la Galați, Marti
nescu nu a avut 
.„probleme" nici la a- 
ceastă categorie. El 
și_a învins detașat 
toți adversarii.

Finalele din acest

S. Popescu (Steaua) eschivează atent o fixare 
in „parter*

Foto: A. Neagu

fie cucerite 
aceștia. Dar

pe N. Nicolae (Dinamo). La 
următoare, numărul tinerilor 
afirmat a fost și mai mare.

rești) și 
categoria 
care s-au ______ . „ ___ T_ _____ _____
Ti vom cita doar pe V. Tudose (Rapid) 
și I. Popa (Craiova) care au ajuns pînă 
în finalul competiției. Gh. Gheorghe a 
cucerit locul II, pierzînd ultima partidă 
în repriza a 11-a (!), cînd a primit
(discutabil) un avertisment pentru pa
sivitate.

Firește, cea mai „grea" categorie a 
fost... 70 kg. Din totalul de 29 de con-

în vîrstă de 22 de ani — FI. Ciorcilă 
(Dinamo) și respectiv N. Neguț 
(Steaua). In sfîrșit la categoriile 97 și 
peste 97 kg, cu toate că primele locuri 
au fost adjudecate de sportivi cu vechi 
state de activitate competițională, tinerii 
s-au luptat cu/ curaj și unii dintre ei 
promit succese în viitor. Ne referim 
la Șt. Palade (Galați), N. Sandu (Pro
gresul București), I. Nicolae (Prahova 
Ploiești) ș.a.

Antrenorul federal I. CORNS ANU ne 
spunea că întrecerile finale de la Ga
lați s-au desfășurat sub semnul unei vii 
dispute pentru întîietate subliniind 
combativitatea tuturor sportivilor pre- 
zenți în competiție. De asemenea, con- 
curenții au dovedit o bună pregătire 
fizică făcînd față cu succes unor me
ciuri de lungă durată. „Mă declar mul
țumit de pregătirea tehnică a luptăto
rilor — a spus antrenorul I. Corneanu 
— cu toate că acțiunile și procedeele 
tehnice pe care le-au folosit sînt încă 
nefinisate. Apoi, faptul că învingătorii 
s-au detașat de învinși cu multe puncte 
tehnice, deci nu s-au mulțumit cu un 
punct sau două, care le-ar fi asigurat 
victoriile, constituie un aspect joarte 
important, care împreună cu celelalte 
au făcut ca întrecerile finale din acest 
an să se bucure de

Cerîndu-i părerea 
nărului antrenor ai 
maestrul emerit al 
NEA, acesta ne-a spus printre altele 
că i-au plăcut mult tinerii Gh. Ber- 
ceanu (Craiova), D. Marin, Gh. Gheor
ghe și N. Neguț cît și luptătorii mai 
cunoscuți ca I. Baciu și N. Martinescu. 
Sînt însă mîhnit de faptul că sportivii 
din provincie nu s-au pregătit la ni
velul cerințelor actuale — a subliniat 
I. Cernea — excepție făcînd doar cei 
din Galați (antrenor I. Donose).

La finalele de la Galați, ca și în eta
pele premergătoare 
fost 
tului _ .
viitor vor intra în vigoare și în com
petițiile ' ' " " *’ * '
deosebi 
reprize 
deciziei 
indiferent de 
care ar trebui să le 
pînă la desemnarea învingătorului.

Atît în dozarea 
reprize, cît și în

succes”.
despre concurs t£- 
lotului republican, 
sportului I. CER-

din acest an, au 
aplicate modificările regularnen- 
F.I.L.A. care începînd din anul

internaționale. Ne referim in
ia împărțirea unui meci în 3 
a 3 minute și la neacordarea 
de egalitate în turneul final, 

numărul reprizelor pe 
susțină sportivii

• Participare numeroasa la toate categoriile • Bucureștenîi au 
dominat cu autoritate • Martinescu nu are adversar nici la catego
ria grea ! • Tineretul vine „tare" din urma • Aprecierile antreno
rilor I. Corneanu și I. Cernea • Noile modificări ale regulamentului 
F.I.L.A. sînt aplicate • Speranțe pentru campionatele mondiale din 
1967 de la București.

efortului pentru 3 
meciurile care s-au 
desfășurat pe timpul 
mai multor reprize, 
sportivii nu au slă
bit ritmul. Reamin
tim doar partida 
dintre I. Vaidaș și 
Gh Gheorghe (cat. 
63 kg), care a durat 
45 de minute ! Și 
este necesar să su
bliniem că, după a- 
cest meci, atît unul 
cît și celălalt au 
mai susținut și alte

tn sala

Sîmbătă și duminică se desfășoară 
etapa a II-a a campionatului republican 
masculin de baschet. Din cele 6 echipe 
bucureștene participante la această com
petiție, 5 iși vor susține jocurile etapei 
respective în Capitală. Sîmbătă de la 
ora 18 in sala Floreasca au loc meciu
rile : Dinamo București—Politehnica
Calați și în continuare Academia Mili
tară (anul acesta promovată in 
intilnește o formație cu state 
categoria A, Rapid București.

Duminică de la ora 10, tot
Floreasca, vor avea loc următoarele par
tide :
Politehnica București—Medicina Tg. Mu
reș și I.C.F.—Steagul roșu Brașov. Dacă 
in partidele Dinamo București— Poli
tehnica Galați și Politehnica București— 
Medicina Tg. Mureș, echipele bucurește
ne sînt favorite, în schimb formația 
Institutului de Cultură Fizică are un 
meci destul de greu în fața stegarilor 
brașoveni, care vor să confirme la Bucu
rești că victoria lor asupra Universită

ții Timișoara, din priina etapă, nu a 

fost întimplătoare.

Etapa a XVIII-a a campionatului 
republican de rugbi programează du
minică, de data aceasta pe terenul 
Gloria (în vecinătatea uzinelor „Re. 
publica'), un nou și interesant cu
plaj. în deschidere, de la ora 9,30, 
Steaua va juca cu Politehnica Iași. 
Un meci în care rugbiștii bucureș
teni vor căuta să-și consolideze po
ziția fruntașă în clasament, în timp 
ce oaspeții, aflați în zona retrogra
dării, se vor strădui să scoată un 
rezultat cît mai strîns.

în partida următoare, de la ora 
11, Gloria, care a făcut un joc bun 
duminica trecută, va întîlni pe Ști
ința Petroșeni. Meci fără... miză, dar 
cu tradiție.

Tot duminică, Progresul va primi 
replica rugbiștilor de la Rulmentul 
Birlad. Jocul se va desfășura de la 
ora 9,30 pe stadionul din str. dr. 
Staicovici.

Restul meciurilor au Ioc în pro
vincie. Astfel, la Săcele, Precizia va 
avea drept adversară pe Grivița 
Roșie. Meciul este foarte important 
pentru rugbiștii bucureșteni, aspi
ranți la titlul de campioni ai aces
tei ediții. La Constanța, Farul va juca 
cu Dinamo. Un meci care poate oferi 
un spectacol de calitate, dat fiind 
forma bună a celor două echipe. 
La Timișoara, Universitatea își va 
încerca ultima șansă de a rămîne în 
„A“ în compania (și în dauna) altei 
amenințate. Constructorul.

UNDE MERGEM?
• ATLETISM: Stadionul Republicii, 

de Ia ora 15.00 : ICF—Rapid—Argeș (cat. 
A) și Metalul—Iași—Oltenia (cat. B) în 
cadrul etapei a IH-a a campionatului 
republican pe echipe.

• BASCHET : Sala Floreasca, ora 16,30: 
Lotul de juniori — Voința, ora 18,00 : 
Dinamo București — Politehnica Galați, 
ora 19,30 : Academia Militară — Rapid 
București.
• CAIAC-CANOE : Lacul Snagov, de 

la ora 15,00 : Criteriul speranțelor.

duminică

• HANDBAL: xȚ»ren Giulești, ora 16,15: 
Rapid București — Confecția București 
(M).

• RUGBI : Stadionul Tineretului, teren 
IV, ora 16,00 : Colorantul — ICF ; teren 
II, ora 16,30 : Proiectantul — I.S.E. ; 
Stadionul Politehnica, ora 16,00 ; Poli
tehnica — Arhitectura.

• CANOTAJ : Lacul Herăstrău, de la 
orele 16,30 — competiția de juniori „Cupa 
Ș.S.E. nr. 1*.

an ne-au mai dat
prilejul să consemnăm și un alt fapt care 
a contribuit mult la ridicarea nivelu
lui de desfășurare a acestei competiții. 
Este vorba despre asaltul tinerilor lup
tători, plini de încredere în forțele lor, 
foarte combativi și dornici de afirmare. 
•Ei au ,^a^° replică serioasă „consacra- 
ților“, iar în unele meciuri au ieșit chiar 
învingători. Astfel, la cat. 52 kg, D. 
Marin (Galați), Gh. Berceanu (Craiova), 
T. Velișcă (Iași) și c. Cobotaru (Rapid) 
au constituit adversari redutabili pentru 
cunoscuții luptători D. Pîrvulescu și Gh. 
Stoiciu. La categoria 57 kg talentatul 
I. Baciu. C. Turturea și M. Cristea au 
muncit mult pentru a-i învinge pe tinerii 
**• gara (Galați), M. Șandru (Metal. Bucu-

curenți nu mai puțin de 9 aveau șanse 
aproape egale de a cuceri titlul, fără 
a-i include pe cei tineri. Unii dintre 
aceștia din urmă au răsturnat toate 
pronosticurile. De pildă, I. Burcea (Di
namo) l-a scos din lupta pentru titlu 
pe maestrul sportului M. Bolocan (fost 
campion balcanic), iar A. Toth (Brașov) 
i-a învins prin tuș pe S. Covaci (Lu
goj), I. Macai (Marghita), Gh. Ciomîr- 
tan (Progresul București), V. Merciu 
(Dinamo Pitești) și la puncte pe E. 
Enache (Galați), în finală pierzînd la 
puncte, după o aprigă dispută, in fața 
campionului de la această categorie. La 
categoriile 78 și 87 kg titlurile au reve
nit, pentru prima oară unor luptători

partide.
In încheiere putem spune că finalele 

campionatelor republicane individuale 
de lupte greco-romane desfășurate la 
Galați au scos în evidență nivelul ri
dicat de pregătire al multora dintre 
sportivi, prilejuind totodată afirmarea 
unor tineri. La reușita acestor finale a 
contribuit și buna organizare asigurată 
de localnici. Așa după cum au evoluat 
la aceste finale mulți concurenți ne dau 
speranțe că la campionatele mondiale 
care se vor desfășura la București în 
1967 luptătorii români vor avea o com
portare la nivelul dorit.

C. COSTIN

• FOTBAL : Stadionul „23 August”, 
ora 13,30 : Rapid București — Dinamo 
Pitești (cat. A), ora 15,30 : Steaua — 
U.T. Arad (cat. A) ; Stadionul Politeh
nica, ora 9,30 : Știința București — Di
namo Victoria (juniori), ora 11,00 : Ști
ința București — Dinamo Victoria (cat. 
B) ; Stadionul Giulești, ora 9,30 : Rapid 
București — Portul Constanța (juniori), 
ora 11,00 : Tehnometal București — Mus
celul C. Lung (cat. C) ; Terenul Timpuri 
noi, ora 9.30 ; Flacăra roșie București — 
Tehnometal București (juniori) ; Stadio
nul Dinamo, ora 11,00 : Dinamo Bucu
rești — Metalul Buzău (juniori) ; Teren 
„23 August" II, ora 10,00 : Ș.S.E. nr. 2 
București — Poiana Cîmpina (juniori) ; 
Stadionul Steaua, ora 10,30 : Steaua Bucu
rești — Progresul Corabia (juniori) ; Sta
dionul Progresul, ora 10,00 : Progresul 
București — Dunărea Giurgiu (juniori).

• ATLETISM : Stadionul Republicii, 
de Ia ora 8,30 : ICF — Rapid—Argeș (cat. 
A) și Metalul—Iași—Oltenia (cat. B) în 
cadrul etapei a m-a a campionatului 
republican pe echipe.

• CAIAC-CANOE : Lacul Snagov, de 
la ora 9,30 : Criteriul speranțelor.

• CICLISM ; Velodromul Dinamo, de

la ora 10,00 : Campionatul republican da 
semifond seniori (100 de ture).

• BASCHET : Sala Floreasca, ora
10,00 : Politehnica București — Medicina 
Tg. Mureș, ora 11,30 : ICF — Steagul roșu 
Brașov.

> POLO : Bazinul Dinamo, ora 10,00 i 
Progresul — Politehnica Cluj, ora 11,00 s 
Rapid — Crișul Oradea, ora 12.00 : Stea
ua — Dinamo.

• RUGBI: Terenul Gloria, ora 9,30 î 
Steaua — Politehnica Iași, ora 11,00 : 
Gloria — Știința Petroșeni ; Stadionul 
Progresul, ora 9,30 : Progresul — Rul
mentul Bîrlad ; Terenul Olimpia, ora 
10,00 Olimpia — Institutul de construcții; 
Stadionul Tineretului, teren IV, ora 
10,00 :VuIcan — S.N. Oltenița, ora 11,30 : 
I.P.G.G. — C.S. Școlar ; teren H, ora 
10,00 : Aeronautica — Rapid.

• HANDBAL : Stadionul Tineretului, 
de la ora 9,00 : ICF — Politehnica Bucu
rești (f II), ICF — Politehnica București 
(m n), Universitatea București — Uni
versitatea Timișoara (f I), I.S.E. — Po
litehnica Galați (f II) ; Terenul Progre
sul, ora 16,30 : Progresul București — 
Voința Sighișoara (f l)«



FOTBAL Ultimele pregătiri pentru jocurile etapei a VIII-a
„ JIUL-FARUL

a avut joi, în 
cam- 

ad- 
i jo- 

Re- 
mi-

• Jiul 
ința Petroșeni (din < 
matul regional), un 
rsar potrivit pentru 
l-școală săptămînal. 
Itatul (4—0 pentru 
ri) interesează mai puțin, 
ii importante fiind obiec- 
ele urmărite de antre- 
ri: jocul de ansamblu, 
sul la poartă, legătura 
re compartimente. Toți 
.ătorii au manifestat o 
osebită vervă de joc și 
resc să cîștige partida

duminică, cu Farul. în 
ivința formației, se va 
osi „11 "-le aliniat în me
ii cu Rapid, mai puțin 
rtarul 
ntat la 
a, s-ar 
:are să 
re s-a mișcat 
■namente. (T. 
resp.).
• Farul a poposit cîteva 
ie la Hunedoara unde a 
sținut un joc amical cu 
rmația locală Metalul, 
•i 6 000 de spectatori au

parte, 
două 

domi- 
apăra-

Ion Vasile, 
mină, 
putea 
joace

acci-
De aseme- 
ca la îna- 
V. Ionescu 
bine la an-
Cornea —

St satisfăcuti, în 
evoluția celor 

hipe. Oaspeții au 
t mai mult, dar 
a metalurgiștilor s-a do- 
■dit a fi la “
-1 (0—0), 
arcate de 

min. 72
letalul) în min. 75. Pentru 
eciul -«feu Jiul, antrenorul 
ărdărescu ne-a comunicat 
mătoarea formație : Man
ii (Uțu) — M. Georgescu, 
lvescu, Mareș, Pleșa — 
imfir, Koszka — Tufan, 
ncu, Manolache, Kallo. 
r. Albu — coresp.).
• ARBITRI: C. PETREA, 

Constantin, C. Marin, 
ti din București.

post. Rezultat : 
prin golurile 

Zamfir (Farul) 
și Barbovschi

IS.M.S.-PROGRESUL

• Ieșenii au jucat joi 
ț Victoria Roman, din ca- 
goria C. Sparing-parte- 
îrji s-au comportat bine 
ît în atac cît și în apă- 
re, în sensul că au ridi- 
it suficient de multe pro-

jeme atît înaintașilor de 
C.S.M.S., cît și apărăto- 

lor echipei locale. Atacul 
șean, care se pregătește 
întru o , evoluție bună în 
prtida cu liderul clasa- 
entului, a arătat o viteză 
s execuție mai bună ca 
înă acum și o mai mare 
ecvență a șuturilor la 
iartă. C.S.M.S. a înscris 
ei goluri prin Stoicescu, 
uperman și Lupulescu, 

. ră a primi vreunul. For- 
ația probabilă : Constanti- 
escu — Malschi, lanul, 
ornicu, Deleanu — Ștefă- 
escu (Humă), Romilă — 
ălățeanu, Stoicescu, Lupu- 
îscu, Cuperman. (D. Dia- 
inescu — coresp. reg.).
• Progresul București a 

voluat joi la Tîrgoviște în 
impania Metalului. Rezul- 
■t: 2—2. Partida a fost 
>ectaculoasă mai ales în

repriză. Primii 
tîrgoviștenii 

(min. 24).

în- 
prin 

La

prima 
scriu 
Avramescu 
reluare Progresul domină 
și concretizează prin Șoan- 
gher (min. 69) și Mateianu 
(min. 80). Metalul egalează 
prin G. Ionescu II (min. 85). 
Jocul a fost folositor forma
ției bucureștene, care a 
utilizat tot lotul. (M. Avanu 
•— coresp.).

• ARBITRI : I. DOBRIN- 
Craiova, 
veni,

N. Barna-Tîrnă-
P. Vamoș-Tg. Mureș.

portari, Surdan, Petrovici, 
Lereter, Rotaru, Mibăilă, 
Bodrojan, Cotormani, Regep, 
Mureșan III, Popanică, Mi- 
țaru, Loncer. Partida cu 
Dinamo este așteptată în 
orașul nostru cu mult in
teres. (P. Arcan — coresp. 
reg.).

• în vederea jocului de 
la Timișoara, echipa bucu- 
reșteană s-a pregătit în a- 
ceastă săptămînă cu toată 
atenția. Joi — obișnuitul 
antrenament în familie.

ȘTIINȚA CRAIOVA- 
STEAGUL ROȘU

RAPID-DINAMO 
PITEȘTI

• Studenții craioveni au 
susținut joi o partidă de 
verificare în compania for
mației Electroputere. înain
tașii au dovedit multă poftă 
de joc, înscriind 6 goluri 
(Mihăilescu II 4, Sfîrlogea 
și Oblemenco). Se pare că 
Oblemenco își va relua 
locul în echipă, după o ab
sentă de trei săptămîni.

cu

r
I
I
I
I
I
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I echipe românești în compania unor for

mații de peste hotare. O primă dorință
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DUMINICA, ETAPA COMPLETA 
ÎN CATEGORIA A

• LA BUCUREȘTI, CUPLAJ PE „23 AUGUST", DE LA ORA 13,30 I
• PERFORMERA DE LA SEVILLA, DINAMO PITEȘTI, INTTLNEȘTE PE 
RAPID • LIDERUL DA „EXAMEN" LA IAȘI

Așadar, mîine toate cele 14 echipe 
vor fi prezente la start! O etapă com
pletă, după două săptămîni cu etape 
incomplete. Fără îndoială, meciurile 
Rapid-Dinamo Pitești și Steaua-U.T.A., 
ce se vor disputa in cuplaj pe „23 Au
gust", constituie marele punct de a- 
tracție pentru spectatorii bucureșteni. 
Ei vor vedea la lucru echipa care in 
această săptămînă a reușit la Sevilla 
să obțină un rezultat remarcabil, să se 
califice in turul al doilea al „Cupei 
orașelor tirgUri" — Dinamo Pitești. Să 
sperăm că in zilele ce vor urma vom 
avea ocazia să facem aprecieri pozitive 
și in ceea ce privește evoluțiile altor

I
I
I

este ca și Steaua și Petrolul să „remon
teze" acasă și să se califice, alături 
de piteșteni, in tururile următoare ale 
marilor competiții europene : „Cupa 
campionilor europeni" și „Cupa cupe
lor".

Un prim examen îl constituie jocuri
le etapei de inline din cadrul celei de 
a VIII-a etape a campionatului. Ce 
așteptăm ? Jocuri frumoase, de un bun 
nivel tehnic, eficace, care să satisfacă 
publicul. Și cită nevoie are publicul 
nostru de o asemenea satisfacție din 
partea fotbaliștilor I

In afara meciurilor din Capitală, cu 
mult interes este așteptat jocul de la 
lași. Va continua Progresul șirul victo-

riilor ? Sau Stoicescu (C.S.M.S.) ii va 
încurca pe „bancari" ? Sînt semne de 
întrebare la care nu putem răspunde 
în rîndurile de față. Dar Știința Cra
iova, imbatabilă acasă, va capota ea 
oare in fața brașovenilor ? Nu e impo
sibil. Poți să știi ce-ți oferă fotbalul ?

La Ploiești, Petrolul va trebui să 
joace foarte serios în fața studenților 
din Cluj pentru a obține cele două 
puncte, și tot atît de serios va trebui 
să se întrebuințeze și Farul pentru un 
rezultat onorabil în fața Jiului, greu 
de intrecut pe teren propriu. Un joc 
dificil susțin dinamoviștii bucureșteni 
la Timișoara, cu Politehnica. Stu
denții, după părerea noastră, vor forța 
victoria, ținînd seamă de situația lor 
critică în clasament la această oră 
Prin simplă impresie, indicăm un re
zultat 
Popa, 
acord 
acasă.

Dar, 
te cele șapte meciuri așteptăm, cum 
am mai spus, MECIURI DE BUNA CA
LITATE, jucători care să manifeste o 
FORMĂ DEOSEBITĂ, care să intre in 
vederile selecționerilor.

Căci, o nouă serie de jocuri interna
ționale bat la ușă.

de egalitate, deși s-ar putea ca 
Pîrcălab, Frățilă să nu fie de 
și să se întoarcă cu două puncte

indiferent de învingători, in toa-

C. MAM U
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POLITEHNICA TIMI- 
SOARA-DINAMO 

BUCUREȘTI

ti-• Antrenorii echipei 
mișorene au două proble
me de rezolvat: 1. Conso
lidarea unei formule de 
echipă (care se pare că este 
în curs de definitivare) și 
omogenizarea ei; 2. îmbu
nătățirea jocului înaintării 
(incisivitate, eficacitate). 
Pentru îndeplinirea acestor 
obiective au fost orientate, 
în această săptămînă, toate 
forțele. Formația nu va fi 
definitivată decît duminică 
dimineața, din următorul 
lot: P. Popa, Ardeleanu —

Sînt probleme în ceea ce 
privește alcătuirea forma
ției pentru că și Nunweil- 
ler III și fratele său Nun- 
weiller VI sînt accidentat! 
din meciul susținut dumi
nica trecută cu Rapid. De 
aceea, antrenorii Tr. Iones
cu și A. Niculescu ne-au 
comunicat formația cu sem
nele de întrebare aminti
te : Datcu
weiller III,
Stoenescu 
Nunweiller 
Frățilă, D.

• ARBITRI: G. NIȚESGU- 
Sibiu, E. Bucșe-Sibiu, M. Is- 
pas-Mediaș.

— Popa, Nun- 
Nunweiller IV,
— Ghergheli, 
VI — Pîrcălab, 
Ene, Haidu.

du-

LA ZI
MJINE, LA TG. MUREȘ : A.S.A. — F. C. KARL MARX STADT

V r
A.S.A. și formația F. C. Karl Marx

■ — A.S.A. Tg. Mureș din etapa a Vil-a 
13 octombrie.

La Tg. Mureș se va disputa mîine meciul international dintre echipa locală 
' n „. .. (r Germană). Partida Gaz metan Mediaș

a categoriei B
Stadt

a fost reprogramată pentru

DE LA F. R. FOTBAL

Serviciul de legitimări anunță conducerile secțiilor 
goriile A, B sau G că începînd de Ia 10 octombrie a.c. 
jucători noi se primesc numai în zilele de luni, marți, miercuri și joi. Zilele de vineri 
și sîmbătă sînt rezervate numai pentru eliberarea carnetelor.

Cererile de legitimare ale jucătorilor noi vor purta viza medicală, fără de care 
nu vor fi primite pentru rezolvare.

de fotbal cu echipe în cate- 
actele pentru legitimarea de

OMOLOGATE CU 3—0

Două meciuri din cadrul categoriei G, seria Sud, au fost omologate cu 3__0.
Este vorba de partidele I.M.U. Medgidia — Tehnometal București, disputată Ia 25 sep
tembrie și Metalul Tîrgoviște — C.F.R. Roșiori, care a avut loc la 2 octombrie. 
In arabele cazuri meciurile au fost întrerupte din cauza echipelor oaspe. Luînd în 
discuție aceste cazuri, comisia de disciplină din cadrul F. R. Fotbal a hotărît ca jocu
rile să revină cu 3—0 formațiilor I.M.U. Medgidia și Metalul Tîrgoviște.

MECIURI INTERNAȚIONALE LA SUCEAVA ȘI RM. VÎLCEA

Primele două partide internaționale din acest sezon ale reprezentativei de 
juniori vor avea Ioc la Suceava și Rm. Vîlcea, după următorul program :

16 octombrie. Suceava : România — Polonia
23 octombrie, Rm. Vîlcea : România — R. D. Germană

• Rapid și-a încheiat pre
gătirile pentru partida cu 
Dinamo Pitești tot cu un 
joc international, cel 
F.C. Karl Marx Stadt. An
trenorii giuleșteni au pro
bleme în ce privește mijlo
cașii. După cum ne-au co
municat, ei nu s-au hotă- 
rît încă pe cine să alinieze 
pe teren 
Georgescu, Jamaischi, Mi- 
troi.

Formația 
ducanu (Andrei) — Lupescu, 
Motroc, C. Dan, Greavu — 
Jamaischi, Mitroi — Năstu- 
rescu, Dumitriu, I. 
Codreanu.

• Piteștenil, 
după succesul de 
au făcut antrenamente ușoa
re, de menținere a formei. 
Formația probabilă : Co- 
man — I. Popescu, Barbu, 
I. Stelian, Olteanu — Do- 
brin, Țîrcovnicu — C. Radu, 
Naghi, Țurcan, Prepurgel.

• ARBITRI : N. CURSA- 
RU, V. Gligorescu, C. Dra- 
gu — Ploiești.

din „trio“-ul

probabilă : Ră-

Ionescu.

optlmiști 
miercuri,

STEAUA-U.T.A
• Desigur, Steaua a avut 

un joc greu cu R.C. Stras
bourg și principala preocu
pare a conducerii tehnice 
a bucureștenilor a fost re
cuperarea forțelor. Pentru 
jocul cu U.T.A., Steaua nu 
anunță modificări în forma
ție. Deci: Suciu — Chiru, 
Jenei, D. Niculaie, Sătmă- 
reanu — Negrea, D. Popes
cu — S. Avram, Constantin, 
Voinea, Raksi.
• Joi, după-amiază, fot

baliștii arădeni — ne trans
mite corespondentul nostru 
Ștelan Iacob au — sus
ținut un joc de verificare 
la Lipova ; U.T.A.—-Luptă
torul Lipova 5—1 (3—0).

Formația probabilă : Cor
nea — Birău, Bacos, Meț- 
cas, Igna — Comisar, Chivu 
— Moț, Tr. Popescu, Țîr- 
lea, Axente.

• ARBITRI: O. COM$A 
(Craiova), St. Patkos, T. Cos- 
tan (Oradea).

DUPĂ UN... 
5-1

Desigur, In lumea i,diviziei“ B se co
mentează încă naufragiul suferit de că
tre dinamoviștii băcăoani, la București, 
în fața Științei. Echipa antrenată de 
Constantin Teașcă, principala candidată 
la șefia seriei (pînă atunci), venise în 
Capitală aureolată de faptul că nu pri
mise, in cinci etape, nici un gol. Este o 
performanță care nu stă la îndemîna 
oricui. Dar, duminică dimineața, pe 
^Politehnica”, băcăoanii au primit „ele
gant^ cinci goluri, nereușind să înscrie 

lovitură de la 11 
surprinzătoare și 
suporterii echipei 
văzuseră în „A“ 
din primele eta-

Craiovenii doresc ca 
minică să realizeze prima 
lor victorie în lața Steagu
lui roșu. Formația probabi
lă : Vasilescu — Mihăilescu 
I, Mincă, M. Marcel, De
liu — Strîmbeanu, Bîtlan
— Niță, Sfîrlogea, Oble
menco, Cîrciumărescu. (C. 
Marica — coresp.).

• Steagul roșu a plecat 
la Craiova cu următorii ju
cători : Pilea, Ivăncescu, 
Jenei, Naghi, Campo, Alecu, 
Zaharia, Pescaru, Năîtănăi- 
iă, Sigheli, Budai, Necula, 
Gane, Goran, Gyorii. Ste
garii au jucat joi cu Me- 
trom și au cîștigat cu 4—2 
(2—0). Echipa s-a mișcat 
bine, dar cu acest prilej 
s-a 
care nici n-a făcut 
sarea la Craiova. (C. Gruia
— coresp. reg.).

• ARBITRI i EM.
TIN, A. Miinich, Gh. Rete
zau — toți din București.

accidentat Selymesi
depla-

MAR-

PETROLUL-UNIVERSI- 
TATEA CLUJ

• Din tabăra petroliști
lor nu am primit nici un 
fel de veste. Dar, cum de 
regulă o formație care sa
tisface nu este schimbată, 
vi-o reamintim pe cea care 
a realizat „egalul" de Ia 
Brașov, presupunînd că ea 
va fi aliniată și duminică, 
dacă Iuhas și Boc nu se 
vor restabili: Sfetcu — Pa- 
honțu, Dragotnir, Florea, 
Mocanu — Dincuță, Badea 
— Roman, Dridea I, Dridea 
II, Moldoveanu.

• De la Cluj, corespon
dentul nostru V. Morea ne 
anunță noi indisponibili
tăți — Gaboraș și Ringhea- 
nu Iată formația probabilă: 
Moldovan — Anca, Costin, 
Grăjdeanu, Cîmpeanu — 
Al. Vasile, Bretan — Mar- 
cu (Ivan suc), 
Adam, Szabo.

• ARBITRI : 
D. Isăcescu, I. 
București.

decît unul singur, din 
m. „Lovitura» a fost 
grea mai ales pentru 
moldovene care o șl 
după șirul de succese __  .______ ____
pe. Pentru martorii jocului de duminică 
dimineața însă rezultatul final al întâl
nirii n-a avut în el nimic neașteptat, el 
reprezentind diferența de „greutate" 
dintre cele două formații. Să ne expli
căm.

Mai întîi, despre învingători : Știința 
București se prezintă în acest campionat 
mai matură decît in ediția trecută. Și 
aceasta nu-i determinată doar de pre
zența lui Unguroiu, jucător cu vechi 
state de serviciu, ci de învățarea mai 
aprofundată a unor lucruri noi, ținînd de 
fotbalul modern. Activitatea prodigioasă 
a tinărului Angelescu în mijlocul tere
nului, îndeosebi sub raportul probleme
lor apărării, îngăduie lui Halagian să se 
consacre muncii de... creație, de punere 
în valoare a celor trei „vîrfuri” — Cior- 
noavă, Lucescu și Unguroiu. Pe de altă 
parte, la nivelul „virfurilor", studenții 
au adus in acest sezon o serie de „in
venții” care merită toată atenția. Ele 
privesc debarasarea de chingile „pos
tului", fiecare dintre ei „plimbîndu-se“ 
prin toată zona defensivă a adversaru
lui, derutîndu-și astfel oamenii care-i 
păzesc direct. Adăugind preocuparea în
tregii formații pentru jocul constructiv- 
colectiv, preocupare bazată pe niște po
sibilități fizice, tehnice și tactice exis
tente, aveam o imagine a valorii actuale 
a tinerei formații studențești.

La fel de tînără este și. echipa băcă- 
oană, dar diferența față de adversara 
de duminică este sensibilă atunci cind 
încercăm să-i determinăm valoarea. Di
namo Bacău — așa cum s-a prezentat — 
este o echipă „subțire”, fragilă. Și a- 
ceastă fragilitate atinge toate compar
timentele formației. In plus „fluc
tuația de cadre" din ultimele sap- 
tămini (schimbări în toate liniile, re
distribuiri de roluri, vezi Nedelcu. Rod
nic etc) a dus și la dereglări în ceea ce 
privește jocul pe compartimente și in 
ansamblu al formației. In meciul cu Ști
ința, de exemplu, în jocul fundașilor 
centrali — Vâtafu și Nedelcu — au e- 
xistat dereglări care au transformat a- 
ceastă zonă înțr-un „bulevard al impă- 
cării" pentru înaintașii bucureșteni, 
ceasta în ciuda faptului că Nedelcu 
fost cel mai bun om al oaspeților.

Cît privește jocul înaintării, este greu 
de crezut că un asemenea atac, alcătuit 
în majoritate din oameni sub 1,75 m, 
se poate angaja într-o luptă directă cu 
o aparare superioară dotată fizic. Sub
tilitățile tehnice ale lui Boroș, de pildă, 
nu i-au putut suplini diferența de înăl
țime și greutate, el fiind „luat cu totul" 
de apărătorii din față. Concluziile se 
impun de la sine cu atît mai mult cu 
cit, în prezent, Boroș pare a fi cel mai 
valoros atacant al dinamoviștilor.

Birou! secției de fotbal a asociației 
băcăoane și antrenorul C. Teașcă au da
toria de a lua măsurile corespunzătoare 
pentru lichidarea lipsurilor serioase ie
șite la iveală la prima confruntare cu 
un adversar redutabil. In fața fotbaliști- 
lor băcăoani stau încă douăzeci de eta- 
p.e’ ,P.ec^ Posibilități de reabilitare exis
ta. ba le folosească.

a- 
a

V. P.

DE LA I.E.B.S

Mustețea,

A. BENTU, 
Hrisafi —

• Pentru cuplajul de fotbal RA
PID— DIN AMO PITEȘTI și STEAUA 
—U.T.A. de duminică 9 octombrie 
1966, de Ia ora 13,30 pe stadionul „23 
August", biletele se găsesc de vînza- 
re la casele speciale din str. Ion 
Vidu, Pronosport calea Victoriei nr. 
2, agenția C.C.A. bd. Gh. Gheorghiu- 
Dej, stadioanele Republicii, Dinamo, 
Giulești, parcul halelor Obor și pa
tinoarul „23 August”

• Aceleași case vor vinde, înce
pînd de luni io octombrie, bilete pen
tru Intîlnirea Internațională de fot
bal STEAUA — F. C.STRASBOURG 
(Franța) de miercuri 12 octombrie și 
pentru Intîlnirea Internațională de 
box ROMÂNIA — SCOȚIA, de joi 13 
octombrie.

• LOTO «PRONOSPORT «LOTO «PRONOSPORT •

octombrie 
600" plus 
la 75.000

concursul

Săptămînă de săptămînă concursurile PRO
NOSPORT oferă, la premiul excepțional, un 
autoturism și diferența în bani, pînă la con
curența sumei de 75.000 lei.

Astfel și concursul de mîine 9 
beneficiază de un autoturism „Fiat 
suma de 36.500 lei (diferența pînă 
lei, valoarea integrală a premiului).

Pentru a putea participa la
PRONOSPORT de mîine depuneți-vă neîntîr- 
ziat buletinele, astăzi fiind ultima zi.

Iată acum programul concursului PRONO
SPORT nr. 42 de duminică 16 octombrie 1966 : 
I. Polonia (tineret) — România (tineret), II. 
România (juniori) — Polonia (juniori), III. Me
troul Brașov — Dinamo Bacău, IV. Poiana 
Cîmpina — Siderurgistul Galați, V. Oțelul 
Galați 
Mare 
— Clujeana Cluj, VIII. Atalanta — 
IX. Foggia — Venezia, X. Lecco - 
nazionale, XI. “ 
Bologna, XIII.

- Știința București, VI. Minerul Baia 
A.S.A. Tg. Mureș, VII. Crișul Oradea 

Napoli, 
• Inter

Roma — Cagliari, XII. Spăl — 
Torino — Juventus.

LOTO
Loto din 7 octombrie 1966, au

Premiul special: 82 12 1
Fond de premii: 1.022.665 lei din care re

port la premiul special 201.949 lei.
Tragerea următoare va avea loc vineri 14 

octombrie 1966, la București.
UN FRUMOS SUCCES LA PRONOSPORT: 
146.677 LEI OBȚINUȚI PE UN BULETIN 50’/» 

PRONOSPORT
Premiile concursului Pronosport nr. 40 din 

2 octombrie 1966.
Premiul excepțional: 1 variantă a 75.000 lei 

(un autoturism „Fiat 600“ și 36.500 lei 
merar).

Categoria 
Categoria 
Categoria
Categoria
Premiul excepțional a revenit participantu

lui Meiu Vasile din Ploiești, pe un buletin 
50°/o, care pe lingă premiul de categoria I 
a mai obținut 2,5 premii categoria a II-a, 5 
premii categoria a III-a și 5 premii categoria 
a IV-a, realizînd astfel un frumos cîștig în 
valoare totală de 146.677 lei.

nu-

La tragerea
fost extrase din urnă următoarele numere • 
61 82 12 44 1 22 23 9 58 83

I: 
a 
a 
a

0,5 variante a 51.055 iei
II- a: 9,5 variante a 6.717
III- a: 97 variante a 657
IV- a: 698 variante a 109

Rubrică redactată de Administrația de 
Stat Loto-Pronosport,



Viitorul gimnasticii- | 
dificultate, frumusețe ! 

și originalitate sporite
Păreri ale specialiștilor Ș 

Nupă campionatele mondiale-ediția 1966 I
Tripla medaliată a campionatelor gimnasta sovietică Natalia Kucinskaia, într-o sfoară laterală la sal...

U
n eveniment sportiv de proporții și, mai ales, la nivelul excepțional al celei de-a 
XV!-a ediții a oampionatelor mondiale de gimnastică, încheiate recent la Dortmund, 
trebuia să dea loc la numeroase comentarii și aprecieri ale specialiștilor sosiți acolo 
din toate colțurile lumii. Toți au urmărit cu deosebit interes întrecerile, au filmat, au 
fotografiat, și-au notat impresiile, cu scopul de a învăța din experiența celor mai buni, 
de a desprinde noul și esențialul, de a stabili orientarea viitoare a gimnasticii'. 

De-a lungul „mondialelor” am consemnat cîteva declarații. Este vorba de 
păreri ale unor membri din conducerea Federației internaționale și ale unor antre
nori sau arbitri despre această mare competiție și, implicit, despre nivelul la care 
ta ajuns astăzi gimnastica în diferitele țări ale lumii, despre perspectivele de dez
voltare a acestei discipline sportive, despre specificul pregătirii pentru atingerea 
celor mai înalte performanțe.

IVAN IVANCEVIG (Iugos
lavia), președintele Comisiei 
tehnice masculine a F.I.G. i 
.Mă voi referi, cum este și 
firesc, ia Întrecerea bărbați
lor. Trebuie să spun de ia 
Început că nivelul gimnasticii 
masculine a crescut toarte 
mult in ultimii ani -, un mare 
număr de echipe evoluează 
azi la un nivel foarte ridicat. 
Înainte de începerea Întrece
rilor, celor care mi-au solici
tat pronosticuri le-am răspuns 
că la fiecare probă individua
lă vom avea intre 16 și 20 de 
gimnaști candidați ia titlu.

Acest lucru s-a și adeverit. 
Pregătirea tehnică a sportivi
lor iruntași este așa de apro
piată, incit de multe ori nu
mai forma momentană sau 
dispoziția de lucru din ziua 
respectivă a hotărit .soarta” 
medaliilor. De aceea, consi
der că pregătirea psihologică 
a gimnaștilor are astăzi un 
rol deosebit, iar pe viitor im
portanța ei va crește din ce 
in ce mai mult.

Egalizarea nivelului de pre
gătire tehnică impune elabo
rarea unui nou regulament 
privind aprecierea calității 
exercițiilor, cu scopul de a

stabili criterii mai precise de 
departajare.

in fața, gimnasticii mascu
line de performanță se Între
zărește astăzi un drum nou. 
Este calea virtuozității artis
tice. In viitor vor avea suc
ces numai acei gimnaști care 
vor ști să riște, adică să exe
cute mișcări cu un grad de 
dificultate foarte mare. Și 
aceasta nu oricum, ci în com
binații originale și spectacu-

ELLEN BERGER (R.D. Germană), antre- 
noarea echipei feminine : „Părerea mea este că 
nici o competiție internațională de pînă acum 
nu a atins culmi atît de ridicate în privința 
calității exercițiilor ca actuala ediție a cam
pionatelor mondiale. Gimnastica devine din ce 
în ce mai grea și din ce în ce mai frumoasă. 
Fruntașele acestei discipline sportive an ajuns, 
de exemplu în privința elementelor acrobatice, 
să-i întreacă chiar pe băieți. Nu este exclus 
ca Ia viitoarele mari întreceri gimnastele să 
execute dublu-salturi.

Rezultatele înalte nu se pot obține fără o 
muncă asiduă. Gimnastele noastre lucrează în 
fiecare zi în medie 4 ore, dar pentru viitor 
acest volum va fi insuficient. Uir alt deziderat

★ ★

M. L. UKRAN (Uniunea Sovietică) : antre
nor : „Exercițiile pe care le-am urmărit la 
campionatele mondiale s-au caracterizat prin 
cultura deosebită â mișcărilor. Gimnăștii au 
executat multe elemente grele, cu o tehnică 
înaltă. Acest lucru -nu este posibil fără o*pre- 
gătire fizică deosebită, în cadrul căreia dezvol
tarea tuturor calităților este împletită armo
nios. Este drept că în gimnastica1 masculină 
elanul a căpătat o pondere mai mare decît în 
trecut, iar forța a trecut pe planul al doilea. 
Acest lucru nu înseamnă însă că trebuie să

important: gimnastica trebuie practicată de 
puriu. De la vîrsta de 7 ani se poate încep 
pregătirea cu jocuri, cu exerciții ușoare, a$ec 
vate. La 10 ani se trece la pregătirea specială 
Numai astfel pot fi obținute performanțe va 
Ioroase la o vîrstă fragedă. Exemplul cel ma 
convingător în această privință este gimnast 
sovietică Natalia Kucinskaia care, la 17 ani, 
obtinut 3 medalii de aur*.

★

renunțăm la dezvoltarea forței gimnaștîloi 
Mai ales la unele aparate, cum ar fi inelele 
această calitate este imperios necesară. Rezul 
tate înalte vor putea fi obținute și în viițo 
numai dacă va exista o concordanță între toa 
te calitățile fizice.

Am observat de-a lungul competiției că îi 
cadrul tuturor echipelor gimnăștii tineri a 
fost cei mai buni. Concluzia firească : pregăti 
rea trebuie să înceapă timpuriu, dacă vrem s 
afem rezultate înalte".

VALER1A NAGY-HERFICH (Ungaria), 
vicepreședintă a comisiei tehnice feminine a 
F.I.G. : „Calitatea exercițiilor din gimnastica 
feminină se află într-o continuă creștere în 
lumea întreagă. Nivelul fruntașelor a fost foar
te apropiat. La fiecare aparat în parte atn 
putut observa un progres tehnic considerabil, 
lucruri noi, valoroase. -Noutățile au avut da
rul să ne facă să anticipăm calea dezvoltării 
gimnasticii feminine la diferite probe.

La paralele, de exemplu, .progresul constă 
în executarea elementelor grele cu o tehnică 
impecabilă, cu mult elan și dinamism, trece
rea de la un element greu la altul iăcîndu-se 
pe neobservate, fără pauze sau mișcări mai 
ușoare. Exercițiile la sol sînt și vor ii și mai 
muit legate de noțiunea de artă ; pe lîngă 
elementele acrobatice de mare dificultate, cum 
ar fi salturile întinse cu șurub, serii de răstur
nări ș, salturi, o pondere mare o au mișcările 
și combinațiile artistice, Ușurința cu care se 
execută chiar și elementele cele mai dificile și 
faptul că ele sint încadrate între pași de dans, 
sărituri artistice și piruete dau „solurilor" un 
caracter din ce în ce mai pronunțat de dans, 
de artă. N-aș vrea însă să se înțeleagă prin 
aceasta că acrobatica ar avea o importanță 
mai mică și că baletul și dansul predomină. 
Se impune necesitatea îmbinării lor armonioa
se și executarea întregului exercițiu la un ni
ce. artistic înalt. O situație asemănătoare este 
și ia bîmă. Extremele, adică un exercițiu ba
zat numai pe elemente acrobatice grele, fără 
„artistică", sau invers, nu au ce căuta în gim
nastica de performanță. La acest aparat pro
gresul înregistrat se referă, în special, la îm-

★ ★

bunătățirea siguranței, preciziei și expresivi
tății în execuție.

La sărituri, de asemenea, am putut observa 
străduința unor gimnaste de a aduce ceva nou. 
Mă refer la săriturile cu șurub (întoarcere de 
360 de grade în timpul celui de al doilea zbor) 
executate de cîteva gimnaste sovietice, e drept, 
cu unele mici greșeli și fără înălțime sufici
entă. Acestea sînt însă cele mai grele sărituri 
executate pînă acum în gimnastica feminină. 
Săriturile „yamashita” (stind pe mîini și echer 
în timpul celui de al doilea zbor) nu mai con
stituie o raritate.

în general, putem spune că linia de dezvol
tare a gimnasticii feminine se îndreaptă nu 
numai spre o execuție tehnică corectă, ci și 
spre lucrul dinamic, bazat pe continuitate la 
toate aparatele. Dispar elementele și părțile 
statice și cele de forță pură, locul lor fiind 
ocupat de cele de elan.

îmi îngădui să vă împărtășesc cîteva impre
sii despre gimnastele române. Mi-a plăcut în 
special Elena Ceampelea la bîrnă, aparat la 
care ea a lucrat frumos și cu siguranță, impre- 
sionînd ou „flic-flac”-ul înapoi, element greu, 
executat, în afară de ea, numai de către o 
singură gimnastă, reprezentanta R.D.G., Erika 
Zuchold".

★

N. TSUKAWAKI (Japonia),, 
antrenor coordonator al echi
pei masculine: .Desigur, nu 
pot să fiu decît mulțumit de 
comportarea echipei japone
ze. Adevărul este că _ ne-am 
pregătit bine. în gimnastică, 
ca și în alte sporturi, nu, poți 
obține astăzi performanțe da
că nu muncești mult, chiar 
ioarte mult. Acasă, gimnăștii 
mei lucrează de 5—6 ori pe 
săptămină intre 3'/i și 5 ore 
la un antrenament, trecînd 
prin toate aparatele. înaintea 
și in timpul campionatelor

★

mondiale am încercat un pro
gram nou, care a dat rezul
tate bune în menținerea for
mei sportive și a condiției fi
zice. lată cîteva amănunte ale 
acestui program: deșteptare 
la ora 4 dimineața și înviora
re cu exerciții ușoare ; la ora 
â, gimnaștilor li se servește 
ceaiul, apoi se pleacă spre 
sală în plimbare ușoară; la 
ora 6, masa de dimineață, ur
mată de o plimbare scurtă, 
de un siert de oră, în jurul 
sălii; între 6'/2 și 7‘/2 antre-

★

nament. După acest .prograrl 
matinal, gimnăștii. noștri s-ai 
simțit foarte bine.

In privința viitorului gim
nasticii cred că deocamdată — 
cel puțin pînă la Jocurile O 
limpice din Mexic — se vt 
menține linia actuală, adicc 
cea înregistrată la pțrezentelt 
campionate mondiale^'

* ★

D. SOTORNIK (Cehoslovacia), antrenorul 
echipei masculine: .La aceste campionate 
mondiale ioarte greu puteai să-i... desparți 
pe cei mai buni de cei buni. Pe cine l-a... 
ținut nervii mai bine aceia a devenit meda
liat. Nivelul tehnic, în special la echipele 
fruntașe, a fost deosebit de înalt.

Cum se poate ajunge astăzi pe culmile per
formanței? — iată întrebarea pe care și-o 
pun toți specialiștii. In primul rind, angre- 
nînd în practicarea gimnasticii mulți copii, 
de la vîrsta de 8—9 ani și parcurgînd cu ei 
o adevărată școală a mișcării. La început, o 
atenție deosebită se acordă formării unei ți
nute corecte — specifică gimnasticii, dezval-

•fc
tării mobilității — mai ales în articulațiile 
coxotemurale, însușirii- unui ritm optim fi 
mișcare și unei orientări corecte în spațiu 
Pregătirea specifică pe aparate începe ic 
băieți la 11—12 ani. In continuare, trebuie 
să se lucreze zilnic sau chiar de două ori pe 
zi cel puțin 2 ore la un antrenament"

RATHE W1ESENBERGER 
(Austria), membră a Comisiei 
tehnice feminine a F.Î.G., ar
bitră : „A fost o competiție 
destul de greu de arbitrat. 
Unele țări ș-au prezentat cu 
echipe pregătite îă un nivel 
foarte înalt cum au fost Ceho
slovacia, Uniunea Sovietică sau 
Japonia, Nivelul de astăzi al 
gimnasticii a crescut așa de 
mult, incit destul de puține 
sportive, numai cele cu un ta
lent deosebit și care muncesc 
cu dăruire totală pot atinge 
culmile performanței. Rezulta

tul acestei munci intense este 
ușurința deosebită cu care lu
crează fruntașele acestui sport: 
ai impresia că se joacă pe a- 
parate.

Cea mai frumoasă probă a 
„mondialelor" a fost, după pă
rerea mea, solul. Aici gimnas
tele au venit cu combinații 
de-a dreptul uimitoare. Este 
greu de precizat care dintre 
stilurile diferitelor echipe este 
mai valoros. Cum unor oa
meni le place mai mult opera, 
altora opereta, sau muzica 
ușoară, așa și la „sol" pe unii 
i au impresionat mai mult exer

cițiile axate cu precădere pe 
elemente acrobatice, pe alții 
cele bazate pe mișcări artisti
ce și de balet. După părerea 
mea, un viitor mai mare are 
stilul „Ceaslavska”, mai aproa
pe de noțiunea de gimnastică 
sportivă, decît cel al gimnas
telor sovietice, orientat mult 
spre dansul clasic*.

K/A

RADKA PENCEVA (Bulga
ria), antreeioare de stat, arbi
tră : „Cred că echipele femi
nine participante Ia campio
natele mondiale ar putea fi 
împărțite după nivelul de pre
gătire în 3 categorii : în pri
ma grupă intră Cehoslovacia, 
Uniunea Sovietică, Japonia și 
R.D. Germană, care pot fi no
tate cu calificativul excepțio
nal; în cea de a doua Unga
ria, S.U-A., Franța, Bulgaria 
și Suedia cu calificativul bine, 
iar în a treia celelalte for

mații cu „suficient". Dar chiai 
și în ultima grupă există for
mații care merită toată lauda, 
care pină acum s-au prezentat 
numai la individual, iar acum 
au venit cn echipe destul de 
bine pregătite, cum ar fi Cu
ba, Australia, Canada, Noua 
Zcelandă. Acest lucru dove
dește că gimnastica, ca disci
plină sportivă, devine tot mai 
populară. S-ar putea ca în 
viitor „cele noi” să producă 
surprize la marile întreceri 
internaționale.

Pentru atingerea performan
țelor înalte o importanță mare

va avea concepția unitară d< 
pregătire, începînd de la lu
crul cu copiii și terminînd ci 
loturile reprezentative. în Ca
drul pregătirii un accent ti 
mai mare va cădea pe greu
tate, dinamism și forma artis 
tică de prezentare a exerciții- 
lor".

MARILYN SAVAGE (Canada), antrenoarea 
echipei feminine: „Nivelul de prezentare a 
echipelor fruntașe în concursul feminin m-a 
emoționat. Mi-au plăcut în special gimnastele 
sovietice.

Gimnastica feminină de azi a ajuns pe 
culmi nebănuite pînă acum cîțiva ani. Fete 
tinere, chiar fetite execută elemente și exer
ciții foarte dificile. De exemplu, la paralele 
unele exerciții conțin numai mișcări grele.

Cred, totuși, că viitorul acestei discipline 
nu constă numai în îngreunarea din ce în ce

mai mare a exercițiilor. Caracterul de femi
nitate va trebui păstrat, mai ales la sol, unde 
însăși acompaniamentul muzical implică pre
zența elementului liric*.

Interviuri consemnate de
1I.DICO RUSSU-ȘI8IANU



VARIETĂȚI

RECLAMA

Teatrul londonez „Gol
den Star" a prezentat de 
curînd premiera unei piese 
polițiste. Cum în capitala 
Angliei astfel de piese au 
încetat de mult să facă... 
rețete sigure, teatrul în 
chestiune s-a gîndit să 
susțină spectacolul printr-o 
reclamă atrăgătoare. Au 
fost tipărite afișe pe care 
s-a scris : „LA FEL DE 
PASIONANT CA FINALA 
CAMPIONATULUI MON
DIAL DE FOTBAL".

FORȚĂ, NU GLUMĂ!

Un... Hercule modern 
este tînărui Rudolf Mang, 
în etate de 16 ani. El și-a 
dovedit forța cu prilejul 
campionatelor de haltere- 
juniori ale R.F. Germane, 
obținînd la totalul celor 
trei stiluri rezultatul de 
necrezut de 450 de kilo
grame (150 — 135 — 165) !

Bineînțeles însă că 
’ ixfblf Mang nu seamănă 

eu... Horia Căciulescu, ei 
are 105 kilograme, iar cir
cumferința pieptului este 
de... 129 de centimetri.

CICLISTUL DIN BRASOV
In aceste zile, la puțin 

timp după „Turul ciclist al 
României", poate că e cel 
mai nimerit prilej să rele
văm performanța pe care 
o realizează cu regulari
tate, în fiecare an, un ci
clist din Brașov: Hans 
Kessler. El face cursa 
Mediaș—București și retur 
cu bicicleta sa de oraș

■Și „poanta" abia ur
mează : temerarul nostru

ciclist a împlinit recent 
respectabila vîrstă de... 70 
de ani Sportiv convins 
din tinerețe, el a început 
acum 10 ani să practice 
ciclismul, considerînd că 
în felul acesta va reuși să 
...țină în șah reumatismul 
care începuse sa-i dea tîr- 
coale. Și, în bună măsură, 
acest „tratament" s-a do
vedit eficace...

IN LUPTĂ PENTRU BALON

De unde știm asta ? De 
la... fiul său, inginerul 
Gert Kessler, care ne-a 
trimis, fără știrea tatălui 
său, o scrisoare din care 
am extras datele de mai 
sus. „Avînd în vedere cir
culația rutieră din ce în 
ce mai intensă, l-am rugat 
de nu știu cite ori să re
nunțe Ia aceste călătorii 
de unul singur. Dar... l-am 
ambiționat mai rău“.

Iar în finalul scrisorii, 
o confidentă: „Tata m-a 
rugat să nu vă scriu aceste 
rînduri. Să scrii tovarăși
lor de la „Sportul* abia 
peste 10 ani, cînd voi a- 
vea 80 .’ Deocamdată... mai 
sînt tinăr !*...

Ce spuneți, stimați ci
titori ? Cînd vă lua ți o bi
cicletă ?

FELICITĂRI I Pe concret b

Doi tineri sportivi, lup
tătorul Ion Baciu, cam
pion al țării, și fosta 
campioană de junioare 
la tenis de masă, Maria
na Jandrescu, au făcut 
zilele acestea un pas im
portant în viață : s-au 
căsătorit.

Mirele are 22 de ani, 
iar mireasa 21.

O pereche tînără, care 
pornește în viață cu în
credere, cu entuziasmul 
caracteristic acestor ani.

Zîmbetul lor fericit 
este o mărturisire în a- 
cest sens.

Felicitările noastre!

PELE LA... ARAD!
Călătoream cu accele

ratul, de la Timișoara 
la Reșița. In vagon, mai 
mulți tineri ascultau la 
radio un program de mu
zică ușoară. La un mo
ment dat cineva din 
grup exclamă : „Pele, 
vino și ascullă-ți melo
dia preferată 1“ O glumă 
obișnuită printre tinerii 
amatori de fotbal — 
mi-am zis — privind în 
continuare pe fereastră 
peisajul bănățean.

Dar iată că și veci
nul de bancă — un om 
serios, cu tîmplele ar
gintii — adresîndu-se a- 
celuiași tînăr și anun- 
tîndu-1 că la meciul de

ASPECTE DE TOAMNĂ

Vara, cu concedii, gala! sa tfirșit, 

Intră iarăși viafa-n ritm obișnuit

De ctnd arămia toamnă a v»

Timpul o nesigur, veșnic schimbător > 

Cînd frumos, cu soare, ctnd urit, cu 
nor

Cum se nimerește: ca și la

A-nceput iar turul, respectiv, calvarul. 

Cine va învinge: U.T.A. ? Jiul ?
Tarul ?

Cine o să poarte oare

Zile agitate, de emoții plina

Ca autobuzul care nu mai vine

Iar pe scări și-n spate lumea stă

Supără-se soața, supără-se fata,

Nu pot sta acasă, nu pot sta și gata

Chiar dacă afară toarnă cu

Patima de fotbal e o boală veche, 

Dintre sporturi, altul nu-i găsesc pe- 
rechș

Spună cine-o spune că-s într-o

Chiar în clipa-n care viața mi s-o 

stinge
Si voi trece Styxul, patima va-nvinge:

Vreau să mi se pună căpătîi, o

FLORIN IORDACHESCU

Dacă mai există un... 
dușman al fotbalului, 
care nu era de acord 
că acest sport este cel 
mai spectaculos dintre 
toate, imaginea de față 
îl va determina, credem, 
să... depună armele.

Instantaneul pe care 
il publicăm a fost sur
prins la meciul Argen
tina — R. F. Germană, 
din cadrul recentului 
campionat mondial de 
fotbal din Anglia. Cei 
doi „balerini* sînt argen
tinianul Perfumo și vest- 
germanul Haller.

Ia Reșița va juca aripa 
dreaptă i-a spus tot... 
Pele. Tînărui s-a bucu
rat nespus auzind că va 
juca și l-a asigurat că 
va înscrie un gol.

Mi-am stăpînit curio
zitatea. Totuși, așa în 
treacăt, l-am întrebat
pe cel care părea a fi
antrenorul fotbaliștilor, 
la ce oră avea să joace 
echipa Iui Pele... Mi-a
răspuns pe 
firesc, fără 
un zîmbet 
sublinierea 
deschidere

tonul cel mai 
a schița nici 
referitor la 
mea: „în
la meciul

C.S.M. Reșița — Crișul 
Oradea*.

La ora 13, pe teren 
au apărut formațiile de 
juniori din campionatul 
republican : C.F.R. Arad 
și Minerul Anina. In 
echipa arădeană l-am 
zărit și pe... „Pele* I Pe 
banca din incinta tere
nului, altă surpriză : ve
cinul din tren, antreno
rul echipei arădene, Șt. 
Perneki.

Jocul a început. Tine
rii de la C.F.R., cu 8 de- 
butanți în echipă, prin
tre care și „Pele", au 
fost surprinși de adver
sari și conduși cu 3—0. 
Mai erau puține minute 
pînă la sfîrșitul partidei 
și iată că arădenii re
duc din handicap. „Pele* 
continua însă să nu-și 
țină făgăduiala din tren. 
Cînd mai erau însă două 
minute de joc, el a pri
mit o minge, a tentat un 
apărător de la Minerul 
Anina și... a înscris 
spectaculos.

„Pele* și-a respectat 
angajamentul, îmi spuse 
atunci antrenorul Per
neki. „Dar, de unde și 
pînă unde... Pele?!*, 
l-am întrebat mirat. „Așa 
îl cheamă ! * Și mi-a în
tins carnetul de legiti
mare. într-adevăr, în 
dreptul numelui scria

cu majuscule: Pele Do- 
rel. Anul nașterii : 1950, 
luna septembrie, ziua 21. 
Așadar, avem și noi un... 
Pele 1 Se va duce oare 
vestea într-o zi și des
pre el ? Poate că da...

C. CHIRIAC

EUSEBIU SALAGEAN, 
CUGIR. — Deși are mulți 
juniori talentați, echipa 
de fotbal din localitatea 
dv.» care activează în ca
tegoria B, folosește jucă
tori cam... tomnateci care, 
firește, nu dau randament. 
Epigrama dv pune degetul 
pe rană :
Ei cînd joacă nu știi bine 
Cum ar trebui să zici : 
„Hai, băieții ! ?** Nu prea 
ține : Uhii-s tați, alții. . . . 
bunici.

MARIN NICULAE și 
ALEXANDRU DUIU,
BUCUREȘTI. — Cînd a 
boxat pentru prima oară 
cu Max Schmelling (la 
19 iunie 1936) și a pierdut 
prin K.O. în repriza a 
Xll-a, Joe Louis nu era 
campion mondial. El a cu
cerit titlul la 22 iunie 1937, 
învingîndu-1 prin K.O. în 
repriza a 8-a pe J. Brad
dock. Un an mai tîrziu 
și-a luat revanșa asupra 
lui Schmelling, scoțîndu-1 
din luptă în prima repriză. 
Louis a fost campion 
mondial la toate catego
riile pînă în 1949. cînd a 
renunțat la titlu. După el 
au urmat : E. Charles, 
Joe Walcott și Rocky 
Marciano. Acesta din urmă 
l-a învins prin K. O. în 
repriza a 8-a pe Joe 
Louis, în 1951 (Louis avea 
de-acum 37 de ani și în-

Poșta magazin.

trerupsese mult timp ac
tivitatea pugilistică). Sper 
că v-am dat toate lămu
ririle !

IULIUS DALIDIS. BUCU
REȘTI. — In ultimii 10 
ani, cele mai mari sco
ruri înregistrate în cam
pionatul categoriei A la 
fotbal au fost cele din me
ciurile Petrolul — U.T.A. 
(9—0) și Dinamo București 
— Steagul roșu (10—-1).

FRANCISC PUICAN, 
MEDIAȘ. — Vreți să știți 
dacă Dumitriu de la Ra

pid a fost vreodată gol
gheter ? Nu știu cum să 
iau întrebarea dv. : în 
glumă ?... în serios ? Ju
decind după o serie în
treagă de meciuri în care 
Dumitriu a încercat să 
dribleze și portarul nu s-ar 
putea spune că are a- 
ceastă ambiție. Să vedem : 
poate că îl... ambiționează 
răspunsul de față ! Nu 
ne-ar părea rău...

GHEORGHE OPRESCU, 
TlRGOVIȘTE. — Ați în
cercat să-l convingeți pe 
prietenul dv- că din grupa 
a Il-a a Turneului U.E.F.A. 
din 1962, de la Ploiești, au 
făcut parte Iugoslavia, 
Anglia, Olanda și Bulga
ria, dar n-ați reușit. El 
n-are încredere decît în... 
Ion Poștașul. Ce fac acum? 
Dacă vă dau dreptate, își 
pierde omul încrederea 
în subsemnatul. Este așa 
cum susțineți dv. Dar să 
nu-i spuneți că știți de 
la mine !

IOAN ONIGA, CURTICI. 
— Nu am o astfel de evi
dență. Din memorie vă pot 
cita cîteva înfrîngeri la 
scor pe teren... propriu : 
Dinamo Bacău—C.C.A. 0—8, 
Rapid—Petrolul 0—6, Di

După succesul e- - —' 
chipel Dinamo Pi- — 
tești în prima etapă 
a „Cupei orașelor = 
tîrguri". =

Socoteala de acasă,
De-i făcută cu mult sirg, E— 
Nu se poate să nu iasă
Chiar de mergi cu ea la.., rzz: 

„Tirg ‘ l ==

E. FILIP

C.S.M. Sibiu n-a •—: 
popularizat laza Ii- —• 
nală a campionatu- —: 
lui republican de 
volei juniori. (Oh. == 
Topirceanu, cores- - — 
pondent).

Cînd este un concurs mai =— 
mare ~— 

Ei nu-i fac popularizare. =zzș 
De-aceea, întrebăm, ce-ar fi 
Să-i... popularizăm aci 't —

Meciurile galei de —- 
box disputate la ===■ 
Cluj între sportivii —— 
din localitate și din 
Tg. Mureș au senii- 
nat cu niște lupte ;~.ț= 
libere.

Lumea, foarte supărată zzz. 
Pe boxeri, spunea in sală: zzi
— Tehnica ce o arată 
Nu este de loc de . gală !

șîmbătă seara, în 
timp ce ședea pe 
tușă, Mataehe (por
tarul de rezervă ai 

. Progresului) fuma 
.. țigara ,pupâ țigara.

ST fuma întreaga seară' 
Și ihi-am spus, drept 

expilcuflt :
— Din. concediul de-aslă

vară
O fi îndrăgit... CaTpuțti:

Fotbalistul Losif
Saior din echipa 
IPROFiL Dej nu 
și a plătit de mult HtE' 
chiria la blocul 
unde locuiește..

De ia bune începuturi,
Poți vedea la el cumulul -. ■
Cu bocancul trage șuturi,
Cu chiria trage., emulul.

. ’ ;
V. D. POPA .i-

Concursul nostru distractiv

Sport și perspicacitate

Ce cuvinte din terminologia sportivă vă sugerează ri—x 
aceste două desene și la care sporturi sînt folosite ? ES

Răspunsurile se primesc, toate o dată, după publi- EEz 
carea celor 24 de desene ale acestui concurs (primele zEE 
2 au apărut în pagina de „Magazin sportiv" de sap- === 
tămîna trecută).

Concursul este dotat cu premii. 7^

namo Bacău—Steagul roșu 
0—5 și, recent, C.S.M.S. 
Iași—Steaua 1—7.

PETRACHE SAVIN,
BUCUREȘTI. — Hocheis- 
tul Biro de la Steaua a 
fost bolnav. Acesta este 
motivul pentru care n-a 
jucat anul trecut. Probabil 
că, așa cum dv vă este 
dor de el, și lui îi este 
dor de... crosă și de pa
tine. Să așteptăm deci în
ceperea sezonului de ho
chei pe gheață.

MARIA TOMA, PLO
IEȘTI. — Sînteți salariată 
la I. S. Loto-Pronosport și 
faptul acesta a contribuit 
să deveniți o pasionată a 
fotbalului. Vă preocupă 
jocul dur practicat de 
unii fotbaliști. Aveți multă 
dreptate. Dar ...nu ne pu
tem supăra pe toți jucă
torii și mai ales pe Gher- 
gheli, care știe din proprie 
experiență ce consecințe 
poate avea jocul dur. Cioc
nirea lui cu Mihai Ionescu 
a fost — sîntem siguri — 
involuntară. Să-i dorim 
restabilire grabnică lui 
Ionescu, iar pînă atunci 
să-i urăm lui Sfetcu să 
nu-i mai intre goluri de 
genul celui de la Brașov !

NICU NICOARĂ, LU
DUȘ. — Nici eu nu sînt 
de acord cu ceea ce a

spus antrenorul federal 
Ilie Oană despre Mîndru : 
„Este un portar cu noroc". 
în primul rînd, nu consi
der că acest lucru este 
un... defect ! Un le aș a- 
vea eu norocul lui Mîn
dru ! Mă îndoiesc însă că 
aș putea face față numai 
cu norocul : mai trebuie 
cîte un plonjon, cîte o ie
șire oportună din poartă. 
Și la astea am... ghinion !

ION POȘTAȘU
Ilustrații : N. CLAUD IU



Ultimele întreceri ale campionatului PRIMUL MLCI EGAL AL ECHIPEI ROMÂNII

european feminin de baschet
f Urmare din pag. 1)

'Ce va fi de acum înainte ? Vom 
vedea... în seara aceasta la Cluj. în 
Sala Sporturilor vom asista la pe
nultimul act al «europenelor* și apoi, 
mîine, cînd se va hotărî care vor 
fi cele trei reprezentative răsplătite 
cu medaliile de aur, argint și bronz. 
Incontestabil, favorita pentru locul I 
este echipa U.R.S.S. Pentru celelalte 
două locuri de pe podium lupta este 
deschisă și, spre satisfacția noastră. 
Ia ea participă și baschetbalistele 
românce, care astă-seară întîlnesc 
formația Cehoslovaciei, o echipă teh
nică și cu o respectabilă medie de 
înălțime, posesoare totodată a unul 
impresionant palmares: din 1950, Ia 
toate edițiile «europenelor* la care a 
participat, a ocupat de fiecare dată 
locul II sau III. Deci o extrem de 
puternică adversară, în fata căreia.

Din culisele „europenelor"
(Urmare din pag. 1)

prin comportarea lor — o mare sa
tisfacție primului lor profesor.

• ..Publicul este de-a dreptul ex
traordinar" — ne-a declarat căpita
nul renrezentativei noastre, Anca 
Racovită. „în întreaga mea carieră 
încă nu am întîlnit oameni în tri
bune care să se dăruiască cu atîta 
pasiune întrecerii sportive. Nu de 
puține ori am simțit cum încurajă
rile clujenilor ne poartă parcă pe 
arini..."

• în ziua în care a împlinit 26 de 
ani. olandeza Greetje Wink Duvf a 
marcat în meciul cu Ungaria... 26 de 
puncte ! ■

• Clasamentul „coșgeterelor" se 
riei de la Cluj este următorul : Rat- 
vav iUnoaria) 84, Likszo (Polonia) 
78 Wink-Duvf (Olanda) 60. Smild- 
zina (U.R.S.S.) 58, Cornelia Gheorghe 
(România) 53, Sanda Dumitrescu (Vo 
mânia! 51. Ecaterina Vooel (Româ
nia) 51. Cirio (Italia) 50, Bazarevici 
(U.R.S.S.) 50, Pausich (Italia), Sokul 
(Polonia) și Suliman (România) cîte 
48

MIHAI ALBU 

selecționat in echipa 

de baschet a Europei
Sîmbătă părăsește Canitala ple- 

cînd la Ljubljana (R.S.F. luooslavia), 
maestrul sportului MIHAI ALBU, 
care a fost selecționat în echipa 
Europei,, Aceasta întilnește tntr-un 
meci devenit traditional ne cîștigă- 
toarea „Cupei campionilor euro
peni", Simenthal Milano, care a cu
cerit acest trofeu pentru prima oară 
anul acesta.

Din selecționata continentului mai 
fac parte fn afara jucătorului român 
si alți baschetbaliști valoroși, cum 
sînt: Zidek (Cehoslovacia), Rodri
quez (Spania), Steveniers (Belgia), 
Likszo (Polonia) etc.

Importul, prohibit!
curind, o hotărîre de cea mai mare 

importantă a zgîlțîit și continuă să 
zgîlțîie fotoliile unor președinți de clu
buri din Franța, Italia, Spania, R. F. 
Germană. Totul a pornit de la decizia 
luată de Federația de fotbal italiană, 
care a interzis „importul* de jucători 
străini. Justificind această hotărîre, 
presa italiană este de acord că — așa 
cum scrie ziaristul G, Capelli în „Cor- 
riere dello Sport* — „s-au cheltuit prea 
multe milioane de dolari pentru racolaje 
fără rezultat*. Așadar, jucători ca Bec
kenbauer, Garrincha etc. despre care se 
spunea că vor veni la Inter sau la Mi
lan, au rămas ...acasă.

O serie de cluburi italiene au primit 
cu aplauze această hotărîre. „Și noi a- 
vem jucători tineri, cu reale perspec
tive", au declarat unii antrenori. Hele- 
nio Herrera se pare însă că este îngri
jorat de soarta lui Inter. „Sperăm că 
a răsura luată de federație să nu fie 
definitivă. Altfel, în următorii 3—4 ani, 
vom asista la amurgul echipei Interna- 
zionale*, a declarat el.

La rîndul lor, specialiștii francezi vor 
ca și Franța să interzică importul de 
jucători străini, aceasta fiind prima e- 

învingînd, reprezentativa noastră 
și-ar asigura... medalia de argint își 
vor vedea sportivele noastre reali
zate năzuințele pentru care au mun 
cit fără preget luni și chiar ani de 
zile ? Răspunsul îl vom afla în aces
te două ultime seri ale campionatu
lui european, cînd entuziastul public

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR 
DIN ULTIMELE DOUĂ ZILE ALE 
CAMPIONATULUI EUROPEAN 
FEMININ DE BASCHET: astăzi 
(semifinalele), de la ora 9 — 
Italia — R.F. Germană, Franța — 
Ungaria, Polonia — Iugoslavia, 
iar de la ora 17 — Bulgaria — 
Olanda, U.R.S.S. — R.D. Germană, 
România — Cehoslovacia; mîine 
(finalele), de la ora 9 — în or
dine, meciurile pentru locurile: 
11—12 (învinsele meciurilor Ita
lia — R.F. Germană și Franța — 
Ungaria), 9—10 (învingătoarele

• 24 DE TARI, 548 DE SPORTIVI, LA „SĂPTĂMÎNA PREOLIMPICĂ" • PARTICIPARE VALOROASA LA ATLE
TISM SI NATATIE • PROBLEMA ACLIMATIZĂRII DIN NOU ÎN OBIECTIV • PREZENTA DELEGAȚIEI ROMANE 

SE FACE REMARCATA

Au mai rămas puține zile pînă la 
inaugurarea celei de a 2-a ediții a 
„Săptămînii preolimpice*, cu prile
jul căreia sportivi din multe țări 
ale lumii se vor întrece în orașul- 
gazdă a viitoarelor Jocuri Olimpice 
de vară.

Se știe că întrecerile „Săptămînii 
preolimpice* sînt organizate la cererea 
diferitelor comitete olimpice națio
nale, pentru a crea posibilitatea de 
a se studia procesul adaptării orga
nismului sportivilor la condițiile spe
cifice orașului Mexico. întrecerile sînt 
la a doua ediție, dar în acest an at
mosfera este cu totul diferită de cea 
din anul trecut. Nu se mai face zarvă 
pe tema altitudinii orașului care va 
găzdui Jocurile Olimpice și a implica
țiilor acesteia asupra pregătirii și 
rezultatelor sportivilor.

S-a ajuns probabil la concluzia că 
este mai sănătos să studiezi temeinic 
și să te pregătești, decît să-ti irosești 
energia în discuții fără sfîrșit.

Consecință firească a acestei atmos
fere : numărul țărilor și al sportivilor 
care iau parte la a doua ediție pre
zintă o sensibilă creștere fată de cea 
precedentă. Astfel, Ia prima ediție au 
participat 240 sportivi și 154 oficiali, 
tehnicieni, medici etc. din 16 țări. 
Pentru acest an și-au anunțat partici
parea 548 de sportivi și 299 de ofi
ciali din 23 de țări.

Cea mai numeroasă delegație va fi 
cea a Uniunii Sovietice : 89 de spor
tivi și 41 de oficiali și tehnicieni, 
printre care 18 medici. Urmează 
Cuba (70+ 45), Japonia (59-J-29), 
R.F.G. (56+23). Dar iată lista tuturor 
țărilor participante: Austria, Belgia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, Dane
marca, Elveția, Finlanda, Franța, Gre-

tapă în mult dorita redresare a fotba
lului francez.

In R.F.G. s-a cerut federației de spe
cialitate să nu mai aprobe introducerea 
în reprezentativa țării a unor jucători 
care evoluează în cluburi din alte țări. 
Aceasta, deoarece opinia publică soco
tește că Haller și Schnellinger n-au 
dat rezultatele scontate la C.M. de fot

• 0 măsură definitivă? • Francezii ii vor imita 
pe italieni • Derută In cluburile spaniole • 

S. 0. A. — singura excepție ?

bal. Această cerere pare că este înce
putul interzicerii importului de jucători, 
deoarece în presa vest-germană de spe
cialitate se aud tot mai multe voci care 
afirmă că „avem destui jucători capa
bili să ia locul celor plecați să acti
veze în cluburi străine*. Așadar, se cere 
oprirea importului „mărfii* o dată ex
portate. De aici, pînă Ta oprirea orică
rui import, nu este decît un pas.

Intr-o corespondență din Madrid, zia- 

dujean își va putea aduce din nou 
prețioasa sa contribuție la buna com
portare a reprezentativei României, 
căreia iubitorii baschetului din țara 
noastră îi doresc din toată inima: 
SUCCES — ÎN LUPTA PENTRU O- 
CUPAREA UNUI LOG PE PODIU
MUL DE ONOARE I 

din meciurile Italia — R.F. Ger
mană și Franța — Ungaria), 7—8 
(învinsele din meciurile Polonia— 
Iugoslavia și Bulgaria — Olanda), 
iar de la ora 17, în ordine, meciu
rile pentru locurile : 5—6 (învin
gătoarele din meciurile Polonia — 
iugoslavia și Bulgaria — Olanda), 
3—4 (învinsele din meciurile 
U.R.S.S. — R.D. Germană și Ce
hoslovacia — România), 1—2 
(învingătoarele din meciurile 
U.R.S.S. — R. D. Germană și 
Cehoslovacia — România).

cia, Guatemala, Italia, Iugoslavia, Ja
ponia, Norvegia,' Olanda, Polonia,
R. D.G., R.F.G., România, Spania,
S. U.A., U.R.S.S. și bineînțeles Mexic.

Sînt programate competiții la urmă
toarele ramuri sportive : atletism, box, 
ciclism, gimnastică, natație, canotaj, 
scrimă, lupte, pentatlon modern și 
volei. După cum era de așteptat, cea 
mai numeroasă participare va fi Ia 
atletism — 174 sportivi, apoi la na- 
tatie — 82, ciclism — 69, gimnastică 
— 49 etc. Cea mai redusă va fi la 
pentatlon modern: 4 concurenți. De 
asemenea, la volei masculin sînt în
scrise doar 3 echipe: U.R.S.S., Cuba 
și Mexic.

O dovadă grăitoare a importantei 
care se acordă concursurilor din 
„Săptămîna preolimpică* — este fap
tul că deleqatiile au început să so
sească în Mexic chiar cu o lună îna
intea startului. Cei mai... grăbiți au 
fost italienii, un prim grup de atleti 
a sosit în seara zilei de 15 septembrie 
iar al doilea grup, la 29 septembrie. 
Din lotul italian fac parte Ottoz 
și Frinolli, echipa de ciclism (cam
pioană mondială la proba de urmă
rire) și alții.

La fel au procedat si francezii: 
mai întîi au sosit „speranțele olim
pice", la 19 septembrie, iar după o 
săptămînă „consacrații", în frunte cu 
Christine Caron, Alain Mosconi, Clau
de Mandonnaud, Isabelle Paniatowski. 

De altfel, participarea alături de îno
tătorii francezi și a altor sportivi re- 
numiti din S.U.A., U.R.S.S., Japonia, 
R.D.G, Mexic, situează competiția de 
natație în centru] atenției.

$i de data aceasta, lista partici- 
panților la întrecerile atletice cu
prinde multe nume sonore : A. Oerter,

ristul Renato Metalli semnalează deruta 
de care este cuprins clubul Real Ma
drid, în urma hotărîrii federației de 
baschet de a interzice importul de ju
cători și de a nu mai permite ca peste 
un an să mai joace străinii în echipele 
spaniole. Hotărârea a fost primită cu 
ostilitate de cluburile madrilene, cu
noscute ca mari „importatoare**, spre 

deosebire de cluburile catalane, care 
aprobă întrutotul măsurile luate. „Asis
tăm, scrie Metalli, Ia un adevărat război 
între madrileni, catalani și federația de 
baschet". Petro Ferrandiz, directorul 
tehnic al echipei de baschet Real Ma
drid, este de părere că echipa sa va 
fi... distrusă, deoarece ea nu mai poate 
conta decît pe 8 jucători. „In Cupa 
Europei, a declarat el, vom fi ultimii. 
In Spania, baschetul nu mai are nici un

ÎN CAMPIONATUL
DE ȘAH: 1-1

OBERHAUSEN 7 (prin telefon). — 
A patra rundă a tnmeului pentru titlul 
mondial feminin de șah pe echipe a 
adus fa(3 In față formațiile Româ
niei și Ungariei. Adversarele noastre s-au 
dovedit greu de trecut, opunlnd o vie 
rezistență la ambele mese. Jucind cn 
negrele Împotriva cunoscutei campioane 
maghiare Eva Karakas, prima noastră 
reprezentantă, Alexandra Nicolau, a a- 
les o apărare Philidor, căutând să-și sur
prindă adversara cu variante mai rar 
jucate. Șahista româncă a obținut ini
țiativa, presînd poziția adversă In ma
joritatea timpului. Acțiunile ofensive 
directe ar fi Însemnat insă a risca in 
fața rutinatei Karakas, astfel că Nicolau 
a acceptat remiza propusă de prima, 
după 41 de mutări. Asemănător a de
curs și cealaltă partidă a Întâlnirii, cea 
dintre Elisabeta Polihroniade și Eva 
Bilek. Românca a obținut avantaj consi
derabil, pe care și l-ar fi putut concre-

John Pennel și Ralph Boston (SUA), 
Irena Kirszenstein, Badenski, Niki- 
ciuk (Polonia], Ter-Ovanesian și 
Skvortov (U.R.S.S.), Roelants (Belgia), 
Gamoudj (Tunis), Odlozil și Jungwirth 
(Cehoslovacia).

Unele delegații au făcut și o pre
gătire prealabilă specială. Astfel, 
delegațiile Franței și R.F.G. cuprind 
fiecare cîte două grupuri de sportivi: 
unii care au făcut antrenamente în 
Pirînei, în localitatea franceză Fort 
Romeau (2200 m altitudine) și alții 
care au venit direct de la o altitu
dine apropiată de cea a mării.

Delegația României, condusă de 
tov. Ion Balas, vicenreședinte al 
UCFS, a fost întâmpinată cu căl
dură și cu un deosebit interes de 
către oficialitățile sportive mexica
ne. La sosire, sportivii români au 
fost întâmpinați de un mare număr 
de ziariști și fotoreporteri. Intere
sul în jurul praticipării sportivilor 
români la „Săptămîna preolimpică* 
este îndreotătit de valoarea ridi
cată a delegației noastre, care cu
prinde 6 campioni mondiali de caiac- 
canoe (Aurel Vernescu, Atanase 
Sciotnic, Dimitrie Ivanov, Mihai Tur- 
caș. Vicol Calabiciov și Serghei Co- 
valiov) și unul la tir (V. Atanasiu) 
precum și alti sportivi de valoare : 
Cristina Balaban, Șerban Ciochină, 
Vasile Antoniu, Ion Alionescu.

Ca și anul trecut, autoritățile me
xicane au pus la dispoziția tuturor de
legațiilor posibilități și mijloace de 
investiqare deservite de un personal 
deosebit de competent, amabil și prie
tenos. Proverbiala ospitalitate mexi
cană nu se dezminte nici de astă 
dată...

dr. GABRIEL CHEREBEȚ1U

viitor". Deruta lui Ferrandiz e pe punc
tul de a cuprinde și cluburile de fot
bal, deoarece se așteaptă ca măsurile 
luate de federația de baschet să con
tamineze și federația de fotbal.

Așadar, în vestul bătrînului nostru 
continent, se pare că sloganul ..importul 
prohibit** are șanse să devină curind o 
măsură generală. Spre deosebire de 
S.U.A.,unde acest slogan sportiv este 
inversat: „import cu orice preț!** Hotă
rî ți să implanteze fotbalul in S.U.A., 
nord-americanii importă masiv. Importă 
pe categorii, sorturi, vuste : antrenori, 
arbitri, jucători, tehnicieni. Motivul este 
simplu: fotbalul începe să devină un 
business și. de aceea, peste noapte au 
apărut societăți pe acțiuni, societăți a- 
nonime, societăți cu sau fără patrimo
niu declarat sau cunoscut, care se reped 
să ia din timp loc la masă, pentru a 
se înfrupta. Societățile plătesc gras. 
De curind, s-a încercat și „momirea* 
lui Allan Hadaker, secretarul general al 
Ligii de fotbal engleze, care a rezistat 
însă la tentație. Faptul a provocat to
tuși o adevărată furtună în sinul fot
balului englez, deoarece el atestă ade
vărul că societățile din S.U.A. fac 
orice pentru a-și ajunge scopul.

Așadar, pe de o parte „importul, pro
hibit !**, pe de alta „importul cu orice 
preț '* Iată două din multiplele fațete 
ale sportului în lumea capitalistă.

SEVER NORAN

MONDIAL FEMININ 
CU UNGARIA

tiza printr-o combinație de căteva m 
dar, ratlnd această ocazie, ea a p< 
egalarea poziției. Rezultat final: 
mânia—Ungaria 1—1.

O altă echipă fruntașă a clasamen 
a lăsat adversarelor o jumătate de p 
prețioasă : campioana iugoslavă, Mii 
Lazarevici, putea cîștiga partida 
Gisella Gresser (S.U.A.) dar, fă 
doar remiză, scorul meciului Iugoslav 
S.U.A. a rămas l1/?—% (Nedelk 
a învins-o pe Lisa Lane). Celelalte 
zultate ale rundei: U.R.S.S.—Daneir 
2—0; Cehoslovacia—R.D.G. r/j- 
(Eretova a remizat cu Keller Her. 
iar Malypetrova a întrerupt cu Novar 
Bulgaria—R.F.G. 1—0 (1); Polon 
Austria 1—0 (1); Olanda—Ar
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172-7=;.
înaintea rundei a cincea, pri 

locuri ale clasamentului sînt împă 
de echipele României și Iugoslavie 
cîte 672 puncte. Urmează: U.R.S,,0 
Cehoslovacia 572 (1). Olanda.
R.D.G. 4’72 (l), Ungaria 4*/2. ro. 
3 (1), Anglia 3, Bulgaria 27’ 
SU.A. 2‘/2, R.F.G. I1/2 (1), Danem 
1, Austria Ti (1).

Viitoarea adversară a formației 
mâniei este Cehoslovacia.

S. SAMARIA 
antrenor

Turneul de șai
4.

de la ZinnowiL
BERLIN, 7 (Agerpres). în rn 

a 13-a a turneului internata 
masculin de sah de la Zinnov 
(R. D. Germană), reprezenta. 
României, Victor Ciocîltea, a re 
zat cu Golz (R. D. Germană), 
două runde înaintea încheierii c, 
petiției, în clasament conduce 
rele maestru sovietic Antoșin 
9*/? puncte, urmat de Victor Cio 
tea cu 9 puncte. Pe locurile ur 
toare se află Fuchs (R. D. Germa 
cu 8*/2 puncte, Uhltnan, Liebert 
Golz (toti din R.D.G.) cu < 
7 puncte.

Măsuri pentru dezvolt ar 
activității sportive 

în U. R. S. S.
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

Moscova s-au încheiat lucrările c< 
de a treia plenare a Consiliului C 
trai al Uniunii asociațiilor și orga 
zațiilor sportive din U.R.S.S., cart 
trasat căile de realizare a hotar 
C.C. al P.C.U.S. si a Consiliului 
Miniștri al U.R.S.S. cu privire Ia r 
șurile luate pentru dezvoltarea ci 
tinuă a culturii fizice și sportului.

Programul elaborat de Plen. 
Consiliului Central prevede int 
sificarea activității sportive în șc 
institute de înv^tămînt superior, 
treprinderi și instituții. O mare 
tenfie se acordă turismului. în ac 
sens, s-a hotărit ca în perioe 
1966—1967 numărul persoanelor c. 
practică sistematic turismul să ere 
că pînă la 7 milioane.

Pe lîngă Institutul de Cultură 
zică și Sport din Moscova se va . 
ființa o facultate ce va pregăti < 
trenori și profesori de turism. T 
odată, plenara Consiliului Central 
hotărît crearea unei asociații sper 
ve unionale a elevilor, denum 
„Tînărul*, care să stimuleze acti 
tatea sportivă în rîndul școlarii 
Se prevede, de asemenea, crear 
unei teleuniversităti de cultură fiz 
și sport.

Știri, rezultate
TIRANA. — Echipa masculină 

volei Steaua din București, care se a 
în turneu în Albania, a jucat la Shl 
dra cu echipa VHaznia, de care a d 
pus cu scorul de 3—0 (15—12, 15—1 
15-9). y

BERLIN. — Intr-un meci internat 
nai de box desfășurat la Berlin, echi 
R. D. Germane a învins cu scorul 
6—4 echipa Poloniei.

TEL AVIV. — Tenismanul Bill TToo 
(S.U.A.) a cîștigat campionatul infe 
național de tenis de la Tel Aviv, în'‘ 
gîndu-1 în finală cu 7—5, 6—4 pe L 
vidman (Izrael).


