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• MECI INTERNATIONAL 
MASCULIN DE HAND 
BAL : POLITEHNICA 
TIMIȘOARA - SELEC
ȚIONATA KIEL (R.F.G.) 
20-10 I

La capătul unui meci în 
care ambele echipe au jucat 
prudent, handbaliștii timișo
reni au străpuns, în final, a- 
părarea ermetică a oaspeți
lor : Politehnica Timișoara- 
Selecționata Kiel (R.F.G.) 20-10 
(7-3). Au înscris Schbn 5, 
Stenfeld 3, Sauer I 4, Sauer 
II 3, Covaci I 3, Covaci n și 
Ivan pentru gazde și Krepke

PROLETARI DIN TOĂTE TARILE, VNIȚI-VA!

ORGAN AL UNIUNII UE CULTURA FIZICA Șl SPURT UIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

2, Bakun 5, Wegner, Brenn 
și Nobel pentru oaspeți (P. 
Arcan-coresp. principal).

• UN NOU CONCURS 
CU PREMII

Începînd de săptămîna 
viitoare, urmăriți în pa
gina „Magazin" a zia
rului noul nostru con
curs organizat în colabo
rare cu ADMINISTRA
ȚIA ASIGURĂRILOR DE 
STAT, care va acorda, 
prin tragere la sorți, 40 
de premii.

!

• PE LACUL SNAGOV, 
CONCURS INTERNA
ȚIONAL DE CANOTAJ

Acest sfîrșit de sezon al 
sporturilor nautice ne oferă 
o interesantă încheiere. Este 
vorba de întrecerea interna
țională de canotaj 
București — Vorwârts 
tock. Schifiștii celor 
cluburi își vor măsura 
țele, de cite două ori, 
astăzi cît și mîine, în 
cele șapte probe clasice, 
gramul fiecărei zile 
dimineața la orele 10, 
după amiază la 14.
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„Fault" Foto : P. ROMOȘAN

Steaua 
Ros- 
două 
for- 
atît 

toate 
Pro- 

începe 
iar

— Cît e ceasul, Gumiță ?
— 21 și 18, maestre !
— Precis ?
— După „observator”, maestre!
— Unde sîntem, Gumiță ?
— In tren, maestre...
— Bravo, Gumiță ! Faci progrese !
— Măiestria maestrului, maestre...
— Lasă asta ! Am vrut să știu unde-am ajuns.
— Am trecut de Cunța, maestre.
— La cît ziceai că sosim la Sebeș ?
— La 21,35, maestre, ora locală...
— Uf ! Un somn mi-ar prinde grozav de bine...
— V-ara rugat să mergem în Deltă, maestre...
— Iar cu... poanta, Gumiță ?
— Cu dv., maestre !
— Am vrut să spun că sînt mort de oboseală. Aș trage un 

pui de somn. De trei zile pe drumuri... Numai dac-aș găsi la 
Sebeș ce-mi trebuie...

— Vă asigur, maestre ! La clubul cultural-sportiv al coope
rativei meșteșugărești „Unirea**...

— îl știu, Gumiță ! Bibliotecă, mese de tenis, de șah. Activi
tate bogată ! Ce să caut eu, maestrul Poantă, acolo ?

— Ziceați că nu mai puteți de somn, maestre...
-— ? !
— Păi clubul cu pricina a fost transformat în dormitor... 

Este tocmai ce vă trebuie !
— Da, Gumiță, frățioare, dar la... „Mat într-o mutare !«

M. C.
.I

Raid-anchetă

Îmbunătățirea activității sportive de performanță 
depinde și de munca birourilor de secții

Membn'i birourilor secjiilor pe ramură de sDort sînt chemați să 
contribuie la dezvoltarea activității noastre sportive.

Cum participă membrii birourilor de secții la viața de zi cu zi a 
secțiilor ? Există o colaborare între birou și antrenori ? își aduc toți 
membrii biroului aportul la dezvoltarea activității sportive ?

Iată întrebările la care am dorit să le găsim răspuns prin organi
zarea acestui raid-anchetă.
OAMENI ENTUZIAȘTI SI COMPE

TENT = REZULTATE BUNE

în asociațiile și cluburile sportive 
înde se muncește cu tragere de 
iiimă, unde toți membrii birourilor 
ie secții participă la rezolvarea tre- 
Jurilor zilnice, rezultatele nu se lasă 
ișteptate.

O serie de birouri de secție, cum 
sînt cele de : tir — Steaua (preșe
dinte Alexandru Crăciunescu), atle
tism — Dinamo București (preșe
dinte Ion Paraschiv), natație — sări
turi — C.S.Ș. București (președinte 
Traian Schileru), volei — Știința Pe-

BIROURI DE SECȚIE 
DOAR PE HÎRTIE!

sediul Clubului sportiv orășe- 
Petroșeni ne-am adresat teh-

• troșeni (președinte Aurel Stoichi- 
țoiu), urmăresc pe baza unor plani
ficări judicios întocmite desfășurarea 
procesului de antrenament, caută să 
asigure cele mai bune condiții pen
tru pregătirea sportivilor, analizează 
periodic rezultatele obținute în ac
tivitatea competițională și iau măsu
rile care se impun. Sînt doar cîteva 
exemple spicuite din munca unor 
neobosiți activiști voluntari care 
contribuie la dezvoltarea sportului 
de performanță din țara noastră. 
Dar nu pretutindeni lucrurile merg 
așa cum trebuie...

La 
nesc 
nicianului I. Ciofîcă, cu rugămintea 
de a ne vorbi despre munca birou
rilor secțiilor pe ramură de sport.

— Situația nu este prea îmbucu
rătoare. Dar să frunzărim dosarele 
de „evidență"...

Din aceste dosare am putut afla 
componenta ci tor va asemenea bi
rouri și, documentați cu numele pre
ședinților birourilor de secții, care 
figurează în evidența Clubului spor
tiv orășenesc Petroșeni, am pornit 
la drum, pentru a le cunoaște ac
tivitatea.

Birourile secțiilor de schi ale aso
ciațiilor sportive Minerul Lupeni

GHEORGHE CIORANU
(Continuare in pag. a 3-a)

Meciul de iotbal
Progresul—Petrolul, 

derbiul etapei de mîine
Deci, din nou Ia treburile 

noastre. Pauza a îngăduit unora 
dintre antrenori să Încerce recu
perarea forțelor pierdute, altora 
— menținerea nivelului de pre
gătire înregistrat. Iar celor care 
au avut jucători la „loturi* ? A- 
ceștia și-au așteptat „elemen- 
tele®, lucrînd cu oamenii care 
stau, de obicei, pe banca re
zervelor și care, probabil, nu 
vor juca nici duminica aceasta 
și nici cealaltă. Dar, asta-i altă 
poveste...

Desigur, cea mai interesantă 
partidă a etapei a noua se des
fășoară la București: PROGRE
SUL—PETROLUL. O întîlnire 
între două modalități de a 
aborda „problema*, încă un 
„prag înalt® pentru atît de dis
cutata echipă din str. dr. Staico- 
vici. Confruntarea de mîine este 
atractivă pentru că, în ciuda di
ficultăților de... efectiv ale ploieș- 
tenilor, Dridea I et Co. alcătuiesc 
încă o formație cu veleități. Pe 
de altă parte, este interesant de 
urmărit evoluția „ideilor44 tînăru- 
lni antrenor Petre Moldoveanu 
care, receptiv la ceea ce este 
nou In teoria și practica fot
balului mondial, încearcă să con- 

| fecționeze pentru oamenii săi o... 
i haină de eroială modernă. Lu

crurile nu-s încă prea limpezi și 
partida de mîine, ca și cele care 
vor veni, ne pot lămuri.

Un alt joc care se impune a- 
tenției este cel dc la Cluj, unde 
Steaua, afectată serios în ultimele 
cinci meciuri oficiale, întâlnește 
o echipă la fel de necăjită : Uni
versitatea Cluj. Ce se va întâmpla? 

/ De la clubul bucureștean vin

Deschiderea invățămîntului politic 

pentru sportivii fruntași din Capitală
Joi seara, în sala de festivități a clu

bului Dinamo, a avut loc deschiderea 
anului de învățămint politic pentru spor
tivii fruntași din Capitală.

Cuvintul de deschidere a fost rostit de 
tovarășul Petre Capră, președintele Consi
liului orășenesc L’CFS București, care a 
arătat importanța invățămîntului politic 
pentru pregătirea politică și ideologică a 
sportivilor, ca și răspunderea ce le revine

acestora de a se pregăti temeinic și multi
lateral pentru a obține rezultate cît mai 
bune în competițiile la care participă.

Tovarășul Ion Savu, secretar al Comite
tului orășenesc București al P.C.R., a expus 
prima temă din ciclul de lecții: „Partidul 
Comunist Român, organizatorul și condu
cătorul poporului român în opera de con
strucție a socialismului".

Puterea de concentrare este un_ ele
ment primordial în lupta sportivă, in
clusiv în cea care se dă pe pătratele 
albe și negre ale tablei de șah. Dovadă : 
locul de desfășurare a acestei întreceri 
șahiste în miniatură este. . . poligonul 
Tunari. In timp ce focurile de armă 
pornesc spre ținte și siluete, cei doi 
adversari din fotografie își continuă im
perturbabil partida, pînă la ultima mu
tare : mat ! Foto 1 A. NEACAT

vești privind intenții pozitive ÎH 
legătură cu îmbunătățirea nive
lului de pregătire a acestei •atît 
de capricioase formații a fotbalu
lui nostru. Așteptînd concretiza
rea lor, considerăm meciul de la 
Cluj foarte echilibrat.

Reprezentanții lașului se pre
zintă pentru a doua oară, în a- 
Ceastă toamnă, în fața publicu
lui bucureștean. Au desigur un 
meci greu. Dinamoviștîi bucu- 
reșteni au și ei probleme, pri
vind alcătuirea formației, îndeo
sebi în ce privește apărarea, 
„inima" ei — Nelu Nunweiller 
— lămînînd în continuare pe 
„tușă®.

„Sărind44 peste Farul — Poli
tehnica, care pare cel mai sim
plu joc al etapei (sau cine 
știe ?), să ne oprim ceva mai 
mult la întîlnirea Steagul roșu— 
Rapid care prin „bunăvoința* 
unora dintre suporterii brașove
nilor se va desfășura Ia Făgăraș. 
Scăpa ți de complexul titlului 
(oare ?), Dan, Motroc și ceilalți 
întâlnesc pentru întîia oară în- 
tr-un meci de campionat PE TE
REN NEUTRU, edi ipa care le-a 
adus, de-a lungul anilor, atâtea 
necazuri. Dar cum în acest sezon 
„stegarii® s-au dovedit mai pe
riculoși în deplasare decît acasă, 
meciul promite...

La Timișoara, deci tot pe te
ren neutru și tot datorită ..bună
voinței44 unor suporteri, U.T.A. 
primește vizita unei echipe — 
Jiul — care după un început 
furtunos s-a „cumințit*. începînd 
să spere doar pe stadionul din 
Pctroșeni, și uneori nici acolo.

Și, în sfîrșit, partida de la Pi
tești, unde Știința Craiova, care 
a „colecționat44 pînă acum multe 
puncte în deplasare, are de 
data aceasta, în față o echipă 
care nu prea e obișnuită să 
piardă pe teren propriu.

P. VALENTIN

Comisia centrală a sportului 

radio anunță deschiderea 

cursurilor de radioamatori 
înscrierile se fac pînă Ia data 

de 10 noiembrie a.c., la sediile 
radiocluburilor regionale, iar în 
orașul București la sediul Raclio- 
clubului central, din str. dr. Stai- 
covici nr. 44.

La București, cursurile vor în
cepe în ziua de 15 noiembrie a.c., 
orele 17.



Competițiile sportive pe ramuri de producție
mijloc de îmbunătățire a activității de masă

Sezonul sportiv de vară a fost bogat 
In competiții de masă. Pentru traduce
rea în viață a sarcinilor trasate d« 
plenara . Consiliului . General al UCFS 
din decembrie 1965, organele și orga
nizațiile sportive din întreaga țară au 
desfășurat o intensă activitate de orga
nizare a competițiilor menite să atragă 
la startul lor un număr sporit de oa
meni ai muncii. Spartachiada de vară, 
campionatul asociațiilor sportive, con
cursurile pentru cucerirea Insignei de 
polisportiv, „duminicile cultural-spor
tive", excursiile turistice și întrecerile 
tradiționale dintre reprezentativele sa
telor și comunelor s-au bucurat în acest 
an de o mai bună organizare, de o par
ticipare mai bogată. Multe dintre' aceste 
competiții au scos în evidență creșterea 
nivelului de pregătire a participanților. 
O dovadă o constituie numărul sporit de 
recorduri ale asociațiilor, comunelor, o- 
rașelor. raioanelor și regiunilor, doborlte 

sportive decu prilejul competițiilor 
masă.

Aceste succese, care au 
nul sportiv de vară, se 
bună măsură și faptului 
nătățit substanțial colaborarea 
organele și organizațiile sportive 
dicate, < D .
pentru cultură și artă și alte organiza
ții obștești și de stat.

In contextul acestei creșteri a activi
tății de masă trebuie menționat faptul 
că sezonul sportiv 1966 a însemnat și 
un bun prilej de lărgire a competițiilor 
de masă. In acest sens remarcăm or
ganizarea întrecerilor sportive pe ra
muri ile producție, întreceri care s-au

marcat sezo- 
datoresc în 
că s-a lmbit- 

<1 intre 
și sin- 

organizațiile U.T.C., comitetele

de confecții din Focșani

Campionatul asociației-mereu actual
Fabrica de confecții din Focșani e 

tinără. Muncitoarele la fel. Sportul 
are aici, deci, mulți prieteni. Asocia
ția sportivă și-a început activitatea 
prin organizarea campionatului aso
ciației. Pornite acum doi ani, aceste 
întreceri cunosc un succes din ce 
in ce mai mare. De la concursurile 
de volei și handbal cu cîteva zeci de 
jucă’oare, campionatul asociației a 
evoluat, antrenind în anul 1966 pes
te de tineri și tinere. Pe „ta
bloul de onoare" al învingătorilor 
si-au înscris numele în actuala edi
ție croitoreasa Lenuța Hortoiomei și 
mecanicul Petre Stan (la ciclism), e- 
chipa feminină a sectorului nr. 3 și 
formația masculină a atelierului me
canic (la volei), jucătoarele de Ia 
sectorul nr. 1 și băieții de la secto
rul nr. 4 (la handbal)

— Muncitoarele din fabrica dv. lu
crează în schimburi Vreți să ne spu
neți — l-am întrebat pe secretarul 
asociației, Alexandru Boldișor — cum 
ati reușit să alrageți fetele și băieții 
în întrecerile campionatului ?

— Am organizat concursuri 
schimburi. Rivalitatea... sportivă 
există între diferitele secții și 
toare de producție ne-a ușurat 
acțiunea de mobilizare, tinerele 
tinerii noștri venind la teren în frun
te cu maiștrii și șefii lor de tură. 
Toată lumea e pe teren cînd au loc 
intîlnirile inter-secții.

— Ce vor face sportivii în perioa
da următoare ?

— în cadrul întrecerilor desfășu
rate pînă acum am depistat o serie 
de elemente talentate, între care Zo- 
ica Gheorghe, Vasilica Ghidarcea, 
Vasilica Rotaru, Elena Adafinei și 
Lenuta Hortoiomei. Ele au fost selec
ționate în echipele asociației partici
pante la diferite concursuri și cam
pionate locale. însă cei mai mulți 
dintre sportivii noștri fac în aceste 
zile intense antrenamente în vede
rea cuceririi Insignei de polispor
tiv. Avînd trecute toate probele cu 
prilejul altor concursuri, 148 de ti
nere și tineri au și devenit purtători 
ai insignei. Elena Toftă, Gela Con- 
stantinescu, Olga TerpoVici, Vasilica 
Ghidarcea, Zoica Gheorghe, Sava 
Georgescu, Constantin Horoveanu și 
alții și-au îndeplinit chiar normele 
pentru gradul II. Membrii UCFS 
din asociația noastră nu au prea 
multe perioade... goale. Am și defi
nitivat diagramele concursurilor de 
șah și tenis de masă ale unui nou 
campionat al asociației. Conducerea 
fabricii ne-a promis tot ajutorul ne
cesar. Si aș dori să vă mai spun ceva. 
Campionatul de handbal și volei s-a 
ținut — întrucît nu avem deocam
dată o bază sportivă proprie — pe 
terenurile Liceului „Alexandru loan 
Cuza“, la doi pași de fabrică. Pen
tru a nu mai apela la vecini, tinerii 
noștri au lucrat în timpul lor liber 
la amenajarea unor terenuri de hand
bal, volei, baschet și sectoare de a- 
tletism. Nu le putem da încă în fo
losință deoarece secția construcții a

întreprinderii de gospodărie orășe
nească nu și-a respectat angajamen
tul. de a termina gardul împrejmui
tor la data de 20 august. A trecut 
septembrie, a venit octombrie și plă
cile de beton ale gardului stau în 
continuare nemontate.

Renunțăm să mai căutăm cauzele 
care au făcut ca termenul dih con
tract să nu fie respectat, dar între
băm pe cei vizați: cînd va fi gata 
micul complex sportiv pe care tine
rele și tinerii de la fabrica de con
fecții îl așteaptă cu atîta nerăb
dare ?

TR. 1OANIȚESCU

Comuna Ținea, raionul Salonta. Aici, într-un splendid decor, și-au dat 
întîlnire finaliștii concursului de haltere din cadrul „Cupei G.A.S." 

Iată o secvență de la această frumoasă întrecere
Foto: H. Cristea

bucurat 
ceea ce 
cit și 
nele și

de un succes deosebit atît în 
privește numărul participanților, 
al interesului slîrnit în raioa- 
regiunile țării.

PETROLIȘTII, MINERII...

înPe baza experienței acumulate 
anii trecuți de către o serie de consi
lii raionale UCFS și asociații sportive, 
anul acesta s-a extins organizarea com
petițiilor sportive pe ramuri de produc
ție, dotate cu cupe. Este cunoscut fap
tul că petroliștii din regiunea Ploiești 
iși dispută de mai mulți ani intîietatea 
în întreceri la mai multe ramuri sportive 
pentru cucerirea trofeului „Cupa petro
listului". întrecerile dintre reprezenta- 
tivele S.M.T.-urilor și alte competiții 
asemănătoare s-au dovedit un bun mijloc 
de cuprindere a iubitorilor sportului în 
întreceri atractive cu un puternic ecou 
In rîndttl tovarășilor de muncă. Astfel, 
ținîndu-se seamă de experiența dobîn- 
dită in anii precedenți, s a trecut în a- 
cest sezon la organizarea pe scară largă 
a acestor întreceri. Au avut loc compe
tiții dotate cu „Cupa petrolistului" în 
legiunile Ploiești, Bacău, Oltenia, Ar- 

„Cupa minerului" în regiu-. 
Maramureș, Crișana, Ploiești,- - — - - - -2

«eș 
uite
Hunedoara și Cluj, „Cupa forestierului' 
In regiunile Bacău, Mureș-Autonomă 
Maghiară, Suceava, Argeș, Cluj și Ma
ramureș, 
in mai multe

precum și întreceri organizate 
regiuni pentru cucerirea

a£MA_a£_£Qpirr

mult
Și

SOLUȚIE... PREFABRICATĂ
— Nu știu cum să fac, să nu mai sară in ochi prefabricatele 

pentru împrejmuire...
— Am găsit l Le trîntim de jur imptejur un... gard 1

Desen de Al. Clenciu

astea

„Cupei S.M.T." și a „Cupei G.A.S.". 
De asemenea, unele consilii regionale 
UCFS au inițiat interesante competiții 
dotate cu „Cupa atletului", „Cupa 
înotătorului", „Cupa gimnastului" etc.

O primă concluzie care se desprinde 
din analiza modului cum s-au desfășu
rat aceste întreceri este aceea că la start 
s au prezentat un număr foarte mare de 
concurenți. Astfel, în regiunile Bacău, 
Maramureș și Crișana la „Cupa mineru
lui', în etapele de masă, au luat parte 
peste 7 000 de concurenți; în regiunea 
Ploiești, „Cupa petrolistului" a cuprins 
peste 15 000 de tineri și tinere din 31 
de asociații; în regiunea Crișana. nu
mai la etapa regională a „Cupei C.A.S." 
au concurat peste 600 de sportivi din 
22 de asociații sportive ale G.A.S.-urilor. 
La aceasta trebuie adăugat un alt ele
ment pozitiv și anume acela că întrece
rile au avut loc la un număr sporit de 
ramuri sportive: în regiunea Crișana la 
„Cupa S.M.T." au fost programate dis
pute la 7 discipline ; în regiunea Bacău 
„Cupa petrolistului" a fost organizată 
la 9 ramuri sportive, iar în regiunea Su
ceava, „Cupa forestierului" s-a desfă
șurat la 11 sporturi.

întrecerile din cadrul acestor compe
tiții au prilejuit asociațiilor sportive 
consolidarea bazei lor materiale. Au 
fost cumpărate echipamente și materiale 
sportive, au fost amenajate noi terenuri 
de sport. Un fapt deosebit de intere
sant este acela că fazele raionale și re
gionale ale acestor întreceri au constituit 
și un mijloc de organizare a schimburi
lor de experiență pe plan profesional și 
sportiv, vizite în localitățile respective 
și în împrejurimi, o cunoaștere mai bună 
a problemelor care-i preocupă pe oame
nii cu activități profesionale similare.

REZULTATELE POT FI SI MAI 
BUNE

Succesele obținute nu ne pot face însă 
să nu privim cu ochi critic unele scă
deri. Astfel. Consiliul regional UCFS 
Cluj a inițiat întreceri în cadrul etapei 
regionale a „Cupei minerului" doar la 
4 ramuri sportive, Consiliul regional 
UCFS Hunedoara nu a organizat etapa 
regională a acestei competiții și a mani
festat chiar dezinteres față de întrecerile 
pe raioane, neavînd nici un reprezentant 
care să îndrume și să sprijine organi
zarea competițiilor, iar Consiliul regional 
UCFS Mureș-Autonomă Maghiară nu a 
colaborat cu organele interesate și — 
implicit — nu a putut obține rezultatele 
scontate.

Mai grav este faptul că o serie de 
consilii regionale UCFS n-au manifes
tat nici un fel de interes pentru organi
zarea întrecerilor sportive pe ramuri de 
producție. Este cazul să amintim la a-

Concursul pentru Insigna de polisportiv

Exemple și... exemple
Liceul din comuna Săbăoani (cea 

mai mare din raionul Roman) și 
Centrul școlar agricol din Roman 
se aseamănă prin posibilitățile pe 
care le au, de a atrage un număr 
mare de elevi în concursurile pen
tru îndeplinirea normelor Insignei 
de polisportiv. Astfel, cele două școli 
dispun de suficient echipament, ma
teriale sportive și terenuri, iar orele 
de activități sportive sînt conduse 
de cadre didactice calificate. Șl to
tuși, rezultatele diferă. De ce? Ex
plicația trebuie căutată în modul cum 
muncesc profesorii de educație fizică. 
Să concretizăm.

Soții Maria ți Alexandru Udrea,

care predau orele de educație fizică 
la Centrul școlar agricol, acordă a- 
tenția cuvenită Insignei de polispor
tiv. El pun un deosebit accent pe 
dezvoltarea elementelor fizice, care 
îi ajută pe elevi în vederea cuceri
rii insignei. Ba mai mult, soții Udrea 
organizează ședințe speciale de pre
gătire, se interesează de organizarea 
concursurilor. Ca urmare, peste 500 
de elevi și-au trecut toate probele.

Ea liceul din Săbăoani s-a între
prins oare ceva în această direcție? 
Ge pot răspunde profesorii Isidor 
Gojan și Aurel Petrilă, cînd la li
ceul menționat nu există nici un 
purtător al insignei ? Să nu ie placă

sportul elevilor de aici ? Dimpotrivă. 
Am fost informați 
Consiliului raional 
Nicolae Novac, că 
poarte insigna, dar 
cupă de ei. De ce 
liceului nu s-a sesizat de... acalmia 
care există sau de dezinteresul ma
nifestat pînă acum de cadrele didac
tice de aici fată de Insigna de poli
sportiv ?

Credem că e timpul să se treacă 
la fapte. Anul 1966 e pe sfîrșit și e- 
levii liceului din Săbăoani nici nu 
știu cum arată o insignă de polispor
tiv...

de președintele 
UCFS Roman, 

elevii doresc să 
nimeni nu se o- 
oare conducerea

I. T.

cest capitol organele și organizațiile 
sportive din regiunile Brașov, Banat, 
Dobrogea, Galați și Iași. Se pune între
barea: din ce cauză au renunțat aceste 
consilii regionale și raionale UCFS, a- 
sociațiile și cluburile sportive la un 
mijloc atît de eficace de creștere a ac
tivității sportive de masă? în mod obiec
tiv există un singur răspuns: cauza o 
constituie delăsarea, comoditatea.

★
Urmează un nou sezon sportiv: 

cel de iarnă. Există deci posibilita
tea continuării acestor inițiative prin 
organizarea întrecerilor și la spor
turile specifice iernii. De asemenea, 
experiența acumulată va permite 
desfășurarea unei și mai puternice 
activități în sezonul sportiv de vară 
al anului 1967.

Pentru realizarea acestor obiective 
este necesar ca experiența pozitivă 
dobindită in organizarea acestor^ 
competiții de către organele și or
ganizațiile sportive din regiunile 
Crișana, Ploiești, Maramureș ș.a. să 
fie extinsă în întreaga țară. Organi
zarea unor schimburi de experiență 
se impune cu acuitate. încă de pe 
acum trebuie să se colaboreze in
tens cu toți factorii interesați pentru 
a se pune bazele organizării temei
nice, in cele mai bune condițiuni, a 
întrecerilor sportive pe ramuri de 
producție ce vor fi organizate în 
viitor. Planificarea etapelor acestor 
competiții să fie făcută în directă 
concordanță cu calendarul competi- 
țional, iar etapele raionale să fie 
programate în zile festive. în acest 
fel, de „Ziua petrolistului", de „Ziua 
minerului" etc. în numeroase locali
tăți vor avea loc competiții sportive 
de amploare care vor contribui Ia 
îmbogățirea programului manifesta
țiilor dedicate acestor sărbători.

Desigur, alte inițiative izvorîte din 
experiența activiștilor sportivi de la 
orașe și sate vor contribui Ia lăr
girea acestor atractive competiții, la 
îmbunătățirea activității de atragere 
a unor mase tot mai largi de oa
meni ai muncii in practicarea con
tinuă și organizată a exercițiilor fi
zice și sportului.

Rîndurî despre o asociație
tinără

Asociația sportivă Chimia din 
orașul Turnu Măgurele (președinte 
Alexandru Cazacu) a cunoscut, tn 
ultimul timp, o frumoasa dezvol
tare pe linia activității sportive de 
masă și de performanță.

înființată în urmă cu doi ani 
— pe lingă Combinatul de îngră
șăminte chimice — la început a 
pornit cu o singură secție, de 
fotbal. Apoi, harnicii muncitori 
și tehnicieni de la combinat și-au 
exprimat dorința de a practica și 
alte sporturi. Și așa, treptat, au 
fost create noi secții: șah, tenis 
de masă, lupte, box, handbal etc. 
ale căror rezultate obținute în 
confruntările pe plan regional și 
chiar republican sînt cunoscute. 
Luptătorii Spiru Bîja și Eugen 
Ruscu, șahiștii Nicolae Modrîngă 
și Al. Drăgușin, pugiliștii Eugen 
Spilcă, Paul Merișan și Lucian Vi. 
șan, handbaliștii Mihai Dena și 
Gheorghe Cuza, ca și fotbaliștii' 
Emil Teodosiu, Florea Grecu și 
Coste! Nedelcufă sînt doar cîțiva 
dintre cei care au cules laurii vic
toriei.

De curînd a luat ființă 
nouă secfie (volei). Din 
de volei iac parte Nicolae 
mecanic, Gheorghe Lazăr, 
câtor auto. Aurel Anca,
cian, la care se mai adaugă șl 
maistrul Doru Cir ian, instructorul 
auto Gheorghe Costea și alți ti
neri. De pregătirea echipei se 
ocupă proaspătul absolvent al Ins- 
tulului de cultură fizică, cu spe
cializarea volei. Paul Cernăianu. 
Antrenamentele se desfășoară de 
trei ori pe săntămină, pe terenul 
din incinta școlii de conducători 
auto din localitate.

Fără îndoială, in desfășurarea 
acestei bogate activități sportive 
o contribuție de seamă aduc Al. 
Lascu, instructor sportiv, precum 
și antrenorii D. Stanciu (lupte), 
I. Marcu (box) ș.a.

încă o 
echipa 
Sandu, 
condu- 
electri-

D. GRUIA — coresp.



POLOHUGB!

PE MARGINEA CLASAMENTELOR

Vulcan are doar 11 puncte din cauza 
a doua neprezentări.

6. Politeh. Tim. 19 8 0 11 129—159 35
7. Politehnica Cluj 19 6 4 9 97—255 35
8. Met. Tr. Severin 18 6 3 9 58—192 32
9. Institutul de Mine

Petroșeni 18 3 2 13 56—183 26
10. C.I.L Blaj 18 2 2 14 46—379 24
11. Jiul Petroșeni 17 1 2 14 36—217 21
12. Metalul Huned. 14 3 2 9 39— 85 18

Metalul Hunedoara a desființat secția
de rugbi...

CATEGORIA B, seria ;1 IV-a
(București)

1. Rapid 11 11 0 0 222— 30 33
2. Olimpia 11 7 2 2 156— 58 27
3. Politehnica 11 5 1 5 69— 30 22
4. Arhitectura 11 4 2 5 47— 81 21
5. Aeronautica 11 3 3 5 36—134 20
6^ Știința Inst. de

Construcții 10 3 3 4 28— 62 19
7. S.N. Oltenița 11 2 2 7 56—115 17
8. Vulcan 10 1 1 8 12— 66 11

CATEGORIA A

Iată clasamentele campionatelor repu
blicane la zi :

1. Steaua Buc. 19 17 1 1 237— 87 54
2. Grivița Roșie Buc.

19 16 3 0 234— 74 54
3. Dinamo Buc. 19 13 3 3 282— 96 48
4. Farul Constanța 18 9 2 7 115— 97 38
5. Știința Petroșeni 19 8 2 9 97—132 37
6. Rulmentul Bîrlad 19 8 0 11 120—111 35
7. Progresul Buc. 19 7 1 11 133—169 34
8. Precizia Săcele 19 6 2 11 73—185 33
9. Gloria București 19 5 3 11 95—181 32

10. Politehnica Iași 18 6 1 11 107—128 31
11. Universitatea Tim.

19 3 2 14 70—218 27
12. Constructorul Buc

17 3 2 12 64—149 25

Constructorul mai are de jucat cu Po
litehnica Iași ; rezultatul el cu Farul 
Constanța n-a fost omologat.

CATEGORIA B, seria I

1. I.T.O. Galați 14 11 0 3 109— 74 36
2. Cimentul Medg. 15 9 2 4 92— 52 35
3. U.S.A.S. Năvodari 14 8 0 6 104—57 30
4. Constr. Ploiești 14 7 2 5 109— 62 30
5. Chimia Brăila 14 6 17 59— 94 27
6. Ideal Cernavodă 15 6 0 9 76— 96 27
7. Ancora Galați 15 5 2 8 77—112 27
8. Electroputere Cr. 14 6 0 8 40— 82 26
9. C.I.L. Pitești 14 5 18 58— 87 25

10. Metalul Buzău 9 2 16 34— 42 14

Metalul Buzău s-a retras din campio-
nat la începutul returului.

CATEGORIA B,, seria a Il-a

1. A.S. Tecuci 10 8 11 135— 37 27
2. Constructorul T.R.C.

Suceava 10 7 12 95— 16 25
3. Agronomia Iași 10 6 0 4 60— 59 22
4. Constructorul Bîrlad 9 5 13 156— 43 20
5. Laminorul Roman 7 2 2 3 15— 16 12
6. Ceahlăul P. N. 7 2 14 49— 96 12
7. Constr. Orașul Gh.

Gheorghiu-Dej 10 2 0 8 23— 58 12
8. Energia I.G.O. Focș. 7 10 6 8—216 8

Energia I.G.O. Focșani și Ceahlăul
Piatra Neamț s-au retras, iar Lamino-
rul Roman are încă situația în suspen-
sie pentru neprezentări.

CATEGORIA B, seria a III-»

1. Agronomia Cluj 19 18 0 1 446— 35 55
2. C.S.M. Sibiu 19 18 0 1 326— 48 55
3. Chim. Tîrnăveni 19 13 0 6 417— 75 44
4. Minerul Lupeni 18 12 2 4 151—208 43
5. Vulturii U.M.

Timișoara 18 9 2 7 156—121 38

îmbunătățirea activității sportive de performanță
(Urmare din pag. 1)

(președinte Mihai Biro) și Energia 
Paroșeni (președinte I. Șrot) își 
desfășoară activitatea sporadic, la 
voia întîmplării. Despre o preocu
pare ceva mai intensă nu se poate 
vorbi decit în sezonul competițio- 
nal, în lunile de iarnă. în rest, nu 
se întîmplă mai nimic I Aceeași slabă 
preocupare o manifestă și biroul 
secției de lupte a asociației spor
tive Jiul Petrila (președinte D. Șmi- 
da), cel al secției de box a asocia
ției sportive Minerul Lupeni (preșe
dinte N. Bucur), al secției de hand
bal a clubului Știința Petroșeni (pre
ședinte Alexandru Florea). Planurile 
de muncă întocmite cîndva au ră
mas doar pe hîrtie, rezolvarea tutu
ror sarcinilor legate de munca zil
nică revenind, aproape în exclusi
vitate, antrenorilor. Ceea ce nu este 
bine.

Un fapt curios l-am întîlnit în 
orașul Deva. După îndelungi cău
tări în dosare, împreună cu tehni
cianul Clubului sportiv orășenesc — 
Silviu Ciumaș — am descoperit, în 
sfîrșit, componenta biroului secției 
de volei a asociației sportive Cor- 
vinul, al cărui președinte este tov. 
I. Hațegan. Aleși în urmă cu doi 
ani, membrii biroului de secție n-au 
avut, practic, nici un fel de activi
tate.

— Trebuie să vă spunem că nici 
nu mai contăm pe ajutorul acestora. 
Urmează să fie aleși alții, cît de cu
rînd..., a încercat să ne lămurească 
tov. Silviu Ciumaș. Această lipsă de 
activitate a biroului secției de volei 
dăinuie de aproape doi ani, fără ca 
să se sesizeze cineva din consiliul 
asociației sportive Corvinul sau din 
biroul Clubului sportiv orășenesc. 
Abia cu ocazia raidului nostru, to
varășii din cadrul Clubului sportiv 
orășenesc „au descoperit"... compo
nența birourilor secțiilor pe ramură 
de sport din orașul Deva I

Nici în Capitală situația nu se 
prezintă, în unele cazuri, așa cum

Fără îndoială, aceste clasamente 
cer cîteva scurte comentarii. In e- 
ventualitatea că nu mai pierde nici 
un punct pe parcurs, Steaua are cele 
mai mari șanse la titlu, datorită nu
mărului mai mare de victorii. Nu e 
mai puțin adevărat că paradoxul 
poate deveni astfel literă de lege: 
singura echipă neînvinsă, Grivița 
Roșie, pe locul secund, deși este la 
egalitate de puncte... Considerăm că, 
pe viitor, e cazul să se revizuiască 
prevederile în materie de clasament.

In seria I a categoriei B doar două 
echipe mai pot aspira la intrarea în 
baraj : I.T.O. Galați și, cu șanse mai 
mici. Cimentul Medgidia. In seria a
II- a prima clasată, A.S. Tecuci, con
firmă pronosticurile, iar a doua, 
Constructorul T.R.C. Suceava, deși 
încă slab sprijinită pe plan local, re
prezintă surpriza plăcută. In seria a
III- a, cea mai... populată și, totodată, 
cea mai ,tare“, disputa indirectă A- 
gronornia Cluj — C.S.M. Sibiu va 
decide reprezentanta seriei în bara
jul pentru categoria A. Studenții clu
jeni ne par avantajați. In sfîrșit, în 
seria bucureșteană, a IV-a, rapidiștii 
sînt lideri autoritari.

Din păcate însă, clasamentele cate
goriei B ne arată din nou cît de fra
gilă a fost ediția 1966, în care sco
rurile astronomice, neprezentările și 
retragerile sau chiar desființările de 
secții sînt monedă curentă. Hotărît, 
este necesară restructurarea acestei 
competiții incă începînd cu ediția 
1967 1

G. RUSSU-ȘIRIANU

ar trebui. Astfel, membru biroului 
secției de box a clubului Rapid își 
aduc aportul la rezolvarea probleme
lor curente și de perspectivă ale 
secției numai cînd sînt solicitați in
sistent de antrenori. Colectivul care 
formează biroul secției de scrimă a 
clubului Universitatea nu urmărește 
decit rareori procesul de antrena
ment și aceasta nu pe baza unui 
plan de muncă. De la alegerea sa 
și pînă în prezent, președintele bi
roului secției n-a participat la nici 
o ședință de lucru 1 1...

MAI MULTA PREOCUPARE 
PENTRU BAZA MATERIALĂ

Sălile de sport și echipamentul 
concură la obținerea de rezultate 
superioare, stimulează plăcerea tine
rilor pentru practicarea diferitelor 
ramuri de sport. în raidul nostru 
am urmărit și modul cum se preo
cupă birourile secțiilor de comple- 
tărea inventarului sportiv și a 
echipamentul necesar antrenamen
telor și competițiilor sportive.

Biroul secției de lupte a asocia
ției sportive Minerul Lupeni (preșe
dinte L. Panciu) nu manifestă nici 
un fel de preocupare pentru asi
gurarea unei bune condiții de an
trenament, precum și pentru procu
rarea materialelor și echipamentului 
sportiv. La secția de handbal a 
S.S.E. Petroșeni — așa cum ne spu
nea antrenorul Eugen Barta — de cî
teva luni lipsesc mingile de handbal, 
pantofii de tenis, plasele pentru 
porti. Bine ar fi ca și biroul de 
secție să contribuie la remedierea 
acestor neajunsuri. Așa cum am mai 
spus, biroul secției de volei a aso
ciației sportive Corvinul Deva n-are 
nici un fel de activitate, iar instruc
torul voluntar I. Naghi, pe seama 
căruia a căzut și rezolvarea trebu
rilor gospodărești, practic nu le 
poate face fată. Echipa feminină de 
volei Corvinul a promovat în acest 
an în categoria A, seria a Il-a. Ea 

are nevoie de completarea inven

Echipa care a adus clubului Dinamo cel de-al X-lea titlu de campioană: Novac, Ciszer, Popa, antrenorul 
Corcek, Blajec, Frălilă, Grinfescu (in rindul de sus), Kroner, Mărculescu, Zamfirescu și Zahan (in rindul 

de jos). Lipsește din fotografie Bogdan Mihăilescu
CAMPIOANĂ PENTRU A 10-a 

OARĂ CONSECUTIVI Iată perfor
manța, demnă de invidiat, pe care 
a realizat-o formația de polo a clu
bului DINAMO BUCUREȘTI. Alcă
tuită în 1952, echipa dinamoviștilor 
bucureșteni a ajuns ca după 5 ani 
de muncă asiduă să intre pentru 
prima oară în posesia titlului de 
campioană. Și de atunci, fie că pe 
lista pretendentilor s-au aflat pe rÎDd 
Știința Cluj, C.S.O. Oradea sau 
Steaua, cupa care răsplătea anual 
eforturile celor mai buni poloiști ai 
tării s-a oprit cu regularitate în vi
trina cu trofee a clubului dinamo- 
vist.

Astăzi, antrenorul Carol Corcek și 
jucătorul Aurel Zahan (singurii care 
au reprezentat culorile clubului la 
toate aceste 10 ediții), alături de toti 
ceilalți componenți ai formației cam
pioane sărbătoresc un deceniu de su
premație in jocul de polo românesc. 
Un deceniu în care echipa lor a 
crescut ca valoare de la an la an, 
dominînd cu insistență cea mai im
portantă competiție cu caracter repu
blican. Cîteva cifre subliniază din 

tarului sportiv, de crearea unor con
diții prielnice pentru desfășurarea 
procesului de instruire la nivelul 
cerut de această categorie. Nimeni 
însă nu se preocupă de rezolvarea 
acestor probleme 1 Totul este lăsat 
în voia soartei. Să nu uităm că echi
pa Corvinul Deva, poate și din cau
za lipsei de interes a biroului sec
ției, a retrogradat în 1965 din ca
tegoria A l Acum a revenit. Spriji
ni ti-o, tovarăși, ca să poată evolua 
pe măsura posibilităților lotului ei 
de jucătoare I

TOATA ATENTIA 
„SCHIMBULUI DE M1INE"

în atenția birourilor secțiilor tre
buie să stea și creșterea tinerelor 
cadre. Majoritatea birourilor pe care 
le-am analizat au neglijat această la
tură importantă a muncii de per
spectivă. Astlel, colectivul de antre
nori și biroul secției de înot a Clu
bului sportiv școlar nu au valorifi
cat în suficientă măsură sezonul de 
vară al anului în curs pentru se
lecționarea de noi elemente. Și la 
secția de atletism a clubului Dinamo 
București, antrenorii Florica Oțel șl 
Octavian Enescu, care se ocupă de 
pregătirea grupelor de juniori, nu 
au fost sprijiniți de către biroul 
secției. O slabă preocupare în pri
vința angrenării tinerilor în practi- 
carea halterelor, boxului, luptelor, 
atletismului manifestă și membrii 
birourilor de secții și ai consiliilor 
asociațiilor sportive din Valea Jiu- re, sprijinirea efectivă a muncii an- 
lui. Condiții sînt, dar lipsește ini- trenorilor, ca și prevenirea abate- 
tiativa... rilor de la conduita sportivă.

Desigur, cu articolul de față nu am epuizat aspectele complexe ale 
activității birourilor de secții. La ora actuală multe birouri de secții figu
rează doar pe hîrtie, fără o activitate practică concretă. O serie de 
tovarăși au fost promovați în conducerea birourilor secțiilor doar pe 
criterii... onorifice, fără să se țină cont de aportul efectiv pe care-1 pot 
aduce în rezolvarea problemelor interne ale secțiilor, de timpul de care 
dispun. Consiliile asociațiilor și cluburilor sportive vor trebui să con
troleze efectiv munca birourilor de secții, să analizeze modul de înde
plinire a sarcinilor. De asemenea, o atenție deosebită trebuie acordată 
participării activului obștesc la procesul instructiv-educativ.

plin acest lucru: de-a lungul ulti
melor 10 ediții ale campionatului re
publican, echipa Dinamo a susținut 
144 de partide dintre care a cîștigat 
134, a terminat la egalitate 5 și a 
pierdut 5, înscriind 1 084 de goluri 
și primind doar 260. Singurele ediții 
în care campionii au avut emoții mai 
mari au fost cele din 1957 (dispu
ta cu Știința Cluj) și'din 1962, cînd 
soarta titlului de campioană (parti
da directă cu Steaua din ultima eta
pă) a fost decisă de un gol marcat 
cu 15 secunde înaintea fluierului fi
nal.

Valoarea echipei noastre campioa
ne este atestată și de frumosul ei 
palmares internațional. în acești 10 
ani, Dinamo București a susținut 74 
de meciuri internaționale (multe în 
compania celor mai bune formații 
de pe continent) dintre care a cîș
tigat 46, a terminat la egalitate 10 
și a pierdut 18 (golaveraj 406—260).

Cine sînt autorii acestei perfor
mante ? Aurel Zahan 28 de ani, de 
176 de ori international, Ștefan Kro
ner 27 de ani — 132 de ori interna
țional, Anatol Grințescu 27 de ani

INTERES MAJOR 
PENTRU MUNCA EDUCATIVA

Un fapt îmbucurător este intere
sul pe care îl acordă unele birouri 
ale secțiilor pe ramură de sport 
muncii educative. Luarea unor mă
suri eficiente față de sportivii care 
săvirșesc abateri de la conduita mo
rală, care încalcă disciplina la antre
namente contribuie desigur la stabi
lirea unui climat sănătos de lucru, 
la obținerea de rezultate superioare 
în activitatea sportivă.

Astfel, biroul secției de tir a clu
bului Steaua, analizînd abaterile să- 
vîrșite de sportivii Nicolae Rotaru 
și Mihai Dumitriu, care au absentat 
în repetate rînduri de la antrena
mente, i-a sancționat cu mustrare 
cu avertisment. Cazurile de abateri 
disciplinare au constituit obiectul 
unei profunde analize și la biroul 
secției de atletism a clubului Di
namo. Pentru acte repetate de indis
ciplină Virgil Țibulschi a fost sanc
ționat. Datorită întîrzierilor repetate 
la antrenamente a fost sancționat 
jucătorul de volei Gheorghe Fărcașu, 
in urma hotărîrii biroului secției de 
volei a clubului Știința Petroșeni.

Măsurile disciplinare sînt, desigur, 
binevenite, cînd se constată încăl
carea anumitor norme de conduită, 
dar nu numai la acestea trebuie 
să se reducă activitatea birourilor 
de secții. în competența lor stă, 
înainte de toate, organizarea — sub 
diferite forme — a muncii educa
tive în cadrul procesului de instrui-

— 125 de ori internațional, Cornel 
Mărculescu 26 de ani — 97 de ori 
internațional, Gavrilă Blajec 27 de 
ani — 66 de ori internațional, Nico- 
lae Ciszer 25 de ani — 19 ori in
ternațional, Cornel Frățilă 25 de ani
— 25 de ori internațional, Ion Popa 
24 de ani — 29 de ori international. 
Bogdan Mihăilescu 23 de ani — 21 
de ori international, Gruia Novac 22 
de ani — 49 de ori internațional și 
Gheorghe Zamfirescu 20 de ani — 
16 ori international. După cum se 
vede, absolut toti jucătorii echipei 
Dinamo București au reprezentat de 
mai multe ori culorile echipei repre
zentative care se numără printre 
cele mai bune echipe din lume. An
trenorul formației este prof. CAROL 
CORCEK care cu acest prilej sărbă
torește de asemenea un deceniu de 
muncă laborioasă în cadrul acestui 
colectiv.

Felicitînd formația campioană, nu 
putem însă să nu reamintim spor
tivilor dinamoviști obligațiile pe 
care le au fată de numeroșii lor 
simpatizanți care le urmăresc cu 
mare atenție întreaga evoluție, față 
de ei înșiși. Aceste obligații nu se 
limitează la cucerirea titlului de cam
pioană republicană, care — așa cum 
s-a văzut, mai ales, în ultimii doi 
ani — nu le-a necesitat eforturi 
deosebite. De la poloiștii dinamoviști 
care dau lotului reprezentativ cei 
mai mulți jucători, avem pretenții 
(pe deplin justificate) mult mai mari, 
în curînd ei vor lua startul într-o 
nouă ediție a „Cupei Campionilor 
Europeni*, competiție în care nu au 
reușit pînă acum să treacă de semi
finale, iar în anul, care urmează vor 
fi solicitați să reprezinte tara și în 
alte competiții și întilniri internațio
nale de cea mai mare importantă. 
Pînă'> la J.O. de la Mexico au mai 
rămas mai puțin de doi ani și ei au 
datoria să se pregătească cu și mai 
multă rîvnă, pentru ca, lichidînd evi
dentele lipsuri pe care le mai ma
nifestă, să poată închega un lot omo
gen și valoros, capabil să răzbată 
cit mai sus în ierarhia polcului mon
dial. Căci de la nivelul pe care l-au 
atins și pînă la vîrful piramidei nu 
mai este decit un pas. Și acesta nu 
va putea fi realizat decit printr-o 
muncă plină de dăruire, de zi cu zi, 
in care nu mai este permisă nici 
un fel de șovăială.

AD. VASILIU

S32Z3HZ3
Un interesant concurs 
de orientare turistică: 

„CUPA GEOLOGIA44
Consiliul asociației sportive Geologia 

din Capitală a organizat un Interesant 
concurs de orientare turistică. Și-au 
disputat întîietatea sportivi din clubu
rile bucureștene știința, Avîntul, Olim
pia, Constructorul, Flacăra și asociația 
Geologia. întrecerile au avut loc pe un 
traseu, în pădurea Căldărușani.

Concursul, dotat cu trofeul „Cupa 
geologia44, a fost individual. Plecările 
s-au dat din 5 în 5 minute. La capătul 
întrecerii, primele trei locuri în clasa
mentul final au fost ocupate de Mihai 
Albotă, Itamar Dobre și Vasile Teodo- 
siu, toți de la clubul sportiv Flacăra.

întrecerile au constituit un bun prilej 
de verificare a stadiului pregătirilor 
efectuate de sportivii bucureșteni în aș
teptarea viitoarelor concursuri.
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Pe stadioane
și în afara lor...

DAR UNITA. 
MORALĂ?
intfit chiar cn cântăm incief^nt ™
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Ne place tot mai mult, ne-am obișnuit chiar sâ câutâm, insistent, ' 
prietenia sportului, sâ-i deslușim frumusețea și utilitatea și sâ ne bucu- , 
rârn de ele. Sute de mii de oameni, de vîrste și profesii diferite, cunosc | 
astâzi puterea de atracție a stadionului, a sălii de sport sau a bazinului | 
de înot. Coordonatele mereu mai largi pe care se înscrie această acti-1 
vitate sportivă de masă au fost posibile numai datorită grijii perma
nente și sprijinului multilateral pe care partidul îl acordă mișcări: de 
cultură fizică și sport din țara noastră. Existența unor condiții materiale 
mereu mai bune - stadioane, săli, terenuri, instalații sportive, materiale 
și echipament, precum și a unui număr tot mai mare de cadre teh
nice, antrenori, profesori de educație fizică, arbitri, medici de specia
litate — la care sportivii de acum douăzeci și ceva de ani nici nu se 
încumetau să se gîndească, a determinat, răspîndirea sportului în toate 
regiunile țării, din puternicele centre industriale pînă in cele mai înde
părtate sate de munte.

Am consemnat deseori în coloanele ziarului nostru dragostea cu care 
sportivii se străduiesc să răspundă acestor condiții, pasiunea, hărnicia 
și dîrzenia muncii lor de pregătire pentru a obține performanțe care 
să ridice pe culmi tot mai înalte gloria sportivă a patriei.

Dar mai sînt și altfel de performanțe, de o valoare redusă și fără 
viitor, neîntregite de o conduită generală exemplară, de un comporta
ment la nivelul cerințelor morale ale vieții noastre. Pentru că, înainte de 
toate, sportivul trebuie să fie un cetățean de nădejde care să contribuie 
cu toate forțele sale la înfăptuirea luminosului program de înflorire a 
patriei socialiste elaborat de cel de al IX-lea Congres al partidului, un
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Directa de dreapta trimisă de Iulian Lungu a... 
mers în plin. Aspect de la intilnirea dintre 

selecționatele Bucureștiului și Galațiului 
Foto : T. Roibu

întreceri decisive
înaintea turneului final

Cele 10 formații angrenate în întrecerile campionatului 
republican pe echipe susțin, în prezent, .bătălii" decisive 
pentru cîștigarea dreptului de a participa la ultimele și cele 
mai interesante dispute ale actualei confruntări: turneul 
final. Astă-seară și mîine sînt programate întîlnirile din 
cadrul etapei a IX-a, pentru care echipele participante s-au 
pregătit în mod deosebit.

Să începem cu Bucureștful. Formația Capitalei (ocupantă 
a -locului trei în seria respectivă) va întîlni, într-o partidă 
decisivă, reprezentativa regiunii Dobrogea (locul secund 
în seria a Il-a). Confruntarea 
ora 10, la Casa de Cultură 
(str. Turturele). Orașul Brăila 
selecționata regiunii Galați și 
Suceava. Partida se va disputa astă-seară. In seria a Il-a 
sînt programate următoarele meciuri: Oltenia — Banat (se 
dispută la Craiova, mîine dimineață) și Mureș-A.M. + 
Brașov — Cluj + Hunedoara, la Mediaș. în această etapă 
formațiile Argeș + Ploiești și Crișana + Maramureș nu 
sînt programate.

Iată acum clasamentul după consumarea etapei a

va avea Ioc duminică, de la 
a raionului T. Vladimirescu 
va fi gazda meciului dintre 

.combinata" Iași + Bacău +

VII'-a :

I
patriei socialiste elaborat de cel de al IX-lea Congres al partidului, 
om care sâ muncească și să trăiască în chip socialist, să respecte 
toate împrejurările vieții ținuta morală, etica societății noastre.

Răspunzînd acestor cerințe, un mare număr de sportivi fruntași 
cucerit, o dată cu aplauzele pentru victoriile și performanțele realizate 
stadioane, stima și prețuirea noastră a tuturora pentru comportarea 
în viața de fiecare zi, la locurile de muncă, in familie și societate. Oare 
nu crește semnificația succeselor sportive atunci cînd știm că ele au 
fost realizate de tineri ca arhitectul Virgil Atanasiu, inginerii Șerban 
Ciochină, Radu Demian, sau Mircea Dridea, ca medicul Radu Negulescu, 
ca asistenta universitară Alexandra Nicolau sau ca studenta Cristina Ba- 
laban, sportivi cu care — alături de suporteri — se mindresc toți tovarășii 
lor de muncă sau de învățătură ?

Ne bucură faptul că enumerarea unor astfel de exemple poate fi 
mult extinsă în toate ramurile de sport. Dar, din păcate în activitatea di
feritelor echipe sau loturi întîlnim și altfel de exemple.

Nu o dată, spectatorul din tribună asistă cu justificată nemulțumire 
la acte de nesportivitate ale unor tineri care încearcă să ascundă pro
priile lipsuri de pregătire prin lovirea intenționată a adversarului, prin ■ 
joc brutal, periculos, prin proteste repetate la adresa arbitrilor etc. Ce ■ 
satisfacție îți poate dărui golul - chiar cel al victoriei - înscris cu H 
prețul accidentării portarului advers ? Fără corectitudine, fără sportivi
tate deplină, fără respectul față de adversari și față de spectatori o 
asemenea victorie este total lipsită de glorie și de valoare morală. Cum 
spuneam, asemenea regretabile stări de lucruri pot fi consemnate destul 
de frecvent în evoluțiile unor echipe de fotbal, rugbi, baschet, polo sau 
handbal, ca și ale unor sportivi care participă la diferitele competiții 
de box, lupte, atletism ș. a.; aceasta în ciuda unor severe sancțiuni H 
aplicate de federațiile de specialitate. Lista „suspendaților" pe mai ■ 
multe etape este prea lungă pentru a-i face lectura.

Cu aceasta nu se încheie însă, ci, de fapt, abia începe examenul 
etic la care trebuie să răspundă zi de zi sportivii noștri. Pentru că a 
nu putem in nici un caz admite ca ținuta morală să fie părăsită -■ 
așa cum se mai întîmplă — la poarta stadionului. Ea trebuie să-l inso-■ 
țească permanent pe sportiv, în întreaga lui comportare, în întreaga ■ 
lui viață și- activitate. 3

Deseori sint organizate diferite tabere sau centre de ■ 
pregătire pentru sportivii fruntași. Aici nu mai sînt spectatorii care 
să-și manifeste dezaprobarea față de nerespectarea cerințelor moralei 
socialiste și unii sportivi cred că își pot permite orice. In loc să răs
plătească prin eforturi sporite condițiile excelente de pregătire, ei reci
divează în acte de indisciplină — nerespectarea programului, întirzieri 
și absențe de la antrenamente, ba, uneori, chiar și alte abateri, grave, 
de la normele de conduită și viață sportivă. Nu de mult, unii sportivi 
cum ar fi luptătorul B. Elias, halterofilul A. Sandu, atfeții N. Maxim și 
I. Duțu au fost scoși din diferite loturi pentru astfel de comportări.

In deplasările noastre prin țară întîlnim adesea și echipe sau 
sportivi ale căror performanțe sint mai puțin cunoscute. Dar, ei repre- I 
zintă orașul și regiunea în care trăiesc, întreprinderea sau școala unde ■ 
muncesc sau învață și, ca atare, viața și activitatea lor este urmărită ■ 
cu mare interes de foarte mulți oameni ai muncii. Sînt, oare, toți acești 
sportivi exemple de conduită morală pe stadioane și în afara lor ? In 
marea lor majoritate, da. Nu lipsesc însă nici excepțiile. Unele din >,ve
detele" din orașele lași, Constanța, Galați, Craiova — și, desigur, altele 
- au redus total greșit noțiunea de sport la obținerea unei performanțe 
(adesea mediocră) și sînt convinși că dacă au marcat un gol au tot 
dreptul să se plimbe — îmbrăcați cit mai excentric — cu nasul pe sus, 
pe bulevarde. Dar „vedeta" nu primește întotdeauna elogiile așteptate.

I Nu înțelege de ce. Nici o clipă nu se gîndește că oamenii au uitat de 
golul marcat în minutul 90 și. în schimb, și-au adus aminte că „sportivul 

I X" stă pînă noaptea tîrziu prin restaurant, că n-a mai dat de multe zile 
pe la fabrică sau că, în școală, se chinuie tot la granița mediilor de 4 

| sau 5 ! In loc de muncă, goană după căpătuială. In loc de seriozitate 
și temeinică rostuire multilaterală a vieții — drumuri periculoase, rătăciri.

I De ce oare nu urmează acești tineri exemplul celor buni, celor care prfn 
întreaga lor comportare, ținută, viață de familie și pasiune pentru muncă 
și învățătură și-au cîștigat o profundă prețuire ?

I „Socialismul - se arăta în raportul prezentat de tovarășul Nicolae 
ICeaușescu la cel de al IX-lea Congres al partidului — a deschis tinere

tului nostru perspectivele afirmării elanului și entuziasmului său, i-a 
creat condiții optime de dezvoltare multilaterală”. Este pentru noi toți cea 
mai înaltă îndatorire să răspundem prin fapte, prin performanțe spor
tive cit mai ridicate, printr-o comportare exemplară pe stadioane și în 

Lafara lor, acestor condiții minunate care ne luminează prezentul și care 
ne-au deschis larg porțile viitorului.

un ■Iau 
pe 
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BASCHET

Dinamo București - Universitatea Cluj,
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simbata
• VOLEI — Sala Giulești, cu începere de la ora 16,30 : Medicina 

—I.S.E. București (f), Rapid—C. P. București (f), I.C.F.—Construcții 
București (m), meciuri in campionatele la categoriile A șl B.

• SCRIMĂ. — Sala de sport a Facultății de drept, cu Începere 
de la ora 16: calificările pentru Cupa României la spadă și sabie.

• GIMNASTICA. — Sala Tineretului, ora 18 : faza pe Capitală 
a campionatului republican de juniori.

• BASCHET. — Sala Floreasea, incepind de la ora 17,30 : Poli
tehnica H București—Politehnica Brașov (m. B), I.C.F.—Steaua 
<m. A).

• RUGBI. — Teren Constructorul, ora 15,30 : Constructorul— 
Precizia Săcele (cat. A).

• BOX : Terenul sportiv al Uzinei „23 August" (stația I.O.R.), 
de la ora 19 : „Cupa Metalurgistul?.

Idumimca
• VOLEI. — Sala Giulești, cu începere de la ora 8,30 : Univer

sitatea—Medicina Cluj (f). Progresul—Tricotajul roșu Brașov (f), 
Wugresul—I.C. Arad (m), meciuri in campionatele la categoria B i

I
I
I

I

I
I

cel mai important meci de miine
Azi șl mîine, o nouă etapă în cam

pionatul masculin de baschet. Pe prim 
plan se situează partida dintre Dinamo 
București și Universitatea Cluj, un a- 
devărat derbi al întrecerii dintre cele 
mal - bune echipe din țară, în cadrul că
ruia vom vedea evoluînd jucători de 
valoare printre care Mihai Albu, Marian 
Spiridon, Gh. Novac, Horla Demian, Ma
tei Riihring ș a. Un alt meci atractiv se 
dispută la Galați, între formația locală 
Politehnica si Rapid BucureșU. O întll- 
nire de tradiție, cu rezultate care au 
alternat în favoarea ambelor echipe. In 
campionatul trecut, de pildă, în tur vic
toria a revenit studenților cu 81—74, 
pentru ea în retur rapidiștli să se revan
șeze cu 76—66.

Celelalte jocuri ale etapei a IV-a a 
campionatului republican sint : I.C.F. — 
Steaua, Politehnica București — Dinamo 
Oradea, Steagul roșu Brașov — Acade
mia Militară și Universitatea Timișoara 
— Medicina Tg. Mureș.

Tot azi și mîine vor avea loc meciurile 
inaugurale ale categoriei B, seria I (e-

chipe studențești). Se vor disputa parti
dele Universitatea București — Medicina 
Timișoara, Politehnica II București — 
Politehnica Brașov, Știința Petroșenl — 
Politehnica Iași, Politehnica Cluj — Con
strucții București, Pedagogic Oradea — 
Universitatea Craiova la băieți ; I.C.F. 
— Arhitectura București, Universitatea 
București — Medicina Cluj, Politehnica 
Brașov — Pedagogic Constanța, Univer
sitatea Timișoara — Medicina Tg, Mu
reș, Medicina Iași — Construcții Bucu
rești la fete.

VP L E!

HANDBAL

FEMININE

SERIA I :

1. Argeș-L-Ploiești 6 3 1 2 66:50 18
2. Dobrogea 5 3 1 1 -64 :36 12 v
3. București 5 3 0 2 56:44 11
4. Galați 4 3 0 1 50:30 10
5. iași+Bacău + Suceava 6 0 0 6 20:96 5

SERIA A n-A:

1. Crișana+Maramureș 7 3 1 3 72:66 16
2. Oltenia 6 4 0 2 77:43 14
3. Cluj+Hunedoara 6 5 0 1 72:48 14
4. Banat 5 1 2 2 45:53 9
5 Brașov+Mureș-A. M. 6 0 1 5 36:84 7

După un timp destul de înde 
lungat, iubitorii sportului cu mănuși 
din orașul Tr. Severin au vizionat 
zilele trecute o reuniune amicală, 
la care 
Iul Tr. 
Gazdele 
17—3.

au participat echipele Meta- 
Severin și Vagonul Arad, 
au cîștigat cu scorul de

Mircea Focșan-coresp.

PUNCTELE DE REPER ALE ETAPEI A ll-A
IN CATEGORIILE A SI B

:i 
I 
I 
I 
I

Etapa de miine programează ultimele 
jocuri din cadrul primei părți a între
cerii echipelor feminine din scria I. A- 
ceste jocuri, după consumarea cărora 
vom putea ști campioana de „toamnă” 
a acestei competiții — vor aduce în mod 
sigur o și mai strinsă grupare a celor 
10 formații în clasament. Spunem acest 
lucru deoarece în cadrul ultimei etape 
sînt programate cîteva partide între e- 
chipe cu poziții foarte apropiate în cla
sament : Rulmentul Brașov—Universi
tatea Timișoara; Progresul București— 
Liceul nr. 4 Timișoara și Mureșul Tg. 
Mureș—Confecția București. în afară de 
aceste trei jocuri, etapa de mîine mai 
are incluse în programul ei încă două 
tntîlniri: Rapid București—Tractorul 
Brașov și Universitatea București— 
Voin/a Sighișoara. Comportarea slabă 
din ultima vreme a echipelor Tractorul 
și Voința face ca gazdele să fie net fa
vorite.

In întrecerea echipelor masculine din 
seria I sînt programate trei meciuri a- 
mînate din etapa a VIII-a i Rafinăria 
Teleajen—Dinamo Brașov, Dinamo Ba
cău—G.S.M. Reșița șl Agronomia Iași— 
Politehnica Timișoara. In celelalte serii 
ale campionatului sînt programate etape 
complete, ieșind în evidență unele jocuri 
derbi: Voința Odorhei (locul I) — 
S.S.E. Buzău (locul II) în seria a II, a 
feminină și Universitatea Cluj — Poli
tehnica Galati în întrecerea echipelor 
feminine studențești.

Programul manifestațiilor sportive din 
acest sfîrșit de săptămină are darul să 
satisfacă pe iubitorii de volei din Bucu
rești (9 partide), Iași, " 
șov, Cluj (cite ~
Arad, G. Turzii, 
Sibiu, Petroșeni, 
Ploiești, Brăila, 
(cîte o partidă), 
prinzlnd foarte multe întîlniri de mare 
atractivitate, pe care avem toate motivele 
să credem că le va urmări un public 
și mai numeros decît săptămîna trecută. 
Iot așa cum e normal să sperăm că 
echipele își vor respecta și răsplăti spec
tatorii prin realizarea unor jocuri de ca
litate superioară, acționînd cu maximum 
de combativitate, dar și în spiritul u- 
nei depline sportivități. Adică, la uni
son cu publicul, a cărui comportare la 
prima etapă a fost dominată în genere 
de corectitudine, de un 
îndeobște n-a ieșit din 
tivității.

Gît privește punctele 
joră ale „agendei”, ele 
stabilit pe un program care, apreciat din

Bacău, Bra-
2), B. Mare, Oradea, 
Tg. Mureș, Mt Ciuc, 

Timișoara, Craiova, 
Galați și Constanța 
Un program bogat, cu-

entuziasm care 
granițele obieo

de atracție ma- 
sînt ...greu do

multiple privințe, e 
un capăt la celălalt, 
rile care ni se pare că făgăduiesc a se 
ridica la un nivel mai înalt: Rapid— 
C.P.B. ((), Dinamo—Politehnica Timi
șoara, Semănătoarea—Electroputere Cra
iova și Progresul—T.C. Arad (m). 
Capitală ; iar în provincie: 
Bacău—Steaua București,
llrăila—Politehnica Galați, 
Brașov--Petrolul Ploiești, Ind. 
O. Turzii—. ’ * ' 
sitatea Cluj 
sătura P.
și Universitatea Craiova—Penicilina Iași 
(f). Rețin totodată atenția întrecerile 
din seria secundă de la „B* ale echi
pelor studențești, de la care, dacă deo
camdată e firesc ca în anumite cazuri 
să pretindem ceva mai puțin pe plan 
tchnico-tactic, putem însă cere și aștepta 
dispute oricum mai animate, purtînd am
prenta avîntului tineresc, caracteristic 
vîrstei jucătorilor și jucătoarelor ce 
compun formațiile respective.

?5 p
s-au desfășu- 
întrecerile de

Pe lacul Herăstrău 
rat duminica trecută 
iahting din cadrul „Cupei I.S.E.”, or
ganizate de către clubul studențesc 
I.S.E. București. Gele trei regate ale 
concursului s-au disputat pe un 
vînt prielnic. Iată care sînt clasa
mentele finale la cele trei clase în
scrise pe programul competiției t 
clasa finn: 1. Nicolae Opreanu
(Electrica I.D.E.B.), 2. Petre Svoboda

sala Dinamo, cu începere de la ora 9 : Metalul—Voința Botoșani 
(f). Semănătoarea—Electroputere Craiova (m), Dinamo—Politehnica 
Timișoara (m), meciuri in campionatele la categoriile A șl B.

• SCRIMA. — Sala de sport a Facultății de drept, cu începere 
de la ora 8 : calificările pentru Cupa României la spadă și sabie.

• GIMNASTICA. — Sala Tineretului, ora 9 s faza pe Capitală a 
campionatului republican de juniori.

UNDE MERGEM?
• HANDBAL. — Teren Progresul, ora 10 : Progresul București 

—Liceul nr. 4 Timișoara (f. I) ; stadion Tineretului, de la ora 9 : 
I.C.F. București—Institutul pedagogic Bacău (f. H), I.C.F. Bucu
rești—Institutul pedagogic Bacău (m. II), Universitatea București— 
Voința Sighișoara (f. I), Universitatea n București—Politehnica 
Brașov (m. n), I.S.E. București—Universitatea II București (f. II) ; 
teren Giulești, ora 15,15 : Rapid București—Voința București (m. II), 
Rapid București—Tractorul Brașov (f. I).

• BASCHET. — Sala Floreasea, tnceptnd de la ora 8 î Univer
sitatea București—Universitatea II Cluj (f. B), Universitatea Bucu
rești—Medicina Timișoara (m. B), Dinamo—Universitatea Cluj

interesant 
Iată totuși

<ie la 
meciu-

h*
Viitorul

Progresul' 
Tractorul 

sîrmei 
■A.S.A. Sibiu (m), Univer- 
' — Dinamo București, Țe- 

Neamț—I.C.F. București

IA H TING

I. S. E.“
(Electrica I.D.E.B.), 3. Radu 
tireanu (Electrica I.D.E.B.); 
snipe: 1. Electrica I.D.E.B.
Popovic! -f- Titus Doctor), 2. I.S.E. 
(D. Podeanu -(*■ I. Alterovici), 3. I.S.E. 
(N. Henegaru -ț- A. Golfescu),- clasa 
F.D.: 1. I.S.E. (K Predescu -ț- b. Pre- 
descu junior). Pe echipe „Gupa 
I.S.E.” a revenit veliștilor de la 
Electrica I.D.E.B. care au totalizat 
8 225 p.

Mînăs- 
clasa 

(Dor el

(m. A), Politehnica București—Dinamo Oradea (m. A), I.C.F.—Arhi
tectura (f. B).

• ATLETISM. — Parcul „23 Augusts (in dreptul Teatrului de 
vară), de la ora 9,15 : etapa pe Capitală a campionatului republican 
de cros.

• BOX. — Casa de cultură a raionului „Tudor Vladimirescu** 
(str. Turturele), ora 10: BucureșU—Dobrogea (meci în cadrul cam
pionatului republican pe echipe).

• RUGBI. — Stadion Dinamo, cu începere de la or» 9,30: Di
namo—Universitatea Timișoara, Grivlța Roșie—Farul Constanța 
(cat. A) J teren Tineretului IV, ora 11,30: Știința Institutul de con
strucții—Ș. N. Oltenița ț teren Tineretului II, ora 12,45 : Arhitectura 
—Aeronautica; teren Politehnica, ora ÎS: Politehnica—Vulcan; teren 
GiuleșU, ora 15: Rapid—Olimpia (cat. B).

• FOTBAL. — Stadion Giulești, ora 9,30: Tehnometal Bucu
rești—Metalurgistul București (juniori); teren „Timpuri Noi1*^ ora 
9,30 : FI. roșie București—ș.N. Oltenița (juniori), ora 11 s FI, roșie 
București—ș.N. Oltenița (cat. C); stadion Politehnica, ora 9,30 : 
știința București—Steaua București (juniori), ora 11 s Știința Bucu
rești—C.F.R. Pașcani (cat. B); stadionul „23 August”, ora ÎS,15 : 
Dinamo București—C.S.M.S. Iași (cat. A), ora 15: Progresul Bucu
rești—Petrolul Ploiești (cat. A).

• CICLOCROS. — Stadionul Steaua (bd. Ghencea), ora 0,301 
plecarea în întrecerea dotată cu „Cupa Steaua"^



'e pregătiri se fac pentru o evoluție FOTBAL

irespunzătoare in Campionatul Europei?I
Dintre zeci de însemnări

curînd, în ziarul nostru a apărut articolul: 
bine să discutăm ÎNAINTE decît DUPĂ" 
re a fost analizată comportarea nesatisfă- 
re a echipei naționale In jocul internațional 
1 susținut cu echipa R.D. Germane. Un nou 
internațional — de astă dată oficial — bate 

■ă. La 2 noiembrie .tricolorii" vor Inlllni 
curești selecționata Elveției în cadrul Cara
tului Europei. Iar după această partidă 
ază cea cu Italia, la 26 noiembrie și cea 
ipru, la începutul lunii decembrie. Se pune, 
r, întrebarea: cum se pregătesc selecțio- 
ii noștri pentru aceste jocuri ? S-au luat 
măsurile pentru o evoluție corespunzătoare 

velul competiției în care participăm ?
i căutat să aflăm răspunsurile într-o discuție 
ie Oană, unul din antrenorii echipei natio-

— Dorim să informăm pe cititorii ziarului 
■ lespre pregătirile pe care le efectuați cu fot- 

>aliștii selecționați pentru „startul" din „Cam
pionatul Europei". După cîte știm aceștia au 
ost reuniți pentru cîteva zile la Snagov. Cu 

•e scop ?
Am urmărit ridicarea gradului de pregătire 

cătorilor susceptibili de a apărea in formația 
u meciul din 2 noiembrie. La antrenamen- 
care au avut loc s-a pus un accent deosebit 
mbunătățirea capacității de efort a jucăto- 

De asemenea, am insistat asupra perfec- 
rii ideii tactice de joc în vederea măririi 
citații în atac și a siguranței în apărare. 
1 pe posturi și compartimente, omogenizarea 
>ei in ansamblu și a cuplului de înaintași 
■aii — în special — au stat în atenția noas- 
in acest scurt interval de timp.

-- Cu ce jucători s-au efectuat aceste pre
gătiri ?
Inițial trebuia să dispunem de 20 de jucă- 
dar din cauza unor indisponibilități, precum 
faptului că unii fotbaliști au fost angrenați 

ocurile oficiale internaționale ale echipelor 
i’lub, n-am avut la dispoziție decît 12 .' 
îru, Popa, Sătmăreanu, C. Dan, Hălmăgeanu, 
weiller VI, D. Popescu, Lucescu, Stoicescu. 
u, Sorin Avram și Pîrcălab.

— Și ceilalți ?
Portarul Constantinescu, Nunweiller III, 

rgheli și Badea sînt indisponibili. Sperăm 
să putem conta cît mai curînd pe unii 

•e ei. Portarul M. Ionescu, Dridea, Barbu și 
in au rămas Ia echipele lor deoarece acestea 
ivut de susținut meciuri, după cum știți. In 
ul „Cupei campionilor europeni" și „Cupa 
elor tîrguri".

■— Cum ați reușit totuși să vă îndepliniți 
obiectivele propuse cu atîtea absențe în Iot ? 
Credeți că pregătirile efectuate sînt destul

de edificatoare pentru a vă forma o părere 
asupra echipei pe care o veți alinia în me
ciul cu Elveția ?

— La antrenamentele și jocurile pe care le-am 
susținut la Snagov cu Petrolul și lotul olimpic 
s-au cristalizat unele probleme, altele au rămas 
încă de rezolvat. Acestea din urmă depind de 
forma pe care o vor atinge jucătorii pînă în 
ajunul meciului. Mai avem Insă la Indemină 
etapa din 23 octombrie, jocul amical cu echipa 
franceză Sochaux (26 octombrie) și încă o săp- 
tămînă de muncă pînă la meciul cu Elveția. Con
sider ca edificator doar faptul că In această pe
rioadă s-au realizat pași înainte în ce privește 
conținutul jocului echipei și accentul pus pe 
eficacitate, deoarece ore întregi am lucrat cu 
înaintașii numai In această direcție. Cuplul îna
intașilor centrali Iancu — Stoicescu, folosit In

scontat. Noi n-am renunțat la el deoarece s-a 
observat, Intr-adevăr, o schimbare In bine In 
ceea ce privește eficacitatea lui In joc. Dumi
trul II va fl folosit de aici Înainte în lotul olim
pic, de unde noi vom avea posibilitatea sâ-1 
mărim mai Îndeaproape și... cine știe !

ur-

I
I
I

Convorbire cu ILIE OANĂ
aceste zile, a exersat numai combinații cu accent 
pe finalizare.

— Există observația că deși Stoicescu șt 
Iancu au mai jucat împreună, ei nu alcătu
iesc încă un cuplu sincron. Ambii sînt ju
cători de pătrundere, cu forță de șut, dar 
nu-și servesc unul altuia baloane ușor de 
finalizat. După părerea noastră, Badea ar fl 
cel mai indicat. Apoi, să nu-1 uităm pe 
Dridea, care manifestă o formă bună la 
această oră. Nu ar fi de preferat alături de 
Iancu sau Stoicescu, sau împreună cu Badea, 
dacă acesta se va însănătoși ?

— Observația este justă. Am lucrat mult cu 
ei pentru remedierea acestor lipsuri. Fără În
doială, contăm pentru aceste posturi și pe Dridea 
și Badea. Nu este însă vorba acum de alcătuirea 
definitivă a cuplului atacanților centrali, ci numai 
de încercări și verificări. Principalul constă în 
găsirea acelei formule care să asigure o forță 
mai mare de atac liniei de înaintare. Dridea, 
Stoicescu, Iancu, Badea sînt jucătorii cei mai in
dicați, după părerea mea, pe aceste posturi.

— O altă soluțte care, după cum vedem, 
nu intră în vederile dv. ar fi aceea a che
mării Iui Dumitriu II în lotul lărgit. El a 
manifestat o formă bună în jocurile de cam
pionat. De ce nu este încercat ?

— în jocurile inter-țări In care a fost folosit 
Dumitriu II nu a reușit să dea randamentul

— Ce speranțe vă dă Mîndru ? Ce ne pu- . 
teți spune, în general, despre jucătorii din I 
apărarea imediată a echipei ?

— Mîndru se prezintă satisfăcător. El, M. Io- ■
nescu și Constantinescu sînt oamenii cu care I 
avem cea mai puțină bătaie de cap. Fără să 
mă îngrijorez prea mult, trebuie să vă spun că I 
C. Dan nu are încă o formă corespunzătoare. 1 
Hălmăgeanu este complet refăcut, dar va trebui ■ 
să mai insistăm asupra Iui pentru a-1 aduce la | 
forma sportivă cerută de nivelul unui meci de 
importanța celui cu Elveția. Nunweiller VI este, I 
cred, jucătorul cel mai în formă. Pentru postul ■ 
de half dreapta avem încă probleme. Ghergheil . 
este indisponibil, așa că singurii candidați sînt | 
Surdan și D. Popescu. Cel mai bun va ocupa 
postul. |

— Intrucît despre înaintașii centrali v-ați * 
spus părerea, vă rugăm cîteva cuvinte și . 
despre extreme... |

— Pentru cele două posturi candidează: Lu
cescu, Sorin Avram și Pîrcălab. Forma cea mai I 
bună o manifestă Lucescu. Ceilalți doi vor tre- * 
bui să lupte pentru a merita un loc în națională. ■

— îl vedeți cumva pe Pîrcălab pe... tușă ? |
— Pînă la această oră forma Iui nu este con

vingătoare. Și apoi, să nu uităm că în meciul I 
cu R.D.G. a jucat sub orice critică. El rămîne * 
un jucător care nu se angajează cu toată capa- ■ 
citatea, nu luptă în careu pentru finalizare. Or. I 
fotbalul modern cere înaintașilor să aibă și aceste 
caracteristici. Mai mult ce aș putea spune ? I 
Pîrcălab trebuie să devină mai bătăios, altfel... * 
va sta și pe tușă. .

Acestea sînt datele pe care ni le-a furnizat I 
Ilie Oană, unul dintre antrenorii echipei națio
nale. După cum reiese din cele de mai sus se I 
poate trage o primă concluzie, că pentru o cît ■ 
mai bună comportare în „Campionatul Europei", ■ 
se muncește. Este, de asemenea, lăudabilă ini- | 
țiativa promovării lui Lucescu. Antrenorii tre
buie să pună un și mai mare accent pe ridica- I 
rea potențialului fizic al jucătorilor și al ritmu- ■ 
lui de joc în așa măsură, încît echipa națională . 
să acționeze asemenea unui „motor" din primul | 
pînă în ultimul minut de joc. Meciul public care 
va avea loc miercurea viitoare cu echipa Sochaux ■ 
ne va da posibilitatea să găsim răspunsuri și la I 
alte probleme care stau în fața echipei naționale.

CRISTIAN MANTU

• Apropo de situația din fruntea 
clasamentului categoriei A. Cineva — 
in cunoștință de cauză — îmi spunea 
că suporterii Rapidului nu sînt supurați 
atit de faptul că echipa lor se află pe 
poziția a treia, cît mai ales că Progre
sul e pe locul 11 Și încă ceva: singura 
lor consolare e că Dinamo și Steaua..,

• Steaua a readus la conducerea teh
nică a echipei, în calitate de consilier, 
pe ing. Pir sil Economu. Din păcate, nu 
pot fi readuși in formație șl Apolzan, 
Voinescu, Done, Vasile Zavoda... Totuși...

• Elek Schicartz — antrenor la Ein
tracht Frankfurt (dintr-un interviu a- 
cordat ziaristului francez Pierre Lame- 
igner): „Eu sînt împotriva antrena
mentului divizat pe compartimente (fac
tori, n.n.): unul fizic, celălalt tehnic 
sau tactic. Sînt, mai ales, împotriva tu
rurilor de teren și a demarca jelor gra
tuite.

Metoda mea ? Totul trebuie făcut cu 
balonul. Atît antrenamentul de încălzire 
individuală, cu progresie de la 1 — 3 
cît și antrenamentul colectiv, lin sprint 
cu balonul la picior, cu adversar în 
față sau în spate este mai valabil decît 
fără adversar44.

• O absență decisivă la Dinamo 
București: Neln Nunweiller (111).
o scurtă convorbire cu doctorul echipei 
naționale, Nicolae Stănescu (care l-a 
avut în supraveghere pe fotbalistul di 
uamovist).

— Ce are ?
— In jocul cu Rapid a suferit o en

torsă totală la genunchiul drept. După 
imobilizarea ghipsată de două săptămîni 
și-a reînceput antrenamentele... Deocam 
dată, sub formă dc cultură fizică me
dicală.

— pentru cînd prevedeți reintra
rea ?

— Peste două-trei săptămîni...
...de emoții pentru portarii dinamo- 

viștilor.
• Tudor Vasile — „Școala victoriei* 

(lucrare aflată în pregătire) : „Toate 
execuțiile telurice își au rațiunea de a 
exista în scopul tactic pentru care sînt 
efectuate. 0 execuție tehnică fără obiect 
tactic (realizată pentru satisfacția pur 
personală a jucătorului în cauzăV sea
mănă cu situația în care un ostaș, în 
plină luptă, ar trage cu arma într-uii 
stol de vrăbii, în loc să țintească asupra 
inamicului...*

Comentariile sînt de prisos.

VALENTIN PÂUNESCU

n vederea meciului de la Rm. Vîlcea

ECHIPA DE JUNIORI
A R. D. GERMANE

JOSIT ASEARĂ ÎN CAPITALĂ
rganizarea meciului international de 
ori ROMÂNIA—R. D. GERMANĂ 

• Im. Vîlcea a trezit un interes deose- 
în rîndul amatorilor de fotbal din 
stă frumoasă localitate. Mul|i din
ei au asistat, în această săptămînă, 
iregătirile fotbaliștilor noștri. Evolu- 
lor în partida cu echipa Chimia Go- 
, din campionatul regional, a fost 
udată. Scor: 9—0 în favoarea ju- 
ilor. Antrenorii Ola și Dumitrescu 
s-au fixat încă asupra formației pe 

o vor alinia duminică.
eamintim lotul juniorilor români: 
dovan, Dumbreanu, Aldea, N. Tones- 
Ciupitu, Gh. Ionescu, Cojocarii, 

sin, Profir, Crefu, Nistor, Marica, 
•'toacă, Etern, Manea, Stoicescu și 
,naru.
otul de juniori al R.D. Germane a 
t aseară pe aeroportul Băneasa. Oas- 
i au rămas peste noapte în Capitală 
și vor continua drumul în cursul di- 
eții de azi, cu autobuzul, spre Rm. 
ea. La sosire, antrenorul Manfred 
ifer ne-a declarat că formația este 
8, alcătuită în vederea viitoarei edi- 
a turneului U.E.F.A. Echipa a sus- 
it pînă acum, două partide amicale: 
Belgrad, 0—1 cu Iugoslavia și la 
nkfurt pe Oder, 0—1 eu U.R.S.S. 
toate că noua echipă a suferit aceste 

■îngeri, Manfred Pfeifer privește cu 
imism viitoarea comportare a forma- 

sale: „Deocamdată, ne-a spus el, 
tăm să rodăm echipa în vederea tur- 
lui U.E.F.A. din Turcia. Sperăm că 
uceastă formafie, ca și cele din ul
ii ani (n.r. in anul 1965 echipa R.D. 
nune a cîștigat turneul U.E.F.A.) 
tu’6u o comportare frumoasă*.
atfi „unsprezecele" probabil pentru 
uiul de la Rm. Vîlcea 1 Tlattner — 
slow, Kersten, Rakel, Dost — Brăm- 
r, Lindemann — Schiitze, Jahn, Her
on, Bast.
focul va ti condus de arbitrul bol- 
t A. Sverev ■— ajutat la tușe de 
Roșu (Buc.) și Al. Alexe (R, Viluea).

înaintea etapei a IX-a

Arbitri, formații

In cadrul lecfiei de tehnică individuală tinerii jucători ai clubului 
Dinamo București exersează lovirea balonului cu capul.

însușirea corectă a «cestui procedeu tehnic este verificată apoi în 
condiții de joc Foto : Marian Bozan

probabile, clasament
STEAGUL ROȘU - RAPID

Arbitri: Z. Drăghici, R. Cocoi, 
N. Negoiță — toți din Constanța.

STEAGUL ROȘU ! Pîlcă-Ivănces- 
cu, Jenei, Campo, Naghi-Pescaru, 
Năftănăilă-Necula, Goran, Gane, 
Selimessi (Gyorfi).

RAPID: Răducanu-Lupescu, Mo- 
troc, C. Dan, Greavu — Dinu, Ja- 
maischi — Năsturescu, Du
mitriu II, Ionescu, Codreanu 
(Kraus).

Meciul se dispută la Făgăraș, 
întrucît terenul din Brașov este 
suspendat.
UNIVERSITATEA CLUJ-STEAUA-

Arbitri: P. Sotir-Mediaș, E. Buc- 
șe-Sibiu, M. Jspas-Mediaș.

UNIVERSITATEA CLUJ I Rin- 
gheanu-Pexa, Costin, Grăjdeanu, 
Cîmpeanu-Mustățea, Bretan (Al. 
Vasile)-Marcu, Ivansuc, Adam, Szabo 
(Uifăleanu).
, STEAUA : Suciu-Petescu, Hălmă
geanu, D. Nicolae, Sătmăreanu- 
Jenei, Vigu-Micu, Raksi, Voinea, 
Creiniceanu.

DINAMO BUCUREȘTI—C.S.M.S.
Arbitri: N. Cursaru — Ploiești, 

Gh. Comănescu-Cîmpina, V. Gligo- 
rescu-Ploiesti.

DINAMO BUCUREȘTI3 Nicules- 
cu-Popa, Ivan, Nunweiller IV, Sto- 
enesou-G he rgheli, (Dinu), Nun
weiller Vl-Pîrcălab, Frățilă, D. Ene, 
Hai du.

CJS.M.S. î Constantinescu-Malschi, 
lanul. Pop, Deleanu-Ștefănescu, 
Lupulescu-Gălățeanu, Stoicescu, Cu- 
perman, Incze IV.
PROGRESUL BUCUREȘTI-PETROLUL

Arbitri î T. Ritter-Timișoara, Tr. 
Cruceanu-Arad, St. Birăescu-Timi- 
șoara.

PROGRESUL! Î Mîndru-V. Popes
cu, Măndoiu, Peteanu, Colceriu- 
Mafteuță, Șoangher-Oaid’ă, Matei, 
Mateianu, Țarălungă.

PETROLUL 3 M. Ionescu-Pahon- 
țu, Boo, Florea, Mocanu-Dincuță, 
Dragomir-Oprișan (Roman), Drîdea 
I., Moldoveanu, Dridea II.

DINAMO PITEȘTI-ȘTIINȚA CRAIOVA
Arbitri s M. Niță, C. Niculescu, 

C. Sotir — toți din București.
DINAMO PITEȘTI: Coman-I. Po

pescu, Barbu, I. Stelian, Badea- 
Dobrin, Țîrcovnicu -C. Radu, Naghi, 
Turcan (Eftimie), Prepurgel.

ȘTIINȚA CRAIOVA 3 Papuc-Mi- 
hăilescu I, Mincă, M. Marcel, De- 
liu-Strîmbeanu, Ivan- Niță, Sfîrlo- 
gea, Oblemenco, Cîrciumărescu.
FARUL-POLITEHNICA TIMIȘOARA

Arbitri': N. Mihăilescu, Gh. Ol- 
teanu, G. Ghemingian — toți din 
București.

FARUL: Manciu-Georgescu, Ma- 
-țeș, Tîlvescu, Pleșa-Zamfir, Koszka- 
Ttifan (Ologu), Iancu, Manolache 
Kallo.

POLITEHNICA TIMIȘOARA : 
Popa-Bodrojan, Petrovici, Lereter, 
Rotaru-Grizea, Mihăilă-Regep, Sur
dan, Popanică, Mițaru.
U.T.A.-JIUL

Arbitri : I. Drăghici, N. Fetri- 
ceanu, C. Popa-toți din București.

U.T.A. : Gornea-Birau, Bacoș, 
Mețcas, Igna-Comisar, Chivu-Axen- 
te, Tr. Popescu, Jac, Moț.

JIUL î I. Vasile-Șerban, Dan, Pop, 
Speriosu-Stocker, Crăciun (Sandu)- 
Martinovici, Libardi, Casandra, Pe- 
ronescu.

Meciul se dispută la Timișoara, 
deoarece terenul din Arad este sus
pendat.

CLASAMENTUL
1. Progresul 8 5 3 0 10- 4 13
2. Știința 8 6 1 1 13- 9 13
3. Rapid 8 3 3 2 14- 7 9
4. Dinamo Buc. 8413 16-12 9
5. Farul 7 3 3 1 11- 8 9
6. Steaua 8 3 2 3 13- 8 8
7. Petrolul 7 3 2 2 9- 7 8
8. Dinamo Pit. 8404 11-11 8
9. U.T.A. 8 1 5 2 7- 9 7

10. Politehnica 8 2 2 4 9-12 6
11. C.S.M.S. 8224 9-21 6
12. Jiul 8215 16-13 5
13. St. roșu 8134 7-17 5
14. Universitatea 8125 3-10 4



Hotăuri importante de actualitate
--a itoaia a avut ioc cel de al 

XXiV-iea Congres al Federației 
Internaționale de Rugbi Amator 

federația 
a fost re- 
Isvoranu,

— F.I.R.A., la care 
ncastra de specialitate 
prezentată de tov. I. 
secretar general.

Printre principalele 
discutate s-au numărat cele le
gate de activitatea competițjo- 
iia.a pe pian internațional și de 
aplicarea regulamentului de joc. 
Congresul a mat o serie de hotă- 
rin pe care le vom aminti, pe 
scurt, ele prezentînd 
imediat pentru noi.

Astfel, la aruncările de 
balonul se consideră a fi în joc 
imediat ce a părăsit mîna celui 
ce execută repunerea, în conse
cință „culisajul", adică schimba
rea locului jucătorilor după a- 
cest moment în cadrul liniei pro
prii, devenind un fapt permis. 
De asemenea, s-a făcut preciza
rea că repunerea rapida (înainte 
de formarea liniilor) este per
misă indiferent de situația din 
teren, dar cu condiția ca balo
nul să nu fi fost atins (nici în 
afara terenului) de către altci
neva decit de către repunător.

Pe viitor, plaeajul-cravată, con
siderat neloial, este interzis și se 
sancționează cu lovitură de pe
deapsă.

în ce privește arbitrajul pro- 
priu-zis s-a hotărît ca în fiecare 
an, în luna mai, să aibă loc în 
Italia un curs pentru candidați- 

2 
a 

F.I.R.A. Fără absolvirea unui a- 
semeriea curs nu va mai fi rati
ficată nici o delegare de arbitru 
în competițiile oficiale F.I.R.A. 
Ca amănunt semnificativ cu pri
vire la această hotărîre, subli
niem că în toate țările cu rugbi 
dezvoltat problema unității de 
vederi în arbitraj este acută. 
Spre exemplu, abia în acest an 
a avut loc prima consfătuire a 
tuturor arbitrilor din Marea 
britanie... Mai semnalăm că 
fost proiectat un film-școală 
care de-a lungul a 4 minute 
joc s-au putut înregistra 44 
infracțiuni sancționabile cu 
vitură de pedeapsă I

întrecerile internaționale 
fost de asemenea subiectul a 
meroase discuții. Ediția 1967 a 
Cupei Națiunilor (F.I.R.A.) va 
cuprinde o grupă finală din care 
fac parte Franța, România, Ita
lia și Portugalia. In această a 
Il-a ediție echipa noastră va 
juca cu Franța la 27 noiembrie 
1966 la București, cu Portugalia 
în prima jumătate a lunii aprilie 
în Portugalia și cu Italia la 14 
mai la București. Meciurile au 
termen limită 30 iunie 1967. Din 
grupele de calificări fac parte 
Suedia. Polonia și Belgia (grupa 
I), respectiv Cehoslovacia, Olan
da. Spania și Maroc (grupa a 
Il-a). Echipele din grupa I și a 
Il-a vor trebui să joace toate 
meciurile pînă la 15 mai 1967, 
iar cîștigătoanele grupelor, în
tre ele, pînă la 15 iunie.

Și problema jucătorilor tineri 
a intrat în sfera preocupărilor 
acestui congres, stabilindu-se li
mita superioară de vîrstă a ju
niorilor la 18 ani și recomandîn- 
du-se desfășurarea în paralel cu 
„Cupa Națiunilor" a unor întîl- 
niri de juniori inter-țări. S-a mai 
recomandat, de asemenea, acor
darea unui mai mare interes 
întîlnirilor internaționale între 
formații studențești.

probleme

interes

la tușă
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arbitri internaționali, cîte 
din fiecare țară membră
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în 
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LOTO

La handba
SA ȘI CONFIRME CLASA INTERNAȚIONALA

Asistînd la campionatele republi
cane de tir, am urmărit cu mult in
teres în special probele olimpice, 
acele întreceri care constituie pen
tru țintașii noștri fruntași obiecti
vul principal al pregătirii lor. Lucru 
firesc dacă ne gîndim la 
-— de-a lungul anilor — 
români au cucerit diferite 
olimpice, ceea ce creează, 
Ies, o obligație în plus și pentru vi
itoarea ediție a J.O. de la Ciudad 
de Mexico.

Proba care continuă să fie în cen
trul atenției, prin rezultatele con-

faptul că 
trăgătorii 

medalii 
bineînțe-

dițiilor pe care clubul bucureștean 
le creează pistolarilor.

Dacă despre „viteză" avem de spus 
numai lucruri bune, nu aceleași a- 
precieri pot fi făcute în privința pis
tolului liber. Progresele așteptate de 
foarte mult timp la acest gen de 
armă, se realizează cu „încetinito
rul”, rezultatele fiind încă la mare 
distanță de cele înregistrate pe plan 
internațional. Cel mai bun om al pro
bei, Lucian Giușcă, recordmanul ță
rii cu 563 p (din anul 1964), nu reu
șește să confirme. El a înregistrat a-

N. ROTARU
redus

(Steaua), cel mai bun trăgător al anului 1966 Ia armă liberă 
calibruI 
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CINE VA CÎȘTIGA CEL DE AL 
400-LEA AUTOTURISM ?

De la începutul anului și pînă 
acum, la sistemele Loto-Pronosport 
au fost atribuite 391 autoturisme, 
dintre care 173 la Loto. Deci, în 
scurt timp vom cunoaște pe cîști- 
gătorul celui de al 400-lea autotu
rism. Ținem să amintim că numărul 
autoturismelor care se atribuie par- 
ticipanților crește de la an la an. 
Astfel, în întreg anul 1965 au fost 
cîștigate 350 autoturisme, iar în 
anul acesta, numai în primele 10 
luni, se vor distribui peste 400.

Un bun prilej de a cîștiga imediat 
un autoturism îl constituie tragerea 
Loto din 25 
atribuie în 
turisme Fiat 
10 Major și

octombrie, la care se 
număr nelimitat auto- 
1800, Fiat 1300, Renault 
Fiat 600.

SPORTUL POPULAR
Pag a 6-a Nr. 5107

Foto : N. Aurel

+ +

rea ce i se acordă. 
El a fost notat cu 
591 p la 60 focuri 
culcat și 1 136 p 
la 3 x 40 focuri. 
Din păcate eviden
țierile noastre se 
opresc aici. Rezul
tate cu mult 
sub posibilități au 
membri ai lotului, 
cum sînt P. Șan-, 
dor, Gh. Vasilescu, 
I. Olărescu, T. 
Ciulu, M. Ferecatu 
etc. Soluții de în- 
acorde mai multă

este fără îndoială _ pis- 
în tot cursul anului și 
campionatele mondiale,

stant bune, 
toiul viteză, 
mai ales la 
unde V. Atanasiu a cucerit titlul su
prem cu un nou record mondial, iar 
echipa României s-a clasat pe locul 
II — la egalitate de puncte cu for
mația învingătoare (U.R.S.S.) — pisto
larii noștri au dovedit o foarte bună pregătirea la 
pregătire și o valoare ridicată. In 
plus, față de anii trecuți, omogeni
tatea a crescut foarte mult, între 
cei 4—5 componenți ai lotului exis- 
tînd diferențe destul de mici. „O- 
mul nr. 4“ al echipei începe să nu 
mai constituie o problemă pentru 
selecționeri. Seriozitatea cu care se 
pregătesc tot timpul anului pistolarii 
V. Atanasiu, M. Roșea, I. Tripșa, 
M. Dumitriu, G. Maghiar — sub 
îndrumarea competentă a antreno
rului Petre Cișmigiu — se rellectă 
în rezultatele superioare obținute. 
Primii trei sînt notați, de regulă, cu 
punctaje de peste 590 p, iar ceilalți 
reușesc peste 585. Campionul pe 
1966, Marcel Roșea, a cucerit ti
tlul cu 591 p — și, în lipsa lui V. 
Atanasiu, plecat la Săptămîna preo- 
limpică din Mexic — el nu s-a între
cut, de fapt, decit cu Tripșa. De a- 
semenea, performanta cu care e- 
chipa Dinamo București a cîștigat 
campionatul (2353 p) este de valoa
re mondială. Media celor patru tră
gători, Roșea, Tripșa, Maghiar și Pe
trescu — 588,25 p — reprezintă un 
rezultat foarte bun. Desigur, cele 
două titluri care au revenit sporti
vilor dinamoviști sînt urmarea con-

nul acesta cîteva rezultate mulțumi
toare (la Lisabona 552 p, la „Cupa 
Steaua” 559 p.), dar în ultimul timp 
n-a mai putut să depășească nici 
545 p. La „republicane*1, de pildă, 
Giușcă s-a clasat pe locul IV, cu 
numai 539 p. Se pare că acest regres 
nu este întîmplător, Giușcă neglijînd

_ ’ „liber” (unde ajunsese
la poarta consacrării) în favoarea 
pistolului viteză. Este adevărat că 
la „viteză” Giușcă obține, de la o 
vreme, rezultate destul de bune, dar 
aceasta nu ar fi trebuit să o facă în 
detrimentul probei de pistol liber, în 
care el începuse să se afirme și pe 
plan internațional. Despre alți doi 
specialiști ai probei, N. Bratu (locul 
I cu 546 p) și G. Maghiar (locul II 
cu 541 p), 
pregătit cu 
lor nu sînt 
îndoială, la 
lor acestei 
spus și antrenorii cluburilor Con
strucții, Dinamo, Steaua și Olimpia.

Recenta ediție a campionatelor re
publicane a prilejuit un reviriment 
în probele de armă liberă calibru re
dus. Dar numai pentru unii pușcași. 
Pe primul Ioc se situează, desigur, 
multiplul campion Nicolae Rotaru 
(Steaua), cîștigător categoric la am
bele probe, 60 focuri culcat (594 p) 
și 3 X 40 (trei poziții 1 152 p) cu re
zultate valoroase. O comportare me
ritorie a avut și tînărul Gheorghe 
Sicorschi (Dinamo) care, la cele 
două probe olimpice, s-a clasat pe 
locurile secunde, justificînd încrede-

se poate spune că s-au 
atenție, dar rezultatele 

încă convingătoare. Fără 
îmbunătățirea rezultate- 

probe au un cuvînt de

dreptare ? Să se 
atenție — la cluburi — acestor probe 
olimpice, iar trăgătorii și antrenorii 
să manifeste mai multă exigență la 
pregătire. Cu unul sau doi trăgători 
nu se poate face față cerințelor unei 
competiții de amploare ca Jocurile 
Olimpice.

Concurenții probei de armă liberă 
calibru mare, probă considerată ca 
uri fel de „cenușăreasă" a tirului 
nostru, au realizat — de data aceasta
— o serie de rezultate promițătoare. 
Ne referim în primul rînd la campio
nul tării, Petre Șandor (Steaua), 
care a dominat cu autoritate între
cerile reușind să doboare un record 
datînd de opt ani — 1 133 p la trei 
poziții (v.r. 1 132 — 1958). Dacă la 
alte probe unele cifre nesatisfăcă
toare își găsesc explicația în mo
tive subiective (volum redus de mun
că, exigență slabă din partea antre
norilor), la calibru mare deficiențele 
principale aparțin, în primul rînd, fe
derației de specialitate. într-adevăr, 
această probă dificilă (condițiile de 
concurs și de antrenament sînt foarte 
grele ; se trage la distanta de 300 m ,• 
zgomot puternic etc.) reunește puțini 
concurenți. Nici federația însă nu a 
acordat atenția cuvenită, secțiile ne- 
fiind sprijinite, iar numărul compe
tițiilor extrem de redus. în general, 
proba de armă liberă calibru mare 
a fost lăsată să se dezvolte cam la 
voia întîmplării, în funcție de even
tualele inițiative locale — la cluburi. 
Este nefiresc un asemenea „trata
ment" pentru o probă la care, tirul 
românesc a obținut un succes răsu
nător i un titlu mondial : C. Anto
nescu — 1958, la Mosgpva.

în sfîrșit, o altă probă la care sîn- 
tem bine cotați pe arena internațio
nală și în care aspirăm la rezulta
te bune este skeetul (talere arun
cate din turn). La Tunari, însă, cu 
excepția campionului țării, Gh. Sen- 
covici (S.S.E. Nr. 1), ceilalți sportivi
— B. Marinescu, I. Albescu — au 
obținut cifre modeste. Se pare că 
aici au apărut unele carențe în pre
gătire (antrenamente rare și cu un 
volum redus). Or, și la această pro
bă numai talentul nu poate să înlo
cuiască pregătirea intensă.

Pentru viitoarele Jocuri Olimpice 
din 1968 — ca și la edițiile trecute
— trăgătorii români pot candida cu 
succes la medalii. Performanțele lor 
de pînă acum îi recomandă suficient. 
Dar pentru atingerea acestui obiec
tiv se cere o muncă susținută și ne
întreruptă din partea sportivilor și 
antrenorilor. Cu o pregătire cores
punzătoare, trăgătorii noștri au po
sibilitatea să confirme din nou clasa 
ridicată a tirului românesc.

C. COMARNISCHI 
T. RABȘAN

PRONOSPORT
Biletele se pot procura pînă în 

ziua de luni 24 octombrie inclusiv.
★

Programul concursului Pronosport 
nr. 44 (etapa din 30 octombrie) :

I. Progresul Brăila — Știința Bucu
rești, II. Oțelul Galați — Metrom 
Brașov, III. Chimia Suceava — Si- 
derurgistul Galați, IV. Ceahlăul P. 
Neamț — Dinamo Bacău, V. Clu
jeana — Ind. sîrmei C. Turzii, VI. 
Unirea Dej — Minerul B. Mare, VII. 
Minerul Lupeni — C.S.M. Reșița, 
VIII. Vagonul Arad — A.S.A. Tg. 
Mureș, IX. Gaz metan Mediaș — 
C.F.R. Arad, X. Messina -— Alessan
dria, XI. Palermo — Pisa, XII. Sa
vona -— Padova, XIII. Livorno — Ca
tanzaro. La acest concurs, la premiul 
exceptional de 75.000 lei se atribuie 
un autoturism „Fiat 1500”.

Fond de premii : 1.029.705 lei, din 
care 169.214 lei report premiul spe
cial.

Tragerea următoare va avea loc 
vineri 28 octombrie 1966 în Bucu
rești.

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOSPORT Nr. 42 

16 OCTOMBRIE 1966DIN

Premiul 
75.000 lei 
și 36.500
II- a : 12,5
III- a :
IV- a; 932

140

a
,Fiat 600“

a
a
a

excepțional: 1 variantă 
(un autoturism 
lei numerar);
a 4.163 lei ,■

i a 371 lei;
a 67 lei.

PREMIUL

LOTO DIN 21 OCTOMBRIE 1966
2 45 87 75 70 78 67 54 72 71

Premiul special : 45 71 72

categoria 
categoria 
categoria

EXCEPȚIO-REPORT
NAL: 196.512 lei.

REPORT PREMIUL
250.000 lei.

Premiul excepțional
participantului TUNEI IOAN — din 
Lugoj.

MINIM :

a revenit

Rubrică redactată de Administrația 
de Stat Lolo-Pronosport.

sc ratcazc
prea multi
aruncări

Executarea unei aruncări de la 
reprezintă in jocurile de handba 
moment de atracție, o clipă în 
întreaga atenție a spectatorilor 
„captată" de jucătorul care se 
gătește să transforme și de port 
care așteaptă, concentrat. Lucr 
nu diferă mult față de secundei» 
mare intensitate pe care le trăi 
orice spectator de fotbal, in clip 
care se execută un „11 m“...

Numai că, spre deosebire de 
bal, In handbal, ratarea unor es< 
nea aruncări a devenit un fugă 
obișnuit decit transformarea 
cători experimentați, cunoscuți 
foița și precizia aruncărilor loi 
poartă, ratează astfel de situații, 
gînd alături de poartă, în bară 
dînd posibilitate portarului să 
țină mingea. Nu mai departe <1 
în recentul turneu internațional, 
handbalist de talia lui Ion Most 
ratat o aruncare de la 7 m, iai 
jocurile de campionat, de foarte m 
ori, se Jntîlnesc situații cînd o 
chipă irosește nu una sau două 
runcări de la 7 m, ci cîte trei 
patru !

Ce denotă acest lucru? In pri 
rînd, faptul că jucătorii care se 
gătesc să execute o aruncare de 
7 m nu se concentrează suficient, 
se grăbesc să arunce și, de cele 
multe ori, irosesc posibilitatea dț 
înscrie un nou punct pentru cell 
lor. In afară de aceasta, există 
tendința de a executa asemenea 
runcări cu intenția de a oferi pu 
cului o „mostră" privind îndem 
rea tehnică a jucătorilor respect 
Nu o dată am fost martorii unor ; 
fel de încercări de a trece min 
„spectaculos" peste portar, de a ai- 
ca printre picioarele lui, de a f 
o astfel de mișcare înșelătoare li 
„măiestria" celui ce execută sa i 
pregnant în evidență. Dar, aseme 
„artificii" — nepregătite teme: 
— au trădat tocmai pe aceia c 
mizează prea mult pe ele. Pentru 
atenți la portar și la „fenta" pe c 
se pregătesc s-o execute, 
in cauză nu se mai pol concentra 
asupra direcției mingii și... trag 
fără sau în bară. Mai mult. Cu al 
superficialitate este privită proble 
transformării loviturilor de 7 m 
cît sînt încă multe echipe care nu 
un jucător specializat în executa 
unor asemenea aruncări, fapt care 
poate avea altă consecință decit i 
si rea lor.

Firește, nu am avut intenția 
epuizăm total, în aceste rînduri, p 
biema creșterii eficacității in exe 
tarea aruncărilor de la 7 m. Dar, 
dorit să atragem atenția antrenori 
ca și sportivilor asupra faptului 
s-a ajuns la situația cu totul iu 
rească ca în jocurile de campionat 
de pildă — să se rateze arunc 
de la 7 m în proporție de 40— 
la sută 1

Scenariu/:

Regia:
V. PAVLOVIC

O PRODUCȚIE A STUDIOURILOR CEHOSLOVACE

MAMA
CU:
J.LUKESOVA 
ADAVASASYOVA 
M. MAWOVKOVA 
G.VALACM
6 AfeBET
Im aoinea -■
V-CCSINEC

F.SSMI

DE LA I. E. B. S.

Pentru meciurile de fotbal SELEC
ȚIONATA DIVIZIONARĂ A-SOCH- 

i AUX (Franța) și LOTUL OLIMPIC—

SIJTJESKA—N1KS1C (Iugoslavia) 
26 octombrie, biletele se pun în vin 
luni 24 octombrie, la casele obișni



Cum închid

RECUNOȘTINȚA

Văd terenul
E de roze foarte-aproape, 
Dar... nu stă de loc pe 

roze
V. D. POPA

Performante Sport

viata

M APOȘTA

PLO-

7 
la

pentru 
pentru

trebuie 
mai

totuși 
Pele,

(1962), 
Dinam o

plă- 
lui :

TENO-
- Mi-e

jocuri s-au terml- 
egalitate, de 10 ori - ■ • ■ jar

I ? Sâ

constă stilul 
„ridicat” l

bile care au

ecranele cinematogra- 
ruleaza un intere- 

documentar sportiv, 
campionatelor 

de popice care

restl 
(1963), 
(1965).

MARIA 
IEȘTI, 
„voci” 
ceastă

bal. 
nat 
a cîștigat Petrolul, 
celelalte 3 jocuri au rev**- 
nit

S. VALERIU, BUCU
REȘTI. — Progresul și Pe
trolul s-au întîlnit de 20 
de ori în cadrul campio
natului categoriei A la fot-

Ca simpatizant 
ne rugați să le 
jucătorilor din 
titlul unui cîn- 
ce nu ești ca-n

iVtvXV

ȘTIAȚI CA...

ION POSTAȘU 
Ilustrații: N. CLAUDIU

EUGEN 
REȘTI. 
dv. :

VAR IETĂ ȚI
DE 200 DE ORI MAI 

SCUMP DECÎT...
EUSEBIO 1

Nu de mult, echipa 
portugheză Benfica a 
plătit fabuloasa sumă de 
66 000 .........................
pentru 
ția cu 
jucător 
tubal, 
care puțini au auzit...

Menționînd acest tran
sfer, socotim interesant 
5ă amintim că pentru Eu
sebio, în 1961, cînd a- 
cesta avea doar 18 ani, 
Benfica a plătit clubului 
Laurențo Marques din 
Mozambic numai... 
de lire sterline!

Dacă ar fi știut clubul

de lire sterline, 
a-și întări forma- 
Jaime Gra<;a, un 
de la Vitoria Se- 
Un fotbalist de

Reflecții

336

• Mantinelele sînt... co
piii de mingi ai hocheiu
lui pe gheață.

• Mingea de rugbi este 
ovală fiindcă e umflată 
doar pe... trei sferturi?

• Profesioniștii sînt a- 
matori... de bani

• Centura este... tușa 
boxerului

• La polo terenul e9te 
totdeauna... desfundat

TITI GHEORGHIU- 
VASLUI

Laurențo ce... perlă se 
ascunde, sub numele de 
Eusebio I

\ URMAT EXEMPLUL 
MAMEI

Clubul vienez Acade- 
mik a cîștigat campiona
tul Austriei la hochei pe 
iarbă atît la femei cit și 
la bărbați.

Cea mai bună jucătoa
re s-a arătat a fi Ruth 
Dorenberg, în etate de 
38 de ani. De asemenea, 
cronicile sportive au re
marcat jocul lui Alexan
der... Dorenberg, fiul lui 
Ruth, care a marcat, de 
altfel, și cele mai multe 
puncte ale lui Academik 
în campionat.

După cum se vede, fa
milia nu s-a mulțumit cu 
un singur titlu de cam
pion I

Felicitările noastre!

Zilele trecute, triplul campion republican de 
ciclism, Nicolae Ciumeti, a trăit emoția 
cută a unui eveniment de seamă din 
s-a căsătorit.

In „tandem" cu Suzana, tinăra sa 
colae Ciumeti se avintă cu și mai 
credere pe drumul fericirii.

Ii felicităm din toată inima!

BILA, BUCU- 
De acord cu 

Ioachim Popescu 
este un jucător care i,vine” 
tare. El s-a născut la 13 
octombrie 1941, la Fetești. 
Popasuri în activitatea sa 
sportivă : la Farul (1957), 
C.P.B. (1959). Dinamo O- 
bor (1962). Dinamo Bucu- 

Progresul 
Pitești

CONSTANTIN
VICI, 
foarte greu să 
în cadrul unui 
cîteva rînduri 
Magazin”, în ce 
care din cele 
de la haltere : 
„smuls” și ________
Mi-ar fi venit și mai greu 
dacă mi-ați fi cerut să 
vă... demonstrez ! Să vă 
dau un sfat (cel mai sim
plu din lume !) : duceți-vă 
la un concurs de haltere! 
Vă asigur că o să vă 
placă. Iar într-o zi, poate 
că îmi veți explica dv. 
mie în ce *
..smuls" sau

CRAIOVA.
vă explic, 

răspuns pe 
la „Poșta 
constă fie- 
trei stiluri 

„împins”, 
„aruncat”.

sofie, 
multă

Ni- 
in-

Intîlmre pe stadion
Marți, 1n timpul antre

namentului, jucătorii echi
pei Progresul au primit vi
zita unui colectiv al Tea
trului Național București.

— Am venit în mijlo
cul vostru fiindcă vă iubim 
— și-a început „monolo
gul* regizorul Armand Stam- 
-'tuliu — și. vă iubim nu

sînteți în vlrful 
(am fost cu voi

pentru că 
piramidei 
și în clipele grele), ci pen
tru modestia voastră, pen
tru ambiția pe care o de
monstrați. Am ținut să fim 
prezenți aici, să vă vedem 
cum lucrați la repetiția ge
nerală dinaintea meciului 
cu Petrolul.

Concursul nostru distractiv

felor 
sânt 
Dedicat 
mondiale — 
au avut loc în luna iunie
— timp de o săptămînă
— în București, el ne redă 
în mai puțin de 10 minute 
o interesantă imagine a- 
supra întrecerilor celor 
mai buni popicari din 
lume. Se cuvine, așadar, 
o notă bună regizorului 
Eugen Popiță și operato
rului K. Kiamil, precum
și studioului „Alexandru 

Sahia“ pentru preocupă
rile lor sportive.

Spectatorul este plăcut 
impresionat nu numai de 
imaginile care se succed 
pe ecran, ci și de comen
tariul foarte sugestiv rea
lizat tot de regizorul Eu
gen Popiță. Stîrnesc inte
res îndeosebi cifrele și 
comparațiile. Așa, de pil
dă, ni se arată că în a- 
ceste întreceri au fost lan-

sate 33 000 de bile avind 
o greutate totală de peste 
100 000 kg,
reușit să... doboare peste 
97 000 de popice. Dacă am 
concentra forța și vi
teza 
supra 
ceastă 
curge 
— Arad 
picele _______
tea înlocui de cîteva ori 
bornele kilometrice aflate 
pe șoseaua București — 
Budapesta — Paris, iar 
„performanța” lui Cristu 
Vînătoru, de pildă, ar tre
bui încărcată în trei ca
mioane...

Pigmentîndu-și comen
tariul cu aceste glume, re
gizorul face și mai inte
resantă realizarea sa cine
matografică.

Aceasta este părerea ma
jorității celor ce urmă
resc pe ecrane documen
tarul „Campionatele mon
diale de popice”.

tuturor 
uneia 
ar 

drumul 
în 7 

doborîte

Și 
bilelor 
singure, a- 

putea par- 
București 
ore ! Po- 
ar pu-

SI* perspicacitate

terminologia

I

— E ! exclamă maestrul 
Vasiliu-Birlic. Meciul ăsta 
este pentru voi încercarea 
cea mare. E o cotitură în 
cariera voastră. Tare mult 
am vrea să vă aplaudăm 
„la scenă deschisă". Per
sonal, țin la voi pentru că 
știți să vă jucați rolul.

Actrița ileana lordache 
a mărturisit băieților că 
întîlnirea cu ei a fost o 
„Intîlnire cu îngerul*. 
Le-a oferit de altfel, in
vitația pentru spectacolul 
cu același nume.

Ln semn al simpatiei 
profunde de care se bucu
ră liderul în mijlocul su
porterilor săi. Fotbaliștii 
de la Progresul au promis 
prietenilor că vor face lo
tul să-și merite aprecierile 
de care se bucură și 
asigurat de respectul 
eare-1 poartă scenei ..Na
ționalului*.

NUȘA MUSCELEANU

Ce cuvinte dir.
aceste două desene și la care

Răspunsurile se primesc, toate o dată, după publi
carea celor 24 de desene ale acestui con curs.

Concursul este dotat cu premii.

sportivă vă sugerează 
sporturi sînt folosite ?

Pe aceeași temă.
Terenul de sport „Elec
trica” Sibiu este foar
te denivelat

UN PASIONAT AL FOTBALULUI
ACADEMICIANUL ENGLEZ

H. W. THOMPSON

Astăzi, pentru sibicni 
E desigur o surpriză 
Că la electricieni 
Stadionul n-are... priză.

în legătură cu 
buna stadionului „Car- 
pați“ — Sinaia.

Orice om cu judecată 
Cum o vede, o să spună' 
— Cină e-atît de degradată 
Poți s-o mai numești...

tri-bună ?

...la un meci de box s-a 
plătit pentru un fotoliu de 
ring suma de... 1 000 de 
dolari? Este vorba de me
ciul Robinson — Fulmer, 
disputat în anul 1961 la 
Las Vegas și la care s-au 
pus în vînzare 14 „locuri 
de onoare".

...și în Algeria au luat

ființă concursurile de pro
nosticuri sportive? Benefi
ciile vor fi folosite pentru 
construirea de baze spor
tive, dezvoltarea sportului 
feminin și a sporturilor 
„minore*, precum și pen
tru formarea de cadre 
sportive.

Unul dintre oaspeții de 
seamă care au participat 
la sărbătorirea Centena
rului Academiei Republi 
cii Socialiste România a 
fost și H. W. Thompson, 
profesor de chimie-fizică 
la „St. John’s College" 
din Oxford și secretar 
pentru relațiile externe

Progresului. S-ar pu- 
' nostrurăspunsul

să vă supere, din moment 
ce sînteți un susținător al 
fotbaliștilor de la Progre
sul. Dar, dacă „bateți” 
duminică, cele 10 înfrîn- 
geri se uită...

FLOREA POPESCU, CO
MUNA VOEVODA-1). Ce 
norme trebuie să îndepli
nească un jucător de fot
bal de categoria _ 7 __7
joace bine ! Mai sînt și 
alte norme, potrivit regu-

lamentului de clasificare, 
dar aceasta mi se para 
cea mai importantă ! 2)
Maestrului emerit al spor
tului Gh. Constantin a 
puteți scrie pe adresa 
clubului Steaua : Bucu
rești, Calea Plevnei nr. 

raionul 16 Februarie.

CORBU, TOHANUL 
VECHI. — Din actualul Iot 
al Rapidului sînt maeștri 
ai sportului : C. Dan, 
Greavu și Georgescu. Cei
lalți nu umblă după... 
tluri. Din... modestie ?

IONEL GEAVELE, BUCU
REȘTI. - “ • ••
al Jiului, 
amintim 
Petroșeni 
tec : „De ,
prima zi ?“ (7—0 cu Stea
gul roșu!). Se pare însă că 
le-a plăcut mai mult me
lodia : „O dată în viață, 
doar o dată !”

de măsură ar con- 
desigur, la tempe* 

jucătorilor care fac •-------- lor

astfel 
tribul, 
rarea ________
din fault principala 
armă de luptă. Dar exis
tă șl alte aspecte care 
pun sub semnul întrebă
rii justețea acestei măsuri. 
Să așteptăm ce va aduce 
viitorul și... F.I.F.A. 2) 
..Vă trimit și o epigramă. 
Dacă e bună, poate că o 
publicați. Dacă nu, rămine 
s-o cunoașteți numai dv“. 
Așa am și făcut !

al Academiei Britanice 
de științe (Royal So
ciety).

Renumit om de știință, 
profesorul H. W. Thomp
son este în același timp 
un pasionat al... fotba
lului.
urmă

Bîn 
jucat fotbal : de 25 de 
ani sînt membru al Con
siliului federației brita
nice de fotbal (The Foot
ball Association Council) 
și al Comitetului său in
ternațional (International 
Committee).

Mă despart cu regret 
de foarte frumoasa dv. 
țară. Nădăjduiesc să re
vin cîndva însoțind în 
calitate de oficial o echi
pă britanică la Bucu
rești".

Terenul Școlii spor
tive de elevi situat 
Kîngă Parcul rozelor 
clin Timișoara este pă_ 
râginit.

în această din 
calitate ne-a spus: 
tinerețea mea am

pleoape,
Ca în poze :

O cunoscută sculpto- 
riță engleză, Dorothy 
Roberts, finisează în mo 
mentul de față bustul lui 
Geoffrey Hurst, eroul li 
nalei de pe „Wembley" 
(3 goluri în meciul cu 
R.F. Germană). Bustul 
lui Hurst va fi expus 
în noiembrie la „Central 
Library

RUGBI

IONEL și D. MUȚI, 
CRAIOVA. — 1) în me
ciul cu R.D. Germană, 
disputat în 1963 în Bucu
rești, după ce am fost 
conduși cu 2—0, am ctș- 
tigat cu 3—2. Golurile 
noastre au fost înscrise 
de Pavlovici, Haidu șl Pîr-

călab. întrebați
care este cea mai bună 
echipă de fotbal la ORA 
ACTUALA ? E greu de dat 
o părere. La fotbal nu 
după o oră, după 5 mi
nute ea nu mai e vala
bilă ! înclin 
echipa lui 
Santos.

TOMA,
1) Au mai fost 

care au făcut a« 
_____ propunere : „cînd 
un jucător este lovit șl 

să stea pe tușă 
multe etape, să fie 

pedepsit să stea pe tușă 
tot atît timp și jucătorul 
care l-a accidentat”. O

PUIU STOICA, BUCU
REȘTI. — Avînd în vedere 
că avantajul terenului este 
de cele mai multe ori 
hotărîtor pentru soarta u- 
nui meci, propuneți ca 
turneul final al campio
natului mondial de fotbal 
să se dispute într-o țară- 
neutră. Ideal, așa ar fi. 
Dar organizarea unui cam
pionat mondial de fotbal 
este legată și de mari 
cheltuieli care s-ar putea 
să nu fie acoperite în 
condițiile unor jocuri dis
putate pe teren neutru, în 
fața unui public „neanga
jat*^ față de nici una din
tre echipe. Arbitrul : — Degeaba proteslafi I Eu nu con

sider balonul culcat cu adevărat, decit dacă il 
aud... sforâind I Desen de Al. Clenciu



Miercuri seară, la M 
o revanșă pasionantăLa Ciudad de Mexico

anlre- 
s tinge

Doi caiaciști români medaliați la Ciudad de Mexico, avînd în mijloc pe 
norul lor: Atanasie Sciotnic, Radu Hufan și Aurel Vernescu (de la 

la

ULTIMA ZI A „SAPTAMINIIPHIMPICE INTERNATIONAL E
• ȘERBAN CIOCHINĂ (ME
DALIA DE ARGINT) - NOU RE
CORD AL ROMÂNIEI • ROE- 
LANTS ÎNVINS DE COLUMBIA
NUL MEJIA • FINALELE COM

PETIȚIEI DE BOX

CIUDAD DE MEXICO 21 (Ager- 
pres). — în ultima zi a „Săptămînii 
preolimpice” de la Ciudad de Me
xico, au continuat concursurile 
de atletism. Proba de tiplu salt a re
venit atletului maghiar Kalocsay 
care a realizat 16,51 m. Recordmanul 
României, Șerban Ciochină, s-a cla
sat pe locul doi cu 16,46 m. Acest 
rezultat constituie un nou record al 
țării. Vechiul record republican era 
de 16,42 
Ciochină 
europene 
Jaskolski 
16,18 m, 
15,93 m și Hernandez (Cuba)

Două rezultate valoroase 
înregistrate în probele de 
cu prăjina și aruncarea suliței. Bob 
Seagren (S.U.A.) a cîștigat proba 
de prăjină cu 5,10 m, fiind urmat 
de atletul grec Papanicolau cu 5,00 m 
și Bliznefov (U.R.S.S.) 4,80 m. Suli- 
tașul sovietic Janis Lusis a confir
mat forma excelentă în care se află, 
cîștigînd cu o aruncare de 81,92 m. 
El l-a învins pe Covell (S.U.A.) cla
sat pe locul doi cu 77,32 m. Atletul 
polonez Nikiciuc s-a clasat pe locul 
trei cu 76,06 m.

După ce a cîștigat în prima zi 
de o manieră spectaculoasă proba 
de 5000 m plat, atletul columbian 
Alvaro Mejia a dominat și proba

m și fusese stabilit de 
în cadrul campionatelor 

de la Budapesta. Polonezul 
a ocupat locul 
urmat de Areta

trei cu 
(Spania) 
15,54 in. 
au fost 
săritură

10 000 m, jpe care și-a adjude-de 10 000 m, jpe care și-a adjude
cat-o cu rezultatul de 30:10,8. Belgia
nul Gaston Roelants, care s-a menți
nut multă vreme în „plasa" lui Me
jia, a cedat pe ultimii 200 m, nepu- 
tînd face fală ritmului impus de 
învingător. Roelants a fost cronome
trat pe locul doi în 30:14,4 și a 
fost urmat de tunisianul Mohamed 
Gamoudi — 30:30,6.

Alte rezultate : masculin : 400 m — 
Gayoso (Spania) 47,3; 1500 m —
Tummler (R.F.G.) 3:50,6; 200 m — 
Tommie Smith (S.U.A.) 20,3; femi
nin i 80 m g — Bednarek (Polonia) 
11,0; 800 m — Karin Kessler (R.F.G) 
2:09,8.

dreapta)

Finalele turneului de box au 
urmărite de aproape 8000 de specta
tori. în cel mai spectaculos meci al 
finalelor, la categoria ușoară, cam
pionul olimpic și european, polone
zul Jerzy Ktllej, a dispus la puncte 
de campionul român Vasile Anto- 
niu. Iată învingătorii de la cele
lalte categorii: muscă : Ricardo Del
gado (Mexic); cocoș : Fermin Espi
nosa (Cuba); pană : Antonio Roldan 
(Mexic); semiușoară : Josef Grudzien 
(Polonia); semlmijlocîe : Andres Mo
lina (Cuba); mijlocie mică: Iuri 
Mavriasin (U.R.S.S.); mijlocie : Vik
tor Agheev (U.R.S.S.).

Recordmanul tării la triplu 
salt — Șerban Ciochină

fost Ciclistul danez Neil Fredborg, care 
cîștigase proba de viteză, a cucerit 
a doua medalie de aur. El a termi
nat învingător și în proba de 1000 
m (cu start de pe loc), cu 1:07,2. Pro
ba de urmărire pe echipe (4000 m) a 
luat sfîrșit cu victoria echipei Ce
hoslovaciei care a întrecut în finală 
echipa R. F. Germane. Cicliștii ceho
slovaci au realizat timpul de 4:39,1.

Concursul de pentatlon modern a 
revenit francezului Raoul Gueguen 
cu 4 410 puncte. Mike Treshiey 
(S.U.A.) s-a clasat pe locul doi cu 
4 379 puncte, urmat de mexicanul 
Miguel Tovar — 4 376 puncte.

Real Madrid întiln
pe Penarol Montev

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE TIR DE LA BUDAPESTA
— Ștefan Petrescu conduce la pistol viteză

BUDAPESTA, 21 (prin telefon).—
Revelația zilei de azi a concursu
lui internațional la care participă 
trăgători din șase țări a fost pisto
larul român Ștefan Petrescu (cam
pion olimpic în 1956) care la 30

Miercuri seara, pe stadionul 
beu din Madrid, va avea loc ce 
doua partidă din cadrul „Cupei 
continentale" la fotbal dintre Re 
drid și Penarol Montevideo. în 
este așteptată cu mare interes d 
torii sportului cu balonul rotui 
trucît în primul joc, Penarol 
video (cîștigătoarea „Cupei cai 
lor Americii de Sud") a învins ci 
pe Real Madrid (cîștigătoarea 
campionilor europeni”). Conform 
mentului, în cazul unei victorii t 
pei madrilene (indiferent de scc 
va desfășura un al treilea meci.,

Cîteva date privind istorîci^y 
competiții, nu sînt lipsite de ‘i 
Prima ediție a „Cupei intercontini 
a avut loc în 1960 și a fost cîj- 
de Real Madrid. Pe 
lor figurează Penarol 
Santos (de 2 ori) și 
lano (tot de 2 ori).

Iată finalele edițiilor de pînă a<
1960. Real Madrid—Penarol i 

video 5—7 și 0—0
1961. Penarol Montevideo—7j*

Lisabona 5—0, 0—1 și 2—1
1962. F. C. Santos—Benfica /

na 3—2 si ~ '
1963. F.

4—2, 2—4 și 1—0
1964. Internaționale Milano—In\ 

diente Buenos Aires 2—0, 0—1 și
1965. Internaționale—Indepen 

Buenos Aires 3—0 și 0—0.
1966. Penarol Montevideo—Real 

drid 2—0 și ... ?
în formația uruguayană evo 

numeroși fotbaliști din reprezer 
țării : Mazurkiewicz, Caetano, G 
vez, Cortes^ Rocha și Silva, în tiij 
In formația madrilenă se disting < 
Amancio, Grosso și Araquistain.

• Reprezentativa de fotbal (ju 
a Angliei și-a început pregătiri 
vederea viitoarei ediții a turi 
U.E.F.A , programat anul viitor în 
cia. Juniorii englezi au întîlnit la 
dra selecționata similară a Țării 
Iilor, pe care au întrecut-o cu scor 
8—0.

lista cîștig 
Montevideo, 
Interna ziona'

5—2
C. Santos—A. C.

CAMPIONATELE MONDIALE
DE HALTERE

BERLIN 21 (Agerpres). -— Campio
natele mondiale de haltere au continuat 
la Berlin cu desfășurarea întrecerilor din 
cadrul categoriei semigrea. Titlul mon
dial a fost cucerit de halterofilul ma
ghiar Ceza Toth, în vîrstă de 34 ani, 
care a totalizat 437,500 kg (record 
mondial egalat). Toth a ridicat la cele 
trei stiluri următoarele greutăți: 155,145 
și 187,500 kg. Pe locurile următoare 
s-au clasat I. Palinski (Polonia) 
477,500 kg. M. Golab (Polonia) 475 kg, 
J. Kailajarvi (Finlanda) 465 kg, S. 
Pencev (Bulgaria) 440 kg, Estaki 
(Iran) 440 kg etc.

După desfășurarea acestei categorii, 
în clasamentul pe echipe conduce echipa 
Poloniei cn 29 puncte, urmată de echi
pele U.R.S.S. — 28 puncte, Ungariei — 
24 puncte, Japoniei — 15 puncte etc. 
Competiția se încheie o dată cu desfă
șurarea categoriei grea.

focuri a obținut 299 puncte, trăgînd 
un „nouar" la ultimul foc. La talere, 
după 75 t, conduce francezul Can- 
dello cu 148 t, iar reprezentantul 
nostru. Ștefan Popovici, se află pe 
locul doi cu 145 t. Tot azi a luat 

, sfîrșit pioba de armă liberă calibru 
redus 3 x 40 focuri — cîștigător ma
ghiarul Papp cu 1162 p — la care 
Nicolae Rotaru s-a clasat pe locul 
5 cu 1147 p. Ceilalți trăgători ro
mâni au ocupat următoarele locuri: 
11. T. Ciulu 1137 p, 15. M. Antal 
1112 p. La 40 focuri poziția în pi
cioare N. Rotaru s-a clasat pe locul 
4 cu 369 p. Alte rezultate : armă 
liberă calibru redus 60 focuri culcai 
juniori : 1. Toth (Ungaria) 588 p...
3. D. Becea 586 p... 6. A. Belinschi 
582 p.„ 11. FI. Țiței 574 p... 13. A. 
Ceghezi 570 p ; armă standard 60 
focuri culcat Jemei:
rencne (Ung.) 596 p; 
manșa I: 1. Șt. Petrescu 299 p, 2-3 
D. luga 295 p, M. Dumitriu 295 p,
4. t. Giușcă 294 p.

1. Kun Fe- 
pisto! viteză

O RETRAGERE 
TRIUMFALĂ

Retragerea din atletism 
cunoscutului alergător

spe
re-

chiar și atunci cînd sporti
vii nu suferă de vreun 
traumatism.

VIBRATORUL DE ULTRASUNETE 
ÎN SLUJBA VINDECĂRII 

TRAUMATISMELOR

Medicul englez Stanley Smith, 
cialist în fizioterapie, a inventat 
cent un vibrator de ultrasunete, adaptat 
pentru vindecarea traumatismelor. Vi
bratorul se aplică pe locul traumatismu
lui de mai multe ori pe zi și vindecarea 
«e face intr-un timp cu mult mai scurt 
decît prin metodele folosite pînă acum 
(raze infraroșii, masaje etc.). Clubul 
de fotbal Arsenal din Londra a cumpă
rat un asemenea vibrator și experiențele 
făcute au dat deplină satisfacție. Un 
fotbalist care suferise un accident des
tul de grav și a cărui rastabilire ar fi 
necesitat un tratament și o pauză de 
3—4 săptămîni, a fost vindecat cu aju 
torul acestui aparat în mai puțin de o 
aăptămină. In prospectul care însoțește 
acest aparat (pus în vînzare la un preț 
destul de mare — 300 de lire sterline) 
sc arată că el contribuie și la longevi
tatea sportivă, fiind folosit cu succese

Rik Van Stenbergen se retrage!
Cunoscutul ciclist belgian Rik Van 

Stenbergen a anunțat oficial că se va 
retrage din activitatea competițională la 
10 decembrie cînd va participa la ulti
mul concurs programat pe pista velo
dromului din Anvers. Rik Van Stenber
gen este în vîrstă de 42 ani. în cursul

carierei sale 
victorii (331
Stenbergen a cîștigat de trei ori cam
pionatul mondial în anii 1949, 1956 și 
1957 și are în palmaresul său victorii 
în două probe clasice internaționale: 
Milan—San Rcmo și Paris—Roubaix.

sportive el a repurtat 1644 
pe șosea și 1 313 pe pistă).

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
BERLIN. — In cadrul unui 

desfășurat la Schmalkalden _.
Germană), cunoscuta atletă Karin Balzer 
a terminat învingătoare în trei probe: 
100 m — 11,8; 400 m — 56,3; lun
gime — 5,87 m. Alte rezultate, tn pro
bele masculine: 5 000 m — Hermann 
14:16.6; disc — Thorith 55,45 m.

LUXEMBURG. — Întîlnirea interna
țională de handbal desfășurată la 
Luxemburg între selecționatele masculine 
ale Luxemburgului și Elveției s-a în
cheiat cu victoria handbaliștilor oaspeți, 
învingători cu scorul de 21—14 (9—6).

MOSCOVA. — In campionatul unio
nal de hochei pe gheață conduce echipa

concurs
(R. D.

Ț.S.K.A. Moscova ca 14 puncte din 7 
jocuri. Pe locul doi se află Lokomotiv 
Moscova cu 9 puncte. Hocheiștii de la 
Lokomotiv au învins în ultima etapă 
pe Torpedo Minsk cu scorul de 5—2. în 
aceeași etapă, Torpedo 
nat la egalitate (4—4) 
sibirsk.

Gorki a termi
ca Sibir Novo-

SCURT •PE SCURT
pe gheață al Cehoslovaciei s-au înregis
trat următoarele rezultate: Sparta-Du- 
kla Kosice 1—7; Z.K.L. Bmo-Sonp 
Kladno 2—2 ; Slovan Bratislava-II. Z.

; Tesla Pardubice-Dukla 
clasament, conduce

a 
francez Michel Jazy a pri
lejuit o adevărată sârbă 
toare sportivă pe stadionul 
Saint Maur (Franța). La 
„spectacolul de adio", pe 
care Jozy a dorit să-l 
ofere publicului, s-au ali
niat la start toate „stele- 
le“ atletismului francez: 
Rambuck, Piquemal, Wa- 
doux, Nicclas, Salomon, 
Madubost, Cochard, D’En- 
causse, Colnard ele., nume 
cunoscu te 
european 
fost o 
toare a 
cez, pe 
ronat-o 
mondial 
timpul de 4:56,2 doborînd 
recordul stabilit anul ace
sta de Norpoth (R.F.G.) 
— 4:57,8.

Michel Jazy, fiu de miner, el însuși 
muncitor tipograf, a doborît din 1961 
pînă acum opt recorduri mondiale și 16 
europene, din care trei mondiale (la 2 
mile, 4x1 500 și 2 000 m) și șapte eu
ropene sînt încă tn vigoare. La Saint 
Maur, în fața unui public entuziast, 
Jazy și-a luat rămas bun în plină glorie 
de la admiratorii săi, oferindu-le un 
record mondial.

Intr-adevăr, o retragere triumfală!

în atletismul 
și mondial. A 

adevărată sărbă- 
atletismului fran- 

caro Juzy a înco- 
printr-un record 

pe 2 000 m, cn
F W

Michel Jazy, la Saint Maur, luîndu-și adio de la pi

ACCRA. — în primul 
turneului pe care îl întreprinde în Ghana, 
echipa masculină de volei Lebandon 
(Liban) a jucat la Accra cu reprezen
tativa țării gazdă. Oaspeții au obținut 
victoria cu scorul de 3—2.

PRAGA. — în campionatul de hochei

joc din cadrul

Litvinov 9—3 ;
Jihlava 1—2. In <’
Dukla Jihlava cu 12 puncte, urmată de 
Dukla Kosice cn 11 p, Slovan Bratis
lava și Tesla Pardubice cu cîte 10 p. 

LISABONA. ...............................
fost component al reprezentativei Portu
galiei, a fost victima unui accident de 
automobil, în urma căruia și-a pierdut 
un ochi. Această infirmitate întrerupe 
activitatea sportivă a cunoscutului fot
balist.

RECORDMAN MONDIAL 
FĂRĂ ANTRENOR

— Fotbalistul Vicehte,

Recent, am publicat o știre că tinârul 
halterofil Rudolf Mang din R.F.G. a 
realizat o performantă deosebită pentru 
vîrstă sa: 450 kg (150 — impins, 135 
— smuls și 165 — aruncat). Iată a- 
cum alte amănunte despre acest sportiv. 
La 16 ani — cit are acum Mang — 
recordmanii și campionii mondiali Iuri 
Vlasov sau Leonid Jabolinski realiza
seră doar 350 kg. Presa vest-germanâ 
remarcă înfățișarea fizică a acestui hal-

terofil, foarte bine proportionat ( 
ti mea 1,80 m, greutatea 105 kg, cir. 
ferinfă toracică 1(19 m) subliniint. 
nu este vorba de un halterofil de 
goria grea, lipsit de o linie armeni 
n corpului, diform Cca de exemplu . 
Anderson, Silvetti ș.a.), ci de un .{ - 
tiv foarte bine dezvoltat, care și-a î * 
șit — s-ar putea spune, cu precoci. 
— tehnica celor trei probe. Și un 
mănunt semnificativ: pînă acum 
dolf Mang nu s-a pregătit sub îm 
marea unui antrenor, ci după un 
de antrenament. Aceasta pentru 
proaspătul recordman mondial de 
niori trăiește într-o mică așezare ( 
Ulm), unde nu există secție de hal 
si firește, nici antrenor de specialii 
Deoarece nu dispune de prea multe 
sibilităti, el și-a improvizat intr-un 
raj o mică sală de antrenament, 
calitățile sale și cu ambiția care-1 
racterizează, Rudolf Mang — care 
17 iunie a împlinit 16 ani — s ar 
tea ca in curînd să depășească lir 
celor 500 de kilograme.
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