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Un examen dificil pentru înotătorii noștri

INTIINIREA CU ALAIN MOSCONI, FRANCIS LUYCE
ȘI CEILALȚI VALOROȘI ÎNOTĂTORI FRANCEZI

TRIMISUL NOSTRU SPECIAL, DAN GÂRLEȘTEANU,
TRANSMITE DE LA „EUROPENELE" DE CAIAC-CANOE J

emoțiile și surprizele
• Majoritatea sportivilor români s-au calificat

pentru întrecerile următoare
de concurs de 
s-au dat vineri 

,euro-

Meciul începe azi,
de la

România - Franța
fn bazinul Dinamoora 19,30,

noastre 
cit mai 

prietenie

„Scopul intîlnirii 
este de a strînge 
mult legăturile de 
dintre sportivii celor două 
tăn — ne-a declarat imediat 
după sosirea sa la aeropor
tul Băneasa Georges Gar
rett, antrenorul 
reprezentativei 
care va întîlni 
astăzi (bazinul 
la ora 19,30) 
masculină de înot a Româ
niei.

Este primul concurs de 
acest gen intre înotătorii 
români Și francezi — a spus 
în continuare G. Garrett, și 
de aceea am adus la Bucu
rești tot ce are mai bun, 
la ora actuală, natația fran
ceză ; pe Alain Mosconi și 
Francis Luyce, pe Rousseau, 
Vicențe, Pommat și... o sur
priză — înotătorul de cu
loare Raymond 
cărui frumoase 
sprinter le veți 
cia și singuri".

principal al 
franceze, 

începînd de 
Dinamo, de 
selecționata

Cesaire, ale 
calități de 

putea apre-

RAPID BUCUREȘTI
ÎNVINGĂTOARE

O dată instalați la hotelul 
Lido, oaspeții și-au permis 
cîteva ore de relaxare, și 
apoi au luat un prim con
tact cu piscina din parcul 
Dinamo. Profitînd de cîteva 
momente de pauză, i-am 
solicitat lui Alain Mosconi 
unele păreri înaintea acestui 
meci.

selecționatei noastre alcă
tuiesc una din cele mai bune 
formații de pe continent, 
nu facem decît să recoman
dăm frumosul spectacol 
sportiv, care cele trei

„nocturne” de înot (astăzi, 
mîine și luni) îl oferă în 
aceste zile călduroase de 
vară.

Pe pista 
la Wedau 
primele starturi ale 
penelor" de caiac-canoe. A 
început, astfel, pasionanta 
cursă pentru cele 16 me
dalii de aur. Dar este prea 
devreme pentru a vorbi de 
titluri sau medalii. Con
semnez, deocamdată, între
cerea foarte dificilă la a- 
ceastă ediție — pentru ca
lificarea în semifinale și 
finale. Este un examen care 
urmează să facă o serioasă 
triere în rîndul concurenți- 
lor, iar în unele cazuri, da
torită tragerilor la sorti, 
chiar în rîndul candidaților 
la un loc pe podiumul de 
la Duisburg.

Cu multă amabili
tate, fostul recordman 

ne-a destăinuitlumii 
personal se simte puțin 
bosit după efortul depus 
„naționale", unde a cîștigat 
9 titluri (n.r. caz unic în 
istoria înotului francez). In 
orice caz. însă, atît el cît 
și coechipierii săi nu-și vor 
precupeți eforturile pentru a 
marca prima lor prezență 
la București cu „cronome- 
tre“ de onoare. „La craul, 
la spate și la delfin — a 
precizat Mosconi, pentru că 
la bras băieții noștri nu pot 
avea nici o pretenție".

Reamintind că adversarii

Campionatele au început 
cu cele 6 serii ale probei 
de caiac simplu 500 m, la 
care erau înscriși și spor
tivii noștri Andrei Conțo- 
lenco (seria a IV-a) și 
Aurel Vernescu (seria a 
Vl-a). Așteptam fără emo
ție cele două curse. Mai 
ales că Andrei Contolenco 
avea un singur adversar de 
valoare deosebită, pe dane
zul Hansen. în mod cu 
totul neașteptat, Contolenco 
a ieșit din întrecere. Ar
bitrul austriac Karl Gangl 
a dat startul într-un mod 
care a provocat multă con
fuzie, și din această cauză 
sportivul nostru a greșit 
de două ori plecarea, fiind 
descalificat. La citeva mi
nute după cursă, am stat 
de vorbă cu dl. Serqio Orsi 
președintele comisiei teh
nice — care și-a manifestat 
nemulțumirea fată de felul 
cum au fost date starturile 
si care ne-a anunțat că îm
preună cu colegii din ju
riul de concurs a hotărît 
înlocuirea arbitrului Karl 
Gangl. O măsură justă, dar 
ce folos...

Cred că era mai bine 
dacă această exigentă ar 
fi fost manifestată înainte 
de începerea campionate
lor. Dar a fost, fără în
doială, și o nepermisă lipsă 
de atenție și concentrare 
a sportivului nostru, a 
cărui experiență în marile

Sl LOKOMOTIV DRESDA3

IN TURNEUL FEMININ
DE

Fază din meciul Rapid —- Progresul

Foto: T. Roibu

HANDBAL

începînd de ieri după-a- 
rr.iază, terenul Giulești este 
gazda unui interesant tur
neu internațional de hand
bal feminin, la care parti
cipă formațiile Lokomotiv 
Dresda, Lokomotiv Rangs
dorf, Rapid și Progresul 
București.

Partida inaugurală a com
petiției a pus față în față 
cele două echipe bucurește- 
ne. Meciul nu s-a ridicat la 
un nivel tehnic prea înalt, 
ambele formații comițînd 
numeroase greșeli, atît în 
apărare 
putui a 
viarelor, 
2-0. In

eît și în atac. Incc- 
fost favorabil fero- 
care au condus cu 
min. 7 însă, tabela

(Continuare în pag. a 8-a)

(Continuare în pag. a 4-a)

Turul României
IN NUMĂRUL DE AZI:

FOTBAL Huster, Dietei

(pag. a 5-a)

MAGAZIN SPORTIV

înotătorii francezi, la cîteva clipe după sosirea 
pe aeroportul Băneasa

Foto : T. Roibu

(pag. a 7-a)

cîteva 
de a 

Pînă 
repri- 

a 
echilibrată,

de marcaj indica 
egalitate (2—2), și 
în continuare ju
cătoarele Progresu
lui au ratat 
bune ocazii 
se distanța, 
la sfîrșitul
zel, întrecerea 
fost 
handbalistele de la 
Rapid reușind to
tuși să se detașeze 
la 6—4.

La reluare, jo
cul a fost destul 
de încîlcit aproxi
mativ 5 minute. 
Apoi, „7“-le ra- 
pidist și-a mărit 
„zestrea" pînă la 
8—4, iar fluierul 
final al arbitrului 
D. Racoveanu a 
găsit echipa cam- 

tot în avantaj. Scorpioană 
final 11—9 (6—4) pentru Ra
pid, prin punctele înscrise 
de E. Gheorghe 4, Băicoia- 
nu 2, Hedeșiu 2, Bîtlan 2, 
Starck 1 de la învingătoare 
și Oțelea 7, Marinescu 1, 
Vîlcu 1 de la învinse.

Nu mai puțin dîrză a fost 
și întrecerea dintre 
două reprezentante 
handbalului din R. D.
mană. La pauză scorul era 
de 1—0 (!) în favoarea jucă
toarelor din Dresda. în conr 
tinuare ele au atacat mai 
decis și au cîștigat cu 6—1 
(1-0).

INTRARE GRATUITĂ
PENTRU COPII LA FOTBAL

La propunerea cluburilor bucureștene, 
Consiliul orășenesc pentru educație fizică 
și sport a hotărît ca pe stadioanele din 
Capitală să aibă intrarea gratuită copiii 
pînă la 14 ani. Pentru ei smt rezervate 
sectoarele 12 și 26 de la stadionul „23 
August", sectoarele 25 și 26 de la stadionul 
Republicii. De asemenea, și Ia stadioanele 
Dinamo și Giulești copiii au rezervate 
locuri la peluze.

roaaania

cele 
ale 

Ger-

RODICA VIȘAN

POIANA BRAȘOV, august 
'67. Intr-un splendid decor 
natural, pe un podium specia] 
mai mulți luptători 
gajați într-o aprigă dispută 
cu... manechinul. Ne 
de ei și îi distingem 
ponenții lotului republican de 
„greco-romane". Aici, ei se 
pregătesc asiduu în vederea 
campionatelor mondiale de 
lupte, care vor avea loc peste 
cîteva zile la București.

La cîteva clipe după termi
narea antrenamentului, am stat 
de vorbă cu antrenorii ION

sînt an-

apropiem
pe corn-

A. Peschel în fruntea echipei 
R. D. Germane

Cea de a XVI-a ediție a competi
ției cicliste internaționale „Turul Ro
mâniei" se va desfășura între 12 și 
24 septembrie pe un traseu care cu
prinde 12 etape (1620 km). La co
misia de organizare a întrecerii au 
început să sosească listele nominale 
ale echipelor de peste hotare. Care 
vor fi oaspeții ?

Echipa R.D. Germane are în frun
tea sa.pe cunoscutul rutier Axei Pes
chel, cîși'îgătorul ediției din acest an 
a „Turului ciclist al R.D. Germane45, 
component de bază al echipei care a 
participat la „Cursa Păcii". Axei 
Peschel a făcut parte din echipa 
R.D. Germane care a cîștigat locul 1 
în „Premiul olimpic" pe 100 km con
tratimp. cu performanța de 2 li 
07:43. Alături de el mai figurează 
în echipă cunoscuții alergători Sieg-

fried 
Mickein, Heinz Kaz- 
mierzak și Ilart- 
mutli Stenzel.

Au sosit', de a- 
semenea, confirmări 
din partea echipelor 
R.S. Cehoslovace (c- 
chipa este alcătuită 
din Josef Machac, 
Milan Novac, Vratislav Kuhes, Jiri 
Zelenka și Petr Hladim) și Suediei 
(formația cuprinde pe Ek Janaake, 
Lennart Emanuelsson, Klas Kram 
ming, Claesgveran Moberg și Roland 
Strand). Se așteaptă acum înscrie
rile nominale ale echipei Olandei, Da
nemarcei. Austriei, Poloniei și Bul
gariei. După cum se știe, țara noastră 
va fî reprezentată de echipele națio
nale de seniori și tineret', precum 
si de o serie de formații regionale.

A. Peschel

MAI SINT 6 ZILE PINA LA C. M. DE LUPTE
La Poiana Brașov, in tabăra luptătorilor români

CORNEANU și ION CERNEA, 
care răspund de pregătirea e- 
chipei României, rugindu-i să 
ne furnizeze unele amănunte 
privind stadiul în care se gă
sesc luptătorii noștri și pers
pectivele pe care le au la G.M. 
Iată ce ne-au declarat ei.

ION CORNEANU: „In ur
ma turneului internațional de 
lupte greco-romane de la Bu
curești, din luna iulie, care a 
constituit ultima noastră veri
ficare înaintea C.M., a fost 
selecționat lotul republican, 
aflat acum în 
Poiana Brașov, 
antrenamentelor s-a 
accent deosebit

pregătire la 
în cadrul 

pus un 
pe perfec

ționarea procedeelor tehnice și 
îmbunătățirea pregătirii fizice, 
în scopul obținerii victoriilor 
înainte de limită. La această 
oră, cunoaștem deja în mare 
parte viitorii adversari pe ca-

tegorii. De aceea ne îndreptăm 
atenția la antrenamente, și 
spre pregătirea tactică a lup
tătorilor, adecvată stilului de 
luptă al adversarilor. în cadrul 
lotului republican, alături de 
sportivi consacrați în arena 
internațională cum sînt: G. 
Turturea, S. Popescu, N. _Mar- 
tinescu, M. Bolocan, I. Țăra- 
nu se află și o serie de tineri 
cu reale posibilități ca Gh. 
Berceanu, I. Baciu, Gh. Gheor
ghe, I. Enache, N. Neguț, 
FI. Ciorcilă, care vor da un 
puternic asalt pentru cucerirea 
locului de titular în 
reprezentativă.

Formația definitivă a 
niei va fi cunoscută 
cîteva zile. Ea va 
cătuită din următorul 
sportivi (cat. 52 kg): C. Tur
turea, Gh. Berceanu' (cat. 57 
kg) : 7. Baciu, 7. Alionescu ;

echipa

Romă- 
peste 

fi al
lot de

(cat. 63 kg); S. Popescu, Gh. 
Gheorghe; (cat. 70 kg): J. 
Enache, M. Bolocan ; (cat. 73 
kg): I. Țăranu, FI.
(cat. 87 kg): Gh. rugumt,
N. Regut; (cat. 97 kg): N. 
Martinescu, (cat. 4-
O. Bușoi, N. Pavel.
misiune dificilă, dar sperăm că 
vor obține rezultate de presti
giu".

ION CERNEA : „Actuala e- 
diție a C.M. de lupte va fi de 
un nivel foarte ridicat, consti
tuind ultima mare verificare 
înaintea J.O. din 
această confruntare 
un număr de 22 de 
tivii români vor

Ciorcilă ; 
Popovici,

97 kg): 
Ei au o

Mexic. La 
participă 

țări. Spor- 
trebui să

GHEORGHE CIORANU

(Continuare in pag u 8-a)



Un important izvor de talente sportive 
insuficient exploatat: ȘCOLILE PROFESIONALE

Interviu cu tovarășul ing. CLAUDIU BEII), din conducerea Direcției 
Invățămint a Ministerului Industriei Construcțiilor de mașini

„Of“-ul 
tinerilor 
din 
Cernica

La prima ediție a campionatelor 
republicane rezervate elevilor din 
școlile profesionale, reprezentanții 
Ministerului Industriei Construcții
lor de Mașini s-au impus net în 
toate finalele. Datele furnizate 
de Ministerul învățămîntului au 
fost de-a dreptul spectaculare : 40 
din cele 44 de școli ale M.I.C.M. au 
luat parte la întrecerile din prima 
etapa. Pe ramuri sportive au fost 
înregistrate următoarele partici
pări : 15 808 la atletism, 3 909 la
fotbal, 2 418 la volei, 1106 la hand
bal, 863 la lupte și 518 la haltere 
(la ultimele două ramuri sportive 
campionatele au fost organizate 
doar pină la faza pe ministere 
de resort). Totalizînd, deci, mai 
bine de 25 000 de elevi ai M.I.C.M. 
au semnat în „condica de pre
zență*' a campionatelor. Ei au 
reușit să cucerească titlurile de 
echipe campioane la fotbal și 
volei <în ambele cazuri prin re
prezentativele Grupului școlar pro
fesional al uzinelor „23 August" 
din București) precum și marea 
majoritate a titlurilor de campioni 
la atletism. De asemenea, ei au 
obținut locul 2 la handbal.

Sînt succese care rețin atenția, 
care vorbesc convingător de con
dițiile create elevilor din școlile 
profesionale ale M.I.C.M. pentru 
practicarea organizată a activității 
sportive, pentru a putea face pri
mii pași spre măiestrie în ramura 
sportivă îmbrățișată.

Interviul nostru cu tovarășul 
Ing. Claudiu Beiu, din conducerea 
Direcției de învățâmînt a M.I.C.M., 
și-a propus să abordeze unele 
aspecte legate de „istoricul" aces
tor succese șt, totodată, de pers
pectivele activității sportive în 
școlile subordonate acestui mi
nister.

— Ce factori considerați că au 
contribuit Ia obținerea frumoaselor 
rezultate înregistrate de elevii șco
lilor dv. ?

— înainte de toate, orientarea 
care există în școlile ministerului 
nostru in direcția sprijinirii acti
vității sportive. Directorii de 
școală, cadrele didactice au ajuns 
să înțeleagă pe deplin menirea 
exercițiului fizic, foloasele pe care 
activitatea sportivă le aduce ele
vilor în formarea deprinderilor 
de mișcare, în sporirea rezisten
ței fizice, ca și Ia cristalizarea 
unor calități morale — dîrzenie, 
curaj, corectitudine. De aici și in
teresul acordat orelor de educație 
fizică, celor de activități extra- 
școlare, educative.

Cu alte cuvinte, un climat 
fertil pentru sport...

— Fără îndoială. Succesele ob
ținute se datoresc și faptului că 
în școlile noastre sînt încadrați 
profesori de educație fizică price- 
puți, totodată oameni pasionați, 
care caută continuu să se auto- 
flepășească. Exemplul cel mai 
convingător l-a oferit neobositul 
profesor Jean Săvulescu, de la 
Grupul școlar profesional al uzi
nelor „23 August". Faptul că elevii 
de acolo au cucerit două titluri de 
campioni, la fotbal șl volei, se 

datorează într-o măsură aprecia
bilă felului cum acest profesor a 
organizat activitatea în asociația 
sportivă, îndrumării sale compe
tente. Sigur, cazul prof. Săvulescu, 
unul dintre colaboratorii noștri 
prețioși, nu este izolat. Lucruri 
bune se pot spune și despre pro
fesorii de educație fizică de la 
„Independența" Sibiu, „Tractorul" 
și „Steagul roșu” Brașov, „Electro- 
putere" Craiova, „Cimentul" Med
gidia, „Tehnofrig" Cluj, „Electro
magnetica" București, „Vagonul" 
Arad. Sînt școli în care, la fel, 
veți întîlni oameni pricepuți și 
stăruitori in muncă, buni organi
zatori. Aș mai vrea să amintesc 
un fapt foarte important 1 la ora 
actuală în cadrul catedrelor de 
educație fizică proporția de pro
fesori cu calificare superioară este 
de aproape 90 la sută. Deci, vă 
rog să rețineți, noi am contat pe 
un potențial superior în ceea ce 
privește pregătirea sportivă a ele
vilor noștri.

— După cite știm, în școlile dv. 
există condiții materiale optime 
pentru practicarea educației fizice, 
a sportului. La Brașov, la Timi
șoara, la Cluj, in București, unde 
am avut prilejul să vizităm unele 
școli ale M.I.C.M., peste tot am 
găsit săli, terenuri, material spor
tiv din abundență.

— Este de la sine înțeles că 
pentru a obține rezultate bune, 
trebuie să și creezi anumite con
diții de lucru. Acest obiectiv a 
contribuit și el într-o măsură a- 
preciabilă la succesele școlilor 

Handbaliștii Grupului școlar profesional al Uzinelor „23 August" din Capitală sînt nelipsiți de la competițiile 
organizate pentru ei. Iată-i, alături de sportivii de la Școala profesională „Timpuri noi", la un meci din 

cadrul unei întreceri dotate cu „Cupa tinărului metalurgist". Foto : T. Roibu

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

noastre. Adevărul este că încă din 
anul 1961, folosindu-ne de o do
cumentare tehnică cuprinzătoare, 
am căutat să realizăm pe lingă 
fiecare școală un minim de ame
najări sportive, terenuri pentru 
jocuri, piste, porticuri de gimnas
tică, materiale pentru atletism 
(greutăți, ciocan) și haltere. Aș 
vrea să spun că în această direc
ție eforturile ministerului nostru 
vor fi și mai mari în viitor. Ast
fel, intenționăm ca toate comple
xele școlare ce vor fi construite 
să fie prevăzute șî cu săli de gim
nastică, capitol la care sîntem încă 
deficitari. In această privință noile 
complexe școlare de la Brăila, Co- 
libași, Ploiești, Turnu Severin și 
altele vor beneficia și de săli de 
sport în care elevii își vor des
fășura activitatea atunci cînd nu 
se poate lucra afară. Asemenea 
amenajări de săli, aș vrea să 
subliniez, se vor înfăptui printr-o 
mai bună gospodărire a fondurilor, 
prin economii.

Iată, deci, unde trebuie căutate 
explicațiile succeselor noastre.

— Ce ne puteți spune în ceea ce 
privește perspectiva ?

— Am amintit de condiții ma
teriale. Aș vrea să amintesc că 
foarte curînd vom pune la dis
poziția elevilor din Capitală un 
complex sportiv. în intențiile noas
tre este ca acest complex sportiv 
să fie folosit în principal de către 
acele școli bucureștene care nu 
pot, datorită spațiului, să-și ame
najeze terenuri sportive proprii.

— Și ultima întrebare. Ce nou

tăți preconizați sub aspectul muncii 
metodice, de îndrumare ?

— Studiem posibilitatea să or
ganizăm activitatea extrașcolară 
pe centre, în funcție de speciali
tatea profesorilor noștri. De pildă, 
acolo unde funcționează un pro
fesor cu specializare atletism să 
grupăm pe lingă elevii școlii res
pective și pe ceilalți din celelalte 
școli cu același profil. Xn acest fel 
pregătirea atleților va fi mult mai 
judicios realizată. Iar perspectiva 
de a aduce pe elevi pe primele 
trepte ale măiestriei sportive — 
implicit mai mare. Vom încerca, 
deocamdată, acest experiment în 
orașele București, Craiova, Timi
șoara, Brașov și Cluj.

în încheiere, tovarășul ing. 
Claudiu Beiu a ținut să ne spună :

— Considerăm că și din rîndu- 
rile elevilor școlilor noastre pot 
ieși elemente de vîrf sportiv, ti
neri care să „atace" marile per
formanțe. Aceasta, îndeosebi în 
atletică grea. Este un teren încă 
insuficient explorat. Tocmai de 
aceea aș sugera ideea organizării 
unor școli sportive și pentru elevii 
noștri, in special cu secții de box, 
lupte, haltere și sporturi nautice. 
Adică, ramuri sportive care pre
supun multă forță și rezistență, 
în școlile noastre nu ducem lipsă 
de asemenea elemente. Bine în
drumate, ele ar putea constitui un 
bogat izvor pentru sportul nostru 
de performanță.

Interviu consemnat de
TIBERIU STAMA

în urmă cu cîtva timp treburile 
m-au dus la Cernica, comună a- 
llată la cîțiva kilometri de Capi
tală și aparținînd de raionul „23 
August*. Cum am intrat în co
mună, venind de la gară, m-a 
întîmpinat un tablou obișnuit: 
copii, de diferite vîrste, alergînd 
după minge. Da, dar nu pe un 
teren cît de cît amenajat, cu sau 
fără porți reglementare. Copiii 
băteau mingea pe niște fîșii în
guste de islaz, mărginite, și în
tretăiate chiar, de șanțuri pline 
cu apă (canale de irigații, de de
secare). Ca să nu mai vorbim de 
puzderia de gropi și mușuroaie, 
dificile obstacole naturale în ca
lea atacanților spre porțile mar
cate cu cămășuțele puștilor. Spre 
seară, la înapoiere, în același loc, 
alergau după balon băieți mai 
mari, alături de oameni în toată 
firea.

— N-aveți nici un teren în co
mună? — am întrebat pe unul 
dintre jucători care, cu un băț in 
mină, se căznea să... pescuiască 
mingea din șanțul cu apă.

— Am avut, mi-a răspuns pe 
scurt cel întrebat.

După cum mi-au povestit și alți 
tineri, anul acesta ei nu mai au 
unde practica sportul la Cernica : 
„Anul trecut am avut, de bine de 
rău, unde juca. Este adevărat că 
rămăseseră doar doi stil pi dintr-o 
poartă, iar terenul de joc deve
nise și un... drum pe care tre
ceau — din cînd in cind — 
tractoarele, camioanele, căruțele, 
dar acum nu mai e nici urmă de 
teren*.

Despre asociația sportivă a co
munei nimeni nu știa nimic. S-a 
autodizolvat, cum se spune, și 
astfel nu mai are cine să orga
nizeze activitatea tinerilor și cine 
să repiezinte interesele lor spor
tive. Nu este de mirare, deci, că 
în primăvară conducerea C.A.P. 
din Cernica a intrat cu plugul pe | 
terenul de sport și apoi l-a însă- a 
mînțat cu furaje. Ce a făcut sfa- | 
tul popular comunal ? Nu a ridi- * 
cat nici un deget, a permis să se 
încalce liotărîrea Consiliului de 
Miniștri nr. 2190 care interzice 
schimbarea destinației bazelor 
sportive.

Dc promis, s-a promis tineretu
lui din Cernica un alt loc pentru 
terenul de sport. Dar uite că 
vara aproape a trecut și nici con
ducerea cooperativei, nici sfatul 
popular nu s-au ținut de cuvînt. 
Ce au de gînd să facă ? Tinerii 
sini dornici de sport și au ne
voie de teren !

G. FRAZIL-coresp.

„cupa iiifiiiiunr
IA StRiriA

Saia de scrimă de la stadionul 
Republicii a găzduit un reușit con
curs feminin de floretă organizat 
de clubul sportiv Gloria și dotat cu 
„Cupa Eliberării1'4. Concursul a fost 
rezervat sportivelor junioare.
'După asalturi care au scos tn re
lief buna pregătire a majorității 
participantelor, locul 1 l-a ocupat ta
lentata reprezentantă a Școlii spor
tive experimentale .Viitorul", Mag
dalena Bartoș. Ea a totalizat S vic
torii (o singură tnfrîngere, la Lu
minița Popescu, cu 4—2). Pe locul 
2, Luminița Popescu (Gloria) cu 7 
Victorii, care a înregistrat două în- 
fringen nescontate, la Gabriela Ște- 
fanescu, cu 4—3 și la Viorica " 
imtrescu, cu 4—2.

■ In continuare s-au clasat : 
oriela Ștefănescu (Gloria) cu 6 
torn 20 tușe primite, Mihaela 
fan (Viitorul) ~ 6 victorii 22, 
staicu (Gloria) — 5 victorii. Doina 
Voma (Gloria) — 4 victorii 
liana Dinescu (S.P.O.B.) - 
torii * 29, Melania ----

~~ % Victorii Viorica
Dumitrescu (Viitorul) — 2 victorii

și Doina Ștefănescu (S.P.O B > _
M victorie,

Du-

Ga- 
vic-
Ște- 

22, Lidia
25, Li-

- 4 vic-
Stănciulescu

29, Viorica

ANTRENAMENTUL 
ARUNCĂTORILOR 
NU VA MAI FI 

INTERZIS

Materialul de atle
tism „Antrenamentul a- 
runcătorilor — inter
zis !*, publicai în ziarul 
nostru, a nimerit pre
cis la țintă și se pare 
că, în curînd, vom con
semna o rezolvare fa
vorabilă. Aceasta reiese 
cu claritate din răspun
sul pe care ni l-a trimis 
Consiliul regional Cluj 
pentru educație fizică 
și sport. Cităm din scri
soarea primită: „DIN 
PĂCATE, CELE RELA
TATE ÎN ARTICOL 
SÎNT ÎN TOTALITATE 
REALE. Pe stadioanele 
din orașul Cluj au fost 
„interzise* probele de 
aruncări. Răspunzători 
de această situație ne 
facem, in primul rînd, 
noi, Biroul consiliului 
regional. Oricntîn du-ne 
greșit, am interzis arun

cările pe stadion, dar 
nu am asigurat un loc 
corespunzător de pregă
tire pe un alt teren*. 
în continuare, ni se 
arată : „Conducerile
C.S.M. și Școlii sporti
ve au încheiat contracte 
de închiriere cu baza 
sportivă acceptînd men
țiunea „fără aruncări*, 
fapt cu totul reproba
bil. Clubul sportiv U- 
niversitatea a programat 
zile speciale pentru a- 
runcări pe terenul cen
tral din parcul sportiv 
V. Babeș, însă aceeași 
conducere a programat 
în aceleași zile și an
trenamentele unor echi
pe de fotbal juniori etc. 
într-adevăr, în această 
situație rezultatele a- 
runcătonlor nu pot 
crește, ba — mai mult 
— avem din ce în ce 
mai puțini atleți pentru 
probele respective*.

Deci, o recunoaștere 
totală a justeței criticii 

' ziarului urmată — și 

acesta este lucrul cel 
mai important —- de o 
serie de măsuri menite 
să îndrepte de urgență 
situația semnalată. Ast
fel, conducerile Clubu
lui sportiv muncitoresc 
și Școlii sportive au 
fost obligate să revadă 
contractele de închiriere 
cu administrația baze- 
loi sportive și să inclu
dă în acestea terenuri 
pentru aruncări. De a- 
semenea, conducerea 
clubului Universitatea a 
primit indicația să mo
difice programarea an
trenamentelor pe terenul 
central, pentru ea aici 
să se poată pregăti și 
grupele de aruncători, 
în fine, Birou! consi
liului regional și-a luat 
angajamentul să asi
gure. în scurt timp, a- 
menajarea de terenuri 
speciale pentru aruncări 
în apropierea stadionu
lui orășenesc și în in
cinta parcului V. Babeș.

Așadar, în curînd, 

antrenamentele aruncă
torilor nu vor mai fi 
interzise la Cluj.

SE POATE ȘI FĂRĂ 
ANTRENORUL 

A. STĂNESCU...

Am primit un răs
puns satisfăcător și din 
partea Consiliului re
gional Banat pentru 
educație fizică și sport. 
Ni se arată că acesta, 
împreună cu Consiliul 
orășenesc Timișoara și 
conducerea asociației 
sportive, sesîzîndu-se 
(ce-i drept cam tîrziu!) 
de slaba comportare a 
echipei de polo Indus
tria linii Timișoara în 
campionatul republican, 
a analizai' motivele 
scăderilor manifestate 
în evoluția formației. 
S-a constatat (așa cum 
sublinia și articolul cri
tic publicat de noi, sub 
titlul „Chiar nu se poa
te fără antrenorul A. 
Stănescu?*) că, în cea 

mai mare parte, slaba 
pregătire a echipei de 
polo se „datorește* ac
tivității ia fel de slabe 
depuse de către antre
norul în cauză. A. Stă- 
nescu — ni se spune 
— s-a mulțumit cu un 
lot de jucători vîrstnici, 
fără perspectivă, deoa
rece cu acești sportivi 
bălrîni nu avea prea 
mult de lucru, puțind 
să facă antrenamentele 
doar în... distracție. 
Față de această stare 
de lucruri, conducerea 
asociației sportive — 
sub îndrumarea Consi
liului orășenesc Timi
șoara pentru educație 
fizică și sport — a ho- 
tărît schimbate» antre
norului Stines.:u și în
cadrarea în locul lui a 
antrenorului Gabriel Tu- 
rok. Totodată, a mai 
fost înlocuit și antre
norul Zoltan Norman, 
de la echipa de juniori, 
deoarece în timp de 7 

| ani — de cînd o pre

gătește — nu a reușit 
să promoveze decît 2 
juniori în formația de 
seniori Cam mull amar 
de vreme pentru a con
stata o atare situație !

în încheierea scrisorii 
de răspuns ni se mul
țumește pentru ajutorul 
acordat prin articolul 
nostru, sublkîiindu-se, 
în același timp, că acti
vitatea de viitor a sec
ției de polo de la In
dustria linii va cu
noaște o substanțială 
îmbunătățire. Sperăm 
ca obligațiile pe care și 
le-au asumat cei criti
cați să nu fie formale, 
ci să ducă la un reviri
ment al acestei seefii. 
Să nu uităm că po- 
loiștii de Ia Industria 
lînii Timișoara au da
toria de a face față u- 
nei binecunoscute tra
diții.

M. D.



ÎN REFLECTOR:

CABINETELE METODICO-ȘTIINȚIFICE REGIONALE
9 9

Menite să fie un sprijin al consi
liilor regionale pentru educație fizică 
și sport, cabinetele metodico-științi- 
fice, constituite pe bază de volunta
riat, ființează la această dată pe lingă 
fiecare asemenea consiliu. Dezbătînd 
probleme metodice și luînd parte la 
activitatea de control și îndrumare pe 
ramuri de sport, contribuind la crea
rea unei documentări bogate și, mai 
ales, constituind o tribună a expe
rienței înaintate, aceste cabinete cu
nosc, în uncie regiuni, o frumoasă 
dezvoltare, implinindu-și menirea 
pentru care au fost create. Avînd la 
bază un plan general de cercetări me- 
todico-științifiee elaborat de consiliul 
științific al C.N.E.F.S., activul vo
luntar din aceste cabinete își concen
trează eforturile pe direcții 
bilite, pe teme multiple, 
orientate în funcție de 
regiunii respective.

Consfătuirile ținute anul 
către cabinetele metodice din Brașov, 
Timișoara și Oradea au demonstrat 
interesul de care se bucură aceste 
acțiuni la care participă profesori de 
educație fizică, antrenori, medici cu 
specializare în medicina sportivă etc., 
animați de pasiunea de a elucida ri
nele probleme importante ca „Studie
rea și clarificarea problemelor legate 
de trecerea de la juniorat la senio- 
rat", „Selecția, factor important in 
sportul de performantă", „Dinamica 
efortului în antrenamentul sportiv" 
etc. La mai bine de zece ani de exis
tență. cabinetul metodico-științific 
din Timișoara se impune prin rezul
tatele sale publicate în caiete docu
mentare, în care găsim semnături de 
medici, ingineri, specialiști în sport 
etc.

în acest' an, datorită unei maî 
bune orientări din partea consiliului 
științific al C.N.E.F.S., s-a restrîns 
numărul temelor de studiu, cîștigîn- 
du-se în profunzimea tratării. în ace
lași timp, a început să se realizeze 
o mai strînsă leșătură cu cluburile 
de performanță (de exemplu în re
giunea Ploiești) cu institutele spe
cializate (I.M.F. — Timișoara. Tg. 
Mureș, Cluj ; Politehnica — Timi
șoara ; Institutul de fiziologie al A- 
cademiei — Cluj).

Fără îndoială, însă, că nu toate 
regiunile sînt în măsură, la această 
oră. să desfășoare o activitate meto- 
dieo-știintifică pe linie de sport Ia 
nivelul regiunilor Banat, Cluj sau 
Brașov. Pentru acest lucru este ne
voie. în primul rînd, de cadre nume
roase și bine pregătite, de mijloace 
tehnice de investigare și chiar de... 
tradiție. Așa stînd lucrurile, regiuni 
ca Hunedoara. Suceava sau Bacău an 
fost „afiliate" altor regiuni, ca de 
pildă Cluj, Oltenia etc., avînd tema
tici comune în cercetarea metodico- 
științifică.

Strădania consiliului științific al 
C.N.E.F.S. în direcția îmbunătățirii 
activității cabinetelor este evidentă. 
Dar. rezultatele nu sînt întotdeauna 
la înălțimea acestor strădanii.

bine sta- 
judicios 

specificul

acesta de

cabinet, a difuzat temele cu pest'e 
două luni întârziere. împreună cu to
varășa Felicia Urziceanu, din partea 
consiliului științific al C.N.E.F.S., 
am asistat la scena penibilă în care 
autorii, adunați într-o ședință de 
analiză a stadiului lucrărilor... aflau 
abia atunci ce subiecte li se reparti
zaseră. Făcînd o muncă formală, me
todistul fixase autorii nu după spe
cializarea lor. nici după criteriul te
ritorial, ci... la întîmplare. Astfel au 
aflat prof. T. Drăgan, I. Costea și 
I. Biro, din trei localități (Deva, Ilia. 
Hunedoara) că au de întocmit îm
preună lucrarea „Criterii de partici
pare la campionatele raionale și re
gionale^ sau V. Moldovan și 0. Brîn- 
ză (din Alba Iulia și, respectiv. Si- 
meria) că vor lucra 
altă temă. Cum vor 
întîlni la jumătatea 
Iulia—Si meri a ? Prin

Dacă la condițiile
(îndeosebi lipsa de cadre numeroase 
de specialitate) in care trebuie să 
activeze cabinetul bunedorcan se 
adaugă și... formalismul, evident că 
lucrurile se împotmolesc.

organizat consfătuiri în care au pre
dominat referatele și comunicările 
antrenorilor, profesorilor de educație 
fizică etc.

Fără îndoială că angrenarea aces
tora și chiar a sportivilor de perfor
manță va duce la bune rezultate. Nu 
însă pe planul cercetării științifice. 
Cel mult, pe plan metodic. în acest 
sen«, cabinetele devin, în condițiile 
actuale, mai ales o tribună a expe
rienței înaintate. Pentru a fi orgatie 
de cercetare, credem că nu au încă 
întrunite, decît la unele regiuni, con
dițiile de bază.

★

★

*

Popas la Hunedoara. Cabinetul 
metodico-științific de aici are o exis
tență fantomatică. S-a autodesființat 
prin... inactivitate. Acum, reînființat, 
este ros de aceeași racilă. Metodistul 
M. Marin, care răspunde de acest

I ION ADAM Șl...
ALEXANDRU MACEDON !

» La Albac, în raionul Cîm- 
Ipeni, se organiza festivi

tatea de dezvelire a bustu
lui Iui Horia. Unul din

I organizatorii acestei festi
vități, tovarășul ION A- 
DAM, a cerut echipei de

I volei „Cerbul" să... dega
jeze terenul de sport și 
să-i scoată stîlpii, deoarece

I aceștia împiedicau, pasă
mite. adunarea oamenilor. 
A dat și un termen. Echipa

Ia întîrziat deoarece se... 
antrena pentru campionatul 
regional. Drept care tova-

I rosul I. Adam a hotărît ca 
stîlpii să fie tăiați I

O asemenea inventivitate 
In-a arătat-o decît Alexan

dru Macedon, care - în 
loc să dezlege pe îndelete 

Iși cu răbdare nodul gor
dian - l-a tăiat pur și sim- 

I piu cu paloșul Fapta lui,

împreună la o 
lucra ? Se vor 
drumului Alba 
corespondență ? 
destul de grele

sînt scrise de 
dr. Titus Crîșan. 
activi membri ai 
Nivelul celorlalte

— Majoritatea temelor prezentate 
la consfătuirea de la Cluj, teme care 
au intr-adevăr caracter de cercetare 
metodico-știinfifică, 
medici — ne-a spus 
unul dintre cei mai 
cabinetului clujean.
referate și comunicări a fost însă 
mai modest. Normal să se întîmple 
așa! Cum să cerem activitate de cer
cetare unor oameni care n-au o spe
cializare în acest sens ? Cercetarea 
nu se face de oricine, oriunde și in 
orice condiții. Una e să faci obser
vații științifice bazate pe un 
și bogat material documentar 
e să faci... speculații, scoase 
practică adeseori modestă.

De acord, în parte, cu cele 
de dr.
fost

valoros 
și alta 
dintr-o

relatate
T. Crîșan. Situația aceasta a 

Ia Cluj. Alte cabinete însă au

Preocuparea consiliului științific 
din cadrul C.N.E.F.S. în legătură cu 
ridicarea pe o treaptă superioară a 
activității cabinetelor metodico-științi- 
fice întîmnină greutăți și din alte 
motive. Nu toate cabinetele au un 
sediu unde să se organizeze docu
mentarea, să-și țină ședințele de lu
cru etc. Credem, de asemenea, că 
este necesară impulsionarea tipăririi, 
atît centralizat cît și pe plan regio
nal, a lucrărilor valoroase, pentru ca 
ele să poată fi cunoscute și traduse 
în practică, să devină un bun al tu
turor specialiștilor. Oricum, este ne
plăcut să afli că lucrările consfătuirii 
din decembrie 1966 de la Cluj nu au 
văzut nici pînă acum lumina tipa
rului. Legat de aceasta, se pune și 
problema stimulării cercetării științi
fice. E drept, cabinetele funcționează 
pe bază de voluntariat, pasiunea fiind 
mobilul principal. Dar, 
unor strădanii încununate 
trebuie, orice s-ar spune,

Activitatea cabinetelor 
științifice pe probleme de 
bracă, desigur, și alte aspecte. Cre
dem că o discuție largă pe această 
temă este pe cît* de necesară, pe atît 
de binevenită. R înduri le de mai sus 
nu și-au propus să trateze exhaustiv 
problema. Așteptăm și părerile celor 
care, zi de zi, își desfășoară cu pa
siune munca în aceste cabinete.

•: .4

1

rezultatele 
de succes 
stimulate, 
metod ico- 
sport îm-

SEVER NORAN

Pe litoral... Mamaia, Eforie, Mangalia, Costinești. Aici, pe malul 
însorit al mării, au poposit in zilele de concediu sau de vacanță 
mii și mii de oameni ai muncii, elevi și studenți, care s-au bucu
rat de condiții minunate de odihnă și recreere. Imaginea de față 

este cit se poate de semnificativă
Foto ; A. Neagu

gătii HAI
România-Iugoslavia

La sfîrșitul săptămînii trecute, s-a 
desfășurat în localitatea iugoslavă 
Senta. meciul atletic dintre echipele 
de junioare ale României și Iugosla-

andrei demeter: Fiziologia con trac ții I or izometrice și izotonice

Fiziologia 
contracțiilor 

izometrice 
si 

izotonice

Noțiunea de contracții izome
trice apare frecvent în termino
logia fiziologilor. Și aceasta de

multă vreme. Mai recent, o ase
menea noțiune a căpătat o largă 
circulație și în contextul unor 
lucrări de fiziologie sportivă.

Contracțiile 
constituit — 
de cercetare 
din Uniunea 
Ele au reprezentat mai tîrziu o 
metodă de antrenament cu un 
grad ridicat de eficiență. Sportivi 
ca Valeri Brumei, Jay Sylvester, 
Don Schollander etc au devenit 
celebri după ce au aplicat această 
metodă de antrenament bazată pe 
contracțiile izometrice. ~ 
valorii sale, a perspectivei 
performanțe dintre cele 
înalte, metoda contracțiilor 
metrice a căpătat o spectaculoasă 
răspîndire. Ea a ajuns să fie cu
noscută pe toate continentele.

Ce urmărește autorul prin lucra
rea de față ? în principal, să 
fundamenteze fiziologic metoda 
contracțiilor izometrice — și, 
strîns asociate cu acestea, cele

izometrice au 
inițial — obiectul 
al școlilor atletice 
Sovietică și S.U.A.

Datorită 
spre 
mai 
izo-

izotonice — ca mi jloc de dez
voltare a forței și rezistenței.

în maniera în care a fost con
cepută și realizată, lucrarea „Fi
ziologia contracțiilor izometrice 
și izotonice" constituie un prețios 
îndreptar pentru toți aceia care 
își desfășoară activitatea în do
meniul educației fizice și a spor
tului — profesori, antrenori și 
sportivi. Prin bogăția elementelor 
cuprinse pe un spațiu relativ res
trîns (188 de pagini), a tabelelor 
(11) și a graficelor (54) indiso
lubil legate de o mai lesnicioasă 
înțelegere a textului, o asemenea 
lucrare — care aduce în discuție 
nu numai date consemnate în lite
ratura de specialitate ci și obser
vații proprii, deosebit de valoroase, 
— nu poate lipsi din atenția, și 
din bibliotecile, celor mai sus a- 
minViți (t. st.).

*) Andrei Demeter: Fiziologia 
contracțiilor izometrice și izoto
nice, Editura C.N.E.F.S. lei 7,75.

75-42, la junioare
viei. Dovedind o netă superioritate, 
tinerele atlete românce au cucerit o 
categorică victorie, cu scorul final de- 
75—42. Rezultatele înregistrate nu au 
depășit nivelul mediu. Dintre atletele 
noastre, s-au evidențiat Rodica Țară- 
lungă, Argentina Menis. Florica Gri- 
gorescu, Edith Schal. lată cele mai 
bune rezultate obținute: 100 m. M. Goth 
(R) 12 2; R. Țarălungă (R) 12,4; 
A. Zelvka (1) 12,6; 1IC A. Petrescu 
(R) 12,4; O. Damian (R) 12.6: 200 
m. R. Țarălungă (R) 25.4;
(R) 25,8 ; N Sabados (1) ‘ 
ni F. Grigorescu (R) 57,8 
vancevic (I) 
59,4; 800 
2:13,9; M.
Feckes (1)
(R) 2 : 22,5 ; 80 m. garduri E. Schal 
(R) 11,5; V. Dinu (R) 11.6; E. 
Pilav (I) 11,7; ștafeta 4 X 160 m 
România (A. Petrescu. M. Goth. O. 
Damian, V. Dinu) 48.7; Iugoslavia 
50.1 ; înălțime S. Hrepevnik 
1,65; E. Stoenescu (R) 1.60; 
Munteanu (R) 1.55; lungime A. Po
pescu (R) 5,36; E. Schal (R) 5,36; 
V. Matekalo (I) 5,22; 11C A. Pe
trescu (R) 5,36; greutate G. Mură- 
rescu (R) 13,20; B. Nikolic (I) 
12,52; G. Ionescu (R) 11,90; disc 
A. Menis (R) 48.00 ; G. Ionescu (R) 
44,76; V. Nikolic (1) 38,94 ; suliță 
I. Stancu (R) 44,22 ; L. Lazic (I) 
43,68; T. Bucura (R) 43,34

M. Goth 
25,9 ; 400 

S. Jo-
58.8 M. Filip (R) 

m M. Kovaccv (!) : 
Filip (R) 2:16.4; E.

2 : 17,8 ; F. Grigorescu

(O 
I).

sui-generis, a intrat în is
torie. Speră și I. Adam ace
lași lucru ?

SUSPENDAT !

La asociația sportivă „Mi
nerul" din lp (raionul Șim- 
leu) s-a prezentat nu de 
muit un tînâr.
- Sînt inginer, repartizat 

aici. în plus, fotbalist frun
taș. Am jucat la Politeh
nica Timișoara.

O pleașcă mai mare ca 
asta nici nu se putea și 
ipenii au pus pe loc „pro
blema de încredere".

- Cît?
- Pentru început, ca bani 

de buzunar, 480. După a- 
ceea. mai vedem.
- Poftim !
„Inginerul" a luat banii 

și... dus a fost. Poate că 
era și astăzi, dacă orga
nele miliției nu ar fi desco
perit în persoana sa pe es
crocul TEODOR CRAIVAN.

Tribunalul popular al raio
nului Șimleu, iudecînd a- 
cest caz, l-a... suspendat pe 
„fotbalistul" Craivan, pen
tru șase luni, de la orice 
„activitate". Fără drept de 
contestație și. mai ales,

„Moși" : INTRARE GENE
RALĂ. Fără deosebire de 
vîrstă, sex sau... .loc. Să 
vină, frate, tot omul, cu 
mic cu mare, să vadă „co
media", „femeia cu barbă", 
„zidul morții" sau cine știe

fără aplicarea... legii B 
ranger I

„INTRARE GENERALA"

Parcă ar fi fost vorbiți, or. 
ganizatorii meciurilor de 
fotbal de Ia Bacău și Con
stanta au hotărît (de la ei 
putere) să NU RESPECTE 
preturile legale la bilete, 
aplicînd un sistem vechi, 
utilizat, pe vremuri, la

e- ce alte drăcovenii I
Dar dacă la „Moși" se 

plătea, din cîte ne amin
tim ca copii, UN LEU, la 
Bacău și Constanța „intra
rea generală" este mult 
mai „pipărată" : 8 LE! I
Indiferent dacă stai ‘ la tri
buna I, a ll-a sau peluză I 
La acești bani se adaugă 
— de obicei - și... „PRO
GRAMUL OBLIGATOR".

Revoltați, mai mulți iubi
tori ai fotbalului din Con
stanța alătură scrisorii lor 
și biletul, pe verso-ul că
ruia sînt arătate clar, „ne
gru pe alb", categoriile de 
prețuri... nerespectate siste
matic la porțile de intrare.

Iar un cititor din Bacău 
ne sesizează faptul (de ne
crezut) cum că la meciul 
amical cu C.S.M.S. lași, în 
loc de BILETE s-au vîndut 
cu 8 LE! - INSIGNE de... 
intrare.

Toate aceste, hai să zi
cem - eufemistic - ano
malii, se petrec sub ochii 
îngăduitori ai orcanelor 
sportive locale, care cunosc 
- probabil - situația

Poate că se va sesiza, 
totuși, cineva I

ÎN URMA...

Fos’u! internațional Au
gustin liîhas în vîrstă de

62 de ani, care a dat lovi
tura de începere în noul 1 
sezon de fotbal la Oradea. ■ 
a rămas profund uimit cînd | 
a privit marele ceas ăl sta
dionului „Crișul". Nu-i ve- ■ 
nea să-și creadă ochilor : | 
nici nu începuse meciul și 
limba cronometrului arăta ■ 
minutul 30...

„Mâi, să fie !..."
Misterul ? Ceasul stadio- | 

nului a rămas în urmă. I 
Cu-aproape... un . an. De , 
atîta timp, rotile sale I 
stau nemișcate. Nu se miș- « 
că nici tovarășii din cadrul , 
Clubului orășenesc, care qd- | 
ministreazâ această bază * 
sportivă. Le vom trimite or- . 
gent, par avion, un ceas... | 
deșteptător

Rubrică redactată de | 
VATFRTU CH1OSF . 

după scrisorile corespon- | 
dentilor noștri



AZI Șl MilNE, PE SNÂGOV

Două concursuri 
internaționale 

a
Snagovul găzduiește, timp de două 

zile, un Logat program internațional 
destinat vîsiașilor și r a merilor. în 
centrul atenției stă întilnirea revan
șă (prinsa întrecere a avut loc anul 
trecut) dintre reprezentativa R^S.F.S.- 
Ruse și selecționata clubului Dinamo 
București. Concursul se anunță deo
sebit de interesant, datorită valorii 
binecunoscute a canotajului sovietic 
și, totodată, faptului că schifiștiî di- 
namovișli compun aproape în exclusi
vitate echipajele țării noastre care ne 
vor reprezenta, în ctirînd, la „euro
penele" de la Vichy.

Primul start se va da astăzi de la 
ora 9, iar celelalte, din 20 în 20 de 
minute, în ordinea următoare: 4-\-l9 
2 f c, schi/ simplu, 2-ț-l, 4 f c, 
dublu,

în continuarea acestui meci „vede-

tă“ are loc concursul echipelor de 
tineret din București, Arad, Timi
șoara și Plevna (R. P. Bulgarul). 
Sînt programate cele 7 probe clasice 
masculine (pe distanța redusă de 
1 500 m) și, în plus, obișnuitele 5 
probe feminine, pe 1 000 m. Linia de 
sosire în curse — în dreptul bazei 
sportive a Ministerului Învățămîntu- 
lui.

Această dublă întâlnire internațio
nală se va repeta întocmai și miine, 
începînd de la aceeași oră.

în penultima zi a turneului internațional feminin

Reprezentativa noastră a pierdut 
fără drept de apel meciul cu Cehoslovacia

CONSTANȚA 25 (prin telefon de 
la trimisul nostru). In primul meci 
al etapei de vineri — penultima a 
turneului internațional feminin de

Qichsm

EM. RUSII (Dinamo)—învingător în prima etapă a „Cupei SteauaLL

UNDE 
HEBGEM?

Canotaj : Lacul Snagov, de 
la ora 9 : concurs internațio
nal masculin între Dinamo 
București și reprezentativa 
R.S.F.S.R.; în continuare, în- 
tîlnirea de tineret (f+m) din
tre orașele București, Arad, 
Timișoara și Pleven (R.P.B.).

Handbal : Teren Giulești, 
de la ora 16,15 : turneu in
ternațional feminin.

Plutonul rulează compact pe șosea,

Ieri după amiază a început 
tiția cielistă de fond „Gupa Steaua*. 
46 de cicliști, fondiști și pistarzi, 
juniori și seniori, ba chiar și un au
tentic specialist tn._ ciclocros (P. Si- 
mioii) s-au prezentat la startul pri
mei etape, fixat la km 13 al șoselei 
București—Oltenița. JStarteru.1 a dat 
semnalul de plecare la ora 
destul de 
faptul că se înserează de la ora 19. 
Sesizăm, din spatele plutonului, o 
primă evadare la km 10, în dreptul 
'Comunei Frumușani. Este momentul 
cînd Ion Stoica are o defecțiune me
canică. Nu trece însă nici mi kilo
metru și fugarii sînt ajunși. O pe
rioadă de liniște urmează după aceas
tă scurtă aventură și 1. Stoica are 
prilejul să reintre în grupul masiv 
din care nu lipsește nimeni.

Cînd trecem prin Budești (km 26), 
îi zărim pe C. Grigore și G. Ciocan 
în avans față de pluton. Nici tenta
tiva lor nu rezistă. Sparge W. Ziegler 
și revine. G. Moiceanu își încearcă și 
*el șansele, talonat de doi colegi. Plu
tonul le spulberă însă ilmziilc. O 
scurtă reflecție; cicliștii noștri n-au 
forța să se rupă de pluton și să se 
•atașeze unei acțiuni; ei pot doar sâ 
ișp organizeze pentru a îndeplini o

compe-

16,30,
târziu dacă ținem scama de

în prima etapă a „Cupei Steaua^
Foto: A. Neagu 

misiune mai puțin nobilă, distructivă, 
și anume aceea de anihilare a ten
tativelor de evadare. Urmează o pe
rioadă de... odihnă, singura care con
vine (se pare) tuturor. Alte frămîn- 
tări ale plutonului sînt, apoi, anihi
late de grupul masiv. La km 35, în 
comuna Curcani, un grup de 7—8 
rutieri reușește să se desprindă, to
tuși, de pluton. Cînd trecem prin 
dreptul km 41,2 cronometrai ne a- 
rată că a trecut o oră de cînd s-a 
dat startul. Pe porțiunea de piatră 
cubică, dinaintea orașului Oltenița, 
grupul de fugari este ajans. Singu
rul cîștig pentru inițiatori este acela 
că vreo 10—12 alergători au rămas 
în urmă. La km 48 sparge N. Citi- 
meti și va pierde pînă la sosire a- 
proape 14 minute.

După întoarcere, pe o porțiusac de 
șosea descoperită, vîntui lateral 
schimbă fața cursei. Se formează mai 
multe grupuri de rutieri. în frunte 
s-a selectat an pluton de 20 de «ași*4, 
printre care s-au strecurat șt cîțiva 
cicliști fără... 
seama că au 
mai restrînsă, 
țumiți, încep 
etapă maraton (deși astăzi nu s-au 
parcurs decît 102 km), consumă apa

din bidoane. Cei rămași profită și se 
apropie.

I a Budești (km 76), fug din plu
ton C. Grigore, M. Rlndașu și Lazăr 
Marian. Pe.., urmele lor vin Rusu, 
Gera, Stoica, Moldoveanu, St. Sucîu, 
C. Gonțea, L. Zanoni și A. Laslo. In 
11 se poate rula bine, mai ales că 
printre fugari sînt alergători cu va
loare recunoscută. Lucrurile nu stau 
însă chiar așa. Ritmul cunoaște de,se 
încetiniri. Din urmă reușesc să vină 
la km 88 Moiceanu, Ardeleanu și 
Neagoc. La km 92, al ți 9 rutieri, 
printre care și Burlacu, se alipesc 
acestui grup fruntaș care nu știe 
să-și fructifice șansele. Sînt acum 
23 de alergători, adică jumătate din 
numărul panicipanților. Nu se poate 
spune că întrecerea n-a fost animată. 
Dar alternarea momentelor de comba
tivitate cu altele, lungi, de pasivi
tate, nesusținerea evadărilor cu toată 
forța (și 
intențiilor 
iată ce a 
cursei să
nu reflecte faptul că ne aflăm 
apogeul sezonului ciclist.

Finișul a dat loc la o luptă 
resantă. Emil Rusu — ciclistul 
în acest an
de campion al țării și s-a dovedii 
om de bază în echipa națională de 
contratimp — a sprintat lung și a 
„bătut" detașat plutonul. Clasament: 
1. Emil Rusa (Dinamo) a parcurs 
102 km în 2 
41,9 km) ; 
3. Șt. Sueiu 
lacu (Steaua}
se disputa etapa a H-a pe șoseaua 
București—Alexandria (130 km, start 
la ora 15,45 de la km 14), iar mîine 
etapa a 111-a (start ia ora 8,30 de 
la km 7, .șoseaua București—Ploiești, 
varianta Buftea).

volei care se dispută în localitate -— 
echipa Franței a întâlnit formația 
de junioare a României, pe care a 
întrecut-o cu 3—0 (6, 9, 14). Junioare
le noastre au luptat mult, dar insu
ficienta lor experiență de concurs 
și-a spus etrvîntuL în ultimul set, 
tinerele noastre voleibaliste au con
dus cu 10—2, reaîîzînd apoi 14—8. Ele 
s-au oprit însă aici, pierzînd setul 
la 14 (și cu aceasta și meciul) ca ur
mare a unor greșeli copilărești.

Al doilea meci de vineri, cel mai 
important al etapei, a opus echipa 
României formației reprezentative a 
Cehoslovaciei. Ca și în meciul cu 
polonezele, de acum două zile, volei
balistele noastre au acționat cu ma
ximum de combativitate șj se poate 
spune că au dat tehnic și tactic tot 
ceea ce pot. Din păcate, însă, po
tențialul Jor diu acest punct de ve
dere, ca să nu mai vorbim și de di
ferența de talie, este mult inferior 
celui al echipei cehoslovace.

După o ’upită care a durat 70 de 
minute, reprezentativa cehoslovaciei 
a câștigat cu scorul de 3—0 (10, 5, 5).

în’ultimul meci ai zilei, echipa Po
loniei a întrecut cu 3—0 (10, 13, 5) 
formația de tineret a țării noastre, 
care, asemeni celei de junioare, ma
nifestă prea multă timiditate în joc.

Clasamentul înaintea
(sîmbătă) :

Cehoslovacia
Polonia 
România 
România 
Franța 
România

înot: Bazinul Dinamo, de 
la ora 19,30 : România — Fran
ța (m).

Handbal: Teren Ciulești, 
de la ora 10 : turneu interna
țional feminin.

înot: Bazinul Dinamo, de 
la ora 19,30: România — Fran
ța (m). _•

Polo : Ștrandul Tineretului, 
de la ora II : Steaua-Voința. 
Cluj.

ultimei etape

firmă, fiind îșâ dau 
rămas într-o companie 
fruntașii zîtnbesc mul
să mănînce ca într-o

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

tineret
junioare

3 
7 
6 
ti
5
4

<12:1)
<10:51 

. ( 8:6) 
p. ( *18) 
p. ( 5:9) 
p. (0:12)

p. 
p- 
p.

CONSTANTIN FAUR

seriozitatea), abandonarea 
cu prea multă ușurință, 
făcut ca spectaculozitatea 

scadă, iar media orară să 
spre

iute- 
carc 

a îmbrăcat trei tricouri

Ii. 25:28 (medie ozaza 
2. Fr. Gera (Steaua), 
(Dinamo), 4. V. Bur- 
— același timp. Astăzi

HRISTACHE NAUM

MCORD IA PRONOSPORT: 222.680 UI Pt UM BUTETIN JUCAT 50%
.■premiile concursului Pronosport Nr. 33 din 20 august 

.067 : Premiul excepțional : 1 variantă a 75.000 lei tl au
toturism siGoda 1000 M.B. plus 26.509 lei) ; cat. I : 0,5 X 
333.543 leicat. a U-a : 3 x 8.487 lei ; cat. a Hl-a : 108,5 X 
338 lei.

. Premiul excepțional a fost obținut de participantul 
Sticlea Onisifor din București care avind și 0,5 premii 
•cat. 1, 1,5 premii la cat. a ir-a și 1,5 premii cat. a in-a 

un buletin 50%) a totalizat suma record de 222.680 lei.

de premii î 711.954 lei.

TBAGEREA LOTO DIN 25 AUGUST

următoare va avea loc vineri i 
București.

1967

septembrie

premiilor la concursul Pronosport nr. 33 începe 
Capitală marți 29 august 1967. iar în țară de aproxi

mativ sîmbătă 2 septembrie 1967.

IA 5 SEPTEMBRIE 1967, 0 NOUĂ TRAGERE
A AUTOTURISMELOR LOTO

t .Marți 5 septembrie 1967, LOTO-PRONOSPORT or
ganizează cea de a patra tragere a autoturismelor 

•din acest an, la care se atribuie:

— Autoturisme în număr NELIMITAT: „Re
nault 16“, „Skoda 1000 „Fiat 850" și „Tra
bant 691'* pentru 3 numere cîștigătoare din primele 
3 extrase.

— Premii în bani de valoare variabilă, pentru 3 
numere cîștigătoare din 4 extrase.

— Premii fixe în bani și 50 de excursii cu pe
trecerea Revelionului la Berlin (prin tragere la 
sorți) pentru variantele cu 2 numere cîștigătoare 
din 4 extrase.

Se efectuează 20 extrageri a cîte 4 numere din 
90. In total se extrag 80 numere.

Se atribuie premii pe 6 categorii.
Cu 40 lei puteți participa la toate cele 20 ex

trageri.
Luni 4 septembrie 1967, ultima zi de vînzare a 

biletelor.
•® Azi este ultima zi pentru dc-punerea buleti

nelor la concursul Pronosport nr. 34 de miine, du
minică, 27 august 1967, care beneficiază — în ca
drul premiului excepțional de 75.090 lei — de un 
autoturism „Skoda 1000 M.B.“ și 26.590 lei, în nu
merar, in afara premiilor obișnuite în bani.

Rubrică redactată de Administrația de stat Loto- 
Pronosport.

Canotaj : Lacul Snagov, de 
la ora 9 : concurs internatio
nal masculin între Dinamo 
București și reprezentativa 
R.S.F.S.R. ; în continuare, în- 
tîlnirca de tineret (f+m) din
tre orașele București, Arad, 
Timișoara și Pleven (R.P.B.).

întilnirea cu Alain Mosconi, Francis Luyce
și ceilalți valoroși înotători francezi

(Urmare 
din pag. 1)

înotătorii noș- 
șî-au încheiat 
pregătirile. Ei 

animați de do-

tri 
ieri 
sînt 
rința de a avea o
comportare eît mai 
bună în fața valo
roșilor sportivi fran
cezi și de a corecta 
cît mai multe din 
actualele recorduri 
ale țării.

• Cele iu ai inte
resante probe din 
primele două 
concurs vor 
m și 200 in 
100 m spate
m mixt, unde repre-

zile de 
fi 100 
delfin, 
și 400

zentanții noștri au
șanse de a se inter-
cala intre sportivii 
francezi. In cursele 
de craut oaspeții 
sînt de departe fa- 
vorițl, iar în cele de 
bras, Șoptereanu și 
Costa nu pol’ pierde, 
în mod normat, pri
mele două locuri. 
Interesantă va fi și 
ștafeta de 4x160 m 
fi decisă, probabil, de cratdiști.
• PROGRAMUL ÎNTRECERILOR 

-— SÎMBATĂ : 100 m liber : Scirier 
(R) 56,9 — Rousseau (F) 54,3 — 
Slavic (R) 57,3 — Cesaire (F) 
55,6; 200 m delfin: Belea (R) 
2:24.5 — Micaxd (F) 2:20,2 — 
Tat^(R) 2 : 22,6 — Ravctinghien (F) 

m liber: G. Moraru 
— F. Luyce (F) 
D. Gheorghe (R) 

Is. Vanacker (F) 
m mixt: V. Moraru 

(R) 2:25,9 — Vicente (F) 2:20,0 
— D. Naglu fR) ----------
Herdt (F) 2:24.0; 
m liber;

DUMINICĂ: 100 
Moraru (R) 63,4 —

în întilnirea cu 
francezi, să doboare recordul țării (64,5) 

în

Zeno Giurasa va incerca niiine, 
sportivii

mixt, care va

2:21,9; 1500 
(R) 19:20,1
17:08.4 —
19:10,8 — J. 
17:49,0; 200

2 : 25,2 — De 
ștafeta 4X100

m delfin: V. 
J. Pommat (F)

proba de 100 m spate

60.2 — V. Belea (R) 63,4 — Mi- 
card (F) 63,0 • 400 m mixt: Tu! 
(R) 5:13,8 — De Her<k (F)
5:05,5 — Nagy (R) 5:10,5 —
RaveKngWen (F) 5:05,3; 100 m 
spate: Șerban (R) 66,0 — Vicente 
(F) 61,8 — Giurasa (R) 64,5 — 
BaiHou-Durand (F) 64,5; 400 m li
ber: D. Gheorgbe (R) 4:45,8 — 
A. Mosconi (F) 4:09,2 — Giitter 
(R) 4:37,2 — Ltryce (F) 4:14,2; 
100 m bras: Costa (R) 69,9 — De 
Herdt (F) 72,2 — Șoptereanu (R) 
69,9 — Seni solie (F) 74,2; ștafeta 
4X100 m mixt. (In dreptul fiecărui 
concurent este trecut cel mai bun re
zultat obținut în acest an).

Punctajul îmîlnmî este cel clasic:
5— 3—2—1 în ptpbelc individuale și
6— 2 la ștafete.



Arbitru jocurilor
de duminică

U.T.A.—RAPID : A. T*op — 33r. Ve- 
can, Șt. Tat&os ((toți Oradea) ;

STEAUA—A.S.A. TG. MUREȘ : ’V. 
Dumitrescu — 'I. Hrisafi, N. Petri- 
ceanu (toți ^București);;

F. C. -ARGEȘ—ST. ROȘU : N. 
Mihăilescu — Em. Martin, L. Ștefan 
(toți București) •;

DrWAMO BUCUREȘTI—^UNIVERSI
TATEA -CRAIOVA : N. »ainea (Bîr- 
lad) — <D. Mac.o.vei, v. £»opa (ambii 
Iași) j

JIUL—PROGRESUL (se joacă da 
Hunedoara) : IM. Ratam (Iași) 
— S. DrăgxUici (Tr. -Severin), FI. D.u- 
mitriu (Craiova)

FARUL—PETROLUL : C. Petrea — 
AI. Paraschiv,, Tir. Coloși (toți Bucu
rești) ;

UNIVERSITATEA :OLUJ—BINAMO 
BACAU : C. Nițescu — E. 'Bucșe 
(ambii Sibiu), îM. I-spas (Mediaș).

în etapa de mâine:

Mai multă claritate tactică
Simbăta ® ziua avancronicilor ■ 

de elspă. Satisfacțiile și mai ales 
amărăciunile etapei trecute s-au 
mai estompat oarecum. ■Revenind 
apetitul .pentru iothal. bateriile 
optimismului s-au ireîncăeeat spon
tan. cu sau... fără molivaxe. Etapa 
viitoare .se ridică în fața .tuturor, 
promite fără excepție (a promite 
e nobil...), dar in fond famine 
enigmatică, iubitorii fotbalului și 
cronicarii ‘Sportivi caută cite ® 
gaură de cheie pe .unde -să .postă 
privi in interiorul fiecărei par
tide. Previziunile zboară pretutin
deni ca niște efemeride. In lumea 
fotbalului totul devine așteptare și 
speranță Kenăăscutâ.

Prima .etapă a fost, ân genere, 
lipsita de realizări tehnice. După o 
scurtă vacanță și o scurtă pregă
tire, cu -eteiilăvc ioriifieale .puțin 
sau de loc datorită neglijenței 
unor conduceri de secții și unui 
regie- le transferări cu paragraiie 
seci, .echipele -ne-au arătat <cu mici 
escepții vechea lor fizionomie. Și 
dacă totuși in .prima etapă echi
pele nu se exprimă -de obicei cu 
întreg potențialul, nu se găsesc în 
fonnă sportivă, aveau obligația să 
dovedească o condiție fizicii mai 
bună, să acționeze grupat cu ’li
niile de interdependență, să rea
lizeze o circulație de balon ra
pidă •și variată ca sens, pentru 
dezechilibrarea apărărilor adverse. 
Poate miine se Va observa că jo
cul echipelor noastre s-a mai -re
glat un pic. -Poate.

FOTBAL MJERCURJ SEARĂ

Atac la poarta caiibtănțenUor. (Fază din meciul Steagul 
-roșu — Elcw.ul, -disputat ia Jărașov, in cadrul primei etape 

a diviziei A).

Foto : A. Sabo-Jărașov

A doua etapă cuprinde partide 
in care, cu mici excepții, gazdele 
pornesc favorite. Meciul tuturor 
posibilităților ni se pare doaa- 
U.T.A. — 'Rapid, Arădanii, conduși 
de ’Lereter în apărare și coordonați 
de Tetescu la mijlocul terenului- 
vor -susține o partidă mai dificilă 
dcoit duminica trecută. Rapid, e 
chipă cam dereglată după ciști- 
garea campionatului, încercată de 
numeroase necazuri în vara a- 
ceasia, va lupta să nn piardă și 
chiar să ciștige cu gindul la lumea 
Giuteșliului și la Xrachia. Nu se 
poate .anticipa .decit o înfruntare 
între două voințe ia fel de pu
ternice șî de îndreptățite. 'Garni
tura tui F.C. Argeș (jucători «ou 
tehnică fină) insuficient asamblată 
din punct ’de vedere tactic va în
cerca să macine tenacitatea bra
șovenilor Și să se infiltreze pe 
lingă... Roma, proaspăta revelație 
a echipei lui Ploieșteanu. In par
tida Universitatea Cluj — Dinamo 
Bacău se infruntă două echipe 
adepte ale aceleiași concepții de 
joe : colectiv-constructiv-ofensive, 
bazată pe apăranea in linie, Jiul 
și Farul, două formații învinse 
in deplasare, -vor primi replica 
echipelor Progresul și "Petrolul, 
case în prima etapă au .pierdut 
pe teren propriu. Toate patru au 
nevoie de puncte și de moral. Jiul 
trebuie să ridice -pe o treaptă su
perioară tactica aa «elastică, circu
lația și eficacitatea atacanților, 
rezistența apărării ; Farul să se 

subtilizeze ’(prea mult mizează pe 
mingi -boaite, trimise in fața porții, 
nn care urmează să se arunce 
lancu) ; Petrolul să-și refacă jocul 
in atac (stricat cam de vreo doi 
aur) ,- iar Brogr.eaul să devină o 
colonic de bl al Iii ne cure să mun
cească -enorm. ’Publicul bucuneștean 

.•și A.S.A. Tg. Mureș se vor (cu
noaște reciproc. iRakai -și favlovici 
vor juca împotriva ’fostei lur echi
pe. Steaua va -ttrcerca, în maniera 
ei mai academică (nemaniîestată la 
Slaeău) să facă legătura eu s» tra
diție din ce in ce «nai îndepăr
tată. In sfrrșit, -Dinamo ®ucurești, 
sobră ca de obicei, armată in apă
rare și avidă de puncte, va lupta 
cu golgetcriH .campionatului trecut 
(Oblemenco) și cu intreaga echipă 
craioveană. obligată anul acesta 
(după destul rodaj) să-și ridice 
clasa jocului, nu doar să se mul
țumească cu reputația de invin
cibilă pe teren propriu.

Sperăm în jocuri mai bune. 
Este posibilă — și necesară — mai 
multă claritate taCticț. Echipele 
care vor continua să se exprime 

-confuz și intimplător vor găsi din 
ce in ce mai puțină înțelegere Ș> 
simpatie. Fiindcă în cazul lor ju
cătorii -Și antrenorii nu-și fac da
toria,

ălOMULUS IlALABAN

Selecționata Berlinului occidental - Selecționata 
Bucuresliului-■>

O selecținnată formată din jucători .ai cluburilor bucureștene va 
susține -miercuri, 30 august, primul meci internațional din acest sezon, 
in ’compania selecționatei Berlinului occidental. Așadar, prima -confrun
tare internațională mai interesantă are loc .în deplasare și va supune, 
fără îndoială, pe jucătorii aioștri unui serios -examen, cunoscută fiind 
valoarea fotbalului practicat 'de gazde.

în vederea acestei partide, joi seară pe stadionul Republicii a avut 
loc un joc «fie antrenament între fotbaliștii bucureșteni. Alcătuită cu 
jucători de la Dinamo și Steaua (exceptînd doar pe fundașul Lupescul 
selecționata Bueureștiului a fost opusă Rapidului. Menționăm din capul 
locuiții ;nâ această partida de verificare, disputată In fața câtorva 
mii de spectatori, nu ne-a edificat prea mult .asupra -potențialului de Joc al 
selecționatei, deoarece majoritatea .fotbaliștilor nu au încă o formă spor
tivă bună (de unde putem trage concluzia că perioada pregătitoare nu 
a fost judicios folosită), ei prezentind in continuare lacune in pregă
tirea fizică și tactică, lacune semnalate de noi atât in cronicile meciu- 
rilor primei ®tgpe de campionat, cit Și în articolul publicat 
ân ziarul nostru de ieri, lată <de <os considerăm că intr-o asemenea 
conjunctură partida internațională de săptămina viitoare vine cam 
„peste anină** pentru jucătorii noștri. Cum insă obligațiile privind jocu
rile internaționale trebuie respectate, intilnirile, indiferent de rezultat, 
constituind pentru fotbaliștii română ocazii de maturizare, amicalul 
cu selecționata .Berlinului occidental se înscrie pe această linie.

.Alcătuită deci cu jucători de la Steaua și Dmamcț, care, după 
cum se știe, au mai -evoluat în Berlinul occidental și cunosc intr-o oare
care măsură jocul viitorului adversar, selecționata noastră ar putea ob
ține un rezultat onorabil.

Ieri dimineață, ni s-a comunicat și formația probabila care va fi 
aliniată miercuri seară : Haidu — Sătmăreanu, Nunwelller III, Du
mitru Nieotae, Hâlmăgcanu — Gkergheli, D. Popescu — Lucescu, Soo< 
Voinea, Nunweiller VI. Tați aceștia și alți cîțiva vor putea fi urmă
riți din nou miine la București, în cadrul jocurilor de campionat pe 
care Steaua și Dinamo le susțin pe stadionul „23 August".

Antrenorii cu care am stat de vorbă, și care se ocupă în principal 
de alcătuirea acestei selecționate, nu sînt nici ei mulțumiți de forma 
pe care o au jucătorii la această oră. Nemulțumirea lor -fiind cu atît 
mai mare cu cit n-au putut lucra la omogenizarea lotului de care 
dispun. Ei speră, însă, ținînd seamă de experiența internațională a 
edier mai mnlți dintre jucători, ca omogenizarea să se realizeze totuși 
din mers, deoarece -după cum se poate -remarca și din alcătuirea for
mației -acești fotbaliști nu joacă pentru -prima dată împreună.

La nnCiul nostru, ’nu putem decit -să... sperăm împreună cu ei și 
să așteptăm o comportare bună de la fotbaliștii cave alcătuiesc selec
ționata orașului -București.

Plecarea lotului de fotbaliști români >în "Berlinul ’occidental mr- 
rrtesză -să -se facă ioni dimineață.

C. M.

ȘTIRI,
MECIUL JIULvPROGRESUL

SE DISPUTA LA HUNEDOARA

Deoarece stadionul din Betroșeni 
este în reparație, Jiiîl Va disputa 
meoiiil său de miine, cu Progresul 
București, la ’Hunedoara. î-n vede
rea acestei înfîlniri, .echipa mine
rilor a susținut țoi, >pe stadionul 
Corvinul din Hunedoara o partidă 
amicaTă cu Mureșul Deva. -Datorită 
jocului maj simplu, -mai efreaee, ca 
și a formei -excelente -demonstrate 
de portarul -oaspeților, TJjvari, 
Mureșul a ciștigat cu 1—® (1—>0). 
Unicul gol afl meciului a Tost în
scris de (Belea. In mm. 43. Antre
norul Jiului, Coidum, ne-a comu
nicat următoarea formație pentru 
jocul de duminică : Zamfir — 
Sinia. Staker, GeorgevicL Hohrescu 
— Libardi, -{Sandu — Achim. <Ca- 
sandra (Peronesou;), lomesou. fltaidiu.

VOTCU ALBTJ 
corespondent principal

PROGRAMUL MECIURILOR 
DE MTINE DIN CAPITALA

Stadionul „23 Augusl"
Ora 15: Steaua — A.S.A. Tg. 

Mureș (cat. A).

ȘTIRI
Ora If?-: Dinamo -București — 

Universitatea Cvaiwa -'(cat. Ăl).
Teren -Gloria

Ora 11;: Metalul București — 
Siderurgistul Galati (cat. BJ.

Stadionul Ciulești
Ora 1:1 •: -Rapid C. F. rBtiaurești— 

S. N. Oltenița (cat. -C).
MECIURI DE PREGĂTIRE

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
ENERGETICA CRAIOVA 5—1 
(3—lj. In vederea -meci’ului de 
duminică, cu Dinamp București, 
studenții nraioveni s-tau antrenat 
în «ompania formației de (catego
rie orășenească Enențetica Craio
va. ’.Divr/ionarii șkau ântre.cut ad
versarii icu scorul de ;5—1 1(3—1) 
prin .punctele înscrise de -Oble- 
menco .(2), Marian Popescu (2) 
și Miță.

Jn’urana.aeestor verificări, antre
norii vor-alinia,-probabil, următoa
rea formatter. Pilcă—Mihăilescu, 
Marin Marcel, Bîtlan, Deliu — 
Strimbeanu, Ivan — Niță, 'Marian 
Popescu, Oblemenco, biirlogea- 

Rezerve Oprea. Cîrciumărescu 
șl Stănescu.

V. ȘTEFANESCU — coresp.

„Deși s-n vorbit Joarie miilt in presa spor
tivă despre îmbunătățirea ailttății arbitraje
lor la meciurile de Jatbal, ani rrămas dezamă
git de ceea ce am văzut duminica treaidă în 
partida <dmtre jormafiile Ceahlăul Piatra 
Neamț și CSJil.S. lași. :Cu toate că sini din 
Piatra Naamiț ,și simpatizez, .cum este și fi
resc, echipa locală, .nu ,pot trece >cu vederea 
arbitrajul de la meciul .menționat, care a ‘fost 
evident părtinitor pentru gazde. £dhipa Ceah
lăul a fost învinsă pe drept .de -CdS.M.S., care 
s-a dovedit superioară in jpc, dar arbitrii au 
făcut ‘tot casa ce au putut ca ~să împiedice 
victoria oaspeților. Am ,văzut de multe ori 
cum arbitrii de tușe midiaau .automat stegu- 
lefele aind jucătorM ieșeni se ttflau în situații 
favorabile de gal. Oar cel mai mult a greșit 
arbitrul ele -centru (N. Slihăilesau in. r.) care 
nu m-ncțiom decit faulturile .comise de oas
peți. După pe .echipa din lași a înscris pri
mul gol, arbiirul tie centru >a căutat cu .„lumi- 
harea“ un ,,11 metri“ in favoarea Ceahlăului, 
deoarece gazdele nu erau m stare să fructi
fies ocaziile <ae te aveau, dn /vele din trrmă sa 
găsit prilejul: >la un duel aerian cu adversa- 
nll isâit, lOlteanu s-a aruncat Ha pămint și ar
bitrul n-a intirziat să fluiere lovitură de pe
deapsă. In continuare, meciul a 'fost presărat 
cu multe faulturi comise de localnici, dar ne- 
Scmeționate de arbitru. Spre ^sfirșitul jocului, 
jeșerin au înscris cel de-al doilea gol obținând, 
pe merit, victoria, întruoit au fost evident mai 
6tmi decit .adversarii lor. Purtarea arbitrilor 
A-ttf trebui, insă, trecută cu -vederea. Aseme- 
tiea arbitraje depreciază calitatea jocurilor, ăau 
ocazia comiterii unor acte nesportive și duc la

.„răzbunări" alunei etnd echipelor -aaspe le va 
veni rîndu’l să facă oficiul de gazde".

Cele de mai sus reprezintă conținutul unei 
scrisori primite din Piatra 'Neamț, al -cărei 
adresant ne rămîne necunoscut, -deoarece nu 
i-am putut descifra semnătura. Este -păcat, 
întrucît fîndurile stfle dovedesc un frumos 
.exemplu de dhiectrvltate și sinceritate. Iar 
asemenea exemple sini ineg, din nefericire,

DIALOG
CU 
CITITORII
puține. Primim, în schimb, .la redacție nu
meroase scrisori in care afbitrii sint in mod 
nejust apostrofați tocmai pentru ea s-au do
vedit corecți Și nu au părtinit echipele gazde. 
Nai sperăm, totuși, că numărul acestor scri
sori tendențioase va descrește pînă la dispa
riție jȘi că, în același timp, vor spori luările 
de poziție obiective, singitrule în măsură să 
ajute la redresarea fotbalului tdin țara noastră.

Referitor la meciul amintit mai sus, avem

*și noi de -pus unele întrebări : De ce au admis 
organizatorii pătrunderea în incinta stadio
nului a -peste 200 de persoane străine"? Nu 
cumva tocmai prezența acestora i-a determi
nat >pe arbitri să fie mai „amabili" cu gaz
dele ?

★

Unele aspecte intevesante ale problemei ar
bitrajelor le ridică -intr-.o scrisoare adresată 
redacției și cititorul Gh. Dobrescu din Reșița. 
In calitate de arbitru de fotbal de categoria 
I, deci cu experiență rin această activitate, 
tov. Dobrescu se -ritl'eră Îndeosebi -la căile de 
promovare a afbitrflor, la calitățile pe care 
aceștia trăbuie să is întrunească, la repartiția 
lor judicioasă în toate regiunile.

Sintem de acord cu cititorul nostru că pen
tru .a îi un bun afbitru nu -trebuie să fi -fost 
neapărat jucător .de .divizia A sau să ai o 
anumită profesie .de bază, -ci ssă întrunești cali
tățile impuse de această activitate, printre 
care : perspicacitate, autoritate, obiectivitate și, 
-bineînțeles, perfecta cunoaștere a regulamentu
lui de Joc. împărtășim, de asemenea, opinia 
sa că decalajul existent antae mumăcul arbi
trilor bucureșteni din corpul republican și al 
acelora provinciali este prea -mare, -precum și 
observația că delegările arbitrilor nu se fac 
întotdeauna cu discemămintul neeesar. -Sperăm 
că toate aceste lucruri vor fi în atenția noului 
Colegiu de arbitri, care le va da -rezolvările 
CMteșpuazătoare.

C. FIRĂNESCU

C.S.M.S. IAȘI — MEDICINA 
IAȘI 3—2 (0—0). După cum arată 
și scorul, C.S.M.S. a învins greu pe 
.Medicina lași care activează ia 
campionatul -categoriei iC. Au 
marcat: Gavrilă (min. 56), Lupu- 
lescu (min. 57) și Ștefănescu (min. 
75}, respectiv Leahu (min. 46), 
Dănilă (min. 85). în min. 50 Ro- 
milă a ratat o lovitură de la 
M m.

D. DIACONESCU 
coresp. principal 

IN MECI AMICAL, DUNA-REA 
GIURGIU - BENCOVSCHI BiALA 

fR.P.B.) 3-1 12-0)
De ourînd, pe stadionul din 

portul orașului Giurgiu s-a dis
putat tradiționalul meci amical 
internațional de -fotbal dintre 
echipa locală Dunărea și forma
ția BencovscW Biala, -din catego
ria B a campionatului R. P. Bul
garia. latîlnirea, pate a plăcut 
celor peste 3 000 de spectatou. 
s-a încheiat cu victoria fotbaliș
tilor giurgiuveni, la scoru an 
3—1 (2—&). Au .înscris : Lungii 
(min. 42, 80) și Crăciun (ruin. 1'1) 
pentru gazde., respectiv Dimitrov 
(min. 73). Foarte bun arbitrajul 
prestat de Stan -Ștefan — Giur
giu.

în fdeacriidere, a avut loc -un 
meci de „veterani-, foști jucători 
ai echipelor Olimpia și Dunărea. 
A învins Olimpia cu 3—2 -11.

TR. BARBĂLATÂ — coresp.



iCampionul de tenis al tării noastre, maestrul emerit al sportului Ion Țiriac.
Foto : A. Neagu

ESCALE PE MERIDIANELE TENISULUI ■ ■■

După victoriile românești din „Circuitul italian1'

perfor- 
din a- 

de tur- 
ediție

aceste trei importante 
înscrise în calendarul 

internaționale de tenis, 
României a cules nu mai

titluri la simplu

coasta Adriaticel 
Riccione — și o

între două „reprize" de tenis in
ternațional, abia sosiți din pen
insula italiană și pregătindu-se 
pentru noi concursuri, cei doi ași 
români ai rachetei, Ion Țiriac și Ilie 
Năstase, ne-au dat amănunte ine
dite de Ia ultimele lor turnee, îm- 
părtășindu-ne totodată cîteva din 
planurile de viitor.

Tiriac este incontestabil 
merui „Circuitului italian" 
cest an. suită tradițională 
nee. euprinzind la actuala 
etapele Senigalia — Riccione — Via
reggio. în 
concursuri 
Federației 
campionul 
puțin de 7 victorii finale, cîștigînd 
două din cele trei 
masculin.

De două ori pe
— la Senigalia și 
dată pe cea a Mării Mediterane — 
la Viareggio — un lot select de te- 
nismani din Europa și alte conti
nente și-au dat întîlnire în fața fi- 
leului alb pentru a tranșa rivali
tăți mai vechi sau pentru a face 
o primă cunoștință. Garniturii com
plete a italienilor, în frunte cu 
inepuizabilul Nicola Pietrangeii și 
posibilii săi succesori. Majoli și 
Tacchini. i s-au adăugat nume cu
noscute ca englezul Taylor, spanio
lul Arilla, iugoslavul Iovanovici, 
ecuadorianul Zuleta, chilienii Cor
nejo și Pinto Bravo. Și, bineînțeles, 
reprezentanții culorilor românești

1 — Țiriac și Năstase. Aceștia din 
urmă aveau să domine, cu autori
tate chiar. întregul 
competiții.

— Dacă o victorie 
totdeauna prețioasă, 
cursurile italiene îți

ansamblu de

în turneu este 
cele din con- 
oferă satisfac-

I8E0TEH1
Programul turului campionatului 

republican masculin
Categoria A

ETAPA I, 3 SEPT. 19€7

Textila Cisnădie — Politeh. Tim. 
Steaua Buc. — Dinamo Brașov 
Dinamo Bacău — Dinamo Buc.
Rafinăria Teleajen — C.S.M. Reșița 
Univ. Cluj — Univ. București

ETAPA a II-A, 10 SEPT.

Univ. București — Textila Cisnădie 
C.S.M. Reșița — Univ. Cluj
Dinamo Buc. — Rafinăria Teleajen 
Dinamo Brașov — Dinamo Bacău 
Politeh. Tim. — Steaua București

JSTAPA A ni-A, 17 SEPT.

Textila Cisnădie — Steaua Buc. 
Dinamo Bacău — Politeh. Tim. 
Rafinăria Teleajen — Din. Brașov 
Univ. Cluj — Dinamo București 
Univ. București — C.S.M. Reșița

ETAPA a IV-A, 24 SEPT.

C.S.M. Reșița — Textila Cisnădie 
Dinamo Buc. — Univ. București 
Dinamo Brașov — Univ. Cluj
Politeh. Tim. — Rafinăria Teleajen 
Steaua Buc. — Dinamo Bacău

ETAP'i A V-A. 1 OCT.

Dinamo Bacău — Textila Cisnădie 
Rafinăria Teleajen — Steaua Buc. 
Univ. Cluj — Politehnica Tim. 

Trave-

este
care
a pierdut în

foarte 
se află.

ții în plus... — ne mărturisea Ion 
Țiriac, la redacție. In intreaga lume 
a tenisului este prea binecunoscut 
faptul că în Italia este foarte greu 
să ciștigi împotriva gazdelor. De 
aceea, cele două victorii ale mele 
Ia Senigalia și Riccione, la primul 
turneu intrecindu-I pe Pietrangeii 
in finală, îmi îmbogățesc frumos 
palmaresul. Ca să nu mai spun că 
o „finală românească” Ia Riccione 
constituie un punct de satisfacție 
deosebită. Ilie il Învinsese pe Pie
trangeii in acest concurs, prezen- 
tindu-se la ultimul meci cu serioase 
veleități. Dar am ținut neapărat 
să-mi iau revanșa pentru înfringe- 
rea din semifinala de la 
munde și am reușit !

Campionul nostru 
mulțumit de forma în 
I,a Viareggio, e drept, 
fața lui Bora Iovanovici. în vizibilă 
revenire. Iugoslavul fusese însă 
condus cu 6—4, 5—2 și mecibal (iar 
apoi cu 4—0 în ultimul set) și doar 
o răsturnare surprinzătoare a jocu
lui l-a transformat din învins în 
învingător. Un amănunt de reținut: 
pentru prima oară după zece ani, 
de la începutul „erei lui Pietrange
ii” un alt tenisman european a fost 
pus cap de serie într-un concurs 
peninsular la Viareggio — Ion 
Tiriac

— Am jucat trei finale la dublu 
și am cișligat două — ne reamin
tește partenerul campionului, tînă- 
rul Ilie Năstase. I-am învins în fi
nală pe Majoli-Tacchini și Pietran- 
gcli-Arilla. Am pierdut la Taylor- 
McKenzie intr-un meci disputat 
mai mult in „nocturnă" cind. in 
intunericul serii. trebuia să ghi
cești mingea care nu se mai vedea.

Unlv. București
C.S.M. Reșița —

ETAPA A

— Dinamo Brașov
Dinamo București
VI-A, 8 OCT.

Textila Cisnădie
Dinamo Brașov
Politehnica Tim. ____ _______
Steaua Buc. — Univ. Cluj
Dinamo Bacău — Rafinăria Teleajen

ETAPA A

— Dinamo Buc.
— C.S.M. Reșița
— Univ. București

VII-A, 15 OCT.

Raf. Teleajen — Textila Cisnădie 
Univ. Cluj — Dinamo Bacău 
Universitate. Buc. — Steaua Buc. 
C.S.M. Reșița — Politehnica Tim. 
Dinamo București — Dinamo Brașov

ETAPA A VIII-A, 22 OCT.

Textila Cisnădie — Dinamo Brașov 
Politehnica Tim. — Dinamo Buc.
Steaua Buc. — C.S.M. Reșița 
Dinamo Bacău — Univ. București
Raf. Teleajen — Universitatea Cluj

ETAPA a IX-A, 29 OCT.
Cluj — Textila Cisnădie 
București — Raf. Teleajen
Reșița — Dinamo Bacău

Univ.
Univ.
C.S.M . , ______________
Dinamo Buc. — Steaua București 
Dinamo Brsșov — Politehnica Tim.

Jocurile de acasă ale echipei Ra
finăria Teleajen se vor disputa la 
Ploiești.

- '

am jucat destul de bine in 
la simplu, mai bine ca la

compania tenismanei 
Helen Gurlay.
aci încolo ? întrebăm, 
viitoarele noastre es-

Cred că 
Italia și 
București cu Spania, cind l-am lă
sat pe Gisbert să ne ia meciul...

Pe lingă aceste două victorii ale 
echipei noastre de dublu mascu
lin, mai sînt de notat alte trei — 
la dublu mixt — obținute de Ion 
Tiriac, în 
australiene

— Si de
— Dintre

cale se distinge, in primul rind- 
Mamaia — spune Tiriac. Ne pre
gătim acum să fim gazde de tur
neu internațional. Ediția din acest 
an a tradiționalei noastre compe
tiții, dotată cu „Cupa Mamaia", Se 
anunță mai interesantă decit cele 
precedente.

Să sperăm că viitoarele între
ceri ne vor oferi noi prilejuri de 
a scrie rinduri bune despre cei 
care reprezintă cu succes culo
rile noastre în marea arenă a te
nisului.

RADU VOIA

umani
Actualități

A FOST AMÎNATA PRIMA ETAPA A RETURULUI CATEGORIEI „A" 
MlINE, PRIMELE MECIURI DIN RETUR ÎN „B"
SPARTAK PRAGA SI SPARTAK VARNA SI-AU ÎNCHEIAT TURNEELE 

ÎN ȚARA NOASTRA
NE VIZITEAZĂ DOUA ECHIPE

BITTEROISE
FRANCEZE: LA VOULTE Șl A. S.

stu- 
exa- 
amî- 

acest 
din

O Duminică urma să înceapă 
returul campionatului republican 
de rugbi. Dar, la cererea unor e- 
chipe care au în componenta lo
turilor respective numeroși 
denti aflați în sesiune de 
me ne, etapa a XlI-a a fost 
nată după 1 decembrie. în 
fel, primele jocuri oficiale 
principala competiție internă de 
rugbi vor putea fi urmărite cu o 
săptămînă mai tîrziu, pe 2 și 3 
septembrie (etapa a XlII-a).

• Se reiau, în schimb, întrece
rile din cadrul categoriei B, se
ria I, în cadrul căreia sînt pro
gramate următoarele partide: 
Politehnica Timișoara — Universi
tatea Timișoara, Vulturii Timi
șoara — Chimica Tîrnăveni, Mi
nerul Lupeni — C.S.M. Sibiu, In
stitutul de mine Petroșeni — Jiul 
și Electroputere Craiova — Me
talul Turnu Severin. După cum 
se vede, etapa I a returului din 
această serie cuprinde, printre 
altele, două derbiuri locale deo
sebit de interesante, cele de la 
Timișoara și Petroșeni.

In celelalte serii întrecerile vor 
fi reluate la 3 septembrie (Bucu
rești) și 10 septembrie (seria a 
II-a).

9 în continuarea turneului în
treprins în țara noastră, echipa 
de juniori a clubului Spartak 
Praga a jucat în compania juni
orilor de la Rapid (antrenor. 
Anton Groman). Au învins tinerii 
rugbiști bucureșleni cu scorul de 
21-3 (8-0). Realizatori: Oprea — 
o lovitură de pedeapsă și 
transformări. Mitan. Ionel 
garu și Miclescu — cile o incer-

trei 
Do-

COLȚUL SPECIALISTULUI

Apărarea prin deplasare

I
i
I
I
I
I
I
I 
I
I

Pregătirea tehnică a boxerului 
pleacă de la însușirea unei poziții 
corecte a gărzii, din care să poată 
acționa cu îndemînare și siguranță 
în orice împrejurare a luptei. Ac
țiunile din box cuprind mișcări 
fulgerătoare, voluntare sau invo
luntare, unele în viteză, altele în 
forță, în atac sau apărare, pentru 
diminuarea rezistenței adversarului, 
în acest scop, echilibrul corpului 
și în special al trunchiului, trebuie 
asigurat printr-o poziție corectă a 
picioarelor în deplasări, formînd o 
bună bază de susținere a oricăror 
acțiuni întreprinse. Eficacitatea 
mișcărilor de atac îmbinate cu cele 
de apărare constituie factorul prin
cipal al luptei. De modul cum se 
desfășoară întreaga gamă a mișcă
rilor tehnice, depinde măiestria bo
xerului. Valoarea lui nu constă 
deci numai în a lovi corect și pu
ternic, ci în armonizarea tuturor 
acțiunilor, în orice ocazie ivită.

Deplasarea este unul din mijloa
cele de apărare, care se folosește 
pe tot timpul luptei. Ea necesită 
un studiu amănunțit teoretic și în 
special o exersare practică. Scopul 
deplasărilor este de a înlătura o- 
biectivul din linia de atac, ținînd 
seama că o țintă mișcătoare este 
maj greu de atins. Pe de altă parte, 
ea poate produce o dezorientare 
și un dezechilibru în acțiunile ad
versarului. Deplasarea trebuie să 
devină o acțiune derutantă, cu po
sibilități de surprindere. Boxerul 
se deplasează continuu, nu însă fără 
un scop. El urmărește adversarul, 
sau se retrage cu ușurință și în
demînare din fața acestuia, ripos- 
tînd simultan prin lovituri precise 
în punctele vulnerabile.

Relativ la deplasare, Gene Tu- 
ney, fost campion mondial la ca
tegoria grea, spunea : „pentru a mă 
deplasa în ring cu spatele, alergam 
zilnic 5—7 km în această poziție. 
De aceea am izbutit să mă retrag 
atît de ușor și rapid din calea 
atacurilor impetuoase ale lui

I Dempsey, care deplasîndu-se înainte 
nu mă putea ajunge, datorită atît 
vitezei, cît și siguranței pe care o 
realizasem în această acțiune”.

Trebuie evitată orice deplasare
I în ring, care prin amplitudinea sa 
’ modifică echilibrul corpului în miș

I

înscris 
a ali-

care. Pentru oaspeți a 
Pospisyl (încercare). Rapid 
niat formația: Simion —Stanciu, 
Cezar, Rujoiu (Mocanu), Toma — 
Nicolescu (Rujoiu), Ionel — Mi- 
clescu, Ghelțu, Dogaru — Ata- 
nasiu, Mitan — Oprea, Vasilcan, 
Toporîște. Apoi, în ultimul joc 
din cadrul turneului, Spartak Pra
ga a evoluat la Năvodari, avînd 
ca parteneră formația locală 
(antrenor, Valeriu Gușanu). Vic
toria a revenit gazdelor cu 24-0 
(3—0). Au înscris: Larie — două 
încercări, Nache și Pavel — cite 
o încercare, Cristea — două lo
vituri de pedeapsă și două trans
formări și Gioglovan — o trans
formare.

într-un alt joc internațional, 
Spartak Varna (seniori) a în- 
tîlnit formația de juniori a Con
structorului. Rugbiștii bulgari au 
terminat victorioși cu scorul de 
6—0 (0—0) prin încercarea 
lizată de Chiru Hristov.

<9 La 17 septembrie este 
gramat în Capitală primul 
internațional de rugbi 
Steaua și La Voulte (Franța) 
su ține un scurt turneu în 
noastră. Rugbiștii francezi 
mai juca cu Grivița Roșie 
septembrie) și Politehnica 
(24 septembrie). O altă 
franceză care ne va vizita 
va fi A. S. Bitteroise. Ea va 
primul meci în România cu 
biștii de la Grivița Roșie, în 
de 24 septembrie. Apoi, pe 
septembrie, A. S. Bitteroise 
evolua la Cluj, în compania A- 
gronomiei. iar la 1 octombrie va 
juca la București, cu Dmamo.

(t. st.) 
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care. Prin deplasări, nu trebuie să 
se înțeleagă sărituri în ting.

în timpul deplasărilor, piciorul 
dinapoi urmărește pe cel dinainte 
Ia distanța convenabilă, totdeauna 
aceeași, asigurînd echilibrul perfect 
al corpului. Cînd baza de susținere 
este prea mare, acțiunile devin 
greoaie, încete și obositoare, iar 
cînd este prea mică, echilibrul se 
pierde din cauza modificării neco
respunzătoare a punctului de spri
jin (picioarele). Deplasările se exe
cută în mod natural, înainte, îna
poi, la stînga sau dreapta etc., cu 
pași mici și cu genunchii puțin în
doiți, ca să permită elasticitatea 
în acțiune. Cu cît viteza deplasă
rilor este mai mare, cu atît efectul 
scontat este mai ușor de realizat

Pentru însușirea corectă a teh
nicii deplasărilor, pregătirea boxe
rului va comporta două faze : în 
faza I, deplasările se execută pe 
vîrful picioarelor, alunecînd con
tinuu în contact cu podeaua. A- 
ceastă mișcare este mai înceată, 
mai dificil de însușit la început 
pînă cînd se consolidează deprin
derile. Deplasările se fac din am
bele poziții de gardă (pe stînga și 
pe dreapta). Concomitent cu acest 
sistem de deplasare, trunchiul se 
îndoaie lateral (stînga sau dreapta), 
descrie mișcări de rotație. în a- 
ceastă fază intervin și mișcările 
brațelor cu diferite acțiuni simple 
de atac și apărare, adică : un braț 
atacă, celălalt apără una din părți. 
Aceste exerciții de brațe se exe- 

pe loc, apoi cu
Aceste exerciții 
cută la început 
deplasări.

Faza a II-a : 
rilor, picioarele 
nativ de îa podea, 
prea sus, mărindu-se astfel șî vi
teza în execuție. în această -ă 
se poate folosi întreaga gamă a 
procedeelor tehnice.

Antrenorul va stabili exercițiile 
pe reprize, cu accent pe deplasări, 
atac cu paradă, eschive, blocaj, a- 
vînd distanță corespunzătoare între 
elevi. Se urmărește atacul continuo 
cu ambele brațe din deplasare sau 
de pe loc, viteza la început fiind 
mică, apoi medie. Se pot organiza 
4—6 reprize a 2—3 minute.

de

in 
se

timpul deplasă- 
desprind alter- 

fără a le ridica

PETRE ALEXANDRESCU
antrenor de box

Un sfert de vtm, 
de existență

Echipa de rugbi Gloria, din 
categoria A. și-a sărbătorit recent 
un sfert de veac de existență.

înființată în 1942. sub denumi
rea de Rogifer. această echipă 
creată și susținută de cîțiva spor
tivi entuziaști, printre care George 
lonescu, Tita Radulescu. ing. Ni- 
colue Trifan, George Oprescu. ing, 
Vlad Vranianici și Toma Moldo- 
veanti, a desfășurat, în ciuda 
greutăților de care s-a izbit, o 
activitate rodnică, maî întîi în 
cadrul categoriei „Promoție" 
(1942), apoi la „Onoare" (1943— 
1944).

După Eliberare, condițiile de 
desfășurare a activității echipei 
s-au schimbat radical. Gloria dis
pune astăzi de o bază sportivă 
proprie și de un Iot de jucători 
talentați, muncitori și tehnicieni 
ai uzinelor „Republica". De-a 
lungul anilor, echipa a beneficiat 
de asistența tehnică a unor antre
nori cu o excelentă reputație ca 
maestrul emerit al sportului Gh. 
Pircdlăbescu, Al. Carnabel. T. 
Diamandi și T. Moldoveanu. Kc- 
tualul antrenor al echipei este Z. 
Buzoianu. Toate acestea explică 
și succesele frumoase pe care lc-a 
obținut : Gloria s-a numărat prin
tre finalistele „Cupei României'' 
și s-a situat pe locuri fruntașe în 
unele ediții ale campionatului re
publican. Aceeași formație a avut 
o comportare remarcabilă în tur
neele susținute peste hotare. în 
Polonia șî Republica Democrată 
Germană. Este de subliniat, tot
odată. că la Gloria s-a creat o 
puternică pepinieră de juniori, de 
a cărei pregătire se ocupă cu 
multă tragere de inimă antrenorul 
Dor el Dumitrescu.

Redacția noastră urează rug- 
bîștilor de la Gloria noi și fru
moase succese ’
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SCRIITORII CLASICI ROMANI SI SPORTUL'

Alccsandri - despre lupte

Primii maeștri ai sportului la orientare
turistică-două fete

GEORGETA L1ȚA și MARIANA ABRUDAN
Printre sportivii dis

tinși — recent— cu ti
tlul de maestru al spor
tului sînt și două tinere 
care practică un sport 
mai puțin cunoscut de 
marele public. Aceste 
două sportive, Georgeta 
Liță și Mariana Abrudan. 
nu se întrec pe gazonul 
sau pe pista stadionului, 
ori prin sălile de sport, ci 

văile munților, în desi
șul* codrilor pe care îi 
străbat — contracrono- 
metru — cu ajutorul bu
solei și al hărții.

Din anul 1964, de cînd 
se organizează campio
natul republican de orien
tare turistică, Georgeta 
Liță și Mariana Abrudan 
au cucerit toate titlurile 
pe echipe fete.

Să
— pe scurt — pe aceste 
două
maeștri ai sportului la 
orientare turistică :

Georgeta Liță: practi
că turismul competițional 
din 1955 și face parte din 
ac^iația sportivă Ecranul 

_ ^ești. Este de pro
fesie proiectantă.

Mariana Abrudan : 
luat parte pentru prima 
oară la un concurs de 
orientare turistică în 1960; 
ca și colega ei de între
ceri este proiectantă și 
face parte tot din aso
ciația sportivă Ecranul.

în fotografie : George- 
ta Liță și Mariana Abru- 
dan cu una din numeroa
sele cupe cîștigate în ulti
mii ani.

. .la meciul de fotbal 
dintre echipele de vete
rani ale Ungariei și Aus
triei (scor 5—1), disputat 
recent la Budapesta, au 
asistat peste... 50 000 de 
spectatori ? Mai mulți 
decît la o întîlnire a pri
melor reprezentative! Din 
echipa maghiară au fă
cut parte, printre alții, 
Grosics, Bozsik, Hideg- 
kuti, Csordas, Buzanski, 
Budai, iar în formația 
austriacă au evoluat He
rnan, Horak» Hammerl, 
Hofer etc.

...in S.U.A. și-a făcut 
apariția un nou decatlo- 
nist redutabil, care n-are 
maj mult de 20 de ani ? 
Este vorba de Ric Sloan, 
care a „adunat** 7 869 de 
puncte, cu următoarele 

performanțe: 100 m: 10,7; 
lungime : 6,85 ; greutate : 
13,42 m; înălțime: 2,07 m;

400 m : 43,6; 110 m gar
duri : 15.2 ; disc : 47,36 ; 
prăjină : 5 m ; suliță : 
35.28 (avînd însă o con-

•. .englezii au editat un 
volum care cuprinde is
toria ultimului campio
nat mondial de fotbal ? 
Este vorba de un volum 
de 310 pagini, format 

28 X 22 cm care cîntăreș- 
te... 1.800 kg ?

Vorbind despre vechimea 
sportului luptelor, Vasile 
Alecsandrl spunea : „Lupta 
trupească era la romani un 
exercițiu zilnic, care sluja 
a forma ostași pentru răz
boaie și care era totodată 
o petrecere precum șt un 
mijloc -»•—>-
sfezilor

Acest 
mis și 
bucurîndu-se în trecut, ca 
și astăzi, de multă popu
laritate. „Asemene și la ro
mânii 
pească 
chime 
nește 
munți r- 
luptătoru este incungiurat 
de stimă și respect, pre
cum odinioară la Roma 
gladiatorii cei mai vestiți",

Trînta se bucura de mare 
popularitate, sta la loc

de a pune sfîrșit 
particulare".
sport a fost trans- 
poporului nostru,

de astăzi lupta tru- 
au rămas din ve- 

un obicei care dom- 
pretutindeni, la 
și la cîmpii și

de cinste cu prilejul mari, 
lor sărbători ale poporului 
nostru. „Trînta joacă un 
rol mare la sărbătorile 
populare și adeseori ea ho
tărăște înclinarea inimilor 
fecioare9.

Trînta, după cîte vedem, 
constituia un prilej de ve
rificare a calităților tineri
lor de către fete. Fetele 
luau în căsătorie pe cel 
care era mai puternic, 
care reușea să iasă victo
rios. Acest fapt este redat 
și de artistul popular în 
versurile (în care fata se 
adresează celor ce se 
cleștau în luptă):

în-

,$i oricare-a birui
De bărbat eu l-oi primi 1*

V. Alecsandri face chiar 
o clasificare a trîntei. In 
acest sens el spune : „Trin-

vi le prezentăm

sportive, primii

Antrenorul NICOLAE OAIDĂ...

17 medalii de aur..; pină azi
La ora cînd apar aceste rînduri, pe pista de sporturi 

nautice de la Wedau-Duisburg sînt așteptate primele 
curse finale ale celei de a iX-a ediții a campionatelor 
europene de caiac-canoe. Amintirile însoțesc emoțiile, 
schițind un micro-istoric al participării sportivilor 
români la marea competiție a continentului.

Poate și pentru că în acest august se împlinesc 
zece ani de cînd, la Gând, orașul flamand vestit 
pentru frumusețea florilor sale, doi tineri sportivi 
români din așezările Deltei — Sinnon Ismaiiciuc și 
Dunuiru Aiexe — cucereau medalia ue aur după isto
vitoarea probă de zece kilometri. Ismailciuc — re- 
divivus l Doi ani mai tîrziu, el câștigă proba de viteză 
și canoiștii conduc cu 2—e în pasionanta întrecere 
cu maeștrii padelei, caiaciștii. Replica acestora 
este, insa, promptă. Pe apeie lacului Malta, lingă 
Poznan, Aurei Vernescu și „blonzii- — Nicolae Aru- 
mov și Andrei Conțolenco — primesc primele medalii 
de aur din istoria caiacului românesc. „Scorul- ră
mâne, totuși, favorabil (3—2) canoiștilor pentru că 
Sidorov și lacovici se numără, de asemenea, printre 
campionii europeni ai anului 1961. Dar, urmează edi
ția de la Jajce (1963) și caiaciștii... înscriu de patru 
ori ! Prin Nicoară și H. Ivanov la K 2—500 și 1 000 m, 
prin Vernescu Ia K 1—500 m și prin cvartetul Nicoară, 
lvanov, Vernescu, Ivănescu m proba de ștafetă, 
Ismailciuc, la simplu, lacovici și Sidorov, la dublu, 
urcă și ei cea mai înaltă treaptă a podiumului de la 
Jajce și caiaciștii au numai un punct avans : 6—5. 
Așadar, li medalii de aur înaintea „europenelor” de 
la Snagov. In vara lui ’65 am fost martorii reeditării 
strălucitului succes realizat de sportivii români la 
campionatele europene (și mondiale) de la Jajce. Din 
nou 6 titluri și medalii de aur ț Cinci dintre acestea 
au încununat evoluțiile caiaciștilor Vernescu, Nicoară, 
lvanov, Conțolenco, Terente și Sciotnic. Canoistul 
Andrei igorov termină victorios cursa de fond și — 
să renunțăm la urmărirea.... scorului ! — palmaresul 
echipei reprezentative de caiac-canoe a României 
primește strălucirea celor 17 medalii de aur cucerite 
la campionatele europene. O strălucire căreia se cu
vine să-i adăugăm și pe cea a medaliilor de argint și 
bronz cîștigate de alți sportivi români în acest dece
niu de glorioasă afirmare pe marile piste de sporturi 
nautice ale continentului nostru.

Și să nu ne grăbim să punem punct j Astăzi și 
mîine, sportivii români vor fi prezenți în finalele — 
sperăm în toate cele 16 — campioanteior europene 
de la Duisburg. Statistica medaliilor este acum urmă
toarea : 17 AUR; 12 ARGINT; 7 BRONZ. Vom fi foarte 
fericiți ca după evoluțiile lui Vernescu, Sciotnic, Ma
xim, Simionov, Nicoară, lvanov, Viorica Dumitru, 
Valentina Serghei și ale celorlalți caiaciști și canoiști 
din echipa României, să facem cît mai multe... corec
turi.

DAN GÂRLEȘTEANU

0 EXCURSIE-N CATRENE
PE MELEAGURI
constanțene

Afectat, firește, de ușu
rința cu care clubul 
drag, Progresul, s-a dis
pensat de serviciile 
— și ce multe au fost 
de-a lungul anilor ! — Ni
colae Oaidă nu s-a gîn- 
dit însă nici un moment

său

sale

tere- 
fotbai că- 

viață cu 
și alerga-

Sala de sport Spartac 
a devenit atelier de ciz
mărie.

Sportivi*, fără îndoială, 
Continuă să vină-n sală 
Chiar și-n condițiile-acele: 
Să-și pună la pantofi 

pingele !

Pe terenul stadionu
lui „1 Mai“ au acces 
doar fotbaliștii și rug- 
biștii.

Pe stadion, susțin glumeții 
Permanent și se amuză — 
Pot să intre și atleții 
Lm. . . tribună și peluză !

In sala 
namo s-a 
samblu 
populare.

de sport Dl- 
mutat un an- 
de dansuri

Dansaforii-n 
Bat dîrz 
■Sportu-n

Bate azi

ciuboțele 
pașii pe podele, 
schimb, fără 

noroc, 
pasul pe loc 1

V. D. POPA

PE CONCRET
Acti vita tea sportivă în 

orașul Slobozia se re
zumă doar la fotbal.

Totuși, astăzi, pasămite. 
Cetățenii pot vedea 
Sporturi multe, diferite, 

Xn „Jurnal* 1* cinema.

Se întîmplă 
și așa!

Arbitrul de fotbal 
Schramm (Austria) a bă
tut toate recordurile în 
materie de... greșeli de 
arbitraj. El a condus, re
cent, meciul de cupă din
tre Wacker (Viena) și 
Austria (Klagenfurt), care 
după 90 de minute de joc 
s-a încheiat la egalitate: 
2—2. Potrivit regulamen
tului, după o pauză de 5 
minute, urmau prelungi
rile : 2 reprize a cite 15 
minute.

„Cavalerul 
n-a. .. știut 
lucru și nici 
țină seama, 
moment, de 
antrenorilor
echipe. Pentru el, meciul 
luase sfîrșit și urma să 
se re joace. Cînd și-a dat 
seama că a greșit, era 
prea tîrziu: jucătorii fă
cuseră duș, se îmbrăca - 
seră, ba unii dintre ei 
plecaseră acasă...

spună 
nurilor de 
rora le-a dat 
impetuozitatea 
rea sa atletică.

El 
însă, devenind 
și începînd cu 
mare seriozitate această 
muncă la echipa Flacăra 
roșie București, din 
vizia C.

Echipa antrenată 
Oaidă a debutat cu o 
torie : 2—0 cu Electrica 
Constanța. Acestor clipe 
de satisfacție le vor ur
ma, mai devreme sau mai 
tîrziu, altele de amără
ciune. în sport, ele sînt 
inevitabile. Oaidă luptă 
însă pentru ca surîsul și 
bucuria victoriei să apa
ră cît mai des pe fața 
elevilor săi.

Text și foto :
TRAIAN GEORGESCU

s-a...

tele dar sînt împărțite în 
deosebite cateaorii precum:

Trînta votnicoasă 
Trînta 
Trînta 
Trînta

mocănească 
ursărească 
pe dreptate".

Acest sport, care s-a bu
curat de multă popularita
te în trecut, cunoaște as
tăzi, în condițiile noi, o 
mare dezvoltare. Pe lingă 
sportul de performanță, in 
care ne-am afirmat pe plan 
mondial, întîlnim acest 
sport șl în programul „du
minicilor cultural-sporti
ve*, în cadrul spartachiade- 
lor, antrenînd la startul 
întrecerilor zeci de mii da 
♦inert.

profesor
COSTEA MARINOIU

Școala generală 
„Emil R a co viță”

învingător in proba de 10 000 m, canoistul român 
Andrei Igorov,

Foto : P. Romoșan

POȘTAMAGAZIWPoșfa Magazin » POȘTA MAGAZIN '
VASILE TEODORESCU, 

GIURGIU. — Floyd Patter
son avea 17 ani și jumă
tate, în 1952, cînd a devenit

reprofilat 
antrenor 
cea mai

BUCUREȘTI. Ambele epi
grame sînt reușite ;

Jucătorii Progresului 
s-au întrecut în ratări 
în jocul de deschidere 
a celei de a 50-a ediții 
a campionatului de fot
bal.

Ca toată lumea să-nțeleagă 
Că-ntrecerea-i jubiliară, 
Au hotărît cu toți să tragă 
Cincizeci de șuturi...

campion olimpic la catego
ria mijlocie învingîndu-1 pe 
Vasile Tiță prin K.O. în 
prima repriză.

VALERIU VORNICEANU,

fluierului 
însă acest 

n-a vrut să 
în primul 

intervențiile 
celor două

De atâta emoție vezi cum tremură ?
— Ce emoție?... Le-a băgat curent de 220 în loc de 

120. Desen de Cornel Tabaeu

Campionilor... 
multe vorbe.

Pîn-acum (fenomenal ’) 
Rapid pierdea în final. 
Ghinionu-acum s-a spart :
Iată c-a pierdut din... start!

GELU OANCEA, PLO
IEȘTI. 1) In meciul Anglia 
— Restul lumii, disputat în 
1963, la Londra, echipa „lu
mii" a avut următoarea li
nie de atac : Kopa, Law, 
Di Stefano, Eusebio, Gento. 
In cursul reprizei a II-a 
au fost introduși în joc: 
Pușkăș și Uwe Seeler, 2) 
Gheorghe Constantin este 
cu cîteva luni mai mare ca 
Gh. Pahonțu. Primul este 
născut la 14 decembrie 1932, 
iar cel de al doilea la 17 
iulie 1933. Ați cîștigat, deci^ 
în ambele cazuri. La 
to" nu jucați ?

CRIȘAN OVIDIU, 
DUȘ. — „Am un băiețel 
în vîrstă de b ani și 5 luni 
și aș dori mult 
jungă un bun 
Pentru început, 
da seama dacă 
sau nu, totuși 
să vă trimit _ _ 
făcută de mine în 
lunii mai. cind copilul a- 
vea 4 ani și 2 luni și 
juca într-un parc cu 
copii. Mulți prieteni, 
au văzut fotografia au ră
mas foarte impresionați de 
stilul corect în care copilul 
meu lovește mingea. Dv. ce 
spuneți ?“

Execuția tehnică este per-

ca el să a- 
fotbalist. 

nu-mi pot 
are talent 
îndrăznesc 

o fotografie 
cursul

fectă ! La 4 ani și 2 luni, 
nici Bobby Charlton nu 
cred că lovea mai corect 
în , minge. Dacă Puiu al 
dv. merge pe drumul a- 
cesta, vorbesc cu Teașcă 
să-i reție de pe acum un 
loc în ’.națională*'. Tot are 
nevoie de cadre !

AUFEL LUPU, BRAIL A. 
— In meciurile disputate în 
cadrul Turneului U.E.F.A. 
1962, cîștigat de noi. au 
evoluat următorii fotbaliști; 
Adamache, Suciu. Răeele»-

COMUNA 
l Dumitru 

Voinea 
aceeași 

, regiunea 
meciul 

Tg. Mu-

M. CUREA. ( 
RADOVINEȘTI. 1) 
Nicolae și Florin 
sînt originari din 
comună : Pucheni, 
Ploiești. 2) în 
Steaua — A.S.A. 
reș dv. urați succes... am
belor echipe și considerați 
că aceasta s-ar rezolva 
printr-un rezultat de ega
litate. încă un... succes ca 
ăsta și echipa dv. favorită, 
Steaua, iese din cursa pen
tru titlu ! Și desigur că nu 
vreți acest lucru. Dar așa 
se întîmplâ cînd ai inima... 
largă 1

peste 
bară !

fără

mult
Și încă 
e prea

Noi 
mai 
mai 
tîr-

MA- 
sînt

ex- 
lată 
au...

SATU
Cîți fotbaliști

91

cu, Petescu. Pal, Ja mai seni, 
Bîtlan, Măndoiu. Popescu, 
Neșu, Sorin Avram, Matei, 
FI. Voinea, Ghergheli; Du- 
mi triu II și Haidu. Din a- 
cest lot (plus Pavlovici, 
Ștefănescu, Naghi etc.) a- 
vea sâ se formeze în toam
na anului 1962 echipa 
perimentală Viitorul, 
atîți jucători care 
promis și, într-o măsură, 
s-au ținut de cuvînt. 
așteptam însă 
mult de la ei. 
așteptăm. Nu 
ziu !

R. ZOI.TAN.
RE. _
maeștri ai sportului ? După 
carnet și insignă, mulți: 65. 
După joc, e mai greu de 
precizat...

ION POȘTAȘU 
Ilusu'ații : N. CLAUDIU



categorică.
Vernescu

2. Peterson
3. Saporenko

(Urmare din pag. 1)

luptătorilor români

competiții trebuia să-și spună 
cuvîntul, chiar și în această si
tuație.

Concurînd în ultima serie, Aurel 
Vernescu a confirmat așteptările 

cîștigat întrecerea de o 
Rezultate : 
(România) 

(Suedia) 
(U.R.S.S.)

și a 
manieră 
1. Aurel 
1:45,97; 
1 : 47,2 ; 
t : 47,38.

A urmat proba de canoe simplu 
1 000 m, primii trei din cele trei 
serii calificîndu-se direct în fina
lă. Au obținut această calificare 
canoistul nostru Ivan Macarenco, 
clasat pe locul doi cu 4:27,01, 
după Escherd (R.D. Germană) 
,4:25,55 și înaintea lui Bubbencv 
(U.R.S.S.) 4:27,76. în schimb, Ma
rian Ionescu — e drept, într-o se
rie foarte grea — s-a clasat pe 
locul 4. ratînd de puțin (intr-un 
final extrem de disputat) posibi
litatea de a concura mai departe 
pentru un loc mai bun în clasa-

(Urmare din pag. 1)

lupte cu toată însuflețirea, pentru a 
ne aduce satisfacția cuceririi unor 
locuri fruntașe, cu prilejul organizării 
pentru prima dată în tara noastră a 
C.M. de lupte?.

Am ținut să cunoaștem și părerea 
unora dintre sportivii din cadrul lo
tului republican. în acest sens, ne-am 
adresat' lui N. Martinescu și S. Po
pescu. Iată ce nc-au declarat ei : N. 
MARTINESCU: „Mă simt în formă 
și doresc să șterg impresia lăsată cu 
ocazia ultimelor confruntări interna
ționale. l.a ediția actuală a C. M. de 
lupte de la București sper să-mi îm
bunătățesc nerformanta realizată în 
1966 la C.M. de la Toledo (medalie 
de bronz), aducînd iubitorilor sportu
lui luptelor din țara noastră satisfac
ția unui rezultat valoros. Vreau 
ca evoluția la această competiție să 
reflecte adevăratele mele posibilități*.

S. POPESCU: „După succesul rea
lizat la C.E. de la Minsk, unde am 
cucerit titlul continental, mă aflu în 
fața unui alt important eveniment, 
„mondialele* de la București. In pe
rioada pregătitoare am lucrat intens 
pentru dezvoltarea pregătirii fizice și 
cizelarea procedeelor deficitare. Un 
pronostic asupra locului pe care-l 
voi ocupa la C.M. de lupte nu pot da, 
însă vă asigur că voi face totul 
pentru ca la încheierea competiției să 
puteți insera în coloanele ziarului că 
și la cat. 63 kg un sportiv român a 
înregistrat o performantă de presti
giu*.

Pînă la deschiderea campionatelor 
mondiale de lupte greco-romane au 
mai rămas doar 6 zile. în acest timp, 
luptătorii lotului nostru republican 
își continuă pregătirile pentru o com
portare cit mai frumoasă la această 
competiție de anvergură, 
rim sucres !

Noi le do-

mentul probei. Rezultate: 1.
Elwe (R. F. a Germaniei) 4:17,59; 
2. Cvrtecka (Cehoslovacia) 
4:18,61; 3. Prekupet (U.R.S.S.) 
4:21,31; 4. Marian Ionescu (Româ
nia) 4:21,70.

Seriile au continuat cu cursele 
de caiac simplu 500 m fete. Va
lentina Serghei nu s-a calificat 
pentru finală, adversarele întîlnite 
fiind creditate cu performante su
perioare. Rezultate: 1. Seredina
(U.R.S.S.) 2:06,85; 2. Chalupova
(Cehoslovacia) 2:08,30; 3. Esser
(R. F. a Germaniei) 2:08,31, ...5. 
Valentina Serghei (România) 
2:10,18.

Vom fi, însă, reprezentațl în 
finala acestei probe datorită cali
ficării pe care a obtinut-o cealaltă 
caiacistă din echipa noastră, Vio
rica Dumitru, clasată pe locul se
cund cu 2:08,16, după Pinaeva 
(U.R.S.S.) 2:05,-92 și înaintea polo
nezei Doering 2:10,33.

La caiac simplu 1 000 m au luat 
startul Chindin Covaliov și Stefan 
Pocora. Cel de-a] doilea s-a cali
ficat pentru semifinale. Rezultatele 
din cele două serii: seria a Il-a:
1. Hansen (Danemarca) 3:51,38;
2. Szolossi (Ungaria) 3:51,66; 3.
Saporenko (U.R.S.S.) 3:52,82; ...5. 
Chindin Covaliov (România) 
4:06,58. Seria a V-a: 1. Pfaff
(Austria) 3:52,84; 2. Hesz (Unga
ria) 3:53,95, 3. Ștefan Pocora (Ro
mânia) 3:54,19.

în seriile celor 7 probe de 
după amiază, sportivii noștri au 
evoluat excelent. Seria acestor 
comportări bune au inaugurat-o 
cele două echipaje înscrise la K2 
— 500 m. Rezultate: Seria 1: 1.
ROMÂNIA (Vernescu. Sciotnic) 
1:41,26; 2. Franța 1:42,48; Seria a 
Il-a: 1. U.R.S.S. 1:40,80; 2. RO
MÂNIA (Contolenco, Coșniță) 
1:40,98. Foarte bine au debutat 
și canoiștii, învingători în seriile 
respective ale probelor de dublu 
1 000 m. Rezultate : Seria I: 1. 
ROMÂNIA (Serghei, Manea) 
3:59,55; 2. U.R.S.S. 4:00,68; Seria 
a Il-a: 1. ROMÂNIA (Calabiciov, 
Covaliov) 4:03,06; 2. Cehoslovacia 
4:06,28. O serie extrem de tare a 
avut echipajul de K 2 — 500 m, 
format din Cornelia Sideri și Ema

Drăgan. Sportivele noastre n-au 
reușit să obțină calificarea în fi
nală, fiind întrecute de echipa
jele R. F. a Germaniei (1:54,61), 
U.R.S.S. (1:56,42), R.D.G. (1:56,96) 
și clasîndu-se pe locul 4 cu 
1:58,78.

Primul nostru echipaj pentru 
această probă — Viorica Dumitru 
și Valentina Serghei — a rămas în 
cursă. Rezultate: 1. U.R.S.S. 1:53,51;
2. ROMÂNIA 1:53,65. Din nou 
dublă calificare: de data aceasta 
Ia K 2 — 1 000 m„ unde echipa
jele noastre cîștigă primul loc și 
dreptul de participare în semifi
nale. Rezultate: Seria a III-a: 1. 
ROMÂNIA (Vernescu Sciotnic) 
3:38,45; 2. U.R.S.S. 3:39,36. Seria 
a Vl-a: 1. ROMÂNIA (Nicoară,
H. Ivanov) 3:39,28; 2. ----------
3:39,80.

In ultimele serii în 
concurat sportivii noștri 
registrat următoarele 
K 4 — 500 m (f): seria I: 1. R.F. a 
Germaniei 1:45,98; 2.
1:46,39; ...5. ROMÂNIA 
Hriharov, Moreanu, 
1:50,40. Seria a Il-a: 
1:44,03; 2. ROMÂNIA 
Sideri, Sipoș, Serghei), 
— 4x500 m: Seria I: 
8:05,83; 2. ROMÂNIA
Contolenco, H. Ivanov, Vernescu) 
8:28,34. K 4 — 1 000 m : Seria I:
I. U.R.S.S. 3:15.21; 2. ROMÂNIA 
(H. Ivanov, D. Ivanov, N. Terente, 
Sciotnic) 3:16,47. Seria a III-a: 1. 
U.R.S.S. 3:12,87; 2. Austria 3:13,03;
3. ROMÂNIA (Calenic, Covaliov, 
Țurcaș, Irimia) 8:13,59.

Majoritatea sportivilor din e- 
chipa României s-au calificat, 
deci, pentru întrecerile de sîm- 
bătă și duminică.

U.R.S.S.

au 
în-

care 
s-au 

rezultate :

U.R.S.S. 
(Ditcov, 

Niculescu) 
1. U.R.S.S. 

(Dumitru, 
1:47,97; K 1 
1. U.R.S.S.

(Țurcaș,

Campionatul mondial
de pescuit

Corespondența specială pentru ,,Sportul popular"

Luptătorii polonezi speră să obțină la C. M. 
rezultate mai bune decît la

Insuccesele înregistrate în ulti
mul timp de luptătorii fruntași 
din Polonia (căci ultima oară ■ 
cînd echipa noastră a ocupat un 
loc onorabil — II — a fost la C.M. 
de la Tampere) au determinat 
federația de specialitate și Co
mitetul olimpic polonez să ia u- 
nele măsuri pentru redresarea 
acestei ramuri sportive, cu in
tenția de a se obține rezultate 
satisfăcătoare la J.O. din Mexi» 
și de la Munchen (1972). Dar, la 
competițiile interne din acest an 
(Spartachiada centrală și Cam
pionatele naționale ale Poloniei), 
luptătorii noștri s-au prezentat 
destul de modest, ceea ce ne 
face să credem că nici disciplina 
de antrenament și nici cunoștin
țele tehnice ale antrenorilor și 
instructorilor nu se află la un 
nivel satisfăcător. După con
cursul de verificare prilejuit de 
„Memorialul Wladyslaw Pytla- 
sinski" de la mijlocul lunii au
gust, în cadrul căruia doar un 
singur reprezentant polonez s-a 
clasat pe locul I, a fost alcătuit 
lotul care se pregătește în ve- 1 
derea campionatelor mondiale 
de la București, sub conducerea 
antrenorului Z. Domowsky. Deși 
au fost selecționați cei mai în 
formă luptători, sportivi cu ex
periență competițională ca și ti
neri dornici de afirmare, nu cre
dem că la București echipa noas
tră are vreo șansă să cuce
rească medalii. Ca de atâtea ori 
în ultimii ani, ne vom mulțumi 
să urmărim experiența altora, 
6ă învățăm.

întrucât la această oră nu este 
alcătuită echipa definitivă pen
tru marea întrecere din capitala 
României, vă prezint pe sportivii 
aflați în pregătire’

La cat. 52 kg concurează pen
tru un loc în echipă Ștefan Haj- 
duk, 34 ani, multiplu campion al 
Poloniei, alături de Jan Micha- 
lik, mai puțin experimentat și

tehnic, dar avînd o bună con
diție fizică ;

Cat. 57 kg. Josef Grzyb, 
campion al Poloniei, a cărui ca
litate de bază o constituie ga
baritul său impresionant, este 
singurul candidat;

Cat. 63 kg. Czeslaw Korzen, 
clasat pe locul V la Campiona
tele europene de la Minsk, me
daliat în Finlanda, dublu cam
pion al țării, sportivul în care 
iubitorii sportului din țara noas
tră își pun cele mai mari spe
ranțe. Contracandidatul său — 
Brunon Broja;

Cat. 70 kg. Tadeusz Kachel, 
singurul dintre sportivii noștri 
care s-a clasat pe locul I la re
centul memorial „Wladyslaw 
Pytlasinski“ și care, credem, va 
avea o bună comportare și în 
întrecerile de la București. Se
lecționarea sa este ca certă, de
oarece Jan Adamaszek, „concu
rentul" său cel mai periculos, a 
abandonat recent activitatea com
petițională, dedieîndu-se muncii 
de antrenor;

Cat. 78 kg. Prin retragerea din 
activitatea competițională a mul
tiplului campion polonez Boles- 
law Bubicki, va fi probabil se
lecționat Marian Czardybon, 
luptător relativ tînăr (22 ani) 
lipsit de experiență ;

Cat. 87 kg. Cele mai serioase 
șanse de selecționare le are Wa- 
claw Orlowski, clasat pe locul II 
la Turneul internațional de la 
Budapesta șj pe locul III la „Me
morialul Pytlasinski". Este pose
sorul unei condiții fizice exce
lente. Contracandidatul său — 
Boleslaw Mackiewicz ;

Cat. 97 kg. Este ca certă se
lecționarea în echipă a lui Czes
law Kwiecinski, deținător al me
daliei de bronz la Campionatele 
mondiale din 1965:

Cat. -j- 97 kg: Edward Wojda 
este singurul nostru luptător eu 
o tehnică bună, gu rutină pentru 
această categorie.

„europene"
Antrenorul Zygmund Domow- 

ski crede că la București luptă
tori; polonezi vor avea o com
portare mai bună decît la „eu
ropenele" de la Minsk, scontînd 
— mai ales — că tinerii promo
vați în lot vor încerca să corn 
penseze lipsa de experiență prin- 
tr-o combativitate și dîrzenie 
sporite.

Echipa de lupte a Poloniei va 
fi însoțită la București de trei 
observatori, de președintele fe
derației noastre de specialitate, 
de doi antrenori, doi arbitri, pre
cum și de un medic.

ARTUR CENDROWSK) 
redactor la „Przeglad Sportowy' 

Varșovia

Mîine, în localitatea Dunaujva- 
'ros (Ungaria), pe Dunăre, are loc 
cea de a XlV-a ediție a campio
natului mondial de pescuit sta
ționar. La întreceri și-au anunțat 
participarea 18 țări, printre care 
România, Franța, Anglia, R.D.G., 
Cehoslovacia, Austria, ~ 
Luxemburg și Ungaria, 
română este compusă din M. Stoe- 
nescu, I. Pană. N. Enache, Gh. 
Timoleon și M. Ambrozie. S-au 
mai deplasat în Ungaria V. Cons- 
tantinescu, secretarul Comitetului 
Executiv al A G.V.P.S. și D. 
Curtașu, șeful serviciului de pes
cuit sportiv din A.G.V.P.S., care 
vor participa la Congresul 
C.I.P.S. (Confederația Internațio
nală de Pescuit Sportiv).

Ținem să amintim iubitorilor a- 
cestui sport că în cele 13 ediții 
de pînă acum ale ..mondialelor*' 
de pescuit staționar au ieșit' în
vingătoare echipele Franței (de 5 
ori), Italiei, Belgiei (de cîte 2 
ori). Angliei. R.D. Germane, Lu
xemburgului și României (cîte o 
dată). La individual, cel mai im
presionant palmares îl deține 
francezul Robert Tesse, de trei 
ori campion al lumii.

Polonia,
Echipa

Juniorii noștri 

se comportă slab 

la Balcaniada de basclie
HUNEDOARA 25 (prin telefon a 

la trimisul nostru). în al doilea me< 
susținut în cadrul Balcaniadei c 
baschet rezervată echipelor de ji 
niori, început în aer liber și cont; 
nuat — din cauza ploii — în salt 
echipa României a suferit o nouă îr 
frîngere la un scor categoric, 56—7 
(18—31), de astă dată în fața re 
prezenta ti vei Turciei.

Ca și în partida precedentă, jucă 
torii noștri au acționat „bătrîncște“ 
cu pase lente, cu mișcări încete î 
teren, lipsiți de fantezia și dîrzeni 
specifică tinereții. în plus, împotriv 
„zonei" folosită de juniorii turci e 
au încercat atacul 44-1 (!), prin car 
jucătorii înalți au fost îndepărtați d< 
panoul advers. Așa s-a ajuns ca ma 
toate aruncările nereușite ale româ 
nilor de la semidistanță să fie recu 
perate. de regulă, de către adversari

La ora cînd transmit este în cur* 
de desfășurare meciul Iugoslavia— 
Bulgaria (26—24 în min. 12). Sîm* 
bătă echipa noastră întîlnește Iugo
slavia, iar duminică echipa Greciei.

D. STANCULESCU

Primele jocuri 
în „Cupa Mării Negre' 

la baschet
CONSTANȚA, 25 (prin telefon 

de Ia trimisul nostru). — Ț* 
deschiderea turneului interna’ . 
nai de baschet feminin dotat cț. 
„Cupa Mării Negre", selecționată 
Berlinului (practic reprezentativa 
R. D. G.) a dispus de formația 
orașului Praga (alcătuită pe sche
letul echipei Slovan Orbis) cu 
scorul de 73—64 (31—29).

Scorul s-a menținut strîns pînă 
în min. 25 (39—38 pentru Ber
lin), echipa germană fiind aceea 
care a avut In permanentă un u- 
șor avantaj, ce n-a depășit însă 
niciodată 4 puncte. în continuare, 
însă, jucătoarele din Berlin, foarte 
bine conduse de Schaal, au ata
cat în trombă, realizînd în min. 
28 un avantaj de 9 puncte 
(49—40), diferență ce s-a menți
nut pe tabela de marcaj pîrț® 1^ 
sfîrșit.

Au marcat: Schaal 10, Scl."“'>p.i 
8, Wenzke 6, Zimmermann 16, 
Kuhn 19, Brunning 5. Thieme 5, 
Bartholomeus 4 pentru învingă
toare și Hubalkova 14, Majerova 
14, Krahulkova 8, Stecherova 18, 
Spejchalova 4, Raznikova 4, Fia- 
lova 2 pentru învinse. Au arbi
trat corect Kondratov (U.R.S.S.) și 
G. Patrichi (România).

în cel de al doilea meci al se
rii, selecționata feminină a orașu
lui Leningrad a dispus de cea a 
Bucureștiului cu 57—41 (28—21). 
Au înscris cele mai multe puncte: 
Smirnova (12), Popkova (13) și 
Suvorova (12) de la învingătoare, 
respectiv Dumitrescu (12) si Spi
ridon (10) de la bucureștence.

G. RUSSU-ȘIRIANU

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
Ieri la Plovdiv: Iugo

slavia — România 2—0 
în turneul de juniori la 
fotbal „Cupa speran
țelor olimpice*.

CICLISM : Pe velodro
mul olimpic din Amster
dam au continuat campio
natele mondiale de ci
clism. în proba feminina 
de urmărire (3 000 m) ti
tlul a revenit sovieticei 
Tatiana Garkușina cu 
4:05 25. Ea a învins-o în 
finală pe colega sa Obo- 
dovskala, cronometrată în 
4:08.19. Pe locul 3 — cam
pioana de anul trecut Be
ryl Burton (Anglia) 4:08,93. 
în semifinalele probei mas
culine de urmărire rezer
vată amatorilor se vor în
tâlni Bongers (Olanda) cu 
Bljlsma (Australia) și 
Frey (Danemarca) cu Da- 
ler (Cehoslovacia). Cel 
mal bun timp din preli
minarii a fost realizat de 
cehoslovacul Daler — 
4:59,15. în sferturile de 
finală ale probei mascu
line de viteză, pînă în 
prezent cel mai bun re

zultat aparține francezu
lui Daniel Morelon. crono
metrat pe ultimii 200 m cu 
11,5. Printre alti calificați 
figurează Phakadze 
(U.R.S.S.), Trentin (Fran
ța), Gaiardoni (Italia) și 
Turrini (Italia).

FOTBAL : internazionale 
Milano și-a început tur
neul în America jucînd la 
Santiago cu selecționata 
Chile. Meciul, urmărit de 
70 000 de spectatori, s-a 
încheiat cu scorul de 1—0 
(0—0) în favoarea fotbaliș
tilor chilieni. Golul victo
riei a fost marcat în mi
nutul 54 de Berly.

© La San Francisco s-a 
disputat meciul amical 
dintre Benfica Lisabona și 
formația argentiniană Bo
ca Juniors : 1—1 (0—0).

NATAȚIE : La Utrecht 
s-a desfășurat întâlnirea 
internațională de natație 
dintre reprezentativele de 
juniori ale Franței și O- 
landei. Tinerii înotători 
francezi au terminat în
vingători cu 99—84 puncte.

POLO : In cea de-a treia 
întâlnire din cadrul tur

neului pe care îl întreprin
de în R. D. Germană, se
lecționata de polo pe apă 
a Australiei a jucat la 
Gera. în compania echi
pei țării gazdă. Victoria 
a revenit reprezentativei 
R. D. Germane cu scorul 
de 10—4 (1—1. 3—2. 2—0,
4—1). în celelalte două me
ciuri susținute anterior au 
cîștigat tot gazdele : la 
Leutenberg cu 7—1 și la 
Greiz cu 13—5.

© Turneul internațional 
de polo pe apă de la 
Schbnebeck (R.D.G.) a fost 
cîștigat de echipa polo
neză Sleza Wroclaw, care 
a terminat competiția ne
învinsă, totalizînd 6 punc
te. Pe locurile următoare : 
Motor Schdnebeck 3 p, 
Turbine Magdeburg 2 p, 
Stilon Gorzow (Polonia) 
1 P.

ȘAH: în runda a 13-a 
a turneului internațional 
de șah de la Skoplje, șa- 
histul român Bela Soos l-a 
învins pe Panov. Gheller 
a cîștigat la Danov, Da- 
mianovici la ilievski, iar 
Bukici la Janosevici. Par
tida centrală a rundei,

Matul ovici’—Fischer, s-a 
întrerupt. în clasament : 
Matulovici 9Vs (1). Holmov 
și Gheller 9Vs, Fischer 8*/s 
(2). Bukici 7’/s, Damiano- 
vici și Minici 6’4, Măriei 
6 (1), Soos, Popcv și So- 
frevski 6 etc.

£ După 9 runde. în tur
neul de la Debreczen con
duce maghiarul Szilagy cu 
5 (1), urmat de Ostoici
(Iugoslavia) cu 41/? p.

TENIS : Competiția in
ternațională feminină pe 
echipe „Cupa Wightman” 
a revenit la actuala edi
ție reprezentativei S.U.A. 
care a întrecut în finală 
pe cea a Angliei cu 6—1. 
Punctul de onoare al în
vinselor a fost realizat 
de Christine Truman, cîș- 
tigătoare cu 3—6. 7—5, 6—1 
în fața americancei Ros- 
mary Casals.

© In sferturile de finală 
ale probei de dublu băr
bați din cadrul turneului 
internațional de tenis de 
la Brooklin s-au înregis
trat rezultatele : Graebner, 
Riessen—Osuna, Mukerjea 
14—12, 6—3, 17—15 : New
combe, Roche — Mc.Manns, 
Osborne 7—5, 6—3, 6—4.
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