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PATINATORII
BUCUREȘTENI
SE PREGĂTESC
INTENS

Patinatorii artistici și de 
viteză din Capitală își con
tinuă pregătirile pe... uscat, 
în așteptarea apropiatului 
sezon.

Recent a avut loc la fede
rația de specialitate o ședin
ță de lucru, unde o serie 
dintre sportivii bucureșteni, 
printre care se află Elena 
Mois, Beatrice Huștiu, Mar
cel Cemanici, Dragoș San
du, Nicolae Belu, Mihai 
Stoenescu, perechile Liliana 
Georgescu — Radu Ionian, 
Daniela Popescu — Marian 
Chiosea (la patinaj artis
tic), E. Papuc, V. Tomescu, 
I. Fazekaș, D. Lăzărescu (la 
viteză) au fost vizați pentru 
loturile republicane. Aceștia 
vor fi supuși unor antrena
mente speciale în vederea 
viitoarelor confruntări inter
naționale.

a/nc/ietcL

Profesorul din Gheorghieni...
Mă oprisem la Gheorghieni cu 

dorința de a-l cunoaște neapărat 
pe profesorul Tiberiu Bazilides. 
„Recomandarea" suna astfel: 
„Este unul dintre acei oameni 
care nu așteaptă niciodată con
diții speciale. In plus, posedă arta 
de a-și apropia elevii, de a și-i 
face prieteni"...

Am intrat tn cancelaria profe
sorilor
1 din 
in plin 
tepttnd 
sunetul 
profesorii au 
schimbînd cataloagele. Și, după 
o mică pauză au revenit in clase. 
Numai cel căutat nu fi-a făcut a- 
paritia.

— Va trebui să mergem In sala 
de gimnastică — mi-a spus in
tr-un tirziu directorul liceului. 
După cum vedeți, profesorul Ba
zilides este nedespărțit de... lo
cul său de producție.

— Scatiii medical!? La noi nu 
există așa ceva...

Am rămas puțin descumpănit. 
Profesorul mi-a ghicit gîndul:

— Avem și în liceul nostru 
elevi cu unele deficiențe fizice. 
Am găsit însă de cuviință să al
cătuim și pentru ei un program 
de exerciții

Liceului nr.
Gheorghieni 

program, as- 
recreația. La 
clopoțelului 

apărut pe rtnd,

mai ușoare. In felul 
acesta îi ajutăm să 
și le remedieze.

Orele la care a- 
team să asist m-au 
lămurit pe deplin, 

mai frumos decît să 
întreagă lucrînd, eli- 

din „peisajul* 
bancă a 

din păcate,

Ce poate fi 
vezi o clasă 
minînd din „peisajul" lecției 
acea... bancă a rezervelor pe 
care, din păcate, mai sînt pro
fesori care o folosesc.

★

★

Am rămas mai multe zile în 
localitate, asistîndu-l pe profe
sorul Bazilides la cîteva ore de 
educație fizică.

■— Cîți scutiți medical aveți 
tn medie in fiecare clasă ? l-am 
întrebat înaintea primei lecții la 
care aveam să fiu martor.

Lecțiile din programa analitică 
reprezentau doar o părticică din 
activitatea profesorului din Gheor
ghieni. Alte ore își rezervase pen
tru o acțiune deosebit de impor
tantă— amenajarea de terenuri 
de sport, a unor sectoare pentru 
atletism, cerute de volumul tot 
mai mare al activității sportive 
desfășurate în liceu.
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Mat în doua mutări
Foto: PROF. V. BOGDÂNEȚ

— Bacău —

Concursul
nostru

de fotografii
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• I. RITTER A PRi.WT 
ECUSONUL F.Î.F.A.

TIMIȘOARA, 19 (prin tele
fon). — Miercuri, la sediul 
Consiliului regional UCFS 
Banat, a avut loc o festivita
te deosebită : înmînarea ecu
sonului și insignei F.I.F.A. ar
bitrului Iosif Ritter, distincție 
ce atestă bunele aprecieri de 
care se bucură arbitrul ro
mân. (Ion Jura-coresp)

• ATLETI BRAȘOVENI 
CONCUREAZĂ LA 
SOFIA

Sîmbătă și duminică la So
fia va avea loc meciul atletic 
dintre formația T.S.K.A. Cer- 
veno Zname și selecționata o- 
rașului Brașov. Concursul 
constituie revanșa intîlnlrii 
disputate anul trecut la Poia
na Brașov și ciștigată de at- 
leții bulgari cu o diferență de 
5 puncte. Printre sportivii 
brașoveni care vor face de
plasarea se numără Ana Să- 
lăgean, Edith Schall, Viorica 
Gabor, Olga Damian, Vasile 
Sălăgean, Ștefan Șișcovici șl 
alții. (C. Grula-coresp. princi
pal)

• EXCURSIE LA FĂGĂRAȘ

Pentru meciul de fotbal 
Steagul roșu — Rapid, care 
se va desfășura duminică 23 
octombrie la Făgăraș, Clubul 
sportiv Rapid orgahizează o 
excursie cu trenul. Doritorii 
se vor adresa clubului Rapid, 
la telefon nr. 17.01.40.

INI ȚI A TI VE
„Cupa comerțului44

Consiliul regional UCFS Maramureș a luat inițiativa de a 
organiza competiții sportive pentru salariații din diferite ra
muri de producție. Astfel, s-au inițiat întreceri sportive pen
tru lucrătorii de la exploatările forestiere și pentru cei din 
comerț.

La „Cupa comerțului” au participat membri ai asociațiilor 
sportive aparținînd unităților comerțului de stat din orașele 
Baia Mare, Satu-Mare. Sighetul Marmației, Vișeu și Cărei. 
La cele șase ramuri sportive, cîte erau prevăzute în regula
mentul competiției, s-au organizat întreceri pe asociații, după 
care cei mai buni s-au întrecut în finala pe regiune care a 
avut loc recent în orașul Satu-Mare. La fotbal, pe primele 
locuri s-au clasat asociațiile din Cărei și Viseu, la popice — 
Satu-Mare și Sighetul Marmației, la tenis de masă 
Mare și Cărei, la 
Mare (masculin)

Baia 
tir — Satu-Mare și Cărei iar la volei — Baia 
și Satu-Mare (feminin).

A. VERBA-coresp.

să facă pași mari înainte
Raidul de fată tși propune 

să prezinte unele aspecte din 
activitatea secțiilor de lupte 
fi de box din cluburile spor
tive bucureștene. Este vorba 
de două discipline olimpice 
de la care iubitorii sportului 
nostru așteaptă rezultate me
reu mai bune.

MAI MULTĂ MUNCĂ. 
MAI MULTĂ EXIGENȚA.

MAI MULTĂ PASIUNE!

Am vizitat zilele trecute cî- 
teva săli de antrenament în 
care se pregătesc o mare par
te dintre luptătorii și pugiliș- 
tii fruntași din Capitală, pre
cum și numeroși tineri care 
fac primii pași pe drumul a- 
firmării. Ceea ce se poate 
constata de cum intri în săli
le de lupte ale cluburilor 
Steaua (antrenori Vascul Po- 
povici și Gheorghe Șuleu), Di
namo (antrenori Dumitru Cuc 
și A. Ruszi), Metalul (antrenor 
Ilie Gheorghe) și în cele de 
box de la Dinamo (antrenori 
C. Nour, E. Fiiresz, C. Dumi
trescu), Metalul (antrenori I. 
Stoianovici, I. Sandu), Viitorul 
(antrenor Th. Niculescu) este 
o atmosferă intensă de lucru. 
Antrenorii dovedesc multă 
tragere de inimă în pregătirea 
elevilor. Să vedem ce se poate 
spune despre calitatea antre
namentelor, despre preocupa
rea pentru creșterea schimbu
lui de mîine.

în primul rînd, în unele 
secții se observă o tendință 
de șablonizare a antrenamen
telor. Nu există o diferență 
între pregătirea sportivilor a- 
vansați și cea a începători
lor. (De exemplu: la secția 
de box a clubului Progresul, 
unde sînt antrenori L. Popescu 
și I. Dumitru). La antrenamen
tele unor secții cum sînt cele 
de la Progresul — lupte libere 
(antrenori P. Vatrici, V. Cons-

tantinescu), Rapid — lupte li
bere (antrenori D. Hitru, V. 
Caras) șl lupte greco-romane 
antrenori M. Belușica, V. Pă- 
trașcu), în general, 
lasă de dorit, spor, 
tivii fiind lăsați 
de multe ori să 
facă ce vor. Poa
te chiar 
provine 
derea l
neri de a nu se antrena destul 
de intens. Ei nu manifestă 
destul interes la antrenamente, 
se opresc din lucru cînd ochii 
antrenorilor îi scapă din ve
dere, stau la „șuetă” sau pri
vesc Ia cei care lucrează.

Dar să ne 
altui aspect, 
antrenamente 
rire de bază

cărei secții. La acest capitol 
în raidul nostru am surprins 
o serie de deficiențe care tre
buie cît mai urgent remediate. 
La antrenamentele secțiilor de 
lupte libere ale
Progresul și Rapid, ale secții
lor de box de la
Steaua (juniori), Rapid și Pro-

cluburilor

disciplina
Olimpia,

Prin secțiile de box
de aici 
deprin- 

unor ți-
și lupte din Capitală

oprim și asupra 
Punctualitatea ia 

este o îndato- 
a membrilor fie-

greșul sportivii vin .după pof
ta inimii'.

Și încă ceva: sportivilor, 
mai ales în stadiul de învă
țare, le este absolut necesar 
ajutorul și sprijinul antreno- - 
rilor. Aceștia au datoria de 
a alcătui cu mare grijă pla
nurile individuale de pregă
tire a sportivilor, acordind 
toată atenția normelor de con-

La un antrenament al luptătorilor de la Dinamo București 
Foto : Aurei Neagu

trol adecvate grupei de vîrstă 
sau valorii tehnice a sportivi
lor, ca și volumului și inten
sității fiecărui antrenament. 
Dar... O serie de antrenori se 
prezintă cu întîrziere la an
trenamente, uneori chiar ab
sentează. Antrenorul secției 
de lupte libere a clubului 
Rapid, Dumitru Hîtru, mani
festă lipsă de exigență în pre
gătirea echipei. Nu este do 
mirare că formația rapidistă 
a retrogradat din campiona
tul categoriei A, iar în pre
zent se află la periferia cla
samentului categoriei B. Și, 
dacă însuși educatorul nu-și 
face o problemă din frecvența 
Ia antrenamente, ce mai pu
tem pretinde sportivilor ?

în activitatea juniorilor 
s-au obținut, în general, unele 
rezultate bune, mai cu seamă 
la Dinamo și Metalul (lupte), 
Viitorul, Dinamo, Metalul 
(box). Un lucru pozitiv se ob
servă în munca antrenorilor 
acestor secții, unde grupele 
de juniori și începători au un 
program de pregătire aparte, 
cu sarcini stabilite cu preci-

GHEORGHE CIORANU
(Continuare în pag. a 2-a)

Competiție

Tg. Mureș

polisportivă in raionul

Consiliul raional UCFS Tg. Mureș a organizat o competiție 
polisportivă pentru asociațiile sportive din comune. Se desfă
șoară întreceri la fotbal, atletism și volei. La acest campionat 
polisportiv participă un număr de 60 de echipe, repartizate 
în două serii. Concursurile au loc pe centre de comune și ele 
sînt urmărite întotdeauna de un mare număr de 
spectatori. Pînă în prezent s-au disputat trei etape. In clasa
mente conduc următoarele echipe : atletism — Mecanizatorul 
Miercurea Niraj (seria I), Cimpia Band (seria a Il-a) ; fotbal — 
A vin tul Sovata (seria I), Vulturul Voiniceni (seria a Il-a); vo
lei — Mecanizatorul Miercurea Niraj (seria I). Steagul roșu 
Șardul Nirajului (seria a II-a). Printre sportivii evidenția ti în 
întreceri se află Ela Burian (Flacăra Găiești), I. Koesis (Me
canizatorul M. Niraj), Al. Abodi (Victoria Sărățeni), I. Bara- 
nai (Cimpia Band), A. Hațegan (Steagul roșu S. Nirajului) și 
G. Barabaș (Avîntul Sovata).

I. PAUȘ-coresp. principal

întreceri dotate cu „Cupa C.A.P.44
Consiliul raional UCFS Marghita, în colaborare cu Uniunea 

raională a cooperativelor agricole de producție șl cu Comi
tetul raional al U.T.C., organizează o amplă competiție spor
tivă dotată cu „Cupa C.A.P.”. Au loc întreceri la atletism, 
ciclism, volei (băieți și fete), trfntă, fotbal șl haltere, organi
zatorii prevăzlnd trei etape, șl anume : pe asociație sportivă, 
pe grupe de asociații șl finală. Finala pe raion a „Cupei co
operativelor agricole de producție’’ va avea loc la 23 octom
brie, în comuna Săcuieni.

I. GHIȘA-coresp. principal

La închiderea ediției
F. C. LIVERPOOL - PETROLUL PLOIEȘTI 

2-0 (2-0) ÎN AL TREILEA MECI

Al treilea meci, decisiv, desfășurat pe sta
dionul Heysel, în fața a 12 000 de spectatori, 
între Petrolul Ploiești și F.C. Liverpool în 
cadrul „C.C.E.
2—0 (2—0) în favoarea 
s-a calificat pentru turul 
ției. Englezii au deschis 
(min. 12). In min. 44, 
scorul prin Thompson

belgian Vital Loraux a condus echi- 
LIVERPOOL: Lawrance — Law- 
Smith, Yeats, Stevenson, Callaghan, 
John, Strong, Thompson PETRO 
Ionescu — Pahonțu, Boc, Pal, Mo-

a luat sfîrșit cu rezultatul de 
echipei engleze, care 
al doilea al competi- 
scorul prin St. John 
Liverpool majorează

Arbitrul 
pcle : F.C. 
Ier, Milne, 
Hunt, St. 
LUL: M.

canu, Dragotnir, Dincuță, Moldoveanu, D. 
Munteanu, Dridea I, Dridea II.
F. C. TOULOUSE - DINAMO PITEȘTI 3-0

Aseară, la Toulouse, în turul al doilea al 
,,Clipei orașelor tirguri", F. G. Toulouse a în
vins cu 3—0 (3—0) pe Dinamo Pitești. Retu
rul, la 26 octombrie, la Pitești.

(Citiți în ziarul nostru de mîine, amănunte 
de la aceste jocuri).

IUGOSLAVIA - CEHOSLOVACIA 1-0

Aseară, la Belgrad, s-au întîlnit în meci 
amical reprezentativele de fotbal ale Iugo
slaviei și Cehoslovaciei. Au învins gazdele 
cu 1—0 (1—0) prin golul marcat de Giaici, în 
min. 2C.



TURISM

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE ORIENTARE TURISTICĂ

în împrejurimile stațiunii balneo-cli- 
maferice Olănești-Vîlcea au avut loc re
cent întrecerile finale ale campionatu
lui republican de orientare turistică.. 
Competiția a avut doua etape (pe trasee 
diferite) de zi șt de noapte, atît pen
tru băieți cît și pentru fete. La startul 
probelor s-au prezentat echipele cam
pioane regionale. Ținînd seama că la fi

Cîștigătovii celei de a treia ediții a campionatului republican de orien
tare turistică, ediția 1966: Ion Sculy, Mariana Abrudan, Georgeta Liță 

și Eugen Iosif
Foto: Șt. Ciotloș

nală participau sportivi cu o pregătire 
superioară, traseele au impus situații 
deosebit de dificile. La toate acestea 
timpul ploios a mărit gradul de difi
cultate al traseelor.

Cel mai bun rezultat a fost obținut 
de echipa orașului București — Eugen 
Iosif și Ion Sculy (A. S. Voința)— care 
în etapa de zi a parcurs traseul în 74 
minute din cele 240 rezervate, fără a 
avea nici o penalizare. Pe timpul nopții 
ei au parcurs 8 320 m, cu o diferență de 
nivel de 655 m, în numai 112 minute, 
căștigînd astfel detașat titlul de cam
pioni. La fete, o comportare excelentă 
au dovedit-o surorile Mores (A.S.Rul-

Sportul de performanță poate și trebuie
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(Urmare din pag. 1)

zie. Notăm, de asemenea, frumoasa 
activitate a Comisiei orășenești de 
lupte (președinte Ilie Gheorghe) 
din a cărei inițiativă a fost organi
zat campionalul Capitalei Ia lupte 
rezervat copiilor și juniorilor, îa 
care participă peste 85 de sportivi, 
în sălile cluburilor pe care le-am 
vizitat se pregătesc juniori și tineri 
cu reale perspective cum sfat: 
G. Pometcu, V. Silberman, M. Nicu- 
Iescu (Viitorul), Gh. Ene, D. Mihal- 
cea, M. Budu (Dinamo), I. Brihac,
M. Sesa, A. Balcă (Metalul), P. Co- 
focaru, C. Purii, I. Letea (Rapid),
N. Sulger (Olimpia), T. Ivan, A. Du
mitrescu (Progresul) — la box, (3. 
Ionescu, A. Stănescu, C. Mache 
(Dinamo), C. Filip (Progresul), I. Du
mitru (Viitorul) — la lupte. Din 
păcate, nu toate secțiile acordă a- 
tenție muncii de perspectivă. Nu
mărul tinerilor care vin la antre
namentele secțiilor de box ale clu
burilor Steaua, Progresul și Rapid 
este insuficient, iar performanțele 
sînt sub posibilități. în primele gar
nituri stat menținute elemente pla
fonate, lipsite de perspectivă, tine
rii nefiind promovați cu curaj. (De 
exemplu, secția de lupte greco-ro- 
mane de la Progresul).

Față de cele constatate, reiese și 
mai clar necesitatea ca antrenorii să 
aibă la dispoziție o mare masă de 
tineri, de unde să poată face o se
lecție riguroasă. Școlile profesionale 
și liceele de cultură generală, car
tierele în care loctraesc mii de copil 
sînt în continuare terenuri destul 
de puțin explorate. Mijloacele de a 
atrage pe tineri spre practicarea 
luptelor și boxului (reuniuni amicale, 
demonstrații etc.) nu sînt folosite 
îndeajuns. în această privință con
siderăm că antrenorii, secțiile șl 
consiliile cluburilor nu au făcut 
tot ce trebuia. Se impune deci o 
muncă asiduă de depistare și creș
tere a schimbului de mîine.

BAZA MATERIALĂ — FACTOR 
ESENȚIAL ÎN PREGĂTIREA 

SPORTIVILOR
Wamai o parte din sălile pe care le-am 

Vizitat întrunesc condițiile necesare des
fășurării unui antrenament normal, ta 
Metalul (lupțg^ Viitorul, Dinamo sălile 

mentul), campioane ale regiunii Brașov, 
atît în etapa de zi cît și în cea de noap
te. Avînd însă 100 p penalizare, ele s-au 
clasat pe locul II, titlul de campioană 
la orientare turistică fiind cucerit pen
tru a treia oară consecutiv de echipa 
orașului București — Georgeta Liță și 
Mariana Abrudan (A. S. Ecranul) — care 
a parcurs ambele trasee fără penalizări.

în urma însumării rezultatelor din 
etapa de zi și de noapte, primele trei 
locuri au fost ocupate de următoarele 
echipe: fete 1. ORAȘ BUCUREȘTI — 
Georgeta Liță și Mariana Abrudan, 
campioane republicane; 2. Brașov — 
Gundel și Gisela Mores ; 3. Cluj — 
Agneta Ferencz și Cristina Friedmann 
(A. S. Arte). Băieți 1. ORAȘ BUCU
REȘTI — Eugen Iosif și Ion Sculy, 
campioni republicani; 2. Brașov — Klaus 
și Richard Schuller (A. S. Rulmentul); 
3. Cluj — Carol Zelenka și Zoltan 
Szekely (A. S. Clujeana).

N. POPESCU

sînt spațioase, bine luminate și aerisite, 
iar materialele ajutătoare (manechine, 
saltele, haltere, raingi-pară, perne de 
perete, saci, corzi, oglinzi etc.) sînt su
ficiente. în magazii există echipamentul 
necesar și, ceea ce este important, el 
este bine întreținut. Asisttnd Ia antre
namentele pugiiiștilor de la Progresul 
și Steaua (juniori), am văzut tineri lu- 
crînd in picioarele goale, cu maiouri 
mute st murdare. La sala de box a clu- 
bniui Metalul, deși au fost montate tu
burile fluorescente de șase luni, totuși 
nu s-an luat măsuri pentru terminarea 
definitivă a hicrărttor Ia instalația elec
trică, in așa fel înctt să fie asigurată 
o iluminație corespunzătoare, La sala de 
antrenament rezervată tuptălorUor de 
la Progresul pereții sini murdari, sobele 
nerenarate, iar o parte ...demolate pe 
jumătate șt abandonate. Linsese apara
tele ajutătoare (manechine; haltere, 
mingi medicinale etc). Vestiarele sint 
necorespunzătoare, astfel că sportivii se 
dezbracă în sala de antrenament. Pre
gătirea luptătorilor și pugiiiștilor de la 
Steaua este îngreuiată de lipsa unei 
săli necesare pentru buna desfășurare 
a antrenamentelor. Lipsa de spațiu îl 
împiedică și pe pugiliștii de la Olimpia 
să lucreze în condiții optime. Să ne mai 
mirăm, atunci, că vin puțini tineri la 
sălile de box și de lupte 7 Văzînd con
dițiile, în general nesatisfăcătoare, in 
care se pregătesc luptătorii și pugilism 
ne punem în mod firesc întrebarea: 
fondurile afectate secțiilor respective au 
fost folosite în întregime ’ Sau 11 s-au 
dat o altă întrebuințare ? Birourile sec
țiilor de box și lupte, ca și conducerile 
cluburilor sportive, trebuie să manifeste 
mai multă preocupare pentru asigura
rea bazei materiale.

Am sHrprins în raidul-anchetă pe care l-am întreprins prin secțiile 
de box și lupte din Capitală cîteva dintre cele mai importante probleme 
ale activității ce se desfășoară zi de zi : creșterea elementelor tinere, 
baza materială, procesul instructiv-educativ. In aceste direcții majori
tatea secțiilor de box și lupte sînt încă deficitare. Numărul tinerilor din 
rîndurile cărora se face selecția este necorespunzător. Baza materială 
este insuficientă și trebuie să i se acorde mai mult interes. Cluburile 
sportive an datoria de a asigura sportivilor cele mai bune condiții de 
pregătire. Ele trebuie, de asemenea, să acorde atenție mai mare organi
zării unor reuniuni amicale pe cartiere, demonstrații și diferite îatîlniri. 
Numai printr-o intensă mancă propagandistică, luptele și boxul vor putea 
cîștiga noi prieteni în rîndul tineretului. Pentru îndreptarea situației, 
pentru ca aceste discipline sportive din țara noastră să se dezvolte pe 
măsura frumoasei tradiții pe care o au, trebuie mobilizate toate forțele, 
trebuie ca membrii birourilor secțiilor, antrenorii, consiliile cluburilor 

să pună în activitatea lor toată capacitatea, toată pasiunea.
Numai printr-o muwtii de bună calitate se vor putea îmbunătăți rezul

tatele de pînă acum, se vor putea realiza obiectivele propuse.
CREMA DE DINȚI SUPERCRISTAL

SCRIMĂ Ecaterina lencic și Mihai Tiu
învingători în „Cupa

ta sfîrșitul săptămînii trecute s-a 
consumat o nouă etapă în „Cupa Ro
mâniei-, pe planșe evoluînd, alături de 
sportivii calificați pînă acum și scrimeri 
de categoria I și maeștri, floretiști și 
floretiste.

Iu proba rezervată băieților, Mihai 
Ția (Steaua), care arată o excelentă 
formă, a reușit să termine în fruntea 
competitorilor, după un baraj foarte 
spectaculos cu colegul său de club, 
Ștefan Weissbach. Țiu a cîștigat cu 
5—3. Ambii trăgători au totalizat la fi
nele competiției cite 6 victorii. Pe locul 
3 — Zeno Be pin. (Progresul), cu 4 vic
torii. El și-a făcut o frumoasă reintrare 
în activitatea de performanță. Pentru 
stabilirea locurilor următoare (4—6) —

szeezzeb Clasamentele la zi
Etaoa discutată duminica trecută, 

în loc să aducă unele clarificări în 
disputa pentru un loc mai bun în 
clasamente a contribuit Ia o și mai 
serioasă „str îngere a rindurflor-, în 
deosebi în întrecerea echipelor fe
minine. Aci, în seria I, este de re
marcat, înainte de toate, saltul făcut 
de Universitatea București care a 
pornit de pe ultimul loc și a ajuns 
acum pe locul 5, în timp ce în seria 
a II-a Voința Odorhei „rezistă" incă 
asaltului dat de S.S.E. Buzău și Con
structorul Timișoara, ultima formație 
fiind — după părerea noastră — cea 
mai periculoasă adversară pentru 
handbalistele din Odorhei. în seria a 
II-a, masculin, conduce Voința Buc

Iată cum aiată aceste trei clasa
mente :

FEMININ SERIA I
1. Universitatea Tim. 8 6 0 2 82:35 12
2. Rapid București 8 6 0 2 72:50 12
3. Liceul nr. 4 Tim. 8 5 12 63:53 11
4. Rulmentul Brașov 8 4 13 89:82 9
5. Universitatea Buc. 8 4 0 4 49:48 9
6. Progresul București 8323 77:80 8
7. Mureșul Tg. Mureș 8 3 0 5 55:75 6
8. Confecția București 8 13 4 49:72 5
9. Tractorul Brașov 8 13 4 54:73 5

10. Voința Sighișoara 8 12 5 64:88 4

FEMININ SERIA A H-A

1. Voința Odorhei 7 5 11 60:37 11
2. S.S.E. Buzău 7 5 0 2 44:39 10
3. Constructorul Tim. 7 4 12 50:44 9
4. S.S.E. nr. 2 Buc, 7 4 0 3 60:58 8
5. C.S.M. Sibiu 7 3 2 2 31:29 8
6. S.S.E. Petroșeni 7 3 1 3 67:49 7
7. Textila Buhuși 7 3 0 4 54:70 6

NICI O ÎNGĂDUINȚĂ!

în cele mai multe caziuri birourile 
secțiilor de lupte și box au luat mă
suri corespunzătoare față de abate
rile săvîrșite de unii sportivii la an
trenamente sau cu alte prilejuri. O 
notă bună putem acorda în această 
privință secției de box de la Olimpia. 
Ca urmare a lipsurilor repetate d>e la 
antrenamente, neseriozității manifes
tate în pregătire, sportivii Vasile 
Marinescu, Gheorghe Marcov, Ștefan 
Comaroni au fost excluși din secția 
respectivă. Nu putem fi însă de acord 
cu manifestările pe care le au o serie 
de antrenori față de sportivi, cărora 
le adresează injurii cînd aceștia nu 
reușesc să execute întocmai comen
zile pe care le primesc. Așa proce
dează antrenorii Francisc Cocoș (Vi* 
itoruî) la lupte și Ion Dumitru (Pro
gresul) la box. Față de cei care în- 
cailcă disciplina la antrenamente, sau 
care tratează cu superficialitate sfa
turile antrenorilor, care nu au o con
duită morală în societate nu trebuie 
să admitem nici o îngăduință ! Antre
norilor, în calitate de educatori ai 
tinerei generații, li se cere să fie, în 
primul rînd ei, un bun exemplu, pen
tru ca tinerii sportivi să poată să-și 
însușească din experiența lor poziti
vă. Numai așa vom putea crește spor
tivi adevărați, capabili de rezultate 
valoroase.

★ 

luptă foarte strlnsă în care departajarea 
s-a făcut prin tușaveraj: Andrei Buda- 
haziu (Universitatea), Cornel Bunicelu 
(Steaua), Cristian Costescu (Universita
tea), toți cu cite 3 victorii. Ultimii 
clasați — Aurel Ștefan (Gloria) cu 2 
victorii, Alexandru Micloș (Universita
tea) cu o victorie și Tudor Petruș (Glo
ria) — 0 v.

Dintre floretiste, Ecaterina lencic 
(Steaua) a lăsat cea mai bună impresie. 
Medaliata de la G.M. de Ia Moscova 
manifestă'multă preocupare pentru pregă
tire, fapt care îi asigură în general vic
torii destul de facile. Surpriza etapei 
a fumizat-o Georgeta Orfanu (Univer
sitatea), clasată pe locul 2, cu 6 victo-

8. Favorit Oradea 7 2 1 4 57:73 5
9. Spartac Constanța 7 2 0 5 41:62 4

10. Partizanul roșu Br. 7 1 0 6 45:28 2
MASCULIN, seria a H-a

1. Voința București 7 5 1 1 99 : 37 11
2. Tehnometal Tim. 7 4 1 2 100: 94 9
3. Timișul Lugoj 7 4 0 3 106: 93 8
4. Știința Lovrin 7 4 0 3 107:115 8
5. Rapid București 7 3 1 3 85: 83 7
6. Cauciucul Orașul Gh,

Gheorghiu-Dej 7 2 2 3 101: 93 6
7. Textila Cisnădie 7 3 0 4 122:115 6
8. Metalul Copșa Mică 7 3 04 81: 92 6
9. Tractorul Brașov 7 2 1 4 109:125 5

10. Voința Sibiu 7 2 0 5 89: 97 4

BASCHET După trei etape,
doar două echipe neînvinse
• Programul complet al întrecerilor din București

9 După trei etape, în categoria A 
la băieți, doar două echipe nu au 
suferit nici o înfrîngere — Steaua și 
Dinamo București — și tot atîtea nu. 
au realizat nici o victorie — Medi
cina Tg. Mureș și Politehnica Galati. 
Iată clasamentul la zi:
1. steaua
2. Dinamo Buc.
3. Politehnica Buc.
4. Universitatea Tim.
5. Universitatea Cluj
6. Academia Militară
7. Rapid
8. I.C.F.
9. Steagul r. Brașov

10. Dinamo Oradea
11. Medicina Tg. M.
12. Politehnica Galați

3 3 0 300—234 0
3 3 0 238—174 6
3 2 1 243—206 5
3 2 1 214—200 5
3 2 1 223—216 5
3 2 1 216—223 5
3 1 2 240—242 4
3 1 2 201—221 4
3 1 2 207—237 4
3 12 174—211 4
3 0 3 179—215 3
3 0 3 171—227 3

• Sîmbătă și duminică se dispută 
a patra etapă în categoria A. Deir-

Pentru îngrijirea dinților fi igiena gurii, folosiți noul sortiment de calitate 
superioară

României44
rii, înaintea unor trăgătoare din Iotul 
de tineret: Manuela Chira (locul 3 cu 
5 victorii) și Iudit Haukler (locul 4 
cu 4 victorii). Și aici, pentru locurile 
5—7, departajarea a fost făcută în baza 
tușaverajului: Eva Voinea (S.P.O.B.), 
Ecaterina Istrate (Steaua) și Adriana 
Moroșan (Progresul) toate cu cîte 2 
victorii. O altă surpriză — mai puțin 
plăcută — locul ocupat de Adriana Mo
roșan, de la care neam fi așteptat la 
mai mult. Pe locul 8 — Luminița Po
pescu (Gloria) — 0 v.

„Plutonul" următor a cuprins printre 
altele pe Mihaela Ștefan (Viitorul), 
Elena Bejan, (Steaua) și Rodica Văduva 
(S.P.O.B.) care s-au calificat și ele, 
dar cu mari dificultăți.

Toți floretiștii de mai sus vor parti
cipa la etapa următoare a întrecerilor 
din cadrul „Cupei României" care este 
programată la Timișoara în zilele de 12 
și 13 noiembrie. împreună cu ei vor fi 
prezenți și trăgătorii calificați din cele
lalte centre ale țării.

★

„Cupa speranțelor" la spadă a dat 
cîștig de cauză trăgătorului Teodor 

Chifor de la Clubul sportiv școlar. La 
sabie, pe locul I s-a situat Gheorghe 
Bir dan (Gloria).

(t. st.)

biul săptămînii va avea loc în Ca
pitală între echipele Dinamo șl Uni
versitatea Cluj. Tot la sfîrșitul săp
tămînii se vor disputa și jocurile 
etapei inaugurale a categoriei B,- 
seria I (echipe studențești).

• Programul complet al întîlniri- 
lor din București este următorul î 
sîmbătă, sala Floreasca de la ora 
17,30: Politehnica II București — Po
litehnica Brașov (mase. cat. B), 
I.C.F. — Steaua (m. A); duminică, 
sala Floreasca de la ora 8 : Univer
sitatea București — Universitatea II 
Cluj (f. B), Universitatea București 
— Medicina Timișoara (m. B), Dina
mo ■— Universitatea Cluj (m. A), Po- 
litehnioa București — Dinamo Ora-x 
dea (m. A), I.C.F. — Arhitectura 
(f. B).



Tineri
VOL£!

campioni în cîteva
• Alte două rezultate din prima 

etapă a campionatelor republicane la 
categoria B, ediția 1966/1967: Uni
versitatea Craiova — Institutul peda
gogic Tg. Mureș (masculin, seria a 
Il-a) 3—1 (6, —14, 2, 5), Sănătatea
Arad — Corvinul Deva (feminin, se
ria I) 1—3 (—8, —2. 8, —14). Dem
nă de evidențiat, victoria în depla
sare a echipei din Deva, care re
vine astfel „cu dreptul" în categoria 
B a voleiului nostru.

Activitatea, 
cuvinte

• Un alt fapt care se cuvine sub
liniat : „startul* deosebit de animat 
din întrecerea formațiilor masculine 
de categoria B ale seriei I, în care 
toate cele cinci meciuri ale etapei 
inaugurale au luat sfîrșit cu rezultate 
de 3—2, trei dintre acestea consfin
țind victoria echipelor aflate în de-

NAT AT IE Nici o întrecere

plasare (Farul Constanta la Suceava 
cu Progresul I.R.A., Ind. sîrmei G. 
Turzii Ia Cluj cu C.S.M. și Electro- 
putere Craiova Ia Sibiu cu A-S.A.). 
în această grupă, o singură echipă 
din provincie a învins acasă: I. 6. 
Arad (nou promovată în „B"), în 
dauna coregionalei sale, cu vechime 
în categoria secundă 
Timișoara.

a țării, înainte

• Din rapoartele 
federali Ia întîlnirile 
extragem, între altele, dreptul la o 
mențiune specială pe care și l-a cîș- 
tigat arbitrul bucureștean A. Ionescn, 
prin felul remarcabil în care a con
dus dificila confruntare masculină 
de la Suceava, Progresul I.R.A. — 
Farul Constanța (2—3).

observatorilor 
de duminică,

nu este dinainte cîștigată

N O

fZarmen Cehanzuc si Mihai Movanu 
sînt doi tineri înotători in care an
trenorii lor își pun mari speranțe. 
Și pe bună dreptate. Sînt talentați și 
au frumoase perspective, finind 
seamă de vîrsta lor. 
Carmen are 12 ani, 
iar Mihai 14. Amin- 
doi fac parte din
secția de natație a Școlii sportive 
de eZeui nr. 2 din Capitală.

Cu prilejul recentului turneu in 
R.D. Germană am avut prilejul să-i 
urmărim în compania unor înotători 
de-o rirstâ cu ei, cu o bună va
loare. La Hetstedt, Movanu (antre
nor — Paula Enâceanu) a reușit, 
în proba sa favorită, 100 m spate,

Profesorul din Gheorghieni...
(Urmare din pag. 1)

să ocupe locul 1, iar la Halle locul 
II. Cehanzuc (antrenor — Maria Ba
ciu ), la 100 și 200 m liber a ocu
pat două

T Ă

locuri II și un loc III.
Dar cei doi sportivi 
s-au detașat de co
legii lor prin per
formantele realizate. 

la Halle, în bazin de 25 
un nou record re-

Cehanzuc,
m, a stabilit ________
publican la 100 m liber fete (1:13,0) 
iar la Leipzig, în bazin de 50 m, a 
îmbunătățit recordul republican la 200 
m liber cu timpul de 2:43,1. Mo
vanu este și el autorul unui record 
la 100 m spate. Mai întîi, la Hetstedt, 
a parcurs distanța in 1:113 iar peste 
două zile, la Halle, a îmbunătățit 
din nou recordul republican la cate
goria copii A cu performanța de 

fost rea-

ORHEI a obținut la 
Campionatele republicane de 

'Ir (juniori) un rezultat foarte 
bun la proba de armă stan
dard 3x20 locuri — 553 p — 
țu care a cucerit titlul de 
campion al țării pe 1966.

Din cauza unei greșeli de cal
cul a secretariatului de concurs, 
în ziarul nostru de marți linârul 
campion al țării, Ion Orhel, a 
figurat pe locul 3 și nu pe 1.

nici- 
însă 

_____ . a a- 
mena ja în curtea liceului terenuri de 
baschet, handbal, tenis, sectoare pen
tru atletism. Conducerea școlii a ma
nifestat interes față de o asemenea 
inițiativă. într-o bună măsură a și spri
jinit-o.

Pentru a se elimina o serie de chel
tuieli necesitate de o parte din lu
crări, elevii au venit cu casmale, cu 
lopeți și cu... multă voie bună. Și, alături 
de ei — mulți părinți și chiar profesori, 
îndemnul profesorului de educație fi
zică găsise un larg ecou. Șantierul 
sportiv al liceului devenise o realitate. 
~ ~ ța materializarea proiec-

fost decît un pas.
k

la cel de-al treilea as-

Profesorul Bazilides n-a cerut 
odată „condiții speciale*. A văzut 
că există suficient spafiu pentru

De aici și pînă 
telor n-a mai

Ajungem și 
pect legat de activitatea acestui inimos 
profesor. II vom urmări in postura de 
antrenor și selecționer al echipelor li-

ceului. Concursurile de selecție s-au 
aflat totdeauna la ordinea zilei, prin 
mîinile exigentului profesor au trecut, 
fără exagerare, toți elevii liceului.

Pentru elevii din Gheorghieni, cam
pionatele pe grupe sportive (respectiv, 
pe clase) sau pe asociație (inter- 
clase) au fost acelea care au pregă
tit terenul pentru formarea viitorilor 
performeri, care ani de-a rîndul au fost 
campioni școlari sau de juniori la gim
nastică. atletism, baschet și handbal, 
la nivelul raionului și uneori al regiu
nii. Baschetbalistele liceului s-au nu
mărat chiar printre finaliste la „repu
blicanele* școlare. Fiindcă „atu*-ul 
profesorului de educație fizică din 
Gheorghieni a rămas baschetul feminin. 
Aceasta explică și faptul că la școala 
sa s-au format sportive care, după ab
solvire, au devenit titulare într-o serie 
de echipe fruntașe în activitatea com- 
petitională. Dacă vreți, citeva exem
ple: Irina Romfeld (P.apid București), 
Borbila Madaraș (Mureșul Tg. Mureș), 
Ana Marton (Știința Cluj), Elisabeta

Naghi (Știința București). Intr-o bună 
măsură, succesul de mai tirziu al a- 
cestor sportive s-a datorat inimosului 
lor profesor din liceu.

■k
Și ar mai fi de subliniat ceva. Pină 

acum, de la Gheorghieni s-au îndrep
tat spre Institutul de Cultură Fizică 
sau spre Facultățile de educație fizică 
ale Institutelor pedagogice din întreaga 
țară aproape 50 de candidați. Altfel 
spus, liceul din Gheorghieni s-a trans
format — intr-un fel — într-o mică 
pepinieră de profesori de educație fi
zică; ca de altfel și de ingineri, pro
fesori de alte specialități, economiști 
și medici.

Acest proces de formare a noi și 
noi elemente care să îmbrățișeze spor
tul de performanță sau studiul știin
țific al culturii fizice nu este, pe cit 
se pare, încheiat. In pofida nostalgia 
iscate de firele platinate de la tîmple, 
profesorul din Gheorghieni promite 
să-și continue neobosit activitatea, 
dornic să culeagă și mai departe roa
dele pasiunii sale.

4

Jnele aspecte

tie jocului cu „fundaș liber“&

icercările unor echipe fruntașe 
a aplica în campionat sistemul de 
cu „fundaș liber" ridică proble- 
care merită o discuție mai amplă, 
îste probleme sînt legate de difl- 
ățile inerente în aplicarea unor 
rente tactice noi. Dificultățile nu 

» r numai în jocul echipelor care 
\ /.'că acest sistem, dar aproape în 

eași măsură se fac simțite și în 
11 echipelor nevoite să-l combată. 

' ist lucru este explicabil, fiindcă 
ul de la apărarea „în zonă" la 

' ipărare „om Ia om" cu fundaș li- 
, este considerabil și nu se poate 
j fără o pregătire mai îndelunga- 
Este vorba, în definitiv, de mo- 
carea unor elemente tactice esen- 
e.
Iu se poate Insista aci asupra tu- 
Sr problemelor legate de această 
isformare șl de aceea ne vom re
ia numai la unele aspecte ale jo- 

_ ui cu fundaș liber și anume la
-lea care influențează negativ efi- 
itatea șl spectaculozitatea jocului. 
Tnele aspecte sînt legate de exe- 
iile tehnice în condițiile apărării 

-Ta om". Vom începe cu acestea.
Tarcajul „om la om", executat 
îsecvent, îngreuiază considerabil 
sie execuții tehnice ca stopul, pre- 
rile, pasa. Jucătorii neobișnuiți cu 
ist marcaj greșesc mai des la aces- 
execuții, pîerzînd balonul mal 

event ca în trecut. In aceste eon
ii suferă continuitatea fazelor de 
■ și spectaculozitatea scade.
Su marcajul „om la om", și demar- 
ea devine mai dificilă. Sub paza 
Urătorului aflat în imediată apropie- 

demarcajul trebuie făcut instan- 
leu („fulgerător"), urmat de în- 
iă de primirea mingii. Altfel pasa 
tnge la adversar. Se cere deci o 
re atențiune jucătorului ce urmea- 
să dea pasa, să reacționeze prompt 
demarcajul partenerului, iar aces- 
a să se demarcheze numai cînd 
rtenerul aflat în posesia mingii 
e în stare să paseze. Lucrul acesta 
e jucătorilor mai multă gîndire, 

ii multă mișcare.
Țrecvent greșesc jucătorii noștri fie 
’fd, încolțiți de adversar, dau dru- 
il la minge prematur, fie 
id nu există culoar către partener, 
u acesta încă nu s-a demarcat.

Această greșeală pare să se datoreze 
unei deficitare orientări tactice, dar 
are în realitate un substrat de na
tură tehnică, căci deficiențele tehni
ce ale multor jucători sînt acelea 
care nu Ie permit să „protejeze* 
mingea prin manevre tehnice pînă 
ce își creează culoar pentru pasă sau 
pînă ce un partener se demarchează. 
Si aceste greșeli duc Ia multe mingi 
date fără adresă, la întreruperi ne
plăcute ale spectacolului sportiv, la 
eficacitate scăzută.

nevoie de o justă înțelegere a meca
nismului tactia (mișcarea în teren a 
jucătorilor) al sistemului și mai ales 
de o mai bună pregătire fizică a a- 
părătorjlor decit au avut-o pînă 
prezent.

Intr-adevăr, jocul cu o apărare de 
acest fel cere o rezistență superioară 
nu numai apărătorilor, dar și celor
lalți jucători de cîmp din cauza pen
dulării continue din atac în apărare 
și invers, cerută tuturor comparti
mentelor, necesară pentru a compen-

In

specialistului
De cele mai multe ori echipele 

noastre (Dinamo Buc., Steagul roșu, 
Progresul) mențin în apărare tot dis
pozitivul defensiv întărit (1+4, un 
fundaș liber și linia de patru fun
dași). Ele fac acest lucru și după ce 
echipa lor recuperează mingea și a 
lansat atacul,- chiar dacă adversarul 
nu menține decît cel mult două sau 
trei „vîrfuri" de atac în poziție a- 
vansată. In acest caz raportul de for
țe în teren propriu (unde nu se 
joacă în acel moment) devine 5 la 3, 
ceea ce este exagerat. Nu scade din 
gravitatea acestei greșeli nici faptul 
că și echipa R.F.G. în jocul finalei 
G.M. din acest an cu echipa Angliei 
a procedat de multe ori Ia fel, căci 
în acest caz raportul de forțe înres- 
tul spațiului de joc devine 7 la 5 
în favoarea adversarului ceea ce con
damnă teoretic și practic orice atac 
la eșec.

Economia sistemului de joc cu 
fundaș liber cere ca unul sau doi a- 
părători să sprijine atacul propriu, 
lăsînd în apărare numaj un dispo
zitiv de siguranță necesar anihilării 
unui contraatac surprinzător al adver-

sa întrucîtva slăbiciunea relativă ă 
compartimentului de mijloc și de îna
intare cauzată de întărirea apărării 
(fundașul liber).

In alte, condiții, din sistem nu rămî- 
ne decît o apărare întărită, dar și 
asta numai teoretic, căci „o apărare 
hărțuită mereu — cum spune Herrera 
— nu va putea rezista nici cu o în
cadrare supranumerică*.

FOTBAL

Observațiile de mai sus nu urmă
resc să pună în cauză valabilitatea 
sistemului de joc bazat pe o apă
rare cu un fundaș liber, d se re
feră numai la felul de a aplica siste
mul de unele din echipele noastre și 
la problemele relativ noi născute 
din necesitatea de a combate acest 
sistem. De altfel considerăm folosi
rea acestui sistem de către unele din 
echipele noastre ca o măsură bună 
cu condiția ca pregătirea tehnică, tac
tică și fizică să permită exploatarea 
la maximum a posibilităților oferite 
de sistem. Or, acest lucru cere toc
mai Intensificarea pregătirii. Aplicînd 
acest sistem, echipele noastre vor fi 
mai bine dotate pentru întîlnirile cu 
echipe din alte țări cu fotbal avan
sat, unde acest sistem află o răspîn- 
dire sporită față de trecut.

Numai exploatînd complet toate po
sibilitățile oferite de acest sistem, 
echipele noastre vor putea contri
bui la ridicarea fotbalului nostru. In 
caz contrar, apariția acestui sistem în 
fotbalul nostru ar duce la o scădere 
a eficacității echipelor și a spectacu
lozității jocului, ceea ce nu este ad
misibil.

prof. TUDOR VASILE

Pe agenda dv. pînă la sfârșitul anului

Programul jocurilor internaționale

gona copii A cu pei 
1:10,9. Ambele recorduri au 
liza te în bazine de 25 m.

Rezultatele lor nu sînt 
toare. Și Carmen și Mihai 
vedit a fi cei mai bine , a 
Dar pe viitor va trebui ca ei să mun
cească și mai mult la antrenamente, 
fiindcă pe alocuri au dovedit o in
suficientă pregătire fizică. Cehanzuc, 
de pildă, a pierdut un loc 1 la o ze
cime de secundă. Și încă un lucru 
pentru Movanu: va trebui să se mo
bilizeze și să se concentreze mai 
mult înainte de start. După cele două 
recorduri de la Hetstedt și Halle, el 
ne-a declarat că va ăștiga primul 
loc la Leipzig, deși nu cunoștea va
loarea viitorilor săi adversari. în
crederea exagerată l-a făcut să nu se 
mai concentreze suficient înaintea 
probei și rezultatul l-am văzut: nu 
s-a clasat nici în primii 6. Credem 
că Movanu, ca și colegii lui, unii 
la fel de talentați, va trage învăță
mintele cuvenite. Niciodată o întrecere 
nu poate fi cîștigată dinainte. Pen
tru fiecare 
aceeași 
bilizare 
fizice.

probă este 
concentrare, de o 
a posibilităților

CONSTANTIN

intîmplă- 
s-au do- 
pregătili.

nevoie de 
totală mo- 
tehnice și

ALEXE

Loto • Pronosport
CINCI ZILE PÎNĂ LA TRAGEREA 

AUTOTURISMELOR LOTO

Tragerea autoturismelor LOTO din 
27 septembrie a.c. a atribuit parti- 
cipanților 17 autoturisme de diferite 
mărci. Cu acestea, cifra autoturisme
lor atribuite la LOTO de la înce
putul anului și pînă în prezent se 
ridică la 172.

Menționăm că în majoritate fru
moasele premii au fost obținute pe 
seturi de bilete de 24 lei

Un nou prilej de a obține auto
turisme vă este oferit de tragerea 
AUTOTURISMELOR LOTO de marți 
25 octombrie a.c., tragere la care 
se acordă în număr NELIMITAT î 
„Fiat 1800", „Fiat 1300", „Renault 10 
Major" și „Fiat 600".

Nu uitați, ultima zi pentru vîn- 
zarea biletelor la această importantă 
tragere este luni 24 octombrie 1966.

Cumpărați-vă seturi de bilete a 
cîte 24 Iei pentru a avea mai multe 
șanse de cîștig.

Agențiile vă țin la dispoziție șl 
bilete gata completate.
• Tragerea Loto de mîine, vineri 

21 octombrie 1966, va avea loc la 
București în sala din str. Doamnei 
nr. 2, cu începere de la ora 18.

proxoexpp.es
La tragerea concursului Pronoexpres 

nr. 42 din 19 octombrie 1966 au fost ex
trase din urnă următoarele numere :

41, 23, 37, 35, 40, 25
Numere de rezervă : 42, 39
Fond de premii : 628 206 lei, din care 

12 065 lei report la categoria I.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 26 octombrie 1965 la București.
LOTO

Premiile întregi șl sferturi de la tra
gerea Loto din 14 octombrie 1966 :

Premiul special : 1 variantă întreg a 
150.000 lei și 2 variante sfert a 37.500 lei; 
categoria I : 3 variante a 25.446 lei și 2 
variante a 6.361 lei : categoria a H-a : 
20 variante a 3.492 lei șl 22 variante a 
873 lei ; categoria a IH-a : 24 variante a 
2.423 lei șl 51 variante a 605 lei ; catego
ria a IV-a : 37 variante a 1.874 lei șl 42 
variante a 468 lei ; categoria a V-a : 57 
variante a 1.152 lei și 81 variante a 288 
lei ; categoria a Vl-a : 129 variante a 
.520 lei șl 169 variante a 130 lei ; catego
ria a vn-a : 145 variante a 451 lei și 209 
variante a 112 lei ; categoria a VIIl-a : 
180 variante a 353 lei și 288 variante a 
SS lei.

Premiul special întreg a fost cîștigat 
de participantul SANDULESCU AURE- 
LJU din București.

RM. VÎLCEA, 23 X: România — R. D. Germană (juniori), 
PLOIEȘTI, 26 X î meci între selecționatele de tineret ale României 

Bulgariei.
ISTANBUL, 26 X: Fenerbahce — U.T.A. („Cupa Balcanică").
PITEȘTI, 26 X: Dinamo Pitești — F. C. Toulouse („Cupa orașelor 

tîrguri")
CONSTANȚA, 26 X: Farul — Vardar Skoplje („Cupa Balcanică") 
BUCUREȘTI, 26 X: Selecționata divizionară — Sochaux (Franța). 
BUCUREȘTI, 26 X s Selecționata olimpică — Sutieska Niksici (R.S.F.I.). 
BUCUREȘTI, 2 XI: România — Elveția („Cupa Europei"). 
BUCUREȘTI, 16 XI i România (ol.) — R. F. Germană (tin.). 
BUCUREȘTI, 16 XI: România — Polonia (amical).
.DEVENTER, 23 XI: Olanda (tin.) — România (ol.).
■ARAD, 23 XI i U.T.A. — Fenerbahce („Cupa Balcanică"). 
NEAPOLE, 26 Xl-t Italia — România („Cupa Europei") 
NICOSIA, 3 XII: Cipru — România („Cupa Europei").
IZMIR, ISTANBUL, 4—8 XII; turneul echipei naționale de juniori.

și

sarului, dispozitiv a cărui forță depin- ș 
de de numărul vîrfurilor de atac ale ' 
adversarului rămase în spațiul pro- 
priu de apărare. Altfel sistemul de- ; 
vine unilateral defensiv, intr-un cu- ț. 
vînt nerecomandabil.

Dar pentru a putea lolosț din plin 
potențialul oiensiv al sistemului, este

Rubrică redactată de Administrația, 
de Stat Loto-Pronosport.

proxoexpp.es


După „mondialele4* de gimnastică (III) r t ■â

Un imperativ ai performanței—
originalitatea

întrecerile campionatelor mondiale de 270° (Olga Harlova — U.R.S.S.),- 
de la Dortmund au reunit multe for- adler de pe bara de sus cu întoarce- 
mații bine pregătite. Diferențele de 
punctaj au fost, în general, destul de 
mici în clasamentele tuturor probe
lor. Nivelul de pregătire a crescut 
nu npmai la fruntași, ci la majori
tatea echipelor prezente în compe
tiție.

Lupta pentru medalii și pentru un 
loc cit mai bun în clasament a fost 
foarte strînsă, mai ales la individual 
— compus și pe aparate. în cele mai 
multe cazuri, diferențele între două 
locuri au constat numai din zecimi 
de puncte. Egalizarea nivelului va
loric, mai ales în prima parte a cla
samentelor, ridică — mai acut decît 
pînă acum — problema îmbunătă
țirii continue a pregătirii. Fiecare 
formație se străduiește și se va stră
dui să-și dovedească, într-un fel sau 
altul, superioritatea.

Se pune însă întrebarea : cum se 
poate realiza acest lucru în condiții 
în care la unele echipe pregătirea 
fizică și tehnică a ajuns aproape la 
perfecțiune, în așa fel îneît nu exis
tă decît deosebiri de nuanță în exe
cutarea unui element dificil? în ast
fel de condiții, un gimnast nu-și va 
putea demonstra superioritatea de
cît numai dacă aduce ceva nou, 
ceva original în toate exercițiile, 
sau cel puțin la unele aparate.

Așa au procedat fruntașii „mondia
lelor". Iată numai cîteva exemple de 
„noutăți" de la Dortmund — la băr
bați : triplu șurub (Miroslav Cerar — 
Iugoslavia) la cal ; răsturnări și gi
gantici cu 
Voronin 
U.R.S.S.) 
în echer 
ronin, 
U.R.S.S.), 
(Yukio Endo, Akinori Nakayama — 
Japonia, Werner Dolling — R.D.G.) 
Ia bară ; întoarcere de 360° din stind 
pe o mină, fără părăsirea prizei (Ser
ghei Diamidov) la paralele,- la fe
mei : săritură peste cal prin stînd pe 
mîini, urmată de întoarcere (șurub)

brațele întinse (Mihail 
și Serghei Diamidov — 
la inele; hect peste 
cu reprindere (Mihail 
Valeri Kerdemelîdi 
hect cu întoarcere de

bară 
Vo-

360°

re (gimnastele japoneze), coborîri 
prin hect peste ambele bare cu pi
cioarele depărtate (mai multe spor
tive), roți libere cu trecere în gigan
tică și coborîre prin hect de pe bara 
de jos la paralele; urcare prin stînd 
pe mîini cu picioarele depărtate la 
capătul bîrnei, cu trecere directă în 
răsturnare înainte pe un picior (Na
talia Kucinskaia •— U.R.S.S.), cobo
rîre prin salt cu bătaie pe ambele 
picioare (Jaroslava Sedlackova — 
Cehoslovacia), flic-flac înapoi (Elena 
Geampelea — România, Erika Zu- 
chold — R.D.G.) la bîrnă etc. La sol 
în general, nu s-a observat „apari
ția' de elemente de sine stătătoare 
noi, originalitatea manifestîndu-se 
în combinații și în stilul execuțiilor.

De fapt, această ultimă constatare 
este valabilă în privința tuturor a- 
paratelor. Toți gimnaștii, dar mai a- 
les cei fruntași, s-au străduit să-și 
creeze un stil propriu de alcătuire 
sau de execuție a exercițiilor.

Am mai atras atenția specialiștilor 
noștri și în alte ocazii asupra nece
sității găsirii unei note originale pen
tru fiecare exercițiu și pentru fiecare 
gimnast în parte. Acest lucru pre
supune, în primul rînd, cunoașterea 
de către antrenori, pînă în cele mai 
mici amănunte, a posibilităților fie
cărui sportiv cu care lucrează. Astfel, 
el îi va putea îndruma spre forma
rea unui stil propriu de execuție și 
spre însușirea, după capacitățile fie
căruia, a unor elemente originale. 
Găsirea „noului" nu este o ireabă 
ușoară. Ea cere largi cunoștințe teh
nice și o temeinică gîndire metodică. 
Specialiștii și sportivii noștri nu tre
buie să uite însă că prezenta unui 
element deosebit ridică mult valoa
rea chiar și a unui exercițiu medio
cru în rest. ORIGINALITATEA ȘI 
STILUL SPECIFIC SÎNT ASTĂZI IM
PERATIVE ALE GIMNASTICII DE 
PERFORMANȚĂ.

La Ciudad de Mexic;

Au început întrecerile
• Alți sportivi români au obținut victorii
CIUDAD DE MEXICO 19 (Ager

pres). — Pe o vreme însorită, la 
Ciudad de 
cerile de 
de-a doua 
olimpice", 
de 100 m 
banez Enrique Figuerola. Acesta l-a 
învins pe cunoscutul recordman 
Tommie Smith (S.U.A.). Cursa a fost 
deosebit de pasionantă. La jumăta
tea întrecerii, Figuerola avea 4 m 
avans. Apoi, Smith a reușit să refacă 
din handicap, însă nu l-a 
putut depăși pe atletul cubanez 
a trecut linia de sosire, fiind 
nometrat cu 10,4. în același 
a terminat și Smith. Pe locul 
s-a clasat William Gaines (S.U.A.) 
cu 10,5. Proba feminină a revenit 
sportivei Eva Klobukowska (Polo
nia), care a realizat 11,3. Ea a în
vins-o pe colega sa, Irena Kirszen- 
stein, cronometrată în 11,5. Locul 
trei a fost ocupat de Miguelina Co- 
bian (Cuba) — 11,8. Un rezultat sur
priză a fost înregistrat în proba de 
5000 m plat. Victoria a revenit unui 
atlet mai puțin cunoscut pe arena 
internațională, 
Mejia, 
14:20,0. 
ordine 
moudi 
Tiurin.
Mecser, s-a clasat pe locul patru 
cu timpul de 14:39,8. în această 
probă, Mejia a condus tot timpul, 
însă cu 800 m înainte de sosire el 
a fost .prins" de Gamoudi, care a 
atacat și a reușit la un moment dat 
să-l depășească pe columbian. 
Acesta a avut Insă resurse să mai 
forțeze o dată și să-l Învingă pe 
Gamoudi exact pe linia de sosire. 
De remarcat că Mejia (26

Mexico au început între- 
atletism din cadrul celei 
ediții a „Săptămînii pre- 
Finala probei masculine 
a revenit sprinterului cu-

mai 
care 
cro- 
timp 
trei

columbianul Alvaro 
care a realizat timpul de 
El a reușit să învingă în 

pe tunisianul Mohamed Ga- 
și pe atletul sovietic Iuri 
Un alt favorit, maghiarul

In atletism

1,76 m — 72 kg) ciștigă primul său 
mare concurs internațional. Alte re
zultate: BĂRBAȚI: greutate — Stein- 
hauer (S.U.A.) 18,72 m; înălțime — 
Skvorțov (U.R.S.S.) 2,12 m ; 400 m 
garduri — Frinolli (Italia) 49,7; FE
MEI : lungime — Irena Kirszenstein 
(Polonia) 6,14 m ; disc — Hilda Ra
mirez (Cuba) 39,58 m ; 400 m 
Wvck Vos (Olanda) 55,7.

★
In cea de-a doua reuniune de box 

pugilistul român Vasile Antoniu (cat. 
ușoară) a repurtat cea mai rapidă 
victorie a serii. El l-a învins prin 
k.o., în prima repriză, pe mexicanul 
Felix Dominguez. Antoniu a „con
trat" un atac al boxerului mexican 
care, lovit în bărbie, a pierdut înain
te de limită. La aceeași categorie, 
campionul european, polonezul Jerzy 
Kulej, l-a învins Ia puncte pe cuba
nezul Felix Betancourt, iar Frolov 
(U.R.S.S.) a dispus net Ia puncte de 
mexicanul Morales. Aceste meciuri 
s-au disputat 
de finală.

Au început 
greco-romane. 
reprezentantul 
nescu, a dispus clar Ia puncte de 
mexicanul M. Lopez. Tot în limitele 
acestei categorii, Janos Varga (Un
garia) a cîștigat la puncte meciul cu 
Esparza (Mexic). în cea de-a doua 
tntilnire, Alionescu a avut ca ad
versar pe mexicanul Cesar del Rio, 
pe care l-a învins la tuș în 3:52,0.

La ciclism, în finala probei de ur
mărire individuală (4000 m), meda
lia de aur a fost ciștigată de ceho
slovacul Jiri Daler, care I-a învins 
pe colegul său Jiri Kolar. Daler a 
fost înregistrat cu timpul de 5:03,8. 
S-au calificat pentru semifinale: 
Castello (Italia), Fredbord (Danemar
ca), Gonzappo (Italia) și Gorini 
(Italia).

în competiția de pentatlon modern, 
după trei probe conduce Jurgen 
Julitz (R.F.G.) cu 2 752 puncte. Proba 
de tir a fost ciștigată de Bill Fresley 
(S.U.A.) cu 846 puncte.

in cadrul sferturilor

și Întrecerile de lupte 
La categoria 57 kg, 
României, Ion Alio-

Mare surpriză ! Figuerola l-a într 
pe Tommy Smith, sprinterul n 

al anului I v

i roman
au concurat în U.R.S.Î

ILDICO RUSSU-ȘIRIANU

Legea antidopingului„Sport si
IN TRATATIVELE duse 

pentru transferul său la 
un club mexican, jucăto
rul argentinian Sanfilippo 
a pus condiții speciale : să 
nu zboare în avioane bi 
motoare, să fie cazat nu
mai la hoteluri de prima 
categorie, să 
Bolivia (din 
ludinii mari) 
mai mult de 
ton ament cu

★
SUCCESUL LUI WIL- 

LIE, mascota campionatu
lui mondial de fotbal, a 
fost mare: 120 de uzine 
au fabricat 500 de o. 
biecle diferite împodobite 
cu „portretul** său. Aceste 
obiecte au totalizat o cifra 
de afaceri de 20 milioane 
franci francezi.

★

UN MILION de spec ta 
tori au asistat, începînd 
din 1946 și pînă în acest 
an, la cele 23 de ediții ale 
meciului dintre echipele de 
fotbal A.I.K. și Djurgar 
den, din Stockholm, ceea 
ce reprezintă o medie da 
42 000 de persoane de 
meci. Spectatorul cu nu
mărul 1 000 000, a primit 
un premiu, constînd

gratuită 
Portugalia—Suedia, 

va juca la Lisabo 
13 noiembrie 1966

nu mearg3 In 
pricina sili

și să nu stea 
4 ore in can 
echipa !

este deja angajat 
campionul mondial la ca
tegoria mijlocie, Terry 
Downes.

+
AFRICA PROTESTEAZĂ 

împotriva proiectului FIF.A 
de a include «mele na 
țiuni africane In grupa 
Americii de Sud. iar al 
tele în grupa Asiei. Co
mitetul de coordonare el 
sporturilor africane consi
deră ea inadmisibil acest 
proiect, dată fiind unitate*

Africii și cere 2 locuri 
finaliste la mondialele 
1970.
★

„TRIPLUL SALT
este o probă care cere răb
dare", a declarat atletul 

francez Eric Battista, cîș- 
tigător în recentul meci 
dintre echipele Franței, An- 
gliei și Finlandei, cu cars 
prilej a fost selecționai 

pentru a 56-a oară. Battis
ta este de altfel și un ta
lentat pedagog, publicind 
de curind cea de a doua

exista mai 
arbitri da

premiu, 
participarea 
meciul 
ce se 
na la

★
CASSIUS CLAY a re

fuzat să joace rolul de.., 
vampir într-un film de 
groază care se turnează 
la Londra, film în care

carte a sa despre gimnat 
tică, intitulată 
musculatură**.

Mr
ÎN ANGLIA 

multe femei 
fotbal. Cea mai cunoscut! 
și cea mai bună este Mary 
White, în vîrstă de 28 dș 
ani, care pînă acum f 
condus 100 de partide. Gq 
prilejul acestui jubileu, 
ea a fost sărbătorită de 
colegiul de arbitri al di» 
triotului din Londra, unde 
a declarat că „mi-am în 
chipuit la început că ar
bitrajul este o treabă 
foarte 'grea. Pînă acum 
nu m-am convins de ace$f 
lucru și sper să nu am 

ocazia1*...

se extinde
BRUXELLES 19 (Agerpres). — Fe

derația belgiană l-« obligat pe ci
clistul Guido Reybroeck să plătească 
6 amendă de 520 franci belgieni 
deoarece nu a respectat legea anti
dopingului. La analiza făcută după 
desfășurarea criteriului de la Oude- 
naarde, s-a constatat că ciclistul bel
gian utilizase o serie de medicamente 
cu efect stimulativ.

★

ȘTIȚI cine este acest băiețaș în vîrstă de 12 ani 1 
Fiul regretatului „campionissimo" Fausto Coppi!

Angelo Faustino Coppi este in prezent un personaj 
din filmul franco-italian „Viata și cariera lui Jacques 

Anquetil". In rolul său, Faustino prezintă copilăria 

cunoscutului ciclist francez.

NOUL ANTRENOR a( 
echipei de fotbal Servette. 
din Geneva este Bela 
Gutman, în vîrstă de 65 
de ani. Acest antrenor se 
bucură de o certă repu 
talie internationals. Din 
1933 și ptnă astăzi, el q 
funcționat ca antrenor tn 
majoritatea țărilor europe
ne, în S.U.A. și 'America 
de Sud, ocupîndu-se df 
echipe de valoare ca Uj- 
pest, Vasas (Budapesta), 
Milan, Benfica, Sao Paolo 
etc. Forul de specialitate 
elvețian este în prezent în 
tratative cu Bela Gutman 
pentru ca acesta 
cu dr. Foni să 
și de pregătirea 
tativei Elveției, 
lua startul în curind 
campionatul european.

BERLIN. — S-a stabilit ca primilor 
trei clasați din fiecare categorie a 
campionatelor mondiale de haltere, 
care au loc în prezent la Berlin, să 
li se facă după concurs analizele 
antidoping.

împreună 
se ocupe 
reprezen- 
care vq

In

Săptămîna trecută motocrosiștii n 
M. Dănescu, P. Paxino, E. Kereste 
O. Ștefani au participat la două 
concursuri internaționale, desfășurat 
U.R.S.S., alături de reprezentanți . 
U.R.S.S., R.D. Germane, Bulgariei, . 
gariei, Poloniei, Iugoslaviei și li 
Moldovenească.

In primul concurs, la Bălți, clasai 
tul a fost următorul : echipe 
U.R.S.S. 139 p, 2. Bulgaria 129 p 
România 118, p, 4. Ungaria 104 
R.S.S. Moldovenească 102 p, 6. I 
Germană 98 p; individual : 250 cină 
1. Fr. Willamovski (R.D.G.). 2.
Kley (R.D.G.), 3. H. Peev (B*ilga> 
4. M. llănescu... 7. P. Paxino; 500 < 
1. VI. Pogreniak (U.R.S.S.), 2.
Grigoriev (U.R.S.S.)... 5. E. Kcrest 
7. O. Ștefani. La Chișinău motocicl 
noștri au ocupat locuri mai slabe. CI 
ment: echipe — 1. U.R.S.S. 140 p, 
R.D.G. 132 p, 3. R.S.S. Moldovene; 
119 p, 4. România 113 p ; individual 
250 cmc: 1. L. Șlnkarenko (U.R.S.S.
6. M. Dănescu... 9. P. Paxino ; 500 c 
1. I. Grigoriev (U.R.S.S.)... 6. E. 
resteș... 8. O. Ștefani.

La „mondialele" de halt

BAZANOWSKY—IOT*
BERLIN 19 (Agerpres). — La 

tegoria semimijlocie, titlul de ce 
pion mondial a revenit halterofilii 
sovietic Victor Kurențov, care 
totalizat la cele trei stiluri 450 
(140 — 127,5 — 182,5 kg). Pe lo< 
rile următoare s-au clasat Walden 
Bazanowsky (Polonia) cu 447,5 kg 
Werner Dietrich (R. D. GermanăX 
442,5 kg. a

Știri, rezultate • Știri, rezultat
ROMA. — Echipa masculină 

baschet Gulf All Stars (S.U.A.) 
treprinde 
Italia. în 
americani 
compania 
care a 
74—58 (39—27).

de 
în- 
înîn prezent un turneu 

primul joc, baschetbaliștii 
au evoluat la Varese, în 
formației locale Ignis, pe 
învins-o cu scorul de

AMSTERDAM. — La Amsterdam 
s-a desfășurat meciul de fotbal din- 
îrei formațiile Leeds United (Anglia) 
și D.W.S. Amsterdam, contînd pen
tru „16"-le „Cupei orașelor tîrguri". 
Victoria a revenit fotbaliștilor en
glezi cu scorul de 3—1 (2—0). Me
ciul retur se va disputa la 26 oc
tombrie Ia Leeds.

JOHANNESBURG. — Turneul : 
ternațional de tenis de la Johanm 
burg, rezervat jucătorilor profes 
nișli, s-a încheiat cu victoria ai 
tralianului Rod Laver, care în fin? 
l-a învins cu 6—4, 6—2 pe spor 
vul spaniol Andres Gimeno.

MONTREAL. — Fostul șalang 
oficial Ia titlul mondial de box (< 
tegoria 
Chuvalo, 
dul cinci

PARIS, 
națională 
Neuilly, echipa Franței a termin 
la egalitate: 5—5 cu selecționa 
Spaniei.

grea), canadianul Geor 
a dispus prin K.O. în ru 
de Dick Wiperman (S.U.A■■■jț
— într-o întîlnire Inie 
de box desfășurată i
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