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Mii ne după-amiazâ pe stadionul Republicii (ora 14,30)

ROMANIA - FRANȚA, CAPUL DE AFIȘ 
1 SEZONULUI INTERNATIONAL DE RUGBI
_i.E DOUA ECHIPE SE TNTÎLNESC PENTRU

' n 14-A OARA
FRANCEZII SE PREZINTĂ LA BUCUREȘTI CU O 
FORMAȚIE FOARTE PUTERNICA 
IN PERSPECTIVA - UN JOC DE MARE 
SPECTACOL

Mîine după amiază, pe sta
dionul Republicii, reprezenta
tivele de rugbi ale României 
și Franței se vor afla față în 
față pentru a XlV-a oară. 
De-a lungul anilor, această 
confruntare a crescut în

ga : Radu Demian, Al. Penciu, Paul Ciobănel, Mircea Rusu și Mlhai Wussek (România), 
ipta: Dauga, Spanghero, Herrero și Gruarin (Franța)

Văzuți de Neagu Rădulescu

Finalele celor Duminică, la bazinul Floreasca (ora 17)

ai mici gimnaști
100 DE PARTICIPANT! ÎN 

IECERE • 26 DE TITLURI 

CAMPIONI REPUBLICANI 

MTERES UNANIM ÎN ORA

ȘUL DE PE BEGA

vUȘOARA. 25 (prin telefon), 
m obișnuit de mai mulți ani 
onsemnăm ca un lucru firesc 
mizarea la Timișoara a unor 
petiții sportive de amploare, 
lata aceasta puternicul cen- 
țportiv de pe malul Begăi este 
a finalelor campionatelor re- 
icane de gimnastică pentru
1 și juniori mici și această 

' petiție retine de cîteva zile,
iod deosebit, atenția amatori- 
ile sport din Timișoara. La ora 
telefonez, cei peste 400 de fi
ți au sosit în localitate și îm- 
nă cu antrenorii lor definiti- 
ă programul exercițiilor pen- 
liber alese, stabilesc ultimul 
enament și — așa cum fac 
sportivii — își calculează san
de a intra in posesia unuia 

cele 26 de titluri care vor fi 
mate campionilor.
nbătă, după festivitatea de 
hidere a finalelor rezervate 
ilor, se vor da primele star- 

cei mai tineri concurenți 
înd să se întreacă cu exer- 
impuse la sărituri și cu liber

2 la sărituri, bîrnă și sol (fe- 
j, respectiv impuse la inele, 
uri, bară și liber alese la sol 
ații). Juniorii mici vor cunoaș- 
moțiile finalelor abia dumini- 
Programul lor este următorul : 
•citii impuse la sărituri, para-

liber alese la sărituri, birnă 
ol (pentru fete), respectiv im- 
î la cal, paralele, bară, inele 
iber alese la sol și sărituri 
itru băieți).
line seară (sîmbătă) în ropotul 
dor și in sunetul goarnelor 
iterilor, trei fetițe îmbrăcate 
:ostume naționale vor înmîna 
ca la marile competiții inter- 
onale — pe perne de catifea, 
'.betele cuvenite primilor „lau- 
i“ ai acestor finale.

DAN GlRLEȘTEANU

DINAMO-PRO RECCO. 
o întilnire decisivă in turneul final 

al „C.C.E." la polo
de polo de mare 
care se confruntă 
cele mai bune for-

portanță, consfințind prin în
săși organizarea ei cu regu
laritate certul progres al spor
tului cu balonul oval din țara 
noastră. Iar o dată cu instau
rarea tradiției în disputarea 
anuală, și în mod special după 
încadrarea lui în .Cupa Na
țiunilor', meciul de fiecare 
toamnă a devenit oficial și cu 
atît mai important.

Despre valoarea rugbiulul 
francez nu mai este nevoie să 
amintim. Participantă la .Tur
neul celor cinci națiuni' ală
turi de formațiile Angliei, Ir
landei, Scoției și Țării Galilor, 
în cîteva rîndurt cîștigătoare 
a acestuia, efectuînd cu regu
laritate turnee pe toate meri
dianele rugbiului de elită, 
echipa Franței și-a făurit o 
reputație binecunoscută.

Pentru reprezentanții noștri 
punctul maxim al sezonului 
internațional îl constituie și în 
acest an această confruntare. 
Rezultatele obținute în unele 
întîlniri din ultimii ani tocmai 
în compania redutabililor re
prezentanți ai cocoșului galic 
au fost remarcabile. Din 1960 
încoace, de cînd meciul se 
dispută anual, forțele s-au do
vedit sensibil egale, ba chiar 
un clasament al ultimelor șase 
meciuri ne-ar fi favorabil. Dar, 
și ne facem datoria privind în 
mod realist problema, rezulta
tele ultimilor doi ani arată o 
oarecare scădere a potențialu
lui primei noastre reprezenta
tive. Nu este mai puțin ade
vărat că faptul se datorește 
într-o oarecare măsură și 
schimbării concepției și manie
rei de joc. Aici trebuie însă 
să intervină acea mare calitate 
a rugbiștilor români, care i-a

(Continuare in pag. a 4-a)

Un meci 
atracție în 
două dintre 
mâții de club din lume — iată
ce va oferi iubitorilor spor
tului din Capitală întrecerea 
dintre DINAMO BUCUREȘTI și 
PRO RECCO GENOVA, pro
gramată pentru mîine după-a- 
miază (ora 17) la bazinul acope
rit Floreasca. Jocul contează 
pentru turneul final al celei de 
a IV-a ediții a „C.C.E." în care 
— în afara campioanelor Româ
niei și Italiei — mai sînt cali
ficate reprezentantele Iugosla-

viei (Partizan Belgrad) și R.D. 
Germane (Dynamo Magdeburg).

Amatorii jocului de polo vor 
putea urmări pentru prima oară 
în țara noastră evoluția unei 
echipe italiene, a cărei valoare 
este unanim recunoscută. Jocul 
de mîine are un caracter decisiv 
deoarece el va hotărî în mare 
măsură pe una dintre finalis
ta*: actualei ediții. Cum în a- 
ceastă fază a competiției meciu
rile se desfășoară tur-retur, a- 
pare cit se poate de limpede

(Continuare In pag. a 4-a)

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Chivu Stoica, și soția, care, la invitația 
președintelui R.A.U., Gamal Abdel Nasser, și a soției sale, 
au făcut o vizită oficială de prietenie în Republica Arabă 
Unită, s-au înapoiat vineri la amiază în Capitală.

împreună cu președintele Consiliului de Stat s-aa 
înapoiat Emil Drăgănescu, ministrul energiei electrice, 
cu soția, George Macovescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, cu soția, precum și grupul de consilieri 
și experți.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, se aflau tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, Ilie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Gheorghe Rădulescu, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec, vicepreședinți ai Consiliului de Stat și ai Consi
liului de Miniștri, membri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții centrale, ziariști. Au 
fost de față șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la 
București, precum și membrii ambasadei R.A.U.

(Agerpres)

Concursul international 
de patinaj artistic promite 
un spectacol de calitate

Amatorii d» spectacole spor
tive de calitate nu vor lipsi sim- 
bătă și duminică din tribunele 
patinoarului artificial „23 Au
gust*. Ei vor avea ocazia să vadă 
evoluind o serie de patinatori din 
eșalonul fruntaș european, alături 
de cei mai buni reprezentând ai 
patinajului artistic din fara noa
stră.

Ieri după amiază, ne-am pu
tut convinge do calitatea specta
colului pe care ni-l rezervă con
cursul international de lu Ilucu- 
rești, urmărind in „avanpremieră* 
pe principalii protagoniști. Oaspe
ții noștri — patinatori și pa
tinatoare din Cehoslovacia, Un
garia și lt.D.G. — au luat un 
prim contact cu gheata pe care se 
vor întrece începînd de azi dimi
neață. A fost un simplu antre
nament de acomodare, dar din 
care s-a putut ușor vedea că a- 
vem ca oaspep concurenp de cer-

tă valoare. Ținuta impecabilă, pre
cizia execuțiilor, un repertoriu de 
sărituri dintre cele mai dificile
— iată mențiuni pe „cărțile de 
vizită1* ale oaspeților, care îi re
comandă ca excelenți.

Fără îndoială și reprezentanții 
României, in frunte ca cam vioriii 
republicani Elena Moiș și Marcel 
Comunici, reprezintă un punct 

de atracție deosebit. Patinatorii 
și patinatoarele noastre sînt »» 
vădit progres, fapt constatat cu 
prilejul concursului de verificară 
desfășurat miercuri și joi. Ei țin, 
desigur, să se arate la înălțimea 
invitațUor de peste 
chiar să „puncteze**

întrecerile încep i 
7,30, cu disputarea 
bligatorii, iar mîine
— concursul continuă cu proba 
de figuri libere, după care ur
mează un program de demonstra
ție.

hotare și 
in fata lor. 
azi. la ora 
figurilor o- 

— la ora 16

Prin telefon, de la trimisul nostru special, OH. nicolaescu

Azi, la Neapole: ITALIA-ROMANIA 
in „Campionatul Europei" la fotbal
NEAPOLE, 25. In sfîrșit, vineri — o zi însorită în frumosul oraș de la poalele Ve- 

zuviului, după atîtea zile ploioase care au întunecat chipul napolitanului, de felul lui opti
mist și plin de temperament. De la fereastra hotelului „Parker's" unde locuim, încercăm să 

distingem — dincolo de ma
rele golf Neapole — conturu
rile faimoaselor Caprt și So
rento...

Ziua asta, frumoasă, a adus 
parcă soarele și pe fețele fot
baliștilor români și italieni, în 
speranța că terenul de joc al 
stadionului «San Paulo" va fi 
tocmai bun cînd cele două 
echipe se vor alinia la centru 
sîmbătă după amiază. In ace
lași timp, soarele l-a îndem
nat pe napolitani să cumpere 
ultimele bilete rămase nevîn- 
dute, astfel că toate cele 
80 000 de locuri ale stadionu
lui vor fi ocupate, în ciuda 
faptului că partida va fi trans
misă la radio pentru întreaga 
Italie, iar la televiziune pen
tru toată țara, cu excepția re
giunii limitrofe orașului.

Profitînd de timpul frumos, 
dimineața la ora 10 fotbaliștii

(Continuare In pag. a 5-a)



PREA MULTE „CORIGENTE" 
LA GIMNASTICĂ

Asemenea atletismului și înotului, gimnastica aiută cel mai mult Ja dezvoltarea fizică armonioasă a tineretului, creează premise favorabile

pentru însușirea corectă a diverselor deprinderi de ținută și mișcare. In același timp, din rîndurile tineretului școlar trebuie selecționate, în

primul rînd, elementele talentate pentru gimnastica de performanță, lucru posibil numai în condițiile în care acestui sport al vigoarei și al supleței

i se dă atenția cuvenită, atîf în cadrul lecțiilor cît și în cel al activităților sportive extrașcolare.
Raidul nostru prin cîteva școli din Ploiești, Roman, Bacău, Arad și Craiova și-a propus să constate dacă profesorii de educație fizică

pun accentul cuvenit pe practicarea gimnasticii.

Unde este interes, sînt Pe cind și in orașul Ploiești ?
și rezultate bune, unde nu

în cadrul celor 19 scoli generale și 
15 licee și școli profesionale din Arad 
lucrează 65 de profesori de educație 
fizică. Dintre aceștia, unii depun o ac
tivitate susținută pentru dezvoltarea 
gimnasticii. De pildă, la Liceul nr. 1, 
profesorul Alfred Clemens prezintă la 
toate concursurile echipe masculine bine 
pregătite care obțin rezultate frumoase. 
De asemenea, elevele de la Liceul rr. 
2 (prof. Lctiția Muscă) au avut com
portări bune la competițiile de pînă a- 
rum. Pot fi menționați și reprezentanții 
Liceului nr. 4 (prof. Ștefan Ziegler). 
Toate acestea dovedesc preocuparea 
care există în aceste 
pistarea și pregătirea 
perspectivă.

Din păcate, nu în 
acordă aceeași atenție 
exemplu, la Școala profesională CFR 
(prof. Nicolae Manea) sau la Școala 
pedagogică (prof. Pavel Sfîrîilă). a- 
eeastă ramură sportivă nn stă în cen
trul preocupărilor profesorilor respectivi, 
motiv pentru care elevii și elevele aces
tor școli nu au rezultate mulțumitoare 
la cor cursuri

Tovarășul I. Petrovan. secretar 
pm] lemele tehnice la C.S.O. A»ad. 
spunea că. datorită măsurilor luate 

sprijinului din
sistent al profesorilor 
liră, gimnastica tinde 
fiere tot mai mare în 
©rașnl de 
pe măsura 
Sperăm ?

școli pentru 
elementelor

toate școlile 
gimnasticii.

pe Mureș,

de
de

se 
De

cu
ne 
ca 

ce în ce mai con- 
de educație fi

să capete o pon- 
toate școlile din 
să se dezvolte

posibilităților existente. Să

CT. C.

Am făcut — recent — un scurt po
pas la Ploiești. In școlile generale, în 
liceele și școlile profesionale de aici 
învață mii de elevi. Sportul școlar din 
orașul petroliștilor a cunoscut în anii 
din urmă o frumoasă dezvoltare. Din 
rîndurile elevilor ploieștcni s-au ridicat 
numeroase talente care, la multe ra
muri de sport, au îmbrăcat tricourile 
echipelor naționale.

Dar la gimnastică ? Aici, situația 
nu se prezintă la nivelul cerințelor ac
tuale. Răsfoind lista sportivilor ploieș- 
teni care au făcut parte din reprezen
tativele țării sau care au aj’uns pe un 
loc fruntaș în ierarhia celor mai buni 
gimnaști, putem evidenția doar cîteva 
nume ce s-au impus pe plan republi
can : cu ani în urmă. Anastasia Ionescu 
și Olga Ionescu și. mai recent. Elena 
Ceampelea (de la Petrolul — unde lu
crează cu bune rezultate antrenoarca Ele
na Sima). Din rîndurile elevilor plo- 
ieșteni s-au mai evidențiat frații Costa- 
che, M. Lisovschi. M. Tătuc, Rodica 
Cheșa. sportivi care au ajuns să lu
creze Ia nivelul exercițiilor de maestru. 
Recent, au început să se afirme Florica 
Constantin, Eugen Dumitrescu și Liviu 
Mazilu.

Dar aceste exemple sînt departe de a 
satisface, ținînd seamă de numărul mare 
de elevi din oraș. Care este motivul 
pentru care gimnastica nu se dezvoltă 
în orașul Ploiești pe măsura exigențe
lor ? Răspunsul l-am aflat în bună mă
sură de la prof. Gh. Baizat, antrenor 
de gimnastică și director 
Școlii sportive.

„Este adevărat că școlile 
nostru — ne spunea prof. 
— au dat prea puține elemente pentru 
gimnastică. Firește, pentru a lucra cu

adjunct al

din orașul
Gh. Baizat

ramură, ai nevoie de 
față de alte sporturi.

elevii la această 
condiții deosebite
In orașul Ploiești, la unele școli, lip
sesc aceste condiții. Dar nu-i mai puțin 
adevărat că, în multe cazuri, in cadrul 
lecțiilor de educație fizică, profesorii se 
limitează să lucreze cu elevii doar ceea 
ce prevede programa de învățămînt, a- 
dică inițierea elevilor în executarea unor 
exerciții simple (rostogolirile, stîndul pe 
cap, pe mîini, podul etc.) și insistă, 
mai ales, pe probele de control, care 
sînt foarte ușoare. In orele de acti
vități sportive se pune accent numai pe 
jocuri. Iată de ce selecția pentru sec
țiile de performanță — mai ales pentru 
Școala sportivă — este o problemă 
grea".

într-adevăr. așa stau lucrurile. Din 
rîndurile elevilor ploieșteni. doar foarte 
puțini au îmbrățișat gimnastica, foar
te puțini au continuat să se pregă
tească pentru sportul de performanță. 
Confirmă acest fapt numărul extrem de 
mic — cinci — al secțiilor de gimnas
tică din orașul Ploiești afiliate la fede
rația de specialitate (Școala sportivă, 
Liceul cu program de educație fizică.

5, Liceul nr. 2 și clubulI.iceul nr. 
Petrolul).

Să mai
tele obținute de gimnaștii ploieșteni la 
campionatele republicane școlare sau la 
cele de juniori, ca să nu mai vorbim 
de seniori ? Cînd este nevoie să se al
cătuiască o selecționată a regiunii în 
vederea campionatelor școlare, selecțio
nerii sînt puși în încurcătură. Pentru a 
ieși cu... fața curată, se apelează de 
fiecare dată la echipa Școlii sportive. 
Rine că există măcar aici cîțiva gim
naști...

Ce trebuie făcut ?

mire oare pe cineva rezulta-

LA FIECARE LECȚIE
profesorii 
și liceele

Tn preocupările unora dintre 
’Ce educație fizică din școlile 
craiovene, gimnastica ocupă un Ioc de 
frunte, și constatările noastre vin să ar
gumenteze această afirmație.

Ne-am început raidul cu Liceul -N. Băl- 
cescu". Elevii de aici dispun de două 
Băii de sport, dintre care una este uti
lată cu toate materialele necesare prac
ticării gimnasticii.

Din convorbirea pe care am avut-o cu 
profesorul de educație fizică N. Drăgă- 
noiu, și din cele constatate la fata locu
lui a reieșit că în lecțiile de educație 
fizică se acordă o mare atenție introdu
cerii elementelor de gimnastică.

„Gimnastica, dună 
«punea interlocut/"”’1 
mai mare parte d*n 
atunci cînd în plan 
jocuri sportive. Si e

cum vedeți — ne 
nostru — ocupă cea 
timpul orei, chiar 
avem o temă de 

..________ hine să procedăm
deoarece exercițiile de gimnastică 

asigură elevilor o mai mare mobilitate 
și ușurință în efectuarea mișcărilor 
specifice joculm ne r^re vrem să-1 în
vățăm. La lecțiile a r**ror tematică este 
gimnastica nro”»*’ ’ z’să. am început 
cu elementele 
rostogoliri, 
mîîni și 
continuat 
ritelor exerciții 
prinderi vor f? r«’•Acționate mai târziu, 
cînd intenționăm să organizăm cîteva 
lect’i în circuit cu elemente de gim
nastică”.

ASn SC 
există și 
(de care 
ție fizică 
din rîndul căreia s-au ridicat 
elemente talentate, dintre care amintim 
pe Gh. Păunescu si Zotos Stereos.

Am remarcat, d- 3«emenea. existen
ța în număr satisfăcător a materiale
lor sportive precum si “ 
dărire.

Și la Liceul nr. 3 din 
tica este nelipsită din 
cație fizică. Pmf-'CAara _ ..................
se ocupă cu seriozitate și de pregă
tirea echipei pentru campionatele șco
lare. In timpul orelor de clasă pe lângă 
exercftiile comune, prevăzute ân planul 
lecția,’' ■ componentele echipei execută, 
dempijstratlv, o s°rie de exerciții mai 
dificile, cu scopul de a atrage la prac
ticarea gimnasticii sportive și pe cele
lalte eleve.

„In acest fel — no spunea tov. M. Pă
rurăm — pot face continuu selecție din 
rîndul elevelor care nu fac parte din e- 
chipă, dar care se afirmă în timpul ore
lor.

O parte din elementele cele mai talen
tate le dirijez spre Școala sportivă, pen
tru a face gimnastică de performanță**.

Le-am găsit la ore și pe profesoarele 
En;za Hulubei și Costica Cerembei.’ A- 
ceatea, deși se ocupă de pregătirea e- 
chipelor reprezentative la jocuri sporti
ve.. acordă o mare parte din timp efec-

’ 7«să. 
r*»Tr

cumnpne, 
pe can 

cu î u vă tarea
L n narate.

am
mai simple 

pod, stat 
etc. Anoî, 

tehnicii 
Aceste de-

cn: 
în 

am 
dife-

face că la Liceul ..N. Băicescu* 
o bună echipă de gimnastică 

ocună profesorii do educa- 
C. Velescu șl Silvia Goantă), 

multe

buna lor gospo-

Craiova gimnas- 
lectiile de edu- 

M. Pă curara

In unele
Clenci u

gimnastica este o floare... uitată
Desen de Al.

dă, la ora de educație fizică cu clasele 
a X-a s-au învățat următoarele exerciții: 
podul de jos, podul de sus, statul pe cap, 
roata laterală, răsturnarea între două 
frînghii și escaladarea lăzii.

TRADIȚIA NU EXCLUDE RESPECTA
REA PROGRAMEI

Sînt în Craiova și profesori de educa
ție fizică ce nu se interesează de loc 
de practicarea de către elevi a gimnas
ticii. De pildă, cei de la Liceul ^Frații 
Buzești”. Aici, am stat de vorbă cu pro
fesorii Cornelia Angelescu și I. Combei. 
Ultimul ne-a declarat solemn că liceul 
are tradiție în i,jocuri“. Și asta se și 
face. Dîndu-și seama că ne interesează 
gimnastica tov. profesoară C. Angelescu 
a început să ne „lămurească” asupra 
faptului că în lecțiile de clasă se intro
duc și cîteva elemente de gimnastică : 
rostogoliri, stînd pe cap, elemente de 
gimnastică acrobatică...

A doua zi am fost din nou oaspeții 
profesoarei C. Angelescu, de data aceas
ta la ora de educație fizică. Concluzia ? 
Nici un element de gimnastică într-o 
oră întreagă. Motivarea a venit apoi 
surprinzătoare față de cele relatate cu 
o zi înainte : „Conducerea școlii îmi cere 
dansuri populare în Ioc de gimnastică”.

Am aflat că aparatele de gimnastică 
au fost scoase afară și s-au deteriorat. 
Nimeni nu mai știe pe unde se află. Mai 
rămăseseră cîteva în sală, dar nici a- 
cestea nu sînt folosite. Spre sfârșitul orei 
Ia care am asistat, elevii au avut de tre
cut... dificile probe de control : tracțiuni!

ral școlii. Ștefan Vancea. Acesta » ne-a 
spus că «deși nu se pricepe la sport, a 
mai auzit discutîndu-se de calitatea slabă 
a lecțiilor de educație fizică, ținute de 
tov. Angelescu. Chestiunea cu dansurile 
populare este o născocire”, a adăugat 
dânsul.

Ne întrebăm : cum se vor prezenta 
profesorii de aici la campionatele șco
lare fără reprezentanți la gimnastică ?

De ce nu se respectă programa de în
văță mînt ?

A. BREBEANU

în primul rînd, e nevoie de o muncă 
mai intensă și de calitate din partea 
profesorilor, atît în orele de educație 
fizică cît și în cele de activități spor
tive extrașcolare. Trebuie, de asemenea, 
popularizată mai bine gimnastica în 
rîndurile elevilor. ..Sînt necesare cît mai 

.midte concursuri de gimnastică pe școa
lă. liceu și oraș pentru începători și a- 
vansați, pentru toate categoriile — ne 
spunea prof. Baizat. Să-i aducem la 
aceste concursuri pe cei ce dovedesc 
aptitudini la orele de clasă, să le ofe
rim posibilități de întrecere, 
interesul pentru gimnastică, 
tuală, în orașul nostru se 
prea puține concursuri de 
Cu sprijinul profesorilor de 
zică din școli și al organelor sportive 
locale, Școala sportivă își propune să 
organizeze cîteva asemenea întreceri. 
Considerăm că acest pas va fi de bun 
augur".

Aceasta este situația gimnasticii șco
lare din orașul Ploiești. Numai cu c- 
forturile tuturor factorilor interesați (pro

va

sporindu-le 
La ora ac- 
organizează 
gimnastică, 
educafie fi-

fesori, activiști sportivi, elevi) se 
putea face cotitura necesară, astfel ca 
gimnastica, această ramură sportivă cn 
mare importanță în pregătirea fizică ge
nerală a elevilor, să ocupe locul ce i 
se cuvine și în școlile din orașul Plo
iești.

CONSTANTIN ALEXE

Rostogoliri și iar rostogolir
Liceul nr. 1 din Roman. Sala de sport 

de aici este în această perioadă tot 
mai căutată. Deoarece „lucrul" afară 
s-a restrins, am crezut că handbalul, 
voleiul și baschetul nu vor mai fi sin
gurele sporturi care să predomine în 
desfășurarea unei lecții de educație fi
zică și că gimnastica a intrat, măcar 
acum. în drepturile ei. Dar... iluzii.

Am întrebat profesorii care predau 
orele de specialitate și răspunsul lor 
a fost clar: „Cu gimnastica stăm foarte 
slab, ne-au spus Maria și Gheorghe Co- 
jocaru. Și aceasta, îndeosebi pentru 
faptul că elevii care ne vin în clasa « 
IX-a nu au—la vîrsta 
noțiuni de gimnastică, 
este foarte greu să 
inițiere..."

Intr-adevăr, pentru
rea unor viitori gimnaști de performan
ță, vîrsta de 14—15 ani este cam... 
înaintată. Dar, de aici și pînă la ex
cluderea elementelor de gimnastică din 
lecțiile de educație fizică este 0 cale 
lungă și — am spune — lăturalnică 
drumului firesc. Planul calendaristic al 
profesorilor nu cuprinde nici un element 
sau exercițiu de gimnastică, Dar, era 
să uităm: există prevăzute... rostogo
liri. Și ca să se vadă prezența gimnas
ticii în cadrul lecțiilor, sînt alese ea 
probe de control... tot rostogolirile, care 
hotărăsc în majoritatea cazurilor, notele 
elevilor. Gimnastica se reduce la „ele
mentarele" rostogoliri înainte sau înapoi, 
din „apropiat" sau

Am crezut că la Bacău, 
are mai mulți adepți 
Liceul nr. 3, unde

în aceste condiții, ce cu? 
calendaristice ?
v-am spus ? Nu se pot c 
nu avem sală, nu...

de 14—15 ani— 
La această vîrstă 
încep! munca de

a începe pregăli-

profesori dr educație fizică, cum 
întrebat de gimnastică profesoare 
specialitate, Silvia CumpSnasu, . 
spus :

— Vai. să vedeți, la noi este f( 
jren, mi se poate lucra, ne este 
să nn se... accidenteze elevii, nu s 
condiții... (Am oprit aici „tarei 
•euzeZor).
- 

planurile
— Nu 

elemente,
Tovarășul director adjunct Ton Pt 

—— prezent la discuția noastră — 
ter vine: ,,Cred că nu există pas
ca profesorii noștri nu dovedesc 
res pentru gimnastică. De multe ori ; 
la orele de educație fizică, dar la 
una dintre acestea nu am văzut ei 
thndu-se elemente din gimnastica • 
tivă. Se fac doar simple exerciți/ 
partea pregătitoare, urmărindu-se ) 
zarea încălzirii organismului pentru 
tea 
rat 
în 
de
cred că, dacă ar fi existat mai ir 
preocupare, profesorii și conducere; 
eeuluî ar fi găsit o soluție."

Cele relatate de profesorul Ton Per 
înfățișează, de fapt, situația adevi 
a gimnasticii la Liceul nr. 3 din Ba 
Și dacă realitatea este cunoscută 
conducerea liceului nu ne îndoim a 
vor lua măsuri pentru remediere.

fundamentală" a lecției. Este a< 
că nu avem sală de sport și, f 
anotimpul friguros este foarte 
desfășurat o activitate sportivă.

„depărtat" etc. 
gimnastica 

în școală. Dar, la 
sînt încadrați 4 PAUL IOVA

Raidul nostru a scos 
zitive din munca unor 
Arad, Ploiești și Craiova în ceea ce privește promo- 

; varea gimnasticii în 
alte localități pot fi 
a căror contribuție 
lâudabilâ. Dar, spre

’ profesorii de educație fizica neglijează gimnastica
i atît în cadrul lecțiilor cît și în cel ai orelor de acti-
• vitâți sportive punînd, din comoditate, accentul 

pe jocuri. Firește, este ușor sâ dai elevilor o minge 
și sâ-i lași sâ ioace fotbal, handbal, baschet sau volei 
și este mult mai greu sâ-i conduci pe drumul dificil (dar 
atît de frumos și plin de satisfacții 1) al însușirii temei
nice a elementelor gimnasticii sportive, acrobatice sau 

fea mi eBerciuiiar «e gimnastică. De pU- discutatifărtKsi ><nițj3j£ecto-_. .Qrjfofice. Mai ^sțe^ioareAnevoie sâ kinsistam . asunra

în evidențe 
profesori de

cîtevo aspecte po- 
educatie fizică din

rîndul școlarilor. Desigur, și în 
întîlnife cadre de educație fizica 
la dezvoltarea gimnasticii este 
regretul tuturor, în multe școli

marii contribuții 
nisticii la dezvoltarea fizică armonioasă a elevului, 
întărirea sănătății î Credem că nu I

Instrucțiunile comune ale Ministerului învățămînt 
și Consiliului General al Uniunii de Cultură Fizice 
Sport prevăd pentru profesorii de educație fia 
OBLIGATIVITATEA introducerii în lecții și în aci 
tățiie sportive pe care le desfășoară a tot mai mi 
elemente de gimnastică. De la ei, de la profesorii 
educație fizică (în paranteză fie spus, slab sprijii 
îndrumați și controlați în această privință de secțiui 
de învățămînt ale sfaturilor populare, de organ 
UCFS și de federația de specialitate), se așteaptă 
contribuție tot mai mare la dezvoltarea gimnasticii 
mase și de performanță. Să facem în așa fel îi 
aceste sDerante să nu fie înșelate ]

pe care șî-o aduce practicarea f



Dragoste pentru culorile clubului
:ău, duminică 30 octombrie. Pe terenul Dinamo 
jcâ meciul masculin de handbal din cadrul ultimei 

s din tur a campionatului categoriei B, seria a 
între echipele Știința-lnstitutul pedagogic Bacău și 
a Petroșeni. Cronomeirul indică jumătatea reprizei 
ide. Prima luase sfîrșit cu 6-3 pentru oaspeți, iar 
il era acum 8-5 în favoarea petroșenenilor, spec
ii trăind astfel clipe de justificată amărăciune, 
ape cu neputință să mai spere că echipa lor va fi 
are a se redresa, pentru că - în vreme ce adver- 
manifestau o foarte bună formă — jocul bccăuani- 

îu mergea mai de loc. Una din cauze, și nu cea 
puțin importantă, era lipsa din formație a porta- 
titular, Willinger care, accidentat, cu o entorsă 

lezna stîngă, stătea pe margine, fiind înlocuit în 
tă, cu un randament inferior, de către CohuL Greu, 
idevăr greu de nădăjduit într-o răsturnare a situa- 
Și totuși, „minunea* s-a produs...
a fost posibilă mulțumită lui... Willinger, Ternar

ului act de atașament făptuit de acesta și dove- 
al dragostei sale profunde față de culorile clu- 

. în pofida... certificatului său medical, Willinger

n-a ezitat nici un moment la apeiu! adresat lui de a-si 
ajuta colegii. Reluîndu-și locul în poartă, mai mult 
într-un picior, el a apărat magistral, prin aceasta 
redîndu-le coechipierilor încrederea în posibilitățile lor 
de a remonta situația, comportarea lui pur și simplu 
înaripîndu-i și făcîndu-i ca, preluînd cu energie ini
țiativa în atac, să marcheze gol după goL. pînă la 
victoria cu 18-9 ! Deci, cu toată presiunea desfășurată 
în continuare la poarta sa de studenții din Petroșeni 
Willinger n-a mai scăpat decît un gol ; dar unul irepa
rabil, poate chiar pentru un apărător perfect valid și 
în maximum de formă...

Ar mai fi ceva de spus & dată cu consemnarea 
acestui exemplu, suficient de grăitor și prin simpla 
relatare o faptului ? Da. Că Manfred Willinger e în 
același timp unul dintre studenții buni la învățătură, 
apreciati ca atare de profesorii Institutului pedagogic 
Bacău. Și — de adăugat din partea noastră un „bravo* 
la cele pe care coechipierii lui, purtîr.du-l pe brațe, 
i le-au acordat, pe deplin merit, la capătul partidei 
victorioase cu colegii din Petroșeni I

CONSTANTIN FAUR

Din poșta regiunilor: CRIȘANA
uPA C.A.P.' — O REUȘITA 

COMPETIȚIE DE MASĂ
-t»-

•ganizarea primei ediții a „Cu- 
cooperativelor agricole de pro- 
ie* în regiunea Crișana, o com- 
ie interesantă și adecvată fi
tului din mediul sătesc, a con- 
it un adevărat reviriment în 
'itatea sportivă din raionul Mar-
1. Inițiativa a aparținut Consi- 
i raional UCFS, Comitetului ra- 
l al U.T.C. și Uniunii raionale a 
relativelor Agricole de Produc- 
vîarghita. Peste 5000 de tineri și 
e care activează în cooperative 
gricole de producție au luat par-
a întrecerile desfășurate pe Tru
sele terenuri sportive special a- 
ajate la Valea lui Mihai și în 
lalte comune și sate din cuprin- 
raionului. La faza finală s-au în- 
ut 740 de tineri, dintre care 129 
Concurenții și-au disputat întîie- 

a la atletism (130), ciclism (19), 
iă (26), haltere (12), fotbal (60),
i fete (60), volei băieți (140) și 
rite jocuri distractive.
i sfîrșitul întrecerilor comisia de 
mizare a oferit cîștigătorilor fru- 
țse cupe. Acestea au revenit la 
tism sportivelor de la C.A.P. Po- 

1i, la haltere cooperatorilor din 
-a lui Mihai, la trîntă celor de
2.A.P.  Viișoara, la fotbal compo-

in preocupările 
activiștilor 

obștești
N PREȘEDINTE DESTOINIC

rintre asociațiile sportive fruntașe 
orașul Tg. Neamț se află și „Ero
ul", de pe lingă unitățile coopera- 
de consum. A. S. Progresul numără 

ândurile sale 450 de membri UCFS, 
re care mulți practică voleiul, bas
ul, tenisul etc. Cei mai bine cotați 
voleibaliștii, care se află în frun- 

campionatului regional. Președintele 
dației, juristul Vasile Marian, este 
harnic activist sportiv care se ocu- 

'■'îndeapraapc de treburile asociației, 
urină cu aproape doi ani sportivii 
la Progresul au rămas fără terenuri, 
siliul asociației a făcut demersuri pen- 
obținerea unui loc viran pe care să 

construiască noul teren sportiv. Dar 
ată cu primirea acestui loc s-au ivit 
multe greutăți: fondul alocat pentru 
a amenajare sportivă nu era sufi- 
ît. Atunci, președintele asociației 
rtive Progresul a cerut ajutorul or- 
lelor raionale UCFS și U.T.C. Peste 
in timp viitorul teren de sport s-a 
îsformat într-un adevărat șantier al 
crețului. Au venit să lucreze în mod 
untar membrii asociației Progresul, 
vii Școlii de mecanici agricoli, ai li- 
lui din localitate și alți tineri iubi- 
i ai sportului din Tg. Neamț. S-a 
icutat un volum mare de lucrări, echi- 
ent cu suma de peste 10000 de lei. 
um, membrii asociației Progresul și 
mi. din alte asociații au Ia dispo
se un inie stadion compus din tere- 
ri de volei, baschet și tenis.

N. KARNAXIU-coiesp, 

nenților echipei C.A.P. Chesereu, iar 
Ia volei fete tinerelor de Ia C.A.P. 
Șilindru. In clasamentul general, pe 
primul loc s-au situat sportivii de Ia 
C.A.P. Valea Iui Mihai, care au acu
mulat 249 de puncte, pe locul II cei 
de la C.A.P. Cherechiu cu 184 p., 
iar pe locul III reprezentanții C.A.P. 
Săcuieni cu 182 p.

Apreciind rezultatele bune ale a- 
cestei lăudabile inițiative. Consiliul 
regional UCFS Crișana și-a propus 
ca în viitor să organizeze mai multe 
competiții de acest fel, cum ar fi: 
„Cupa Metalurgistului", „Cupa Șco
larului", „Cupa Minerului", „Cupa 
Mecanizatorului* și altele.

ÎNTRECERILE elevilor oradeni

O inițiativă lăudabilă a fost lua
tă de curînd în cadrul liceelor oră- 
denef unde au început să se des
fășoare cîteva competiții intercla.se. 
La Liceul nr. 1, de exemplu, au în
ceput întreceri de volei și baschet, 
la care participă 16 și, respectiv, 14 
echipe. De asemenea, la Liceul nr. 5 
s-a organizat un campionat de fotbal 
interclase la card s-au înscris 20 de 
formații. O contribuție de seamă la 
reușita acestor competiții o adjic 
profesorii D. Cîmpeanu, Margareta 
Bologa, Mircea Balcoș, și Iosif Btida, 
precum și comitetele U.T.C. din ceie 
două licee.

V. SERE — corespondent

CEI MAI MICI ATLEȚI

De curînd a avut Ioc la Beiuș 
campionatul de toamnă-la atletism al 
școlilor generale din cuprinsul raio
nului Beiuș. La această competiție, 
organizată de Secția de învățămînl 
în colaborare • cu Consiliul -raional 
UCFS Beiuș, au participat 310 elevi, 
dintre caTe 157 fete. Rezultatele ob- 
ținifte de micii concurent! oglindesc 
făptui că în majoritatea școlilor din 

„acest raion profesorii de educație-fi- 

zică acordă atenția cuvenită atletis
mului, sport deosebit de important 
în dezvoltarea fizică a copiilor. In 
această privință merită a fi eviden- 
tiați profesorii Matei Francisc și loan 
Iile de Ia Liceul nr. 1 din Beiuș, Eu
genia Stratan de la Casa de copii 
Beiuș, Florica Galea de la Liceul 
din Orașul dr. Petru Groza, Aurora 
Iscrulescu de la Liceul din Vașcău, 
Viorica Floare de la Școala genera
lă din Buntești, și Florica Boneta de 
la Școala generală din Pietroasa, ca
re au prezentat în concurs echipe 
bine pregătite.

prof. TUDOR DUMITRU

Complex de exerciții pentru perioada postnatală, 
primele 15 zile (II)

A. PENTRU PRIMELE 4 ZILE

1. Din culcat cu fața în sus. Timpii 
1—2 ; îndoirea coaielor ; timpii 3—4 re
venire. (Exercițiul se execută de 8 ori).

2. Din culcat pe spate. Timpii 1—2 : 
îndoirea genunchiului drept și ridica
rea brațului sting ; timpii 3—1 reveni
re. (Exercițiul se va executa de 5 ori 
cu genunchiul drept și brațul sting și 
de 5 ori cu genunchiul sting și brațul 
drept).

3. Exercițiu de respirație din culcat 
pe spate. Timpii 1—2 : se execută o in
spirație profundă cu ducerea brațelor 
pe lingă urechi ; timpii 3—4 : expirație 
profundă cu ducerea brațelor jos și 
încrucișarea brațelor pe piept (de 5 ori 
exercițiul integral).

4. Culcat pe spate — brațele lateral. 
Membrele inferioare sprijinite pe o per
nă făcută sul. (Se vor executa rotații 
ale picioarelor de 10 ori Ia dreapta și 
de J0 ori la stînga — alternativ ■ — o 
dată Ia dreapta, o dată la stînga).

5. Exercițiu de respirație din culcat 
pe O: latură cu brațele întinse pe Iîngă 
corp. Timpii 1—4 : se execută o expi
rație profundă — însoțită de îndoirea 
genunchilor și ducerea brațelor încru
cișate pe piept ; timpii 5—8 : inspira
ție profundă cu întinderea genunchi
lor și ducerea brațului superior pe lin
gă ureche întins de 6 ori, 3 pe latura 
dreaptă, 3 culcat pe latura stîngă).

B. DE LA ZIUA A 5-A LA ZIUA 15-A

Se vor lucra și exercițiile de la nr. 5 ; 
în plus se vor executa :

6. Culcat rezemat. Timpii 1—2 : ridicare 
în întreg șezînd, cu sprijin în mina 
dreaptă — îndoirea genunchiului drept 
și ridicarea brațului sting, întins pe lin
gă ureche ; timpii 3—4 : întinderea ge
nunchiului drept, îndoirea genunchiului 
sting, coborirea brațului sting ca sprijin 
și ridicarea brațului drept întins pe lingă 
ureche. (Asemenea de 5 ori cu mem
brul inferior drept, de 5 ori cu cel sting).

7. Din culcat pe. spate cu brațele la
teral. Timpii 1—2 : îndoirea genunchilor 

I SPORT Șl SĂNĂTATE

cu tălpile la pat ; timpii 3—4 : depărta
rea laterală.-a genunchilor cit mai mult 
— tălpile ajung față-n față, lipite ; timpii 
5—6 : revenire. Exercițiul se execută de 
10 ori).

8. Mișcare de respirație : culcat pe 
spate brațul pe lingă corp. Timpii 1—4 : 
inspirație profundă cu ducerea brațelor 
întinse pe lingă ureche și ridicarea șe
zutei de Ia dușumea. Corpul rămîne în 
sprijin pe umeri și călciie ; timpii 5—8 : 
expirație profundă cu coborirea șezu
tei ; încrucișarea brațelor pe piept, și 
coborirea bărbiei în piept. (Asemenea 
respirații — de 5 ori).

9. Culcat pe spate, brațele lateral. 
Timpii 1—2 : ridicarea genunchiului sting 
îndoit la piept ; timpii 3—4 : coborirea 
membrului inferior sting întins și îndo
irea genunchiului drept — coborîre ; 
timpii 5—6 : îndoirea ambilor genunchi 
la piept ; timpii 7—8 : revenire în pozi
ția inițială. (Exercițiul, se execută inte
gral de 10 ori),.

10. Culcat pe spate — brațele lateral. 
Timpii 1—2 : ridicarea membrelor infe
rioare la unghi de 45 cu solul ; timpii

COMENTARIUL MEDICULUI (li)
Nașterea este un act fiziologic ce de

curge fără complicații la femeile sănă
toase și bine pregătite fizic. După naș
tere, uterul golit de conținutul săuj tre
buie să revină la un volum mic intr-un 
timp . scurt, . iar musculatura abdominală 
(care a fost luni de zile destinsă) va tre
bui să-și recîștige tonicitatea dinainte 
de sarcină ; de asemenea și musculatura 
perineuiui.

Pentru aceasta este necesar ca tînăra 
mamă să înceapă, îndată ce medicul 
obstetrician permite, o serie de exerciții 
care să ajute Ia restabilirea echilibrului 
anterior al circulației normale în micul 
bazin și în membrele inferioare, în ve
nele apăsate luni întregi de sarcina me
reu mai grea. In această perioadă toni- 
fierea centurii abdominale și a muscula
turii perineale se află în mod special în 
atenția medicului.

In primele 15 zile exercițiile șe exe
cută în general din poziția culcat sau 
șezînd iar pe Ia sfîrșitul perioadei, din 
sțînd.

In primele 4 zile mișcarea este axată 
pe ameliorarea circulației la membrele 
inferioare și pe respirație. Exercițiile sînt 
simple, ușor de executat.

După această perioadă se trece la po
ziția șezînd rezemat cu mișcări de flexie 

■ : t V f - • - 

3—4 : coborirea membrului inferior .ștîng 
— întins jos și rotarea piciorului sting 
de 4 ori în afara, de 4 ori înăuntru. (E- 
xercițiul se va executa de 6 ori cu stin- 
gul și de 6 ori cu dreptul, alternativ).

11. Culcat pe spate. Timpii 1—2 : expi
rație cu ridicare în întreg șezînd și du
cerea brațelor întinse înainte ; timpii 
3—4 : revenire în culcat eu brațele late
ral, inspirație. (Exercițiul se execută de 
6 ori).

12. întreg ’ șezînd. Timpii 1—4.:, exten
sia spatelui însoțită de ridicarea brațe
lor sus ; timpii 5—8 : ghemuirea genun
chilor la piept, apucați cu brațele (Exer
cițiul se execută de 5 ori). ( j

13. Culcat pe spate, brațele pe lînga 
corn. Timpii 1—2 : ridica
rea în întreg șezind cu în
tinderea brațelor înainte ; 
timpii 3—4 : revenite ih 
culcat și gheimfirea unui 
genunchi ia piept, apoi se 
reia exercițiul cu ridicarea 
celuilalt genunchi îndoit la

piept. (Exercițiul se execută de 8 ori 
alternativ — o dată eu stîngpl, o dată 
cu dreptul).

14. Respirație abdominală — din stînd. 
Timpii 1—4 : inspirație profundă pe has, 
însoțită de „umflarea’1 abdomenului și 
ducerea brațelor la piept; timpii 5—8 : 
expirație cu „sugerea“ abdomenului și 
coborirea brațelcr. (Se execută de 5? Ori).

15. Culcat pe spate eu brățele lateral. 
Timpii 1—4 ; ridicarea membrelor infe
rioare întinse și ducerea lor peste cap ; 
timpii 5—8 : revenire. (Exercițiul, s’e exe
cută de 8 ori).

16. Culcat pe spate, brațele lateral pe 
dușumda. Timpii 1—2: îndoirea genun
chilor la piept ; timpii 3—4 : ducerea 
genunchilor îndoiți lateral către brațul 
drept ; timpii 5—6 : același, spre stînga. 
(De 5 ori Ia dreapta și de 5 ori la stînga, 
alternativ).

prof. MARGA CONSTANTINESCU

și extensie a membrelor inferioare, al
ternativ, combinate cu mișcări de brațe.

Adăugarea zilnică a cîte unui exerci
țiu la programul cunoscut ajută ia imo
bilizarea lentă a musculaturii abdomi
nale drepte, transverse și oblice, ame- 
liorînd în continuare și circulația defi
citară a membrelor inferioare.

Mișcările executate corect vor avea uq 
efect intens și asupra involuției uteru
lui, care în scurt timp va putea revieni 
aproape d^ volumul său normal. Crește
rea tonusului mușchilot abdominali va 
combate în mod eficace deformarea 
taliei, frecvent observată la femeile care 
nu se îngrijesc după naștere.

Orice activitate fizică postnatală se 
va face numai cu permisiunea și sub con
trolul medicului obstetrician și numai 
în cazul în care lăuza nu are febră.

Și o ultimă observație : femeile care 
înainte de naștere nu au făcut nici un 
fel de program special de gimnastică și 
cărora le vine greu să execute exerciți
ile prescrise, le pot face, la început, cu 
ajutorul asistentelor sau a unui membru 
de familie, care să le ușureze în special 
pe acelea care solicită mușchii drepți 
abdominali. (Exercițiile 10, 11, 13, 15).

dr. EDIT PETRUȚ

intercla.se


AZI ȘI MÎINE ÎN CAPITALA
SEnSSHE! • SCRIMA — Sala Facultății de Drept, de la ora 16: 

etapa orășenească a campionatelor republicane de juniori 
mari (floretă băieți).

• PATINAJ ARTISTIC — Patinoarul ,23 August' i 
de la ora 7.30: concurs internațional — figuri obligatorii.

• HOCHEI PE GHEAȚA — Patinoarul ,23 August', 
ora 11: Steaua — Agronomia Cluj; ora 17: Dinamo Buc.— 
Tîrnava Odorhei; ora 19: Voința M. Ciuc — Politehnica 
Buc., meciuri In cadrul campionatului republican al cate
goriei A.

• VOLEI — Sala Floreasca, de Ia ora 17: Dinamo — 
Rapid Buc. (F), Rapid — Petrolul Ploiești (M), meciuri !n 
cadrul etapei a Vil-a a campionatelor republicane ale cate
goriei A.

• BASCHET — Sala Dinamo, de la ora 16,30: I.C.F. — 
Construcții Buc. (F), Olimpia T.V. — Rapid (F). Universitatea 
Buc. — Politehnica II (M), meciuri in cadrul campionatelor 
republicane ale categoriilor A și B.

duminica
• HOCHEI PE GHEAȚA — Patinoarul .23 August', 

ora 8: Voința M. Ciuc — Tîrnava Odorhei; ora 10: Poli
tehnica Buc. — Agronomia Cluj ; ora 19: Steaua — Dinamo, 
meciuri in cadrul campionatului republican al categoriei A.

• PATINAJ ARTISTIC — Patinoarul ,23 August”, de 
la ora 16: concurs internațional — figuri libere.

• POLO — Bazinul Floreasca, ora 17: Dinamo Buc. — 
Pro Recco Genova, primul meci din cadrul turneului final

’• BASCHET — Sala Floreasca, de ta ora 8,30: Arhi
tectura — Medicina Cluj (F). Progresul — Voința Tg. Mureș 
(F). Universitatea Buc — Universitatea Timișoara (F), Aca
demia Militară — Politehnica Galați (M), meciuri In cadrul 
campionatelor republicane ale categoriilor A și B.

• volei — Sala Giulești, de la ora 8,30: Medicii 
Construcții Buc. (M), Steaua — Politehnica Brașov 
C.P. Buc. — I.C.F. (F), meciuri in cadrul etapei a VI 
campionatelor republicane ale categoriei A.

• RUGBI — Stadionul Republicii, ora 14,30: n 
internațional dintre echipele României și Franței, in c 
,Cupei Națiunilor' 1966—67; terenul Gloria, de la oi 
Rapid — Agronomia Cluj (turneul de baraj pentru cal 
Gloria — Stahl Henningsdorf (meci internațional ăn 
terenul Constructorul, de la ora 9: I.T.O. Galați — 
Tecuci (meci de baraj pentru cat. A), Progresul — T 
Kricim (meci internațional amical) ; stadionul Tinere 
terenul IV, de la ora 9,30: Aeronautica — Lokomotive 
zig (meci internațional amical), C.S.S. — Precizia S 
(semifinala campionatului republican de juniori).

• FOTBAL — Stadionul Dinamo, ora 11: Dinamo 
toria — Progresul Brăila (cat B); stadionul Giulești, or 
Tehnometal — Electrica Fieni (cat. C).

• SCRIMA — Sala Facultății de Drept, de la ora 
etapa orășenească a campionatelor republicane de jt 
mari (floretă fete).

• HANDBAL. — Jocuri în cadrul „Cupei F.R.H.", îi 
Floreasca, incepînd de Ia ora 14: Rapid — Politehnic 
Confecția — Șc. sportivă nr. 2 (f). Universitatea — X> 
(f), I.C.F. — Rafinăria Teleajen (m). Rapid — Steaua 
Voința — Dinamo (m).

Derbiul feminin la I

(Urmare din pag. 1)

al sezonului international de rugbi
(Urmare din pag. 1)Dinamo - Pro Recco,

în clasament se mai di 
București (C.P.B. >îno

Pază din meciul România — Franța 
(9—6) disputat in luna noiembrie 

1964 la București
Foto: P. Romoșan

o întîlnire decisivă
în turneul final al „C.C.E.“

la
(U rmare din pag. 1)

că orice gol va 
deosebită.

avea o importanță

PRO RECCO ESTE NEÎNVINSA IN 
ACEST SEZON

două formații pe care le vom 
mîine la Floreasca nu s-au mai 
pînă în prezent, așa că un pro-

Cele 
urmări 
întîlnit 
nostic este greu de dat. In actuala e-
diție, genovezii nu au cunoscut încă 
infrîngerea, în timp ce bucureștenii au 
pierdut o singură partidă (4—5 cu Par
tizan). Iată, de altfel, cum 
ficat Dinamo și Pro Recco 
final :

s-au cali- 
în turneul

impresionat pînă și pe spectatorii 
stadioanelor din Anglia și Franța : 
combativitatea exemplară, biruitoare 
a momentelor de diiicultate și obo
seala. Ei trebuie să pună în joc 
toate cunoștințele lor tehnico-tactice, 
să arunce în balanța jocului toate 
resursele lor fizice și morale. Trebuie 
depășite cu orice preț emoția debu
tului și a meciului dificil, crisparea 
determinată de un sezon slab și de 
unele indisponibilități, în fine, mo
mentele grele de pe teren, neîndo
ielnic prezente într-o confruntare ca 
aceea de mîine.

Ochii tuturor iubitorilor de sport 
din țara noastră, și mai ales ai pa- 
sionaților rugbiului, sînt îndreptați 
spre voi, cei 15 reprezentanți ai unui 
sport în plină afirmare pe arena in
ternațională. Pe adresa federației de

specialitate, au sosit telegrame 
încurajare, iar tribunele vor fi ală
turi de voi. Luptați, băieți, pentru

Cele două formații : ROMANIA : 
Dăiciulescu; Penciu, Nica, Irimes- 
cu, Ciobănel ; Wusek, Mateescu : 
Rășcanu, Demian, M. Rusu; V. 
Rusu, Țuțuianu ; Stoica, Ionescu, 
Dinu ; rezerve : Dragomir, C. Stă- 
nescu, Dăscăiescu ; FRANȚA : La- 
caze; Duprat, Maso, Dourthe, 
Darrouy ; Roques, Lasseerre ; Her
rero, Carrere, Salut ; Dauga, Span- 
ghero ; Berejnoi, Cabanier, Grua- 
rin ; rezerve : Capdouze, Arnaudet, 
Fort, Malbet ; arbitru : Peter 
Brooke (Anglia).

a arăta că știți să vă autodepășiti, 
că puteți să vă întreceți de la egal 
la egal cu .XV'-le francez.

.HAI ROMÂNIA I-

DINAMO
— 12-3
— 6—2
— 7—5
— 7—3
— 10—1
— 8—3
— 4—5

— 6—2
— 6—1
— 2—1
— 6—2
— 4—3
— 3—2

Sofiacu Cerveno Zname 
cu Ruda Hvezda Kosice 
cu Arconia Szczecin
cu B.V.S.C. Budapesta 
cu 
cu 
cu

Ethnikos Atena 
Rotte Erde Hamm 
Partizan Belgrad

PRO RECCO

cu 
cu 
cu 
cu 
cu 
cu

Gentse Z.V. (Belgia)
Delft (Olanda)
Rotte Erde Hamm
Tunafors Eskilstuna 
Dynamo Magdeburg 
B.V.S.C. Budapesta

Un ultim amănunt : în timp ce Di
namo București este calificată pentru 
prima oară în turneul final, Pro Recco 
și-a înscris deja numele în palmaresul 
cîșligătorilor (ediția a 11-a), iar în edi
ția precedentă a fost eliminată în tur
neul final de Partizan Belgrad, actuala 
deținătoare a trofeului.

CELE DOUĂ ECHIPE VOR PREZEN
TA CELE MAI BUNE FORMAȚII
Dinamoviștii și-au încheiat ieri seară 

pregătirile. Antrenorul Carol Coreei: 
nc-a indicat pentru jocul de duminică 
aceiași 11 jucători care au evoluat la 
Szczecin și Zagreb. Conducerea echi
pei italiene, a cărei sosire este a- 
nunțată pentru astăzi după-amiază nu 
a anunțat vreo modificare în for
mație.

Așadar, arbitrului ungur J. Boer i 
se vor alinia mîine următoarele echipe: 
DINAMO: Frățilă (Ciszer) — Zahan, 
Grințeseu, Kroner, Mărculescu, Blajec, 
Popa, Novac, Zamfirescu, Mihăilescu; 
PRO RECCO : Merello—Pizzo, Cevaseo, 
Maraschi, Lavoratori, Guidettî, Ghibe- 
iirM, Marchisio, Guerrini, Mitini. (a.v.).

vanșa — cu nerăbdare așteptată — 
dintre echipele feminine bucureștene, 
fruntașe ale voleiului nostru, DINAMO, 
campioană republicană (cîștigătoare a 
titlului în anii 1957, 1958, 1960, 1961, 
1962, 1963 și 1966) și redutabila sa 
adversară RAPID, campioana națională 
a anilor 1959 și 1965. Dispută de mare 
interes, cu atît mai mult în conjunctura 
actuală a campionatului, cînd și Rapid 
și Dinamo, ambele învinse în etapele 
anterioare de către noul lider, Farul, 
trăiesc sub puternica impresie a asal
tului la prima treaptă ierarhică repu
blicană, pomit anul acesta de constăn- 
țence. Și, după toate probabilitățile, 
învingătoarea de azi, Dinamo sau Rapid, 
va susține în final bătălia pentru titlu 
împreună cu echipa de pe litoral. 
Aceasta, desigur, dacă Farul va con
firma bunele rezultate din ultimul timp. 
(Pînă una-alta, să nu capoteze mîine la 
lași în fața Penicilinei, egala în număr 
de victorii (5) a dinamovistelor și a 
rapidistelor !).

în afara meciului Dinamo—Rapid 
(succedat în programul de azi din sala 
Floreasca de interesanta întîlnire mas
culină de categoria A Rapid—Petrolul 
Ploiești) și a celui de la Iași, în grupa 
feminină a categoriei fruntașe, întîlniri 
de asemenea însemnate pentru ordinea

ulterioară 
mîine, la , _
să obțină, în dauna I.C.F., pi 
lorie din campionat) și la Cluj 
versitatea—C.S. M. Sibiu).

Principala partidă masculină de 
gorie A a etapei se joacă la ( 
unde echipa neînfrîntă a Polite 
primește replica echipei campion; 
Europei. Dinamo București. In re 
tractive confruntări masculine în 
goria A au loc la București (S. 
va desfășura spectaculosul său j 
compania Politehnicii Brașov), la 
șoara (Politehnica—Alumina Orc 
la Bacău (Viitorul—Tractorul Brașc 
la Baia Mare (Minerul—Progresul B 
ultimele trei meciuri fiind perfect 
librate, victoria putîndu-le surîde . 
de bine oaspeților ca și gazdelor.

In fine, etapă palpitantă și în c; 
ria B, cele mai importante jocuri 1 
C.S.M. 
Farul
A.S.A. Sibiu—Progresul l.R.A. Sul 

Politehnica Cluj — Știința Peti 
(masculin), Liceul „N. Bălcescuu C 
Progresul București, 
Progresul Tîrgoviște, 
biu—Corvinul Deva, 
Metalul București 
Iași—Medicina București (feminin

Clu j—Semănătoarea Buci 
Constanța—înainte Timi

Sânătatea A 
Drapelul roș 

Voința M. C 
și Vniver.

BRAVO, HORAȚIU!
RAPID — DINAMO, meciul derbi al 

voleiului nostru masculin, a trecut. Re
zultatul lui a fost înscris în foaia de ar
bitraj șl inclus in clasament, pecetluind 
victoria rapidiștllor. Cu aceasta, însă, 
ecourile spectaculoasei și palpitantei dis
pute de miercuri sînt departe de a se

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE HOCHEI

fi stins. Șl, desigur, nu se vor s 
încă multă vreme.

Rapidiștii i-au întrecut din nou ț 
namoviști. La capătul unei lupte 
traordinare, cu atîtea și atîtea răstu 
de situație, pe parcursul căreia au
— totuși — dese momentele în car 
perioritatea dinamovlștilor era atî 
clară incit nimeni nu mai putea 
că ei ar putea pierde. Șl, cu toat 
cestea, dinamoviștii au pierdut! 1 
slbilul a devenit, lată, posibil.

Ca în atîtea alte rînduri, Haplc 
renăscut, explodînd spre biruință, 
tr-un splendid efort de voință, al 
suflet a fost, o dată în plus, căpi 
echipei campioane republicane, ma< 
emerit al sportului HORAȚIU NICO 
Combativitatea sa, exactitatea, forț
— totodată — subtilitatea jocului c 
șurat, toate acestea s-au făcut si 
tocmai atunci cînd echipa avea mai 
nevoie de ele. Nicolau a repus, p 
simplu, pe picioare formația răpi 
1-a redat aripile, purtînd-o, în fim 
biruință. A fost, de aceea, firesc cs 
suporterii Rapidului, aplaudlnd vi< 
echipei lor favorite, să întărească 
ritul avut în această partidă de Hc 
Nicolau.

Marea partidă făcută de Horațiu, 
tul exemplului său dat echipei, lati 
plicația dinții, șl cea mai de pre 
succesului rapldist de miercuri ! O 
dă frumoasă de voință Îmbinată a 
nios cu un exemplu de conștiincio
și de seriozitate în pregătire, pentr 
în ultimul an Horațiu Nicolau s-a p 
tit cu asiduitate.

Bravo, Horațiu I

martie 
rămas 
aceea, 
trebui

în ziua de odihna..
Azi și miine, ultimele meciuri

Vineri a fost zi de 
cele șase echipe participante la cam
pionatul republican, o binevenită zi 
de odihnă pentru refacerea și regrupa
rea forțelor jucătorilor înaintea ultime
lor două etape ale acestui tur, o zi a... 
comentariilor.

repaus pentru

• In comparafie eu disputele pri
mului tur ultimele meciuri au arătat o 
creștere a potențialului fizic la majori
tatea jucătorilor, o sensibilă îmbunătă
țire a patinajului, ca rezultat al unei 
mai bune acomodări cu gheața. Din acest 
motiv și partidele au fost ceva mai e- 
cbilibrate, cu scoruri mai strinse decît 
în urmă eu cîteva zile. Concludente, în 
această privință, sînt evoluțiile echipe
lor din provincie Tîrnava, Voința și 
Agronomia, care au arătat o apropiere 
de forma sportivă, și in special a for
mației campioane, Steaua. In opoziție, 
Dinamo n-a realizat încă jocurile de 
valoare la care-i dădea dreptul să 
spere valoarea lotului său, omogenitatea 
(mai cu seamă ca vîrstă) a jucătorilor, 
mai îndelungata lor pregătire specifică, 
pe gheață. După cum ne-a spus M. Fia- 
maropol, unul din antrenorii echipei di- 
namoviste, se pare că intensitatea lu
crului efectuat în cele peste 100 de 
lecții de antrenament pe gheață, a de
pășit posibilitățile reale, în special cele 
de refacere, ale unora dintre jucători

și, ca atare, o stare de oboseală a 
început ‘să-și facă apariția. Aceasta 
poate constata din evoluțiile unor tineri 
sportivi ca l’ană, Florescu și Ștefan al 
căror randament, în acest sezon, nu este 
cel așteptat. De altfel, în ultimele me
ciuri, antrenorii dinathoviștî i-au folo
sit mai puțin pe Florescu și Ștefan, 
tocmai pentru a le da posibilitatea re
facerii. Dar în această chestiune credem 
că medicul este cel care-și poate spune 
cel mai bine cuvîntul!

C. F.

Citifi nr. 22
cate,

• Campionatul republican trebuie să 
constituie desigur un bun prilej pentru 
„rodarea" compctițională a jucătorilor 
fruntași, adică a acelora care vor fi 
chemați, peste puțină vreme, să îmbrace ■ 
tricoul echipei reprezentative. Din pă- 

se constată, că unii dintre șclec-
ționabili încă nu dau totul în meciurile 
pe care le susțin și nu aplică cu con
secvență principiile stabilite pentru jocul 
echipei reprezentative. lutîlnirea recentă 
cu S.K.A. Ktiibîșev a arătat o serie 
de deficiențe în jocul echipei, decifiențe 
care se impun,. eliminate cit mai repede. 
Timpul nu așteaptă. Pînă în 
(campionatul mondial) n-a mai 
chiar atît de multă vreme. De 
fiecare minut de pregătire va 
folosit cu un randament maxim I

ai revistei SPORT

ROMEO VILARA

Anton Biro înscrie un nou gol pen
tru Steaua

Foto : ’R. Teodor

• HANDBALIȘTII MEREU NEi 
VINȘI

• O Zj din viața clubului PETI 
LVL - Ploiești

• Avancronica ilustrată a meciu 
de rugbi ROMANIA - FRANȚA

• FOTBAL — Ce ne-a arătat mec 
cu Polonia; „Olimpicii" în pre 
ma iernii; In obiectiv : POIA. 
CIMPINA

• înotătoarea australiană DAI 
FRASER își povestește viața >'

• Atletismul 1966 în cifre și com> 
tarii

• Magazin sportiv



bi, la Neapale:
ITALIA-ROMÂNIA în „Campionatul Europei" MARȚI, ÎN CAPITALĂ, 

ULTIMUL CUPLAJ OFICIAL
(Urmare din pag. 1)

loștrl au făcut un ușor antrenament 
be stadionul „Vomero', al cunoscut
ei echipe de fotbal Napoli (antre- 
îamentul a fost mutat de pe ,San 
’aulo', unde fusese programat ini- 
ial, pentru a se păstra integritatea 
erenului de joc). Am fost și nei 
irezenți la stadion. în vestiarul cu 
etichetele lui Sivori, Altafini, Cane, 
Adorni și ceilalți cunoscuți jucători 
rapolitani, s-au echipat de data asta 
-rățilă, Pîrcălab, Lucescu, Iancu și 
ceilalți fotbaliști români. Antrena- 
nentul a constat dintr-o pregătire 
fizică de 30 de minute. De fapt, o 
înviorare prelungită, fără balon. 
Doar Datcu șl M. Ionescu, cei doi 
portari, au lucrat — pe rînd — cu 
mingea. Dridea, ușor răcit, n-a par
ticipat la antrenament, dar sîmbătă 
va fi prezent în atacul nostru.

Am folosit prilejul pentru a dls- 
,a cu cîțiva dintre jucători. 

MIRCEA DRIDEA este de părere că 
„jocul este foarte greu, dar sîntem 
hotăriți să facem totul ca să ieșim 
cu fruntea sus de pe „San Paulo', 
faptul este posibil dacă vom acționa 
cu mult curaj, fără să ne intimidăm'. 
Celălalt Mircea al echipei noastre, 
LUCESCU, ne-a spus: „Pentru mine

Surprize?
Am mai scris și altă dată în co

loanele ziarului nostru despre „sur
prizele", de un fel deosebit, înre
gistrate in „Cupa României11. Ele țin 
mai puțin de supranumele de „com
petiție K.O“t pe care l-a primit 
Cupa, și mai mult de... dezinteresul 
manifestat de o serie de echipe pen
tru această întrecere fotbalistică, ur
mătoarea ca importanță după cam
pionatul categoriei A. Cu atît mai 
mult cu cit, rolul „Cupei României" 
este să dea posibilitate echipelor 
mici să se întreacă în compania ce
lor de categorii superioare, oferin- 
du-le nu numai prilejul de a înre
gistra unele rezultate frumoase, dar 
și pe acela de a învăța din disputa 
cu formații de valoare mai ridicată. 
Dar ce au putut învăța, de pildă, 
fotbaliștii de la Medicina Cluj (tuiul 
acesta promovați în categoria C) de

NOTĂ

la Industria sirmei Cimpia Turzii 
din categoria B, seria a ll-a, cînd 
oaspeții au pierdut cu astronomicul 
scor de 5—1 ? Toate laudele Fores- 
tei Fălticeni (categoria C, seria Est) 
care a eliminat pe Dinamo Bacău, 
fruntașă în clasamentul primei serii 
a categoriei B, dar ce se mai poate 
spune despre Dinamo Victoria Bucu
rești care a fost eliminată de Meta
lul Plopeni (cinste învingătorilor I) 
formație ce activează în campionatul 
regiunii Ploiești și care — ca și anul 
trecut — se dovedește o specialistă 
a Cupei ? Este adevărat, terenul pro
priu constituie un suport moral 
foarte important pentru echipele 
noastre, dar de la „regiune* la „B“ 
este (sau, cel puțin, se presupune 
că ar fi) o diferență de valoare a- 
preciabilă I

Atunci cum rămîne cu „surprize
le* ?.

Și alte echipe cu frumoase state 
de serviciu în categoria B au pierdut 
în întrecerea cu formațiile din C: 
Siderurgistul Galați (1—2 cu Gloria 
Bîrlad), C.S.M. Reșița (2—3 cu 
Electroputere Craiova), Clujeana 
(1—4!! cu Metalul Hunedoara), 
Gaz metan Mediaș (1—2 cu Progre
sul Reghin), în timp ce Chimia Su
ceava, Oțelul Galați, C.S.M. Sibiu 
și C.F.R. Timișoara s-au calificat 
pentru următoarea etapă a Cupei 
numai datorită regulamentului care 
prevede că „la rezultat egal se cali
fică echipa aflată în deplasare'*.

Nu ar fi oare mai bine ca acolo 
unde se constată — din raportul ar
bitrului și din cel al observatorului 
federal — că o echipă sau alta a 
privit cu dezinteres meciul din „Cupa 
României*, ea să fie sancționată ? 
Nu de alta, dar să nu fie denatu
rate sensul și valoarea întrecerii.

MIRCEA TMDORAN 

acest meci înseamnă totul: dacă voi 
reuși să joc ca la București, în par
tida cu Elveț'a, va însemna că în- 
tr-adevăr am pășit... cu dreptul în 
activitatea internațională. Comporta
rea noastră depinde de ardoarea eu 
care vom ști sd acționăm'. C. DAN 
ne-a vorbit, firește, despre apărarea 
echipei noastre: „Pe bună dreptate 
apărarea a fost criticată: în ultimele 
două jocuri ea a primit cam multe 
goluri. Pare curios, dar faptul nu 
mă îngrijorează prea mult, acum 
înaintea meciului cu Italia, pentru 
că băieții — este lucru cunoscut - 
s-du mobilizat întotdeauna în fața 
unor adversari de valoare. Este ade
vărat, apărarea are o misiune foarte 
grea, dar sperăm că totul se va ter
mina cu bine'.

La antrenament au asistat și o 
serie de ziariști italieni. Astfel, am 
stat de vorbă cu Alfeo Biaggi, de 
la „Stadio* din Bologna care, după 
ce i-a luat un interviu antrenorului 
Oană, ne-a spus că Mazzola este In 
mare formă și că în ultimele partide 
ale echipei sale a marcat de fie - 
care dată. Ne-am dat seama de rea
litatea spuselor ziaristului bolognez 
puțin mai tîrziu, asistînd la antre
namentul fotbaliștilor italieni care,

Fază din meciul Oțelul Galați — Flacăra Moreni, disputat de ciftînd 
pe stadionul

Nlinc, penultima 
în „B“

Mîine se va desfășura penultima eta
pă a campionatelor categoriilor B și G.

In categoria B, seria I, pe prim plan 
se situează meciurile de la Galați (Oțe
lul—Chimia Suceava), Moreni (Flacăra— 
Siderurgistul Galați) și Bacău (Dina
mo—Metalurgistul București), unde 
fruntașele seriei vor încerca să cucereas
că ambele puncte, pentru a se putea 
menține pe locurile ce le dețin. Desi
gur, avantajată este Dinamo Bacău, 
care joacă acasă și, în cazul unor 
eșecuri ale Chimiei Suceava și Siderur- 
giștului, ya conduce plutonul cu o di
ferență de 2 puncte,

Două partide atrag în mod deosebit 
atenția în seria a ll-a a categoriei B : 
Clujeana—A.S.A. Tg. Mureș și C.F.R. 
Timișoara—Minerul Baia Mare. Prima 
șansă o au gazdele, care în acest se- 
zon nu au pierdut nici un meci pe te
ren propriu. Dar, A.S.A. Tg, Mureș și 
Minerul Baia Mare sînt în formă și 
vor lupta pentru un rezultat favorabil.

Cuprinzînd 13 interesante partide ale 
campionatului cat. B din țara noastră 
și din cel italian seria B, programul 
concursului Pronosport de mîine pre
zintă un deosebit interes pentru parti
cipant.

Totodată, reamintim că punctul de 
atracție al concursurilor Pronosport îl 
constituie premiul excepțional alcătuit 
dintr-un autoturism și diferența în 
bani pînă la concurența sumei de 75.000 
let

Concursul Pronosport de mîine- be
neficiază de un autoturism „Moskvici 
408“ și 23.500 lei în numerar în cadrul 
premiului excepțional.

Vă prezentăm acum programul con
cursului Pronosport nr. 49 de duminică 
4 decembrie 1966 ;

pe un teren din apropierea hotelului 
.San Germano*, unde sînt cazați, au 
făcut un joc la două porți mici. Iată 
formațiile: ALBAȘTRI: Sarti —
Guarneri, Burgnich, Castano, Lodetti, 
Menichelli, Landini, Riva, Facchetti;

ROMANIA; Datcu — Popa 
Barbu, C. Dan, Deleanu — Gher 
gheli, Dobrin — Pîrcălab, Frățilă 
Dridea I, Lucescu.

ITALIA: Sarti — Picchi
Burgnich (Landini), Guarneri, 
Facchetti — Bianchi, Corso 
Domenghini, Mazzola, De Paoli, 
Juliano.

Arbitri: Gerhard Schulenburg 
(la centru), Klaus Ohmsen și Her
bert Lutz (la tușă), toți din R.F. 
Germană.

Meciul Italia — România va fi 
transmis pe stațiile noastre de 
radio și televiziune, cu începere 
de la ora 15,25.

ALBI: Albertosi — Corso, Bercellino. 
Bianchi, Juliano, De Paoli, Picchi, 
Domenghini, Mazzola. Prima repriză 
a durat 20 de minute iar cea de a 
doua 30. Rezultat final: 7—7.

La antrenament a fost prezentă 
toată «suita* italienilor, de față fiind 
și HELENIO HERRERA. Lapidar în 

din Galați

Foto :L Ghețiu — Galați

etapă a turului 
și „C“

Rezultatele celorlalte partide pot aduce 
modificări în mijlocul clasamentului.

Și în categoria G se anunță jocuri 
echilibrate. Liderii celor patru serii vor 
juca în deplasare: Foresta Fălticeni 
cu Gloria Bîrlad (seria Est). Metalul 
Hunedoara cu Autorapid Craiova (seria 
Vest), Olimpia Oradea cu Recolta Că
rei (seria Nord) și Portul Constanța 
cu S.N. Oltenița (seria Sud). Desigur 
că miza partidelor îi va mobiliza pe 
fotbaliști pentru un joc de calitate. Și 
celelalte candidate la titlul de campioa
nă de toamnă susțin meciuri dificile. 
Astfel, Victoria Roman se deplasează 
la Rădăițți (seria Est), Medicina Cluj 
la Baia Sprie (seria Nord), iar Mureșul 
Deva întllnește pe teren propriu pe 
Tractorul Brașov (seria Vest) și I.M.U. 
Medgidia pe Oltul Sf. Gheorghe (seria 
Sud),

Sperăm că toate meciurile vor fi in
teresante, de un bun nivel tehnic și se 
vor disputa într-o perfectă notă de 
sportivitate.

LOTO DIN 25 NOIEMBRIE 1966I. A.S.A. Tg. Mureș — C.F.R. Timi
șoara ; II. Minerul Lupeni — Crișul O- 
radea ; TU Minerul B. M. — Indus
tria sîrmei Cimpia Turzii; IV. Unirea 
Dej — Vagonul Arad; V. Poiana Cîm- 
pina — Știința București; VI. C.F.R. 
Pașcani — Dinam» Victoria București; 
VII. Siderurgistul Galați—Dinamo Ba
cău; VIII. Bologna — Internazionale; 
IX. Cagliari — Lazio; X. Mantova — 
Napoli ; XI. Milan—Fiorentina ; XII. 
Roma — Juventus; XIII. Torino — 
Atalanta. 1 l

declarații — ca întotdeauna — el 
ne-a spus: „Apreciez jocul Italia -- 
România prin prisma ultimelor me
ciuri Internazionale — Dinamo Bucu 
rești, echipe care dau cei mai multi 
jucători reprezentativelor respective. 
Un pronostic ? în fotbal s-a văzut 
deseori că este posibil orice...'. FE- 
RUCCIO VALCAREGGI, antrenorul 
naționalei Italiei, ne-a declarat: 
„România este o echipă care in ul
timul timp a demonstrat însemnate 
progrese tehnice. Fotbaliștii români 
au avut în partidele cu Elveția și 
Polonia un start excelent. De aceea 
va ti nevoie să luăm măsurile ne
cesare pentru a evita orice surpriza“. 
Celebrul MAZZOLA era și el cu 
gîndul la meciul de sîmbătă: „Am 
încă in minte partida de anul trecut. 
Internazionale — Dinamo, și îl văd 
— parcă — pe portarul dv., Datcu, 
opărind senzațional tot ce i s-a tras. 
Fără penaltiul din acel meci, n-am 
ii reușit să cîștigăm. In ceea ce mă 
privește, voi face totul pentru ea 
echipa noastră să învingă'.

Mazzola are dreptate, dar va avea 
în fața sa 11 jucători hotărîți să facă 
totul pentru un rezultat cit mai fru
mos l ' ................

„Olimpicii" au făcut o partidă 
bună in Olanda

Joi noaptea s-a întors în Capitală 
j selecționata olimpică a țării noastre 
’ care a susținut miercuri seara, la De
venter, un joc în compania selecțio
natei de tineret a Olandei (2—2). Iată 
citeva aprecieri ale antrenorului prin
cipal al echipei, Bazil Marian ;

— Formația noastră a avut in față un 
adversar puternic. Echipa olandeză se 
aseamănă ca stil de joc cu aceea a 
R.F.G., pe care am intilnit-o recent, 
la București, Fotbaliștii olandezi au 
constituit pentru noi o adevărată sur
priză. Ei au o conformație robustă, 
practică un fotbal modern, in mare 
viteză. De altfel, in palmaresul e- 
chipei de tineret a Olandei (care se 
confundă cu naționala B) se înscrie 
un rezultat de prestigiu obținut de 
curind la Haga asupra naționalei B 
a Cehoslovaciei, pe care a invins-o cu 
4 — 1.

— Cum au jucat băieții noștri?
— Mai bine, mult mai bine decit 

in partida cu R.F.G. Cele două go
luri ale echipei noastre au fost rea
lizate în urma unor combinații sub
tile intre atacanți, aplaudate de cei 
15.000 de spectatori.

— Pe cine remarcați ?

— In primul rind pe Boc, pentru 
jocul său serios și sobru. Apoi, in 
ordine, pe Dinu, Năftănăilă, Ionescu și 
Năsturescu. Dumitriu a mers bine în 
prima repriză, dar a scăzut intr-a 
doua. L-am înlocuit cu Libardi, care 
a corespuns. Note bune am mai dat 
lui D. Nicolae și Gyorfi. Sub valoa
rea obișnuită — Surdan și Moldoveana.

— In concluzie ?

— A fost o partidă de verificare 
utilă pentru „olimpicii" noștri, susți
nută In compania unui adversar care 
— pe' teren propriu — este foarte 
greu de întrecut.

C. M.

11 26 78 82 56 31 47 24 53 62 9 54 
Fond de premii: 1.412.672 lei,,
Tragerea următoare va avea loc 

la București.
PREMIILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT Nr. 47
din 20. noiembrie 1966

Premiul excepțional: 1 variantă a 
75.000 lei (1 autoturism FIAT 600 
și 36.500 lei numerar).

AL ANULUI
Ultimele două jocuri oficiale din cu 

drul campionatului categoriei A, se dis
pută marți 29 noiembrie în Capitală, 
în program cuplat, pe stadionul „Repu
blicii* după următorul program:

ora 12,15: RAPID—PETROLUL

ora 14: STEAUA—FARUL

Biletele de intrare pentru aceste 
jocuri au fost puse în vînzare la casele 
obișnuite.

Dintre zeci 
de însemnări

• Marți, ultimul „tablou" 
din marele spectacol de acasă. 
Marți 1? A mai rămas o sin
gură zi din săptămînă în care 
n-am avut iolbal oiicial, în 
toamna aceasta: vineri.

• Un cuvlnd pentru E. Je
nei (Steaua). -Fără să se bucu
re de o atenție specială din 
partea „binoclurilor' din tri
bună, a jucat toate cele 12 eta
pe, totdeauna obținind aprecieri 
pozitive, zilele trecute, antre
norul Ilie Savu îmi spunea : 
„Jenei este cel mai în formă 
jucător al meu"

• Și încă o declarație. Au
tor? Un om care fugea... repede 
și pe care „tribunele' nu l-au 
uitat : Ștefan Pilote. La între
barea : care-ți sînt favoriții din 
actuala generație a Rapidu
lui ?, „nea Fănică' a dat un 
răspuns derulant : „Dumitriu și 
Dinu". Oameni de la mijlocul 
terenului. Cînd te gîndeșli că 
Fănică Filote a lost... extremă.

• Și fiindcă tot sîntem la 
„capitolul Dumitriu' — antre
norul lotului de tineret, Cornel 
Drăgușin, este entuziasmat de 
calitățile și talentul lui Du
mitru Dumitriu (Dumitriu lll- 
A.S.A. Tg. Mureș) — tratele 
mai mic al luj „Nichi*. „Este 
tot ce mi-am dorit ca atacant 
central' Iată eventualitatea u- 
nui „cuplu" — Dumitriu 11- 
Dumitriu III

• Pentru g doua oară. In ul
timii ani, la Craiova se dispută 
un meci decisiv între Univer
sitatea Craiova și Progresul. 
Deosebirea este că atunci — 
campionatul 1964—1965 —
„combatantele' luptau pentru 
evitarea loculuj 14. Acum...

• Mețcas (U.T.A.): „Una 
dintre cauzele contradictoriilor 
evoluții ale echipei noastre 
constă în tinerețea lui Axente, 
Șchiopu er Co. Pentru a nu fi 
înțeles greșit, vreau să dau 
o explicație suplimentară: „ge
nerația nouă"de laU.T.A., res- 
peclind paică tradiția, are ca 
principală armă talentul. Cînd 
lucrurile merg. bine, nimic nu le 
poate sta in cale. La primul 
„cutremur', insă, „puștii' își 
pierd repede busola', tși spune 
cuvintul... lipsa de experiență.

VALENTIN PAUNESCU

Categoria I 2 variante, a, 0.50®/a 
cite 27.297 lei fiecare;

Categoria a II-a 35,5 variante a 
1.922 lei;

Categoria a HI-a 434,0 variante a 
157 lei ,-

Categoria a IV-a 2901,5 variante 
a 28 lei.

Report pentru fondul premiului mi
nim : 196.318 lei.

Premiul excepțional a fost cîștigat 
de Caropol Constantin din Bucu
rești.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.



A doua

săptămînă
preolimpică

Dinamo
în organ-area Consiliului 

orășenesc UCFS, in zilele de 
26 și 28 noiembrie, orele 19, 
vor avea loc in sala Dinamo 
două interesante 
avind 
aspecte 
parea 
cea de 
olimpică din Mexic“. 
abordate îndeosebi probleme 
privind adaptarea sportivilor 
la condițiile climaterice ofe
rite de țara gazdă a viitoare
lor J.O. Cu acest prilej va fi 
prezentat și un film docu
mentar cu aspecte din pregă
tirea atleților olimpici fran
cezi.

Sînt invitați antrenori, pro
fesori de educație fizică, ca
dre medicale sportive, acti
viști sportivi.

consfătuiri 
drept temă „Unele 
rezultate din partici- 
sportivilor noștri la 
a Il-a săptămână pre-

Vor fi

LA METALUL BUCUREȘTI: E necesară o cotitură
in activitatea secțiilor de „atletică grea

Așa cum se întîmplă de obicei la 
fiecare sfîrșit de sezon competițional, 
sportivii fruntași și antrenorii lor 
vor analiza și de data aceasta, in 
spirit critic și autocritic, rezultatele 
muncii pe care au desfășurat-o. Se 
vor compara performantele actuale 
cu cele din trecut, cu cele Înregis
trate pe plan mondial, și se vor face 
aprecieri cu privire la perspectivele 
de îmbunătățire a rezultatelor noas
tre, privite prin prisma pregătirilor 
pentru J.O. din Mexic.

La sfîrșitui anului trecut, ziarul 
nostru analiza, sub titlul .Perspec
tive olimpice Ia Metalul", in ce mă
sură și-au îndeplinit sportivii acestui 
club bucureștean obiectivele de per
formantă pe anul 1965, calitatea pro
cesului instructiv-educativ in ramu
rile sportive olimpice. De curînd, am 
poposit din nou 
gist. Ce concluzii 
după un nou an

la clubul metalul' 
se pot trage acum 
de muncă î

Bune și rele 
la atletism...

Șapte antrenori — S. Dumitrescu, 
C. Nourescu, C. Dinu, C. Crețu, Ec. 
Nourescu, E. Simionescu și E. Balog 
— se îngrijesc de pregătirea ade- 
ților metalurgiști. Unii dintre aceștia,

Jocuri importante in campionatele republicane
Azi și mîine, în cam

pionatele republicane de ca
tegoriile A și B — o nouă 
etapă cu numeroase întîl- 
niri între echipe de valoare 
apropiată. candidate la 
locurile fruntașe ale clasa
mentului sau aflate în lup
ta pentru evitarea retrogra
dării. Iată care sînt aceste 
jocuri: Academia Milita
ră — Politehnica Galați, 
I.M.F. Tg. Mureș—Steagul 
roșu Brașov, Dinamo Ora
dea—I.C.F. (categoria A— 
masculin), Cri șui Oradea— 
Mureșul Tg. Mureș (cate
goria A — feminin), Farul 
Constanța — Voința Bucu
rești (categoria B — seria 
I masculin), Progresul 
București—Voința Tg. Mu
reș, Șc. sp. Craiova—Șc. 
sp. Brașov, Viitorul Dora- 
hoi—Șc. sp. Satu Mare, 
A.S.A. Cluj—Cl. sp. șco
lar București (categoria B 
— seria I feminin), Știința 
Petroșeni — Politehnica 
Brașov (categoria B — se
ria a Il-a
Universitatea 
Universitatea 
(categoria B
11-a feminin).

masculin) și 
București— 

Timișoara

meciul

acțiune, Ana Haralambie de la 
Politehnica București 

Foto: A. Neaga

gătoarea va juca în seria I a catego
riei B (masculin), în locul formației 
Olimpia M. I. București, retrasă.

îndeosebi Dinu Cristea și Constantin 
Nourescu, au muncit cu spor, elevii 
lor reușind citeva rezultate remar
cabile. Veteranul Dinu Cristea, en
tuziast ca de obicei, a mers cu re
gularitate prin școlile profesionale 
metalurgice, de unde a depistat cîțiva 
tineri, reușind să facă din ei, cum 
se spune, atleți de perspectivă. Este 
vorba, mai cu seamă, de alergătorii 
Ion nima și Constantin Pascale, care 
s-au și afirmat.

Pe lista campionilor republicani 
figurează cîțiva tineri de la Metalul. 
Astfel, în luna martie, la campiona
tele republicane de cros (contînd 
pentru anul 1965 n.r.j, echipa de ju 
niori a Metalului, alcătuită din I 
Dima, C. Pascale, AL Dindăreanu, 
N. Brinzan, M. Chițu și C. Ristea, 
a ocupat locul I. Tânărul Ion Dima 
a reușit apoi să cîștige și titlul la 
3000 m (după o lună a bătut și re
cordul pe această distanță — 8:32,8).

Șerban Ciochină a repurtat o seamă 
de succese remarcabile, îmbunătățind 
de 2 ori recordul republican la triplu 
salt (16,42 m și 16,46 m) și cîștigînd 
„europenele" de sală de la Dort
mund. Și aruncătoarea de disc Lia 
Manoliu a obținut unele rezultate do 
valoare.

Acești doi atleți fruntași, care 
apără de mulți ani culorile „Metalu
lui", constituie o mîndrie 
pentru club. Dar, în a- 
celași timp, nu trebuie 
omis faptul că sportivii 
respectivi sînt pregătiți 
de cele mai multe ori de 
antrenorii loturilor re
prezentative. Ciochină, 
de pildă, este antrenat 
de Baruch Elias, de acti
vitatea căruia sînt le
gate o bună parte din 
performanțele acestui 
sportiv.

Am considerat util să 
facem această remarcă, 
deoarece antrenorii de 
la clubul Metalul nu prea
s-au ocupat de depistarea și selec
ționarea elementelor tinere, de certă 
valoare. Acest lucru s-a observat mai 
pregnant la recenta finală a campio
natului republican de cros, de la Pi
tești, unde antrenorii Silviu Dumitres
cu și Constantin Nourescu s-au văzut 
puși în situația de a nu putea înjgheba 
o formație pentru proba de senioare 
(1800 m), și au recurs la aportul... 
soțiilor lor : Georgeta Dumitrescu — 
o bună semifondistă, fostă campioană 
a țării, dar care nu mai participă 
la competiții de trei ani — și Eca- 
terina Nourescu, componentă a lotu
lui republican, însă la... 100 și 200 m l

de antrenament ale acestuisălile 
club vin cei mai puternici tineri, cei 
mai bine dezvoltați fizic ? Cu toate 
acestea, boxul, luptele șl halterele 
nu se situează aci la nivelul exigen
țelor. De ce oare ? Răspunsul tre
buie căutat în calitatea necorespun
zătoare a antrenamentelor, în slaba 
preocupare a unor antrenori pentru 
organizarea atrăgătoare a lecțiilor de 
pregătire etc.

în secția de box activează patru 
sportivi nominalizați: V. Badea, A. 
Balcă, I. Brihac și L Crăciun. Dintre 
aceștia, doar unul (A. Balcă) și-a în
deplinit obiectivele de performanță 
pe anul în curs, în sensul că a fost 
selecționat în lotul reprezentativ de 
tineret V. Badea nu a cucerit titlul 
de campion, așa cum și-au propus 
antrenorii I. Stoianovici și I. Sandu. 
In plus, nici la juniori nu s-a obser
vat un progres față de anul trecut.

Totuși, în sala de antrenament de 
la Metalul vin destui tineri. Rezul
tatele lor nesatisfăcătoare se dato
rează faptului că sportivii au avut o 
frecvență slabă la antrenamente, și 
numai în preajma unor competiții 
importante au căutat să... recupereze 
timpul pierdut. Este un lucru cu
noscut că avind prea multi tineri în 
sală, antrenamentele nu se pot des-

PROBLEME ALE

★

In momentul de față, în secția d 
haltere activează 37 de sportivi, diț 
tre care 10 de categoria I și a XI-< 
restul fiind de categoria a III-a : 
juniori. Secția nu este încă nomin< 
lizată, dar unele dintre rezultatele ret 
lizate de halterofili (9 sportivi ci 
lificați în finalele campionatelor r< 
publicane de juniori și seniori) d> 
monstrează capacitatea antrenorilor 
perspectivele secției. Va trebui ci. 
antrenorii noii secții de haltere s 
fie și mai exigenți în organizare 
concursurilor de selecție, deoarec 
în prezent, după părerea noastr. 
numai 
aspira

50 la sută din sportivi pc 
la rezultate de val o ar o»

„Schimbul
de mîine“-•

La Arad, azi se dispută 
structorul Arad—Voința Oradea. Invin-

CLASAMENTELE LA ZI
A

nu prea... se vetjf

CATEGORIA

1. Diharoo Buc.
2. Steaua Buc.
3. Politehnica Buc.
4. Universitatea Tim.
5. Rapid Buc.
6. Universitatea Cluj
7. Politehnica Galați
8. Academia Militară
9. Dinamo Oradea

10. I.M.F. Tg. Mureș
11. I.C.F. București
12. Steagul r. Brașov

MASCULIN FEMININ

11 11 0 946—732 22 1. Progresul Buc. 2 20 121— 91 4
11 10 1 970—739 21 2. Cl. sp. șc. Buc. 2 2 0 97— 80 4
11 7 4 858—764 18 3. Voința Oradea 2 2 0 121—106 4
10 6 4 720—733 16 4— 5. Spartac Salonta 2 1 1 100— 89 3
11 5 6 852—834 16 4— 5. Viitorul Dorohoi 2 1 1 98— 87 3

9 6 3 689—610 15 6. Școala sportivă
10 5 5 623—727 15 Satu Mare 2 11 84— 96 3
10 4 6 695—770 14 7. Voința Tg. Mureș 2 11 109—123 3
10 2 8 587—746 12 8. Școala sportivă Cr. 2 0 2 72— 87 2
10 2 8 643—738 12 9. A.S.A. Cluj 2 0 2 103—119 2
10 1 9 655—774 11 10. Școala sportivă Br. 2 0 2 110—137 2

9 2 7 597—673 11
A II-A

Cluj 
lași 
Brașov 
Buc.

5
5 4 1 380—308 9
9 3 2 320—284 8
5 3 2 328—367 8
5 3 2 255—311 8

CATEGORIA B SERIA 
MASCULINFEMININ

1. Rapid Buc.
2. Politehnica Buc. 

Voința Buc. 
Mureșul Tg.^M. 
Universitatea Cluj 
Voința Brașov 
Universitatea Iași

8. Constructorul Buc.
9. Olimpia T.V. Buc. 

10. Crisui Oradea

3.
4.
5.
6.
7.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0 
0
1
2
2
2
2
3
4
4

271—165 
264—160 
193—193 
224—205 
229—224 
200—213 
219—250 
176—231 
179—244 
162—232

4 1 466—354 9

CATEGORIA B SERIA I MASCULIN

Politehnica
Politehnica 
Politehnica 
Construcții
știința Petroșenl 
rnst. Pedagogic Oradea 5 2 3 343—343 7 
Universitatea Craiova
Universitatea Buc.
Medicina Tim.
Politehnica II Buc.

Intre realizări se pot înscrie unele 
dintre rezultatele obținute de cano
torii, trăgătorii și voleibaliștii clu
bului Metalul. Astfel, canotorii ju
niori au cîștigat titlurile de campioni 
la schif 44-1, 84-1, precum și la 
schif simplu. Merită consemnate suc
cesele trăgătorilor M. Marin, I. Orhei, 
ale echipelor de juniori la probele 
de 3x20 focuri culcat și 60 focuri 
culcat. Numele acestor trăgători fi
gurează pe lista campionilor acestui 
an. Se constată progrese și în cali
tatea muncii de instruire la secția 
feminină de volei. Antrenoarea Ro- 
dica Șiclovan, care a preluat echipa 
din luna ianuarie, a reușit să „tacă 
ordine", să întroneze un spirit con
structiv de muncă. Echipa (partici
pantă la campionatul categoriei B) a 
fost întinerită radical, media vîrstei 
fiind acum de 19 ani. In prezent, in 
lotul .Metalului" figurează jucătoare 
foarte tinere, cu reale, perspective, 
Două dintre acestea, Mariana Po
pescu și Elisabeta Audraș, au și tosl 
selecționate în lotul reprezentativ 
tineret.

5 2 3
3
3
5

5 2
5 2
5 0

309—315 7
373—381 T
315—348 7
218—291 4

Numai...
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Farul Constanța 
Voința București 
Progresul Buc. 
Comerțul Tg. M. 
Aurul Brad 
A.S.A. sibiu

7. Unio Satu Mare
8. A.S.A. Bacău
9. Petrolul Ploiești

2 2
2 2
2 2
2 1
1 1

0 
0 
o
1 
o

FEMININ cantitate ?

SPORTUL POPULAR
Pbg. a 6-a ! Nr; 5137

1. I.C.F.
2. Universitatea Tim.
3. Inst. Pedagogic C-ța
4. Arhitectura Buc.
5. I.M.F. Tg. Mureș
6. Universitatea Buc.
7. Medicina Cluj
8. Construcții Buc.

5 5 0 403—212
5 4 1 304—265
5
5
5
5
5
5

politehnica Brașov, . ș
Medicina Iași ' 1 1 4

4 1 297—230
4 1 219—224
3 2 207—211
2 3 194—225
2 3 230—229
1 4 235—274
0 5 228—333 

io 5!19b—304

10
9
9
9

' 8 '
T
7
6
5
5

mod firesc, clubul MetalulIn
care se bazează aproape exclusiv 
tineri muncitori de la uzinele Repu
blica, „23 August", Electromagnetica, 
Electroaparataj — ar trebui să se 
situeze, în ceea ce privește „atletica 
grea", printre , jCete mai puternicie 
Cluburi din țarăi Oiide, dacă du în

pe

fășura în bune condițiuni. N-ar fi 
mai bine ca antrenorii I. Stoianovici 
și I. Sandu (acesta din urmă a reușit 
să obțină cîteva rezultate remarca
bile cu boxeri începători) să lucreze 
cu mai puțini pugiliști, dar cu pers
pectiva reale de progres? Pentru că 
rezultatele antrenorilor vor fi... cin- 
tărite în primul rînd după calitatea 
muncii: desfășurate, care se concre
tizează în titluri de campioni la ju
niori și la seniori și mai ales după 
numărul boxerilor selecționați în lo
turile reprezentative.

Ce ne arată documentele de pla
nificare ale secției de box? Un lucru 
neplăcut, constatat și în alte săli: 
antrenamentele sportivilor fruntași, 
in special ale celor nominalizați, nu 
se deosebesc prea mult de ale celor
lalți boxeri, majoritatea .pregătin- 
du-se, cum se' spune, pe același ca
lapod. In altă ordine de idei, trebuie 
arătat că antrenamentele nu se des
fășoară „cu motoarele în plin", ceea 
ce arată că noțiunea de volum și 
intensitate nu stă în. atenția antre
norilor. După părerea noastră, con
ducerea clubului metalurgist (secre
tar tehnic tov. <• • • 
trebuie să îndrume și să controleze 
mai des munca antrenorilor, să-i con
vingă pe aceștia de avantajele 
versificării mijloacelor utilizate 
antrenamente.

individuale, dar realizare

Formația de lupte libere, pârtie; 
pantă la campionatul categoriei B, 
încheiat întrecerile pe locul secunt 
Rezultatul pare bun, dacă nu tiner 
seama însă de faptul că anul trecu 
echipa a activat în categoria... A 
La „greco-romane" metalurgiștii a 
ocupat anul acesta locul IV în cam 
pionatul categoriei A, . performant 
remarcabilă, care atestă pregătirii 
minuțioase ale luptătorilor, îndruma 
rea calificată asigurată de antreno 
rul Ilie Gheorghe. Din păcate, nu to| 
luptătorii și-au îndeplinit anul acest 
obiectivele de performanță. Sportivi 
nominalizați (printre care Gh. Ciot 
Gh. Gheorghe, E. Hupcă), de la car 
în mod normaL se așteaptă mai mul! 
au rămas... datori în această privințJ 
In procesul de antrenament al luptă 
torilor se constată unele minusuri 
care vor trebui remediate cit ma 
grabnic. Este adevărat că antrena 
mentele se desfășoară pe baza* pla 
nurilor
ritmică a planurilor de pregătire ni 
a fost urmărită consecvent de ap 
trenori, ca și de sectorul tehnic â 
clubului. Probele de control, aces 
barometru atît de util, au fost foto 
site insuficient, iar frecventa sporti 
vifor la antrenamente a lăsat de do 
rît. De altfel, numărul ședințelor rl 
pregătire dintr-un ciclu săptămînă! S 
luptătorilor de „libere" este sub ce 
rințe (3—4), iar principiul individual 
lizării este neglijat deseori, pregăti 
rea fizică avind chiar un conținut ; 
forme comune pentru toți sportiv: 
grupei. ... -

Ceea ce mai reține atenția est . 
și faptul că atît la „libere", cit ț 
la „greco-romane" se acordă inc . 
prea- puțină importanță schimbult 
de mîine. Rezultatele luptătorilor t; 
neri sînt departe de a da drepți, 

** antrenorilor să... aștepte liniștiți preji 
greșul juniorilor. Echipele de „1 
bere" și de „greco-romane" conținu 

Simion; Niculescg).lsă aibă în componența lor, mai ale

Noul născut...

di
în

la categoriile superioare de greutali 
sportivi care puteau fi văzuți pl 
saltea și acum 8—10 ani (Bunic. 
Stanciu ețc.jl Lipsa de preocupai 
față de juniori (la stilul „libere”, d 
pildă) se reflectă în slabele reztf 
tale obținute de aceștia în câmpie 
natul republican din acest an

. Printre secțiile clubului, a început 
să-și facă simțită prezența și cea de 
'haltere. • Anul trecut,,, activiștii secto 
rului tehnic vorbeau (e, drept, cu în 
țîrzierej despre.necesitatea înființării 
unei secții de haltere, conștient! că 
în întreprinderile metalurgice din 
Capitală sînt destui tineri care do
resc să practice acest sport. La „ în
ceputul anului ei au trecut la fapte. 
Au comasat secțiile care funcționau 
pe lingă asociațiile sportive Mătasea 
populară și Sirena, trecîndu-le la

■ club. Antrenorii C. Tabarcea și Gh 
: Purcărea au mers prin școlile profe

sionale și au organizat concursuri de 
, selecție, iar conducerea clubului a 
: pus la dispoziția tinerilor halterofil* 
i și luptători o sală de antrenament
■ modernă, tfotață cu aparatura nepa . , , . .
; sară. hl ir Lt hh.L J' I i R. I CALARAi>ANU

★

Este de la sine înțeles că atletis 
mul,' sport care se bucură de sin 
palie și de o veche tradiție la clubr 
Metalul, trebuie sprijinit în cont 

* nuare, pe toate căile. Considerai 
însă că tehnicienii clubului ar trebr 
să facă o cotitură radicală în pr 
vința sprijinului acordat secțiilor d 
box, lupte și haltere. Ajutorul 
îmbucurător, dar totuși insuficient -4 
acordat în ultimul timp de conduce 
rea clubului secțiilor de „atletic 
grea" va trebui continuat șl mai ir 
tens, deoarece există posibilități cl 
în scurtă vreme, să se obțină razul 
tate cu mult mai bune decît cele di 
acest an.
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V. D. POPA
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de 
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Trăgătorii cîe tir 
la Metalul-Colibași 
mai activează.

Gimnastica este 
și inexistentă la 
șiori.

Recordul republican 
la aruncarea greutății 
a ajuns la nivelul ce
lui mondial de... acum 
30 de ani.

Pe stadionul „1 Mai* 
din Timișoara nu se 
pot anunța formațiile 
fiindcă nu există difu
zoare.

ca 
Ro-

Tribuna stadionului 
de lîngă ștrandul din 
Pitești este putredă.

Uitînau-te la alte țări,
Iți spui ca omul înciudat: 
— Acest record la aruncări 
E foarte bun. De. . .

aruncat I

O nouă familie de sportivi Poșta magazin
ADRIAN TEODORES- 

CU, CONSTANȚA. — 1)
Cleveland Williams, ulti
mul adversar al lui Cas
sius Clay, a susținut în ca
riera sa 71 de meciuri, 
pierzind doar 5 dintre ele 
(unul, în fața lui Sonny 
Liston). 2) Constantin Ian- 
cu a împlinit la 26 august 
26 de ani. După ce a tre
cut în categoria A pe la 
Dinamo București, Progre
sul și C.S.M.S. Iași, a luat 
drumul Constanței. Spe
răm să fie cu adevărat al 
...constanței ! La Farul a 
atins cea mai bună formă 
sportivă.

dial la aruncarea suliței 
femei este deținut de atle
ta sovietică Elena Gorcea- 
kova cu performanța de 
62.40 m. Ea avea însă să 
fie învinsă de Mihaela Pe- 
neș, la J.O. de la Tokio, 
Ia puțin timp după ce sta
bilise acest nou record.

VLAD BORCEA, BUCU
REȘTI.,—loan Ponova este 
maestru emerit al sportului. 
Echipa pe care o antrenea
ză, Rapid a confirmat 
miercuri în meciul cu Di
namo, că este condusă de 
un adevărat,., maestru al 
voleiului !

Din trecutul boxului romanesc
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ri O noua căsătorie spor
tivă la nivel de... per
formanță ! De data a- 
ceasta vor face casă 
bună ciclismul și basche
tul. Cei doi tineri care 
ne surîd printre... spite 
sînt maestrul sportului, 
ciclistul CONSTANTIN 
CIOCAN, component al 
echipei clasate pe locul 
IV la campionatul mon-

(100 km contra- 
cronometru), participant 
la Jocurile 
la Tokio, 
Vartepniuc, 
republican 
studentă
Institutul Politehnic 
București.

Lc dorim succes 
căsnicie și sport !
Foto: AUREL NEAGU

Olimpice de 
și Gabriela 

din lotul 
de baschet, 

în anul I la 
din

in

în anul 1905, în cadrul 
serbării anuale a &Socie- 
tâții române de arme, 
gimnastică șl dare la 
semn" („Tirul”), au figu
rat șl cîteva meciuri de
monstrative de box. în 
1906, demonstrația se re
petă. tot cu ocazia unei 
serbări similare. în 1908, 
doi pugiliști străini — 
O’Mara (Islanda) și Mar- 
tuln (Franța) — fac demon
strații de box în Cismigiu. 
Uneori, meciurile de box 
însoțeau „turneele inter
naționale* de lupte desfă
șurate la circul Sidoli.

Totuși, boxul rămîne a- 
proape necunoscut publi
cului. Așa se explică de 
ce, în 1910, cînd Jack 
Johnson — campion mon
dial la

— dă o .. .
București, ea nu se bucu
ră de succes. „Reprezen
tația" a fost în fond un 
antrenament care a dis
plăcut publicului. Boxul 
cu umbra a produs mare 
ilaritate în sală. în a doua 
„reprezentație”, Jean Tert- 
zieff, unul din primii noș-

toate categoriile 
,reprezentație” în

Sport 
și perspicacitate

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

Răspunsurile se primesc, 
toate o dată, după publica
rea celor 24 de desene ale 
acestui concurs.

Concursul este dotat cu 
premii.

tri boxeri, a fost făcut 
K. O. în cîteva clipe de 
către campionul mondial.

Tn jurul anilor 1918—1920 
se înființează în Capitală 
societatea „Mitică Dona” 
(unde se predă și boxul). 
„Boxing-clubul" și alte 
școli și secții. în 1923. în 
cadrul Federației Societă
ților Sportive din Româ
nia (F.S.S.R.). se consti
tuie „comisia de box", or
ganul de coordonare a în
tregii activități pugilistice. 
în toamna aceluiași an se 
organizează primeie cam
pionate naționale de ama
tori. Acum boxul este cu
noscut și practicat și în 
provincie : la Constanta. 
Galați, Arad. Oradea, Plo
iești, Craiova etc. La 26 
martie 1926 se înființează 
Federația Română de Box. 
care însă dă mai multă 
atenție boxului profesio
nist.

Boxul românesc se afir
mă atît pe plan intern 
(Ia galele de box veneau 
mai mulți spectatori ca la 
fotbal !) cît și pe plan in
ternațional. Pe_ marile rin- 
guri ale lumii boxerii 
mâni obțin rezultate 
marcabile, culminînd 
cucerirea titlurilor

ro- 
re- 
cu 
de

Mozaic fotbalistic
ARBITRUL... IDEAL

AAitrul argentinian
Ramon Garda a hotărît 
lă se retragă de pe te-

Pe concret

Tn tribuna cu belea 
Doar un cetățean ședea 
El era — cum am aflat - 

ADAS asigurat.

Gimnastică la Roșiori 
Si astăzi încă poți vedea 
Că o prezintă uneori 
Jurnalele de cinema.

Trăgătorii ce-n incintă, 
Nu demult, trăgeau la 

țintă, 
Astăzi s-au cam lenevit. 
Cum s-ar spune, trag la 

1it.

să pună difuzoare T 
formațiile doar 
dau ziua următoare 

Cronicarii în ziar.

campioni europeni de 
tre Lucian Popescu 
1930 la categoria muscă, 
în 1931 la categoria cocoș 
și în 1939 la categoria 
nă) și Toma Aurel (în 
la categoria cocoș).

O largă dezvoltare 
xului a avut loc 
1944. S-a pus capăt 
Iul profesionist, Iar 
generații de boxeri 
tori s-au afirmat în 
internațională.

a
după 

boxu- 
noile 
ama- 
arena 

_______ _______ Un deose
bit succes a obtinut boxul 
nostru la Jocurile Olimpi
ce de la Melbourne, unde 
toți cei patru boxeri care 
ne-au reprezentat au ur
cat pe podiumul medalia- 
ților : Nicolae Linca a de
venit campion 
Gheorghe Negrea și Mir
cea Dobrescu au 
medalii de argint, iar Titl 
Dumitrescu s-a întors cu 
o medalie de bronz. în 
palmaresul boxului româ
nesc din ultimii ani figu
rează și un titlu de cam
pion european (Gheorghe 
Negrea), ca și numeroase 
locuri fruntașe cucerite la 
marile competiții : J. O., 
campionatele europene etc.

olimpic.

cucerit

IOAN TODAN
asistent I.C.F.

Două surori pe trambulină

ȘTEFAN METCANIUC, 
COMUNA PAULEȘTI. — 
Dv. credeți că lupta din
tre Dinamo Bacău și Si- 
derurgistul Galați pentru 
promovarea în categoria 
A se va încheia, potrivit 
unui proverb cunoscut, cu 
victoria celui de al... trei
lea : Chimia Suceava. Nu-i 
exclus. Să știți însă că 
fotbalul nu ține seama în
totdeauna de proverbe. 
Poate cîștiga și al... pa
trulea !

AVRAM CORNEL, BRĂ
ILA. — Aveți dreptate ; 
acum cîțiva ani, intr-un 
meci Rapid — Steagul ro
șu, disputat pe stadionul 
Dinamo din Capitală, în 
minutul 88 scorul a fost 
0—0, iar în final tabela de 
marcaj a arătat... 2—2. Și 
eu am fost unul dintre 
cei care s-au păcălit pie
rind de pe teren înaintea 
fluierului final !

renurile de sport, după 
ce timp de 20 de ani a 
condus aproape 1 000 de 
meciuri.

Retragerea lui este re
gretată de fotbaliști, în 
rîndurile cărora „senor* 
Garda sc bucura de una
nimă simpatie. Motivul ? 
în toată cariera sa el n-a 
eliminat nici un jucător 
pentru insulte aduse ar
bitrului.

Trebuie să precizăm 
însă că acest fapt se 
torește... auzului 
prost.

— „Eu am privit
deauna lucrul acesta ca 
un... avantaj — a decla
rat arbitrul argentinian. 
Jucătorii știau că în me
ciurile pe care le conduc 
eu își pot manifesta su
părarea cu glas tare, că 
eu tot nu
dau afară. Tn felul 
cesta, ei 
reau“ ți 
ciul mai 
tați. Am
ceea, la concluzia că un 
bun arbitru trebuie să

PE URMELE 
LUI ZAMORA !

Cunoscuta săritoare de 
pe trambulină, Ingrid 
Krâmer, campioană o- 
limpică Ia Roma și To
kio, a lipsit în ultima 
vreme de Ia competițiile 
internaționale. Motivul ? 
De cîteva luni, Ingrid 
Lundin - Krâmer este 
mama fericită a unei fe
tițe.

In scurt timp ea își va 
relua însă antrenamen-

tele. După cum declară 
chiar Inqrid, ea nu vrea 
să lipsească nici de la 
Olimpiada de la Ciudad 
de Mexico. Numai că în 
1968, alături de ea, spe
ră să concureze și sora 
eî Rita Krâmer (în pre
zent în vîrstă de 16 ani), 
O autentică speranță la 
săriturile de pe trambu
lină.

ANICA POPESCU, 
MUNA TISMANA. - 
de s-a disputat meciul de 
fotbal în care Dinamo a 
învins cu 10—1 pe Steagul 
roșu ? La București sau la 
Brașov ?“ La București. Au 
găsit cumva cei de la Stea
gul roșu scuza că au 
cat în deplasare ?...

MIRCEA CHIRVASE, 
RADEA. 1 
„cel mic* 
Dan Coe ?

ju-

O-
Care e numele 
al fotbalistului 

* Dan !

ADRIAN 
SEBEȘ. —

PATILINEȚ,
Recordul mon-

da-
sau

tot-

aud ți nu-i

se mai „raco- 
continuau mc- 
puțin suresci- 
ajuns, de a-

Se Intîmplă Toarte 
rar ea un portar să a- 
pere o lovitură de la 11 
metri. Este, de altfel, o 
zicală potrivit căreia nu 
există „penalty" 
ci numai ...prost

In orice caz, 
echipei Spartak 
va, Maslacenko,

Rezistență,
nu glumă!

apărat, 
tras, 
porta nil
Mosco- 
a rea

lizat un lucru cu totul 
neobișnuit, 
unui meci 
Beograd) a 
lovituri de

în cursul 
(cu O.F.I^. 
apărat... 2 

la 11 metri I

Știți cit timp a pedalat 
fără întrerupere indianul 
Amandrao Haliakar ?

125 de ore !
„Recordul* datează din 

1955. In noaptea de 14 
aprilie, la ora I, el a în
ceput o cursă de unul sin
gur pe velodrom, pe care a 
încheiat-o în ziua de... 19 
aprilie la ora 6 dimineața.

»»CUPA ZIARULUI
PENTRU CEI

DINTRE

SPORTUL POPULAR
MAI COMBATIVI
SCRIMERI!

Duminică, O dată 
încheierea campionatului 
republican de scrimă pe 
echipe, ediția 1966, pe 
podium au urcat nu nu
mai formațiile campioa
ne ale țării (în toate ca-

cu

ION MORARU. COMUNA 
ȘTEFEȘTI. - Ați și ui
tat ? In meciul amical dis
putat acum două săptă- 
mîni la Milano, reprezenta
tiva de fotbal a Italiei a 
învins cu 1—0 echipa Uni
unii Sovietice.

ION HERBEI, HUNE
DOARA. — N-avea drepta
te Grigore Alexandrescu 
cînd spunea că „minuni în 
vremea noastră nu văd a 
se mai face”. Uite minunea 
în fața ochilor noștri : dv., 
hunedorean fiind, conside
rați că scorul de 2—1 cu 
care Constructorul Hune
doara a învins în campio
natul regional pe Știința 
Petroșeni nu este just, ci 
se datorește arbitrajului ! 
Oare lucrurile s-au petre
cut chiar așa ? Știința a 
avut de executat o lovitu
ră de la 11 metri, un îna
intaș al acestei echipe a 
tras, a marcat, dar arbi
trul anulind golul pe con
siderentul că alt jucător 
de la Știința intrase între

în careu, n-a dictat 
repetarea loviturii. ci a 
acordat... lovitură liberă în 
favoarea echipei Construc
torul ! Dacă cele 
de dv. sînt exacte 
supărați, dar parcă 
vine să credem !) 
arbitru] respectiv
să se... recalifice de urgen
ță, urmind un nou curs.

arătate 
(nu vă 
nu ne 
atunci 

trebuie

ION POSTAȘU
Ilustrații: N. CLAUD1U

PRIETENA HALTEREI
Jucătoarea de tenis 

de masă, măestra eme
rită a sportului 
Alexandru- este 
noscută pentru 
știinciozitatea cu 
se pregătește. Nu 
puține ori Maria poate 
fi văzută în sala de 
forță a stadionului Re
publicii, unde lucrează 
intens pentru îmbună
tățirea pregătirii fizice.

Fotografia de față vă 
arată că sexul... slab 
nu este chiar atît de 
slab cum se spunea 
cîndva. Iat-o pe Maria 
Alexandru 
halteră cu 
pe care ar 
vi d i a mulți

Maria 
necu- 
con- 
care

lucrînd la 
o siguranță 
putea-o in- 

bărbați.
Foto și text:
TEODOR ROIBU

zurile reprezentante ale 
clubului Steaua), ci și 
trăgătorii care s-au im
pus prin eficacitate, 
principal criteriu de sta
bilire a valorilor. în fo
tografie (de la stînga la 
dreapta) : floretistul TĂ- 
NASE MUREȘANU — 
90 la sută asalturi cîști- 
gate, coeficient de efica
citate 2,643, spadasinul 
ȘTEFAN MOLDAN- 
SGHI — 82,5 la sută a- 
salturi cîștigate și sa- 
brerul OCTAVIAN 
VINTILĂ — 83,3 la
sută asalturi cîștigate, 
coeficient de eficacitate 
1,844.

Lista rămîne 
să... în special 
scrimerii care 
j.O. din Mexic...

deschi- 
pentru 

vizează

Concursul organizat 
de „Sportul popular" și ADAS

In numărul de față publicăm răs
punsurile exacte la întrebările ulti
melor două serii. SERIA A III-A: 
1. Alexandru Popescu la J.O. din 
1956 (200 m fluture) și Cristina 
Balaban la C.E. din 1966 (100 m 
spate); 2. Gheorghe Vilmoș-locul 5 
la J.O. de la Innsbruck; 3. Anca 
Racoviță; 4. Asigurarea pentru ca
zurile de avarii și pentru cazurile 
de despăgubiri civile. SERIA A 
IV-A : 1. 5 medalii de aur; 2. Va
leria Bularca, Dumitru Pîrvulescu 
și Ion Cernea; 3. Dinamo și Rapid 
București; 4. Asigurarea bunurilor 
din gospodărie.

care au răspuns 
o singură serie de

Participanților 
exact — chiar la 
întrebări — li se vor atribui prin 
tragere la sorți, ceie 40 de premii 
oferite de ADAS: un aparat de 
radio cu tranzistori, 3 ceasuri de 
mină, 3 serviete din piele, 3 saltele 
pneumatice, 6 ruksacuri, 6 truse 
stilou, 6 termosuri, 6 
zunar, 6 treninguri.

★
Tragerea la sorți, 

avea loc în ziua de 
la ora 10, în sala de festivități a 
Direcției generale ADAS din st.r 
Smîrdan nr.

șahuri de bu-

cu public, va
2 decembrie,



Amănunte după categorica victorie 

a baschetbaliștilor de la Steaua
Ora tîrzie la care s-a încheiat 

meciul de baschet Steaua — Kuenring 
Energie, disputat joi seară la Viena 
în cadrul primului tur al „C.C.E.", 
nu ne-a permis să dăm amănunte 
asupra desfășurării partidei. Facem 
acest lucru acum, folosind o serie 
de date comunicate telefonic de an
trenorul emerit Constantin Herold.

Deși după jocul de la București 
aveau un avans de 15 puncte, bas- 
chetbaliștii de Ia Steaua au început 
meciul cu campioana Austriei hotă- 
rîți nu să mențină diferența, ci să 
cîștige. în consecință, au aplicat o 
apărare om Ia om agresivă și, da
torită acestui lucru, au realizat din 
primele minute o serie de intercepții 
urmate de contraatacuri fructificate. 
In plus. Barău, care a avut misiunea 
de a-1 „ține" pe Groer, cel mai efica
ce jucător al vienezilor (la Bucu
rești a înscris 32 de puncte), s-a 
achitat foarte bine de sarcină: Groer 
a marcat in primele minute 8 punc
te și... atîL Dorind să refacă handi
capul. jucătorii de la Kuenring E- 
nergie au aplicat fn repriza secundă 
presingul, dar Steaua a continuat 
să se distanțeze și a înregistrat un

scor concludent: 99—69. Scor final 
al dublei partide: 195—150 pentru 
Steaua care va juca în turul al doi
lea al „C.C.E." cu Slavia Praga.

Se poate spune că întreaga echipă 
a jucat bine, dar in mod deosebit 
trebuie evidențiați Barău (excelent 
ca apărător), Nosievici (a interceptat 
des și a și înscris) și Novacek (în 
evidentă revenire iață de partida de 
săptămîna trecută). Aprecieri pozi
tive se cuvin și jucătorilor de rezervă 
(Tiiddsi, Dikai, Bulat) care, introduși 
pe teren in repriza a doua, au con
tribuit Ia majorarea diferenței.

Punctele formației române au fost 
înscrise de: Nosievici 24, Barău, 
12, Novacek 19, Bulat 4, Niculescu 
5. Savu 6, Popa 4, Dikai 5, TudSsi 8 
și V. Gheorghe IX

♦
Dubla întîlnire dintre echipele 

Steaua și Slavia Praga, din turul al 
doilea al ,CC.E.” la baschet mas
culin, se va desfășura la 7 decem
brie la București ți la 14 decembrie 
la Praga. Meciul de la București va 
fi arbitrat de E. Kassai (Ungaria) și 
G. Pastor (Iugoslavia).

Pregătirile hocheiștilor sovietici
Azi, la Moscova: U.R.S.S.—Cehoslovacia

MOSCOVA. — Antrenorii echipei de 
bocitei pe gheață a U.R.S.S., deținătoa
rea titlului mondial, au stabilit progra
mul de pregătire în vederea campiona
tului mondial de la Viena, programat 
In luna martie a anului viitor.

In prima perioadă de pregătire, ho- 
cheiștii sovietici vor susține mai multe 
jocuri de verificare în compania unora 
dintre cele mai bune formații euro
pene. La 26 și 28 noiembrie, echipa so
vietică va întîlni selecționata Ceho
slovaciei, iar la 29 noiembrie și 1 de
cembrie campionii mondiali vor avea ca

după 
evolua 
de an

adversar reprezentativa Suediei, 
care la 5 și 6 decembrie vor 
tn R. D. Germană. Prima etapă 
tienamente se va încheia cu participa
rea la un turneu internațional în Ca
nada.

Din lotul care anul trecut a cîștigat 
medalia de aur la Ljubljana va lipsi 
Loktev, devenit antrenor. In schimb vor 
fi prezenți în continuare cunoscuții in
ternaționali Alexandrov. Almetov, Ia- 
kușev, frații Maiorov, Starșimv, Firsov, 
Oavîdov, precum și tinerii Polupanov, 
Vikulov, Zimin.

Cum se antrenează campionii

Harald Norpoth
Printre alergătorii care s-au im

pus în sezonul acesta în probele de 
fond și semifond se numără și ti
nărul atlet vest-german Harald Nor
poth. Realizînd un record mondial 
Ia 2 000 m, cu timpul de 4: 57,8 (ac
tualmente în posesia 
4:56,2) clasîndu-se la 
plonat european pe 
5 000 m, șl pe locul 3 
Beținind recordul european Ia 5000 tn 
cu 13 : 24,8. Norpoth se situează prin
tre figurile proeminente ale atletis
mului mondial.

Cariera sa a început destul de 
recent. Primul său succes datează 
abia din 1964, cu prilejul Jocurilor 
Olimpice de la Tokio, cînd se cla
sează, surprinzător, pe locul 3 în 
finala probei de 5 000 m întrecîndu-1 
pe marele favorit, francezul Michel 
Jazy. Norpoth este născut Ia 22 au
gust 1942, Ia MUnster. Măsoară 
1,85 m și este în greutate de 60 kn. 
A început atletismul în anul 1957. 
Ia 15 ani, cînd a realizat 3: 03,0 la 
1000 m și 10: 16,0 Ia 3 000 m. Apoi 
rezultatele sale au evoluat continuu. 
Prima cursă de 1 500 m o alearoă 
la 17 ani, în 1959, reușind 4 : 15,0 iar 
proba de 5 000 m abia în 1964 — 
14 : 03,6. Cele mai valoroase perfor
mante ale sale sînt — 3:39,8 la 
1 500 m — 13 : 24,8 la 5 000 m re
cord european, — 4 : 57,8 la 2 000 m 
— a doua performantă mondială a 
tuturor timpurilor.

In ceea ce privește antrenamentul, 
Norpoth nu face excepție de la me
todica utilizată de cei mai buni aler
gători mondiali. în acest sens, baza 
antrenamentului său este alergarea 
prin pădure, care în timpul verii 
constituie circa 60 la sută din antre
namentul său. iar iarna, în perioada 
pregătitoare, acest procent urcă chiar 
pînă la 90 la sută I Uneori se antre
nează după modelul neo-zeelande- 
zilor, alergind pe șosea sau pe stra
dă, dar aceasta se întîmplă mult mai

iul Jazy — 
ultimul cam-
locul 2 la

Ia 1 500 m, și

rar. Un antrenament în 
pădure durează la Nor
poth între 30—90 minu
te, alergarea fiind pre
sărată cu accelerări mai 
scurte sau mai lungi. 
Alergarea prin pădure 
este combinată cu an
trenamentul pentru „tem
po" pe pistă (în perioa
da competițională de 
vară) parcurgînd distan
țe între 200 m și 2 000 
m. Uneori aleargă pe 
pistă 3 000 sau 5 000 m 
Ia antrenament, într-un 
timp dat. De asemenea, 
folosește alergări (6—10) 
de cite 2 minute cu 1 
minut mers, acesta fiind 
un exercițiu foarte des 
repetat.

Pentru sezonul de sală 
face pregătiri speciale și 
numărul concursurilor 
pe teren acoperit nu 
este de loc neglijabil. 
După fiecare concurs, 
indiferent de distanta pe 
care a concurat, efectu
ează — a doua zi — 
20 km alergare ușoară 
prin pădure.

în fiecare dimineață, 
Norpoth execută un pro
gram de exerciții de gim
nastică, combinat cu să
rituri de diferite feluri, 
pe un picior, pe ambele 
picioare, exerciții pentru
genuflexiuni libere etc. Acest antre
nament durează circa 30—40 minute.

Ca sporturi complimentare prac
tică mult jocurile sportive, care, 
după unele antrenamente dure con
stituie o bună relaxare 
activă.

La 25 de ani, cît va 
curînd, Harald Norpoth
întrevadă că progresul său din 
timii ani va continua și-l va face 
să figureze mai departe printre cei 
mai valoroși alergători de fond din 
lume.

IN 1967

Un nou „Tur ciclist ui Turopci"
CE/VEf'A 25. — Gu prilejul Congresului U.C.I., Asociația orga

nizatorilor de curse cicliste pentru amatori a propus ca anul viitor să se 
desfășoare între 18 28 iunie un „Tur ciclist al Europei** la care au fost in
vitate să participe 20 de țări. Traseul na a fost definitivat, dar el ar urma 
să treacă prin Italia, Austria, R.F. Germană, Franța, Luxemburg, Olanda și 
Belgia. •

Totodată s-a hotărit instituirea unei cupe care va fi atribuită țării cu 
cea mai buna participare la manie curse cicliste de amatori printre care „Cursa 
Păcii , „Tour de l’Avetur**, tururile cicliste ale Angliei, Austriei, României, 
Belgiei, Bulgariei și campionatul mondial.

* *

Ziarul belgian „LES SPORTS* a pu
blicat un clasament al celor mai buni 
cicliști care au activat 
ani.

Clasamentul, alcătuit 
telor înregistrate In 
ale Franței și Italiei, 
mondiale și in alte curse clasice, se 
prezintă astfel: 1. Fausto Coppi (Italia) 
580 puncte; 2. Jacques Anquetil (Fran-

tn ultimii 25 de

pe baza rezulta- 
Tururiie cicliste 
la campionatele

★
ța 537 puncte; 3. Gino Bartali (Italia) 
450 puncte; 4. Rik van Looy (Belgia) 
411 puncte; 5. Louison Bobet (Franța) 
390 puncte; 6. Rik van Steenbergea 
(Belgia) 335 puncte etc.

Fausto Coppi (decedat tn annl I960) 
ți Jacques Anquetil au fost singurii 
rutieri care au reușit să cîștige în a- 
celași an cele două mari curse pe etape: 
Turul Franței și Turul Italiei.

Cei mai buni schiori ai anului
GENEVA. — Federația Internațio

nală de schi a stabilit, pe baza re
zultatelor obținute în sezonul 1965— 
1966, noile clasamente ale celor mal 
buni schiori, ce vor determina ordi
nea plecărilor tn concursurile inter
naționale ale noului sezon.

MASCULIN : coborîre : 1. Schranz 
(Austria); 2. Messner (Austria); 3. 
Nenning (Austria). Slalom uriaș: 
1—3. Killy, Mauduit și Perillat (toți 
Franța). Slalom special: 1—2. Killy 
și Perillat (Franța), 3. Schranz (Aus
tria). FEMININ: coborîre: 1—2.
Christi Haas și Erikka Schieneggar 
(Austria); 3. Marielle Goitschel
(Franța),- slalom special: 1—2. Ma-

rielle Goitschel (Franța) și Nancy 
Greene (Canada); 3. Annie Famose 
(Franța). Slalom uriaș: 1. Marielle 
Goitschel (Franța); 2—3. Wendy 
Allen (S.U.A.) șt Nancy Greene 
(Canada).

La rugbi

Vulcan București —

De multe ori, Harald Norpoth — pe care-1 
vedeți în fotografie, alergind în urma cole
gului său Franz Kemper — se antrenează 

etectuind crosuri în pădure.

abdomen.

Si odihnă

împlini 
lasă să

tn
se
ul

N. M.

Trakia Kricin (Bulgaria)

15-6 (9-0)
Vineri după-amiază, formația de 

rugbi Vulcan București a susținut 
pe terenul I.C.A.R. un meci interna
țional în compania formației bul
gare Trakia. Rugbiștii bucureșteni, 
mai bine pregătiți din punct de ve
dere tehnic, au cîștigat cu scorul de 
15—6 (9—0).

Echipa bulgară va juca din nou 
duminică, pe stadionul Constructorul, 
de la ora 10,30, cu Progresul Bucu
rești.

Baschetbaliștii români ț
participă

la „Cupa Bosforului"
Reprezentativa

chef a României . _____ r __ _
neață la Istanbul pentru a pârtiei] 
la tradiționalul turneu intemațion 
dotat cu „Cupa Bosforului**. La acei 
întreceri, programate între 1 și 5 d 
cembrie, mai iau parte selecționate 
Iugoslaviei, Cehoslovaciei, Bulgarii 
Austriei, R. F. Germane ți Turciei.

masculină ide ba 
pleacă marți din

IN

ULTIMELE MECIURI 
DIN TURUL AL DOILEA 

COMPETIȚIILE EUROPENE 
DE FOTBAL

„CUPA CAMPIONILOR EUR< 
PENI": Vasas Budapesta — IuW* 
zionale, la 8 decembrie (în tur 1— 
Atletico Madrid — Vojvodina Nov 
sad. Ia 14 decembrie (1—3); Ande 
lechf — Dukla Praqa, la 7 decembr 
(1—4); Gornik Zabrze — T.S.K.J 
Sofia, la 7 decembrie (0—4); Re. 
Madrid — Miinchen 1860, la 30 n< 
iembrie (0—1); Ajax Amsterdam 4 
F. C. Liverpool, la 7 și 14 decembrie 
Nantes — Celtic Glasgow, Ia 30 n< 
iembrie și la 7 decembrie. Singura < 
chipă calificată pînă acum în tun 
al treilea este Linfield (Irlanda d 
Nord).

„CUPA CUPELOR* : Rapid Vien
— Spartak Moscova, la 30 noieu 
brie (în tur 1—1) r Sporting Braga - 
Vasas Gyor, Ia 8 decembrie (0—3) 
Slavia Sofia — Strasbourg, la 30 nr 
iembrie (0—1),- Lokomotive Leipzi
— F. C. Liege, la 30 noiembrie și 1 
decembrie: Borussia Dortmund 4 
Glasqow Rangers, la 6 decern bri 
(1—2). în turul al treilea s-a calific» 
Servette Geneva, Real Saragossa < 
Bayern Miinchen.

„CUPA ORAȘELOR TÎRGURI* 
Bologna — Sparta Praua. la 27 nc 
iembrie (în tur 2—21; Vittoria Seto 
bal — Juventus Torino, la 30 noiem 
brie (1—3).

PROGRESUL ȘI-A ÎNCHEIAT 
TURNEUL IN U.R.S.S.

În ultimul meci al turneului p 
care l-a întreprins în U.R.S.S., echip* 
de fotbal Progresul București a ju 
cat la Odesa cu formația Cemomoreț 
din prima categorie a campionatul^ 
unional. Meciul a revenit gazdelo 
ou 3—2 (3—2).

De pe pistele de atletism
*• Comisia de organizare a primu

lui meci de atletism dintre selecțio
natele Americii și Europei a confir
mat această întîlnire, ce va avea loc 
in zilele de 9 și 10 august 1967 la 
Montreal în cadrul manifestărilor 
organizate cu ocazia Expoziției Uni
versale. întrecerile vor cuprinde un 
meci masculin și unul feminin, în- 
tîi etatea disputîndu-se în probele: 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 
m, 5000 m. 10000 m, 110 m garduri, 
400 m garduri, 4x100 m, 4x400 m, 
3 000 m obstacole, lungime, înăl
țime, triplu salt, prăjină, greutate, 
disc, suliță, ciocan (masculin) și 
100 m, 200 m, 800 m, 80 m garduri, 
4x100 m, înălțime, lungime, greu
tate, disc, suliță (feminin). La fiecare 
probă echipele vor prezenta cite 
doi concurenti.

• Cunoscutul recordman mon
dial, atletul belgian Gaston Roelants, 
a plecat intr-un turneu in Australia

si Noua Zeelandă, unde va particip, 
la o serie de concursuri în compa 
nia celor mai buni atleți din țării* 
respective. în Australia, Gaston Roe 
lants va concura alături de Roi 
Clarke, fostul deținător al recordu 
rilor mondiale în probele de o ori 
și 20 km, pe care sportivul belgiai 
le-a corectat recent.

• Cu prilejul unui concurs atletii 
desfășurat la Melbourne, australianu 
Wheeler a cîștigat proba de 1 milă 
fiind cronometrat în 4:00,9. El l-i 
învins pe recordmanul mondial Roi 
Clarke care a fost înregistrat ci 
timpul de 4:03,9. Alte rezultate ma 
importante: 880 yarzi — Clougt 
1:47,7; înălțime — Peckhan 2,15 m 
suliță — Carlton 80,10 m.

• în concursul de atletism de I, 
Los Angeles, tinărul Jonathan a ob 
ținut la săritura cu prăjina 5,00 m

ȘTIRI, REZULTATE • ȘTIRI, REZULTATE
ISTANBUL. — Proba de sabie din 

cadrul concursului internațional de 
scrimă de la Istanbul a fost cîști
gată de sportivul bulgar Stavrev, 
urmat de Misirii (Turcia) și Rolando 
Rigoli (Italia).

Aceasta din urmă a eliminat echipa 
SISU Copenhaga,

MADRID. — în .C.C.E.' la baschet 
masculin, Real Madrid a dispus de 
„Black Star" Luxemburg cu 125—47 
(62—23). Cîștigînd și primul meci, 
Rea! Madrid s-a calificat în turul 
următor în care va avea ca adversar 
formația U.S.C. Heidelberg (R.F.G.).

CAIRO. — în turneul de hochei pe 
iarbă, Polonia a dispus de R.D. Ger
mană cu 2—1, iar Iugoslavia a cîș
tigat la același scor cu Italia.

LIMA. — în cadrul turneului in
ternațional de scrimă din Peru, proba 
de sabie a fost cîștigată de George 
Vergara (Chile) cu 7 v. urmat de 
Guillermo Obeido (Argentina) 6 v. 
și Luis de Couto (Brazilia) 5 v.

CIUDAD DE MEXICO. — Etapa e 
111-a a turului ciclist al Mexicului S 
fost cîștigată de polonezul Stanislav 
Gazda, în clasamentul general, după 
trei etape, conduce Leopoldo Leon- 
(Mexic) urmat de compatrioții 
Heriberto Diaz și Melesio Soto.

săi

NEW DELHI, — La Calcutta 
avea loc în zilele de 3, 4 și 5 
cembrie finala interzonală a „Gupei 
Davis", în care se întîlnesc echipele 
de tenis ale Indiei și Braziliei. în- 
vingătoarea din această întîlnire va 
fi opusă echipei Australiei, dețină
toarea trofeului.

va 
de-
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