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Insigna de polisportiv in raionul Rm. Sărat

Ce s-a făcut și ce nu s-a făcut în acest an?
oară 

Să-
Vizitam pentru a treia 

Consiliul raional UCFS Rm. 
rat. De data aceasta i-am găsit 

fac activiștii de aici în toiul unor 
’egătiri.

— Lucrăm, ne-a spus Ștefan 
Dăscăloiu, președintele Consiliu
lui raional UCFS, la planul unui 
curs de instruire pe care îl vom 
line în a doua decadă a lunii 
octombrie cu președinții, secreta
rii și instructorii voluntari din a- 
sociațiile sportive unde treburile 
merg slab.

Am mai aflat că în diferite lo
calități se vor deschide centre de 
inițiere, antrenamente și trecerea 
probelor din cadrul Tnsignei de 
polisportiv pentru membrii UCFS 
din cadrul asociațiilor sportive 
care nu dispun de suficiente ma
teriale, terenuri și cadre de spe
cialitate. De asemenea, o serie de 
profesori de educație fizică, se 
vor deplasa în cursul lunii oc
tombrie în mai multe asociații, 
pentru a le ajuta în mod practic 
la buna desfășurare a concursu
rilor.

în această atmosferă de lucru 
avem toate motivele să credem că 
întrecerile pentru cucerirea Insig
nei de polisportiv se vor inten
sifica. De altfel și pînă acum s-a 
muncit rodnic. Astfel, de la înce
putul anului și pînă în prezent, 
peste 2 000 de tineri și vîrstnici 
și-an îndeplinit toate normele (iar

alte sute de fete și băieți au tre
cut cîte 2—3 probe), cifră supe
rioară celei realizate în aceeași pe
rioadă a anului trecut. Numărul 
purtătorilor insignei a ajuns la 
ora actuală la peste 7 000. O con
tribuție substanțială au adus-o con
siliile asociațiilor sportive Vo
ința, Tehnicianul și Gloria din 
Rm. Sărat, Agricultorul Topliceni, 
Recolta. Viitorul și Tractorul 
S. M. T. din Ziduri ș.a. care au 
sute de purtători. Asemenea re
zultate au obținut și asociațiile 
Recolta Bălăceanu. Știința Gher- 
ghioasa, Pomicultorul Dumitrești, 
cele din comunele Bălești, Vilcele, 
Puiești etc, care au acordat aten
ția cuvenită pregătirii tinerilor 
dornici să devină purtători ai in
signei și au folosit întrecerile 
Spartac.hiadei de vară, „Cupa agri- 
culturii“ sau ale altor competiții 
de masă, ea un bun prilej pentru 
realizarea normelor. Se așteaptă 
o activitate intensă la asociațiile 
sportive ale C.A.P.-urilor din Ra- 
covițeni, Măcrina, St hibei, Boldu 
etc, care și-au cumpărat echipa
ment și materiale sportive de mii 
de lei și și-au amenajat terenuri 
sportive simple.

Succesul în acțiunea de atra
gere a unui 
de tineri în 
a depins •— 
de aportul

sportivi voluntari. Iată de ce se 
cuvine să evidențiem munca acti
viștilor obștești Marin Tănase, 
Dumitru Mocanu (Puiești), Gheor- 
ghe Drăgostin, 
Bădinaru, Ion

Gh. Oancea, Nic. 
Buzatu (Ziduri),

TR. IOANIȚESCU

Fotbalul nostru este angajat astăzi 
în două partide internaționale dintre 
cele mai dificile. Este vorba de cea de 
a treia partidă, decisivă, dintre campi
oanele României și Angliei, PETRO
LUL PLOIEȘTI și F. G. LIVERPOOL 
care se întîlnesc la Bruxelles pentru 
calificarea în turul următor al „Cupei 
campionilor europeni", și de meciul 
F. G. TOULOUSE — DINAMO PITEȘTI, 
întîlnire contînd pentru „Cupa orașelor 
tîrguri' (turul al doilea).

Petrolul Ploiești va alinia — probabil 
— următoarea formație: Ionescu — Pa- 
honfu, Boc, Dragomir, Mocanu — Dih- 
cuță. Pal — Oprișan, Dridea 
veanu, Dridea II.

Este posibil ca partida să 
misă la radio pe programul 
cepere de la ora 20,30.

Trebuie să arătăm că dacă 
continuă să fie egal și după acest al 
treilea joc, meciul se prelungește cu 
două reprize a cîte 15 minute. In cazul 
în care rezultatul rămîne nedecis, se 
va trage Ia sorți echipa ce va juca în 
turul următor.

F. C. 
mătate 
francez 
Dinamo 
jucat la Sevilla.

I, Moldo-

fie trans- 
I, cu în-

rezultalul

Toulouse se află în prima ju- 
a clasamentului campionatului 
și, după 11 etape are 11 puncte.
Pitești va folosi echipa care a

număr tot maî mare 
concursurile insignei, 
în mare măsură — 
adus de instructorii

Marți au părăsit Capitala 
plecînd în Turcia atleții 
Zoltan Vamoș, Iosif Naghi, 
Dan Hidioșanu și Viorica 
Viscopoleanu. Ei vor par
ticipa la campionatele na
ționale de atletism ale 
acestei țări, care vor avea 
loc în localitatea Antalia. 
La întreceri au mai fost 
invitați și atleți din Bul
garia, Cehoslovacia, R. F. 
Germană, Islanda, Pakis
tan și Suedia.
VOLEI : PRIMA ADVER

SARĂ DIN „CC.E."
A DINAMOVISTELOR 

BUCUREȘTENE

Man-Mora La Torre — Di
nam-o -București se va dis
puta. în ambele sale 
„manșe?, conform înțele
gerii dintre cele două clu
buri. în Italia. Datele în- 
tîlnirilor nu au fost înfcă 
stabilite.. *

ÎNTÎLNIRE DE LUPTE 
LIBERE ROMANIA - 

R. F. GERMANĂ

Așa cum am anunțat, la 
ediția 1966/1967 a competi
ției feminine din „C.C.E.", 
țara noastră va fi repre
zentată de campioana re
publicană Dinamo Bucu
rești. Ea va susține pri
mele întîlniri în optimile 
de finală ale întrecerii, 
primind replica reprezen
tantei Italiei. Este vorba 
de campioana Italiei, Man- 
Mora La Torre a cărei 
participare a fost confir
mată printr-o scrisoare a 
federației italiene, sosită 
ieri la clubul sportiv Di
namo. Meciul tur-retur

în zilele de 21 și 23 oc
tombrie a.c. în orașele 
Koln și Ludwigshafen are 
loc întîlnirea de lupte li
bere dintre reprezentati

vele României și R.F. Ger
mane.

Lotul care va pleca 
tăzi este corn dus din 
Dumitru, N. 
Coman. P. 
Tampa. I. 
vel și Șt.

MECIURI INTERNATIO
NALE DE VOLEI LA 

CONSTANȚA
Intre 20 și 27 ale acestei 

luni, Ia Constanța vor a- 
vea loc două întîlniri in
ternaționale feminine de 

volei, Echipa locală Farui 
va primi vizita unei for
mații fruntașe a voleiului 
cehoslovac, Tatran Fra
ga. Voleibalistele cehoslo
vace urmează să sosească 
în România mîine său 
vineri.

compus
Cristea.

Poalelun^i, 
Popescu, N. 
Stîngu.

as- 
N. 
P. 
șt. 

Pa-

I->a campionatele republicane de 
juniori MARIN MARIN, de la 
clubul sportiv Metalul București, 
a cucerit titlul de campion re
publican la armă standard, 60 
focuri culcat, cu un nou record 
al țării — 589 p. Echipa clubu
lui Metalul, din care face parte, 
a cîștigat douțț titluri de cam
pioană și a stabilit două noi 
recorduri.

Foto : A. Neagu
..... ...

RESTANTĂ ÎN CAMPIONATUL 
DE BASCHET

Aseară s-a desfășurat în sala 
Floreasca meciul restant din ca
drul etapei a IlI-a a campiona
tului republican dintre forma
țiile bucureștene Academia mi
litară și I.C.F. Jucătorii de la 
Academia militară au condus în 
majoritatea timpului, obținînd 
victoria cu scorul de 67—59 
(37—27).

(Continuare în pag. a 3-a)

Salt..,
Foto : Nedelcu Alexandru—București

Activitatea internațională a echipelor noastre de baschet
• POLITEHNICA BUCUREȘTI ÎNTÎLNESTE PE CAMPIOANA IZRAELULUl ÎN „C.C.E." (F). IAR 
DINAMO BUCUREȘTI PE REPREZENTANTA SUEDIEI ÎN „CUPA CUPELOR" (B)

Tragerea la sorți a meciurilor 
ediției 1966 - 1967 a „Cupei campio
nilor europeni" la baschet femi
nin a stabilit ca Politehnica Bucu
rești, campioana țării noastre, să 
întâlnească, în primul tur, pe 
campioana Izraelului. Turul se 
va desfășura în Izrael, iar returul 
în România. La această ediție a 
„C.C.E.“ participă 17 echipe.

Anul acesta va începe și prima 
ediție a „Cupei cîștigătorilor de 
cupe" la băieți, la care România 
va fi reprezentată de Dinamo 
București, care va juca în primul 
tur cu reprezentanta Suediei (tu
rul în Suedia, returul în Româ
nia), urmînd ca în caz de vic
torie să întîlnească formația cîș- 
tigătoare a cupei în Belgia. In

continuare, echipa învingătoare 
în această dublă întîlnire va juca 
cu reprezentanta U.R.S.S. La 
competiție participă 20 de echipe.

Referitor la „Cupa campionilor 
europeni" la băieți, facem preci
zarea că primul joc Steaua — 
campioana Austriei va avea loc 
la București, urmînd ca returul 
să se dispute în Austria.

Luni după amiază au luat sfîr- 
șit campionatele republicane de 
călărie — dresaj și obstacole. 
Ultima probă — obstacole cate
goria grea, amînată din cauza 
timpului nefavorabil, a revenit lui 
Gh. Lansa (Steaua) cu Gînd, cu 
12 p, 1738,3.

Sîmbătă, din cauza ploii, s-a

Jucătorii români 
tenis de masă

Ulan Bator întâlni
rea dintre reprezentativele mas
culine de tenis de 
României și R. P. 
victoria a revenit 
române cu scorul de 
mai avut loc șl două 
dividuale. La simplu 
cîștigat Dorin Giurgiucă. 
simplu fete, pe primul loc 
clasat Eleonora Mihalca.

masă ale 
Mongole, 
formației 

9—0. Au 
turnee in- 
bărbați a 

iar la 
s-a

Echipa de handbal Dinamo 
învingătoare în intilnir^ 

internațională de
Terenul din parcul • 

Dinamo a găzduit ieri 
internațională de baud 
echipele Dinamo și s7 
orașului Kiel. Bucureșt 
formație din care au <' 
cătorii selecționați în 

publican, au cîștigat meci 
scorul de 26—13 (13—11).

O zi obișnuită
Manometrul atinsese punctul maxim.
— E semnalul că aburul din cazane a 

ajuns la 6 atm.... presiune maximă... în- 
trerupem! — informații telegrafice recep
ționate de la fochistul Vasile Răuțoiu din 
secția cazane a filaturii „Musceleana" — 
Cetățeni, Argeș.

Făcusem primul popas în secția lui, la 
propunerea unui tovarăș de fabrică, strun
garul Gheorghe Chilișoiu, președintele aso
ciației sportive „Textila". In drum spre 
cazane ne-a creionat și un portret al celui 
recomandat: un muncitor de nădejde și un 
bun fotbalist. Ca date suplimentare : joacă în 
apărare, i se zice „măturătorul". în fața a- 
cestuia, schița de portret prinde consistentă : 
adăugăm alte linii: dirz, robust, chiar atletic. 
Scurta pauză cerută de acul manometrului e 
pentru noi binevenită.

— De “ ’ '
care nu 
niciodată 
bucuros, 
sau fericit? 
de sentimente. Și apoi, dincolo de satisfac
ție, simt că mu relaxez și că prind putere.

ce fac sport ?
mi-am pus-o

nu te întrebi 
pentru ce cauți să fii mulțumit

" și... în teren eu trăiesc astfel

Tată o întrebare pe 
niciodată, fiindcă 

„de ce vrei să fii

După 8 ore. lingă un vulcan în erupție, 
atmosfera stadionului c, o adevărată pistă 
răcoritoare, după trepidația cazonelor, lar
ma unei grupe de copii pe care o inițiază 
„bătrînul" Vasile e un reconfortant, după

REPORTAJ UL NOSTRU
concentrarea pe care o cere „jocul cu fo
cul", o repriză de fotbal vine ca un cal
mant.

...Acul manometrului coborîse sub punc
tul roșu. Semn că fochistul V. Răutoiu era 
chemat la cazane. S-a îndepărtat cu pasul 
apăsat, spunînd în trecere: „mergi pe la 
car dare și anunță-l pe Lăcătușii pentru 
după-amiază și, pe..." Nu l-am mai auzit 
din cauza zgomotului, dar tovarășul de 
lingă noi recepționase și ne transmite:

— I.a cardare (secția unde se formează 
firul pentru tors) lucrează Nicolae Lăcă
tușii, valoroasa extremă a echipei, un tînăr 
de 19 ani, proaspăt absolvent al Școlii pro
fesionale Brașov. Iși face și liceul la fără

frecvență. In toate este un exemplu. Și 
ceilalți sînt... Și ne-a vorbit despre toți en
tuziaștii care după orele de producție animă 
zilnic stadionul.

Ne-am continuat drumul în sensul proce
sului de producție : de la curățirea linii pînă 
la filarea ei. Un popas la sortare. Am re
marcat dexteritatea unei tinere care dis
tribuia materiale. Deși foarte concentrată, 
iși însoțea munca cu refrene „muscelene". 
Primim cîteva relații:

— E una din bunele jucătoare de tenis 
de masă ale fabricii. E și o bună inter
pretă de muzică populară. Concurează pen
tru un loc în „Doina Argeșului".

Florica Labă ne vorbește apoi despre 
„cariera" ei sportivă:

— Pină-n ’62 am făcut „lungime11 ; a- 
tunci am luat și locul 3 pe regiune. Cît 
am avut copilul mic am mai slăbit-o. Acum 
e mărișor, are 3 ani. Aș vrea să facă box 
și să fie voinic cum sînt flăcăii pe. la noi. 
Eu m-arn oprit la tenis de masă. E
sport tare plăcut. Mă simt foarte bine la 
masa de joc.

In sala mașinilor pentru filarea 
tenție sporită. O singură pereche de ochi

un

linii a-

NUȘA MUSCELEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

disputat o singură pi ’bă: obsta
cole juniori 18 ani. I ii lui <le 
campion a fost cîștigat <le A. 
Bozan (C.S.M. Sibiu) cu Electric, 
cm 0 p, 2h,8 sec. Pe locurile ur
mătoare: 2. S. Teodorescu (Știin
ța București) cu Gratis, 3 p, 47,7 
sec., 3. B. Antonescu (Știința 
București) cu Ghidran, 1 p, 25,7 
sec.

Programul de duminică a cu
prins cinci probe, două de dresaj 
și trei de obstacole. Iată rezulta
tele înregistrate: Dresaj cat. semi
grea: 1. I, Molnar (Steaua) cu 
Argint 741 p. 2. B. Velicu 
(Steaua) cu Șeic 734 p. 3. N. 
Mihalcea (Steaua) cu Bolero 
732 p. Dresaj cat. țrrea: I M. 
Mib.a lcea cu Bolero 978 p. 2. I. 
Molnar cu Argint 959 p. 3. D. 
Velicu cu Șeic 933 p. Obstacole 
cat. semigrea (după al doilea ba
raj): 1. V. Pinciu (Dinamo Bucu
rești) cu Neron 4 p. 26,8 sec. 
2. Gh. Langa cu Simplon 4 p, 29 
sec. Fete (după al doilea baraj):
1. Liliana Nițulescu (Dinamo 
București) cu Himalaia 4 p, 27,5 
sec. 2. Manuela Bogza (Știința 
București) cu Ghidran 12 p, 
26,4 sec. Echipe: 1. Steaua (Gh. 
Langa cu Prudent, D. Velea cu 
Păunaș, A. Donescu. cu Jungla, 
V. Bărbuceanu cu Merzuli) 0 p.
2. Știința București (E. Boiangiu 
cai Padina, S. Teodorcscu cu Fio- 
riccl, Manuela Bogza cu Lo
godna, M. Silea cu Gratis) 8 p.
3. C.S-M. Sibiu (M. Staneu
l uminiș, II. Miiler cu Gieu, A. 
Bozan cu Electric, D. Roșea cu 
Jugastru) 11 p.

cu



ATLETISM

Echipa regiunii Bacău 
in categoria

Campionatul categoriei B, seria I, 
a luat sfîrșit cu victoria echipei 
regiunii Bacău, care a cîștigat astfel 
dreptul de a activa anul viitor în 
categoria A, în locul echipei Progre
sul București care a retrogradat. Iată 
amănunte de la ultima etapă i

IAȘI. Echipa gazdă, prezentînd o 
formație descompletată (!) a fost în
vinsă de Bacău cu 191—109 (115—79 
la masculin și 76—30 la feminin). în 
celelalte meciuri: Bacău — Ploiești 
189—107 (119—63 și 70—44) și Iași 
— Ploiești 143—135 (106—69 și
37—66). Cîteva rezultate individuale : 
bărbați: 100 m : L Orghidan (B) 
11,0; 110 m g: R. Radoslav (B) 
15,6; înălțime: P. Stănășel (I) 1,86; 
lungime : E. Pereteatcu (B) 6,88 ;
tripiusalt: E. Pereteatcu 13,73; fe
mei : 100 m: R. Țarălungă (B) 12,9; 
400 m: E. Baciu (B) 59,5; 80 mg: 
S. Enache (I) 12,3 ; înălțime: D. Mun- 
teanu (B) 1,61 — rec. pers. (D. Dia- 
conescu — corespondent principal).

CONSTANȚA. Echipa clubului 
bucureștean Metalul a obținut două 
victorii categorice cu Dobrogea 
166—113 (112—64 și 54—49) și cu 
Hunedoara 162—121 (106—74 și

Â

Iosij Naghi lanseuză discul

Pan-
Ma-
Eni-

Hunedoara
Dobrogea 

(105—78

Ir campionatul pe echipe, selecționata
Olteniei învinsă la Cluj J»:

O ZI
OBIȘNUITĂ

(Urmare din pag. 1)

urmărește depărtarea, concomitentă a 180 
de fire. Povestea fusului vrăjit capătă 
aici o primă concretizare.

— La o mașină se torc circa 50-60 
kg fire intr-un schimb — ne explică to
varășa Geta Diaconescu, una din torcă
toarele fruntașe.

— Este foarte expeditivă — ne-o re
comandă ajutorul de meșter, tov. Tco
der Gheorghe (apreciat arbitru de fotbal 
în orele libere) — și o pasionată trăgă
toare.

— Fac tir de mulți ani — ne spune 
Georgeta, Ținta a fost pentru mine un 
miraj. Am lucrat mult pînă mi-am 

ținta. Faptul că și soțul meu 
ji bun trăgător mă stimulează : tiu 

< \ facem întreceri. Deseori dștig eu.
■ ocutoarea noastră este dispusă să
* st cască mult, dar tui în secție.

56—47). 
învins 
163—127 
58—49). Iătă cîteva 
zultate : bărbați : 100 
Al. Tudorașcu (M) 10,9; 
200 m: AI. Tudorașcu 
22,8 ; triphisalt: Ad. Pa- 
mula (D) 14,02; greuta
te : C. Creții (M) 16,32; 
suliță: Gb. Popescu (H) 
72,12; femei: 400 m :
Ec. Nourescu (M) 59,0,- 
80 m g: M. Pândele (M) 
12,1; lungime : M. 
dele 5,86 ; disc : E. 
noliu (M) 51,26. (N. 
cbe ■— coresp.).

TG. MUREȘ. Echipa regiunii Cri- 
șana a înregistrat două victorii: cu 
echipa regiunii Mureș-Autonomă 
Maghiară 150—139 (96—88 și 54—51) 
și cu formația Olteniei 170—99 
(101—68 și 69—31). Selecționata re
giunii gazdă a întrecut Oltenia cu 
145—111 (91—75 și 54—36). Cîteva 
rezultate individuale : bărbați: 200 m: 
St. Popescu (O) 22,9; 800 m: Al. 
Grosu (O) 2:01,0 ; 400 m g: I. Burcă 
(Mureș-A.M.) 57,3; înălțime: C. 
Szasz (C) 1,85; prăjină: Z. Szabo 
(Mureș-A.M.) 3,70; triptusalt: Fr. 
Bauer (C) 13,75; disc: P. Flora (C) 
41,64; suliță: T. Peca (O) 57,12;
femei: 200 m : E. Mesaros-Toth (C) 
26,0; 800 m: G. Moldovan (Mureș- 
A.M.) 2:203; 80 m g: M. Popa (Mu
reș- A.M.) 12,3, M. Satmari (Mureș- 

A. Menis (O) 
42,66. (C. Albu — coresp.).

Meciurile din cadrul campionatului 
de box pe echipe au continuat sub 
semnul unui interes general. în ora
șele unde au avut loc galele, numă
rul spectatorilor a fost foarte mare, 
arenele fiind neîncăpătoare pentru 
cei dornici să vizioneze întrecerile. 
Iată relatări ale corespondenților 
noștri:

LA CLUJ s-a disputat derbiul eta
pei între selecționatele regiunilor 
Cluj + Hunedoara — Oltenia. Sala 
Armatei a fost arhiplină. înaintea ul
timelor trei meciuri scorul era egal: 
7—7, dar buna comportare a boxeri
lor combinatei Cluj 4- Hunedoara la

Cupa Metalul" a reverit organizatorilor

A.M.) 12,9,- disc:

Arena Voința din Capitală a găz
duit săptămîna trecută trei reuniuni 
în cadrul .Cupei Metalul" la care 
au participat boxeri de la cluburile 
bucureștene. De remarcat buna pre
gătire manifestată de către pugiliștii 
de la Metalul care au cîștigat ma
joritatea întîlnirilor susținute, cuce
rind trofeul pus în joc. Dintre parti
dele cele mai aplaudate, merită a fl 
menționate cele dintre M. Budu (Di
namo) — I. Crăciun (Olimpia), Gh. 
Cristea 
(Rapid), 
raschiv 
revenit

Iată celelalte rezultate : juniori:

(Metalul) — St. Antonescu 
Gh. Ene (Dinamo) — N. Pa- 
(Rapid) în care victoria a 

la puncte primilor.

Clasamentul final
în ultima restanță a campionatu

lui republican de polo desfășurată 
la Arad, formația I.C.A. a întrecut 
pe Ind. linei Timișoara cu scorul de 
7—4 (6—0, 3—0, 2—1, 2—3). Au în
scris Unc 3, Capotescu 2, Contor și 
Kincs pentru învingători, respectiv 
Laszlo 2 și Cinteanu 2 pentru în
vinși. Iată clasamentul final al cam
pionatului :

Z/4 AZ O BA L

al campionatului
1. DINAMO BUC. 18 ÎS 0 0 144: 15 36
2. Steaua Buc. 18 14 2 2 110: 30 30
3. Rapid Buc. 18 13 1 4 74: 44 27
4. Crișul Oradea 18 11 3 4 72: 47 25
5. I. C. Arad 18 7 1 10 43: 63 15
6. Politehnica Cluj 18 4 4 10 44: 58 13
7. Voința Cluj 18 3 3 12 38:86 9
8. Mureș Tg. Mureș 18 4 1 13 39:96 9
9. Ind. linei Tini. 18 3 3 12 43:114 9

10. Progresul Buc. 18 3 2 13 30: 86 8

A. Barbu (Metalul) b.p. St. Lucian 
(Semănătoarea), V. Ivan (S.P.G) b.p. 
V. Neagu (Olimpia), C. Murea (Di
namo) b.ab.II V. Paraschiv (Viitorul), 
Fl. Cuculescu (Metalul) b.p. P. Ene 
(Metalurgistul), P. Brinduș (Dinamo) 
b.p. N. Sulger (Olimpia), I. Ivdnescu 
(S.P.C.) b.p. Gh. Ghenea (Metalul), 
M. Budu (Dinamo) b.p. I. Crăciun 
(Olimpia), M. Ipitrop (Metalul) b.p. 
M. Dogaru (Semănătoarea), D. Tu- 
dose (Viitorul) b.descJI I. Bucuroaia 
(Metalul). Seniori: V. Tecuceanu 
(Rapid) b.p. I. Șerban (Olimpia), Gh. 
Stan (Metalul) b.p. Gh. Dumitru 
(Metalurgistul), I. Brihac (Metalul) 
b.p. St. Bălan (Olimpia), N. Nicolae. 
(Semănătoarea) b.p.
(Rapid), St. 
rea) b.p. C.
Metalul 18
S.P.C. 10 p.

categoriile mari a decis pe cîștig? 
toare — Cluj + Hunedoara. Rezu 
țațele înregistrate, în ordinea cate) 
goriilor: Gh. Hoca (C+H) egal q 
Carol Pop (Ol.); I. Olvos (C+H) b.) 
C. Nicoiae (Ol.); P. Puiu (C++ 
b.p. C. Buzuliuc (Ol.); decizia nedrep 
tățește pe Buzuliuc care cîștigas 
clar. Gh. Roșea (C+H) p.ab.II N 
Goanță (Ol.); A. Murg (C+H) b.p 
I. Enache (Ol.); I. Baciu (C-j-H) p.ab. 
I. Hodoșan (Ol.); Em. Constantinesci 
(Ol.) învingător fără adversar. If 
acest moment scorul întîlnirii er 
egal: 7—7. In continuare combinat, 
a cîștigat toate meciurile și o dat, 
cu aceasta partida, cu scorul de 13—4 
V. Mirza (C+H) b.p. V. Deșliu (Ol.) 
A. Bora (C+H) b.p. Șteian Panduri 
(Ol.) surpriza galei. St. Szentana 
(C+H) b.p. I. Sănătescu (Ol.). Arbi 
trajele, cu excepția celui din meciuj 
Puiu - Buzuliuc, au

P.
fost bune.
R AD V ANI-coresp

întîlnit seleejjl.-b 
nat — Crișanct

N. Pătuleanu
Dumitrescu (Semănătoa- 
Stan (Voința). Echipe: 
puncte, Dinamo 12 p.

D. DUMITRESCU-conesp.

LA ARAD s-au întîlnit seleriA + 
natele regiunilor Banat —■ Crișancr 
Maramureș. Intîlnirea s-a termina 
cu victoria la limită a boxerilor bă
nățeni: 11—9. Arbitrii au condus sa. 
tisfăcător, în afara lui C. Pandelescu 
(Brașov) care a dat avertismente ne
justificate boxerului A. Totîrlici (Ba
nat), descalificîndu-1 în cele din 
urmă. Rezultatele : cat. muscă : I. No- 
sek (B) cîștigă fără adversar,- cocoș: 
V. lvanovici (B) b.p. St. Molnar 
(C+M),- pană : I. Streche (C-j-M) b.p. 
M. Bucși (B); semiușoară : M. Cîrciu- 
maru (B) b.p. I. Sabău (C + M); ușoa
ră : R. Lazea (B) m.n. Al. Șerban 
(C+M); semimijlocie : Gh. Encijlescu 
(C+M) b.desc.UI Al. Totîrlici (B); 
mijlocie mică : Al. Matyus (C + M) 
b.p. V. Tirp (B); mijlocie : Gh. Mai
dan (C+M) b.p. P. Mentzel (B); semi
grea : Tr. Clrciorean (B) b.ab.III C. 
Naghi (C+M); grea: Francisc Schu-\ 
beri (B) b.desc.TI C. Pap (C-|-M).

ȘT. IACOB-coresp. principal

POPICE Despre viitorii performeri

Cu toate forțele, la lucru!

.lucrează cu atenția concentrată pe 

cunoscut și uiți tineri. Ne-au vor-
A mult elan despre sportul preferat.

n calcul ne arată că aici sfiit practicate 
circa 10 sporturi; și se fac cu temei.

■— Un lucru deosebit de util — con
sideră tov. Constantin Tătaru, președin
tele asociației „Voința" (a comunei Ce
tățeni) — îl constituie conlucrarea între 
cele două asociații sportive. Ne gospo
dărim astfel mai bine terenurile sportive, 
am format echipe întărite pentru competi
țiile din afară. Centrul de inițiere în șah, 
handbal, popice, condus de tov. Florian 
Stănescu, funcționează pentru ambele aso
ciații.

— Ne-am înțeles prietenește dîntr-un 
început — declară directorul filaturii, 
tov. inginer Căpățînă. Pentru toamna asta 
avem în proiect: porțile de handbal, reni- 
velarea terenului de fotbal și, posibil, 
o barcă pentru canal (canalul de aducți- 
une al apei la uzină, lung de circa 200 
m, ridicat deasupra nivelului Dîmboviței 
și avînd ea decor dealul Măgurii e un 
adevărat canal vene (ian; iată-i realiști.

Jocuri viu disputate
Cele două întreceri (masculină și fe

minină) rezervate echipelor studențești 
au programat la sfirșitul săptămînii 
trecute cîteva jocuri mai echilibrate, 
în care s-au înfruntat formații din 
fruntea clasamentelor. Aceste partide 
au fost de un bun nivel tehnic și au 
confirmat progresul înregistrat de echi
pele studențești de la începutul cam 
pionatului și pînă acum. Iată rezulta 
tele :

MASCULIN : Politehnica București— 
Știința Petroșani 12—9 (7—7). Prima 
repriză a aparținut oaspeților, care au 
condus cu 1—0, 2—1, 3—2 și 7—3, 
în finalul primelor 30 de minute însă 
bucureștenii au realizat o suită de con
traatacuri, obținînd cgalarea. După pauză 
echipa gazdă și-a organizat apărarea 
mai bine și a reușit astfel să cîștige 
pe merit, la capătul unui joc frumos 
și de un bun nivel tehnic. Cele mai 
^nulte goluri au fost înscrise de Jianu 
(5). Chirculeseu (3), Buțan (3) pentru 
Politehnica și de Vîjdea (3), Dumitru 
(3) pentru Știința. Foarte bun arbitra 
jul lui C. Căpățînă (Buzău). (p. g.). 
I diversitatea 11 București—Uni versita-

în seria studențească
tea Craiova 20—15 (12—5) ; Politeh
nica Brașov—Medicina Tg. Mureș 13-- 
19 (6—11); Politehnica II Timișoara 
--I.C.F. București 15—18 (8—11);
Institutul Pedagogic Bacău—Universi- '
tatea Cluj 13—5 (5—1). Derbiul se 
rieî a dat cîștig de cauză echipei 
gazdă, care cu un atac în mare form? 
și cu o apărare bine pusă la punct, a 
realizat o victorie la un scor condu 
dent. (Fl. Ene — coresp.).

FEMININ: Universitatea Cluj — 
Universitatea II Timișoara 16—8 
(9—4). Cele două fruntașe ale seriei 
feminine au furnizat un meci de un 
bun nivel tehnic. Gazdele s-au impus de 
la început printr-un joc în viteză cu 
comlnnații spectaculoase. Scorul putea 
fi mai mare, dar Angela Nițu (porta
rul echipei timișorene) a apărat ex
cepțional. (P. Radvani — coresp.) ; 
Știința Galați—Medicina Tg. ■ Mureș 
16—4 (7—1) ; Politehnica București— 
I.S.E. București 5—7 (3—1); I.C.F. 
București—Universitatea II București 
9—0 (2—0) ; Institutul Pedagogic
Bacău—Politehnica Iași 4—2 (1—]).

Preocupată de împrospătarea lo
turilor republicane, federația de spe
cialitate urmărește cu atenție evo
luția tinerilor popicari in diferitele 
competiții. Astfel, 6 jucătoare și tot 
atiția jucători au fost selecționați 
pentru a face — timp de două săp- 
tămîni — antrenamente comune. 
Scopul : uniformizarea stilului de 
lansare a bilei și îmbunătățirea pre
gătirii fizice. Lecțiile tehnice au fost 
conduse de antrenorul Vasile Dona, 
iar exercițiile fizice s-au desfășurat 
sub supravegherea profesorului Cor
nel Stancu.

Tinerii popicari s-au prezentat cu 
lipsuri in pregătire. Pentru a le eli
mina deprinderile greșite, cei doi 
tehnicieni i-au supus zilnic la antre
namente speciale. Bilanțul: majori
tatea sportivilor au fost aduși la a- 
celași nivel de pregătire în privința 
însușirii corecte a mișcărilor. Dar. 
pentru a le stăpîni temeinic, cei 12 
tineri sportivi trebuie să considere 
antrenamentele comune doar ca un 
început. Iată de ce găsim de cuviință 
să nu insistăm asupra părților bune 
ale tinerilor noștri, ci să le arătăm 
unele deficiente manifestate la ulti
mul concurs de verificare la care 
am asistat, și asupra cărora trebuie 
să-și îndrepte atenția.

Astfel, Maria Oprea, Maria Fokdvy 
și Aurel Sucatu nu acționează întot
deauna cu calm în momentele difi

cile, regăsindu-și cu greu ritmul nor
mal. De aici rezultatele inegale de 
la o manșă Ia alta. Viorica Ilioiu și 
Constanța Petrescu nu știu de unde 
să plece pe scândura de lansare la 
unele figuri, irosind multe bile ’a 
„izolate". De asemenea, Cornelia 
Lungii și Liviu Taină sînt nesiguri 
la „singuratice" iar Helga Mertzell 
ratează la popicele de pe partea 
dreaptă a lăcașplui, datorită țăndării 
greșite. Majoritatea tinerilor popi
cari (Ilie Băieș, Gheorghe Silvestru, 
Ditter Kridor ș.a.) au tendințe spre 
jocul la primul popic și, în consecință, 
trebuie să exerseze la „culoarul" pre
ferat. Un caz aparte l-a constituit 
Constantin Voicu care se enervează 
foarte repede cînd nu-i „merge" jo
cul, se_  supără atît de tare incit
nu mai ascultă de indicațiile antre
norului !

Nu putem încheia fără a sublinia 
importanța pregătirii fizice, o proble
mă căreia tinerii popicari nu-i acor
dă atenția cuvenită. Dacă nu vor 
rezerva în fiecare dimineață cite 5— 
10 minute gimnasticii de înviorare și 
nu vor face săptămînal un antrena
ment de pregătire fizică generală, 
(din programul căruia să nu lipseas
că exercițiile pentru brațe, picioare, 
abdomen, precum și diferite alergări) 
nu vor progresa. Buna pregătire fi
zică are un rol determinant în ob
ținerea unor rezultate superioare.

Așa că, la lucru, cu toate forțele I

dar și romantici. De altfel, visătorii rea
liști au fost totdeauna cei mai cîștigați).

Activitatea sportivă a filaturii a ira
diat în viața comunei.

— In toate duminicile și în multe 
după-amieze, sute de localnici de orice 
Vîrstă populează terenurile, fie in pos
tură de competitori, fie ca spectatori— 
ne asigură medicul satului, Olga Gle 
jaru activă susținătoare a acestoț ma
nifestații.

★

Era simbătă către amurg. Cei care ie
șiseră din schimbul I și cei care intrau 
peste cîteia ore într-al treilea, se aflau 
ps terenurile de sport sau în săule 
cMbtilui. Erau angajate dîrze întreceri 
in vreo opt sporturi,

9 abișnuită^

în curînd pe ecrane 
O RRODUCTIE A STUDIOULUI BUCUREȘTr

Scenariul'.
FĂNUȘ NEAGU 
NICOLAE VELEA

Qegia : GHEORGHE NAGHI 

cu -■ VASILICA TASTAMAN, ILARION 
CIOBANU , MIHAlLESCU-BRAlLA, 
TOM A CARAGIU, SEBASTIAN PAPAIANI J



Fi BASCHET După campionatul european feminin

Locul IV reprezintă oare 
posibilitățile echipei române?
Participînd pentru a șaptea oară la 

campionatul european feminin de bas
chet, reprezentativa țării noastre a 
ocupat locul IV, după echipele U.R.S.S., 
Cehoslovaciei, R.D. Germane și înaintea 
selecționatelor Olandei, Iugoslaviei, 
Bulgariei, Poloniei, Ungariei, Italiei, 
Franței si R. F. Germane. Rezultatul 
formației române reeditează performan
țele realizate în 1962 la Mulhouse și 
in 1964 la Budapesta.

Comportarea baschetbalistelor noastre 
la „europenele* recent încheiate, poate 
primi două calificative diametral opu
se. In vreme ce în turneul din cadrul 
grupei A ele au jucat foarte bine, fă- 
cînd — fără exagerare — demonstra
ție de virtuozitate tehnică, de aplicare 
creatoare și eficace a principiilor tac- 

modeme, în meciurile din semifi
nale și finale ele au evoluat mult sub 
așteptări. Desigur, pe noi, ca și pe 
toți iubitorii baschetului din România, 
oe-a bucurat comportarea reprezentante
lor noastre în partidele cu Olanda, pe 
care a învins-o la 19 puncte (In con
tinuare Olanda avea să învingă Un
garia, Italia, Bulgaria și Iugoslavia și 
să se claseze pe locul V, realizînd cea 
mai mare surpriză a campionatului), 
Ungaria, Polonia, Italia. De asemenea, 
cu toiul remarcabil a fost jocul echi
pei to nâne în prima repriză a meciu
lui cu U.R.S.S., cîștigată într-o ma- 
aieră entuziasmantă.

Apărarea (în „zonă“ sau „om la om") 
a fost, în aceste partide, destul de ac
tivă, fiecare jucătoare făeîndu-și datoria 
itît în ceea ce privește obligațiile strict 
personale, cît și în ceea ce privește co
laborarea cu coechipierele. In atac, ac
țiunile bazate pe circulația permanentă 
I jucătoarelor și a mingii au fost al
ternate cu intercepții, urinate de con
traatacuri rapide, decise și eficace. S-au 
remarcat în întîlnirile amintite mai sus 

’.z '
j — — — — — —

FOTBAL DUPĂ 18 ANI Insigna de polisportiv in raionul Rm. Sărat

Sîmbătă, stadionul DUNĂREA din 
Gaisțr a fost locul de întîlnire a 
foștilor jucători de la Gloria C.F.R., 
care cu 17—18 ani în urmă activau 
în categoria A, cu colegii lor de la 
Rapid București. Nume cunoscute ale 
fotbalului nostru ca : Filoti, Comșa, 

, Guță Tănase, Lungu, Macri, au ofe
rit celor 2500 de spectatori un ade
vărat recital fotbalistic, din care ti
nerii noștri jucători au avut ce în
văța.

LA ZI
PE ALTE TERENURI

Două meciuri din cadrul etapei de 
duminică a categoriei A se vor dis
puta pe alte terenuri. Astfel, partida 
U.T. Arad — Jiul va avea loc pe 
stadionul „1 Mai“ din TIMIȘOARA, 
cel din Arad fiind suspendat pe o 
etapă. De asemenea, jocul Steagul 
roșu Brașov — Rapid București va 
avea loc Ia FĂGĂRAȘ, stadionul din 
Brașov fiind suspendat pe două eta
pe. =

ORA DE ÎNCEPERE 
A MECIURILOR

y In etapa de duminică (23 octom- 
nrie) meciurile din categoria A vor 
începe la ora 15.

PROGRAMUL JOCURILOR 
DIN BUCUREȘTI

Duminică, in Capitală, se vor dis
puta următoarele partide : STADIO
NUL „23 AUGUST”, ora 13,15: Di
namo București — C.S.M.S. (cat. A); 
ora 15: Progresul București — Pe
trolul (cat. A); teren III, ora 10: 
Viitorul București — Dinamo Bucu
rești (j).

STADIONUL POLITEHNICA, ora 
3,30: Știința — Steaua ( j); ora 11: 
Știința — C.F.R. Pașcani (oat. B).

TEREN .TIMPURI NOI“, ora 9,30: 
Riacăra roșie — S.N. Oltenița (j) ; 
ora 11 : Flacăra roșie — S. N. Olte- 
-ita (cat. C).

STADIONUL GIULEȘTI, ora 9,30: 
Tehnometal — Metalurgistul (j) ; ora 
11: Rapid — Farul Constanța (j). 

Fcaterina Vogel, o jucătoare tlnără și 
foarte dotată, Viorica Niculescu, deo
sebit de utilă în apărare, Anca Racoviță, 
Cornelia Gheorghe, Dorina Stiliman, Ha- 
nelore Spiridon, Sanda Dumitrescu și 
Margareta Pruncu.

Au urmat apoi meciurile cu Ceho
slovacia și R. D. Germană, pierdute a- 
mîndouă, după jocuri în care baschet
balistele noastre au fost de nerecunos
cut. Și dacă pentru partida cu Ceho
slovacia (care a jucat excepțional), poate 
exista o scuză — prin faptul că Româ
nia nu a învins această puternică repre
zentativă decît de două ori (pierzînd în 
schimb de 18 ori) și deci echipa noas
tră pornea handicapată nu numai de 
înălțimea pivoților adverși, ci și din 
punct de vedere moral — pentru jocul 
cu R.D. Germană nu găsim nici măcar a- 
cest motiv. Echipa României învinsese 
pînă duminică 9 octombrie de șapte 
ori, iar cea a R. D. Germane o singură 
dată. Deci, din acest punct de vedere,- 
avantaj moral net de partea noastră. In 
plus, formația română beneficia de a- 
vantajul unui public entuziast, care o 
susținuse pînă atunci din toate pu
terile. Ce a urmat, se știe. Care au fost 
cauzele ? Poate oboseala intervenită 
după șase meciuri în care jucătoarele 
noastre au trebuit să facă eforturi vi
zibile pentru a compensa handicapul de 
talie (cele mai înalte jucătoare din e- 
chipa română au 1,80 m, pe cînd în 
toate celelalte formații au evoluat cel 
puțin cîte două baschetbaliste între 
1,87 m — Van Ham-Westenbrink în 
echipa Olandei și 2,02 m — Ra
vi lia Prokopenko în reprezentativa 
U.R.S.S.). Sau poate — și aceasta este 
o moștenire mai veche — emoția exa
gerată care și-a pus amprenta negativă 
asupra tehnicii și îndeosebi asupra pre
ciziei în aruncările la coș. Cert este că 
în meciul cu R. D. Germană doar Hane- 
lore Spiridon a jucat la valoarea ei, 
celelalte evoluînd în unele momente ca 
adevărate începătoare.

Spectatorii au putut aplauda fru
moasele execuții tehnice oferite de 
Comșa, Tănase, Macri, Lungu, 
cursele care i-au făcut celebri pe 
Filoti, Doiciulescu, Pancov, plasamen
tul fundașilor — Ivanov, Miki Mi- 
hăilescu, Vărzan, plonjoanele cu
rajoase ale Iui Justin. Rezultatul fi
nal : 4—4 (1—4). Golurile, unul mai 
frumos ca altul, au fost „semnate" 
de Comșa (2), Pancov, Simionescu, 
respectiv Lungu, Gavrilescu, Filoti, 
Cristescu. Au jucat :

GLORIA C.F.R.: Simionescu (Jus
tin) — Zapis I, Ivanov, M. Radu
lescu, Tudorache, Axente, A. Nicu
lescu, Gută Tănase, Comșa, Pancov, 
Costache, Bradea, Oprică.

RAPID BUCUREȘTI : Pătrutescu — 
Miki Mihăilescu, Vărzan, Macri, 
Cristescu, Costea, Socec, Lungu, Dan 
Gavrilescu, Filoti, Doiciulescu, Anag
noste, Țukel.

Felicitări și organizatorilor, Clubul 
sportiv orășenesc Galați, care a 
avut ideea acestei frumoase întîlniri. 
T. SIRIOPOL, S. CONSTANTINESCU 

corespondenți

Meci între arbitrii buzoieni 
si bucuresteni

Răspunzînd invitației arbitrilor din 
Buzău, echipa „cavalerilor fluierului* a 
orașului București a susținut duminică 
o întîlnire amicală, desfășurată într-un 
cadru sărbătoresc, pe stadionul Metalul 
din localitate.

Meciul s-a încheiat cn rezultatul dc 
4—2 (3—0) în favoarea bucureștenilor. 
Au marcat: Sîrbu 12). Isăcescu și Bică 
pentru oaspeți, Teodorescu și Damian 
pentru gazde. Iată formațiile pe care 
le-au aliniat cele două reprezentative:

SELECȚIONATA BUCUREȘTI : Suciu 
— Lazăr, Dima, Ghețu, Jujatu — Sîrbu, 
To f cin — Isăcescu, Angheluță, Calomfir, 
Bică.

SELECȚIONATA BUZÂU: Bădina — 
Cernat, Gherghelescu, Vrapciu, Damian — 
Luca. Duțu — Braun, Teodorescu, Vlase, 
Lupașcu.

Dar, campionatul s-a încheiat. Vor 
urma alte competiții internaționale la 
care reprezentativa țării noastre trebuie 
să se prezinte mai bine pregătită pen
tru a face față valorii mereu crescînde 
a baschetului feminin (să ne amintim 
doar de valoarea jocului practicat și de 
performanțele echipelor R. D. Germane 
și Olandei, surprizele campionatului).

Pentru a vedea perspectivele basche
tului nostru feminin trebuie să ne în
toarcem însă cu puțină vreme în urmă 
și să ne amintim, de campionatele re
publicane de junioare și școlare din 
1965 și din 1966, de echipele care ne-au 
reprezentat țara la competițiile de juni
oare din ultimii doi ani. La toate aceste 
întreceri am putut constata că talia 
maximă a jucătoarelor care au evoluat 
a fost de 1,80 m. La cele mai multe 
talia era între 1,70 m—1,75 m. Nici o 
jucătoare care să se apropie de 1,90 m... 
Nu au fost găsite ? Sau nu au fost cău
tate ?...

Desigur, nu este o situație care să 
ne bucure, dar nici care să ne facă să 
dezarmăm. Pînă acum, echipa 'noastră 
reprezentativă, deși lipsită de Jucătoare 
cu talie înaltă, a obținut performanțe 
meritorii, chiar și în fața unor echipe 
cu „giganți". Deci, se poate și așa. 
Numai că de acum înainte exigențele pe 
plan internațional sînt și mai mari. Și 
de aceea și exigențele interne trebuie 
Să fie sporite. Ne referim nu numai la 
munca pe care vor trebui să o depună 
de acum înainte antrenorii lotului — 
S. Ferencz și C. Dinescu — ci la în
treaga activitate de instruire a baschet
balistelor din țara noastră la care par
ticipă antrenorii echipelor din campio
natul republican, antrenorii forma țiiloi 
de junioare, profesorii de educație fi
zică ș.a.

Din motive pe care le considerăm 
subiective (insuficientă preocupare pen
tru depistarea elementelor cu talie co

Ce s-a făcut și ce nu s-a făcut in acest an?
(Urmare din pag. 1)

Cornel Ardea (Școala de meserii Rm. 
Sărat), Constantin Popescu (Bălești), 
Victor Popescu (Dumitrești), Gheorghe 
Coșarea (Mihălțeni), Dumitru Dragomir 
țVîlcele), St. Mocanu, Eugenia Manga
lia, Ligia Fănică, Miu Ștefan, Nicolae 
Popescu și alții din Rm Sărat, care nu 
au precupețit nici un efort pentru pre
gătirea membrilor UCFS sau organizarea 
cît mai multor concursuri.

Datele și cifrele de mai sus ar lăsa 
să se înțeleagă că treburile merg bine 
pretutindeni. Dar o incursiune prin cele 
92 de asociații sportive din raion a scos 
la iveală faptul că dacă într-o serie de 
fabrici, întreprinderi, C.A.P., S.M.T. și 
școli „recolta* purtătorilor Insignei de 
polisportiv este bogată, în altele rezul
tatele sînt slabe, iar în unele asociații 
nu s-a făcut încă nimic. Să exemplificăm. 
Consiliile asociațiilor sportive Semănă
toarea Voietin, Petrolistul și Olimpia 
O.C.L. din Rm. Sărat figurează pe 
lista datornicelor față de propriile anga
jamente. La capătul a nouă luni de zile, 
ele au realizat un număr mic de purtă
tori în raport cu posibilitățile pe care 
le au, fapt ce dovedește că a scăzut 
simțitor preocuparea pentru concursurile 
insignei. Alte asociații — ca Victoria 
Rm. Sărat, Flamura Dedulești și Re
colta Sihlea — au trimis Consiliului re
gional UCFS informări că au organizat 
concursuri, însă la controlul efectuat nu 
s-a găsit nici o evidență a purtătorilor 
insignei sau a tinerilor care au realizat 
parțial normele. Sînt, de asemenea, con
silii de asociații sportive care ascund 
lipsa lor de inițiativă, referindu-se la 
unele... greutăți, chipurile, de neînvins. 
Conducerile asociațiilor Carpați Rm. 
Sărat, Recolta Nicolești și Recolta Stiu- 
bei se vaită că nu are cine să pregă
tească pe viitorii purtători. De ce nu se 
apelează atunci la serviciile sportivilor 
fruntași, gata oricînd să contribuie Ia 
dezvoltarea activității sportive din ca
drul asociațiilor lor?

in acțiune, Ecaterina Vogel, cea mai 
echipei române.

răspunzătoare cerințelor baschetului ac
tual), nu avem jucătoare înalte. Dar 
chiar dacă acestea vor li găsite, vor 
trebui să treacă al ți trei-patru ani pen
tru ca ele să atingă o valoare cores
punzătoare. In această situație nu ră- 
mîne dccît ca actualelor jucătoare de 
perspectivă să li se asigure DIN TIMP 
o pregătire tehnică și fizică îutr-ade- 
văr EXCEPȚIONALĂ, prin care să su
plinească handicapul de înălțime. Am 
scris „excepțională** deoarece numai 
astfel echipa noastră reprezentativă va 
face față în viitor unui turneu cum a 
fost cel al ediției a X-a a campionatu
lui european, numai astfel vor putea 
fi evitate fluctuațiile nepermis de 
mari, numai astfel emoția exagerată nu 
va duce la diminuarea potențialului teh
nic și fizic.

Pentru aceasta se cere însă un volum 
de muncă mult mai mare, o exigență 
sporită din partea antrenorilor, o totală 
dăruire pentru baschet din partea celor 
care practică acest joc sportiv.

D. STĂNCULESCU

Am întîlnit cazuri cînd numeroși pro
fesori de educație fizică suplinitori au 
invocat lipsa materialului documentar și 
propagandistic necesar organizării regu
lamentare a concursurilor. Este exclus 
să nu se știe că la sediul consiliului 
raional UCFS se găsesc, în stocuri su
ficiente, afișe și diferite broșuri de spe
cialitate. Cum se pot obține rezultate 
bune în cadrul școlilor generale din 
Ruda, Racovițeni, Tîmboiești, Slobozia 
Bradului, Bogza și alte comune cînd o- 
rele de educație fizică sînt predate de 
profesori de chimie, desen sau muzică? 
Se va spune, poate, că nu există cadre 
didactice de specialitate. Atunci, de ce 
nu se aplică o experiență binecunoscută 
și anume aceea de a unifica orele de 
educație fizică de la două școli apropia
te (exemplu : Sălcioara—Gherghioasa, Zi
duri—Lanuri, Zărnești—Vadul Sorești 
etc.), pentru ca ele să fie predate de un 
singur profesor?

0 surpriză neplăcută ne-a produs fap
tul că am întîlnit și asociații care n-au 
mișcat nici un deget pentru Insigna de 
polisportiv. Oare membrii consiliilor aso
ciațiilor sportive Cultura Cochirleanca, 
Bradul Joița, Bradul Neculele, Recolta 
Valea Sălciei și Stejarul Pleșești, con
sideră organizarea concursurilor pentru 
trecerea probelor ca o preocupare nouă, 
acum după atîta vreme de la introdu
cerea Insignei de polisportiv ? Desigur 
că n.u. Și atunci ? Este vorba de dezin
teres.

Toate aceste deficiențe sînt cunoscute 
de către Consiliul raional UCFS care a 
luat în consecință măsurile de care vor
beam la început. Este însă greu de pre
supus că tot ce nu s-a făcut în decursul 
anului se poate recupera în lunile care 
urmează, dacă nu se va munci cu maxi
mum de intensitate. Deci, este nevoie 
de o muncă colectivă, făcută cu toată 
răspunderea.

tinără și mai valoroasă jucătoare a 
rioto P. Romoșan

Vești din orașul Sibiu
® Recent s-a încheiat un curs ‘le 

arbitri de fotbal organizat de comisia 
orășenească de specialitate. Cursul a 
fost absolvit de II foști jucători de 
fotbal. Printre absolvenții care vor fi 
delegați să arbitreze în actualul sezon 
se numără I. Constantinescu, 1 Căldă- 
rariu, I. Stănescu , P. Spiță și I. Băr- 
bosu.

9 Asociația sportiva Voința a or
ganizat recent competiția motociclistă 
„Cupa celor trei orașe* la care au 
parti< ipat sportivi din Cîmpina, Ploiești 
și Sibiu. Cupa a rost cucerită de moto- 
cicliștii sibieni (105 p), care au pre
zentat o echipă mai omogenă. Pe locul 
secund s-a clasat echipa din Cîmpina 
— cu 82 de puncte iar pe locul trei 
echipa din Ploiești — cu 27 de puncte.

• Ca in fiecare an, la A. S. Pielarid 
campionatul asociației se bucură de o 
atenție deosebită. Actualul campionat se 
desfășoară la fotbal, popice, șah și o- 
rientare turistică (325 de sportivi ). Pînă 
în prezent au fost desemnați campionii 
asociației la popice (A. Fernenghel) și 
șah (T. Bălan).

I se poate reproșa însă asociației 
Pielarul faptul că, paralel cu campio
natul asociației, nu se preocupă și de 
Insigna de polisportiv. Timpul nu este 
trecut și s-ar mai putea organiza con
cursuri în care sportivii asociației să-și 
treacă normele pentru obținerea acestui 
trofeu.

Concursul Pronosport nr. 43 de dumi
nică 23 octombrie aduce în fața partici- 
panților, după repausul de o săptămână al 
echipelor din prima categorie a țării noa
stre, cinci meciuri importante de cat. A, 
patru întîlniri din categoria B și patru 
partide din campionatul italian.

Dar iată acest program: I. Progresul—- 
Petrolul, II. Universitatea—Steaua, III. 
Farul—Politehnica, IV. Steagul roșu— 
Rapid, V. U.T. Arad—Jiul, VI. Siderur- 
gistul—Dinamo Victoria, VII. Minerul 
Baia Mare—Grisul, VIII. CER Timișoa
ra—Vagonul Arad, IX. A.S. Cugir—Clu
jeana, X. Cagliari—Fiorentina, XI La
zio—Roma, XII. Lanerossi—Milan, XIII. 
Venezia—Napoli.

TRAGEREA AUTOTURISMELOR 
LOTO din 25 OCTOMBRIE a c.

In întreaga țară continuă vînzarea bi
letelor pentru tragerea autoturismelor la 
Loto, care are loc marți 25 octombrie 
a.c. La această tragere se atribuie în nu
măr nelimitat: „Fiat 1800", ,,Fiat 1300“, 
„Renault 10 Major*, și „Fiat 600“ pen
tru trei numere câștigătoare.

Deținătorii de variante cu 2 numere 
câștigătoare, în afara premiilor în bani 
vor participa și la tragerea la sorți a ce
lor 50 de excursii (a cîte 2 persoane) 
j>e durata de 5 zile, cu petrecerea Revelio
nului la Brașov.

Se vor efectua 12 extrageri, în total 
36 numere.

Cu numai 24 lei se poate participa la 
toate cele 12 extrageri.

Ă. gen (iile vă țin la dispoziție și bilete 
gata completate.

Tragerea Pronoexpres de azi va avea 
loc la București, în sala din str. Doam
nei nr. 2 cu începere de la ora 18.

(Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport).



După „mondialele14 de gimnastică (II)

Elanul a luat locul forței i nt&rnartlonală,
== ■■ ■ - ..................-  ■■ .................... ....... -

Turneul reprezentativelor 
de tenis de masă 

ale Ungariei in R. F. G. •

Dinamism la nivel înalt: coborî re prin salt întins 
cu șurub la inele, executata de gimnastul sovietic 
Mihail Voronin

în cronicile transmise de la campio
natele mondiale ne-am referit și la ten
dința actuala a gimnasticii de perfor
manța de a se orienta spre dinamism. 
Aceasta este una dintre problemele cele 
mai importante ale gimnasticii moderne, 
care trebuie să se reflecte în mod ne
mijlocit în procesul de selecție și de 
pregătire și a sportivilor noștri.

In ce constă această tendință, cum 
se manifestă ea în modul de alcătuire 
a exercițiilor ? La întrecerile campiona
telor mondiale s-a putut constata că la 
toate aparatele, atît la băieți cît și la 
fete, s-a redus la minimum numărul 
elementelor statice, de forță. Excepție 
fac, într-o anumită măsură, inelele și 
paralelele la băieți. Pozițiile de stînd pe 
mîini sau sprijinul lateral au rămas, 
în continuare, clemente valoroase, cu o 
condiție : să fie încadrate în combinații 
grele, originale, sau să se execute for
mele lor cele mai dificile (de exemplu, 
sprijin lateral cu corptil la orizontală 
la inele, stînd pe o mină la paralele 
etc.). La gimnaștii fruntași de la „mon-
diale" pozițiile statice au fost folo
site mai mult ca elemente de legă- 
luiă, de trecere între două mișcări de 
clan, sau ca poziții finale după o com
binație dinamică. Concluzia : forța sta
tică a trecut pe... al șaptelea plan.

lotul lui L C. Liverpool 

pentru meciul cu Petrolul
LONDRA (Agerpres). — Conduce

rea clubului englez F. C. Liverpool a 
comunicat lotul celor 15 jucători din 
care va fi alcătuită echipa ce va 
întîlni astăzi, Ia Bruxelles, formația 
română Petrolul Ploiești, în cadrul 
.Cupei ' campionilor europeni”. Din 
lotul fotbaliștilor englezi fac parte: 
Lawrence, Ogston, Lawler, Milne, 
Smith, Yeats, Stevenson, Callaghan, 
Hunt, St. John, Strong, Thompson, 
Graham, Me Dougall, Ross.

66 DE ECHIPE ÎNSCRISE PENTRU TURNEUL
ZURICH 18. (Agerpres). Comitetul 

Executiv al F.I.F.A. a anunțat oficial că 
pentru turneul de fotbal din cadrul Jocu
rilor Olimpice din Mexic s-au înscris 66 
de țări. Din continentul african și-au a- 
nunțat participarea reprezentativele a 15 
țări : Algeria, Camerun, Etiopia, Ghana, 
Guineea, Gambia, Libia, Madagascar, 
Mali, Mauritania, Maroc, Republica Arabă 
Unită, Sudan, Tunisia și Uganda. Din 
Europa s-au înscris 19 selecționate, prin
tre oare: Bulgaria, Cehoslovacia. R. D. 
Germană, Polonia, România, U.R.S.S.,

Desigur, prin această 
constatare nu trebuie să | 
înțelegem că forța — cali
tatea fizică — a dispărut 
cu desăvîrșire din gimnas
tică. Și mișcările bazate 
pe elan cer dezvoltarea for
ței și anume, a forței di
namice. La performerii 
campionatelor mondiale a- 
ceastă dezvoltare a atins j 
un nivel așa de înalt, încît ; 
în cadrul execuțiilor parcă 
nici nu s-a observat pre
zența forței. De exemplu, 
gimnaștii japonezi au e- 
xecutat, chiar și elementele 
foarte grele, cu mare ușu
rință, fără nici un fel de 
sforțare.

La fete, putem spune că 
pozițiile statice, de forță, 
au dispărut complet din 
exerciții. Acest lucru s-a 
manifestat cel mai preg
nant la paralele. Dinamis
mul exercițiilor la acest 
aparat, mai ales la sporti
vele japoneze, a fost im
presionant, trecerea de la 
un element greu la altul 
făcîndu-se fără opriri.

Orientarea de a înlocui elementele 
statice cu cele dinamice se explică, în 
special, prin tendința generală de a 
mări spectaculozitatea exercițiilor.

Cum trebuie să se reflecte această 
orientare în procesul de pregătire și ce 
trebuie să facă specialiștii noștri pentru 
a se încadra în această nouă linie spre 
care se orientează gimnastica de per
formanță ? Esențială este dezvoltarea tu
turor calităților fizice — printre care 
și a forței dinamice — la un nivel 
înalt, în scopul de a crea o bază largă 
pentru însușirea unei tehnici perfecte a 
elementelor. Formarea calităților nece
sare se realizează cu precădere prin 
repetarea îndelungată în condiții spe
cifice. De exemplu, forța necesară e- 
xecu tării uniri element se dezvoltă cel 
mai bine prin repetarea elementului res
pectiv, formînd în acest fel și capaci
tatea sportivului de a-și angrena în lu
cru numai grupele musculare strict ne
cesare executării mișcării, fără a face 
risipă inutilă de energie. Acest lucru 
este esențial în gimnastica de perfor
manță de astăzi, care cere o muncă 
putem spune, titanică...

ILDICO ȘIRIANU
aa—l,lls i ...........***»»

DIN ȚĂRILE SOCIALISTEDI
SUB ÎNDRUMAREA 

ANTRENORULUI

Cărei discipline trebuie să i se 
dedice un tînăr începător în ale 
sportului ? Iată o întrebare la care 
este întotdeauna greu de răspuns, 
chiar pentru cei mai experimentați 
antrenori sau pedagogi. Reușita ac
tivității sportive depinde în multe 
cazuri de acest prim „start”.

Si, într-adevăr, dacă un antrenor 
se poate felicita pentru perspicacita
tea sa, acesta este Vladimir Beleaev. 
Cunoscutul specialist sovietic, actual
mente antrenor al lotului reprezen
tativ de gimnastică al U.R.S.S., a 
fost primul care a întrezărit posi
bilitățile de afirmare ale tînărului 
Mihail Voronin în această dificilă 
disciplină. Mihail era atunci — cu 
șapte ani în urmă — un talent mul
tilateral. El se arăta tot atît de bun 
la fotbal, atletism, patinaj... Antreno
rul Beleaev avea însă o convingere 
proprie. El l-a sfătuit pe „polispor
tivul" Voronin să se dedice gimnas

R. F. Germană, Anglia, Franța, Italia, 
Spania, Ungaria. Fotbalul sud-american 
va fi reprezentat la turneul olimpic de 
echipele : Roliviei, Braziliei, Chile, Colum
biei, Ecuador, Paraguay, Peru și Uru
guay. De asemenea, la turneu vor par
ticipa reprezentativele a 13 țări din Asia 
și a 11 țări din America Centrală și de 
Nord. Urmează ca la 16 noiembrie,
F.I.F.A.  să efectueze tragerea la sorți a 
grupelor preliminare. Meciurile elimina
torii vor începe la 1 martie 1967. Pentru

Noi întreceri in cadrul
CIUDAD DE MEXICO, 18 (Ager

pres). La Ciudad de Mexico, unde 
întrecerile .Săptămînii preolimpice" 
sînt în plină desfășurare, au început 
competițiile de ciclism pe pistă, tur
neul de box și competiția de pen
tatlon modern.

La ciclism, în proba de urmărire 
individuală, cehoslovacul Jiri Daler 
a realizat în preliminarii cel mai 
bun timp — 4:55,6. în sferturile de 
finală, Jiri Daler l-a învins pe olan
dezul De Hertog și s-a calificat în 
semifinale, alături de Giorgio Ursi 
(Italia), Ingstrup (Danemarca) si Ko
lar (Cehoslovacia). în proba de vi
teză au intrat în optimile de finală 
Phakadze (U.R.S.S.), Morabito (Ita
lia), Tellez (Mexic) și alții.

în prima gală a turneului de box, 
cunoscutul campion polonez Jer
zy Kulej l-a învins prin K.O. tehnic pe 
bulgarul Stoicev. în limitele cate
goriei pană, italianul Cotena a cîști
gat la puncte meciul cu mexicanul 
Jose Bernal. Competiția de box reu
nește aproape 60 de pugiliști (23 sînt 
mexicani). La categoria ușoară, din 
partea României va evolua Vasile 
Antoniu. în programul galelor nu 
figurează întîlnirl la categoriile se
migrea și grea.

Competiția de scrimă a luat sfîr- 
șit o dată cu desfășurarea probei de 
6abie câștigată de maghiarul Tibor 
Fecza cu 6 victorii și o înfrîngere. 
Au urmat în clasament Vinokurov 
(U.R.S.S.), Pawlowski (Polonia) cu 
câte 5 victorii, și 2 înfrîngeri.

La Acapulco s-au încheiat între
cerile de iahting în care au fost 
desemnați următorii învingători: 
clasa „finn” — Devillard (Franța) ; 
.olandezul zburător” — Draeger, Gra
vies- (Franța); „star” — Cokay, Cho- 
doye (Franța).

Turneul de lupte de la lambol
In turneul internațional de lupte greco-romane de la 

lambol (Bulgaria), care a reunit sportivi din Ceho
slovacia, Japonia, R. D. Germană, Iran, Polonia, Româ
nia, Ungaria, U.R.S.S. și Bulgaria, reprezentanții Româ
niei au ocupat două locuri trei prin Ion Baciu (categ. 
57 kg) și Florian Chițu (categ. 97 kg). Iată și cîști- 
gătorii turneului în ordinea categoriilor: Kirov (Bul
garia), Puik (R.D.G.), Bakin (U.R.S.S.), Ivanov (Bul
garia), Ivlev (U.R.S.S.), Mironov (U.R.S.S.), Petrov 
(Bulgaria), Kocinev (U.R.S.S.).

ticii, să muncească neîntrerupt în 
această direcție.

Rezultatele n-au dezmințit previziu
nile antrenorului. în scurt timp, Mi
hail Voronin a devenit gimnast frun
taș al Uniunii Sovietice, a partici
pat la Olimpiada de la Tokio, iar 
astăzi, după ultima ediție a campio
natelor mondiale de la Dortmund, el 
a urcat pe treapta cea mai de sus 
a măiestriei sportive — campion al 
lumii!

JUBILEUL TRAMBULINEI

în acest an a fost sărbătorit în 
stațiunea de sporturi de iarnă Ober
hof (R. D. Germană), jubileul de 
60 de ani de la înființarea pri
mei trambuline din localitate. Aici, 
cu șase decenii în urmă, campionii 
din acea vreme reușeau sărituri re
cord de circa... 17 metri. Astăzi, pe 
noua trambulină de la Oberhof, inau
gurată în 1964, săriturile de 100 m 
nu mai sînt o surpriză.

Din această localitate s-au ridicat

OLIMPIC DE FOTBAL
turneul final de la Giudad de Mexico se 
vor califica 16 echipe.

• Federația franceză de specialitate 
a comunicat echipa care va întîlni sîmbă- 
tă, la Paris, reprezentativa Poloniei în 
cadrul campionatului european de fotbal. 
Iată „11 "-le francez anunțat: Camus, 
Djorkaeff, Robin, Budzinski, Chorda, 
Suaudeau, Simon, Herbet, Lech, Di Nallo, 
Hausser. Participarea lui Hausser este 
însă incertă, deoarece extremul stînga al 
echipei Strasbourg este bolnav.

„Săptămînii preolimpice"
în cadrul turneului masculin Se 

volei au participat numai două e- 
chipe caTe au susținut o dublă în- 
tîlnire. Echipa Cubei a învins în 
două rînduri echipa Mexicului cu 
3—0 și respectiv 3—1.

De asemenea, turneul de lupte 
îibere, avînd participanți puțini, s-a 
încheiat după primele două tururi. 
De notat o surpriză: la categoria 
mijlocie, pe primul loc s-a clasat cu- 
banul Lupe Quiala, înaintea luptă
torului sovietic lgumenov. Categorii
le mici, respectiv muscă și cocoș, au 
revenit sportivilor maghiari Olveti 
și Varga.

După două probe (călărie și scri
mă) la pentatlon modern, conduce 
mexicanul Miguel Tovar cu 2 045 
puncte, urmat de Julitz (R.F.G.) 1 950 
puncte, Soto (Mexic) 1 940 puncte, 
Gueguen (Franța) 1 900 puncte.

Boxerul polonez Kulej (dreapta) in luptă cu bulgarul 
Stoicev

Telefoto: AGERPREf

Campionatele mondiale de haltere
BERLIN, 18 (Agerpres). — în ziua a treia a campio 

natelor mondiale de haltere, s-au desfășurat întrece 
rile la categoria ușoară. Titlul de campion mondial i 
revenit cunoscutului sportiv sovietic Evgheni Kațura 
care a totalizat la trei stiluri 437,5 kg (145—127,5— 
165). Pe locurile următoare s-au clasat Marian Zie 
linski (Polonia) -— 410 kg și Parviz Jalayer (L-pJ*—1 
405 kg.
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săritori remarcabili care au repre
zentat cu cinste culorile țării lor în 
mari întreceri internaționale. Este 
suficient să cităm numele campionu
lui olimpic Helmut Recknagel și al 
recordmanului mondial Peter Lesser. 
Totodată, din Oberhof s-au ridicat 
și cunoscuți campioni în alte spe
cialități ale sportului pe schiuri, fou- 
diști și biatloniști redutabili.

TRADIȚII SPORTIVE REÎNNOITE
în R. P. Mongolă, sporturile cele 

mai îndrăgite sînt cele cu o veche 
tradiție: luptele, călăria și tirul cu 
arcul. La Ulan Bator s-a organizat 
recent un mare concurs de călărie,

ȘTIRI, REZULTATE
ZURICH. — Marele Premiu de la 

Lugano, competiție ciclistă contra- 
cronometrului individual (76 km) s-a 
încheiat cu o surpriză. Victoria a 
revenit Italianului Adorni, care a rea
lizat timpul de lh47:56 (medie orară 
42,248 km). Pe locul doi a terminat 
Gimondi, urmat de marele favorit 
al probei, francezul Anguetil.

STOCKHOLM. — Reprezentativa 
masculină de handbal a Suediei a 
susținut două jocuri în compania 
formației vest-germane S. V. Ham
burg, pe care a învins-o cu 21-—14 
(9—5) și 23—18 (14—7).

PARIS. — La PaTis s-a desfășurat 
întîlnirea de tenis de masă ce con
tează pentru primul tur al „Cupei 
campionilor europeni”, dintre forma
țiile feminine Polizei Viena și A.C.S. 
Fontanay-Sous-Bois (Franța). învin
gătoare cu 5—0, sportivele austriece

MUNCHEN 18 (Agerpres). în Io 
calitatea Bad Homburg (R.F.G.) s- 
desfășurat întîlnirea internațional 
de tenis de masă dintre reprezenta 
tivele R.F. Germane și Ungariei. L 
masculin au cîștigat gazdele , cu 5—3 
iar Ia feminin victoria a revenit oas 
petelor cu 3—1. Iată cîteva dintr 
rezultatele înregistrate: masculin. 
Rozsas (Ungaria) — Scholler (R.F.G. 
2—1 ; Amdt (R.F.G.) -— Papp (Ungă 
ria) 2—1 ; Scholler (R.F.G.) — Ha 
rangy (Ungaria) 2—0 ; feminin : Koc 
zian (Ungaria) — Simon (R.F.G.) 2—1 
Jurik (Ungaria) — Bucholtz (R.F.GJ 
2—1.

Conlinuîndu-și turneul, selecționai 
tele de tenis de masă ale Ungarie 
au jucat la Koblenz, cu reprezenta 
tivele țării gazdă. întîlnirea dintir| 
echipele masculine a revenit spor 
tivilor vest-germani cu scorul d< 
5—1. în meciul feminin, oaspetele ai 
terminat învingătoare cu 3—0.

pe o distanță de 30 km, pe categori 
de vîrstă. Au luat startul chiar feti 
și băieți sub 10 ani, pe primul lo 
la această categorie clasîndu-se < 
fetiță 1 Luptele practicate de sporti 
vii din R. P. Mongolă se deosebesc 
de cele cunoscute în alte țări. LupL 
se termină în momentul cînd unu 
din combatanți atinge salteaua ci 
genunchiul sau este doborît.

La tradiționalele întreceri de ti 
cu arcul de la Ulan Bator particip 
sute de concurenți. Concursul ar 
loc pe un teren viran și țintele sin 
fixate la 80 de metri de la locul tra 
gerii. Arcurile folosite aparțin clu 
bului central din Ulan Bator si a: 
o valoare mare, nu numai pentri 
faptul că ele sînt construite cu art 
din bambus sau coarne de animalt 
ci și pentru că întregi generații le-a' 
folosit de-a lungul deceniilor 

s-au calificat pentru turul următo 
al competiției,

BELGRAD. — în ultimul meci di 
cadrul celui de al treilea festive 
F.I.B.A., desfășurat la Ljubljana, st 
lecționata masculină de baschet 
Europei a învins echipa Olimpia Ljv 
bljana cu scorul de 102—94 ( 50—38

MUNCHEN. — în întrecerile di 
cadrul grupei a II-a a „Cupei can 
pionilor europeni” la polo pe api 
formațiile Pro Recco (Italia) și I
E. Hamm (R.F.G.) s-au calificat per 
tru turul următor al competiției.

BERLIN. — Turneul internaționi 
de baschet masculin disputat la Zi 
tau (R.D. Germană) a fost cîștigat d 
echipa T.S.C. Berlin, care a totalize 
8 puncte. Pe locul doi s-a clasat foi 
mația cehoslovacă Slavia Liebere 
cu 6 puncte. în ultima zi a turnet 
lui, T.S.C. Berlin a învins Dynam 
Turbine Zittau cu scorul de 65—2:


