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Control și îndrumare...
Gheorghe Mihoc, Ion Ioniță, Augustia 
Constantin Doncea, Simion Țaigăr, 

Breitenhofer, Constantin Nistor, Vasile 
Ion Cosma, Ștefan Voicu, Suzana Gâ- 
Manea Mănescu.

- D/n problemele sportului

de performantă -

Datorttă valorii sportivilor 
lor, secțiile nominalizate din 
cluburi și asociații se bucură 
de o atenție deosebită din par
tea organelor Uniunii de Cul
tură Fizică și Sport. Ele sînt 
sprijinite din punct de vedere 
organizatoric, tehnic, metodic 
etc. în fața sportivilor din a- 
cesfe secții stau, după cum se 
Ștîcf, o serie de obiective de 
performanță, care nu pot fi 
îndeplinite decît dacă munca 
este bine organizată și temei
nic îndrumată. De aceea, or
ganele locale ale UCFS urmă
resc modul în care sportivii, 
antrenorii și birourile de secții 
activează pentru realizarea sar
cinilor planificate, îi ajută dîn-

du-le indicații metodi
ce și organizatorice, 
verifică felul în care 
sînt respectate pla
nurile de muncă și 
măsurile stabilite cu 
ocazia diferitelor con
troale.

în Capitală există 
numeroase asemenea secții no
minalizate. Pentru a afla felul 
în care aceste secții sînt spri
jinite de Consiliul orășenesc al 
UCFS, ne-am adresat tov. vice
președinte Atanase Secai care
— în cadrul sectorului tehnic
— răspunde 
viduale.

de sporturile indi-

politicii externe a partidului și statului nostru 
se află activitatea multilaterală îndreptată 
spre dezvoltarea prieteniei frățești și a co
laborării cu țările socialiste, spre întărirea 
unității și coeziunii sistemului socialist mon
dial, a mișcării comuniste și muncitorești inter
naționale. Plenara a dat o înaltă apreciere 
activității depuse de partid și guvern, schim
burilor de vizite și contactelor pe linie de 
partid și de stat in scopul dezvoltării rela
țiilor de colaborare economică, politică, cul- 
tural-științifică cu toate țările, indiferent de 
orinduirea socială, pe baza respectării inde
pendenței și suveranității naționale, egalității 
în drepturi și avantajului reciproc, precum și 
eforturilor îndreptate spre asigurarea secu
rității în Europa și în lume, în sprijinul lup
tei împotriva politicii agresive a imperialis
mului, pentru salvgardarea păcii.

Plenara a reafirmat solidaritatea deplină a 
poporului român cu lupta dreaptă a poporului 
vietnamez pentru libertate, independență și 
reunificarea patriei sale, hotărîrea de a-i a- 
corda în continuare întregul său sprijin mate
rial și moral-politic pină la victoria deplină 
împotriva agresorilor. Ea a subliniat, de ase
menea, hotărîrea partidului și statului nostru 
de a-și intensifica activitatea, alături de cele
lalte forțe iubitoare de pace din lume, pen
tru a determina încetarea definitivă și ne
condiționată a bombardamentelor americane 
împotriva R. D. Vietnam — stat liber, inde
pendent și suveran — pentru curmarea răz
boiului agresiv dus de S.U.A. în Vietnam; 
poporul vietnamez să fie lăsat să hotărască 
singur, fără amestec străin, asupra destinelor 
patriei sale.

Plenara a hotărit alegerea tovarășului Vasile 
Vîlcu ca membru a! Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. și trecerea tovarășului Ludovic 
Fazekas din rindurile supleanților în rindu- 
rile membrilor Comitetului Central.

în încheierea lucrărilor plenarei a luat cu- 
vintul tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al C.C. al P.C.R.

viștii consiliului sînt însoțiți de 
reprezentanți ai federațiilor de 
specialitate și uneori de instruc
tori ai Consiliului General al 
UCFS. Sînt controale complexe 
în care este urmărită, sub aspec
te multiple, activitatea tuturor 
secțiilor unui club, pe o perioa
dă de minimum două săptămîni.

Asemenea brigăzi au contro
lat în acest an cluburile Meta
lul (1—25 februarie), Metalur
gistul (25 februarie — 1 mar-

ADRIAN IONESCU
(Continuare in pag. a 6-a)
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Petrolul—F. C. Liverpool, 
al treilea meci la Bruxelles

Întrucît miercuri 19 oc
tombrie la Amsterdam are 
loc un meci internațional 
de fotbal, forul olandez 
nu a acceptat organizarea 
celui de al treilea meci 
din .C.C.E." dintre Petro
lul Ploiești și F.C. Liver
pool. Ca urmare, U.E.F.A. 
a hotărit că acest meci să 
se dispute la Bruxelles. în- 
tilnirea urmează să se des
fășoare tot miercuri 19 oc
tombrie.

de a fi 
a Repu-

că ma

în zilele de 12-14 octombrie a. c. a 
ședința plenară a Comitetului Central 
du iui Comunist Român.

Plenara a dezbătut propunerile în
cu majorarea pensiilor și îmbunătățirea 
gislației cu privire la pensii. In cadrul dis
cuțiilor au luat cuvîntul tovarășii: Ion Măr- 
cuș, Tudor Ionescu, Ion Cotoț, Gheorghe Va- 
silichi, 
Alexa, 
Anton 
Vaida, 
dea și

Plenara a adoptat fn unanimitate Hotărîrea 
cu privire la majorarea pensiilor, îmbunătă
țirea legislației pensiilor și instituirea pensiei 
suplimentare din contribuția salariaților. Ple
nara a hotărit ca proiectul de lege privind 
acordarea pensiilor de asigurări sociale de 
stat și a pensiei suplimentare din contribuția 
salariaților să fie publicat în presă și supus 
dezbaterii oamenilor muncii înainte 
prezentat Marii Adunări Naționale 
blicii Socialiste România.

Plenara și-a exprimat convingerea
șurile de majorare a pensiilor, precum și noua 
reglementare a pensionării în Republica 
Socialistă România — element însemnat al 
sistemului general de cointeresare materială 
a celor ce muncesc — vor duce la ridicarea 
nivelului de trai al pensionarilor și al fami
liilor acestora, vor constitui un important fac
tor stimulativ în producția bunurilor materiale 
și spirituale, asigurind salariaților perspectiva 
obținerii la pensionare a unor venituri cores
punzătoare, pe măsura contribuției aduse la 
dezvoltarea și propășirea patriei noastre.

La al doilea punct din ordinea de zi, ple
nara a ascultat o informare asupra activită
ții externe a Partidului Comunist Român și a 
Guvernului Republicii Socialiste România și 
a aprobat în unanimitate această activitate, 
politica externă a partidului și statului, care 
corespunde pe deplin intereselor poporului 
român, cauzei socialismului și păcii. La baza

CEPRIN
EXERCITĂ

ȘI ÎNDRUMAREA

în planul de muncă trimes
trial al sectorului tehnic al Con
siliului orășenesc UCFS sînt în
scrise numeroase acțiuni privind 
efectuarea controalelor de către 
brigăzi complexe, în care acti-

SE
FORME 
CONTROLUL

A început turneul internațional

Imaginea noastră reprezintă un as
pect din meciul inaugural care a 
opus selecționatele de seniori și ti

neret ale Bucureșțiului

De la Strehaia, drumul către 
Motru trece printre vii cu rod me
daliat, șerpuind domol pe lingă 
rimpuri nesfîrsite de porumb și 
floarea soarelui, finind apoi drept 
apa Metrului întovărășită de dea
luri acoperite cu livezi și păduri 
bogate. Măiastră paletă a toam
nei le coloraseră acum, la începu
tul lui octombrie, de la galbenul 
cel mai blind, la roșul singeriu. 
Priveam aceste locuri de basm 
după geamul unei mașini ce 
lerga lin pe șoseaua asfaltată 
așteptam cu emoție rntilnirea
cel mai tinăr oraș al patriei: 
MOTRU.

A fast o surpriză plăcută cind, 
la intrarea în oraș, primul care 
ne-a înttmpinat a fost... sportul. 
Era un teren frumos de fotbal, 
pe al cărui gazon îngrijit se an
trenau 
oprim,
— un 
nostru 
lui să 
oraș. . 
Leurda. Ținea să luăm sportul

M

de handbal din Capitală

fel original, aș pu-

Ieri, în sala Floreasca, a început turneul 
internațional de handbal. Meciul inaugu
ral a opus cele două selecționate bucu- 
reștene participante la competiție. (Citiți 
cronica reuniunii in pagina a 8-a).

de la „a". Adică, de la începu
turile lui pe aceste meleaguri. 
Drumul trecea acum printre blocuri 
elegante de locuinfe. în urmă cu 
numai trei ani, aici fusese vestita 
luncă a Strehaiei!

Așadar, la recomandarea înso
țitorului nostru, am luat spor

de 
a- 
și 
cu

Reportajul nostru

fii de mineri. Am vrut să 
dar tovarășul Dobreanu 
harnic corespondent al 
— a făcut semn șoferu- 
meargă mai departe in 

Apoi, spre, gura de mină

tul de la „a". $i aceste începu
turi am aflat ci au fost făcute 
de inginerul șef al exploatării 
minere Leurda: maestrul sportu
lui la volei Ion Crivăț.

— Era șantier, ne povestește 
fostul international. Lucru intens 
peste tot. Se construia un oraș, 
se forau primele guri de mine. 
Totuși, in răgazul dintre un 
schimb și altul, puneam mina pe 
plasa st mingea de volei. Le 
adusesem de la Craiova șl n-am 
arul pace pină nu am amenajat 
terenul pe care îl vedeți aici, în 
fata case’

Așa a început sportul la Mo-

tea spunea de o parte a plasei 
de 
Ion 
(fostă jucătoare la „Rapid") — 
iar de partea cealaltă a terenului, 
cine vrea să joace! Și se găseau 
destui amatori! Cind soții 
nu și-au mai putut birui 
sării, respectiv cind 
vățat să joace, s-a 
echipă de volei.

La fotbal a fost 
un teren dezmiriștit, simbăta și 
duminica îndeosebi, își disputau 
balonul rotund echipă după e- 
chipă. Ceva mai organizat se 
treceau — seara, la club — 
hiștii șl iubitorii tenisului 

au fost începu- 
în orașul Mo- 
îi spun oamenii 
următor făcin-

volei — maestrul sportului 
Crivăț și sofia sa Maria

tinerii 
format

Crivat 
adver- 
au in- 
prima

mai ușor. P»

In-
șa- 
de

masă. Cam astea 
tarile sportului 
tru. „A"-ui, cum 
de aici, pasul

du-se o dată cu înființarea asocia
ției sportive. O dată cu primele 
secții de sport, cu primele tere-

VASILE TOFAN

(Continuare în pag. a 6-a)

Campionatul republican 

de câlârie-dresaj 

și obstacole
Vineri, pe baza hipică din

Calea Plevnei din Capitală, 
au continuat întrecerile etapei 
finale a campionatului repu
blican de călărie — obstacole 
și dresaj. fn prima probă, 
dresaj categoria mijlocie, Du
mitru VeFtcti (Steaua), cu 
Seic, s-a clasat pe primul loc 
cu 800 de puncte. Pe locurile 
următoare: 2. N. Mihalcea 
(Steaua) cu Domino 774 p.. 3. 
I. Molnar (Steaua), cu Vultur 
759 p. Proba de obstacole ju
niori 16 ani a fost cîștigată 
de $tefan Teodorescu (Știința 
București), cu Gratis, cu re
zultatul 0 p, 24,4 sec. (după 
al doilea baraj). în clasament 
urmează C Berindei (Știința 
București), cu Ghidran 0 p, 
25.5 sec. și Dan Atanasiu 
(Steaua), cu Răsunet 0 p, 26,1 
sec. Ultima probă a zilei, ob
stacole categoria mijlocie, a 
revenit lui Dan Mihăilescu 
(Petrolul Ploiești) cu Rodna 
— Op, 31,8 sec. (după al doi
lea baraj). Pe locul doi s-a 
clasat Gh. Langa (Steaua) eu 
Gînd, 0 p, 32,7 sec. iar pe lo
cul 3, V. Pinciu (Dinamo 
București), cu Neron, 0 p, 
33 sec.
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Tn licee, școli profesio
nale și generale se desfă
șoară în aceste zile pre
gătiri intense în vederea 
apropiatelor campionate re
publicane școlare. Sălile și 
terenurile sînt puse la 
punct, s-au procurat mate
riale sportive și echipa
ment, s-a trecut la o rigu
roasă selecție pentru alcă
tuirea echipelor reprezen
tative la fiecare disciplină 

sportivă. Este binecunoscut 
faptul că, în fiecare an, o 
dată cu absolvirea cursu
rilor ultimului an, o parte 
dintre componenții echipe
lor școlare părăsesc și for
mațiile în care activau. De 
aceea, la început de an, 
munca profesorilor de edu
cație fizică nu se limitează 
doar la orele de catedră, 
ci și la organizarea de 
concursuri de selecție pen

tru depistarea de noi ele
mente de perspectivă, care 
să înlocuiască pe cele ple
cate, fie în reprezentativele 
sportive ale unor facultăți, 
fie în cele ale unor asocia
ții sportive, unde proaspe
ții muncitori și tehnicieni 
își desfășoară activitatea 
profesională îndrăgită.

Raidul nostru a relevat 
faptul că în multe școli și 

licee, unde există preocu
pare pentru buna pregătire 
a elevilor ce vor lua parte 
la campionatele școlare se 
depun eforturi pentru pro
movarea unor elemente co
respunzătoare în formațiile 
reprezentative, că se fac 
antrenamente pentru omo
genizarea echipelor, că se 
organizează diferite com
petiții interne.

Accent deosebit 

pe jocurile sportive

LICEUL NR. 2 DIN CONSTANȚA 
a obținut, an de an, în cadrul cam
pionatelor școlare succese la volei, 
handbal și baschet. Astfel, echipa 
masculină de baschet a liceului s-a 
clasat pe locul doi în anul care a 
trecut, voleibaliștii s-au clasat pe 
locul patru. Dar, dintre toți s-au re
marcat baschetbalistele, primele pe 
tară în anul 1963. De fapt, jocurile 
sportive au o veche tradiție aici. 
Frumoasele terenuri din curtea șco
lii oferă elevilor condiții optime de 
pregătire. Aici se poate juca conco
mitent volei, baschet șl handbal, nu 
numai în timpul zilei, ci și la lu
mina reflectoarelor. Școala dispune 
de un bogat material și echipament 
sportiv, magazia ei rivalizînd cu 
cea a... clubului Farul din localitate. 
Ne-am însemnat în carnete doar 
câteva cifre : peste 1 000 de tricouri, 
mai bine de 600 de șorturi și chi- 
loți, circa 500 de perechi de pantofi 
de tenis, numeroase mingi și tre
ninguri. Apoi, o sală de sport dotată 
cu toată aparatura necesară. O con
tribuție însemnată la aceste reali
zări și-au adus-o profesorii de edu
cație fizică V. Albu, Viorica Rado
vici și Doina Ciuiian.

Avînd asigurate asemenea condi
ții, s-a trecut Ia organizarea de 
competiții. Pînă în momentul de 
față s-au desfășurat concursuri de 
selecție, au fost completate toate 
echipele și au avut loc mai multe 
meciuri de verificare. După cum se 
muncește în prezent la Liceul nr. 
2 din Constanța, nu ne îndoim că 
echipele reprezentative ale școlii se 
vor număra printre fruntașele cam
pionatelor școlare din acest an, că 
vor avea o comportare valoroasă, la 
nivelul cerințelor actuale.

Și la „Nr. 1“ s-a pășit

cu... dreptul

Profesorul de educație fizică I. Cris
tian ne-a vorbit despre pregătirile 
care se fac Ia ora actuală pentru o 
cit mai bună comportare a echipelor 
de volei, handbal, baschet și gim
nastică care vor reprezenta liceul 
la campionatele școlare. Un accent 
deosebit se pune pe pregătirea echi
pelor de volei, deoarece această 
disciplină sportivă are cea mai mare 
priză în rindul elevilor școlii. N-au 
fost neglijate nici concursurile de 
selecție pentru gimnastică, atletism 
șl baschet, concursuri Ia care au 
fost angrenați îndeosebi elevii din 
clasele a IX-a. De asemenea, s-a ur
mărit promovarea in reprezentative 
și a unor elemente de perspectivă 
din desele mai mici.

Conducerea școlii acordă un spri
jin substanțial bunului mers al ac
tivității sportive. Recent, a fost ame
najat Ia sala de sport un vestiar cu 
dușuri, atit de necesar după antre
namente.

Pe locul I — atletismul

Grupul școlar „N. KRETZULES- 
CU* din Capitală are un număr 
foarte mare de elevi. Concomitent 
cu învățătura, cu practica profesio
nală, elevii de aici desfășoară și o 
bogată activitate sportivă. Echipele 
de volei, handbal, fotbal și nume
roși atleți se aliniază la startul tutu
ror campionatelor școlare.

„Pentru ediția din acest an — ne 
spunea profesorul de educație fizică 
I. COSMA — accentul cade pe atle
tism. In acest scop, am organizat 
și organizăm în continuare întreceri 
la care participă sute și sute de 
elevi. La primele concursuri au fost 
angrenați toți elevii anilor I cu care 
prilej am căutat ca, in funcție de 
calitățile lor fizice, să-i îndrumăm 
fie spre alergări, tie spre aruncări 
sau sărituri, după aptitudinile fiecă
ruia, pentru a da posibilitatea obți
nerii unor performanțe bune. N-am 
neglijat nici jocurile sportive. Ast
fel, anul acesta, școala noastră va 
fi prezentă la campionatele școlare 
cu echipele de handbal, volei și, 
pentru prima dată, de baschet*.

★
In ziua de 9 octombrie, pe stadio

nul Tineretului, peste 300 de elevi și 
eleve de la „Liceul bl. Kretzulescu" 
se Întreceau tntr-un tradițional con
curs atletic. Am lnttlnit aici pe profe
sorul de educație fizică Gh. Popa care 
după terminarea concursului ne-a 
spus printre altele : ,De doi ani orga
nizăm asemenea întreceri, cu scopul 
de a depista cele mai valoroase ele
mente care să reprezinte liceul la 
campionatele școlare. Am remarcat 
mai multe talente, printre care R. Ră- 
dulescu (100 m plat, greutate și lun
gime), V. Mfhăilă (100 m plat, 800 m 
și greutate), Ioana Rădoaica (100 m 
plat). Elena Apostol (săritură în lun
gime), I. Barbell (800 m), Tudore Di- 
nuță (lungime), Carmen Sîrbu (400 m) 
șl Carmen Petrof (100 m). Avem deci 
elemente care, pregătite în continua
re, pot obține rezultate bune în com
petițiile care ne așteaptă. Menționăm 
sprijinul deosebit pe care l-am pri
mit din partea duhului sportiv ,O- 
limpia*.

„Duminici sportive“ 

pentru selecție

La Liceul . Gh. $incad“ din Capi
tală se desfășoară o vastă activitate 
pentru selecționarea de noi elemente 
care să înlocuiască „golurile* lăsate 
în echipe de cei care au părăsit băn
cile școlii. Pînă în prezent s-a or
ganizat un concurs de triatlon. De 
asemenea, s-au organizat jocuri in- 
ter-clase pentru depistarea de ele

mente necesare formațiilor de bas
chet și volei. Profesoara de educație 
fizică Jenica Aitel, ajutată de în
tregul colectiv de profesori din șco
lile raionului N. Bălcescu, și cu 
concursul clubului Constructorul, a 
organizat și va organiza interesante 
„duminici sportive* de selecție, la 
care participă elevi din toate șco
lile.

Concursuri inter-clase

la Liceul „M. Sadoveanu“

Colectivul de profesori de educație 
iizică de la Liceul ,.M. Sadoveanu" 
muncește intens pentru ca și la vii
toarele campionale școlare să-și păs
treze bunul renume ciștigat la edițiile 
trecute. După organizarea unor în
treceri pe clase, cind au fost stabi
liți campionii, s-a trecut la organiza
rea de concursuri inter-clase. Rezul
tatele au fost fructuoase, in sensul că 
s-au putut alege cei mai buni elevi 
in reprezentativele școlii. Datorită 
faptului că elevii claselor a Xl-a sini 
mult mai solicitați la învățătură, s-a 
pus accentul în mod deosebit pe pro
movarea de talente din clasele mai 
mici, vizate mai ales în timpul orelor 
de catedră. La jocurile sportive este 
in curs de desfășurare un campionat 
intre clase paralele. In această eta
pă accentul cade pe baschet și volei, 
sporturi care au adus de altfel suc
cese școlii in precedentele campiona
te școlare, dar nu vor fi omise atle
tismul, gimnastica și înotul.

La Roman: preocupări 

dar și... nepăsare

La Roman există mai multe licee, 
școli profesionale și generale. Două 
dintre ele se aseamănă prin posibi
litățile pe care le *au pentru angre
narea unui număr tot mai mare de 
elevi într-o intensă activitate spor
tivă competițională. Este vorba de 
Liceul nr. 1 și de Școala profesio
nală M.I.A., care dispun de tere
nuri, echipament și materiale spor
tive, precum și de cadre didactice 
de specialitate.

Ce fac în aceste zile tinerii spor
tivi ai celor două școli ? Preocupă
rile lor diferă ca de la cer la pă- 
mînt. Să exemplificăm.

întorși din taberele de la Valea 
Uzului și Piatra Neamț, unde și-au 
contipuat pregătirile și în timpul va
cantei. atleții și handbaliștii Școlii 
profesionale Jac, de la începutul 
cursurilor, cîte trei antrenamente pe 
săptămînă sub supravegherea pro
fesorului Vasile Tronciu. Acesta își 
pune mari speranțe în atleții Florea 
Radu, Gh. Andrei, Stelian Gonceag, 
precum și în jucătorii de handbal 
Toma David, Constantin Boiangiu, 
Marcel Alexe și alți elevi cu cali
tăți deosebite, de la care așteaptă 
performanțe tot mai bune.

In curtea școlii și-au dat intilnire sute de elevi. Jucători și... spectatori 
au luat parte la meciurile de volei din cadrul campionatelor școlare 

desfășurate in ediția trecută

— Școala noastră — ne spunea 
profesorul TRONCIU — va participa 
la actualele campionate și cu echi
pe de volei și fotbal, înființate în 
urma unor concursuri de selecție 
care au avut loc de curînd. De pre
gătirea lor se ocupă colegul meu 
VASILE GRUIA. Am avea tot ce ne 
trebuie pentru a pregăti elevii cum 
se cuvine în vederea campionatelor 
școlare dacă am găsi în magazinele 
cu materiale sportive din orașul nos
tru cronometre, garduri, greutăți și 
mingi de handbal. Aceste materiale 
sînt încă insuficiente în asociația 
noastră.

Spre deosebire de cadrele didac
tice de la Școala profesională care, 
după cum se poate vedea, caută să 
asigure condiții cît mai bune de pre
gătire sportivilor, profesorii de edu
cație fizică de la Liceul fir. 1 pri
vesc nepăsători apropierea campio
natelor. Pentru a întări afirmația 
noastră este suficient să arătăm că 
echipele de baschet și volei, remar
cate în campionatele școlare de anul 
trecut, sînt ca și dizolvate.

—- De ce s-au destrămat echipele 
de baschet și volei ? — am întrebat 
pe profesorul GHEORGHE COJO- 
CARU.

— O parte dintre jucătorii acestor 
formații — ne-a răspuns interlocuto
rul — învață acum Ia Liceul nr. 2. 
Deocamdată nu avem nici o echipă 
conturată. Ne stau în cale și unele 
greutăți. Elevii noștri nu pot veni la 
concursurile de selecție sau antrena
mente, deoarece sînt ocupați cu alte 
activități școlare.

Curios răspuns 1 Nu avem nimic 

împotriva altor activități, dar cura 
stăm cu orele de activitate sportivă, 
care figurează în programa de învă- 
țămînt ? De ce nu se organizează 1 
în aceste ore concursuri de selecție 
în vederea alcătuirii unor echipe de 
volei, baschet sau gimnastică — ra
muri de sport care se pot practica 
cu bune rezultate aici ? Cine să re
prezinte orașul Roman la campiona
tul de gimnastică, dacă nu Liceul 
nr. 1, care dispune de singura sală 
existentă în localitate (utilată cu apa
ratele necesare) și are și profesor 
de specialitate ? Iată întrebări la 
care trebuie să răspundă nu numai 
cadrele didactice, ci și conducerea 
liceului, care are datoria să contri
buie la dezvoltarea activității spor
tive a elevilor.

Ori e laie ori... bălaie

Profesoara de educație fizică 
Ileana Turcu de la Școala generală 
nr. 183 din Capitală ne-a înlîmpinat 
foarte amabilă. Ea a mărturisit că 
nu a organizat pînă în prezent nici un 
concurs de selecție pentru completa
rea echipelor școlii care vor parti
cipa la campionate. Văzînd că ne 
luăm notițe, profesoara a schimbat 
...placa. „Am pregătit echipele de 
volei, handbal și fotbal, dar, știți, 
nu avem mingi../'.

Am plecat de la școală nedume
riți. N-am înțeles dacă s-au făcut 
ceva pregătiri sau nu. Să așteptăm 
să înceapă campionatele. Va fi prea 
tirziu !

Atletismul ne află la loc de irurile in competițiile școlare. Iată un aspect dinlr-o cursă de alergare peste garduri 
fotografii de ’P. Romoșan

0 Ota începerii întrecerilor din cadrul campionatelor 

școlare se apropie. Acolo unde există interes pentru 
o bună comportare a elevilor în competițiile care îi 
așteaptă s-a trecut la lucru. în alte părți însă treburile 
se mai tărăgănează, și cu siguranță că echipele acestor 
școli vor evolua slab, chiar formal. Consiliile asocia
țiilor sportive, profesorii de educație fizică, ajutați de 
conducerile liceelor și școlilor vor trebui să lucreze cu 
siguranță, să pregătească temeinic echipele lor pentru 
ca actuala ediție a campionatelor școlare să se situeze 
la un nivel superior, să prilejuiască obținerea unor 
performanțe superioare și afirmarea unor talente» 
viitorii performeri.

Materiale redactate de
V. GODESCU

TR. IOANIȚESCU 
și A. BREBEANU



ng* •

Rezultatele
oglindă a

La campionatele 
diale de la Dortmund tara 
noastră a fost reprezentată 
în concursul individual 
de trei gimnaste. Reamin
tim că sportivele noastre 
au ocupat următoarele 
locuri în clasamentul final: 
Elena Ceampelea 28, Ma
ria Andrioaie 56, Elena. 
Tutan 58. Dacă luăm în 
considerație faptul că la 
concursul feminin au par
ticipat 156 de sportive, 
s-ar putea ca aceste rezul
tate să pară mai puțin 
slabe decît la prima ve
dere. De asemenea, este 
știut că în cazul în care 
sportivele noastre ar fi 

concurat în cadrul unei e- 
chipe, ele ar fi putut ob
ține — mai ales cele mai 
bune — note mai mari. 
De notat că exercițiul Ia 
bîrnă al Elenei Ceampelea 
a fost apreciat de toți spe
cialiștii prezenți la „mon
diale*.

în același timp, însă, 
nu trebuie să uităm un 
fapt care atîmă mai greu 
în cumpănă decît oricare 
explicație a rezultatelor 
nesatisfăcătoare: pînă a- 
cum cîtiva ani la ma
rile. competiții internaționa
le — campionate mondiale, 
Jocuri Olimpice — echipa 
noastră feminină a obți
nut in mai multe rînduri 
medalia de bronz, gimnas
tele românce Elena Leuș- 
teanu și Sonia lovan figu- 
rînd printre primele în 
clasamentele individuale. 
Privind prin această 

prismă prezența sportive-

mon-

româncelor la C. M
noastrî

azi plătește tribut 
anii trecuțL

A RĂMAS

situației gimnasticii noastre
lor noastre la Dortmund, 
nu putem decît să amintim 
din nou o situație bine
cunoscută : GIMNASTICA 
NOASTRĂ
MULT ÎN URMA NIVE
LULUI MONDIAL AC
TUAL.

Cauzele acestei rămîneri 
în urmă sînt, în general, 
cunoscute. După părerea 
noastră, pe... primul loc 
se află autamulțumirea 
care s-a manifestat in anii 
trecuți în rîndurile specia
liștilor noștri. în timp ce 
cele 6 * gimnaste fruntașe 
obțineau performanțe după

Gimnastica de 
gro

șelilor din
Din păcate, unele dintre 
ele mai dăinuie și astăzi: 
PROCESUL DE SELEC
ȚIE SE DESFĂȘOARĂ 
ÎN MULTE LOCURI FĂ
RĂ 0 BAZA ȘTIINȚI
FICĂ, NU EXISTĂ O 
METODICĂ UNITARĂ 
IN 
PIILOR ȘI 
NERETULUI;
A OBȚINE REZULTATE 
IMEDIATE, -------
TRENORI
PREGĂTIREA DE BAZA

CO- 
TI-

PRECĂTIREA
A
PENTRU

UNII AN- 
NEGLIJEAZA

LA ORIZONT
JOCURILE OLIMPICE DIN MEXIC

Bazinul 
tierbere. 
iori vor

fî

i

performanțe, aproape ni
meni nil s-a preocupat de 
formarea unor cadre de 
rezervă care să înlocuias
că la timpul cuvenit . for
mația fruntașă. Iar atunci 
cînd ne-am „trezit* iără e- 
chrpă» s-a încercat forța
rea unor elemente tinere 
care, bineînțeles, nu au 
putut da rezultatele scon
tate. S-a neglijat activita
tea de masă în școli, se
lecția a fost făcută Ia în- 
tîmplare, iar în multe ca
zuri, metodele de pregă
tire au rămas cele de a- 
cum 10 ani, fără să se 
țină seama de progresele 
înregistrate pe plan moo-

(DEZVOLTAREA CALI
TĂȚILOR FIZICE, EXI
GENȚĂ IN ---------------
PRECIZIEI ȘI 
TITUDINH *
TAREA CHIAR ȘI A CE
LOR MAI SIMPLE MIȘ
CĂRI) FĂRĂ DE CARE 
ÎNSUȘIREA UNEI TEH
NICI LA NIVEL SUPE
RIOR ESTE IMPOSI
BILĂ.

Lichidarea rSmînerii în 
urmă a gimnasticii noastre 
este o necesitate de prima 
urgența. In anii următori, 
în fața sportivilor noștri 
stau competiții de mare 
importanță, printre care

PRIVINȚA 
‘ COREC- 

IN EXECU-

primul loc îl ocupă Jocu
rile Olimpice de la Mexico. 
Cu toate că situația ac
tuală nu ne îngăduie să 
fim prea optimiști, nu tre
buie să pierdem încrede
rea în posibilitățile de a o 
îmbunătăți într-un timp nu 
prea îndelungat. Avem 
mulți copii și tineri talen- 
tați. In ultima perioadă, 
în majoritatea centrelor cu 
tradiție în gimnastică a 
început o adevărată bătă
lie pentru recrutarea de noi 
elemente. Antrenorii noștri 
trebuie să erească cu răb
dare și perseverență noua 
generație de gimnaști. A- 
cest lucru presupune nu 
numai cunoașterea și apli
carea în practică a celor 
mai noi metode de pregă
tire, ci și o previziune 
științifică a direcției de 
dezvoltare a gimnasticii pe 
plan mondial. Dacă vom 
prelua în mod mecanic 
ceea ce am văzut la un 
moment dat la alții, fără 
a crea o adevărată școală 
a gimnasticii 
vom rămlne 
ctțiva pași în
tehnicienii și sportivii noș
tri nu trebuie să uite un 
lucru esențial : FĂRĂ
MULTĂ SUDOARE, DECI 
FĂRĂ 0 MUNCĂ SUS
ȚINUTA, NU SE POT A- 
TINGE NICIODATĂ PER
FORMANȚE ÎNALTE.

Numai ținind seama de 
aceste necesități putem pri
vi cu speranțe spre Jocu
rile Olimpice din Mexic.

romănești, 
mereu cu 
urmă. Iar

ILDICO ȘIRIANU

UN UTIL TURNEU IN R. D

Dinamo este in continuă 
Peste o clipă tinerii îrtotă- 
lua startul intr-o probă de 

control

I

înotătorii de la Școala sportivă 
din București acumulează

aproape două săptămîni, 
de la Școala sportiva de 

din Capitală, însoțiți de 
Maria Baciu și prof, 

la

Timp de 
12 înotători 
elevi nr. 2 
antrenoarea 
Romulus Spirescu, au luat parte 
cîteva concursuri de copii și juniori 
în R.D. Germană.

Sportivii elevi au luat parte, la 
Hettstedt, la primul lor concurs din 
programul stabilit. în frumosul bazin 
acoperit (25 de m — 5 culoare) s-au 
întrecut peste 50 de copii și juniori 
din 9 cluburi sportive, printre care 
Ghemie _Halle,- Stall Hettstedt, Rota
tion și ~ 
tri au
Mihai 
la 100 
cord republican, cat. copii A. Viori
ca Petcu (100 m liber — 1:13,3 J. II) 
și V. Dovgan (100 m delfin — 1:09,8 
copii A) au ocupat locurile doi iar 
R. Diaconescu și O. Nicolae locurile 
trei la 200 m bras (2:58,2) și respec
tiv 100 m liber (1:04,0).

în bazinul acoperit din Halle (tot

Dinamo 
avut o 

Movanu 
m spate

Halle. înotătorii noș- 
eomportare lăudabilă, 
a ocupat locul întîi 
cu 1:11,5 — nou re-

Ne transmit corespondenții din regiunea Brașov
CENTRU DE ATLETISM

Cu începere de la 1 octombrie o serie 
Ionul Făgăraș) au posibilitatea să învețe 
nizat. Asociația sportivă Olimpia Șercaia a trecut ia organizarea unui centru 
de atletism care, pentru început, este frecventat de 25 de tineri. Antrenorul 
centrului este profesorul de educație fizică Titus Rotaru.; care a depus o 
serioasă muncă de selecție pentru recrutarea de elemente talentate care să 
se specializeze în atletism. Dintre tinerii care se pregătesc la noul centru se 
remarcă I. Șolcă cu o performanță de 1,75 m ia săritura în înălțime și 11,3 sec. 
pe 100 m. Centru! de atletism din Șercaia se bucură de sprijinul material al 
Consiliului regional UCFS Brașov.

B. STOICIU
NOI ARBITRI DE FOTBAL LA SF. GHEORGHE

Consiliul raional UCFS și comisia raională de fotbal din raionul Sf. 
Gheorghe au organizat nu de mult un curs de arbitri. Expunerile au fost 
urmate de lecții practice care au avut loc cu ocazia unor meciuri de juniori. 
După terminarea cursurilor, cei 17 absolvenți,, au dat examen de arbitru pe 
care l-au trecut cu bine. Dintre ei s-au evidential M. Ancu, I>. Geamănu, Fr. 
Saska, L. Deneș și alții. O parte dintre noii arbitri au dat și examene prac
tice, conducînd meciuri oficiale din cadrul etapei de masă a „Cupei României5*.

GH. BRIOTA
O ASOCIAȚIE SPORTIVA FARA ACTIVITATE

C.F.R. Sibiu făcea parte. în urmă cu cîțlva ani, dintre cele mai active 
asociații sportive din oraș. Acum lucrurile stau însă cu totul altfel. Consiliul 
asociației (președinte P. Nicolae) nu se preocupă de organizarea unor între
ceri sportive pentru cei aproape 900 de membri UCFS, cît numără aso
ciația sportivă a ceferiștilor sibieni. Cele cinci secții pe ramură de sport 
există mai mult pe hîrtie, doar fotbaliștii și trăgătorii desfășurînd o oarecare 
activitate. Or, la C F.R. Sibiu ar fi condiții pentru organizarea unei activități 
sportive Ia care să participe un număr mare de tineri și vîrstnici.

D. SOLOMEI

LA ȘERCAIA
de tinert din comuna Șercaia (ra- 

,tainele“ atletismului in mod orga-

de elevi neîntreruptă activi-

După orele de practică în ateliere, 
elevii Școlii profesionale 
Noi' execută mișcări 
Minutele de educație 
losite cu pricepere 
Lefter și Iliescu.

GERMANA

experiență

„Timpuri 
de relaxore. 

fizica sînt fo- 
de profesorii

de 25 de m cu 5 culoare) elevii noș
tri s-au întîlnit cu reprezentanții a 
zece cluburi sportive (Chemie Hallc, 
Enheit Drezda, Vorwârts ~ 
burg, Ruda ~ - -
ticiparea a fost mai numeroasă și de 
o valoare 
concursului 
unei comportări mai bune ca în pri
mul concurs, de data aceasta nu 
putut obține nici un loc 
schimb, elevii noștri s-au 
șase ori pe locul secund, 
s-au remarcat talentata 
Cehanzuc (12 ani) care la 
ber cu timpul de 1:13,0 a stabilit un 
nou record republican cat. fete B.

Ultima .escală' a tinerilor noștri 
înotători a avut loc la bazinul olim
pic din Leipzig. Întrecerile, dominate 
de înotătorii de la D.H.f.K. Leipzig, 
au constituit cel mai serios examen 
pentru sportivii noștri. în bazinul de 
la Leipzig am urmărit foarte mulți . 
dintre tinerii înotători care bat la 
porțile afirmării în natația țării gaz
dă. S-au întrecut sportivi din 9 cio
buri, printre care și cei de la Ruda 
Zvezda Praga. în compania unor 
adversari valoroș'. sportivii de la 
S.S.E. 2 București (care deși au par
ticipat la o treime din probele prevă
zute în program) au ocupat cîteva 
locuri fruntașe, iar mulți dintre ei 
și-au stabilit cele mai bune perfor
manțe. Valentin Dovgan s-a clasat 
pe Jocul întîi la 100 m delfin, dove
dind din nou reale calități și o mare 
putere de luptă, iar Carmen Cehaa- 
zuc, într-o serie puternică, s-a clasat 
pe locul trei și performanța sa 
(2:43,1) constituie uu nou record re
publican la 200 m liber — cat.
B.

Care este bilanțul general al 
luțiilor elevilor noștri ? în cele 
concursuri ei au ocupat două locuri 
I, zece locuri II și patru locuri III. 
Au fost stabilite patru recorduri re
publicane : Carmen Cehanzuc 2 (100 
și 200 m liber-fete B) și M. Movanu 
2 (la 100 m spate -băieți A). Făcînd 
o medie a celor trei concursuri, în

Branden-
Zvezda Praga etc). Par

tehnică mult superioară 
de la Hettstedt. în ciuda

s-a 
în 
de 
ei

întîi. 
clasat 
Dintre

Cârme»
100 m li-

fete

evo- 
trei

fruntea celor 12 concurenți se situea
ză Carmen Cehanzuc, ~
gan și Viorica Petru, 
de fapt și cea mai 
luție.

Fără îndoială că 
ca bune comportarea 
obținute, deși acestea puteau fi 
mai bune. Dar Gabriela Onuțu, Vi- 
cențiu Di nu, Mihaela Negoescu, Dra
go? Turcanu și Paul Ghindaru au 
avut evoluții sub valoarea lor, ultimii 
doi chiar foarte slabe. Alții au osci
lat între foarte bine și slab (Mo
vanu și Petcu). Dar, fiind vorba de 
sportivi aflați Ia o vîrstă destul de 
mică (Cehanzuc, Manolescu, Dinu 
Ghindaru au doar 12 ani, iar Predo- 
iescu 13) apreciem că turneul 
R.D.G. a fost extrem de util.

Vorbind despre pregătirea elevilor 
înotători de la S.S.E. 2 București, 
considerăm că pe viitor trebuie să se 
pună un accent mai mare pe pregăti
rea fizică, care la unii dintre ei a 
lăsat de dorit, pe dezvoltarea spiri
tului de luptă, a dîrzeniei și. fără în
doială, pe îmbunătățirea unor ele
mente tehnice, cum sînt întoarcerile. 
La Hettstțdt, Viorica Petcu a ratat 
ocuparea locului I, datorită unei gre
șeli la acest capitol. Munca migăloa
să, făcută cu pasiune și răbdare va 
da roade. Cîteva elemente remarcate 
și de antrenorii din R.D.G., ca și de 
cei de la Ruda Zvezda Praga, pot 
urca treptele măiestriei 
noastră 
peană. 
bui să i 
danie, 
manțe 
care le 
turneu 
se poartă.

Concursurile 
cei 12 înotători de la S.S.E. 2 
rești au constituit un reușit schimb 
de experiență, plin de învățăminte, 
care va trebui valorificat.

Valentin Dov- 
care au avut 

constantă evo-

se pot aprecia 
și rezultatele 

și

m

în natația 
și, de ce nu, în cea euro- 

Copiii, la rîndul lor, vor tre- 
dea dovadă de mai multă stra- 
să răsplătească prin perfor- 
bune excelentele condiții pe 

: au de 
este o

a se pregăti. Recentul 
expresie a grijii ce li

36 de ani de 
tate in invățămrnt, de muncă rodnică 
pe tărimud educației fizice. Iată o 
performantă de prestigiu ce aparține 
prof. D. 13 ran ga. In 36 de .ani, prin 
mîinile prof. D. fir an ga au trecut mii 
si mii de elevi și studenți, cărora el 
a știut să le insufle pasiunea pentru 
sport, constituind un exemplu de com
portare^ pregătire profesională, devota
ment și pasiune pentru meseria do e- 
ducatt*

Printre eterii cărora le-a fost profe
sor se
I.C.E., 
Todan, 
Julieta 
Frazzei, Ion Motroc, maeștrii emerit! 
ai sportului Andrei Folbert, Ella Con
stantine seu, Aurora Leonte, Carolina 
Cîrligennu, Elena Pâdureanu. Unii din- 
trei el sînt azi asistenți și lectori In 
învățâmîntul superior sau activiști ai 
mișcării sportive.

în rîndtil cadrelor didactice de spe
cialitate* profesorul -8ran ga se bucura 
de o apreciere deosebită, datorită pre
gătirii profesionale, activității științi
fice șt metodice, inițiativelor și preocu
părilor sale multilaterale.

D. 11 ran ga este autorul celei mai 
bogate culegeri de jocuri de mișcare 
de la noi din tară, colaborator la o 
serie de. alte lucrări* posesor al uneia 
dintre cele mai complete biblioteci de 
specialitate. El este un activist ncobo 
dt pe tărim obștesc, initiator și orga
nizator al unor acțiuni cu caracter de 
masă, un pasionat colecționar de măr
turii legate de trecutul educației fizice 
din România.

Activitatea desfășurată de-a lungul 
celor 36 de ani, disciplina în muncii, 
conștiinciozitatea, modestia, simțul pe
dagogic și organizatoric, corectitudi
nea și spiritul tovărășesc constituie un 
exemplu demn de urmat pentru toate 
cadrele de specialitate.

numără peste 40 alnolventi ai 
intre care Huria Ștefan, lan 
Arufrei Simu, Pirgil Trafia, 
Naminn, Gh. Siănescu, M.

la care au luat parte 
Bucu-

O. B.
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BOX România — Scoția 9-1

0 Oală interesantă si utila

Invilafie la volei. V-o iacem cu... suplimentul de argumentație oferit de 
fotoreporterul nostru AUREL NEAGU, care vă prezintă acest spectaculos 
moment surprins pe peliculă la una din intilnirile Dinamo — Rapid

VOLEI

Prefață" la noua ediție a campionatelor
categoriilor A și B

17 orașe ale țării, în frunte cu 
Capitala, găzduiesc astăzi și miine 
meciurile — 31 Ia număr — din ca
drul etapei inaugurale a campiona
telor republicane de volei la cate
goriile A și B pe anii 1966/1967 
Este vorba de ediția a XlX-a și, res
pectiv, a XVIII-a în campionatele 
masculin și feminin ale categoriei 
Ai de cea de a IV-a ediție a între
cerii masculine la categoria B, care 
— deschisă în 1958 — a fost între
ruptă în 1960, și de ediția primă a 
confruntării feminine din categoria 
B. Arbitrii vor fluiera începerea ce
lor dintîi partide ale întrecerii divi
zionare la București, unde se vor 
desfășura 11 întîlniri, la Cluj (3), la 
Sibiu (2), la Ploiești, Brașov, Iași, 
Bacău, Suceava, Botoșani, Constanța, 
Galați, Pitești, Craiova, Timișoara, 
Arad, Oradea și Tg. Mureș.

La lupta pentru întîietate în cate
goriile fruntașe ale voleiului din 
țara noastră iau parte anul acesta 
formațiile reprezentînd 25 de centre. 
62 de echipe (așadar cu 22 peste 
totalul acelora din ediția preceden
tă ’), 12 garnituri masculine și 10 
feminine în categoria A plus 20 
masculine și 20 feminine (împărțite 
în cîte 2 serii) în categoria B, însu- 
mînd aproximativ 384 de sportivi și 
360 de sportive.

E o înșiruire de cifre ce nu-i de
terminată de simple înclinații spre 
statistica... formală, ci are menirea 
de a conduce la concluzia pe care 
o considerăm firească pentru „pre
fața** de anul acesta a disputei di
vizionare, întrucît începutul acesteia 
îi succede la mică distanță „argintu
lui- de la Praga. Să subliniem aceas
tă concluzie : intră în angrenajul în
trecerii 62 de echipe, aproape tot 
atîtea secții de volei. 62 de antrenori 
și 740 de voleibaliste și voleibaliști, 
care trebuie și așteptăm să facă totul 
dg, printr-o pregătire superioară, te
meinică, orientată desigur și contro
lată cu grijă de către organele 
P.R.V., să merite intr-adevăr califi
cativele de FRUNTAȘE și FRUN
TAȘI. Așteptăm un campionat na
țional în care cantitatea să se justi
fice printr-un permanent spor de 
calitate, prin înregistrarea unei per
manente creșteri în masa perfor
mantei, a numărului de elemente ti
nere și talentate, pe măsura exigen
țelor actuale ale voleiului, elemente 
cu perspective reale de a deveni ca
dre de nădejde ale loturilor noastre 
reprezentative. Se impune o preo
cupare și răspundere colectivă, a 
tuturor factorilor interesați, în orga
nizarea unui campionat republican 
eît mai valoros, care să se ridice la 
înălțimea frumosului prestigiu inter

Unde mergem ? în cadrul etapei a IV-a a campionatului republican 
pe echipe.
• GIMNASTICA. — Sala Dinamo, ora 17: concurs 

internațional de juniori Dinamo București —<• Dynamo 
Berlin (f) și C.S.Ș. — Vorwărts Potsdam (m).

duminică
• VOLEI. — Sala Giulești, cu începere de Ia ora 

16,30: I.S.E. — Universitatea București (f, cat. B), Me
talul — Progresul București (f, cat. B), Progresul — 
Semănătoarea București (m, cat. B).

O BASCHET. — Sala Floreasca, cu începere de la 
ora 15 : București B — Varșovia, București A — Buda
pesta, — meciuri internaționale de juniori.
• FOTBAL. — Stadionul Giulești, ora 14 : Tehno- 

metal — Rapid București (juniori); ora 15,30: Rapid 
— Dinamo București (amical).
• RUGBI. — Terenul Gloria, ora 16: Gloria — Pro

gresul (cat. A); stadionul Tineretului, teren II, ora 16: 
I.S.E. — I.C.F.; stadionul Tineretului, teren IV : Ști
ința I.P.G.G, — Colorantul (cat. B).

HANDBAL. — Stadionul Tineretului, ora 15,30: 
Universitatea II București — I.C.F. București (f. II); 
or» 16,35: Confecția București — Universitatea Bucu
rești (f. I); sala Floreasca, cu începere de la ora 18 : 
jocuri în cadrul turneului internațional.

® ATLETISM. —• stadionul Republicii, cu începere 
de Bfe ©ra 15,30: Rapid — Steaua — Progresul (cat. A),

• VOLEI. — Sala Dinamo, cu începere <le la ora 
8,30: Construcții — știința Petroșeni (m, cat. B). Di
namo — Știința Craiova (f, cat. A), Steaua — Poli
tehnica Timișoara (m, cat. A), Universitatea — Poli
tehnica Cluj (m, cat. B); sala Giulești, cu începere 
de Ia ora 8,30: Medicina — Politehnica Galați <f, cat. 
B), I.C.F. — C.S.M. Sibiu (f, cat. A), Rapid — Viito
rul Bacău (m, cat. A), I.C.F. — Politehnica Iași (m, 
cat. B).
• BASCHET. — Sala Floreasca, cu începere de la 

ora 11,15: Rapid — Universitatea Timișoara, Steaua 
— Steagul roșu Brașov. — meciuri în cadrul campio
natului republican masculin ; cu începere de la ora 
15: București B — Budapesta, București A — Varșo
via, — meciuri internaționale de juniori.
• FOTBAL. — Terenul Gloria, ora 9,30: Metalur

gistul București — Electrica Constanța (juniori): ora 
11: Metalurgistul București — Ceahlăul P. Neamț 
(cat. B): stadionul Dinamo, ora 9,30: Dinamo Victo
ria — Muscelul c. Lung (juniori); ora 11: Dinamo

național al voleiului românesc și să 
constituie în aceiași timp o bază 
solidă (de pregătire și rodaj a ju
cătoarelor si jucătorilor) pentru creș
terea continuă a prestigiului vole
iului nostru.

Iată rostul exact al apelului făcui 
la serviciile... aritmeticii. Și iată ce 
direcții vizăm acum, cînd. încheind 
„prefața" URAM SUCCES DEPLIN 
TUTUROR ECHIPELOR PARTI
CIPANTE LA NOUA EDIȚIE A 
CAMPIONATELOR REPUBLICANE 
DE VOLEI LA CATEGORIILE A 
ȘI B!

CONSTANTIN FAUR

Universitatea Cluj
derbiul

„Capul de afiș” al etapei a treia a 
campionatului republican masculin de 
baschet este deținut de tradiționala în
tîlnire dintre echipele studențești Uni
versitatea Cluj și Politehnica București 
în care evoluează cîțiva dintre cei mai 
valoroși jucători ai țării (Demian și 
Ruhring la clujeni, Radu Diaconescu și 
Iecheli la bucureșteni). Publicul clu
jean va putea urmări o partidă spec-

HANDBAL

Un joc decisiv in seria studențească
In absenta echipelor masculine din 

seria I, ale căror jocuri au fost 
aminate, atenția iubitorilor handba
lului se va îndrepta spre disputa for
mațiilor feminine, unde după etapa 
de duminica trecută lupta în frun
tea clasamentului (trei echipe la e- 
galitate de puncte) și în... coada lui 
(ultimele două locuri nu sînt „defi
nitivate" din cauza egalității perfecte 
dintre Tractorul Brașov și Voința 
Sighișoara) a devenit, foarte intere
santă. Dintre principalele protago
niste ale disputei pentru primele 
locuri, Universitatea Timișoara și 
Liceul nr. 4 din aceeași localitate, 
joacă acasă, avînd toate șansele de 
a acumula încă două puncte. Rapid 
București, cea de a treia concurentă, 
se deplasează la Sighișoara, unde are 
o sarcină destul de grea.

Partide la fel de interesante sînt 
programate și în seria studențească, 
în cadrul căreia s-au remarcat în ul
timul timp o serie de formații cu o

In cele cîteva aprecieri care precedau 
rezultatele galei internaționale amicale 
de box de joi seara subliniam interesul 
și utilitatea unor asemenea confruntări. 
Datorăm 
străduim 
față și — 
petrecute 
publicii".

Credem 
mai întîi 
boxul în 
Gale mari

cîteva explicații pe care ne 
să le aducem în rîndurile de 
bineînțeles — comentarea celor 
joi seara în ringul de pe „Re-
că se cuvine să menționăm 
interesul de care se bucură 
rîndul iubitorilor sportului.

.__ti sau mici întrunesc sufragiile
unui public numeros, entuziast și — mai 
ales — competent, iar miile de spectatori 
de joi seara confirmă acest lucru. Să 
notăm cu plus, deci, programul fede
rației de specialitate care, în această 
toamnă însorită, a oferit o „seară de 
box'4 cum am vrea să vedem mai 
des. Ne-au fost oaspeți, de această dată, 
pugiliștii scoțieni, cu care am legat 
trainice relații și care ne-au oferit po
sibilitatea unei verificări a stadiului 
pregătirii „titularilor” noștri. Ce-i drept, 
scoțienii nu mai au printre ei pe 
McTaggart, deținătorul „Mănușii de aur", 
și nu joacă un rol de prim rang în 
boxul european dar, să ne înțelegem, 
vin cu un „ce” al lor și acesta e rezis
tența deosebită (cît preț se pune pretu
tindeni pe acest element !), tinerețea (cît 
preț se pune pe promovarea tineretului 
în mai toate sporturile !) și cur o doză 
de neprevăzut care nu e de loc de ne
glijat. Poate că victoria categorică — pe 
care o aplaudăm alături de miile de 
spectatori de joi seara — ar scuti co
mentariile. Am învins cu 9—1 și aceasta 
nu e de colea. Dar ceea ce nu trebuie 
să trecem cu vederea cînd ne gîndim 
la valoarea actuală a boxului nostru 
este tocmai elementul esențial care se 
desprinde din gala de joi și anume fap
tul că — după părerea noastră — tre
buie să-i învățăm pe boxerii noștri să 
lupte cu indiferent care adversar în 
maniera proprie lor și să știe să gă
sească pentru fiecare „antidotul" cores
punzător. Fără să arate o valoare deo
sebită, scoțienii s-au dovedit în gene
ral foarte rezistenți și „încurcă reți". 
Chiar oameni aparent lipsiți de valoare 
tehnică deosebită (Gilfillan, Porteous) 
au avut darul să pună probleme unora 
dintre pugiliștii noștri.

Ceea ce trebuie să ne reproșăm este 
că o bună parte din boxerii români (am

Politehnica București,
etapei

taculoasă șl, sperăm, de bună valoare 
tehnică.

Celelalte meciuri ale etapei de miine 
sînt : Rapid — Universitatea Timișoara, 
Steaua — Steagul roșu Brașov, Medi
cina Tg. Mureș — Dinamo București, 
Dinamo Oradea — Politehnica Galați. 
Partida Academia Militară — I.C.F. a 
fost aminată.

bună pregătire. Universitatea Cluj, 
Institutul Pedagogic Bacău, Univer
sitatea II București, Știința Petroșeni 
și Medicina Tg. Mureș sînt echipele 
masculine care s-au impus în a- 
ceastă întrecere și care sînt clasate 
— în această ordine — pe primele 
locuri ale clasamentului. In compe
tiția feminină s-au detașat Politehnica 
Galați (nici o înfrîngere pînă în 
prezent), Universitatea Cluj și Uni
versitatea II Timișoara. Diferența de 
valoare dintre aceste trei echipe și 
restul formațiilor participante este e- 
videntă și nu-i deloc greu de pro
nosticat că primele două locuri în 
clasament vor fi ocupate de una din 
ele. In acest sens, vom sublinia 
faptul că duminică este programat un 
meci derbi al acestei întreceri: Uni
versitatea Cluj — Universitatea II 
Timișoara, al cărui rezultat va aduce 
în mod cert o clarificare în disputa 
pentru primele locuri.

spuneam — indife- 
vorba nu tie o e- 

club. ci de însăși 
a țării ! Iar pină 
mult.

da exemplu pe Gîju) s-au lăsat an
grenați în stilul de luptă al adversari
lor lor. în loc să-și... vadă de treabă, 
au răspuns cu un stil mai puțin ordo
nat, care nu-i caracterizează. De ce ? 
Iată o întrebare la care se cuvine să 
ne răspundă antrenorii I. Popa, C. Du
mitrescu și antrenorul federal Tr. O- 
grinjan. Poate că ar fi fost mai bine să 
facem această observație după meciul 
al doilea, de la .Constanța? Nu! Am 
vrea să-i vedem pe ai noștri evoluînd 
și mai bine în ring, iar pe constănțea- 
nul Dinu, dacă va boxa și în orașul 
său, învingător ! La urma urmei, ăsta 
e scopul întîlnirii cu echipe cu stil 
și temperament diferit : aâ învățăm să 
boxăm bine — cum 
rent de adversar. E 
chipă oarecare de 
prima reprezentativă 
la Mexic nu mal e

Și acum să răsfoim carnetul cu în
semnările de la fiecare întîlnire.

Gala a fost deschisă de meciul „ușo
rilor" Victor Silberman — Jack Gilmo
re. După cum a început, prevedeam un 
K.O. în favoarea pugilistului oaspe, deo
sebit de rapid și puternic, într-o a- 
menințătoare ofensivă. A urmat o luptă 
grea, în care s-a făcut risipă de ener
gie de ambele părți. Al nostru a știut 
să-și tempereze adversarul cu „serii”, 
urmate în repriza secundă de stîngi și 
„1—2"-uri la bărbie care-i dădeau sco
țianului capul pe spate. Inițiativa a 
trecut treptat de partea românului și 
dacă el ar stăpîni și elementele luptei 
de aproape (mai ales upercutul, care 
lipsește aoroape tuturor boxerilor noș
tri) ar fi fost și mai bine. Victorie 
clară la puncte-

Au urcat apoi în ring semigreii I. 
Monea și W. Gilfillan. Un adevărat ,,în- 
curcă-lume“, scoțianul părea victimă si
gură, dar s-a dovedit a fi deoseoit de 
rezistent în prima repriză, cînd toți îl 
vedeam K.O. ! N-am înțeles pînă la 
urmă din evoluția lui Monea dacă s-a 
angrenat în stilul dezordonat al adver
sarului, sau s-a ferit de „gloanțele 
rătăcite" ale acestuia, care reprezentau 
— ce-i drept — un pericol... Am notat 
însă că bagajul tehnic al lui Monea este 
în regres, că îndeosebi același upercut 
îi este nefamiliar. In plus, o scădere 
fizică în final. Totuși, a cîștigat deta
șat la puncte.

La semigrea Gh. Bădoi a bătut la 
puncte pe R. Porteous. Un croșeu de 
dreapta la bărbie l-a trimis pe scoțian 
la podea. Dar oaspetele continuă să a- 
meninte prin stilul său exploziv, prin 
atacurile bazate pe surpriză. Am remar
cat la Bădoi atenția cu care și-a urmă
rit adversarul, ofensiva permanentă, 
loviturile plasate cu o fracțiune de se
cundă înaintea scoțianului, ceea ce nu 
e puțin. Păcat că el a slăbit fizic încă 
în repriza secundă, ceea ce i-a 
adus imprecizie în lovituri și croșeul 
de stînga la bărbie care-1 adusese în 
situație de „groggy” în ultimele secun
de ale meciului. Pentru vîrsta și expe
riența lui însă, e cu atît 
victoria la puncte.

In limitele categoriei 
Chivăr a întîlnit în R. 
adversar incomod, mic de 
desat și, în plus, posesor 
ermetice și al unui „pas 
tant. Scoțianul a oferit o ... , ...
țintă redusă, greu de prins. Campionul 
nostru a condus o repriză, meciul s-a 
încîlcit în rest, dar un 
de claritate 
puncte.

C. Ghiță a
M. Low (cat.
prize confuze, abundînd în box dezor
donat.

Cel mai bun boxer român s-a dovedit 
a fi C. Gruescu care a învins la puncte

mai meritorie

mijlocii, Gh.
Dochety un 

statură și în- 
al unei gărzi 
înapoi" deru- 
suprafață de

oarecare plus 
victoriane-a adus la

la puncteînvins tot 
semimijlocie) după trei

pe
re-

■22231
Surprize în campionatul pe velodrom

„reducă

Joi după-amiază o scurtă ploaie 
a întîrziat începerea cursei cu an
trenament mecanic din cadrul cam
pionatului orășenesc. Timpul scurt 
rămas pînă la căderea întunericului 
a obligat pe arbitri să 
proba la trei manșe în loc de patru 
(30 km).

La startul probei s-au prezentat 
numai 
Steaua 
Ce au 
trenorii 
cu secții de ciclism din 
Oare la Dinamo sau la S.S.E. 1 nu 
sînt elemente capabile să evolueze 

7 echipaje (5 de la clubul 
și 2 de la clubul Olimpia)! 
de spus despre aceasta an- 
de la cluburile și asociațiile 

Capitală ?

Victoria — Chimia Suceava (cat. B); terenul „23 Au
gust** n, ora 10: Ș.S.E. 2 București — Flacăra Moreni 
(juniori): terenul „Timpuri Noi”, ora 9: IPROFIL
București — Flacăra roșie București (Cupa Româ
niei): ora 11: Timpuri Noi București — Ș.N. Oltenița 
(Cupa României); terenul Viscoza (Popești — Leor- 
deni), ora 10: Viscoza București — Tehnometal Bucu
rești (Cupa României).
• RUGBI. — stadionul Tineretului, teren IV, ora 9: 

C.S.Ș. III — Proiectantul; stadionul Tineretului, teren 
II, ora 10: Vulcan — Arhitectura; ora 11,30: Aeronau
tica — Institutul de construcții (cat. B); terenul 
Olimpia, ora 10: Olimpia — Politehnica : stadionul 
Republicii, ora 14: Constructorul — Dinamo; ora 
15,30: Grivița Roșie — Steaua (cat. A).
• HANDBAL. — Stadionul Tineretului, cu înce

pere de la ora 9,15: Universitatea n București — Uni
versitatea Craiova (m. II), Ș.S.E. 2 București — Fa
vorit Oradea (f. II), Politehnica București — Știința 
Petroșeni (m. II). Politehnica București — I.S.E. Bucu
rești (f. II); stadionul Voința, ora 15,15: Voința Bucu
rești — Textila Cisnădie (m. II); sala Floreasca, cu 
începere de ia ora 18: jocuri în cadrul turneului in
ternațional.
• ATLETISM. — Stadionul Republicii, cu începere 

de Ia ora 9: Rapid — steaua — Progresul (cat. A), 
în cadrul etapei a IV-a a campionatului republican 
pe echipe.

e CICLISM. — Velodromul Dinamo, ora 10: cam
pionatele republicane de pistă (cursa cu antrenament 
mecanic pentru seniori șl cursa cu adițiune de 
puncte pentru juniori).

pe A. McHuîgh, în limitele categoriei 
muscă. Un meci aplaudat Ia „scenă des
chisă", pentru calitatea lui, rezultantă a 
calităților celor doi. Asemănători ca 
statură și pregătire tehnică, cei doi pu- 
giliști au îneîntat pur și simplu publicul. 
Am notat în dreptul lui Gruescu : „teh
nic, serios, îșl pregătește cu atenție și 
rapiditate atacurile și lovește cu 100% 
garanție de eficacitate. Totul cu măsu
ră, nu se „aruncă", dar nu scapă nici 
cea mai mică situație favorabilă creată 
ori de el, ori de vreo mișcare nesigu
ră a adversarului19. Bravo, Gruescu !

In regres de formă, I. Dinu a întîlnit 
pe cel mai bun component al echipei 
din Glasgow — T. Joice. înalt, mobil, 
cu gardă inversă, cu alonjă și ritm, Joice 
își „deschide" adversarul cu dreapta, 
pentru ca apoi stînga să se înscrie 
scurt pe direcție, cu adresă. încă din 
minutul 3 ne dăm seama, în urma unui 
„direct" la bărbie, că Dinu nu va face 
față. Deși în avantaj, scoțianul nu se 
hazardează, știe că are „alonjă" și aș
teaptă pe „contre”, pentru a aplica auoi 
„1—2"-uri puternice. Dinu nu se des- 
curcă, se oprește regulat în fața „scutu
lui" de pumni al adversarului și, deși 
încearcă să forțeze în ultimul rund, nu 
reușește să refacă și pierde la puncte. 
Iubitorii boxului din Constanța vor avea 
ocazia să vadă un pugilist de valoare 
remarcabilă. Notați-1, deci, pe Joice.

In vădit progres, C. Crudu a obți
nut singura victorie prin abandon (r. 2) 
în dauna rapidului J. Murphy, la cate
goria pană. După o repriză echilibrată, 
după cîteva ..contre" reciproce, Crudu 
expediază un croșeu de stînga si ad
versarul e numărat. Murphy se ridică, 
se clatină, Crudu îl pistonează din nou, 
accentuînd situația precară a scoțianu
lui. I s-a reproșat lui Virgil Cazacu că 
s-a grăbit să-1 abandoneze pe Murphy. 
A procedat corect, ținînd seama de po
ziția acestuia în luptă. Pentru etica bo
xului. e de preferat un abandon și nu 
un „K. O.” !

Scriam că N. Gîju a deziluzionat ieri 
deși a învins la puncte. Să ne explicăm. . 
Intîlnind pe mezinul echipei scoțiene, T. 
Glencross, de numai 19 ani. Gîju a vrut 
să facă 3 reprize spectaculoase. La în
ceput și-a menajat adversarul, pentru ca apoi să • - - - - -
meciuri 
mai abil 
fuzat să 
Gîju), a ____________ _  _ ____  _ _
parte din aplauzele adresate £e obicei 
lui Gîju, cel mai tehnic boxer al nos
tru. Sperăm să nu se mai repete.

Final dramatic, în ultima partidă (cat. 
mijlccie-ușoară) a galei. Intîlnind un ad
versar „pe măsură" de dur — T. Imrye 
— deosebit de rezistent șî mai tehnic, 
curajosul I. CGvacl a dovedit o comba
tivitate exemplară. Lovituri puternice 
la stomac l-au pus în vădită dificultate 
pe scoțian, dar acesta a reprezentat, 
chiar în momentele sale cele mai grele 
(„groggy" în picioare), un real pericol. 
Tovarăși antrenori ! Invățați-1 pe Covaci 
să adauge 
dram te 
upercutul, 
veți avea

primească pumni cît în 2—3 
serioase. Glencross s-a dovedit 
decît îl recomanda vîrsta, a re- 
„vină" (cum i-ar fi plăcut lui 

eschivat mult și a cules o bună

pumnului său n? praznic un 
tehnică ! Tnvățați-1 mai ales 
de care are mare nevoie și 

un boxer redutabil ’

MIRCEA COSTEA ”

★

Astă-seară, cu începere de la orele 
19,30, va avea loc în Sala Sporturi
lor din Constanta o nouă gala de 
box România—Scoția.

în asemenea curse ? Sau, poate, se 
rezervă pentru campionatul republi
can care se va desfășura duminică.

Disputarea curselor a scos în evi
dență buna pregătire a echipajelor 
M. Niculescu — D. Panaitescu (Olim
pia), Al. “ 
Marin — 
P Soare 
manșa I, 
a condus 
sosire cînd cuplul Niculescu' — Pa
naitescu forțează si cîștigă. Manșa 
secundă este dominată de Niculescu 
— Panaitescu care cîștigă cu avans. 
Se remarcă, în această manșă, prin-

Datcu — D. Lascu, D. 
C. Baciu și I. Gociman — 
(toate de la Steaua). în 
echipajul Gociman—Soare 
detașat pînă la 100 m de

\
tr-o puternică revenire, cuplul 
Datcu—-Lascu. Manșa a IlI-a (ultima) 
debutează cu o mare surpriză: li
derii abandonează.

In această situație echipajul Datcu
— I.ascu forțează și deși trece linia 
de sosire în urma cuplultii C. Voicn
— N. Grigore (Steaua), se clasează 
pe primul loc în clasamentul general 
care arată astfel: 1. Al. Datcu — 
D. Lascu, 2. D. Marin — C. Baciu, 
3. I. Gociman — P. Soare (toii de 
la Steaua), 4. M. Mătăoanu — P. 
Simion (Olimpia), 5. C. Voicn — N. 
Grigore (Steaua), 6. M. Niculescu — 
D Panaitescu (Olimpia), 7. S. Cristea
— M. Virgil (Steaua).

Miine dimineață, începînd de la 
ora 10, se va desfășura ultimul act 
al campionatelor republicane de ci
clism pe pistă : cursa cu adițiune de 
puncte (juniori) — 50 de ture — și 
cursa cu antrenament mecanic (se
niori) — 4 manșe a 10 km fie
care.

1. DUMITRESCU



IMUL DIN TRIBUNĂ
ntenționăm in rindurile de față să reținem 

cititorilor asupra popularității fotbalului 
i noastră. Este un fapt binecunoscut, așa 
pe... pledoarie este de prisos. Problema pe 
punem in discuție este pe cit de delicaiă, 
de actuală. Este vorba de contribuția spec- 

ui la asigurarea bunei desfășurări a jocului 
bal.
a bun inceput trebuie să subliniem că pu- 
nostru este competent, generos, ga’a să 

ească cu aplauze pe fotbaliștii sau echipele 
ractică un fotbal tehnic, eficace, lipsit de 
lăți, cavaleresc. In numeroase declarații 
presei și radioului, oaspeții noștri — con- 

ri de cluburi, jucători și arbitri străini — 
rtdeauna cuvinte frumoase despre publicul 

considerîndu-1 excelent cunoscător al jo- 
cu balonul rotund.

păcate insă, trebuie să spunem că in 
:, alături de mii și mii de iubitori ai fot- 

obiectivi, există și „spectatorul" care uită 
adevăruri elementare o dată cu începe- 

cului, competența și obiectivitatea lui dis- 
ca prin farmec. La acesta pe prim plan 

rează „grija" pentru cele două puncte în 
ent ale echipei sale. „Dragostea" pentru 
ia din orașul în care locuiește, EL și-o ma- 

țșrin incitarea fotbaliștilor locali spre un 
utal, de timorare a adversarului și a arbi- 

doar-doar echipa LUI va cîștiga, cu ORI- 
EȚ.

Trebuie spus, totodată, că in ultimul timp se 
manifestă o slabă preocupare pentru educația 
acestei părți din rindurile spectatorilor, o delă
sare a cluburilor și chiar a organelor locale 
UCFS în munca de lămurire a spectatorului de 
acest gen.

In această ordine de idei, ne vine foarte greu 
să calificăm atitudinea acelor spectatori arădeni, 
care acum două duminici au găsit de cuviință 
să-i primească pe constănțeni cu un „duș rece", 
nejustificat de nimic. Mai mult, Corne! Dines 
din Arad, str. Rahovei 45 a avut o ieșire de-a 
dreptul huliganică, aruncind cu o bucată de fier 
pe teren, lovindu-l pe jucătorul Koszka! Urmarea? 
Comisia de competiții a F.R.F. a suspendat pen
tru o etapă terenul din Arad, tată, deci, „aju'o- 
rul" dat de Cornel Dines echipei favorite. U.T A 
va susține un meci in plus in deplasare.

Neplăcută situație și Ia Brașov. In viitoarele 
două etape, „susținătorii* Steagului roșu nu-și 
vor vedea echipa jucind pe teren propriu. De 
ce ? Tot pentru „contribuția" pe care o parte din 
public și-a adus-o la meciul cu Petrolul. Mai- 
gravă ni se pare poziția antrenorului N. Proca. 
Acesta a incitat publicul împotriva arbitrului și 
a jucătorilor ploieșteni !

Dar despre „vigoarea" galeriei se poate spune 
cite ceva și de la meciul de duminică de Ia lași. 
Este vorba de partida C.S M S. — Progre-ul Cum 
s-au comportat unii spectatori ? Mai inlii și-au 
manifestat aversiunea față de cei doi foști „ie

șeni* Matei și Viorel Popescu care apăreau acum 
în formația bucureșteană, ca urmare a dezlegării 
date de clubul ieșean. Hirtia nu suportă injuriile 
aduse acestor jucători, din primul și pînă In ul
timul minut de joc. Acesta a fost... începutul. 
Mai departe: Orice sancțiune dată de arbitru 
împotriva apărătorilor Progresului a fost aplau
dată Ia „scenă deschisă*. în schimb, cînd fun
dașii C.S.M.S.-ului, foarte deciși In ziua aceasta, 
uzînd uneori de mijloace mai „tari*, erau opriți 
de arbitru, același „om din tribună" care aplau
dase sancțiunile dictate împotriva Progresului 
începea să huiduie. Jocul s-a „încălzit" și am 
asistat la faze departe de ceea ce se cere de la 
jocul de fotbal. Era clar că acești spectatori, 
lipsiți de obiectivitate, au încurajat jocul nere
gulamentar al fotbaliștilor prin fluierăturile și 
vociferările lor..

O victorie este desigur un lucru plăcut, dar 
o victorie trebuie obținută numai cu mijloacele 
permise de regulament, după un joc frumos De 
fapt, acesta trebuie să fie scopul principal al fie
cărei echipe șl numai asemenea victorii trebuie 
aplaudate de omul din tribună. Iar cind echipa 
favorită pierde, alături de jucătorii pe care-i 
simpatizează, omul din tribună trebuie să-i sti
meze pe adversari, să le recunoască superiori
tatea, să plece de la stadion convins că formația 
lui a pierdut în fața unei echipe mai bine pre
gătită.

Numai așa „omul din tribună* își poate aduce 
contribuția lui, de mare importanță Ia îmbună
tățirea jocului practicat de echipa favorită și 
implicit, a fotbalului nostru.

CRISTIAN MANTU

1
1 Dintre zeci i 
I I
i de însemnări

și categoria A arc pauză, fotbalul este prezent la apel!
t.oațd că duminică este între- 
ampionatul categoriei A, fot- 
va fi prezent la datorie ! Mai 
brin cele două meciuri inter- 

.ale de la Suceava (juniori) și 
(tineret) cu reprezentativele 

ei. Apoi — etapă completă în 
ria B și una foarte interesantă 
pa României*, unde debutează 
? de echipe din categoria O.

•iurtă privire asupra jocurilor 
este suficientă pentru a vedea 
înt meciurile vedetă. în seria 

mai importante par a fi cele 
Brașov (Metrom — Dinamo 

>, Galați (Oțelul — Știința 
ești) și Cîmpina (Poiana — Si_ 
istul Galați).
eria a Il-a, „meciul zilei" se 
ă la Baia Mare, unde o fostă 
din categoria A, Minerul, în. 

e pe una prezumtivă : A.S A. 
Hireș. Mureșenii, revitalizați de

nervul lui Pavlovici, ar putea face 
o surpriză. Dar și alte jocuri sînt la 
fel de interesante. Ca de pildă, Cri- 
șul Oradea — Clujeana și Vagonul 
Arad — Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii.

Revenind ia jocurile din „Cupa 
României* să precizăm cine se cali
fică pentru viitoarea etapă în caz 
de egalitate. Bineînțeles au loc pre
lungirile regulamentare, iar dacă e- 
galitatea persistă și după 120 de mi. 
nute de joc se califică formația 
afla'ă în deplasare.

Tn încheiere, un cuvînt adresat or
ganizatorilor : deoarece toate meciu
rile sînt importante este de dorit 
să se dea o atenție deosebită res
pectării tuturor hotărîrilor F.R. Fot
bal privind — în special — intrarea 
în incinta de joc numai a persoa
nelor ce au acest drept.

Miercuri seara, cu... F. C. Liverpool
și R. C. Strasbourg

ord Hotel din Capitală era, 
rcuri seara, cartierul general al... 
aiului. La un capăt al holului, 

Liverpool ; la celălalt, R.C. 
isbourg. Discuțiile se purtau, fi- 
e, în jurul rezultatelor : califica- 
neașteptată a echipei franceze 

turul următor al „Cupei cupelor" 
emnul de întrebare — tot neaștep- 
— care domnește acum asupra 
îltatului celei de-a treia confrun- 

dintre campioanele României și 
Silei.

INTRE PETROLUL SI 
F.C. LIVERPOOL '

șoarece această partidă a suscitat 
mai mare interes, o discuție cu 
enorul Bill Shankley, apărea ca 
sebit de pasionantă.

Ce părere v-a făcut meciul de 
dintre echipa dv, și Petrolul ?

ăspunsul a venit scurt și... cuprin- 
>r :

bilităților de pînă acum, ll s-a adău
gat și a lui Badea, care va fi Ln 
afara terenului de joc cel puțin 
două săptămîni. 7n plus, eliminarea 
lui Florea ne face un „gol" în apă
rare pentru cea de-a [reia partidă. 
Pînă miercuri îi vom recupera, sper, 
pe Iuhas și pe Roman

— în ce vor consta pregătirile ?
— Omogenizarea noii formule de 

echipă pe care, împreună cu C. 
Cernăianu, o preconizăm. Revenim 
adică la așezarea folosită la Liver
pool : 1—1—4—3—2 Deci cu „mătu
rător", rol care de astă dată îi va 
reveni lui Pahonțu. La Liverpool 
jucase Florea. Deci : Ionescu—Pa- 
hontu—Pall, Boc, Dragomir, Mo- 
canu—Dincuță, Roman, Ivhc.s (Dri- 
dea ll)^-Dridea I, Moldoveana.

— Si cînd veți verifica noua așe
zare ?

— Duminică dimineața, cu o echi
pă din campionatul regiunii Plo
iești.

Salt cu intirziere 1 Gol1 Fază din meciul Dinamo Victoria — Metalurgistul 
disputat recent

LA ZI©LA ZI»LA ZI • LA ZKLA

Nu am nici o opinie !
lankley a adăugat apoi, ca o scu- 
(poate) :
Sînt destui gazetari și comenta- 
care-și spun părerea asupra me

ilor. Așa că, ce rost mai are una 
)lus ?
modestie dusă la extrem sau su- 

^re pentru înfrîngerea suferită de 
«pioana Angliei în fata Petrolului, 

curînd, a doua alternativă stă în 
oare. Pentru că antrenorul englez 
ost și în continuare la fel de 
•urat în declarații.
Mister Shankley, ce credeți des- 
cel de al treilea meci ?

Nu m-am gîndit la această even- 
itate. Va fi greu 1
Dar despre ospitalitate ? 
Excepțională ! Oameni sociabila ! 
Ce impresie v-a lăsat arbitra-
E o treabă foarte grea să ana- 

zi modul în care e condus un 
:i. Arbitrul e un fel de vege pe 
>n. Nu discută cu nimeni, deci- 
3 lui sînt inapelabile. Niciodată 
i critic pe arbitri, pentru că mă 
: întîlnesc cu ei.
ai mult decît aceste telegrafice 
ecieri nu am putut scoate de la 
Shankley cel care, in 1938, ca 

Itor la Preston North End, a e- 
jat pe fostul stadion A.N.E.F., în 
ipania Venusului.
uit mai comunicativ — avea și de
— era antrenorul secund al Pe- 

ului, Nicolae Marinescu : 
*Ce probleme se ridică acum în 
i echipei dv. ?
• Multe ! Cea mai importantă Wri
te alcătuirea formației. Indisponi-

★

14 = 1 !
în cercul echipei franceze .coze

ria”, condusă de alsacianul Walther 
Presch — antrenorul echipei — era 
în toi. El s-a arătat îneîntat — nor
mal ! — să-și spună părerile despre 
meciul Steaua—R. C. Strasbourg. 
„Am venit la București cu ideea de 
a juca prudent în apărare. In acest 
fel ne-am organizat jocul și am 
reușit în intenția noastră".

— Ce impresie v-a lăsat Steaua ?
— A jucat cu cinci clase sub va

loarea demonstrată la Strasbourg. 
Ca antrenor, nu-mi pot explica cum 
e posibil ca o echipă să cadă atît 
de mult în decurs de cîteva zile... 
Sîntem foarte mulțumiți de modul 
în care am fost primiți, de prietenia 
cu care am fost înconjurați și aș 
reveni în România de o mie de ori.

Ilie Savu, antrenorul formației 
Steaua : „S-au ratat 14 ocazii ! Nu
mărate bob cu bob". Si adaugă : 
„Cauza jocului slab ? Una singură : 
viața nesportivă și dezordonată pe 
care o duce cei mai mulț.i dintre 
jucători, în frunte cu Raksi. Noi 
i-am adăuga pe Suciu, S. Avram, 
D. Nicolae, D. Popescu; Voinea. Și 
mai sînt și '-alții...

★
Cîteva scurte declarații care dau o 

imagine asupra felului în care au 
abordat meciurile cele patru echipe.

MIRCEA TUDORAN

ECHIPA DE TINERET 
A PLECAT LA OPOLE

Ieri dimineață au părăsii Ca
pitala, pe calea aerului, fotba
liștii noștri din echipa de tineret 
care vor juca duminică la Opole 
cu reprezentativa similară a Po
loniei. Antrenorul lotului este 
Cornel Drăgușin.

AZI. IN GIULF.ȘTI : 
RAPID—DINAMO BUCUREȘTI

Stadionul Ciulești din Capitală 
va găzdui astăzi o interesantă par
tidă amicală de fotbal : Rapid—Di
namo București. Fluierul de începe
re va fi dat la ora 15,30. In deschi
dere, la ora 14, se va disputa jocul 
Tehnometal București—Rapid Bucu

rești din cadrul campionatului re
publican de juniori.

CUPLAJ PE „TIMPURI NOI“

Duminică dimineața pe terenul 
„Timpuri noi" (Dudești) este pro
gramat un cuplaj în cadrul „Cupei 
României" ediția 1966—1967. Cu a- 
cest prilej vor evolua formațiile din 
categoria C Flacăra roșie Bucu
rești și S.N. Oltenița. Dar iată pro
gramul : ora 9, IPROFIL București— 
Flacăra roșie București ; ora 11, 
„Timpuri noi" București—S.N. Olte
nița. .
FOTBALIȘTII POLONEZI AU SOSIT 
VINERI DIMINEAȚA LA SUCEAVA

SUCEAVA, 14 (prin telefon). — 
Meciul de juniori România — Po-

PRONOSPORT © PRONOEXPRES
• TRAGEREA AUTOTURISMELOR 
LOTO DIN 25 OCTOMBRIE 1966 • 
AZI, ULTIMA ZI LA PRONOSPORT

Programul concursului Pronosport de 
mîine cuprinde meciurile internaționale 
ale echipelor de tineret și juniori din 
țara noastră cu cele ale Poloniei, 5 în- 
tîlniri din campionatul B și 6 partide 
din cadrul campionatului italian.

Un concurs interesant la care puteți 
obține premii mari.

Nu uitați că puteți participa în afara 
obișnuitelor forme și pe buletine jucate 
50%.

Iată acum programul concursului Pro
nosport de duminică 23 octombrie 1966 : 
I. Progresul — Petrolul, n. Universita
tea — Steaua, III. Farul — Politehnica, 
IV. Steagul roșu — Rapid, V. U.T.A. — 
Jiul, VI. Siderurgistul — Dinamo Vic
toria București, VII. Minerul Baia Mare 
— Crișul Oradea, VIII. C.F.R. Timișoara 
•—Vagonul Arad, IX. A.S. Cugir — Clu
jeana, X. Cagliari — Fiorentina, XI. La- 
r.io — Roma, XII. Lanerossi — Milan, 
XTTI. Venezia — Napoli.

țț S-au pus în vînzare biletele pentru 
«Tragerea autoturismelor" Loto din 25 
octombrie 1966.

Se atribuie autoturisme în număr ne
limitat : „Flat I860", „Flat 1300", „Re
nault 10 major" și „Fiat 600".

Variantele cu două numere cîștîgătoa- 
re vor primi premii în bani și vor par
ticipa Ia tragerea la sorți a celor 50 ex
cursii (a cîte 2 persoane) pe durata de 
cinci zile, cu petrecerea Revelionului 
Ia Brașov.

Cu numai 24 lei puteți participa ia 
toate cele 12 extrageri.

Agențiile vă țin la dispoziție și bilete 
gata completate.

LOTO

La tragerea Loto din 14 octombrie 
1966, au fost extrase din urnă următoa*^ 
rele numere :

50 46 20 44 47 61 78 21 31 55
Premiul special : 61 31 55
Fond de premii : 1 104 651 lei din care 

report la premiul special 216 092 lei
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• „Sub scut sau pe scut*! 
Poate că nu acestea au fost cu
vintele care au întovărășit ieșirea 
pe teren a băieților de la Petro
lul, dar nouăzeci de minute a fost 
unica lor deviză. Este, poate, cea 
mai adevărată cauză a succesului 
celui mai îndrăzneț „unsprezece** 
românesc angajat intr-o asemenea 
desfășurare de forțe. Bravo, Pe
trolul !

• fi, fiindcă tot sin tem la 
capitolul succese, un tardiv dar 
sincer „bravo**! băieților de la Di
namo Pitești. Performanta lor are 
și o semnificație aparte. S-a îm
plinit o „răzbunare*1 așteptată: 
în sfîrșit, o echipă ROMÂNEASCA 
(Dinamo Pitești) ELIMINA din- 
tr o competiție europeană o echi
pă SPANIOLA.

Felicitări, băieți și repetați „fi- 
gura" la Toulouse!

• DUMITRU POPESCU 
(Steaua) — 24 de ani: Sîntem 
n echipă „obosită* !

DE CE ?

• Cu citi a timp tn urmă, la 
„Republicii**. numerosul public 
din tribune n-a fost de loc zgîr- 
c.it cu aplauzele pentru jucătorul 
cu numărul 10 din < hipa de ju
niori a clubului Steaua. Si asta 
nu numai pentru cele trei goluri 
pe care le înscrisese în seara a- 
ceea în poarta echipei similare a 
Progresului, ci mai ales pentru 
valoarea tehnico-tactică a fotba
lului practicat de către acesta. 
Numărul ZECE are un nume so
nor în soccerul nostru : TATARU. 
Și relația purtătorului său cu fos
tul international Nicu Tătaru este 
dintre cele mai directe : e fratele 
său mai mic. lată o declarație a 
lui N1CU TATARU desore CĂCI 
TATARU: „A re tot ee-i trebuie 
pentru a deveni un mare jucător. 
Este mai tehnic și mai talentat 
decît mine**.

• MIRCEA CRUȚESCU: „în 
ultimii ani au venit mulți tineri 
în arbitraj și cred că unele din
tre erorile lor se nasc din lipsa 
de experiență. Poate că n-ar fi 
rău dacă noi, „bătrînii*, am fi 
chemați, la tușe, să-i ajutăm să 
crească. E o propunere*.

La care subscriu...

VALENTIN PĂUNESCU
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lonia este așteptat în localitate cu 
un interes deosebit. Din raioanele 
regiunii au fost anunțate multe 
excursii.

Vineri dimineața a sosit și lotul 
fotbaliștilor polonezi. După antrena
mentul de acomodare susținut îd 
după-amiaza aceleiași zile, antrenorul 
Jerzy Slabosjowski ne-a comunicat 
echipa: Gornet — Lubonski, Gladi- 
sek. Lipinski, Gorgon — Romano- 
wiez, Kowenicki — lanik. Kasalik, 
Milszarek, Kusnierz.

Iată și formația noastră : Moldovan 
— Aldea, N. lonescu, Stoicescu, Co
jocarii — Profir, Roxin — Nistor, 
Biliboacă, Marica, Manea.

C. ALEXA-coresp. reij.

® PRONOSPORT
Tragerea următoare va avea loc vi

neri 21 octombrie 1966 la București.
PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport nr. 
41 din 9 octombrie 1966:

Premiul excepțional : 1 variantă a 
75 000 lei (un autoturism „Fiat 600” și 
36 500 lei numerar).

Categoria a II-a : 0,5 variante a 66 993 
lei

Categoria a IlI-a : 20^9 variante a 3 349 
lei

Categoria a IV-a : 231,5 variante a 398 
lei

Report Ia fondul premiului minim: 
404 877 lei.

Premiul excepțional a rsvsnit parti
cipantului PETRILA ICAN IOAN din 
Bacău care a obținut și premiul de ca
tegoria a II-a în valoare de 66 993 lei.

Rubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-Pronosport,



Pe apele lacului Herăstrău zeci de tineri se pregătesc zilnic pentru a 
intra in rindurile performerilor la caiac-cartoe

Control și îndrumaresai

CUM A FOST LA „MONDIALELE" 
DE PESCUIT

TENIS DE C/MP

Derbiul campionatului repu

PeT

(Urmare din pag. 1)

tie). Școala sportivă de elevi nr. 2 (5— 
15 martie). Rapid (19 aprilie — 1 iu
nie) etc. în momentul de față o bri
gadă se află în control la clubul Olim
pia.

O a doua formă de control este cea 
exercitată de comisiile orășenești pe 
ramură de sport, prin subcomisiile lor 
de îndrumare și control. Profesorii și 
antrenorii, membri ai comisiilor oră
șenești. analizează periodic pe baza 
unei tematici concrete secțiile nomina
lizate, dîndu-le un prețios ajutor. în 
felul acesta s-a procedat cu secțiile 
de atletism de la Rapid și Metalul, cu 
secția de lupte de Ia Progresul, sau 
cu cea de gimnastică de la C.S. Școlar, 
în munca de îndrumare și control sec
torul tehnic al Consiliului orășenesc 
se bazează și pe sprijinul activiștilor 
voluntari pe ramură de sport.

In sfîrșit, o altă formă de efec
tuare a controlului și îndrumării, cea 
mai operativă, o reprezintă sondaiele 
făcute zi de zi, de către metodiștii 
sectorului tehnic al consiliului orășe
nesc. Fiecare dintre metodiști răspunde 
(pe lingă una-două ramuri de sport 
„neolimpice”) de două-trei sporturi 
olimpice Astfel, prof. Victor Barb 
răspunde de lupte, ciclism și gimnas
tică, pi-of. Aurel Ciortea de atletism, 
natație și tir, iar prof. Mihai Boerescu 
ide box și haltere.

Deplasările metodiștilor pe teren 
sînt prevăzute în planul individual de 
muncă. întocmit pentru două săptă- 
mîni. Ei se deplasează la secțiile no
minalizate, verifică transpunerea în 

fapt a măsurilor trasate de brigăzi și 
stabilesc — în funcție de necesități — 
noi indicații și măsuri concrete. La 
sfîrșitul fiecărei săptămîni, metodiștii | 
prezintă sectorului tehnic informări 
privind activitatea secțiilor controlate 
în acest interval.

CONTROLUL A AJUTAT!

Măsurile stabilite de brigăzile com
plexe urmăresc remedierea lipsurilor 
și, bineînțeles, îmbunătățirea activi
tății.

La secția de lupte a clubului Rapid, 
de pildă, au fost constatate o serie 
de lipsuri : programarea antrenamen
telor era necorespunzătoare, în sală 
existînd o permanentă .înghesuială" ; 
cîțiva membri ai biroului secției nu 
mai activau de multă vreme ; antre
norii Pătrașcu și Belușica nu aveau 
planuri de etapă etc. Brigada a stabilit 
măsurile ce trebuiau luate, iar la son
dajul din 29 iunie, metodistul Barb a 
constatat că s-a întocmit un nou pro
gram de antrenament, mult mai judi
cios, a fost completat biroul de secție, 
iar antrenorii și-au pus la punct toate 
documentele, inclusiv planurile . indivi
duale pentru sportivii nominalizați.

La secția de atletism a clubului Me
talul, brigada a constatat o slabă pre
ocupare pentru selecția juniorilor. Ca 
urmare, a fost întocmit un plan cu 
principalele acțiuni de depistare a tine- 
rilor talentați de la școlile din raion 
Astfel, au fost chemați la diferite ac
țiuni de selecție elevii a 12 școli, iar 
40 dintre ei, cei mai talentați, au fost 
opriți în rîndurile secției. O acțiune 
asemănătoare de selecție, la care au 
participat peste 600 de elevi, a avut 
loc recent pe stadionul Ciulești, în 
organizarea clubului Rapid.

AU ȘI METODIȘTII LIPSURI...

La controlul secției de gimnastică 
a C.S.Ș. (22—28. VI), s-a constatat că 
pentru sportivele nominalizate Lucia 
Chiriță și Alina Baicu nu exista nici 
un fel de document de planificare, iar 
candidata olimpică Lucia Chiriță nici
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măcar nu șua ce obiective are de în
deplinit pe anul în curs ! Aceste lip
suri grave s-au datorat, fără discuție, 
neglijenței antrenorului George Chiose. 
Dar ce a făcut tov. Barb, metodistul 
consiliului orășenesc UCFS ? Cum a 
controlat el activitatea ? După trei 
luni, la 28 septembrie, prof. Barb, 
nici nu știa cine lucrează cu gimnas
tele nominalizate ale C.S.Ș., deoarece 
antrenorul Chiose 'renunțase, între 
timp, la acest post. Doar în urma soli
citării noastre s-a aflat telefonic că 
sportivele sînt antrenate de prof. N. 
Covaci, antrenorul lotului republican.

Tov. vicepreședinte Secui ne măr
turisea, autocritic, că nu a fost destul 
de exigent cu metodiștii, de a căror 
activitate răspunde, necerîndu-le aces
tora să raporteze periodic despre înde
plinirea sarcinilor. Chiar informările 
săptămînale privind activitatea se în
tocmesc de-abia din trimestrul III. Ne- 
fiind controlate și îndrumate de multă 
vreme, unele secții nominalizate nu-șt 
lichidează lipsurile, activitatea lor con
tinuă să fie necorespunzătoare.

Metodiștii Consiliului orășenesc 
UCFS, chiar dacă au foarte multe pro
bleme de rezolvat, sînt datori în pri
mul rînd să ajute cu experiența si 
priceperea lor fiecare ramură de sport, 
fiecare secție de care răspund și în 
special pe cele de performanță. Numai 
astfel vor deveni, controlul și îndru
marea, ceea ce trebuie să fie, și anu
me un sprijin puternic al activității 
antrenorilor și sportivilor din secțiile 
nominalizate.

RUGB!

DUMINICĂ, MECIUL GRIVIȚA ROȘIE-STEAUA
Azi și mîine, etapa a XlX-a a ca

tegoriei A programează meciuri de
cisive în lupta pentru un loc cit mai 
bun în clasament. Pe prim plan, de
sigur, disputa dintre fruntașele a- 
cestui sezon, Grivița Roșie și Steaua. 
Diferența de numai un punct dintre 
ele mărește imens miza jocului, în- 
vingăloarea putîndu-se considera 
practic cea mai îndreptățită preten
dentă la titlu. Desigur, avantajul 
este de partea grivițenilor, deoa

M O T R U
(Urmare din pag. 1) 

nuri omologate, cu întiia garnitură de 
echipament cumpărat, cu primele meciuri 
oficiale

Există in acești oameni care mun
cesc aici, in adîncuri sau sus pe 
schele, o cumpănire, sobrietate și trăi
nicie in tot ceea ce fac. Intr-un astfel 
de spirit a fost durat șl edificiul aso
ciației sportive. Intiile tricouri de sport 
au fost comandate și cu inscripția 
„Minerul Motru* pe ele. Asociația își 
cunoștea forțele. Intuia de pe atunci 
ascensiunea echipelor sale (raion — 
regiune ■— „calificări**), a membrilor 
ei (astăzi peste 2 400), a secțiilor afi
liate la federațiile de resort.

..Minerul Motru** este acum cea mai 
puternică asociație din raionul Stre- 
haia. Nimic deosebit pentru oamenii de 
aici, înv â tați cu lucrul trainic, în pers
pectivă. Așa cum fac și acum, cînd 
pregătesc cu îndirjire și conștiinciozitate 
baza viitoare/or succese. Un singur 
exemrdu: noul stadion al orașului 
nu atit modernele terenuri do fotbal, 
volei sau handbal, cit anexele lor! La
bor at nare le, am putea spune, fără a 
exuaera intru nimic

Am tăzut. bunăoară, în spatele tere
nului de fotbal, ziduri concave pentru 
exersarea trasului la poartă. Primele 
două la o distanță de 25 m. Al treilea,

Recent, a avut loc în Anglia cea de-a 
XIII-a ediție a campionatului mondial 
de pescuit staționar. Competiția s-a des
fășurat pe rîul Thume, pe coasta Mării 
Nordului, lingă localitatea Great Yar
mouth, la 260 km de Londra. Au par
ticipat pescari sportivi din 15 țări. După 
cum se știe, titlurile — pe echipe șl 
individual — au revenit pescarilor fran
cezi, iar echipa României s-a clasat pe 
locul V, înaintea Angliei, Austriei, Po
loniei, Cehoslovaciei, R.F.G^ țări unde 
pescuitul sportiv are o veche tradiție.

După întoarcerea delegației țări» noas
tre am stat de vorbă cu tov. V. Con- 
stantinescu, secretarul A.G.V.P.S., care 
ne-a relatat unele amănunte de la tntre-
ceri :

„Campionatul s-a organizat pe o apă 
care de fapt este un lanț de lacuri mici 
legate între ele prin canale destul de 
înguste, cu un curent lent. Locul ales 
pentru întreceri era destul de sărac tn 
pește. Câștigătorul, francezul H. Guihe- 
neuf, a totalizat 5 142 p, mai concret el 
a prins 5,312 kg de pește (numai bi
bani ). Diferența între „recolta" campio
nului și a următorilor clasați era de 
ordinul kilogramelor. Pescarii români au 
ocupat locuri destul de bune în sec
toare (concursul s-a desfășurat pe cinci 
sectoare, în care flecare țară a avut 
cîte un reprezentant) care le-a adus 
locul 5 pe echipe. In clasamentul in
dividual au ocupat insă locuri slabe.

POPICE

„Cupa 
veteranilor6<

Ajunsă la cea de a IV-a ediție „Cupa 
veteranilor*, organizată de comisia de 
popice a orașului Sibiu, a reunit 16 ju
cători care au depășit vîrsta de 55 de 
ani. S-a jucat la proba de 60 de bile 
mixte. Primul loc a revenit lui H. Grăff 
cu 205 p.d., urmat, în ordine, de An
drei Ban 200 p.d., A. Radei 192 p.d. 
și G. Cîmpeanu 192 p d. (Ilie Ionescu- 
coresp.)

rece chiar un meci nul menține di
ferența.

Menționăm că acest meci este pro
gramat, în cuplaj cu întîlnirea Con
structorul — Dinamo, mîine după- 
amiază, pe stadionul Republicii, cu 
începere de la ora 14.

Pentru cei ce răspund de pregă
tirea echipei naționale va fi un 
bun prilej de a urmări evoluția se- 
lecționabililor.

Sperăm că vom putea consemna o 
vizibilă creștere a formei lor.

la numnai 15 pași. Erau
după altele, astfel ca jucătorii să se 
afle în permanenta intre două „porți**. 
Tirul năpraznic al șuturilor țintea 
„păianjenul** uneia dintre porți, cata
pulta mingea către fotbalist, iar dacă 
acesta nu reușea s-o expedieze înapoi, 
se întorcea cu iuțeală, sprintd, șutind 
fulgerător în celălalt zid din spate, 
spre care balonul își continua drumul. 
Aceasta era doar „încălzirea". De la 
spațiul de 25 m, jucătorul intra după 
aceea la „porțile** cuprinse între 15 m. 
Aici, tempo-ul creștea, frecvența lovituri
lor fiind aproape egală cu viteza min- 
giei. Pentru a vă face o imagine mai 
clară a acestui interesant laborator, -a- 
dăugăm și numeroasele ateliere prevă
zute cu cele mai originale șt utile a- 
parate pentru mărirea detentei, întărirea 
articulațiilor, creșterea mobilității etc. 
$i toate acestea la o echipă de regiune* 
Atenție categoria ,.C“, seria Vesti

Atenție, ceilalți antrenori și instruc
tori sportivi din regiunea Oltenia1 Spor
tul în cel mai tînăr oraș al țării crește 
cu voinicul din poveste: în trei ani, cît 
în zece! Și la fotbal (antrenor Constan
tin Giolgâu) și la volei (ing. Ion Cri
văț) și la box (l'asile Drăgotoiu), 
handbal (ing. Achim Gheorghe). rugbi 
(ing. Gheorghe Dobrinoiu), atletism 
etc.!...

Astfel, N. Enache s-a clasat pe locul 
20 (locul III in sector) cu 69 de pești 
și 1564 p, Ov. Tudoran 22 (VII), 11 
pești și 1519 p, I. Pană 23 (VI), 81 
de pești și 1518 p, M. Stoenescu 30 
(VI), 30 de pești și 1256 p, Al. Vegh 
45 (VI), 14 pești și 524 p‘.

Un amănunt 
au fost obligați 
timpul celor trei 
peștii vii, după 
cati înapoi în apă... Un alt fapt curios 
a fost și acela că doi sportivi, un ceho
slovac și un polonez, n-au reușit să 
prindă nimic 1

La încheierea 
română a predat 
pa transmisibilă 
tuită în 1965 de

Congresul C.I.P.S.
Ungariei, de a organiza viitoarea edi
ție a campionatului mondial de pescuit 
staționar. Competiția va avea loc în au
gust 1967 pe Dunăre, la Dunaujvaros.

Dinamo Steal

interesant: concurenții 
de organizatori ca în 
ore de întreceri să tină 
cîntărire ei fiind arun-

»
competiției, delegația 

echipei cîștigătoare cu- 
„Delta Dunării11, insti- 
A.G.V.P.S.

a aprobat cererea

Amatorii de tenis din Capital 
avea din nou ocazia să asiste 
întrecere interesantă. Este vork 
meciul decisiv pentru desemnai 
chipei campioane republicane pi 
1966, Dinamo — Steaua. De 1. 
dată pină acum, partida dini 
ceste două formații fruntașe a d 
la intilniri deosebit de dispute 
de un bun nivel tehnic, lată c 
credem că și meciul de slmbc 
duminică va confirma așteptări 
garanție în acest sens o cons 
faptul că Dinamo și Steaua cu 
pe unii dintre cei mai buni jucc 
Țiriac, Dron, - Dibar, M. Cioc 
Mărmureanu, Popovici, frații Nă 
Eleonora Dumitrescu, D. Viziru, 
gareta Giju etc.

Simbătă, jocurile încep la or 
iar duminică, de la ora 8,30r ș 
Meciurile au loc pe terenurile 
sportive Metalul din parcul ti 
trău.(T. R.)

Azi și mîine, ultimul act 
ai campionatului pe echipe

După cum se știe, astăzi și mîine 
au loc întîlnirile ultimei etape a cam
pionatului republican pe echipe. Astfel, 
clasamentele vor căpăta formă definitivă, 
vom cunoaște campioana țării, echipa 
care va retrograda în categoria B și cea 
care ii va lua locul în „Â“, precum și 
primele clasate în clasamentele parțiale 
masculine și feminine.

In categoria A, pe stadionul Repu
blicii din București, atleții de la Steaua, 
Rapid și Progresul vor concura într un 
„triunghiular- interesant, care va aduce 
la start o scrie de campioni și record
mani ai țării. Atractivă se anunță și 
întîlnirea de la Brașov, unde se întîl- 
nesc Dinamo, I.C.F. și selecționata re
giunii Brașov, aflate în clasament la o 
diferență foarte mică de puncte. De 
asemenea, echipele regiunilor Banat, Cluj 
și Argeș se întîlncsc la Pitești într-un 
meci care promite a fi deosebit de e- 
chilibrat.

în ce privește categoria B, seria I, 
se pare că Metalul și echipa regiunii

Bacău își vor disputa, de la... dis 
onoarea de a activa anul viitor îr 
ma categorie a țării. Balanța îi 
mai mult în favoarea atleților băc; 
care întîlnesc la lași pe reprezen 
regiunilor Ploiești și Iași. Acești? 
urmă (locul 3), pot periclita pe 
propriu poziția liderului, chiar dac£ 
toria nu i-ar aduce în categoria 
va croi doar drum liber Meta 
Pentru evitarea ultimului loc, se v<| 
trece, tot indirect, echipele regii 
Dohrogea și Mureș-Autonomă Magi 
Una dintre ele va părăsi prima se 
categoriei B și va activa anul viit 
seria a Il-a, în locul Galațiului, r 
promovat în seria I. ,

întrecerile de astăzi și mîine i 
zintă — cu excepția campionatul^ 
publican de cros — ultimul concui 
nivel republican al anului 1966.

Atleții trebuie să folosească și 
prilej pentru îmbunătățirea l^tei p 
lor rezultate.

Un aspect din cursa de 5 000 de metri a întîlnirii Ploiești—Dobro gea—Crișar 
în fruntea plutonului — Ion Veliciu (Dobrogea)

Foto: I. Popescu-coresp.

IA H TIIVG

„CUPA ELECTRICA46
Asociația sportivă Electrica I.D.E.B. 

a organizat zilele trecute pe lacul He
răstrău un concurs de iahting dotat cu 
„Cupa Electrica". Cele trei regate ale 
întrecerii s-au desfășurat pe un vtnt bun, 
ceea ce a făcut ca disputa să fie dina
mică, interesantă.

Rezultate tehnice: clasa finn : 1. Pe
tre Purcea (Electrica I.D.E.B.) 2523 p;

■ 2. K. Santighian (Electrica I.D.E.B.) 
I 2250 p; 3. Niculae Opreauu (Electrica

I.D.E.B.) 2125 p ; 4. Mihăiță M 
(I.S.E. Buc.) 1472 p. Clasa snaip 
Dorel Popovici-f-Titus Doctor (LI 
ca I.D.E.B.) 2563 p; 2. Victor Gc 
Dan Podeanu (13.E. Buc.) 2086 ; 
Mihai Năvodaru-I-Ion Stănescu (El 
ca I.D.E.B.) 1785 p.

Trofeul a revenit asociației sp< 
Electrica I.D.E.B., care a tot, 
15 742 p.
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Pe concret

Concursul nostru

Și

perspicacitate

TUDOR POSTESCU Foto: A Neagu

Helga scrie prietenilor din România

HELGA

a ma

prin clipe 
și bucurie.

si 
sau 
la
in

Ce cuvinte din terminologia sportivă sugerează
aceste două desene și in ce sporturi sînt folosite ?

L 
a 

fost eliminat din joc (ca-

In plin!

am rîn.

Bobby... Cbarl- 
s-a așteptat lu-

■“ pentru „cel
1 cam-

Popescu. Gher-

vă scuzăm 
ortografia". 

și... epigra-

TG. JIU.
Dacă portarul titular

ne

Cei mai buni tenismani din Europala J.O.

de 
nu
la 

iu- 
Si 
ce

Am trecut 
mare emoție 
de mult, cind am citit 
„Poșta Magazin" că un 
bitor al sportului din 
ghișoara v-a întrebat
mai face vechiul portar al 
Venusului, Tudor Postescu. 
Adică eu... Așadar, vechea 
generație de fotbaliști na 
fost dată uitării, deși au 
trecut aproape 50 de ani 
de la epoca Venusului a- 
mator, al Venusului ade
vărat... Postescu — por
tar; Pur ger și 0 no fiu Ni- 
colan —- „beci" ; Vâsiliu, 
■Florian și Teclu — „hal
fi* ; Siraai, Vasilescu, 
Mitty Niculescu, Bolton, 
M anolache — înaintași. A- 
ce.sta era V emisul ariilor 
1920 1925...

Noi, pe atunci, nu știam 
ce i aia un duș după an
trenament sau meci. Tre
ceam șoseaua Kiseleff și 
făceam baie în gîrlă, la fa 
brica de cărămidă „Hagi 
Tudorache". Tot acolo ve
neau și birjarii să-și scalde 
caii.

Noi, pe atunci, n-am 
știut ce-i ăla antrenor și cu 
atît mai puțin cunoșteam 
noțiunea „medicul clubu 
lui". Făceam sport cum pu
team. Dacă aveam minge, 
ne antrenam. Dacă nu —- 
nu ! Clubul avea o singură 
minge și dacă se rupea tre
buia să așteptăm pînă ne-o 
cîrpea „Dirlău" sau ,,Vivi“. 
Cind era mingea gata, e- 
ram invitați prin cărți pos 
tale să ne. prezentăm la 
antrenament. Săraca minge 
de. cîrpă, de pe maidane ! 
Aia nu se mai spărgea!...

Ce se întîmpla dacă li
nul dintre noi se acciden
ta ? Nimic! în timpul u- 
nei „miuțe", nu mai țin 
minte cine mi a spart ar
cada. Burger mi-a lipit-o 
cu cîteva foițe de țigară și 
...am jucat mai departe...

Cit privește echipamen
tul, clubul ne putea asi 
gura cel mult un rînd de 
tricouri și chiloți la un an 
o dată. Chetele și le pro
cura fiecare. Eu. fiind elev 
și băiat de oameni nevo
iași, nu mi-am putut, cum
păra ghete de fotbal și ju
cam cu ghetele „de oraș".

în unele duminici stă
team toată ziua pe teren,

Și în -Belgia, ca și 
alle țări, concursurile 
pronosticuri sportive 
bucură de un larg ecou 
în rîndurile iubitorilor 
de sport, cei mai inspi
rați dintre ei obtinînd 
cîștiguri... demne de luat 
în seamă.

Recent, un funcționar 
din Bruxelles, Frans Are- 
kenSj participînd la con
cursul de pronosticuri 
sportive a cîștigat 
6 708 597 de franci bel
gieni!

.. .după meciuri
cîșțigate prin K.O., Joe 
FraZier (medalie de aur 

de la Tokio) a 
fost el însuși la un pas 
de K.O. în cea de-a 12-a 
partidă disputată ca pro
fesionist ? El a fost tri
mis de două ori la po
dea de argentinianul 
Bonavena, cîștigînd 
cele din urmă, greu, 
puncte.

...Janusz Sidlo a 
runcat 
lița la cel puțin 80 de 
metri ? Ultima sa perfor
manță — 81,15 m — a 
realizat-o la 17 septem-

in 
la

a-
de 96 de ori su-

Jucam dimineața un meci 
la categoria a I la, la 
prînz mi neam o bucată de 
lipie, iar după-amiază ju
cam alt meci, la catego
ria I (Regulamentul îți 
permitea trei meciuri). Și 
cu toate acestea nu s 
țeam nici foamea, nici 
boseala, nici... bătaia 
care mi-o dădea tata 
cind în cind. Da, 

pentru că acum 45 de ani 
nu aveam ca adversar 

numai pe Tricolor, Colțea, 
Olimpia. Val-Vîrtej, Triumf 
etc., ci și pe... părinți, 

care ne ascundeau ghete
le. Adversar ne erau 
conducerile școlilor 
ale instituțiilor unde 

erau unii dintre noi. 
1925, cind m-am întors de 
la Belgrad unde susținu
sem un meci cu Beograd- 
sky, m-am pomenit con
cediat din serviri, de la 
C.F.R., fiindcă lipsisem 
3 zile.

Dar acum, dună 45 de 
ani, mă cuprinde o caldă 
duioșie, cind îmi amintesc 
de acești ani ai tinereții. 
Am fost vesel, 
am suferit, am plîns de 
multe ori sau am sînge- 
rat, dar n-am simțit du
rerea. Eram „goal-keeper", 
„micul Zamora", cum îmi 
spuneau prietenii.

închei rîndurile de fată 
cu cele mai bune gînduri 
pentru generația de fotba
liști de astăzi. Dar și cu 
puțină... invidie! în pri
mul rînd, pentru... tinere
țea lor. Dar și pentru sta
dioanele- pe care le au la 
dispoziție, pentru zecile 

de mii de oameni care îi 
aclamă (cind joacă bi
ne !)...

brie a.c., cu prilejul 
ciului dintre R. P. 
lonă și R. F. Germană. 
Un amănunt: Sidlo are 
acum 32 de ani...

.. .fotbalistul vest-ger- 
man Franz Beckenbauer, 
renumit și pentru... fo
togenia sa, va apare cu- 
rînd într-un film? El de
ține rolul unui șofer-de- 
tectiv într-un film poli
țist. De asemenea, el va 
juca rolul titular în „Ser
gentul Yorck“, o reedi
tare a filmului de acum 
trei decenii, în care a- 
cest personaj era jucat 
de Garry Cooper.
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La meciul de atletism Metalul-Iași-Oltenia, proba 
de 110 metri garduri a lost cîștigată de juniorul 
metalurgist Florian Drăgulef (primul din dreapta) 
cu 16,4 secunde. Pe locul doi, in același timp, 
a sosit... fratele său mai mare, Marian Drăguleț 

(primul din stingă)

Zile frumoase de toam
nă... I'e terenurile de la 
Progresul se întreceau cîte- 
va reputate „rachete" ale 
tenisului european. Printre 
acestea, o autentică vede
tă : Helga Schultze, vice- 
campioana R. F. Germane.

Recomandată de o serie 
de rezultate remarcabile 
obținute în mari turnee, ti- 
nara jucătoare vest-germa- 
nă și-a confirmat clasa și 
la concursurile noastre, cu
cerind cu dezinvoltură 5 ti
tluri de campioană, la 
București și Mamaia. Iat-o 
în imagine într-o pauză a 
întrecerilor, dind autografe 
micuților săi admiratori 
bucureșteni.

Reîntoarsă acasă, în o- 
rașul Hanau, simpatica le- 
nismană a ținut să scrie 
noilor ei prieteni din Româ
nia. Iată, deschizind un 
plic, sosit acum citera zile 
pe adresa federației noas
tre de tenis, am avut sur
priza să citim rinduri scrise 
de Helga Schultze chiar 
în limba română... Un a- 
mănunt: tînăra sportivă 
vest-germană studiază fi
lologia și cele două săp- 
tămini petrecute la noi în 
țară au avut darul să-i îm
bogățească bagajul de cu
vinte românești. Un citat 
din scrisoare este edifica
tor :

„Cunoștințele mele de 
limba română sînt prea 
slabe și n-aș găsi cuvinte 
pentru a mulțumi din ini
ma mea întreagă pentru 
timpul admirabil petrecut 
în România. E foarte, foar
te frumoasă România...“

Ziarul belgian. „Les 
sports" a alcătuit un 
clasament al celor mai 
buni jucători de tenis 
din Europa.

La masculin, cum era 
și de așteptat, primul 
loc a fost atribuit lui 
Manuel Santana. Istvan 
Gulyaș este clasat pe 
locul 2, Wilhelm Bun
gert pe locul 3 și Ale- 
xandr Metrevelli pe lo

cul 4. De notat că Ion 
Țiriac deține victorii 
asupra Iui Gulyaș, Bun
gert și Metrevelli.

La feminin, pe pri
mul loc este Ann Jones 
(fosta jucătoare de tenis 
de masă Ann... Haydon). 
Helga Schultze, care a 
participat la recentul 
turneu din țara noas
tră, este clasată pe lo
cul 4.

TATĂL ST FIUL 
COECHIPIERI

Andre Delpoux 6-a că
sătorit cind era foarte 
tînăr : la 21 de ani. Așa 
că acum, la 37 de ani, 
se mindrește cu un flă
cău de 16 ani, bine la
cul. care i-a devenit par
tener de 
de rugbi 
vois.
• Recent, 
plasat în 
meins, pentru a susține 
un meci amical cu for
mația locală. După un 
joc viu disputat, oaspe
ții au învins cu 29—24, 
15 din cele 29 de punc
te ale învingătorilor fi
ind realizate de cei doi 
Delpoux, Andre și Jean. 
Tatăl este cel care a 
obținut prima „încerca
re", iar fiul a realizat 2 
„încercări" și 3 „trans
formări".

joc la echipa 
Rieux-Miner-

echipa s-a de- 
orășelul Tom-

CIFRE...
Ziarele străine consem

nează faptul că, la pri
mul meci dintre echipa 
suedeză F.C. Malmoe și 
formația spaniolă Atleti-

co Madrid, disputată în 
cadrul primului tur ai 
„Cupei campionilor eu
ropeni" n-au asistat de- 
cît 3 776 de spectatori 
plătitori. La meciul Iu
goslavia — U.R.S.S. au 
fost 12 000 de spectatori. 
O cifră relativ redusă 
s-a înregistrat și la ln- 
tîlnirea inter-tări Unga
ria — Franța : 25 000 de 
spectatori.

Printre meciurile oare 
au făcut „rețetă" în ul
timul timp este amintit 
cel de la Liverpool, din
tre campioana Angliei 
și Petrolul, la oare au 
fost prezenți 44 364 spec
tatori plătitori. 51 000 de 
spectatori au urmărit, la 
Milano, primul meci 
dintre Internazionale și 
Torpedo Moscova din 
cadrul „C.C.E.", cea mal 
mare afluență — 65 000 
-- înregistrîndu-se la 
meciul Ajax (Amster
dam) — Besiktas (Istan
bul).

sport

'Băncile de la terenul 
de handbal din incinta 
Stadionului Tineretului 
au cuiele ieșite.

Pe amicul meu Mihai 
Ieri, la meci, îl salutai. 
El, pe bancă așezat, 
îmi răspunse... înțepat I

Universitatea Cluj se 
află pe ultimul loc tn 
campionatul categoriei 
A la fotbal.

Lecția netnvățatl. 
Nici în sport nu e iertată. 
Ba la fotbal e așa : 
Anul nu poți... repeta I

Fotbaliștii juniori de 
la Metalul Turnu Seve
rin n-au nici un fel de 
echipament.

Nu ar fi rău ca-ntregul lot 
Să treacă-n secția de înot. 
Ln sportul ăsta, evident, 
Nu trebuie echipament 1

Consiliile celor 6 aso
ciații sportive din Brazi 
lasă fiecare pe seama 
celorlalte amenajarea 
terenului atribuit 
1964 (C. Negulescu 
Gh. Alexandrescu, 
respondent!).

Prin dispute de tot genul 
Care n-au adus soluții, 
A rămas și-acum terenul 
Un teren doar

în 
și co

de... 
discuții.

D. POPA
atleții noș-

V.
Unii dintre . ,
tri au obținut rezultate 
inferioare celor care se 
înregistrează în atletis
mul... feminin.

Nu vrem să-i luăm tn 
.bețe-,

Asta e parerea noastră ț 
Fetelor, din politețe, 
Le-au spus... „după

dumneavoastră I*
J. BERARII!

CONSTANTIN CRIS- 
TEA, Comuna BIRUINȚA, 
1. Teoretic, pe tabla de 
șah pot exista la un mo
ment dat (prin transfor
marea pionilor) 9 regine 
dc o culoare. Practic însă 
e ca și imposibilă o ast
fel de eventualitate. In 
orice caz, cu gîndul la 
celelalte 8 regine, fiți atent 
să nu lăsați în „priză" 
singura regină pe care o 
aveți pe tablă ! 2. Florea 
Voinea de la Steaua s-a 
născut la 21 aprilie. 1941 
în comuna Puchenii Mari, 
regiunea Ploiești. înălți
mea : 1,77 m, greutatea:
72 kg. Statistica... ratări
lor nu o avem !

GHEORGHE 
FĂGĂRAȘ. Ați... 
Sfetcu „solist" 
versa care s-a 
cui dv: cine 
poarta echipei 
primul meci 
din cadrul 
pei", disputat la Madrid ? 
„Solistul" a... ținut (vă 
urez același lucru și la 
„Pronosport" !). Iată, de 
altfel, care a fost formația 
noastră : Sfetcu — Geor
gescu, Nunweiller ITI, Ma
cri — Petru Emis, Koszka 
— Tvansuc, Ozon, M. Voi
nea, D. 
gheli.

A. N.

TIBREA, 
mers cu 

In corîtro- 
ivit in cer- 

a apărat 
noastre în 
cu Spania, 

„Cupei Euro-

zul lui Constantinescu 
la C.S.M.S. Iași în 
ciul cu Politehnica, 
campionatul trecut), 
poartă nu poate trece 
cit UN JUCĂTOR 
CÎMP. Manevrele la care 
vă referiți dv. nu merg. 
2. Pavlovici joacă acum în 
categoria B, la A.S.A. Tg. 
Mu reș.

ION SI ON, Comuna 
UMBRĂREȘTI, Bobby Mo
ore și nu 
ton, cum 
mea, este cel care a primit 
„Cupa de aur' 
mai bun jucător a 
pionatului mondial de fot
bal din 1966“.

STAN PASCU, ARAD. 
Trimițîndu-ne două epi
grame adresate echipelor 
Petrolul și Dinamo Pitești, 
ne rugați să 
„scrisul și 
V-am scuzat 
mele !

ALEXANDRU GRATIA- 
NU, BUCUREȘTI. 1. Cle
veland Williams și Ernie 
Terrell, viitorii adversari 
ai lui Cassius Clay, sînt și 
ei boxeri de culoare. 2. 
De ce Jack Dempsey, în
vins de două ori la punc
te de Gene Tunney, 
socotit unul dintre cei 
buni boxeri ai tuturor 
purilor, iar acesta 
urmă nu ? Un r 
precis nu vă pot da.

n-am boxat

este 
mai 
tim- 

<1 in 
răsnuns 

1, fiind-

Dempsey nici cu Iot 
Se pare însă că viei 
primului au fost mai 
cludente, la categoria^ țxea 
punîndu-se mai mult preț 
pe victoriile prin kj». Și 
Dempsey a fost un specia
list în materie.

PICIJ ARSENIE, TO. 
JIU. în campionatul bm- 
tru de fotbal — n-ați ob
servat încă ? — golave
rajul nu se mai calculează 
prin împărțire, ci prin scă
derea golurilor primite din 
cele marcate. S-a schimbat 
formula de calculare a go
laverajului, pentru a se 
stimula eficacitatea lini
ilor de atac. Dar rezulta
tele nu prea se arată. Să 
vedem : poate că se a- 
probă și... mărirea porții!



Scoruri strînse in prima zi a turneului 
international de handbal din București 5 t

Cele două selecționate de handbal ale 
Capitalei (seniori și tineret) au inau
gurat aseară — turneul internațional 
pe care îl găzduiește sala Floreasca. 
Prima formație bucureșteană, mai agre
sivă în apărare (depășind chiar uneori 
limitele permise de regulament) și cu o 
forță de atac superioară, oare în special 
în repriza secundă s-a impus sigur, 
a cîștigat cu scorul de 17—13 (9—7).

Arbitrul Gh. Popescu (Buc.) a condus 
următoarele formații: BUCUREȘTI (se
niori ): Penu (Redl) — Iacob 3, Mo
ser 5, Costache II 2, Oțelea 2, Nodea 
1, Gruia 3, Guriesch 1, Nica, Marinesen; 
BUCUREȘTI (tineret): Dincă—Roșescu 
1, Moldovan 4, Lieu 3, Papp 4, Avra- 
mescul, Paraschiv, Cosma.

Cea de a doua partidă, Budapesta— 
Kiel, a fost mai interesantă datorită 
în special evoluției scorului. Selecționata 
orașului Kiel a început foarte bine, 
conducînd eu 9—3 și 11—5. După re
luare în numai 15 minute echipa Buda
pestei a restabilit egalitatea pe tabela 
de marcaj : 13—13. Apoi sportivii ma
ghiari au condus cu 14—13 și 16—14. 
cîștigînd cu scorul de 16—15 (5—11). 
Au înscris: Biro I, Szabo 2, Vass 2, 
Harka 2, Cseka 4, Varga 4, Stiller 1 
pentru învingători și Baguhm 2, Rohe 
2, Grotkopp 2, Boehnke 1, Wegner 2, 
Kroeske 6 pentru învinși. A condus 
V. Sid ea (Buc.).

SURPRIZĂ ÎN PRIMA ZI A TURNEULUI INTERNATIONAL 
DE BASCHET PENTRU JUNIORI

Turneul internațional de baschet 
pentru juniori a început ieri, în sala 
Floreasca, cu o surpriză. Punînd în 
valoare individualitățile, jucînd cu 
mai multă dîrzenie, selecționata B a 
Capitalei a învins selecționata A cu 
67—66 (29—21). Echipa primă a 
Bucureștiului a făcut un joc colec
tiv în atac, dar fără prea mare efica
citate. în plus, din cauza insuficien- 

■ tel concentrări a jucătorilor, apăra
rea a fost ușor penetrabilă. Ținînd 
seama că acest turneu constituie o 
importantă verificare în vederea 
Balcaniadei de la Izmir, socotim că 

^juniorii noștri trebuie să privească 
cu mai multă atenție meciurile ce 
urmează. Punctele au fost înscrise 
de Bîrsan 15, Roman 5, Dimache 4, 
Caloș 7, Popescu 2, Popa 19, Troacă 
4, Morarii! 11 pentru selecționata 
B, respectiv Tarău 15, Săuca 8,

Florea 6, Irimia 8, Ivan 25, Rădes'-u 
4. Au arbitrat M. Cziffra (Ungaria) 
și I. Klimaj (Polonia).

în partida următoare, selecționata 
de juniori a Budapestei, condusă de 
fostul international Grem înger, a 
cîștigat fără emoții jocul cu echipa 
Varșoviei: 79—56 (44—25). Am re
marcat în această întrecere buna 
circulație a mingii în jocul formației 
învingătoare, acțiunile ei rapide, de
rutante. Au înscris : Palfy 9, Rabb 
14, Mezosi 2, Baiogh 5, Varga 4, 
Tahj 21, Szabo 10, Kiszteleki 8, Kun- 
vari 2 șl Sauska 4 pentru Budapesta, 
W. Galas 4. Jaworski 2, Litwin 2, 
Kubiak 3, Szugzda 14, Nartowicz 9, 
Szobczak 16 și K. Galas 6 pentru 
Varșovia. Au condus N. Kolev și 
G. Gancev (ambii Bulgaria).

Turneul continuă azi și mîine în 
sala Floreasca. (D. ST.).

Sîmbătă, în sala Dinamo 
Competiție internațională 

ele gimnastică pentru juniori
Gimnastica își începe sezonul com- 

petițional de toamnă cu o competiție 
internațională interesantă: sîmbătă, în 
sala Dinamo din Capitală se vor întrece 
echipele de juniori Dinamo București 
și Dynamo Berlin la fete, Clubul spor 
tiv școlar și Vorwărts Potsdam la bă
ieți. Din formațiile respective fac parte 
unii dintre cei mai buni juniori din 
R. D. Germană și din țara noastră. 
'Astfel, printre componentele echipei Di
namo București se numără: Maria An- 
drioaie. participantă la campionatele

mondiale de la Dortmrmd, Lucia Chi- 
riță, Alina Goreac — clasate pe pri
mele două locuri la recentul turneu de 
junioare din R.F.G., Mioara Popescu, 
Maria Măcicășan etc. Dintre reprezen
tanții C.S.Ș. amintim pe Petre Mihaiuc, 
Gheorghe Miitu, Gheorghe Păunescu — 
câștigătorii turneului de juniori din 
R.F.G., Comei Bălan, Mircea Gheor- 
ghiu.

Programul concursului cuprinde exer
ciții liber alese. întrecerile se desfășoa
ră începînd de la ora 17.

înaintea ultimei runde 
a campionatului mondial 

feminin de sah
© Echipa României pe locul doi

OBERHAUSEN 14 (pnn telefon). — In 
runda a 11-a. sahistele românce au în- 
trertat cu —9» pe cele ale Angliei.
Alexandra Nicolau a remizat cu Brnce, 
iar Elisabeta Polihroniade a învins-o, 
după întrerupere, pe Dobsom Meciul 
următor al echipei române — din runda 
a 12-a. penultima — a avut loc in com- 
uania formației R.D.G. Avmd nevoie 
de un rezultat egal, pentru a-și asigura , 
locul doi în clasament. echipierele i 
noastre au adontat o tactică de remiză I 
în ambele partide. Alexandra Nicolau a . 
terminat egal cu KeHer — Hermann, iar ■ 
Margareta Perevoznic cu Waltraud N«- : 
varra : 1—1.

Iată alte rezultate înregistrate în ulti
mele două zile : U.R.S.S. — Austria 
2—0, R.D.G. — RF.G. 1—0 (1), Bulgaria 
— S.U.A. 2—0, Iugoslavia — Danemarca 
2—0, Ungaria — Polonia 1—0 (1), Ceho
slovacia — Olanda 1—1 (runda 11); 
U.R.S.S, — Anglia 1—0 (1), Bulgaria — 
Austria 2—0, S.U.A. — Danemarca 1—0 
(1), Iugoslavia — Ungaria 1—1, Cehoslo
vacia — Polonia 1—1. Olanda — R.F.G. 
0—0 (2), (runda 12); Olanda — Bulgaria 
2—0, Anglia — R.D.G. 1—1, Iugoslavia — 
Bulgaria 1—1, Polonia — Danemarca 
2—0 (întrerupte).

Clasamentul înaintea ultimei runde și 
a jucării întreruptelor : U.R.S.S. 2O‘/i 
(1), România 18z/», Iugoslavia 15Vt, R.D.G. 
15 (1), Cehoslovacia 14, Bulgaria 13, O- 
landa 12f/« (2), Ungaria ll’/s (1>, Anglia 
101/, (1), S.U.A. și Polonia 9 (1), R.F.G. 
67» (3), Austria 31/», Danemarca 3 (1).

Ultima noastră' adversară este echipa 
R.F.G.

S. SAMARIAN 
antrenor

Joi seara, pe stadionul 
Saint Maur din Paris, ad
miratorii lui Michel Jazy 
au făcut roată în jurul 
„idolului** lor pentru a-1 

' felicita la capătul cursei- 
i record pe 2 000 m (4:56,2). 

La puține zile după ce 
își anunțase public hotă- 
rîrea de a se retrage din 
competiții, Jazy dă o dez
mințire strălucită, pulv&- 
rizînd recordul mondial al 
distanței, deținut pînă 

! acum de vest-germanul H. 
Norpoth. Iată timpurile 
intermediare ale cursei 
lui Jazy: 400 m — 58,0; 
800 m — 1:58,7; 1 200 m — 
2:59.6: 1 500 m — 3:44,2.
Michel Jazy continuă !

Telefoto AGERPRFS

Cristina Balaban printre protagonistele 
zilei a doua a „Săptămînii preolimpice**

CIUDAD DE MEXICO, 14 (Ager- 
preș). — In ziua a do?& a „Săptă
mînii preolimpice“, în centrul atenției 
spectatorilor s-au situat primele finale 
ale competiției de natație. Printre pro
tagoniste s-a numărat și campioana Ro
mâniei, Cristina Balaban, care a ocupat 
locul doi în proba de 100 m spate, cu 
timpul de 1:10,8, în urma campioanei 
europene Cristine Caron (Franța), cro
nometrată fn 1:09,9. Lupta pentru vic
torie a fost deosebit de interesantă. 
După 25 m, în frunte se aflau Cristine 
Caron și Cristina Balaban. La 50 m, 
ele au fost cronometrate în 33,2, fiind 
urmate de înotătoarea maghiară Tu- 
roezy. Cu 25 m înainte de sosire, Ca
ron a accelerat întreeînd-o pe Balaban. 
Printre învinsele campioanei noastre se 
numără, în ordine: Turoczy (Ungaria) 
1:12,0; Pokcy Wattson (S.U.A.) 1:13,1; 
Duprez (Franța) 1:13,2; Dapretto (Ita

Cicliștii reprezentativei Italiei pe parcursul cursei contraeronometru, din prima 
zi a „Săptămînii preolimpice", în care au îost autorii unui surprinzător abandon

man 4 v.
Gu maFe interes sînt aștep 

tate concursurile de atletism car*
vor avea loc marți, miercuri ș 
joi. Organizatorii au primit îr 
ultimul moment și înscrierea cam
pionului olimpic Billy MilJ- 
(S.U.A.) care va alerga la 5 001 
m plat. Printre favOriții probei 
dc triplusalt se numără și record
manul României Serban Cabină.

lia) 1:13,2: Poniatkowski (Franța
1:21,5 și Beli (Mexic) 1:27,4.

Iată învingătorii celorlalte finale 
masculin 100 m liber — Charles II 
ckock (S.U.A.) 56,1; 400 m mixt - 
Alain Masconi (Franța) 5:09,5; fem 
nin: 100 m fluture — Nel Bos (C 
landa) 1:09,7; 800 m liber -
Claudia Kolb (S.U.A.) 10:20,(

Competiția feminină de gimnastică 
fost cîștigată de tripla campioană clin 
pică Vera Ceaslavska (Cehoslovacia*
care a totalizat 39,15 puncte. Nataș
Kucinskaia (U.R.S.S.) s-a clasat pe Ic 
cui doi cai 38,70 p, iar pe. locul trei -4 
Evelyne Letonrneur (Franța) 37,90 p 

Prima probă din cadrul competiție 
de scrimă — floretă (femei) — a re 
venit sportivei sovietice Galina Go 

rohova cu 7 victorii, fără nici o în 
frîngere, urmată de Tatiana Samușenk- 
(U.R.S.S.) 6 v și poloneza Czimmei

Știri, rezultate
BUENOS AIRES. Călă-

• •••••••• •«©©•«••»•»••••••• ••••••••••©••
în cele trei ,,Cupe“ 

continentale la fotbal Start in turul al doilea
Iubitorii sportului cu balonul rotund își Îndreaptă în prezent atenția spre pasionantele Întreceri din 

'competițiile europene intercluburi. Va reuși Petrolul să se califice in cel de al treilea meci cu Liverpool ? 
Se va face Inter cu Vasas? Cum va debuta Real Madrid, deținătoarea „Cupei campionilor europeni", in 
fața lui Miinchen 1860 ? Va cîștiga Benfica Lisabona „Cupa orașelor tirguri", compensind absența sa din 
„G.C.E" ? Iată Întrebări care se pot pune, acum, Înaintea începerii cehii de al doilea tur al între
cerilor.

In turul al doilea în „C.C.E." și „Cupa cupelor’ sînt programate cite 8 partide, iar In „Cupa orașelor 
tirguri’ — 16 Le publicăm în tabelele alăturate. In paranteze, sub iiecare echipă, sînt trecute rezulta
tele din primul tur. Real Madrid (In „C.C.E.’) și Borussia Dortmund (în „Cupa cupelor") s-au calificat 
direct in turul al doilea.

In „Cupa orașelor tirguri’ alături de Dinamo Pitești, în cursă se află o serie de echipe de primă valoare, 
'ea Benfica Lisabona, F. C. Barcelona (cîștigătoarea ultimei ediții), Valencia (lider în campionatul Spa
niei), Ferencvaros Budapesta, Napoli, Bologna și Ju ventus etc. Și în această competiție s-au caliiicat o 
serie de formații direct în turul al doilea.

Viitoarele confruntări în cele trei competiții conți nentale se anunță extrem de interesante.

„CUPA ORAȘELOR TIRGURI"
SPARTAK PLOVDIVBENFICA LISABONA 

FERENCVAROS BUDA
PESTA 

(Olimpia Ljubljana 3-3 
șl 3-0)

LEEDS UNITED
F. G. KILMARNOCK

— ORGRYTE GOTEBORG
(O.G.C. Nice 2-2 și 2-1)

LA GANTOISE

— D. W. S. AMSTERDAM
— REAL ANTWERP 

(U.S. Luxemburg 1-0 și
1-0)

F. C. BORDEAUX 
G. Porto 
sorți)

(F. 1-2, 2-1 și

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"
INTERNAZIONALE — VASAS BUDAPESTA 

(Torpedo Moscova 1-0 și 0-0) (Sporting Lisabona 5-0 și 
2-0)

ATLETICO MADRID — VOIVODINA NOVISAD

„CUPA’ CUPELOR"
SPARTAK MOSCOVA — RAPID
(O.F.K. Beograd 3-1 și 3-0) (Galatasaray 5-3 
R.C. STRASBOURG ------

(Steaua 1-0 și 1-1)

VIENA 
și 4-0) 
SOFIA 
1-1 și

(F.F. MalmO 2-0 și
MONCHEN 1860 

(Omonia Nicosia 8-0 și
AJAX AMSTERDAM 

(Besiktas 2-0 și 2-1)

DUKLA PRAGA 
(Esbjerg 2-0 și 4-0)

VALERLENGEN 
f„17 Noiembrie" Tirana

retrasă)
T.S.K.A. SOFIA 

(Olimpiakos Pireu 3-1 și

NANTES
(Rejkjavyk 3-2 și 5-2)

1-1) (Admira Viena 1-0 și 0-0)
— REAL MADRID

M)
— PETROLUL PLOIEȘTI 

sau F.C. -LIVERPOOL 
(în primele jocuri 0-2 și

3-1)
— S. C. ANDERLECHT 

(Valkeakosken 10-1 și
2-0)

— LIENFIELD BELFAST
— (Aris Bonneweg 3-3 și

6-1)
— VORWĂRTS BERLIN sau

1-1) GORNIK ZABRZE
(1-2 și 2-1 ; în prelimi
narii Vorwărts — Wa

terford 6-1 șl 6-0)
— CELTIC GLASGOW 

(F. C. Zurich 2-0 și 3-0)

SERVETTE GENEVA 
(Kamraterna Turku 1-1 

șl 2-1)
REAL SARAGOSSA

(Skeid Oslo 3-1 și 2-3 
VASAS GY'O'R

(Fiorentina 0-1 
CHEMIE LEIPZIG
(Legia Varșovia 3-0 și 2-2)(Valnr

— SLAVIA 
f Swansea Town

4-0)
— SPARTA ROTTERDAM 

(Floriana La Valetta 1-1
și 6-0)

SHAMROCK ROVERS 
(Spora Luxemburg 4-1 

și 4-1)
GLASGOW RANGERS
(Glentoran Belfast 1-1 

și 4-0)

EVERTON 
(Aalborg 0-0 și 2-1) 

SPORTING BRAGA 
și 4-2) (A.E.K. Alena 1-0 și 3-1)

STANDARD LIEGE
Islanda 1-1 și

8-1 in preliminarii; 
Limasol 5-1 și 1-0) 

BAYERN MtiNCHEN 
(Tatran Preșov 1-1 și

3-?)
BORUSSIA DORTMUND

WEST BROMWICH 
ALBION —

(F.
— LOKOMOTIVE LEIPZIG 

(Djurgarden 3-1 și 2-1) UNITED 
COPEN

HAGA

F. C. LIEGE

D. O. S.
G. Basel

UTRECHT
2-1 și 2-2)

F. C. BARCELONA — DUNDEE 
EINTRACHT FRANKFURT — BOLD KLUB 
(Drurncondra Dublin

6-1)
F. C. TOULOUSE

2-0 și

DINAMO

VALENCIA
(F. C. Nurnberg 2-1

B. K. ODENSE 09

BURNLEY
(V.f.B. Stuttgart 1-1
SPARTA PRAGA

PITEȘTI 
(F.C Sevilla 2-0 și 2-2) 

— STEAUA ROȘIE BEL- 
și 2-0) GRAD

(Atletico Bilbao 5-0 și 
0-2)

NAPOLI
(Wiener S.K. 2-1 și 3-1) 

LAUSANNE SPORT
și 2-0)

DUNFERMLINE
(Frigg Oslo 3-1 și 3-1)

JUVENTUS TORINO 
(Aris Salon ik 2-0 și

F. G. BOLOGNA 
(GSstepe Izmir 2-1 și 3-1) 

DINAMO ZAGREB 
(Sparta Brno 2-0, 0-2 și 

sorti)
VITORIA SETUBAL

5-0)

rețul francez Pierre d’O- 
riola a cîștigat ja Buenos 
Aires titlul de campion 
mondial în proba de ob
stacole. Jose Alvrarez de 
Bohoques (Spania) s-a cla
sat pe locul doi, urmat de 
Raymondo d’lnzeo (Italia).

BERLIN. Turneul inter
național de handbal mas
culin desfășurat la Berlin 
a fost cîștigat de formația 
S.C. Empor Rostock (RD. 
Germană). în jocul decisiv 
handbaliștii din R.D. Ger
mană au învins formația 
cehoslovacă Steaua Roșie- 
Bratislava cu scorul de 
5—4 (2—2).

HELSINKI. Continuîn- 
du-și turneul în Finlanda, 
echipa de hochei pe gheată 
Dynamo Weiswasser <R.D. 
Germană) a jucat la Tam-: 
pere cu o selecționată lo
cală. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 4—1 
(3—1, 1—0, 0—0).

PARIS. Tribunalul de 
apel al comisiei sportive 
a Federației internaționale 
de automobilism s-a întru
nit recent la Paris pentru 
a hotărî în privința con
testațiilor referitoare la 
cîștigătorii celei de-a 35-a 
ediții a „Raliului Monte 
Carlo". Confirmi nd hotărf- 
rea tribunalului Automo- 
bil-Clubului din Monaco, 
forul federației internațio
nale a respins respectivele 
contestații și a declarat 
cîștigător echipajul finlan
dez alcătuit din Pauli Toi-

„ , • Turul al doilea în „C.C.E." șî „Cupa cupelor" se încheie la 15 decembrie. Finala „C.C.E." are loc la 25 mai 1967, la Lisabona, iar
finala „Cupei cupelor" la 31 mai 1967, la Niimberg.

• în „Cupa orașelor tîrguri", turul al doilea se încheie la 3 noiembrie.

vonen și E. Mikander, care
au concurat pe o mașină
„CStroen D.S.21*.
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