
Ieri a început ț

CONSFĂTUIREA DE CONSTITUIRE 
A CONSILIULUI NATIONAL 

AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR
Palatul Marii Adunări Naționale esie, în

cepînd de vineri TI noiembrie, locul în care 
se desfășoară, timp de două zile, Consfătuirea 
pe țară pentru constituirea Consiliului Național 
a| Organizației Pionierilor din Republica So
cialistă România.

Ora 9. In fața Palatului, un grup de pionieri 
vestește, prin glasul trompetelor, sosirea con
ducătorilor de partid și de stat. Răsună puter
nice aplauze și urale, eșarfe tricolore și roșii 
flutură în aerul acestei minunate zile de 
toamnă.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, llie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Petre Borilă, Gheorghe Rcdulescu, Leonte Rău- 
țu, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec și membri su- 

_/?Jleanti ai Comitetului Executiv, secretari ai 
Ci-, al P.C.R., vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri sînt întîmpinați la sosire de tovarășii 
Ștefan Bălan, ministrul învăfămîntului, Ion 
Teoreanu, șef de secție la C.C. al P.C.R.. și 
Petru Enache, prim-secretar al C.C. al U.T.C

Tn holul Palatului, un cor pionieresc into
nează cîntece închinate partidului. Din rîndul 
pionierilor se desprinde eleva Adriana Sopo- 
reanu, de la Liceul „C. A. Rosetti”, care, a- 
dresîndu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
spune: „Tovarășe secretar general, vă rog 
să-mi permiteți să vă înmînez prima insignă 
nouă a Organizației de Pionieri din Republica 
Socialistă România". .Alți pionieri înmînează 
noua insignă celorlalți conducători. Bcieți și 
fete le oferă frumoase buchete de flori.

Î'Y aceeași atmosferă caldă, entuziastă, con
ducătorii de partid și de stat sînt primiți la 
intrarea în sală.

Iu lucrări iau parte cadre didactice, con
ducători ai unor instituții centrale, oameni de 
știință și cultură, activiști de partid și ai U.T.C., 
reprezentanți ai. organizațiilor de masă și 
obștești, părinți și elevi. în sală se află membri

ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului.

Participanții la consfătuire dezbat sar
cinile de viitor ale Organizației Pionierilor în 
lumina plenarei C.C. al P.C.R. din aprilie a.c., 
vor adopta Statutul unităților și detașamente
lor de pionieri, Regulamentul consiliilor, vor 
constitui Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor.

Lucrările Consfătuirii sînt deschise de prof. 
Nicolae Andrei, președintele Comisiei de pre
gătire pentru constituirea Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor.

Primit cu puternice aplauze, a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Tn repetate rîn- 
duri, cuvîntul secretarului general al C.C. al 
P.C.R. a fost subliniat cu urale și îndelungi 
aplauze.

Tn continuare, conf. univ. Traian Pop a pre
zentat darea de seamă privind activitatea Co
misiei de pregătire pentru constituirea Consi
liului Național al Organizației Pionierilor din 
Republica Socialistă România.

Un moment emoționant îl prilejuiește intra
rea în sală a delegației de pionieri din Capi
tală, care aduce consfătuirii salutul tuturor 
pionierilor din țara noastre.
. Prin versuri recitate de la tribuna consfătui

rii, pionierii își exprimă recunoștința fier
binte pentru minunatele condiții de învăță
tură și viață ce le-au fost create de partid 
și guvern.

★
în continuare, au fost alese comisiile de lucru 

ale consfătuirii. Au început apoi discuțiile la care 
au participat profesori și învățători, președinți 
ai consiliilor regionale, raionale și orășenești ale 
organizației de pionieri, comandanți de unități 
de pionieri, reprezentanți ai conducerii unor insti-
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Turneul interbucureștean de baschet
JOCURI PASIONANTE ÎN PRIMA ZI

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-Vlf

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ R0MÂN1Ă

Anul XXII —Nr. 5125 * Slmbătă 12 noiembrie 1966 * 8 pagini 25 bani

Solemnitatea înmînării unor ordine
Vineri la amiază, la Consiliul 

de Stat al Republicii Socialiste 
România a avut loc solemnitatea 
înmînării unor ordine.

înaltele distincții au fost în- 
mînate de tovarășul Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Stat.

La solemnitate au fost prezenți 
tovarășii llie Murgulescu, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Grigore Geamă nu, secretarul Con
siliului de Stat, Aurel Moga, mi
nistrul sănătății și prevederilor 
sociale, Anghel Alexe, președin
tele Uniunii de cultură fizică și 
sport.

Pentru activitate îndelungată 
în mișcarea muncitorească și me
rite deosebite în construcția so
cialismului a fost conferit ordi
nul „23 August44 clasa I tov. 
Ion Turcu. Ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România" clasa 
a Il-a a fost înmînat tov. Edgar 
Balogh, pentru activitate îndelun
gată în presa de limba maghiară

din țara noastră și contribuție 
valoroasă în conducerea revistei 
,,Korunk“.

Cu prilejul împlinirii a 20 de 
ani de la înființarea aviației sa
nitare, pentru merite deosebite în 
muncă, a fost conferit „Ordinul 
Muncii" clasa a IlI-a tovarășilor 
Costică Iordănescu, Constantin 
Ivanovici, Gheorghe Macovei, Si- 
mion Oțoiu.

Pentru rezultatele deosebite ob
ținute în competițiile sportive in
ternaționale, precum și pentru 
contribuția valoroasă adusă la dez
voltarea culturii fizice și sportu
lui în țara noastră, a fost con
ferit ordinul „Meritul Sportiv" 
clasa I, sportivilor Iolanda Balaș 
și Aurel Vernescu, ordinul „Me
ritul Sportiv44 clasa a Il-a, antre
norului Radu lluțan și ordinul 
„Meritul Sportiv44 clasa a IlI-a 
următorilor sportivi, antrenori și 
profesori de educație fizică: Vir

gil Atanasiu, Alexandru Andrei, 
Francisc Bolla, Nelioi Constanti- 
nescu, Alexandru Csipler, Mihai 
Flamaropol, Florin Gheorghiu, 
Gheorghe Ghișoiu. llie Greavu, 
Andrei Igorov, Mihai Ionescu, 
Haralambie Ivanov, Nicolae Mar- 
tinescu, Silvia Negreanu, Vasile 
Nicoară, Alexandra Nicolau, llie 
Oană, Mihai Petre, Petre Pop, 
Cornel Popa, Ion Ponova, Atanase 
Sciotnic, Ion Tăfiăreanu, Victor 
Tibacu, Ion Trlpșa, Mihai Țurcaș, 
Eugenia Țicaliuc și Ion Țiriac.

După înmînarea înaltelor dis
tincții, tovarășul Chivu Stoica, în 
numele C.C. al P.C.R., al Con
siliului de Stat șl al guvernului 
a felicitat călduros pe cei distinși, 
urîndu-le noi succese în activita
tea lor viitoare. ?i

Au mulțumit tovarășii Ion Turn
eu, Constantin Ivanovici și Aurel 
Vernescu.

(Agerpres)

Campionatul de hochei se reia azi Miine, in sala Floreasctr

Mîine, derbiul întrecerii

Ieri seara s-au Încheiat la Con
stanța întrecerile Anale ale cam
pionatului republican feminin de 
șah. Victoria a lost împărțită — 
la egalitate de puncte — între ju- 

, cătoarele Elisabeta Polihroniade 
’ șl Suzana Makai. Ambele totali

zează 9>/i puncte din 13 posibile. 
In ultimele două runde, Elisabe
ta Polihroniade a făcut remiză 
cu Maria Desmireanu și a cîști- 

. gat la Domnița Sutiman, iar Su
zana Makai a remizat cu Marga
reta Teodorescu șl a întrecut-o pe 
Gertrude Baumstarck. Clasamen
tul Anal : Polihroniade și Makai 
Wr, M. Teodorescu șl Jianu 8'/î, 
Reicher, Chiș si Desmireanu 8, 
Baumstarck 7‘/>, Manolescu 5, 
Simu 4'/s, ionescu 4, Sutiman și 
A. Teodorescu 3'/t, Mastac 3. 
CORNEL POPA — corespondent 
principal.

Turneul tradițional al echi
pelor masculine bucureștene 

• de baschet a început aseară, 
în sala Floreasca, cu meciul 
Steaua—Rapid, a cărui desfă
șurare a fost pasionantă din 
prima pînă în ultima secun
dă de joc. Rapidiștii au în
ceput furtunos și au condus, 
uneori la diferențe categori
ce, timp de 31 de minute. 
Cea mai mare diferență a 
fost consemnată pe tabela de 
marcaj în minutul 26 (59— 
48), dar imediat a urmat o 
perioadă de 7 minute în care 
Steaua a înscris 20 de puncte 
față de numai 4 ale rapidiș-

Noul si tradiția în Arad >
I

tilor. Tn final, victoria putea 
să-i 
cele 
erau ___ ___

la scorul
favoarea echipei Steaua, ra- 
pidiștfi, aflați în posesia 
mingii, inițiază un atac pre
lungit, dar... stopat de o in
tercepție a lui Nosievici. Re
zultatul final — Steaua—Ra
pid 76—75 (38—47) — a fost 
stabilit prin punctele înscri
se de Niculescu 2, NOSIE
VICI 14, Savu 10, BARAU 
14, Gheorghe 6, Popa 5, Di- 
mancea 2, NOVACEK 19, Tii- 
dossy 4 pentru învingători, 
respectiv de Kiss 4, Stănescu 
3, Popovici 11, TURSUGIAN I 14, POPESCU 27, PREDULEA 

în-

revină oricăreia dintre 
două echipe. Cînd mai 
doar 35 de secunde de

l de 76—75 în

ale „Cupei orașului București"

Aradul, acest pitoresc oraș de pe Mureș, binecunoscut 
pentru strungurile și vagoanele care se fabrică aici, pentru 
monumentele sate arhitectonice și pentru noile construcții 
ale socialismului, are o veche și bogată t radii ie sportivă.

Discutam, deunăzi, cu Iosif Sirbuț, un mare pasionat al 
sportului, in prezent inimos cercetător al trecutului sportiv 
al acestui oraș. Mi-a arătat cele aproape 1 000 de documente 
și relicve.

— Care este cel mai vechi document pe care îl posedați ?
— Cel care atestă începutul viefii sportive de pe aceste 

meleaguri. Este vorba de 
înființarea Asociației de 
tir în 1831.

Cercetind documentele 
existente, am aflat apoi 
că începînd din acel an, 
mișcarea 
Arad se 
tinuu. 
1848 

ușoară (alergări, sărituri), 
primul bazin de înot, pre-

REPORTAJUL 
N OS T R U

I
I
I
I
I

sportivă in 
dezvoltă con- 

Bunăoară, după 
se practică gim

I
I

nastica, înotul, scrima și atletica 
In 1854 se construiește pe Mureș 
văzut chiar cu trambulină. Practicarea velocipedului (ci- 
eiism) începe din 1870, iar a patinajului în 1874. Deosebit 
de important este și faptul că Aradul a fost primul oraș 
din (ară unde s-a introdus fotbalul. Ca dovadă, la 15 august 
1899, după înfiinjarea societății arădane de fotbal, se orga
nizează primul joc care se desfășoară conform regulamen
tului pe atunci In vigoare. Acestea au fost doar începutu
rile. De-atunci s-au scris noi file în istoria sportului arădan, 
consemnînd an de an impetuoasa dezvoltare a activităfii 
sportive de masă și de performantă.

Intrucît anul 1966 mi se pare cel mai bogat în fapte, îl 
rugăm pe tovarășul Nicolae Bretoteanu, secretar coordo
nator al G.S.O., să ne vorbească despre succesele înregis
trate.

— In acest an, G.S.O. a urmărit în mod deosebit dezvol-

I
I
I
I
I
I
I

ȘTEFAN IACOB 
coresp. principal

(Continuare în pag. a 3-a)

14 și Vasilescu 2 pentru 
vinși.

In al
namo a
85—83

doilea meci al serii 
întrecut Politehnica 

(38—46).
STANCULESCUD.

Di
et!

Ultimele două etape ale pri
mului tur al campionatului 
continuă astăzi și mîine pe 
patinoarul artificial ,23 Au
gust". Dintre jocurile progra
mate cu acest prilej se deta
șează net întîlnirea dintre for
mațiile bucureștene Steaua și 
Dinamo, aspirante la primele 
locuri ale clasamentului. A- 
ceastă partidă, care stîrnește 
un deosebit interes va avea loc 
duminică, începînd de la ora 
19. Iată, de altfel, programul 
ultimelor două etape i AZI, 
ora 9 : Steaua — Agronomia ; 
ora 17: Dinamo — Tîrnava; 
ora 19: Voința — Politehnica ; 
MÎINE : (la aceleași ore): Vo
ința — Tîrnava ; Politehnica — 
Agronomia ; Steaua — Dinamo.

la handbal feminin
După ce au luat parte la o 

serie de jocuri peste hotare, 
handbalistele noastre fruntașe 
— în marea lor majoritate e- 
lemente tinere, promovate în 
ultimul an în loturile repre
zentative — se vor prezenta 
începînd de mîine la un nou 
examen, mult mai dificil decît 
cele anterioare : o nouă ediție 
a tradiționalei .Cupe a orașu
lui București". S-ar părea că 
afirmația noastră privind gra
dul de dificultate a acestei noi 
confruntări a echipelor noastre 
feminine de handbal (senioare 
și de tineret) este puțin exa
gerată, dacă ținem seama de 
faptul că ele vor juca pe te
ren propriu, în fata publicului 
lor, obișnuit să le încurajeze, 
să le poarte spre victorie.

fotbal Azi, etapa a Xll-a!
La
de
La

București, pe stadionul Republicii, cu 
la ora 12,45: Progresul —Steagul roșu

începere
și Dinamo —Jiul

Ploiești Petrolul — Steaua

(sîmbătă, în loc de du-Devansată cu o zi 
minică) din cauza programului internațional 
de săptămîna viitoare, a Xll-a etapă a cam
pionatului categoriei A se anunță extrem de 
interesantă. Iată cîteva dintre considerentele 
care ne fac să afirmăm acest lucru.

Primele două clasate — Știința Craiova ș> 
Rapid — susțin jocuri în deplasare în fata 
unor 
nlca 
meci 
apărîndu-și 
lideri. Fără 
cu Interes și cu pregătiri speciale pe stadionul 
de pe litoral. Un pronostic? 1X2. Rapidiștii 
au plecat la Timișoara aureolați de acest 3—0 
cu Steaua și mai ales de comentariile din 
jurul său. Fără îndoială, antrenorul N. Reuter 
a avut o noapte... polară după meciul de 
miercuri de la Arad. Gum va fi cea care 
vine ?

Desigur, întîii beneficiari ai unor eventuale 
eșecuri ale primelor clasate ar fi dinamoviștii 
bucureșteni, aflați acum pe poziția a III-a.

adversari
Timișoara.

o
pentru întîia 

îndoială, ei

are

dificili: 
Pentru 

importanță

Farul și 
craioveni 

deosebită, 
oară titlul 

sînt

Politeh- 
acest 

ei 
de 

așteptați

Programul lor este mai avantajos, ei întîlnind 
„acasă" echipa Văii Jiului. .Unsprezecele" 
dinamovist își profilează umbra peste dorin
țele, ambițiile și visurile tuturor celor ce vi
zează Jocul Intîi la sfîrșitul turului. Atenție, 
însă, la loviturile decisive ale „puncherilor" 
din linia de atac a petroșenenilor I

Plasată mal în spate, în plutonul fruntașe
lor și cu un meci mal puțin jucat, Petrolul 
se poate amesteca în „marea cursă" din față 
printr-o prezumtivă victorie asupra Stelei. 
Acesta este, de fapt, „meciul etapei". Neaștep
tat de categorică, înfrîngerea Stelei în fața 
Rapidului nu poate duce la o asemenea scă 
dere de acțiuni ale foștilor campioni îneît să 
fie considerați victime sigure pe terenul diD 
Ploiești. Antrenorul G. Gernăianu și echipa 
sa știu mai bine decît oricine acest lucru. 
Acestea, adăugate la faptul că amîndouă echi 
pele vin după înfrîngere, măresc cota jocului

P. VALENTIN

(Continuare în pag. a 5-a)

Dar, cînd am apreciat car 
greu examenul ce îl vor da» 
începînd de mîine handbaliste
le noastre fruntașe, ne-am gîn- 
dit la valoarea adversarelor lor. 
Actuala ediție a „Cupei" se 
bucură de cea mai valoroasă 
participare din toate de pînă 
acum. La startul ei se prezintă 
două echipe care nu mai de
parte decît anul trecut și-au 
disputat finala campionatului 
mondial (cele ale Ungariei și 
Iugoslaviei), precum și redu
tabila selecționată sovietică. 
Deci, cu foarte mici excepții, 
.elita" handbalului feminin 
mondial va fi prezentă in sala 
Floreasca.

Forța deosebită a turneului a 
determinat colectivul de an
trenori al celor două loturi ale 
tarii noastre (Francisc Spier, 
D. Popescu-Colibași și Victor 
Chita) să accelereze ritmul 
pregătirilor, să muncească in
tens cu întregul efectiv, în

(Continuare în pag. a 4-a)

Aseară, la Praga:

Cehoslovacia - România 
14-14 (9-5) la handbal

Aseară, Ia Praga, reprezenta
tivele de handbal ale Cehoslova
ciei și României au terminat, după 
un meci dramatic, la egalitate r- 
14—14 (9—5). Gazdele au avuti 
inițiativa în majoritatea timpului' 
și în min. 52 conduceau cu 14—8. 
Din acest moment însă, românii 
au avut o revenire formidabilă,, 
reușind să egaleze prin șuturile 
de la distanță ale lui Gruia și 
Guneș.

Arbitrul Schoff (R.D.G.) a con
dus următoarele formații:

CEHOSLOVACIA : Arnost — 
Mareș 6 (3 din 7 metri), Beneș
1, Rosenfelder, Razek 1, Konecny, 
Ilavlik, Duda 1, Bruna 2, Ciner
2, Herman 1 ;

ROMANIA: Penu — lacob 1, 
Oțelca 1 (din 7 metri), Licn 2, 
Gruia 7, Guneș 2, Costache II, 
Saiuungi, Nodca, Goran 1, Nica.
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Un șlefuitor de talente 
în handbalul feminin!

Cei care urmăresc îndeaproape 
activitatea handbalistică au au
zit, desigur, de numele profeso
rului Dumitru Popescu-Colibași. 
De ani de zile, neobosit, prof. 
Popescu-Colibași se ocupă cu 
răbdare de șlefuirea a noi șl noi 
talente pentru handbalul româ
nesc de performață.

Profesorul Popescu-Colibași a 
debutat ca antrenor de handbal 
(după ce mai înainte fusese un 
reputat jucător de baschet, rugbi 
și volei) o dată cu întrecerile 
primei mari competiții de masă 
organizată după Eliberare — 
.Cupa unității tineretului". Pe 
atunci, prof. Popescu-Colibași se 
afia într-o comună din regiunea 
Oltenia, la Băbici, unde preda 
educația fizică. Din proprie ini
țiativă, el a pregătit o echipă de 
handbal alcătuită din elevele 
șeolii. Și cînd s-a dat startul în 
populara competiție de care am 
amintit a îost și el prezent cu 
foarte tînăra echipă a școlii din 
Băbici. Rezultatul ? Locul IV în 
finala pe țară, ceea ce a consti
tuit o frumoasă surpriză pentru 
toată lumea.

încurajat de acest prim suc
ces, proi. Popescu-Colibași și-a 
continuat cu însuflețire activita
tea de antrenor în orașul de Ia 
poalele Tîmpei, unde îl întîlnim 
începînd din anul 1949. El s-a 
dedicat trup și suflet pregătirii 
tinerelor handbaliste inițial eleve 
de la S.M.T.C.F., iar in anii din 
urmă reprezentantele Liceului nr. 
2 cu program de educație fizică, 
în cei aproape 17 ani de cînd 
prof. D. Popescu-Colibași se află 
în Brașov, la „clasa" sa și-au în
sușit tainele măiestriei sute de 
tinere devenite apoi, la rîndul 
lor, profesoare de educație fizi
că și antrenoare. în ceea ce pri
vește handbalistele aflate încă, 
.sub raportul performanței sporti- 
lve, în plină actualitate, să a- 
mintim cîteva nume: Ana Stark

Maria Constantinescu (Rapid 
București), Rodica Stoian, Edel- 
etraut Frantz, Gerlinde Reipp- 
pprea și Lucreția Neagoe (Uni
versitatea Timișoara), Rodica FIo- 
roianu, Livia Olaru și Eva Uj- 
saghi (Universitatea Cluj), Mar
cela Otelea și Ana Modorcea 
JȘtiința Galați).

Pentru munca sa avîntată, pli
nă de roade, de antrenor dar și 
de educator eminent al atîtor ge
nerații în spiritul dragostei față 
de sport și de culorile patriei, 
profesorului Popescu-Colibași i 
s-a încredințat de curînd misiu
nea de cinste de a se ocupa, îm
preună cu un colectiv de specia
liști, de pregătirea lotului repre
zentativ feminin de handbal. Este 
de altfel o sarcină pe care va
lorosul nostru antrenor a mai 
avut-o în perioada anilor 1953— 
1957, etapă punctată de frumoase 
succese. Nu încape nici o îndoia
lă că revenirea prof. Popescu-Co
libași ca antrenor al lotului repre
zentativ de handbal feminin va 
contribui Ia sporirea și pe mai 
departe a succeselor tinerelor 
noastre sportive și, implicit, la 
faima mișcării sportive din Ro
mânia socialistă 1

C. GRUIA, coresp. principal

Sportul îi ajută pe elevi 
la învățătură

IONEL CONSTANTIN
directorul Liceului nr. 1 din Călărași

Mi-am propus să scriu aceste rîn- 
duri cu un dublu scop : în primul rînd, 
pentru a combate și eu o idee greșită 
care dăinuie încă în mentalitatea unor 
părinți (și poate chiar a unor profe
sori), că sportul ar dăuna învățăturii ; 
și, in al doilea rînd, pentru a da im
bold elevilor să practice regulat spor
tul preferat, deoarece — după consta
tările noastre — acesta este imul din
tre mijloacele eficiente de menținere 
și întărire a sănătății, de mărire a ca
pacității de percepere a noțiunilor pre
date in școală.

Dar, în primul rînd, să mă refer la 
cîteva succese sportive ale școlii.

Echipa masculină de handbal în 7 
a liceului nostru a îmbogățit cu im
portante trofee vitrina sportivă a șco
lii. Datorită muncii conștiincioase la 
antrenamente s-au obținut numeroasa 
victorii în diferite 
competiții. în ulti
mii trei ani, băieții 
noștri au cucerit 
primele locuri la 
fazele regionale ale 
campionatelor de juniori și școlare, în 
1965 reușind chiar să ajungă în tur
neul final al campionatului republican 
de juniori, alături de echipe reduta
bile ca Dinamo București, Rafinăria 
Teleajen și Clubul sportiv școlar Bucu
rești. De asemenea, în ultimii patru 
ani echipa de handbal a școlii nu a 
lipsit de la nici o ,,zonă“ a campiona
telor școlare și de juniori.

Băieții noștri, disciplinați, silitori 
la Învățătură (mulți dintre ei pre- 
mianți) nu au neglijat nici activitatea 
de pregătire științifică, participînd la 
concursurile de matematică și fizică.

Nu rareori a trebuit să ducem o 
muncă susținută de lămurire cu părin
ții elevilor pentru a-i face să înțeleagă 
că sportul nu sustrage copiii de la în
vățătură, ci le întărește capacitatea 
fizică, voința de muncă, îi fortifică. 
11 disciplinează.

Sportul, practicat organizat, devine 
un puternic stimulent în activitatea ti
neretului școlar. Echipa de handbal a 
liceului nostru a făcut parte din co
lectivul clasei a Xl-a A care a ab
solvit școala în vara anului 1966. La 
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Cei mai mici baschetbaliști de la Liceul 36 din București invafă, sub supravegherea prolesorului E. Manea, 
prinderea și pasarea mingii

această clasă n-a existat nici un re
petent și nimeni n-a pierdut examenul 
de bacalaureat. Ba, ceva mai mult, 
din cei 38 de absolvenți ai clasei a 
Xl-a A (majoritatea practicanți ai 
sportului) 28 au intrat în toamna aces
tui an pe porțile facultăților și institu
telor pedagogice, 16 dintre ei fiind as
tăzi studenți la Institutele politehnice 
din București, Brașov și Iași.

Așadar, băieții noștri au știut să 
lupte nu numai pe stadioane, ci și la 
concursul de admitere în invățămîntu! 
superior. Consider că sportul i-a aju
tat direct și efectiv la aceasta. Cei doi 
elevi care au obținut premiul I In 
clasa a Xl-a A, Dan Constantin și Ga
briel Lozneanu, extremele formației de 
handbal, au intrat la Institutul poli
tehnic din București: unul la chimie 
Industrială, altul la automatică ; Ilie 

Deculescu, inimosul 
conducător de joc. 
este student la In
stitutul politehnic 
din Brașov ; pivo
tul Ion Rotaru este 

student la Institutul politehnic din Ga
lați ; A. Mițișor și Dumitru Sulea au 
intrat la Facultatea de construcții; 
ceilalți 4 jucători ai echipei — Mihai 
Cohut, Mircea Dragomir, Florian Voi- 
culescu și Aurel Sift sînt studenți la 
Institutul pedagogic (facultatea de edu
cație fizică) din Bacău.

Intr-un cuvînt — toată lumea-i mul
țumită ; profesorii, părinții, antreno
rul Ioniță Achim și foștii noștri elevi, 
actuali studenți, cărora le dorim și în 
viitor același dublu succes : și la învă
țătură, și la sport.

Adversarii cu care ne-am confruntat 
forțele pe teren ani de-a rîndul or fi 
răsuflind ușurați, spunîndu-și : „Bine 
c-au terminat liceul! Am scăpat de 
handbaliștii de la Călărași". Realitatea 
este alta : avem o echipă tot așa de 
bună, tot așa de „bătăioasă”, care abia 
așteaptă apropiatul campionat de ju
niori. Ii veți vedea pe teren !

Va îndemn, deci, dragi elevi, să 
practicați sportul, să vă dedicați o 
parte din orele voastre libere activită
ții de pe stadioane și din săli.

Intr-unui din birourile Consiliu- 
lui regional UCFS Argeș îmi revăd 
însemnările și -fac bilanțul sălilor 
de sport de care dispun elevii pen
tru sezonul rece.

Deodată ușa se deschise și în prag 
își făcu apariția un cetățean cu o 
hîrtie în mină.

— Unde-i ? mă întrebă grăbit, 
după ce mă salută și se prezentă: 
Constantin Luca.

— Nu știu pe cine căutați și nici 
unde este. Nu-s de aici.

— A, ia stați 1 Vasăzică nu sînteți 
de aici ? Totuși fiind aici, înseamnă 
că vă ocupați de sport... Ocupîndu- 
vă de sport, desigur, vă interesează 
și cel școlar. Adică și problema 
noastră.

— Care problemă ? întreb.
— A sălilor de sport de la liceul 

„Nicolae Bălcescu“.
— Aveți mai multe ?
— Avem ! Una, însă, a devenit... 

dormitor.
— Semidormitor : au mai rămas 

printre paturi spaliere, bîrne...
— Așadar, cunoașteți situația ?
— Cunosc !
— Și sînteți de acord cu sala asta 

transformată în dormitor ?
— De ce nu ? „Sport și internat !” 

S-a trezit omul de dimineață, vede 

Desen de AL Clenciu
spaliera la cap, se urcă direct pe 
ea. Nu se mai duce pînă la sala de 
sport !

— Dv. vorbiți serios ?
— La urma urmei, ce vă trebuie 

două săli, cînd aveți doar 42 de ore 
de educație fizică pe zi ?

— Și cite ore are o zi, după dv. ?
— 24 în cap !
— Cu alte cuvinte va trebui să-i 

aducem pe elevi și noaptea.
— N-am spus asta !
— Păi, cînd aveam două săli, abia 

ne-ajungeau ! Făceam sport cu două 
clase deodată.

ACUZĂ
— Ei, acum o să faceți cu 3 1
— Imposibil : 120 de elevi t
— Puneți accentul pe învățarea 

„grămezii”, și în primăvară veți a- 
vea o echipă de rugbi „a-ntîia”.

— Iarăși glumiți!... Și, pe urmă, 
cum sd mai avem loc în sală, dacă 
vor fi aduse aici la iarnă și apara
tele scoase din sala desființată ?

— N-aveți grijă ! Putrezesc ele 
pînă la iarnă. Nu degeaba au fost 
lăsate vraiște prin curtea școlii!

— Dar, dacă prin absurd — să 
zicem — cineva se gîndește la aces
te bunuri obștești și le aduce aici, 
în singura sală de sport, ce facem ?

— Le scoateți la fiecare început 
de oră și le introduceți la fiecare 
sfîrșit. Nici zece minute nu vă ia 
transportul.

— Frumoase soluții! In loc să 
întrebați de ce nu s-a făcut dor
mitorul în sala unde stau hărțile și 
care nu este atît de necesară...

— Cum să nu fie ! Vreți să se 
„șifoneze" hărțile, mutîndu-le în 
alt loc ? Șt apoi directorul liceului 
are specialitatea... geografie. Se poa- * 
te să uitați un lucru atît de impor
tant ?

Mai spuneți că la etaj se poate 
folosi o sală, însă uitați că elevii 

urcă la dormitor după masa de 
seară. Vreți să facă indigestie ?

— Acum înțeleg ! Și eu care cre
deam că vorbiți serios...

— Se poate sd critic conducem 
liceului din care, ca director ad
junct, faceți parte ? Ar fi nepoliti
cos.

— Da, dar eu am fost pe la toate 
organele cu cererea de a mi se re
partiza o a treia sală.

— Și v-au luat încă una, dindu-vă, 
în schimb, un dormitor. Somn ușor l

AUREL BREBEANU

Viitorul
baschetului...

Baschetul este unul dintre cele 
mai frumoase jocuri sportive, unul 
dintre cele mai spectaculoase și mal 
atractive. Dar, pentru a ajunge Un 
sportiv de frunte, trebuie multă, 
foarte multă muncă și dăruire. Avem 
exemple de baschetbaliști care au 
ajuns jucători renumiți datorită fap
tului că au practicat acest sport de 
Ia o vîrstă fragedă: 10—12 ani.

O inițiativă frumoasă fn acest 
sens am găsit la Liceul nr. 36 din 
Capitală. Profesorul Emil Manea lu
crează de mai multă vreme cu 
peste 30 de elevi selecționați din 
clasele IV—V, inițiindu-i în tainele 
baschetului. De altfel, acest joc 
sportiv are tradiții la liceul bucu- 
reștean: echipa de fete este cant, 
pioană republicană școlară pe anul 
1965—1966, iar dintre elevele de 
aici au îost selecționate în Iotul 
republican de juinoare: Ecaterina 
Muraru, Adina Rădița, Liliana Po
pescu, Mioara Marin și Maria An-
macov.

Un exemplu demn de urmat 1
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Etinerarîi turistice

TOAMNA
în PIATRA CRAIULUI

Dintre masivele care compun lanțul 
Carpaților românești, Piatra Craiului, la 
dimensiuni reduse, pare că se aseamănă 
mult cu Dolomiții. Am auzit-o de la 
cîțiva prieteni care-i văzuseră, iar per
sonal m-am convins, răsfoind deunăzi 
un frumos album intitulat „Les Dolo
mites", în care sînt expuse și 8 planșe 
în acuarelă ale pictorului Jungreuth- 
maver.

Toamna, cînd pădurea de foioase se 
îmbracă în aramă, prilejuiește iubitori
lor de turism întocmirea unor itinerării 
de o zi, care să-i poarte prin locuri ușor 
accesibile și cu perspective largi.

Din acest punct de vedere Piatra 
Craiului este de neegalat.

Pentru drumețul care traversează 
masivul de la Vest la Est priveliștea 
de pe creastă răsplătește pe deplin 
iefortul. Punctul de plecare este cabana 
Plaiul Foii, unde ajungem după 12 km 
de mers din frumosul orășel industrial 
Zărnești. De aci, a doua zi în zori, 
vom porni călăuziți de marcajul cu ban
dă roșie în josul văii Birsei, pînă in 
dreptul kilometrului 12. Din acest punct 
traversăm valea Birsei și imediat vom 
întilni

Cabana Plaiul Foii 
masivul Piatra Craiului

marcajul cu triunghi galben care 
călăuzi în urcuș pe Vedea Ursu-

fafă, precedat de nenumăratele

ne va 
lui.

In
sale trepte multicolore, se ridică abrup
tul de creneluri albe ale Pietrei Craiu
lui, depărtat ca un nemărginit parapet 
• -e închide cercul înalt al vederii din
spre răsărit.

Mergînd prin întinsele pășuni pînă 
să ajungem la gura pădurii, privim 
Colții Dianei, ale căror turnuri se de
tașează evident din lumea de piatră a 
masivului, învăluit în zorii dimineții 
de valuri violete cu nuanțe de aur.

De la refugiul turistic Diana, unde 
ajungem după 2 ore de urcuș, luăm

NOUL SI TRADIȚIA
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(Urinare din pag.

sportului, 
sală

cane și 10 recorduri regionale, iar 
echipa de volei I.C. Arad a promo— 
vat in categoria B.

Printre cei mal talentați sportivi 
localnici se numără: Ana Tamaș,, 
Iuliana Nemeth, Eugen Botez, Ovidiut 
Rusu — la canotaj, Emilia Popa,. 
Ștefan Aller hand — la tir, Adriani 
Șimandan — tenis de masă, lista pu
țind Ii continuată.

Faptul că activitatea sportivă dini 
orașul de pe Mureș a parcurs un-, 
drum ascendent ne-o dovedesc citevai 
ciire: azi avem doi maeștri emeri/i: 
ai sportului, 27 maeștri ai sportului,. 
119 sportivi 
seefii afiliate 
timați.

Un tablou 
sensuri și proporții ale tradiției 
tive din acest oraș care, fără 
ială, va crește in viitor mai 
și mai valoroși campioni. Acum gin-- 
durile multora se Îndreaptă spre' 
Ciudad de Mexico...

tarea bazei materiale d 
Astfel, au fost amenajate o 
modernă pentru tenis de masă, o 
sală de box, o sală de sport pentru 
antrenamente la mai multe ramuri de 
sport și numeroase terenuri simple.

— Acest lucru a permis, desigur, 
atragerea unui număr sporit de oa
meni ai muncii în practicarea orga
nizată a 
tului ?

— Da. 
sportive 
aproape 
Numai la spartachiada de vară nu
mărul participanjilor s-a ridicat la 
aproape 20 000. De o mare populari
tate s-au bucurat și celelalte compe
tiții, cum ar ii campionatul asocia
ției sportive, concursul pentru Insigna 
de polisportiv, .duminicile cultural- 
sportive", .Cupa recoltei", .Cupa 
textilistului" și altele.

— După cîte știm, capitolul 
formanță' este și el bogat.

— Intr-adevăr. In acest an 
tivii Aradului au cucerit trei 
balcanice prin jucătoarea de 
de masă Eleonora 
și nu mai puțin de 
pioni republicani, 
lost stabilite cinci

exercițiilor fizice și spor-

la competițiile 
au participat

Ca dovadă, 
de masă

60 000 de tineri și vîrstnici. de categoria I, 
și 2 906 sportivi

cate sugerează

158'- 
legi--

noile' 
spor-- 
indo~ 
mulțit

bandă al bas- 
Briul Capre-

drept călăuză marcajul 
tră, care ne va purta 
lor, potecă turistică, strecurată cu di
băcie prin lumea povîrni șurilor de pia
tră din care fîșnesc zeci de turnuri și 
creste. In stingă, Padina închisă iși 
arată înaltul perete ce-i formează flan
cul drept, dominat in partea centrală 
de mulfimea de fisuri verticale, asemă
nătoare unor tuburi care de altfel au 
și inspirat denumirea de „Orga Mare".

Ceva mai sus, după un urcuș prin 
grohotișuri, poteca trece prin punctul 
„La Găvan", izvor cu apă limpede, cui
bărit în covata unei mici grote.

Pe linia crestei, unde ajungem curind, 
ne așteaptă cel mai măreț peisaj de 
munte. In fa/ă, de la stînga la dreapta, 
iși înalță crestele masivele Ciucașul, 
Postăvarul, Girbova, Bucegii și Leaota; 
între ele Țara Birsei, punctată de grupul 
de case ale orușelor și satelor; mai 
la stingă — Măgurile Brunului, colo
rate de galbenul ruginiu al pădurilor. 
In spate, către apus, vedem in Valea 
Birsei, pierdută prin rariști, cabana 
Plaiul Foii, iar la stingă, primele culmi 
ale Făgărașului care se înalță tot mai 
mult, făcind un bloc compact, parcă, 
masivul Iezer—Păpușa, aflat mai 
stingă.

Recapitulînd, constatăm că de pe 
nia de creastă a Pietrei Craiului avem 
un tur de orizont care cuprinde cele mai

cu 
pe

cu 
la

li-

frumoase masive ale Carpaților, ceea 
pe bună dreptate justifică drumeția 
acest itinerar.

Coborîrea de pe creastă, se face că
tre cabana Curmătura care ne apare în 
rale pe versantul de apus al masivului, 
conduși de același marcaj cu bandă al
bastră.

ce
pe

EMILIAN CRISTEA
maestru al sportului

Instructorul de
Incepînd de anul trecut, în co

muna Orlat, raionul Sibiu, activitatea 
sportivă cunoaște o frumoasă dez
voltare. Asociația sportivă Poienița 
organizează pentru membrii săi di
ferite întreceri la care participă un 
mare număr de tineri. Din primă
vară, A. S. Poienița are o echipă de 
fotbal care acum activează cu bune 
rezultate în campionatul raional. Nu 
de mult, instructorul asociației spor
tive, Alexandru Iepure, s-a gîndit că 
n-ar fi rău să înjghebeze o echipă 
de pitici. Zis și făcut. Vestea a ajuns 
repede la urechile celor mici și în 
ziua anunțată peste 30 de copii s-au 
prezentat pe terenul de fotbal. Ins
tructorul Iepure i-a pus să joace o 
dată, de două ori piuă cînd și-a dat

,per-

spor- 
titluri 
tenis 

Mihalca (Voința) 
17 titluri de cam- 
De asemenea, au 
recorduri republi-

la „Poienița"
seama ce știe fiecare. După această 
selecție a oprit pentru echipa de 
pitici 22 de copii cu care a început 
să lucreze.

După o pregătire minuțioasă piticii 
s-au prezentat pentru prima oară în 
fața publicului. Au jucat în deschi
dere la meciul oficial al echipei de 
seniori. Acum, aceste meciuri ale 
piticilor au devenit ceva obișnuit și 
sînt urmărite cu multă atenție de 
spectatori. Piticii de la .Poienița" 
se mîndresc cu cîteva rezultate bune, 
cum sînt cele două meciuri terminate 
la egalitaite în compania unor for
mații cu experiență (Cibinul Cristian 
și Cindrelul Gura Rîului).

jocuri

țltiicoret

pentru jocurile de mișcare
GH. TOPlRCEANU-coresp.

SPORT Șl SĂNĂTATE

Complex de exerciții pentru temei
în primele 3 luni de sarcina

1. MERS ÎN RITM VIOI = 20 m.
2 DIN ȘEZÎND CU MEMBRELE INFE

RIOARE ÎNTINSE ȘI CÎT MAI DEPĂR
TATE, BRAȚELE ÎNTINSE LATERAL. 
Timpii 1—2 : îndoirea trunchiului lateral 
spre stînga — mina stingă atinge vîrful 
piciorului stîng. Capul se înclină de ase
menea pe umărul stîng ; timpii 3—4 : re
venire în poziția inițială ; timpii 5—6 : 
același spre dreapta : timpii 7—8 : reve
nire.

(Exercițiul se repetă de 10 ori : de 5 
ori spre dreapta, de 5 ori spre stînga, 
o dată la dreapta, o dată la stînga. Se 
poate executa și cu răsucire de trunchi).

3. DIN STÎND BRAȚELE LATERAL. 
Se vor executa 20 de cercuri mici de 
brațe în spre spate cu pumnii strînși.

4. DIN CULCAT PE SPATE CU BRA
ȚELE LATERAL-PALMELE IN SUS. 
Timpii 1—4 : ridicarea trunchiului sus 
cu brațele înainte — capul sus ; timpii 
5—8 : revenire lentă în culcat pe spate 
cu brațele lateral. (Exercițiul are 8 timpi 
și se execută integral de 12 ori).

5. EXERCIȚIU DE RESPIRAȚIE DIN 
STÎND IN PICIOARE CU BRAȚELE PE

JLÎNGA CORP. Timpii 1—4 : inspirație 
profundă pe nas cu ducerea brațelor spre 
spate în jos ; timpii 5—8 : expirație pro
fundă pe gură cu înclinarea bărbiei în 
piept și coborîrea brațelor. (Se vor exe- 
cuta 6 respirații complete).

6. STÎND CU BRAȚELE LA ȘOLD. 
Timpii 1—2 : ridicarea pe vîrfurile pi
cioarelor ; timpii 3—4 : îndoirea genun
chilor cu ducerea brațelor lateral ; tim
pii 5—6 : întinderea genunchilor și ridi
carea membrului inferior stîng întins, 
concomitent cu ridicarea brațelor sus ; 
timpi 7—8 : coborîrea piciorului și a bra
țelor. (Exercițiul are 8 timpi și se exe
cută integral de 10 ori, de 5 ori cu ridl-

_ carea piciorului stîng, de 5 ori cu ridica
rea piciorului drept, alternativ, o dată 
cu dreptul, o dată cu stîngul).

7. ȘEZÎND, CU MEMBRELE INFERI
OARE ÎNTINSE — TRUNCHIUL ÎNCLI
NAT SPRE SPATE LA 60° CU SOLUL, 
CU BRAȚELE SPRIJINITE PE SOL. Tim
pii 1—2îndoirea genunchilor. Labele 
nu se sprijină pe sol ; timpii 3—4 : îndo
irea picioarelor ; timpii 5—8 : coborîrea 
lentă a picioarelor cît mai întinse, jos. 
(Exercițiul se execută integral de 8 ori).

Pe timpii 5—8 se poate executa și o 
inspirație profundă pe nas, iar pe timpii 
1—4 o expirație profundă pe gură.

8. PE GENUNCHI ȘEZUTA RIDICATA 
ȘI BRAȚELE ÎNTINSE ÎNAINTE. Timpii 
1—2 : se așează șezuta pe dușumea în 
partea stînga, brațele nu ating solul, 
timpii 3—4 : revenire în pe genunchi ; 
timpii 5—8 : ridicare din poziția pe ge-

în șezînd, apoi ne așezăm din 
genunchi și executăm exercițiul

nunchl
nou pe „_______ ______
în partea cealaltă. (Asemenea de 10 ori ; 
5 ori la stînga, 5 ori la dreapta, alterna
tiv).

». PE GENUNCHIUL DREPT PICIO
RUL STÎNG ÎNTINS LATERAL, BRA
ȚELE LATERAL. Timpul 1—2 : trecerea

de 6 ori cu genunchiul sting, 
o dată cu stîngul, o dată cu

drept jos, 
alternativ, ______ __ _ _ .
dreptul. Se pot executa și răsuciri de 
trunchi).

10. ÎNAINTE CULCAT (culcat pe bur
tă) BRAȚELE ÎNTINSE PE LÎNGA U- 
RECHI CU PALMELE ÎN JOS. Timpii 
1—2 : ridicarea capului și a pieptului

pe spate ; timpii 5—8 : expirație profun
dă pe gură cu înclinarea bărbiei în piept 
și încrucișarea brațelor pe piept. (6 res
pirații complete).

prof. MARGA CONSTANTINESCU1
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11.® Respirație r

J
In sprijin pe genunchiul sting șl picio
rul drept întins lateral, cu înclinarea 
trunchiului spre stînga și ducerea mîinil 
stingi la piciorul stîng ; timpii 3—4 : re
venire și schimbarea piciorului ; timpii 
5—6 : îndoire spre dreapta ; timpii 7—8 : 
revenire și schimbarea picioarelor. (Se 
execută de 12 ori, de 6 ori cu genunchiul

sus, brațele rămîn sprijinite pe dușu
mea ; timpii 3—41 revenire. (Exercițiul 
se execută de 10 ori).

11. EXERCIȚIU DE RESPIRAȚIE DIN 
CULCAT PE SPATE, BRAȚELE PE LIN
GĂ CORP. Timpii 1—4 : inspirație pro
fundă pe nas, cu ridicarea brațelor pe 
lingă ureche, sus și înclinarea capului

COMENTARIUL MEDICULUI
în primele trei luni de_ sarcină, or

ganismul femeii se pregătește pentru 
marele rol al maternității.

Exercițiile care se recomandă pentru 
viitoarele mame sînt în general axate 
pe întărirea musculaturii abdominale 
și a musculaturii perineului.

In primele trei tuni exercițiile reco
mandate au un efect general și unul 
special. Efectul general se adresează 
unei respirații mai ample, ameliorării 
circulației, iar efectul special privește 
întărirea musculaturii abdominale și a 
spatelui, care vor fi supuse unei soli
citări crescute, o dată cu dezvoltarea 
sarcinii.

Mersul în ritm vioi angrenează ma
rile funcțiuni, după care urmează un 
exercițiu care are ca rol tonifierea 
musculaturii abdominale oblice. Exer
cițiul trei tonifică articulația umărului 
și se poate coordona cu respirația.

Din culcat pe spate, ridicarea în șe
zînd întărește mult wușchii drepți 
abdominali. Este un exercițiu greu de 
executat pentru cei neobișnuiți. Re
comandăm ca la început el să se facă 
sprijinind vîrful piciorului sub o mo
bilă.

Respirația trebuie să se efectueze 
cît mai simplu, încet, cu inspirația cît 
mai lungă.

Un alt exercițiu pentru abdomen — 
nr. 7 — execuția lentă îngreuiază
mișcarea. în continuare, se va acționa 
șl asupra musculaturii transverse ab
dominale, prin exercițiul nr. 9, la care 
torsiunea va avea un efect tonifiant, 
întărind astfel toată centura.

Nu trebuie să neglijăm nici spatele; 
deci vom trece la o mișcare de întă
rire a musculaturii paravertebrale.

Programul se încheie cu exerciții de 
respirație într-o poziție care ajută mult 
la liniștire și la revenirea pulsului și 
a tensiunii arteriale după efort.

Gimnastica după luna a treia se va 
face la recomandarea și sub controlul 
medicului specialist.

De curind, a reapărut in librării 
(ediția a 11-a) lucrarea intitulată 
„Jocuri pentru copii și tineret" de 
N. Mujicieov, I. Branga și C Muji- 
cicov. Orientată pe respectarea rigu
roasă a criteriilor științifice, a prin
cipiilor pedagogice, această lucrare 
deosebit de interesantă pune la inde- 
mîna educatoarelor, învățătorilor, in
structorilor sportivi ca și profesorilor 
de specialitate un amplu material de 
îndrumare.

Autorii țin să remarce de la început 
că jocurile constituie un mijloc im
portant de realizare a sarcinilor ce 
revin educației fizice în procesul de 
învățămînt, datorită aplicabilității lor 
foarte largi in hc(iile de educație 
fizică, în serbările organizate cu ele
vii, în activitățile din tabere și co
lonii, în cadrul caselor de copii și 
pionieri etc.

Un alt fapt pe care cei trei autori 
caută să-l releve : jocurile de mișcare 
pot avea o influență hotărîtoare în 
formarea personalității copiilor, dar 
respectînd „sine qua 
ție, de a fi conduse 
și mai competent. fn 
citat marele fiziolog 
care a apreciat că ,,felul comportă
rii omului este condiționat nu numai 
de însușirile naturale ale sistemului 
nervos, ci și de acele influențe la 
care este supus în permanență orga
nismul în timpul existenței sale in
dividuale, adică DE ACELEA CAKE 
DEPIND DE EDUCAȚIA Șl IN- 
STRU1REA PERMANENTĂ (n. n. 
sublinierea aparține redacției) în sen
sul cel mai larg al acestor cuvinte**.

Bine sistematizată, lucrarea prezin
tă pe un fond bogat de desene, schi
țe și scheme, jocuri în funcție de 
particularități de sex, vîrstă, de con
diții atmosferice, de factori clima
tici etc. Un capitol special tratează 
despre organizarea jocurilor, ceea ce 
este un element nou, foarte impor
tant. în totul, „Jocuri pentru copii 
și tineret" se dovedește a fi o lucra 
re foarte utilă și valoroasă, menită 
să umple un gol în literatura de spe
cialitate. Că este așa o 
desigur, și faptul că și 
ediție este aproape de

non" o condi
ci t mai corect 
acest sens este
I. P. Pavlov,

demonstrează, 
cea de a doua 
epuizare...

t. st.

dr. EDIT PETRU)
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Se poate realiza mai mult
în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară

1966 a însemnat și pentru sportivii regiunii Mureș-Autonomă 
o nouă etapă de muncă pe linia îmbunătățirii activității 

de performanță din țara noastră. Ce s-a realizat, în această 
............... * *- gimnastică și natație ? Răspunsul ii

Anul
Maghiară 
sportive 
direcție, la atletism, lupte, scrimă, 
veți găsi în rîndurile de mai jos.

DIN „PRODUCȚIA" LUI ’66

„Vom da 10 sportivi loturilor olim
pice pentru Ciudad de Mexico !" Acesta 
este angajamentul antrenorilor și tehni
cienilor din regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară. Și ei muncesc cu însuflețire 
pentru realizarea acestui angajament. Ca 
urmare a unei selecții mai judicioase 
și a îmbunătățirii procesului instructiv- 
educativ, sportivii și antrenorii din a- 
ceastă regiune au obținut cîteva rezul
tate frumoase. O serie de tineri sînt 
campioni republicani de juniori, iar alții 
fac parte din loturile reprezentative. 
Gherghina Moldovan (atletism), Dio
nisie Naghi, Adalbert C 
Anton Pongraț, Suzana 5 
(scrimă). Valentin Ferenț, V. 
Ion I' .......... \ ’
(lupte) sînt numai cîțiva dintre tinerii 
care s-au impus în ultima vreme în ac
tivitatea competițională. In secțiile de 
performanță din Tg. Mureș, Tîrnăveni, 
Odorhei, Miercurea Ciuc, Gheorghieni 
există juniori de perspectivă, cu cali
tăți deosebite, tineri care pot realiza 
mari progrese. Dacă totuși sportul de 
performantă din regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară nu se situează încă la 
nivelul posibilităților aceasta ss dato- 
rește lipsurilor manifestate de către une
le organe UCFS și de unii antrenori din 
cluburile și asociațiile sportive. Expe
riența anului 1966 ne-a dovedit că se 
pcate face mai mult în această regiune.

Covaci (înot), 
Saplontai 
. Marcu, 

Mesaroș, Mihai Vodă, Ion Balint

rioară (Iosif Buzdugan, Mircea Buhlea, 
ton Ciotea, Zoltan Szabo) — apreciem 
că rezultatele în atletismul de perfor
manță sînt cu mult sub posibilități.

In legătură cu slaba comportare a 
atleților mureșeni, tov. Romulus Florea, 
președintele comisiei regionale de atle
tism, ne spunea: „Superficialitatea în 
munca de selecție, numărul mic de elevi 
care practică atletismul, neglijarea de 
către antrenori a pregătirii sportivilor 
și pe timpul verii — sînt cîteva din 
cauzele rezultatelor nesatisfăcătoare ale 
atleților din regiunea noastră?. De ase
menea, unii dintre absolvenții I.C.F. 
(Aigmar Graef — cu specializarea at
letism) nu »e interesează — cum ar fi 
firesc — de activitatea atletică. Alți 
profesori de educație fizică muncesc in-

Mureș? In primul tind lipsa unui an
trenament intensiv, executat pe toată 
durata anului, cu două lecții de pre
gătire pe zi. Apoi, din cauza lipsei de 
preocupare a secțiilor respective de la 
CS.O. ■ - - - - -
tătorii
mente 
tației

Mureșul și Școala sportivă îno- 
nu au avut condiții de antrena
și în timpul iernii. Situația na- 
mureșene este necorespunzătoare! 

Această stare de lucruri ar fi trebuit 
să dea de gîndit atît organelor spor
tive locale, cit și antrenorilor. De exem
plu, antrenoarea Magdalena Fuzecaș, 
de la Școala sportivă, deși lucrează de 
cîțiva ani, nu a crescut nici un element 
capabil să obțină rezultate de valoare. 
Numai cu cei doi elevi ai antrenorului 
Iosif Toth Bal (Adalbert Covaci și Dio- 
nisie Naght) notația mureșeană nu poa
te aspira mai departe. Este necesară o 
activitate susținută, un efort colectiv din 
partea antrenorilor, pentru continua dez
voltare a înotului din această regiune. 
Aceleași aprecieri pot fi făcute și în 
privința echipei de polo Mureșul, aflată

RECORDURI ATLETICE VECHI

DE 14 ANI!

Singura sportivă nominalizată la atle
tism care și-a depășit obiectivul de per
formanță pe anul 1966 la 800 m, reali- 
zînd timpul de 2:11,6 față de 2:12,0 
cît tavea planificat este junioara Gher
ghina Moldovan de la C.S.O. Mureșul 
Tg. Mureș (antrenor Iosif Buzdugan). 
Trebuie să spunem însă că, o dată cu 
acest rezultat se epuizează și lista per
formanțelor mai acătării realizate anul 
acesta de 
cu-noiașteți 
mureșan? 
cord urilor 
la 100 m 
m; 51.4 sec. la 400 m; 1:56,9 la 800 
m; 3:51,4 la 1500 m; 8:31,0 la 3 000 
m (din 1957). Cît privește săritura în 
lungime, în dreptul ei se află pe tabelă 
neclintit de 14 ani, rezultatul de 6,54 
m! La senioare: 12,4 sec. la 100 m (din 
1958); 1,49 m la înălțime (1959); 26,1 
sec la 200 m (1962); iar la greutate 
performanța de 11,88 ni continuă să re
ziste din.. 1954!

In aceste condiții, nu mai este de 
mirare că selecționata regiunii a avut o 
comportare modestă în 
campionatului republican 
acest an, nici un singur 
să cucerească un titlu 
țării la juniori sau 
la Tg. Mureș există cîțîva juniori de 
perspectivă (antrenați de Ion Ciotea) 
cum sînt: Maria Popa (născută 1949) 
—12,0 sec pe 80 mg. 12,9 sec pe 100 m 
și 5,41 m la lungime; Marta Szatmari 
(n. 1953) — 12,8 sec pe 100
Ștefan Szatmari (n. 1918) — 15,0 
pe 110 mg; Ion Burcă (n. 1948) 
55,8 sec pe 400 m g. Ținînd coat 
f aptul 
bune 
to arc, 
numai
ză patru antrenori cu o calificare supe-

atlcții din regiune. Vreți să 
care este nivelul atletismului 
Să cercetăm puțin tabela re- 
regionale: seniori: 10,8 sec, 
(din 1956); 22,2 sec. la 200

categoria B a 
pe echipe din 
atlet nereușind 
de campion al

seniori. Și totuși,

m ;
sec

de 
că La Tg. Mureș există condiții 

de pregătire (pistă corespunză- 
sală de atletism, materiale), că 
în cadrul C.S.O. Mureșul activea-

HANDBAL

Universitatea Timișoara•)

iși pregătește debutul 
in „C.C.E."

D I N PROBLEMELE
SPORTULUI
D E PERFORMANTA

■i

suficient în școli. De pildă, la campio
natul de atletism pe echipe al școlilor 
generale (o competiție organizată in 
scopul depistării copiilor talentați din 
Tg. Mureș) profesorii Chariot a Kadar 
și Ion Gologan n-au înscris nici un elev! 
Desigur, cu astfel de „susținători" este 
greu de prevăzut cînd va face atletis
mul din regiunea Mureș-Autonomă Ma- 
giară mult așteptatele progrese.

la periferia clasamentului categoriei A. 
Evoluția mediocră și inconstantă a for
mației mureșene își are explicația și în 
slaba preocupare pentru ridicarea de 
noi cadre. Sperăm că noul antrenor, 

Daroczi, să dovedească mai mult 
această direcție.

A. 
in

zel

LUPTELE IN PROGRES

NATAȚIA POATE Șl TREBUIE

SA DEA MAI MULT!

regiune există sute de tineri careZn
practică înotul, iar orașul Tg. Mureș 
are și un bazin foarte bine întreținut, 
unde sportivii de performanță au posi
bilitatea să se pregătească în cele mai 
bune condițiuni. Să vedem care sini re
zultatele obținute de înotătorii mure
șeni în actualul sezon competițional.

Adalbert Covaci (C.S.O. Mureșul) a 
cî ști gat patru titluri de campion repu
blican la juniori I — la 100 m liber. 
200 m liber, 400 m liber și 100 m del
fin, iar Dionisie Naghi (C.S.O. Mure
șul ) a stabilit următoarele recorduri per
sonale: 4:40,0 la 400 m liber și 18:34,8 
la 1500 m liber. Cei mai buni înotători 
sînt în majoritate copii. In anul 1966 
au fost corectate 18 recorduri regionale 
de seniori, 18 de juniori și 29 de co
pii. Multe dintre recordurile regionale 
sînt 
datează 
etc.
100 m 
2:47,4 
1:11,0 
2:38,1 
m mixt — 5:07,8; 4x100 m liber — 
4:20,7 (din 1960). După cum se vede, 
ca și la atletism, rezultatele înotătorilor 
nu ating valoarea internațională.

Aceste cîteva date sînt edificatoare a- 
supra situației actuale a înotului mu
reșean. Care sînt explicațiile rezultate
lor slabe obținute de înotătorii din Tg.

deținute 
din

Iată
spate
(din 1958);
(din r"';.

(din 1964); la băieți

de copii, 
anii 1958, 

unele cifre: 
— 1:15,4; 200 

100 
1962); 200

altele
1963 
fete

iar
1960, 

la
spate — 
liber — 
liber —
- 4x100

m 
m
m

In secțiile de lupte de Ia C.S.O. Mu
reșul Tg. Mureș, Lemnarul Odorhei și 
Unireia Tîmăvcni activează 140 de spor
tivi legitimați. Obiectivele propuse pen- 
trul anul 1966 au fost îndeplinite și 
chiar depășite de elevii antrenorilor 
luliu Pintea, Ștefan Gorgy (C.S.O. Mu
reșul), Ion Covaci (Lemnarul Odorhei) 
șî Carol Tor ok (Unirea Tîrnăveni). Ti
nerii V. Marcu (cat. 57 kg) și Ion 
Mesaroș (cat.-|-87 kg) de la C.S.O. 
Mureșul-Tg. Mureș au obținut anul a- 
cesta titlurile de campioni de juniori 
la lupte libere, iar Ion Balint (Lemnarul 
Odorhei) la cat. 81 kg și Mihai Vodă 
(Unirea Tîrnăveni) la cat. 75 kg s-iau 
clasat pe locurile secunde. Sportivii 
Francisc Gyarmati (cat. 70 kg) și 
Francisc Boia (cat. 87 kg) — la „li 
bere" — vicecampioni republicani la 
seniori, sînt elevi ai antrenorului Ștefan 
Gorgy care muncește cu multă pasiune. 
Și trebuie spus că aceste frumoase re
zultate au fost obținute în ciuda unor 
condiții de pregătire necorespunzătoare. 
Sala pentru antrenamentele luptătorilor 
de la Mureșul se prezintă într-o stare 
precară (neîngrijită, fără aparate 
tătoare). ,

competițional permanent", „Urmărirea — 
pe grafic — a antrenamentelor secțiilor 
de performanță" etc, dar aceste sarcini 
au rămas înscrise doar pe hîrtie. Gim
nastica mureșeană, de pildă, nu are a- 
sigurat un sistem competițional cores
punzător, astfel că tinerii sportivi nu 
pot realiza progresul așteptat. Ne spu
nea prof. Francisc Barabaș: „Ultimul 
concurs oficial la care au participat 
tinerii gimnaști din Tg. Mureș a fost 
în luna februarie!* In regiune există 13 
secții afiliate la federația de gimnas 
tică, dintre care patru au o activitate 
oarecum permanentă. Spunem oarecum, 
pentru că în afara secțiilor Start Tg. 
Mureș (antrenori Francisc Barabnș, 
Francisc Marcoș), Școala sportivă Tg. 
Mureș (antrenori Tiberiu Cocio, Titus 
Varga, Zoltan Banhegyi), Școala spor
tivă Gheorghieni (antrenori Tiberiu Ba- 
zilides și R. Ferenți), Școala sportivă 
Odorhei (antrenori Atila Adam și Cor
nelia Naghi), celelalte sînt prezente doar... 
în scripte. La Tg. Mureș sînt antrenori 
cu o bună calificare, dar care nu efec
tuează o selecție corespunzătoare, nu 
asigură o pregătire continuă sportivilor, 
astfel că rezultatele nu sînt cele scon
tate. Ei se mulțumesc să lucreze cu 
sportivii de categorii inferioare, pentru 
ca — o dată cu terminarea anului șco
lar — să se încheie și activitatea sec
țiilor de gimnastică. Cu excepția antre
norilor Francisc Barabaș și Tiberiu Ba- 
zilides, a căror activitate merită a fi 
evidențiată, ceilalți nu-și aduc contri
buția la dezvoltarea gimnasticii în re
giune. Francisc Barabaș muncește cu 
pasiune și a ridicat chiar o serie de 
sportivi de categoria I (Iosif Islai, Paul 
Vesi etc.), iar în prezent, pregătește și 
alte elemente talentate. Unii profesori 
de educație fizică (de exemplu Anton 
Solyom de la Liceul nr. 2 din Reghin), 
deși 
aduc 
pline 
vărat
biroul consiliului regional al UCFS nu 
s-au preocupat de acest sport olimpic. 
In general, munca de îndrumare și con
trol în secțiile de gimnastică din regiune 
a lăsat de dorit și, în consecință, 
vitatea se rezumă numai la orașul 
Mureș.

au specializarea gimnastică, nu-și 
aportul la dezvoltarea acestei disci- 
sportive. Nu este mai puțin ade
că nici comisia respectivă și nici

CÎND SE MUNCEȘTE

CU PASIUNE

aju-

UN SPORT OLIMPIC

NEGLIJAT

Printre păsurile cuprinse in planul 
întocmit de Consiliul regional al UCFS 
Muref-Autonomă Maghiară figurau și 
cele privind „Asigurarea unui sistem

acti-
Tg.

în
afirmat tot mai mult. Anton Pongraț și 
Suzana Saplontai au intrat în vederile 
selecționerilor pentru viitoarea ediție «a 
J.O din Mexic. Juniorul Anton Pongraț 
(18 ani), student la I.M.F. Tg. Mureș, 
a ocupat anul acesta locul V la campio
natele mondiale pentru tineret de Ia 
Viena și locul III la finala campionate
lor republicane de seniori la spadă. Tre
buie să spunem de la început că 
secția de scrimă de la I.M.F. antrenată 
de Andrei Cocuci, obține rezultate fru
moase, în ciuda condițiilor materiale 
încă reduse. Explicația lacestor rezultate 
trebuie căutată în sîrguința și priceperea 
antrenorului respectiv, care lucrează cu 
multă dragoste pentru descoperirea și 
creșterea tinerilor scrimeri.

ultimii ani scrima mureșeană s-a

Constatările făcute pe marginea activității desfășurate Ia unele sporturi olimpice ne-au dus la concluzia
că în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară mai sînt multe de făcut pe linia dezvoltării activității sportive 
de performanță. Este necesar ca i— 7 * ’ ~ ‘___ __________ _______ 1. £  ;   2_
gimnastica să li se acorde mai mult sprijin. în regiune există numeroase cadre de specialitate cu o bună cali
ficare, mulți activiști sportivi entuziaști, tineri sportivi capabili de rezultate valoroase.

Numai muncind neobosit și înregistrind rezultate la nivelul cerințelor, sportivii din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară vor putea aspira la cit mai multe locuri în loturile care ne vor reprezenta la viitoarea 
ediție a Jocurilor Olimpice.

performanță. Este necesar ca unor sporturi cu tradiție în regiune ca atletismul, înotul, scrima, luptele.

GHEORGHE CIORANU

Interviu cu prof. V. 
antrenorul echipei.

CHIȚ/

UniversTînăra formație timișoreană 
tatea debutează în „Cupa campioniit 
europeni" la handbal feminin.

Profitînd de prezența antrenorul i 
Victor Chita la pregătirile comune a 
echipelor bucureștene (senioare și t 
neret), care vor lua parte la turnei 
internațional, am obținut cîteva ami 
nunte asupra antrenamentelor echipt 
noastre campioane.

„După terminarea turului — ne-a d< 
clarat prof. V. Chița — am avut cîtev 
zile de refacere a forțelor. Apoi, ar 
reluat pregătirile cu o intensitate spt 
rită. Am insistat pe îmbunătățirea pr< 
gătirii fizice speciale și însușirea ci 
mai perfectă a combinațiilor de atac dej 
cunoscute. Antrenamentele comune c 
cele două loturi bucureștene, cît și nti 
ciurile de verificare disputate în uit 
mele zile au arătat că echipa încep 
să-și recapete ritmul obișnuit de ja^4

— Pe ce lot veți conta în aceCst 
întîlnire ?

— Deocamdată m-am oprit la 12 jucî. 
toace: Lucreția Anca și Angela Nip 
(portari), Ana Nemeț, Angela Moșii 
Tereza Sekeli, lolanda Rigo, Florie 
Ciosescu, Edeltraut Frantz, Eva Kaspan 
Lucreția Neagoe, Rozalia Pavel și Rodic< 
Stoian.

— Ce cunoașteți despre viitoni 
adversar ?

— Gomik Gliwice este — ca și echipt 
noastră — o debutantă în această corn 
petiție. Totuși, este binecunoscut fap 
tul că handbalul feminin polonez a făcu 
frumoase progrese în ultima vreme și ct 
în general handbalistele poloneze sin 
deosebit de combativ mai ales în apă 
rare.

— Și ce măsuri ați luat îiT^n 
secință ?

— Nu putem să ne bazăm doar p< 
contraatac, care 
noastre de bază.
te mult pentru 
cel de la 9 metri, toate exercițiile fiinc 
experimentate în condiții cît mai apro 
/date de cele competiționale. întreagt 
echipă este decisă să marcheze debu 
tul în „C.CJE." printr-o comportare ono 
rabilă.

Este exact ceea ce le-o dorim și noi..

este una din armelt 
De aceea, lucrăm foar 
jocul la semicerc, sai

(*• ’•)

începe
una dintre cele mai disputate 

ediții a „Cupei orașului București4 
(Urmare din pag. 1)

vederea realizării omogenității echi
pelor și a creșterii capacității tehni
ce și tactice a tinerelor handbaliste. 
De subliniat faptul căf avînd în ve
dere media de vîrstă scăzută a în
tregului lot, este foarte greu de spus 
oare este echipa de senioare și care 
cea de tineret. Pentru edificare, iată 
cele douăr ioturi, așa cum ni le-au 
comunicat antrenorii : SENIOARE : 
Naghi, Anca (portari), Floroianu, 
Franz, Oțelea, Scorțescu, Kașpari, 
Secheli, Starck, Oancea, Moșu< Bît- 
lan, Nemetz ; TINERET : Buzaș, Simo, 
Mitu (portari), Soos, Dobîrceanu, 
Sramco, Domșa, Metzenrath, Arghir. 
Micioș, Neghina, Băicoianu, Nicolae. 
Ilie.

Iată acum și programul jocurilor 
de duminică și de luni, partidele în- 
cepînd în fiecare zi la orele 18 șî 
19 : DUMINICĂ : București — Bucu
rești tineret; Belgrad — Moscova; 
LUNI: București tineret — Buda
pesta, București — Moscova. Turneul 
se va încheia joi 17 noiembrie.

La acest turneu federația noastră 
a invitat de peste hotare trei ar-i 
bitri: H. Freivogel (Elveția), IL 
Hensel (R.D.G.), J. Macek (R. S. Ce
hoslovacă).

Unde mergem? duminică

• ATLETISM — Stadionul Tineretului, de la ora 15: Etapa 
a Il-a a campionatului universitar pe echipe.

• BASCHET — Sala Floreasca, de la ora 17,30: Dinamo — 
Rapid (A.m), Politehnica — Steaua (A.m), Olimpia T.V. — 
Voința București (A.f), Construcții — Politehnica Brașov 
(Bjh).

• FOI BAL — Stadionul Republicii, ora 12,45: Progresul 
București — Steagul roșu Brașov (Cat. A) ; ora 14,30 : Dinamo 
Bttcurești — Jiul Petroșeni (Cat. A).

• ATLETISM — Stadionul Tineretului, de la ora 10: Etapa 
a II-a a campionatului universitar pe echipe ; Aleea Circului 
de Stat, de la ora 10: „Cupa Gloria" la marș.

• GIMNASTICA — Sala „23 August", de la ora 8: Faza 
pe Capitală a campionatului republican de juniori II și copii.

• BASCHET — Sala Floreasca, de la ora 8: Progresul 
București — Șc. sp. Brașov (B.f), Progresul București — A.S.A. 
Sibiu (B.m), Academia Militară — Universitatea Cluj (Am), 
Politehnica București — Voința Brașov (A.f), Voința Bucu
rești — Unio Satu Mare (B.m) ; de la ora 20: Steaua — Di
namo București (A.m), Rapid —Politehnica București (A.m) ; 
Sala Politehnica, de la ora 8,30: Arhitectura — I.M.F. Tg. 
Mureș (B.f), I.C.F. — Universitatea Timișoara (B.f), Universi
tatea — Politehnica Cluj (B.m).

• RUG Bl — Terenul Constructorul, de la ora 9: Rapid — 
I.T.O. Galați, C.S.Școlar — I.T.O. Galați (juniori), A. S. Te
cuci — Agronomia Cluj (meciuri iu turneul de baraj peutru

categoria A și în sferturile de finală ale campionatului de 
juniori).

• FOTBAL — Terenul Gloria, ora 11 : Metalurgistul Bucu
rești — Știința București (cat B) ; Stadionul Giulești, ora 
9,30: Tehnometal București — Electrica Constanța (juniori), 
ora 11: Tehnometal București — Electrica Constanța (Cat. C); 
Terenul Gloria, ora 9,30; Metalurgistul București — Rapid 
București (juniori) ; Terenul „23 August IV", ora 9,30 : Viito
rul București — Șc. sp. II București (juniori); Stadionul 
Dinamo, ora 11: Dinamo București — Rapid Mizil (juniori); 
Stadionul Steaua, ora 11: Steaua București — Dunărea Giur
giu (juniori) ; Stadionul Politehnica, ora 9,30: Știința Bucu
rești — Progresul București (juniori).

• VOLEI — Sala Dinamo, de la ora 8,30 : C. P. București
— C.S.M. Sibiu (f), Dinamo București — I.C.F. București (f). 
Steaua București — Tractorul Brașov (m); Sala Giulești, de 
Ia ora 8,30: Universitatea București — Politehnica Iași (mț, -n 
Medicina București — Știința Petroșeni (m), Rapid București
— Alumina Oradea (m) — meciuri în cadrul etapei a V-a a 
categoriilor A și B.



OCHE!
La începutul campionatului

acă nu și-au iăcut vara sanie...
Jiu consumat trei etape din primul 
al campionatului de hochei pe gheață 
cele șase echipe participante au 
bficiat ieri de o zi binevenită de 
mă. Cînd spunem acest lucru ne re- 
n. în mod special, la acele formații 

nu au putut să-și organizeze o pe- 
dă mai lungă de pregătire pe gheață 
are, din această cauză, s-au prezen
ta primele partide sub nivelul obiș- 

aptul că echipele Voința Miercurea 
Tirnava Odorhei, Agronomia Cluj 

hiar Politehnica București nu au rea- 
: în această primă manșă* a între- 
l rezultate pe măsura valorii jucăto- 
• lor și că, în general, comportarea 
a dezamăgit, nu poate fi pus însă 
ai pe seama lipsei de pregătire pe 
ață. Fără să neglijăm acest factor 
>ebit de important, credem însă că 
este vorba și de altceva. Toate echi- 

care nu au putut beneficia de o 
șătire pe gheață în timp util, au 
‘ptat venirea sezonului rece cu... bra- 

încrucișate, uitînd de importanța 
•.enamentului din perioada de vară, 
^gătirii fizice multilaterale care tre- 
„.ealizată, în primul rînd pe... uscat, 
acest motiv — și precizăm: numai 
acesta ! — majoritatea echipelor au 

capabile să joace bine numai o 
riză sau o jumătate de meci,
1 au ținut piept atacurilor sus- 
ite ale unor formații mai bine 
gătite. Căderea din finalurile par- 
dor nu a fost determinată de lacunele 
tehnica patinajului sau de lipsa de 
modare cu gheața. Ele au avut drept 
ză principală lipsa de pregătire fizică, 
;a de forță și de rezistență. Exemple ?

mai concludent este cel al echipei 
nța Miercurea Ciuc, care în meciul cu 
amo București a condus cu 1—0 în

asene

\zi este ultima zi cînd mai puteți 
npleta buletinele la concursul 
jnosport de mîine.
Programul de concurs cuprinde 
)te meciuri din categoria B și șase 
îlniri din campionatul italian se- 

A.
r-ată și programul concursului Pro- 
jSport nr. 47 din 20 noiembrie 
f6:

■. Milan — Internazionale, II. A- 
anta — Brescia, III. Fiorentina — 
logna, IV. Mantova — Cagliari, 
Napoli — Juventus, VI. Roma — 

cco, VII. Spăl — Foggia, VIII, 
rino — Lanerossi, IX. Venezia — 
zk£-X. Messina — Catania, XI. 
lermo — Padova, XII. Potenza — 
trese, XIII. Sampdoria — Livorno.

Plata premiilor la concursul Pro- 
’ sport nr. 45 din 6 noiembrie 1966.

în Capitalâ, premiile se vor plăti 
2epînd cu data de joi 17 noiembrie 
66, la casieriile Loto-Pronosport 
1 cadrul fiecărui raion.
în provincie, premiile se vor plăti 
in casele raionale CEG după 2—4 
e de la începutul plăților în Ca- 
ală, timp necesar pentru circuitul 
ștal și bancar al documentelor. 
Pentru participantii cîștigători din 
jdiul rural, spitale, sanatorii și 
îităti militare, premiile se vor 
:pedia prin mandat poștal, începînd 

data de joi 17 noiembrie 1966.

Loto din ii noiembrie 1966

59 23 17 56 71 5 65 7 4 
Premiul special: 17 23 5
Fțțnd de premii : 870.787 Iei din 
re 61.740 lei report premiul spe
ri.
Tragerea următoare va avea loc 
neri 18 noiembrie 1966, în Bucu- 
ști.

(EMULE CONCURSULUI PRONO 
*ORT NR 45 DIN 6 NOIEMBRIE 

1966
Premiul excepțional: 1 variantă a 
’.000 lei (un autoturism „Fiat 600* 

36.500 lei numerar); categoria I: 
variante a 0,50% a 34.727 Iei; ca- 

goria a Ii-a: 43 variante a 2.019 
i; categoria a Iii-a : 572,5 variante
151 lei; categoria a IV-a : 4.256 

iriante a 24 lei. '
REPORT PREMIUL EXGEPȚIO- 
AL 37.957 lei f
REPORT PREMIUL MINIM 250.000 
L
Premiul excepțional a revenit par- 
mpantului Mureșan Liviu din Glnj 
i o variantă de 0,50%.

Rubrică redactată de Administrația 
l stat Loto-Pronosport. 

prima repriză, ca pînă la urmă să piardă 
cu 2—8. Aceeași formație a avut la în
cheierea primelor 20 de minute de joc cu 
Steaua un scor egal: 1—1, pentru c< în 
final să părăsească terenul învinsă cu 
1—7!

Numai din acest exemplu (și ele sînt 
mai multe) se poate vedea în mod clar 
că aci este vorba de carențe de pregătire 
fizică. Pentru că dacă era vorba de lip
suri în antrenamentul specific pe gheață 
atunci cum se explică comportarea din 
primele reprize ? Numai prin „bruma" de 
forță și rezistență, care au existat în 
acest timp.

In această direcție se poate vorbi însă 
de o excepție. Ne referim la rezultatul 
egal realizat de studenții clujeni în par
tida cu Dinamo București. Cum se ex
plică acest rezultat ? In primul rînd prin 
greșita orientare tactică a echipei Dinamo, 
prin superficialitatea cu care jucătorii a- 
cestei formații au privit meciul. Este 
drept că și studenții clujeni au luptat cu 
o energie deosebită, eu 'mult elan, apă- 
rindu-se foarte calm și organizat. Noi 
însă considerăm, totuși, că rezultatul este 
mai mult „opera" dinamoviștilor bucu 
reșteni care, jucînd la valoarea lor obiș
nuită, nu ar fi putut lăsa un punct în 
acest meci.

Dincolo însă de aqpst rezultat —■ sin
gurul de altfel — care a ieșit din co
mun, dar care a dat un plus de interes 
competiției, concluzia principală a prime
lor trei etape rămîne aceea că echipele 
noastre fruntașe au uitat un vechi pro
verb care spune că „omul gospodar iși 
face vara sanie și iarna car". Au uitat 
că buna comportare din timpul iernii are 
la bază un antrenament serios în tot 
timpul verii.

CĂLIN ANTONESCU

Turneul interbucurestean
9

Tradiționalul turneu al echipelor 
bucur eștene continuă prin parti
dele care se desfășoară azi și mîine 
în sala Floreasca. Azi au loc me
ciurile Dinamo — Rapid (88—71 în 
ultima întîlnire) și Steaua — Poli
tehnica (70—73 în primăvară, cînd 
studenții au realizat surpriza cam
pionatului), iar mîine Rapid va juca 
cu Politehnica (82—89), iar Steaua 
și Dinamo vor susține derbiul ca
tegoriei A (în primăvară, 82—71).

Tot în campionatul masculin (e- 
tapa a IX-a) mîine se vor disputa 
meciurile Academia Militară — 
Universitatea Cluj, Steagul roșu 
Brașov — Dinamo Oradea, Politeh
nica Galați — Universitatea Ti
mișoara și I.M.F. Tg. Mureș — 
I.C.F.

în categoria A la fete vor avea 
loc întîlnirile etapei a III-a: O-
limpia T.V. București — Voința 
București, Politehnica București — 
Voința Brașov, Crișul Oradea — 
Rapid București, Mureșul Tg. Mu
reș — Constructorul București șl 
Universitatea Cluj — Universitatea 
Iași.

în sfîrșît, în categoria B se vor 
desfășura meciurile etapei a IV-a 
în seria I și întrecerile inaugurale 
în seria a II-a la băieți și la fete, 
în total, în categoriile A și B se 
vor disputa 33 de partide, dintre 
care 15 în Capitală. Un program 
bogat care sperăm să ofere ama
torilor jocuri spectaculoase și de 
bună valoare tehnică.

NEAGU RADULESCU VA PREZINTĂ ASPECTE DIN ETAPA

Politehnica — Rapid

Dumitria: Hai, Ionescule, să în
cercăm două-trei lansări și la Timi
șoara.

Moment critic la poarta petroliștilor. Nouă jucători așteaptă eventuala 
meci Steaua — Petrolul)

Azi, etapa a XH-a!
(Urmare din pag. 1) 

de Ia Ploiești, îl echilibrează, ur- 
cindu-1 în capul afișului etapei.

Al doilea joc al cuplajului din 
București, Progresul — Steagul roșu, 
ca și cel de la Pitești, Dinamo — 
U.T.A., seamănă între ele ca două 
picături de apă. Atît prin presu
pusa valoare a replicilor pe care le 
pot da oaspeții, cît și prin ambi
țiile gazdelor. Progresul n-a jucat 
slab în meciul cu Dinamo București, 
deși a pierdut, iar Dinamo Pitești șl 
Steagul roșu s-au bucurat de apre
cieri mai mult decît favorabile pen
tru reușitul spectacol pe care l-au 
realizat. Cît privește pe arădani, fes
tivalul de goluri pe care l-au oferit 
în jocul cu Politehnica Timișoara, îi 
recomandă cu pri^asjjață. Sînt argu
mente ce îndreptățesc speranțe pen
tru jocuri de calitate, în care cîștl- 
gător principal să fie fotbaluL

Și, în sfîrșlt, nereușind decît un 
.egal* pe teren propriu, studenții 
clujeni se prezintă pe stadionul din 
Dealul Copoului în fata unei echipe 
care nu-și poate îngădui luxul pier-

ARBITRII MECIURILOR DE AZI
Partidele programate azi in campionatul primei categorii vor ti 

conduse de următorii arbitri:

PROGRESUL — STEAGUL ROȘU: N. Cursaru (la centru) — Plo
iești, E. Vlaiculescu -— Ploiești și Gh. Comănescu — Cimpina.

DINAMO PITEȘTI — U.T.A.: Gh. Popov ici (la centru), A. Munich 
și Gh. Olteanu, toți din București.

FARUL — ȘTIINȚA CRAIOVA: G. Pop (la centru) — Brașov, 0. 
Prelici și D. Sirbu, amîndoi din București.

DINAMO BUCUREȘTI — JIUL i Iosif Ritter (Ia centru) — Timi
șoara, Cocoi Ridvan și N. Negoifă, amîndoi din Constanța.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — RAPID: A. Alexa (la centru) — 
Rm. Vîlcea, N. Lazăr — Petroșeni și Gh. Smeureanu — Rm. Vîlcea.

C.S.M.S. — UNIVERSITATEA CLUJ: Marin Niță (la centru), Gh. 
Retezau și C. Caramitru. toți din București.

PETROLUL — STEAUA : N. Rainea (Ia centru) — Birlad, V. Hă- 
rătău — Brăila și Gr. Birsan — Galați.

Farul — Știința Graiova

Farul: Poftiți, băieți I Apa e rece 
dar o... baie se mai poate face I 

derii, pe teren propriu, nici măcar 
a unei... jumătăți de punct. Deci, 
puține speranțe pentru actuala ocu
pantă a locului 13 din clasament.

Etapa de mîine are o valoare 
aparte pentru antrenorii echipelor 
reprezentative ce vor evolua săp- 
tămîna viitoare, pentru selecționabili. 
Este... ultimul .extemporal' al celor 
ce țintesc la unul dintre tricourile 
reprezentativelor respective. Acest 
obiectiv va da, fără doar și poate, 
un accent în plus disputelor de pe 
teren. Considerăm însă că este ne
cesar ca aceste confruntări, această 
întrecere directă sau indirectă pen
tru cinstea de a îmbrăca tricoul unei 
reprezentative (și în primul rînd pe 
cel al naționalei) să se ducă în mod 
corect, în cea mai perfectă sportivi
tate. Este o datorie a tuturor — an
trenori, jucători, arbitri șl — de ce 
să n-o spunem ? — și a spectatorilor, 
oamenii ce pot fi cei mai operativi 
critici ai oricăror tendințe de )oo 
dur, brutal.

Să anticipăm că etapa a Xll-a vs 
fi o etapă a calității ?

După cele 28 de goluri marcate în 
etapa a Xl-a

— Nu ne dezamăgiți: toamna se 
numără... baloanele l 

eroare a portarului. (Fază dintr-un

Foto : Șt. CiotloșDintre zeci de însemnări
• Știința Craiova este pe locul 

Iîntii in clasament! Există un eve
niment sportiv mai mare în orașul 
de pe malul Jiului ? Mi s-a spus că 
miercuri seara, la Craiova, a fost 
„cu artificii și foc bengal". Dar 
joi dimineața au început grijile 
pentru sîmbăta de pe titoral.

Și o scurtă, foarte scurtă con
versație cu Robert Cosmoc antre
nor la fel de tinăr ca și echipa sa 
(este la primul său sezon de... 
antrenor principal).

— Ce zici ?
— Că este foarte greu, mai greu 

ca orieînd. Pînă miercuri eram 
echipa care venea — deci, simpatii, 
încurajări__ Eșecurile erau consi
derate__ ghinioane, victoriile —
opțiuni. De acum încolo...

• Octavian Popescu renaște din 
propria sa... cenușă. După multă 
vreme de... anonimat revine in 
prima linie. „Tăvi" este un băiat 
simpatic și nu pot decît să aplaud 
„pasa bună" in care se află. Ace
leași vorbe pentru viitorul profe
sor de educație fizică... Ilie Datcu.

• Locurile 11, 12 și 13 din cla
samentul categoriei A : C.S.M.S., 
Politehnica Timișoara, Universita
tea Cluj. Să-și fi propus studenții 
un... colocviu ?

• Titus Ozon despre Dumi- 
triu II: „Este versul care cuprin
de poanta, dintr-o epigramă".

• Căderea Progresului n-a mai 
surprins pe nimeni. Nici chiar pe 
jucătorii săi. Și asta mi se pare 
cel mai periculos lucru...

• Victoriile lui Dinamo Bucu
rești și Rapidului asupra Progresu
lui și Stelei înseamnă primatul 
gindirii lucide asupra forței dez
lănțuite.

• O nedumerire privind un as
pect al meciului Steaua - Rapid. La 
2—0 antrenorii Stelei au făcut o 
schimbare. A fost scos un atacant 
(Constantin) și introdus în echipă 
un apărător (Negrea).

Care e rațiunea: ?

• Dinamo Pitești „dă" patru 
jucători pentru lotul reprezentativ: 
Barbu, Dobrin, C. Radu și 1. Po
pescu. Cu un an și jumătate in ur
mă, Ioachim Popescu a fost scos 
din lotul echipei Progresul Bucu
rești ca... necorespunzător, fără 
perspective.

• Stoicescu (C.S.M.S.) iși sub
liniază fiecare reintrare în echipă 
prin apariția pe lista marcatorilor. 
In jocul cu Farul a deschis— sco
rul.

• Traian Ione seu a devenit cel 
mai rezervat antrenor în raport 
cu__  ziariștii. „Las echipa să se
«exprime» pe teren".

• Tiberiu Bone: „Invidiez pe 
mijlocașii de astăzi. Ei au cheia 
jocului, ei decid pe învingător...

VALENTIN PAUNESCU



Din poșta regiunilor HUNEDOARA
O susținută activitate 

fotbalistică

întrecerea programată pentru ora 9 
(cînd toti 
a început 
voiți să 
ploaie.

concurenții erau prezenți) 
la ora 12, copiii fiind ne- 
aștepte 3 ore în frig Ș>

V. MUNTEANU-coresp

Elevii hunedoreni
în întrecere

Me-Stadioanele Constructorul 
talul din orașul Hunedoara 
în aceste zile de toamnă o 
tivitate. Aici se desfășoară 
resantă competiție polisportivă or
ganizată de consiliul orășenesc 
UCFS, în colaborare cu consiliul 
orășenesc al pionierilor și secția de 
învătămînt a sfatului popular

și 
cunosc 
vie ac- 
o inte-

La buna desfășurare a competiției 
un aport însemnat aduc profesorii 
de educație fizică I. Stoica, R. Grui- 
ța, G. Ghunter, Olga Popescu, N. 
Cocheci și alții.

I. T’O’R’OK-coresp.

Știri din Lupeni
Zilele trecute, asociația sportivă 

Streaja a organizat un reușit con
curs de atletism pentru desemnarea 
campionilor asociației. După între
ceri viu disputate, pe primele locuri 
s-au clasat: Margareta Nemeș (100 
m cu 13 sec), Silvia Bora (400 m 
cu 70,8 sec), M. Panilescu (200 m 
cu 28,1 sec), T. Bon (100 m cu 12,7 
sec) și I. Ilieș (800 m cu 2:31,4 min).

Recent, a avut loc la Lupeni pri
mul concurs din cadrul acțiunii 
Ziua trecerii probelor Insignei

Meciul feminin Farul -Rapic
derbiul etapei de mîine t

Atît la Petroșeni cît și în locali
tățile apropiate se desfășoară o vie 
activitate fotbalistică. în sezonul 
1966—1967 sînt organizate pe plan 
orășenesc o serie de competiții o- 
ficiale în care sînt angrenate nume
roase echipe, de seniori și copii, din 
întreaga Valea Jiului. Așa este, de 
pildă, campionatul orășenesc de ca
lificare in care activează opt echi
pe. După a patra etapă în frunte era 
echipa Preparația Petrila cu 6 punc
te, urmată de Constructorul Lupeni 
cu același număr de puncte, dar cu 
un golaveraj mai slab. Este intere
sant de remarcat că multe din me
ciurile desfășurate în acest campio
nat sint de bună calitate. Și nu în- 
timplător, consiliile asociațiilor spor
tive se preocupă intens de 
pele lor. La aceasta trebuie
adăugăm faptul că majoritatea echi
pelor sint antrenate de foști fotba
liști din Vaiea Jiului. Astfel, P. 
Vasiu care a fost ani de zile jucător 
la Jiul, este instructorul echipei Pre
parata Petrila, 
activează 
ele.

Separat 
cu drept 
— lunclioneaza incă un campionat 
orășenesc cu 6 echipe, dar cu jucă
tori neiegitimati. O măsură bineve
nită a comisiei orășenești de fotbal 
este aceea că toate echipele din 
„oraș" sint obligate să aibă și for
malii de copii care activează intr-un 
campionat special înființat pentru 
ei. Pe plan orășenesc se mai desfă
șoare o competiție rezervată tot co- 
pmor. Este vorba de campionatul de 
copii seria I, in care joacă forma
țiile asociațiilor care au echipe în 
campionatele republicane A, B, C sau 
regiune. Fruntașe ale competiției 
sun Minerui Vuican, Parinqul Lo- 
nea si Jiul Petroșeni.

ia

de 
de

, iar Al. Constantin 
Constructorul Lupeni

echi- 
să

acest campionat - 
calificare in „regiune

în campionatele categoriilor A și B, 
cele 62 de echipe angrenate în 
luptă participă mîine la meciurile 
etapei a V-a. Șase dintre acestea au 
Ioc în Capitală, cîte 3 la Timișoa
ra, Craiova și Cluj, cîte 2 la Iași, 
Sibiu și Tg. Mureș și cîte o par
tidă la Ploiești, Galați, Bacău, Con
stanta, Suceava, Cîmpia Turzii, 
Deva, Brașov, Miercurea Ciuc și Pi
tești.

Principala dispută a etapei o găz
duiește orașul Constanta, unde se 
vor întîlni două dintre pretenden
tele la șefia în seria feminină a 
categoriei A: Farul din localitate, 
care e favorita întâlnirii, și Rapid 
București. Tot în grupa fruntașă a 
echipelor feminine, un joc de 
mare interes este Universitatea 
iova — Universitatea Cluj, de 
care se așteaptă în primul 
semne mai clare ale revenirii 
normal a formației clujene. Dintre 
meciurile masculine de categorie 
A rețin în mod deosebit atenția 
cele din Capitală (Rapid cu Alumi
na Oradea, echipa care, acasă, abia 
i-a cedat cu șase zile în urmă re
dutabilei garnituri a Politehnicii 
Galați și Steaua cu Tractorul Bra
șov), cel de la Ploiești (Petrolul— 
Dinamo București) și acela de la

mai 
Cra- 

la 
rînd 

la

j. BAl.OI-coresp. principal

Componenta echipei de volei Știinta Petrorșeni, participă la campionatul 
republican categoria B (antrenorul echipei este prot. I. Ciacu) 

Foto : A. Dula

O... parodie de concurs
atletic

Nu cie muu. Clubul sportiv orășe
nesc Petroșeni a anunțat toate șco
lile generale din raza orașului Pe
tr oșeni că organizează un campio
nul de atletism. Știrea a fost primi
tă cu multă bucurie atît de profe
sorii de educație fizică, cît și de 
elevi. In unele scoli au început pre
gătirile : antrenamente și chiar mici 
concursuri de selecție. Iată că a 
sosit și ziua întrecerilor. Majori- 
talea școlilor s-au prezentat cu 8 
băieți și 8 lete, așa cum scria . în 
regulament. Au fost insă și unele 
școli care au absentat, deși au pro- 
leson de educație fizică, ca de pildă 
Școala generală nr. 2 Lupeni (care 
are doi profesori de specialitate), 
școlile din Aninoasa, Paroșeni, Vul
can ș.a.

Dar să trecem la desfășurarea 
concursului care, din păcate, după 
cum a tost organizat a făcut un 
deserviciu atletismului. Iată cîteva 
„mostre" in această privință, înce- 
pînd cu alcătuirea defectuoasă a 
programului. La 60 de metri plat, 
de exemplu, după desfășurarea se
riilor au urmat imediat finalele, 
concurenții prezentîndu-se la start 
gîfîind după efortul depus în cursa 
anterioară. Din lipsă de ruletă, arun
cările la greutate au fost măsurate 
cu un... băț. Noroc că în apropie
rea stadionului locuiește o croito
reasă de la care s-a împrumutat 
un... metru de croitorie 1 De ce a 
lipsit de la concurs ruleta de măsu
rat ? Din simpla neglijentă a teh
nicianului C.S.O., Ion Ciofică. El a 
plecat din localitate și a uitat da 
concurs și de toate. La acestea tre
buie să mai adăugăm și faptul că

șenesc. întrecerile — la atletism, hand
bal și fotbal — se desfășoară sistem 
divizie, tur-retur, și angrenează pe 
toti elevii sportivi din oraș. La at
letism, de pildă, participă elevi din 
7 școli generale, trei licee și dintr-o 
școală profesională. La handbal și 
fotbal se întrec 12 echipe (șase de 
băieți și tot atâtea de fete), respec
tiv 9 formații.

în urma disputării primelor etape, 
pe primul loc la atletism se află 
Școala generală nr. 1, la handbal 
băieți — Școala generală nr. 3, la 
tete — Liceul nr. 2, iar la fotbal — 
echipa Școlii generale nr. 3. Printre 
tinerii sportivi evidențiati pînă a- 
cum sînt C. Zamfir eseu, 1. Poenaru, 
V. Călinescu, Despina Diaconu și 
Mariana Antonescu.

polisportiv*, inițiată de consiliul 
Clubului sportiv orășenesc Petroșeni. 
La startul probelor s-au prezentat 
155 de tineri (mineri, constructori, 
elevi). îndrumați de profesorul de 
educație fizică M. Nichitescu și de 
instructorul sportiv Gh. Dobrin, el 
au îndeplinit haremurile la o serie 
de probe. Dintre acești tineri 24 de 
fete și 30 de băieți au trecut ulti
mele norme și au devenit purtători 
ai frumoasei insigne.

în vederea creșterii numărului 
purtătorilor insignei, în localitățile 
din Valea Jiului se organizează săp- 
tămînal „Ziua trecerii probelor In
signei de polisportiv".

T. CORNEA-coresp.

SCRIMĂ

BOX

Recentele întreceri de scrimă, dotate 
tu „Cupa speranțelor", au constituit un 
bun prilej de afirmare a tineretului.

Analizînd nivelul de pregătire a par
ticipant ilor remarcăm, pe de o parte, 
comportarea bună a unor trăgători din 
lotul de tineret (Rodica Văduva, Adria
na Moroșanu, Al. Istrate, I. Budahazi 
și D. Popescu) ca și cea a unor tineri 
care au mai obținut succese și în cam
pionatul republican.

Este evidentă preocuparea unor secții 
de scrimă din țară, a unor antrenori, 
pentru pregătirea tinerilor scrimeri și 
promovarea lor cu curaj în echipele de 
seniori. Dar această tînără generație de 
scrimeri are nevoie de un serios „rodaj", 
ceea ce înseamnă că antrenorii trebuie 
să dea dovadă de pricepere și răbdare. 
Nu trebuie forțată obținerea performan
țelor, deoarece 
lor se găsesc la

majoritatea sportivi- 
vîrsta de trecere la a-

Timișoara, unde Politehnica se 
zintă cu mari șanse de a reuși 
confruntarea cu Progresul Bi 
prima sa victorie din campioi 

Partidele mai importante de 
minică din categoria B sînt Pre 
sul I.R.A. Suceava — Semăn, 
rea București, Ind. sîrmei C. T
— Farul Constanța, Universit 
Timișoara — I.C.F. București, 
dicina București — Știința P< 
șeni (masculin) și Corvinul I
— Progresul București (feminii

PROGRESUL BRĂ1LA-
STEAUA BUCUREȘTI 1-3

BRAILA, 10 (prin telefon). Me 
masculin de volei, restanță din e 
a IV-a, disputat joi la Brăila î 
echipele de categoria A Progr 
din localitate și Steaua Bucure? 
luat sfîrșit cu victoria echipet o-' 
3—1 (7, 9, —14, 4). Steaua sk 
pus printr-un blocaj superior. At 
său a fost facilitat de blocajul 
fectuos al gazdelor. Cel mai 
jucător al partidei: Rauch de la 
vingători. (N. COSTIN-coresp.).

FINAL DE SEZON IN CATEGORIA B
Șl ÎN CAMPIONATUL JUNIORILOR

Sezonul categoriei B și al juni
orilor se apropie cu pași mari de fi
nal. Mai exact, duminică este prima 
zi a confruntărilor decisive: pentru 
echipele de categoria B — barajul 
sistem turneu între capii de serie; 
pentru juniori — sferturile de finală 
ale campionatului republican. In Ca
pitală sînt programate trei întîlniri 
interesante mîine dimineață: Rapid 
București — I.T.O. Galați (baraj pen
tru promovarea în categoria A), C.S. 
Școlar București — I.T.O. Galați (sfer
turile de finală ale campionatului re
publican de juniori) și A.S. Tecuci — 
Agronomia Cluj (baraj pentru pro
movarea în categoria A). In țară se 
vor disputa celelalte trei meciuri din 
sferturile de finală ale campionatului 
republican de juniori (primele echipe 
sînt gazde): Precizia Săcele — Poli
tehnica Timișoara, Rulmentul Bîrlad

— CS-M. Sibiu și Agronomia, 4i> 
Constructorul București.

Iată acum clasamentele seriilo 
a Il-a și a IJI-a din categoria B j

SERIA i

In „Cupa speranțelor" a in-A

1. I.T.O. Galați 18 14 0 4 149— î
2. Cimentul Medgidia

18 12 2 4 115— !
3. U.S.A.S. Năvodari

18 16 1 7 115— f
4. Constr. Ploiești 18 9 2 7 129—1J
5. Ancora Galați 18 7 3 8 86—1J
C. Ideal Cernavodă 18 8 0 10 91—11
7. Electroputere Cr. 18 8 0 10 59—1(
3. Chimia Brăila 18 7 2 9 76—11
9. Foresta Pitești 18 6 3 9 72—IC

10. Metalul Buzău 18 2 1 15 34— f

SERIA 1 II-A
1. A.S. Tecuci 14 12 1 1 180— '
2. Constructorul

T.R.C. Suceava 14 11 1 2 107— 1
3. Agronomia Iași 14 9 1 4 75— *
4. Constr. Bîrlad 14 8 2 4 174— F
5. Laminorul Roman 14 2 2 10 15— 2
6. Ceahlăul P. Neamț 14 2 1 11 49—1(
7. Constructorul Orașul

Gh. Gheorghiu-Dej 14 2 0 12 (
8 Energia I.G.O

Focșani 14 1 0 13 8—21

I I I
1.
2.
3.
4.
5.

0 nouă 
lilican pe 
bozului din orașul Calați vor avea pri
lejul să vadă din nou .la lucru" echipa 
lor favorită. Selecționata regiunii Galați 
va susține o partidă în compania .com
binatei" Argeș+Ploiești. Gălățenii ocu
pa în prezent locul secund în seria I, 
dar cu un meci mai puțin față de re
prezentativa Capitalei, care se află pe 
locul 1. Pentru a prelua șefia seriei, gă- 
lațcnii au neapărat nevoie de victorie 
în partida de astă-seară. Din actualul 
campionat mai rămîne de disputat o 
singură restanță întîlnirea Dobrogea— 
Galați, de la 2-1 noiembrie.

restanță în campionatul repu- 
cchipe: astă-seară, iubitorii

dolescență — perioadă foarte dificilă, 
cu puternice schimbări funcționale și 
de comportament. Dacă vor fi bine 
călăuziți, mulți dintre acești juniori au 
perspective să ajungă în reprezentativa 
țării noastre la Jocurile Olimpice din 
1972.

Cu tot nivelul tehnic în general bun, 
deci cu tot progresul vizibil, care a ca
racterizat întrecerile „Cupei speranțelor", 
nu putem trece însă cu vederea și unele 
lipsuri.

Centre cu tradiție în scrimă nu s-au 
calificat în finală la nici o probă (o- 
rașul Timișoara). La sabie, orașul Bucu
rești a prezentat două echipe complet 
nepregătite care au ocupat locuri co
dașe în clasament. Se pune întrebarea : - 
ce fac antrenorii bucureșteni pentru atît • 
de frumoasa și spectaculoasa probă de■' 
sabie ? De ce antrenorii nu pregătesc în !

mod special tineri pentru această probă 
și se mulțumesc, tn marea lor majori
tate, să-î folosească pe floretiști și la 
sabie ? Această nedorită .multilaterali
tate" are un efect negativ; nivelul acă 
zut de pregătire tehnică a sabrerilor 
bucureșteni.

Este cazul 
să reflecteze 
aspect și să
ținută cu copiii 
redresarea .săbiei".

ca antrenorii din Capitală 
mai mult asupra acestui 

pornească la o muncă sus 
și cu juniorii pentru

e. d.

La Timișoara, 12-14 noiembrie

o II-o a „Capei României"
Bega găzduiește, în-Orașul de pe 

cepînd de sîmbătă și pînă luni, în
trecerile celei de a doua etape a 
„Gupei României”, competiție de 
scrimă organizată la toate probele. 
Participă aproximativ 100 de trăgă
tori (reprezentînd toate centrele de 
scrimă din 
prima etapă și alături de ei 
tivi care nu 
patru locuri 
telor republicane individuale desfă- 
șuiate în primăvară. Este cazul

țară) calificați din 
spor- 

s-au clasat în primele 
la finalele canwiona-

Ecaterinei Iencic, de pildă, care a 
terminat la „republicane” pe locul 
5 precum și a unor trăgătoare din 
rîndul speranțelor : Adriana Moroșan, 
Rodica Văduva ș.a.

Pantru etapa următoare (finala) se 
vor califica primii 12 
fiecare probă.

Asalturile vor
Dinamo.

Reamintim că 
este programată 
lele de 2—4 decembrie,

trăgători la

avea loc în sala

finala 
în Capitală,

competiției
în zi-

i

i

».
10.
11.
12.

SERIA
Agronomia Cluj 
c.s.M. Sibiu 
Chimica Tirnăveni 
Minerul Lupeni 
Vulturii U.M. 
Timișoara 
Politehnica Cluj 
Politehnica Tim. 
Institutul de 
Mine Petroșeni 
Metalul T. Severin
C.I.L. Blaj 
Jiul Petrila 
Metalul Huned.

22
22
22
22

21
22
22

Examene

21
21
16
14

21
22
22
22
22

o 
o 
o
2

4
7
4
3
3

2
4
1

2
3
2
2
2

7
10
12

15
12
16
17
17

512— 4
372— J
446— I
160—«
196—11 
111—27 
119—21

65—ÎS
58—21
52—31
72—24
39—M

de califica

antrenori
noiembrie (de la

VIZIONAȚI FILMUL

STRADA MARE?
tț eeonarîul 
JAN UADAQ 
CLMAR kLOS 
V GROSSMAN

pentru
Intre 15 și 20

8), la I.C.F. va avea loc a lil a ses 
de examene pentru candidații Jnscriș 
cursul fără frecvență de calificare pe 
antrenori.

O FROtXKTIE A 6TUWOUBILOO 
O S CEHOSLOVAC/

FILM DISTINS CU PREMIUL 
«OSCAR* 1965 PENTRU CEL 
MAI fi UN FILM STRĂIN

CM JOSEF KRONER «I IDA KAMINSKA
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PE CONCRET

CINE ARE DREPTATE?

familie

nostru
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mult

V. D. POPA

Popicăria 
este de un 
de mobilă.

din Toplița 
an magazie

bun? Pițu cel vechi 
cel nou?

Fotbaliștii de la „Me- 
talul“-Turnu Severin au 
doar 11 tricouri.

acest instantaneu, iar noi 
îl publicăm cu multă plă
cere.

Concurența, bată-i vina,
Nu săriră cu prăjina, 
Ci, văzînd harababura, 
Au sărit pe loc cu gura.

ale campionatului 
au 

Dinamo 
lui Di- 
fusese

Ajungînd la mine vestea, 
Eu întreb și nu fac taine : 
Cină s-or rupe și acestea, 
Cum vor mai juca ? In 

haine ?

La un concurs atletic 
organizat la Vălenii de 
Munte au lipsit ștache
tele pentru săritura în 
înălțime.

neastîmpă- 
în spa-

Acolo-n club, la o adică, 
Și tineretul se ridică.

- Cînd președintele apare 
Toți se ridică în picioare.

PETRE 
PLOIEȘTI, 
cu echipa 
im ajuns

Cîndva în sală, pasă-mi-te 
Popicele erau lovite.
In schimb acuma, bănuițî, 
Sînt popicarii cei loviți.

Conducerea C.S.M. 
Sibiu nu ridică tineri, 
luînd elemente gata 
formate de alții.

ION POȘTA?
Desene ; N, C'LAUDEU

EMANUEL, BUCU
REȘTI. — Echipele de 
fotbal din prima ligă a 
Austriei sînt alcătuite din 
jucători profesioniști.

mondial la săritura 
înălțime : 2,28 m. (Bru
mei).

;ii 11 Jii

Atît vechea, cît și 
noua tabelă de marcaj a 
terenului „Metalul"-Tîr- 
goviște stau în maga
zie. (Mișu Avanuj, co
respondent principal).

Ținut e-n locurile-acele
Desigur, bietele tabele, 
Marchează azi cu 

competență
O foarte gravă 

neglijență.

Varietăți fotbalistice

Campionatul de fotbal al 
Ungariei nu s-a terminat 
încă, dar practic lupta 
pentru titlu a luat sfîrșit: 
cu 5 puncte avans Va sas 
este virtuală campioană.

Fotbaliștii de la Vasas 
au realizat un „tur de 

forță* în acest campionat. 
Ei au susținut 24 de me
ciuri fără să fi gustat, 
cum se spune, din cupa a- 
mară a înfrîngerii!

Im polul opus se si
tuează formația suedeză 
Laangaas, considerată, de

altfel, „cea mai slabă e- 
chipă de fotbal din Sue
dia". Ea a suferit 40 de 
înfrîngeri consecutive, în
scriind în aceste 40 de me
ciuri 44 de goluri și pri
mind... 247!

Lovitură liberi directă în 
ultimul minut al meciului. 
Unul dintre jucătorii echipei 

care beneficiază de această 
lovitură trage puternic și 
mingea se îndreaptă spre 
colțul porții, fără a mai e- 
xi s ta posibilitatea de a fi

oprită. In acest moment ar
bitrul fluieră... sfîrșitul 
partidei.

Urmează obișnuitele pro
teste, jucători adunați în 
jurul arbitrului etc.

— Ați comis o greșeală 
— îi spune unul din ei. 
Anul trecut, adversarii noș
tri au beneficiat de o lo
vitură liberă directă la 
sfîrșitul meciului și arbi
trul care conducea a spus : 
„trebuie să aștept pînă se 
termină efectul șutului".

...în ciuda acestei apa
rente contradicții, ambii ar
bitri au avut dreptate! 
Ne puteți spune de. ce ?

Instantaneu de

Venit în concediu acasă, 
după o absență de 1 an și 
8 luni petrecute în Mexic 
(unde funcționează ca an
trenor de volei al echipei 
naționale masculine), dr. 
Gabriel Cherebețiu a avut 
o surpriză plăcută, revă- 
zîndu-și fiica, pe micuța

Dana-Cristina. Și nici nu-i 
de mirare : cînd a plecat, 
fetița n-avea o lună, iar 
acum umblă, a început să 
vorbească și - -
rată — s-a urcat 
tele tăticului.

Fotoreporterul _____
Teodor Roibu a surprins

BUCĂTARUL DE TOATE
Iată-1 pe Dan Coe într-o ipostază necunoscută iu

bitorilor fotbalului. Popularul fundaș central al Ra
pidului și-a pus șorțul și a luat loc în fața araga
zului pentru a-și ajuta soția în ale bucătăriei.

Dan afirmă că știe să prepare... 17 feluri de mîn- 
care. Cifră în care nu intră... cartofii prăjiți și ouăle 
ochiuri.

de „Sportul popular44 și ADAS
La redacție 

de răspunsuri 
întrebări ale 
ziarul ..Sportul popular' , 
blicăm astăzi întrebările celei cfe-a IlI-a 
serii :

1. CARE ÎNOTĂTORI ROMANI AU 
FOST FINALIȘTI LA JOCURILE OLIM
PICE ȘI LA CAMPIONATELE EURO
PENE ?

2. CARE A FOST PRIMUL DINTRE 
SCHIORII NOȘTRI CARE S-A CLASAT 
ÎN PRIMII ȘASE LA JOCURILE OLIM
PICE ?

3. CARE DINTRE JUCĂTOARELE 
NOASTRE DE BASCHET AU ÎMBRĂ
CAT DE CELE MAI MULTE ORI TRI
COUL ECHIPEI REPREZENTATIVE ?

4. CARE SÎNT CELE DOUĂ FORME 
DE ASIGURĂRI PE CARE LE POT 
ÎNCHEIA LA ADAS — ÎMPREUNĂ SAU 
SEPARAT— POSESORII DE AUTO
TURISME, PENTRU AUTOTURISMELE 
LOR ?
• Reamintim participanților că răs

punsurile se pot trimite numai pe cărți 
poștale — pe adresa ziarului nostru : 
str. Vasile Conta 16, cu mențiunea „PEN
TRU CONCURS-.
• Vor fi selecționate numai răspunsu

rile primite, conform regulamentului 
concursului, în termen de 6 zile de la 
publicarea întrebărilor (cele care poar
tă, cel mai tîrziu, stampila poștei din 
ziua de vineri).

• Iată răspunsurile exacte la între
bările publicate pînă acum : SERIA I ; 
1. Mircea Costache II ; 2. Medalie de
argint — Ion Tripșa, la pistol viteză ; 
3. 11—5 : 4. Asigurarea ; SERIA a Ii-a : 
1. Fiți Balaș, 6 recorduri mondiale de 
juniori ; 2. Nu a fost alcătuit clasament 
pe echipe ; 3. 1963 — 3 rectorduri, Gheor- 
ghe Costache la aruncarea ciocanului ; 
1964 — 7 recorduri Gheorghe Costache 
la aruncarea ciocanului și un record Mi
haela Peneș la aruncarea suliței ; 1965 — 
un record. Iosif Naghi la aruncarea dis
cului și 1966 — un record, Dan Hidio- 
șanu la 110 mg. Total 13 recorduri ; 4. 
Asigurarea mixtă de persoane.

B în așteptarea răspunsurilor la între
bările din cea de-a III-a serie reamin
tim că Administrația Asigurărilor de 
Stat oferă cîștigătorilor — prin tragere 
la sorți — un număr de 40 de premii 
constînd din : UN APARAT DE RA
DIO CU TRANZISTORE 3 CEASURI 
DE MÎNA. 3 SERVIETE DIN PIELE. 
3 SALTELE PNEUMATICE, 6 RUK- 
SA CURI, 6 TRUSE STILOU, 6 TERMO
SURI, 6 ȘAHURI DE BUZUNAR, 6 TRE
NINGURI.

• Pentru documentare în vederea 
răspunsurilor la întrebările ADAS, par- 
ticipanții la concurs se pot adresa res
ponsabililor cu munca ADAS din între
prinderi și instituții, inspectorilor de 
asigurări și lucrătorilor inspectoratelor 
ADAS.

Englezul Gordon Pi- 
rie, cunoscutul 
cordman 
5 000 m, care s-a
dicat în ultima 
dă concursurilor de 
rientare turistică a par
ticipat săptămîna tre
cută la o asemenea 
competiție in Norve
gia. Aici el s-a r tacit, 
sosind cu 3 ore 
tîrziu decît primul cla
sat. .E prima dală 
viața mea — a 
rat Pirie — cînd 
pierdut.- busola, 
am avut-o lot 
în mină".

Celebrul balet 
vietic „Igor Moiseev 
prezintă, printre altele, 
o scenă de fotbal, 
o înghesuială în 
reu, arbitrul sancționează 
un jucător acordînd 
11 metri. Execuția exce
lentă a unui... balerin- 
atacant face inutilă in
tervenția spectaculoasă a 
portarului.

Deși toată scena 
desfășoară fără minge, 
publicul este convins 
că se va înscrie. Ceea 
ce nu se întîmplă tot
deauna pe terenurile 
de fotbal...

SPORT
SI

CONSTANTIN 
CEANU, MIZIL.

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

Răspunsurile se primesc, toate o dată, după publi
carea celor 24 de desene ale acestui concurs (prime
le 2 au apărut în pagina de „Magazin sportiv’’ din 
1 octombrie).

Concursul este dotat cu premii.

C?H. PETRESCU, IAȘI.— 
1) Mihaela Peneș este le
gitimată la clubul Dinamo 
București; 2) Ultimele două 
ediții 
republican de oină 
fost cîștigate de 
București. înaintea 
namo, campioană 
C.P.B.

BĂLA-
XVXXZ4XJ-1. -- Nu e-

*xistă nici o legătură de 
rudenie între boxerul Ion 
Pițu și predecesorul său 
în ale ringului, Ilie Pițu. 
Indirect, sînt în întrece
re. Să vedem cine se poa
te lăuda cu un palmares 
mai 
sau

C. DAN, RAPID BUCU
REȘTI. — A fost o sur
priză plăcută să primim 
din partea dv o epigramă 
adresată lui C. Dan, 
realizatorul primului auto-

gol din cariera sa fotba
listică, în meciul cu Uni
versitatea Cluj :
Vrînd să iasă la liman, 
Dan trimise mingea-acasă, 
Insă-n „stilul Hălmăgean" 
Mingea s-a oprit în plasă !

Să ne permiteți o mică 
precizare :
Dar un lucru remarcabil : 
Șutul a fost... imparabil I

GEORGESCU, 
— Anul acesta, 
Dinamo Pitești, 
pentru prima

oară în turul al treilea al 
unei competiții europene 
de fotbal (avînd adversar 
în fiecare tur). Cine e in
vidios pe performanța di- 
namoviștilor, n-are decît 
să-i imite ! Vă asigur că 
piteștenii nu se supără ! 
De altfel, sînt sigur că ei 
au de gînd să ajungă și în 
turul al 4-lea...

SAGIT. CON-
— 1) în meciul 
cu Bulgaria, dis- 
31 mai 1964 la 

cadrul vrelimi- 
turneului olim-

România a aliniat 
.unsprezece" :

ASrS*TENT MEDICAL 
M. OCTAVIAN, DEVA. — 
Trimițîndu-ne cîouă epi
grame dedicate echipei Di
namo Pitești, ne cereți 
un lucru neașteptat : „Vă 
rog, fără intervenții... chi
rurgicale t* Și eu care zi
ceam că un asistent me
dical nu se... sperie de a- 
cest lucru. Să știți, ori
cum, că epigramele în 
chestiune au nevoie de o... 
transfuzie serioasă de u- 
mor.IBRAM 

ST ANTA. 
cJe fotbal 
putat la 
Sofia, în 
nariilor 
pic,
următorul 
Suciu—Greavu, Nunweiller 
III, Coe Dan. Ivan—Jenei, 
Koszka — Sorin Avram, 
Constantin, Ionescu, Crei- 
niceanu. — 2) Recordul

PETRE GRECU, VARA- 
DIA DE MUREȘ. — 1) Por
tarul Progresului, Petre 
Mîndru, s-a născut în 
București la 13 septembrie 
1035. Ei a jucat de 4 ori 
în echipa națională și se 
pare că bate din nou la 
poarta ei. Dacă nu s-ar fi 
accidentat...

STELIAN ROZNEANU. 
DOROHOI. — Boxerul care

a deținut cel
timp centura de campion 
mondial la toate categorii
le a fost Joe Louis ; din 
1937 pînă in 1949. Jack 
Dempsey, care îl urmează 
în acest clasament, a fost 
campion între 
1926

RODICA SEGARCEANU 
BRĂILA. — 1) Fotbaliști
lor de la Rapid ie puteți 
scrie pe adresa clubului: 
Șoseaua Giulești 10, 
nul Gri vi ța Roșie.



CONSFĂTUIREA DE CONSTITUIRE

>
(Urinare din pag. 1) 

centrale și organizații obștești, oa- 
de cultură și artă, părinți. Vorbi- 
și-au exprimat în unanimitate de- 
adeziune la măsurile de îmbună-

*tiții 
meni 
torii 
plina 
tățire a activității organizației de pio
nieri, adoptate de plenara C.C. al P.C.R. 
din 12—13 aprilie. Vorbind despre în
demnurile și îndrumările de mare însem
nătate desprinse din cuvîntul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, ei au subliniat 
că vor face totul pentru ca organizația 
pionierilor să fie la înălțimea sarcinilor 
ce îi revin.

Despre sarcinile școlii privind educa
rea multilaterală a tineretului, despre 
sprijinul pe care este chemată să-l a- 
corde organizațiilor de pionieri în scopul 
orientării lor spre acțiuni adecvate pre
ocupărilor și vîrstei elevilor, au vorbit 
prof. Vasile Baloescu din București și 
învățătoarea emerită Maria Tăcutu din 
Brașov. Profesorii loan Viriș din Timi
șoara și Ioana Duna din comuna Tufa, 
raionul Drăgănești-Vlașca, învățătorul 
emerit Constantin Arsene din Pitești, 
au subliniat misiunea deosebită a ca
drelor didactice în realizarea măsurilor 
preconizate de partid pentru dezvoltarea 
și perfecționarea mișcării pionierești. 
Preocupările de oidin educativ, conju
gate cu cele care privesc instruirea șco
larilor, au arătat vorbitorii, trebuie să 
stea pe primul plan al activității peda
gogice a învățătorilor și profesorilor.

Cumulînd calitatea de comandanți de 
detașamente cu cea de diriginți, a spus 
acad. Ștefan Bălan, ministrul învăță
mântului, profesorii și învățătorii vor 
putea deveni coordonatori ai muncii 
educative și vor realiza efectiv, datorită 
experienței lor pedagogice și cunoașterii 
psihologiei copilului, formarea unor ge
nerații pline de elan creator, crescute 
in spiritul dragostei pentru muncă și 
învățătură, al devotamentului profund 
față de patrie și partid.

Învățătorul 
profesorii Ion 
hai Matei din 
factorii ce au 
de educare a 
de masă, instituțiile cultural-artistice și 
sportive — să sprijine consiliile pionie
rilor în organizarea unor acțiuni mai bo
gate, mai atractive, care să suscite in
teresul școlarilor. La realizarea înaltelor 
cerințe educative, alături de școală, pă
rinții sînt chemați să-și aducă un aport 
sporit — au spus ing. Vasile Ieran din 
Oradea, prof. Gheorghe Schmadl din co
muna Nițchidorf, raionul Lugoj.

Primul secretai al C.C. al U.T.G.,

Victor Lupu din Galați, 
Crăciun din Bacău și Mi- 

Botoșani au cerut ca toți 
contingențe cu activitatea 
copiilor — organizațiile

Petru Enache, a arătat în cuvîntul său, 
printre altele: Socotim o îndatorire de 
onoare a Uniunii Tineretului Comunist 
de a ajuta în continuare, organizația de 
pionieri în formarea și educarea tinerei 
generații. Valorificînd mai bine expe
riența acumulată Uniunea Tineretului 
Comunist va contribui Ia extinderea acti
vităților devenite tradiționale, mult în 
drăgite și prețuite de pionieri.

Profesorii Iuliana Rîpeanu din comu
na Negru-Vodă, regiunea Dobrogea și 
Mihail Meșter din Tg. Mureș, învăță
toarea Anica Grigore din Buzău au cri
ticat formalismul în organizarea unor 
manifestări la care sînt antrenați elevii, 
au subliniat că organizațiile de pionieri 
trebuie să joace un rol mai activ în 
inițierea de drumeții, concursuri cultu- 
ial-artistice și competiții sportive.

Mai mulți participant la discuții, 
printre care acad. Ștefan Peterfi și prof, 
univ. Alexandru Roșea, membru cores
pondent al Academiei, prorectori ai Uni
versității „Babeș-Bolyai“ din Cluj, conf. 
univ. George Văideanu, prorector al In
stitutului pedagogic din Iași, au insistat 
asupra necesității ca activitatea pionie
rească să fio organizată pe o bază pe- 
dagogică-științifică, iar problemele pri
vind îndrumarea și lucrul direct cu pio
nierii să 
pregătire 
țători și 
pările de 
domeniul 
relevat, de asemenea, rolul important al 
cercurilor pe obiecte în cultivarea apti
tudinilor elevilor, în îmbogățirea cunoș
tințelor lor de cultură generală.

Despre necesitatea creării unor opere 
care să surprindă cu înaltă măiestrie 
universul inepuizabil al copilăriei, des
pre realizarea unor spectacole, emisiuni 
de radio și televiziune inspirate din 
viața tineretului, în care să fie oglindite 
cu mai multă pregnanță problemele spe
cifice anilor de școală s-au ocupat, în 
cuvîntul lor, Virgil Cazacu, președintele 
Comitetului de Radiodifuziune și Tele
viziune, Ion Moraru, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Ion Dumitrescu președintele Uni
unii Compozitorilor, Ion Lucian, direc 
torul Teatrului „Ion Creangă*4.

Lectorul universitar Silvestru Patița 
a prezentat raportul cu privire la îmbu
nătățirile aduse proiectului de statut al 
unităților și detașamentelor de pionieri 
și proiectului de regulament al consi
liilor organizației pionierilor.

Lucrările consfătuirii continuă.
(Agerpres)

fie cuprinse în programul de 
universitară a viitorilor învă- 
profesori, să intre în preocu- 
cercetare ale specialiștilor din 
pedagogiei și psihologiei. S-a

R. D. Germane-advers
puternice

Partide dîrz disputate
pentru gimnaștii nost

în finala Olimpiadei de șah
• România — Argentina 1 — 1 Vz (o partidă întreruptă)

Intrecerile finale ale Olimpiadei de șah 
de la Havana continuă să se desfășoare 
sub semnul unei lupte acerbe pentru ob
ținerea unui loc cit mai bun în clasa
ment. Echipele care au beneficiat dc un 
„start” bun își apără cu îndîrjire pozi
țiile cucerite, iar cele rămase în urmă 
caută să refacă terenul pierdut.

Această luptă dîrză pentru puncte a 
caracterizat și una din întîlnirile centrale 
ale rundei a 6-a, cea opunînd echipele 
Argentinei și României. Trei partide s-au 
încheiat în primele ore de joc și deocam
dată scorul întîlnirii este egal: 1*72— 
l*/2. Argentinienii au obținut un punct la 
prima masă, unde partida dintre marii 
maeștri M. Naidorf și Fl. Gheorghiu s-a 
încheiat cu victoria primului. Echipa noas
tră a egalat prin Th. Gliițescu, care l-a 
învins — la masa a treia -— pe J. Bol- 
bochan. V. Ciocîltea a terminat egal cu 
O. Panno, iar B. Soos a întrerupt cu 
Garfcia. Reluarea ultimei partide va de
cide rezultatul final al acestui meci, în 
care șahiștii români au opus o rezistență 
activă în fața multiplilor medaliați ai 
olimpiadelor.

Deosebit de echilibrate s-au arătat și 
celelalte întîlniri ale rundei. Jucătorii bul
gari s-au apărat cu dîrzenie în fața echi
pierilor Iugoslaviei, care conduc cu 2—1. 
Gligorici a făcut remiză cu Minev, Matu- 
lovici cu Kolarov, iar Matanovici l-a în
vins pe Pidevski. S-a întrerupt partida 
Ivkov—Boboțov (jucătorul iugoslav are 
albele). Scorul este egal în întîlnirea 
S U.A.—Ungaria : 1*72—1'72- Fischer l-a 
învins pe Portisch, Byrne a întrerupt cu 
Szabo, Evans a remizat cu Bilek, iar Ad
dison a fost întrecut de Barczay. Șa
hiștii reprezentativei R.D.G. au întrerupt 
la scorul de 1!72—l/2 meciul cu formația 
Cubei.

O singură partidă s-a încheiat în în
tîlnirea dintre deținătorii titlului mon
dial, echipierii reprezentativei U.R.S.S., și

una din formațiile considerate printre 
„autsaideri”, Spania. La masa a treia, 
ex-campionul lumii, Mihail Tal, l-a în
trecut pe Calvo, asigurînd conducerea 
pentru reprezentativa sovietică : 1—0. în
trerupte sînt partidele dintre Petrosian 
și Pomar, Spasski și Medina, Polugaev- 
ski și Fuentes.

Două dintre rezultatele rundei a 6-a 
pot fi puse în rindul surprizelor. Ceho
slovacia are avantaj minim în fața Nor
vegiei — ll?'2—V2 ȘÎ o partidă întreruptă 
— iar Islanda conduce în meciul cu Da
nemarca (la prima masă, Larsen a fost 
învins de Olafson).

Iată și rezultatele înregistrate la re
luarea unor partide întrerupte: Iugosla
via—Argentina 2—2 (Matanovici—Bolbo- 
chan l/j—>/2, Cirici—Sanguinetti 1—0) ; 
S.U.A.—R.D.Gs-^Fischer—Uhlmann I7i— 
(72> Evans—Fuchs 1—0) ; Danemarca— 
Spania 2*,/2—lț/j ; Islanda—Cuba l*/2— 
i*/2 XI).

In clasament, conduce echipa U.R.S.S. 
cu 18 (3) p, urmată de Iugoslavia și 
S.U.A. 15*/2 (1). Argentina 14>/2 (1), 
Bulgaria 14 (1), Cehoslovacia 13 (2), 
Ungaria 12‘/2 (1), România 12 (1), Da
nemarca 9 (1), R.D.G. 8 (2), Spania 
7!/j (3), Islanda 7*72 (2), Norvegia 5 
(2), Cuba 4 (2).

Joi au sosit în Capitală, și i 
continuat imediat călătoria spre 
reprezentativele masculine și 
nine de gimnastică ale R.D. Gerr 
Ele vor concura astăzi după-a: 
în frumoasa sală a sporturiloi 
orașul de pe malul Someșuh 
compania selecționatelor no 
Iată și componenta echipelor o 
BĂRBAȚI i Gerhard Dietrich, 
Kunze, Lothar Forster, Rein 
Bachmann, Helmuth Otto, Mi 
Brehme; FEMEI : Eva Brt
Christel Wunder, Gerda Adloli, 
ria Lichtenstein, Brigitte Sax, 
ritta Bauerschmidt. Dintre ei, 
hard Dietrich, Mathias Bre 
Gerda Adloff și Eva Brehme au 
parte din formațiile care au con 
la campionatele mondiale de la 
mund, clasîndu-se pe locul 3 la 
bați și pe locul 4 la femei.

Deci reprezentativele noastre^ 
cuprind pe Elena CeampeleaA 
zalia Filipescu, Anton Cadftr.l 
Condovici etc., vor avea de în 
tat adversari puternici. Sînten 
guri că spectatorii clujeni vor jj 
urmări o întrecere de nivel ric

Cluj Chișind’ 
la haltere

Mîine va avea loc la Cluj întî • 
internațională amicală dc haltere < 
selecționatele orașelor Gluj și Chif 
Din echipa clujeană vor face parte p 
alții, A. Zak arias, S. Iavorek, F. I 
D. Niculescu, D. Dolofan și I. P

• La Bruxelles, în cadrul Campio
natului de fotbal al Europei (grupa 
a 7-a) s-au intîlnit echipele Belgiei 
și Franței. Gazdele au cîștigat cu 
scorul de 2—1 (0—0).

0 LEGENDĂ CARE SE DESTRAMĂ!
Văzind afluența de medici prezenți 

la deschiderea „Săptămînii preolimpi- 
ce“ de la Ciudad de Mexico, un ziarist 
— nu lipsit de umor de-altfel — spu
nea : „Am impresia că asistăm la o... 
„Olimpiadă a medicilor" care se întrec 
la o singură probă : determinarea in
fluenței altitudinii asupra sportivilor". 
La sfirșitul întrecerilor, el conchidea : 
„Se pare că medicii sint gata să spul
bere o... legendă, aceea a nocivității 
efortului fizic la altitudi
ne. Ba, mai mult să a- 
sungă la concluzia că an
trenamentul la altitudine 
nu numai că nu dăunează 
ci, dimpotrivă, ajută

Concluzia această a primit două con
firmări neașteptate, de răsunet mon
dial. Prima, din partea cunoscutului 
înotător francez Alain Mosconi care, 
coborînd dc pe înaltele platouri mexi
cane și participind la Acapulco la un 
concurs de natație, a doborît recordul 
mondial la 400 m liber cu timpul de 
4:10,5. A doua din partea belgianului 
Gaston Roelants care, revenind în pa
trie, a doborît nu mai puțin de două 
recorduri mondiale : la 20 km (cu 
timpul de 58:06,2) și o oră (20,664 km). 
Nu este lipsit de interes să amintim 
că aceste recorduri aparțineau lui Ron 
Clarke, celebrul alergător australian 
care, la rindul lui, le bătuse anul tre
cut venind... de la prima „Săptămînă 
preolimpică” din Mexico. Este o coin
cidență semnificativă care întărește 
concluziile ziaristului conținînd o mare 
doză de adevăr confirmată de medici: 
după o aclimatizare și un antrena
ment susținut la altitudine, organismul 
se fortifică (cresc globulele roșii cu 
10—20 la sută, crește concentrația de 
hemoglobină și debitul cardiac) ceea 
ce duce la o mai mare rezistență fi-

„la șes” și deci, la rezultate spor- 
mai bune.

experiența lui Clarke, 
a declarat zia-

zică 
tive

„Poate că
Mosconi și Roelants
ristul francez Gaston Meyer — va des
chide o nouă cale in problema antre
namentelor. Înainte de toate, ea ne 
conduce insă la o concluzie inatacabilă 
că altitudinea nu constituie un pericol. 
Ea influențează asupra rezultatelor, dar 
nu poate aduce prejudicii unui sportiv

Comentariu extern

bine antrenat. Mă gindesc — a con
tinuat G. Meyer — tot la Roelants, 
care la Mexico a alergat intr-un ritm 
infernal, fără ca acest lucru să-i dău
neze. Dacă și-ar fi dozat maț bine e- 
fortul, ar fi ciștigat cursa de 5 000 m, 
intrucît avea suficiente resurse fizice 
— fapt constatat și de medici".

La rindul său, ziaristul belgian F. 
Bouvier, care a fost la Mexico și a 
cerut părerea mai multor specialiști, 
scria în ziarul Les Sports: „Influen
ța altitudinii se resimte numai la spor
turile in care efortul depășește o anu
mită durată (după părerea lui, 2 minu
te — n.n.) : în cursele de semifond și 
fond, notație pe distanțe mai mari de 
200 m etc. Legile fizice sint imuabile 
și nimeni nu poate nega că la 2 300 m, 
cantitatea de oxigen este mai redusă 
cu 15—20 la sută decît la nivelul mării 
și deci organismul sportivului trebuie 
să se adapteze la noile condiții. Dar, 
după trei săptămîni de antrenament, 
s-a constatat că adaptarea este aproape 
perfectă".

Nu este lipsită de interes nici decla
rația antrenorului federației italiene de

natație, G. Bracchini, care spunea : 
„După părerea mea, rezultatele obți
nute la Ciudad de 
bune in ansamblu, 
poate fi rezolvată 
ment serios. Acest 
încă de anul trecut medicii americani, 
care au însoțit delegația sportivilor din 
S.U.A. la Mexic, la prima „Săptămînă 
preolimpică". De aceea, probabil, ei 
n-au mai venit în număr atit de mare 
ca anul trecut: în loc de 42 (ca în 
1965), au participat doar 3!“

Președintele C.I.O., Avery Brundage, 
a ținut o conferință de presă în 
care a declarat printre altele : „Am 
discutat cu tehnicienii și medicii pre- 
zenți la Ciudad de Mexico. Din obser
vațiile făcute de ei asupra comportă
rii sportivilor, reiese că altitudinea nu 
este o problemă de nerezolvat. Fără 
îndoială că rezultatele la anumite pro
be vor fi influențate, dar dacă sportivii 
se vor pregăti bine, aceste re
percusiuni vor fi prea puțin impor
tante".

Trecînd 
mate de 
de 
rea 
zii

Mexico sînt foarte 
Cred că adaptarea 
printr-un antrena- 
lucru l-au înțeles

în revistă părerile expri- 
medici, de ziariști, ca și 
personalități din conduce- 
se degajă unele conclu-

unele 
C.I.O.

care, așa cum spunea ziaristul 
citat la începutul acestui comenta
riu, fac ca legenda nocivității efor
tului fizic la altitudine asupra sănă
tății sportivilor să se destrame, pe 
primul plan trecînd cu toată serio
zitatea PROBLEMA ANTRENA
MENTULUI, în ansamblul său, atit la 
șes cît și la altitudine. Printr-un 
antrenament serios, toate „speculațiile1* 
pe tema altitudinii se vor risipi, făcînd 
să dispară și „legenda nocivității alti
tudinii” care, pentru unii sportivi, în
cepea să devină mai degrabă o... 
scuză decît o problemă.

S. NORAN

Un aspect de :a întrecerile Olimpiadei de șah de ia Havana. Primi, 
echipieri ai reprezentativei U.R.S.S., la mesele de joc: campionul mo.

Tigran Petrosian (dreapta) și fostul său șalanger, Boris Spasski 
Foto : Prensa Lati

Jucătorii noștri de tenis de ma
în R. P. D. Coreeană

PHENIAN 11 (Agerpres). — Lotul de 
jucători de tenis de masă din România 
a sosit în R.P.D. Coreeană pentru o se
rie de intilniri prietenești cu sportivii 
din această țară. In primul concurs dis-

putat Ia Phenian, echipa mascul; 
României a fost întrecută cn 5-1 
selecționata țării gazdă. In concurs 
minin, Eleonora Mihalca a învins 
2—-0 pe Kim Bong.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTA
OSLO. — Federațiile de schi ale 

țărilor scandinave au propus orga
nizarea unei întîlniri între reprezen
tativa scandinavă de schi și selecțio
nata restului Europei. Intîlnirea ar 
urma să aibă loc la Aare în zilele 
de 11 și 12 martie.

TOKIO. — Federația japoneză de 
atletism va organiza Ia 27 noiembrie 
un mare concurs internațional de 
maraton. Organizatorii au invitat 
șapte dintre specialiștii mondiali ai 
probei: campionul european James 
Hogan (Anglia), Aurele Vandendries- 
che (Belgia), Gyula Toth (Ungaria), 
Carlos Perez (Spania), Norman Hig
gins (S.U.A.), J. Taylor (Anglia) și 
Vaclav Chudomel (Cehoslovacia).

BRUXELLES. — La Anvers 
ceput un turneu de calificare p 
turneul final al campionatului 
pean masculin de baschet, ce t 
desfășura anul viitor în Fin] , 
La întreceri participă selecțiot 
Danemarcei, Izraelului, Luxemb 
lui și Belgiei.

BERLIN. — în cel de-al doile 
din cadrul turneului pe care : 
treprinde în R.D. Germană, e 
suedeză de hochei pe gheață 
Tranas a jucat cu Dynamo V 
wasser. Gazdele au terminat înv 
toare cu scorul de 5—1 (4—0, 
1—0). în primul meci, hocl 
suedezi fuseseră învinși cu 8— 
Dynamo Berlin.
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