
„Cupa României11 Ja baschet

Dinamo și Steaua, învingătoare aseară,
își dispută miine finala

Și în cea de a doua zi 
a turneului final pentru 
,,Cupa României”, rezervat 
formațiilor masculine 
baschet, întrecerile au 
tat dinamism, ambiție 
tru un rezultat cît mai 
în prima întîlnire, Dinamo 
a dispus aseară de Politeh
nica București cu scorul de 
86—75 (43—36), la capătul 
unui joc în care a condus 
din primul și pînă în ulti
mul minut, cu excepția mi
nutului 28, în care studenții 
a,u egalat (55—55). Scorul 
reflectă diferența de valoa
re numai în parte. Nu e mai 
puțin adevărat că s-au co
mis numeroase greșeli de 
ambele părți, după cum tot 
atît de adevărat este că ar
bitrajul „cuplului” V. Bor- 
deianu — G. Chiraleu (ex
trem de confuz) a contri
buit la 
rută și 
ciulul.
înscris 
Diaconescu 15, Novac 
Cernea 4, Giurgiu 4, Drago- 
mîrescu 3. Punctele studen
ților au fost marcate de Je- 
kely 25, Popa 14, Dudescn 
12, Hanes 4, Purcareanu 8, 
F Niculescu 6. Moîin 6.

Si eeaîaltă favorită, Stea
ua, s-a calificat în finala 
competiției, dispunînd de 
formația I.C.F, la un scor 
sever : 96—60 (-49—31).
Punctele sînt „semnate" 

Novacec 15, Niculescu 
Nosievici IZ Savu 8,

de 
ară- 

pen- 
bun.

momentele de 
imprecizie ale 

Pentru Dinamo 
Albu 30, Viciu

de-
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4, Barău 16, Gfaeor-
Cîmpeanu 10, Bu-

Russu 2 pen- 
de Spiridon 6,

Tarău 12,
Scorțescu 4,
Slrugant 1,

mancea 
ghe 10, 
lat 7, Popa 8, 
tru Steaua și 
Vasilescu 2, 
Podvarcu 2, 
Antonescu 3.
Roman 2, Irimia 16 și bfi- 
colau 12 pentru LCLF.

Au arbitrat bine : Gr. 
Avachian și Șt Roșu.

G. RUSSU-ȘHtIANU
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Alba 0K ieri cel mai 
eficace dinanvovist (30 de 
puncte), aruncă la caș 
sub privirile coechipieru
lui sau, Dragotnircscu (34).

Startul baschetbalistelor
Deși primul meci s-a des

fășurat aseară (Rapid Bucu
rești — Progresul Bucu
rești 49—47. la pauză 25-—16), 
startul festiv al celei de a 
XlX-a ediții a campionatu
lui național de baschet fe
minin se va da miine dimi
neață. în t.rei orașe ale țării, 
în Capitală, vor avea loc 
partidele Voința București 
— Constructorul București 
și Politehnica București — 
I.C.F,, Ia Brașov, Voința va 
întîlni pe Universitatea Cluj,

iar la Tg. Mureș, Mureșul 
va juca eu Crișul Oradea. 
Faptul că tie aflăm la pri
ma etapă nu te îngăduie să 
facem pronosticuri, dar nu 
ne împiedică să ne mani
festăm speranța că jucă
toarele vor face toi posibi
lul pentru a oferi publicului 
întreceri spectaculoase, 

trăgătoare.

Boxerii de la Voința 
neinvinsi in R. D.G.

ne
s-a
re-

Ara

S-au înapoiat în Capitală 
boxerii de la Voința care, 
după cum se știe, au sus
ținut trei îatîlniri în R. D. 
Germană. La sosire ani a- 
vut o scurtă convorbire 
cu arbitrul internațional 
P. Epureanu și cu antre
norul Gh. Preda Iată ce 
ne-au declarat ei:

„Sportivii de ia Voința, 
se înapoiază în țară, 
învinși. Primul meci 
disputat la Cottbus, cu 
prezentativa regiunii,
câștigat cu scorul de 12—8 
și ne-am deplasat, apoi, la 
Gorlitz. Aci, sportivii 
noștri au avut o misiune 
mai dificilă, deoarece se
lecționata orașului Gorlitz 
a fost întărită cu trei pugi- 
liști de Ia Dynamo Berlin 
(Seiner, Kafa, Wensierski) 
și doi din lotul reprezenta
tiv (Ktibe și Frantz). To
tuși, Voința a obținut o 
nouă victorie, cu 12—8.
Meciul „de adio", tot cu 
selecționata Cottbus, s-a 
încheiat nedecis : 10—10.

„Duminica
polisportiva"

Miine dimineață, înce- 
pind de la ora 8,30, clubul 
.Olimpia” organizează o 
„duminică polisportivă11. în
trecerile (fotbal, handbal, 
volei, atletism, ciclism) vor 
avea loc pe terenul de 
sport din șoseaua Vilan.
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Dinamo București — Dynamo Berlin
Lotul feminin

Inaugurat de întîlnirea 
internațională de juniori 
dintre echipele C.S. Școlar 
București și Trakia Plov
div, sezonul competițional 
de toamnă al gimnaștilor 
noștri continuă cu un alt 
meci internațional de mare 
atracție, Dinamo București 
— Dynamo 
masculine), 
sala Dinamo 
17 exercițiile 
de la ora 11 exercițiile liber 
alese).

Oaspeții au sosit joi sea
ra in Capitală cu un lot 
de șapte gimnaști : Manfred 
Prattler, Wolfgang Siedler,

Berlin (echipe 
programat în 
(azi de la ora 
impuse, miine

Finala șahistelor
ARAD 20 (prin telefon). 

— De marji după-amiază, 
în sala clubului Mureșul 
14 șahiste fruntașe se în
trec pentru titlul 
pioană a țării

Iată rezultatele
trate pînă acum:
nic — Teodorescu —*jt. 
Makai — Juncu 1—0, 
Baumstarck — Vidrașcu 
1—fi, Chiș — Ionescu 1—0, 
Simu — Petri 1—0, Brîn
zeu — Tolgyi —J/2, Rei- 
cher — Jianu 0—1 (runda

de cam-

înregis- 
Perevoz-

1); TOlgyi — Simu '/x—'/j. 
Jianu — Petri 1—fi, Pere- 
voznic — Vidrașcu 1—0, 
Baumstarck — Brînzeu l-fi, 
(runda a 2-a); Baumstarck
— Tolgyi Vi—Perevoz- 
mc — Brînzeu ’/*—V», Jun- 
ctt — Vidrașcu 0—1, Chiș
— Teodorescu ’/z—Vz. Rei- 
cher — Makai ’/»-*/* Simu
— Jianu 1—fi (runda a 
3-a). Restul partidelor sînt 
întrerupte.

participâ la o importantă verificare
Dieter Fieri, Klaus Knoll, 
Ervin Koppe, Jurgen Paeke 
și Peter Scholz. Fără îndo
ială, cel mai valoros om al 
echipei este Ervin Kbppe. 
în nenumărate rmduri com
ponent al reprezentativei 
R.D. Germane, clasat pe lo
cul al 22-lea la campiona
tele mondiale de la Dort
mund (1966).

Formația gazdă va alinia 
următorul „șase”: Gheor- 
ghe Tohăneanu, Anton Ca- 
dar. Alexandru Silaghi, Ion 
Zamfir. Constantin Bălan. 
Vasile Coșariu. Precum bine 
se știe, dinamoviștii bucu- 
reșteni dețin aproape toate 
titlurile de campioni ai 
țării pe 1966: pe echipe, la 
individual compus, inele și 
bară (Gheorghe Tohăneanu). 
paralele (Cadar). sărituri și 
sol (Silaghi). Dinamoviștii 
bucureșteni s-au pregătit a- 
siduu In ultimele 
sperăm 
eoncurs 
exerciții 
lese vor
meritorie, care să ne facă 
să privim eu optimism a- 
propiatele confruntări inter
naționale ale echipei repre
zentative.

Concomitent cu întrece
rea internațională, gim
nastele din Iotul feminin 
vor participa la un concurs 
demonstrativ de verificare- 
selecție, 
rilor cu 
Franța.

ST. IACOB

Nicolae Gîju (stingă) încearcă să plaseze o directă de stingă in partida cu cuba
nezul Espinoza. Foto : “T. Roibu

Primul sunet de gong 
international de boxîn turneul

Așadar, astă-seară, la ora 
19, se vor aprinde luminile 
deasupra ringului instalat în 
sala Floreasca. Oaspeții, 
boxerii francezi, bulgari, so
vietici și unguri, au sosit la 
București și așteaptă cu e- 
moție primul sunet de gong. 
De fapt, emoțiile sportivilor, 
ale antrenorilor, vor începe 
în eursul dimineții cind, la 
hotelul Muntenia, se vor face 
cîntarul și tragerea la sorți 
a pugilîștîlor care vor urea 
treptele ringului în prima 
reuniune. în 
ieri au sosit 
cători, astfel 
rii care vor 
spectatorilor bucureșteni 
prezenți în Capitală.

Leeturînd lista participan- 
ților am observat că echi-

care vor
în 

cursul zilei de 
și arbitrii-jude- 

acto- 
fața 
sînt

că toți... 
evolua în

pele cuprind, pe lingă de
mente cunoscute în arena in
ternațională, și o serie de 
nume noi. Majoritatea antre
norilor și-au propus să în
cerce cîteva „speranțe" (și 
fumeul constituie un prilej 
binevenit), dar în același 
timp urmăresc și un 
succes de- prestigiu, suc
ces la care pot aduce o con
tribuție mai mare pugiiiștii 
cu state mai vechi de serviciu. 
Se pare că doar boxerii so
vietici fac — de data asta 
— excepție de la regulă, sin
gurul care posedă o expe
riență mai bogată fiind „co
coșul" Tomașevici. Cert este 
că garnitura de bază a 
U.R.S.S. a dat semne de o- 
boseală la campionatele eu
ropene de la Roma, așa că

se iijipu- 
dc

primenirea lotului 
pea stringent, ceea ce, 
altfel, încearcă în prezent 
antrenorii sovietici

Care este atmosfera în ta
băra boxerilor români ? Un 
moral ridicat, o mare poftă 
de luptă (e și normal, du
pă atîta absentă din ring I), 
Turneul 
stituie o verificare foarte u- 
tilă înaintea dificilelor par
tide cu echipele R.F. a Ger
maniei, Angliei, Franței și 
Italiei, care vor urma în cu- 
rîud. Vor urca în ring: 
Davidescu, Drăgan, Gruiescu, 
Gîju, Otyoș, Crudu, Iliescu, 
Bădoi, Goanță, Antoniu, Du
mitrescu, Ghiță, Hodoșan, 
Covaci, Olteana, Nannie, Să- 
nătescu și Mariuțan.

Tuturor, succes deplin !
— ». C —

internațional con-

In vederea întîlni- 
R.D. Germană

WDIOlililllffl’-
Gheorghe Tohăneanu, „o- 
mul nr. 1“ al echipei Di
namo București, surprins

zile și 
primul lor 
eu noile 

și liber a- 
eomportare

'■ =

într-un element dificil, dar 
spectaculos, la paralele

RAPID-JUVENTUS

și STEAUA-VALENCIA
in turul II al competițiilor europene de fotbal

MADRID, 20. în prezența 
președintelui U.E.F.A., Gus
tav Wiederkehr, precum și 
a 50 de delegați, Comisia de 
organizare a competițiilor 
europene din cadrul U.E-F.A. 
a procedat vineri la tragerea 
la sorți a meciurilor din op
timile de finală ale „C.C.E." 
și „Cupei cupelor".

Reprezentantele țării noa
stre în aceste întreceri vor 
avea de înfruntat adversari 
redutabili. Rapid va întîlni 
într-un dublu meci pe cam
pioana Italiei, echipa tori- 
neză Juventus, în timp ce 
Steaua va avea ca adversară 
pe cunoscuta formație spa
niolă Valencia. Potrivit tra
gerii la sorți, ambele echipe 
românești vor susține prime
le partide în deplasare. Me
ciurile Juventus — Rapid vor 
fi conduse de brigăzi de ar
bitri din Ungaria (tur) și 
R.F. a Germaniei (retur). Me
ciul Valencia — Steaua va 
fi arbitrat de brigăzi din Ita
lia (tur) și Iugoslavia (retur).

Iată programul complet al 
optimilor de finală în com
petițiile europene de fotbal:

„CUPA
CAMPIONILOR EUROPENI^

Juventus — Rapid; Hvi- 
dovre — Real Madrid ; Di
namo Kiev — Gomik Zabrze; 
Rapid Viena — Eintracht 
Braunschweig; Benfica — 
St- Etienne; Sarajevo 
Manchester United ; Vasas 
Budapesta — F. C. Valur 
Reykjawik ; Sparta Fraga —• 
S.C. Anderlecht.

„CUPA CUPELOR"
Valencia — Steaua ; Stan

dart Liege — Aberdeen ; Tor
pedo Moscova — Spartak 
Tmava ; Bayern Miinclien — 
Vittoria Setubal; N.A.CJ 
Breda — Cardiff City ; Lyen 
— Tottenham : Vasas Gyor «• 
Milan; Wisla Cracovia 
S.V. Hamburg.

S-a stabilit ca meciurile 
din turul II al acestor com
petiții să aibă loc pînă la 
15 decembrie, iar pînă la 3 
noiembrie s-a recomandat ca 
echipele să cadă de acord 
asupra datelor de disputare 
a ambelor meciuri.



lumini și umbre 

la orizontul sezonului de patinaj

T
Interviu cu antrenorul federal prof. FLORIN GAMULEA

„Sanctuarele sănătății64

jCe e nou îrt patinaj T...
Este întrebarea pe care o punem aej 

bblcei antrenorului federal prof. 
Florin Gămulea, din început dBe 
toamnă șl pînă în primăvară. Răs
punsul, primul din noua serie (1967- 
1968), a venit ceva mai tîrziu de 
astă dată. De ce ? Explicația ne-o 

însuși cel intervievat :
— Am întârziat cu intrarea VS 

gheață, în această toamnă, pentru 
simplul motiv că... n-am avut ghea
ță. Cele două patinoare artificiale 
din Capitală, „23 August" și Flo- 
reasca, au depășit cu mult datele 
inițial stabilite pentru începerea 
activității. In special la Floreasca, 
întârzierea se prelungește peste 
măsură și perspectivele sînt de-a 
dreptul îngrijorătoare. Fără îndo
ială, aceasta se datorează faptului 
că lucrările de pregătire n-au fost 
făcute din timp. Dacă nu-ți faci 
vara sanie...

Spusele celui care îndrumează 
activitatea de patinaj în cadrul fo
rului nostru de specialitate, cores
pund întrutotul realității. Ne a- 
mintim prea bine de vizitele noas
tre la cele două patinoare, în cursul 
verii, cînd ritmul lent al lucrări
lor făcea iminente întîrzierile de 
azi. Atunci, oameni din conducerea 
tehnică a patinoarelor, directori, in
gineri, ne-au prezentat promisiuni 
— „pe cuvînt de onoare"... — că ră- 
mînerile în urmă vor fi lichidate 
pe parcurs, că totul va fi gata Ia 
timp. I-am crezut. Șl rău am făcut.

— Asemenea întârzieri ne pot cos
ta performanțe, continuă prof. C?ă 
mulea. $7 aceasta este cu atât mat 
regretabil, <cu cît pregătirile di- i 
nainte de sezon ale patinatorilor, în
cepute încă din mai, s-au făcut ! 
cu mai multă intensitate ca în tre- | 
cut, s-a muncit eu deosebită rîvnă. 
De notat că, pentru prima dată, 
două dintre cluburile noastre, Școa
la sportivă nr. 2 și I.C.F., au avut 
tabere de antrenament de cite două 
săptămîni în străinătate, efectuînd 
pregătiri pe gheață, în Cehoslovaeia. 
Tabăra de la Tușnad, organizată de 
federația noastră, a desăvîrșit a- ' 
ceste pregătiri din timpul verii ale 
patinatorilor noștri fruntași. Să 
sperăm că pauza care a intervenit 
acum nu va avea repercusiuni.

— Și patinatorii din provincie ?...
— O situație asemănătoare pre- i 

zintă Brașovul. Deși fondurile ne- 1 
cesare amenajării patinoarului arti- . 
ficiai au fost alocate din timp, a- > 
soctația sportivă Petrolul Brașov, 
căreia îi este dat în folosință acest , 
patinoar, nu s-a îngrijit pentru ca 1 
el să-și poată deschide mai devreme porțile.

iată deci că primele noutătt din 
patmaj nu prea au darul să ne 
bucure. Pentru a schimba diapazo- i 
nul discuției, căutăm s-o înseni- i 
narn trecînd în domeniul perspecti
velor, pe care le știm mult mal fa
vorabile.

Ce puncte de atracție prezintă 
calendarul nostru competițional ?

— Avem, un program mult mal 
oogat in acest sezon, ne spune an
trenorul federal. Pe plan interna
țional, obiectivul principal este par
ticiparea patinatorilor noștri artis
tici la campionatele europene șt la 
Olimpiada de iarnă. O serie de 
concursuri internaționale, începînd 
cn „Patina de aur” de la Praga, 
apoi cele de la Karl-Marx-Stadt., 
Viena, Budapesta șl Sofia comple
tează șirul marilor competiții la 
care vom fl reprezentați. Vom 
avea întreceri internaționale și la 
București, la mijlocul lui decern- 
brie, cînd se va desfășura con
cursul organizat de clubul Dinamo, 
reunind patinatori pînă la 1! ani. 
Este o inițiativă frumoasă. Pe pla
nul patinajului viteză, de reținut

Rezum cîteva dintre declara
țiile conducătorilor de echipă 
dinaintea anumitor partide : „Avem 
un adversar periculos; trebuie fă
cut totul pentru a-l învinge". Ce 
înseamnă, însă, „totul" 1 A-ți în
vinge adversarul înseamnă a-l de
păși cinstit, într-o luptă sportivă: 
a sosi cu o clipă mai devreme, a 
arunca cu un centimetru mai de
parte, a ajunge primul la balon, 
a-i demonstra, în fine, că ești mai 
pun ca ei și victoria ta este pe 
deplin meritată.

PARTEHl DE ÎNTRECERE MJ ESTE IM DUȘMAM
Sînt sporturi în care, de riva

lul tău nu te desparte marcajul 
unui culoar sau consecuția probei; 
el este lingă tine, vii în contact 
direct cu el. Armele pe care le 
folosești pentru a cîștiga „duelul1* 
trebuie să fie cele permise, alese 
ăîn panoplia fair-play-ului. „Mi- 
ttie, furie, acestea nu sînt cuvinte 
sportive" — citez din Paul Vialar, 
președintele scriitorilor sportivi 
din Franța. „Singura mînie pe care 
o cunoști cind faci sport este a- 
eeeu de a vrea să fii mai bun. 
Singura furie pe care o resimți 

că — după o întrerupere de 16 ani 
— vom, găzdui din nou un concurs 
internațional, pe pista de la Tuș
nad.

— Noutăți și pe plan intern t
— Sînt. tn afara campionatelor 

republicane, notați că vom avea și 
„Cupa României". la patinaj artis
tic. In calendar tfigurează, tot in 
premieră, „Cupa Cutezătorii", la ar
tistic și viteză, competiții inițiate 
de Consiliul Național al Organizați
ilor Pionierilor. O inovație pe plan 
tehnic va fl prezentată în programul 
tuturor competițiilor interne a figu
rilor ce se cer pentru obținerea cla
sificării sportive. Două concursuri 
speciale „Test ISU" vor permite 
patinatorilor fruntași să obțină ca
tegoriile a III-a și a IV-a, acordate 
de forul internațional.

Intr-un cuvînt, clteva „umbre" șl 
multe „lumini” la orizontul sezonu
lui de patinaj, care e gata să în
ceapă.

RADU VOIA

NU E BINE!
Baza sportivă Constructorul din Capitală. Aici, Ia fiecare sfîrșit 

de săptămînă au loc diferite partide de rugbi și fotbal.
Din păcate, clubul sportiv Constructorul neglijează unele „amă

nunte” organizatorice stînjenind buna desfășurare a meciurilor, 
în pauzele jocurilor, spectatorii pătrund în spațiul de joc — după 
cum se vede și din imaginea de mai sus. De ce ? Și, mai ales, 
pînă cînd ?

Foto : Nicolae Tokacek

este împotriva propriei tale slă
biciuni".

Uneori, însă, obsesia punctelor 
alterează caracterul întrecerii, 
jocul degradînd într-un spectacol 
pugilistic. Furia cu care se urmă
rește victoria schimbă optica asu
pra partenerului; el devine un 
dușman care „trebuie" desființat 
cu orice preț. Cam acesta a fost 
„punctul culminant" al meciului 
de rugbi între Grivița și Dinamo 
din returul actualului campionat.

De altfel — și faptul este re

gretabil — nu o dată în planul 
de acțiune întocmit pentru un joc 
este inclus și dezideratul „trebuie 
să dăm". Cu pumnii, cu picioarele, 
numai să dăm. „Am dat pentru 
că și ei au dat cînd am fost la ei" 
—.se disculpau jucătorii fostului Ra
pid Mizil, în fața comisiei de dis
ciplină. Surprinzător, la unii ju
cători nu există — sau nu s-a for
mat încă — acel „simț sportiv". 
Ei nu pot realiza (numeroase dis
cuții mi-au confirmat aceasta) a- 
devăratul caracter al întrecerii 
sportive ; întâlnirea însemnînd 
pentru ei un prilej de a plăti

Setea de mișcare, de destindere, 
de deconectare, au făcut din sport 
un prieten nedespărțit al tînărului 
zilelor noastre, o necesitate curentă 
a vieții omului modern. Omul cau
tă deliberat aceast'ă activitate, își 
caută sănătatea sau dorește să și-o 
consolideze, face sport minat poate 
de dorința armoniei, a perfecțiunii 
și frumuseții fizice. întărirea sănă
tății rămîne însă obiectivul cel mai 
de seamă. Omul a învățat să folo
sească acest excelent elixir al vieții, 
acest tonic de neînlocuil', sportul.

îl vedem, după orele de muncă sau 
de clasă, luînd drumul terenului de 
sport, unde prin ,,oboseală" își 
curmă oboseala, 11 vedem întoreîn- 
du-se satisfăcut, parcă mai vesel. 
Mai ales orășeanul este magnetizat de 
aceste sanctuare miraculoase ale să
nătății. Dar termenul de sănătate 
nu poate fi niciodată separat de cel 
de curățenie.

Este pe deplin înțeleasă această 
interferență, această contopire, a- 
ccaștă identitate de sensuri ? Se bu
cură de considerarea cuvenită tere
nurile de sport ? Iată întrebări la 
care nu se poate răspunde, din pă
cate. afirmativ, așa cum ar trebui. 
Căci există încă o optică greșită în 
legătură cu existența și igiena 
bazelor sportive. încă se crede că 
asigurîndu-se un spațiu cu desti
nația „sport" este de ajuns, chiar 

polițe, „returul” nemaifiind o re
plică sportivă ci o revanșă, în 
sensul negativ al cuvîntului, o 
scadență a unor resentimente per
sonale. Deunăzi, un jucător își re
greta „slăbiciunile de caracter” : 
„Nu pot să dau și fac rău, pentru 
că alții mă consideră slab", iar un 
altul spunea convins : „Trebuie să 
dai primul, ca ceilalți să-ți prindă 
frica".

Abaterile, conform unui elemen
tar simț al echității, sînt pedepsite. 
Și, de multe ori, ustură. Apasă.

— „Nu puteam crede — îmi măr
turisea zilele . trecute handbalistul 
Teodor Coasă, de la Dinamo Ba
cău, că suspendarea mea din e- 
chlpi mă va chinui intr-atit îneît 
să ajung la nopți albe, la coșmar".

Faptele care au atras sancțiu
nea sînt, în mare, cunoscute : în 
returul campionatului trecut — în 
martie — la sfirșitul unui meci 
disputat la Bacău cu Politehnica 
Timișoara, jucătorul Coasă — sus
pendat în acea etapă — a angajat 
un „duel” verbal neprincipial cu 
timișoreanul Zauer, dialog pe care 
l-a pecetluit cu două palme. Re- 

dacă omul trebuie să se „miște" 
într-un nor de colb, pe terenuri de
venite. adeseori, depozite de gunoi, 
deschizând astfel căi dintre cele mai 
sigure îmbolnăvirii.

Așadar, ese normal să apară în
doielnică eficiența exercițiilor fizice 
executate în asemenea condiții. Și 
astfel de situații regretabile se în- 
tîlnesc și în unele școli, unde copiii 
sînt nevoiți să facă sport în condiții 
absolut neigienice. Desigur, unele 
■— și numărul lor este destul de 
mic — dispun de baze care își me
rită cu prisosință numele de „tem
ple ale sănătății”, dar multe alt'ele 
«o află încă la polul opus (terenu
rile liceului nr 1 și aje școlii nr. 1 
din Pitești, ale Crupului școlar 
Construcții din același oraș, ale 
școlii generale nr. 183 din Capitală 
— ca să dăm numai cîteva exem
ple) Oare, nu pot fi acoperite cu 
zgură, asfaltate și corespunzător 
îngrijite, astfel îneît să corespundă 
elementarelor norme de igienă ? Sînt 
lucruri aparent mărunte, dar de * 
mare importanță pentru sănătatea 
elevilor. Și profesorii de educație 
fizică au datoria cetățenească de a 
veghea, ca și medicii școlii, la per
fecta dezvoltare fizică a copiilor, la 
îndepărtarea oricărui focar de îm
bolnăvire

★
Se vorbește foarte adesea de o 

estetică a bazelor sportive. Alături de 
curățenie, este una din cerințele im
portante ale existentei lor. Ambianta 
încon iurătoare trebuie să fie la fel 
de primitoare. Ia fel de curată ca și 
hazelc. Altfel, terenul de sport nu 
se deosebește prea mult de maidan. 
Altfel, devine mai puțin agreat de 
tineri. Așa s-a întîmplat cu terenul 
de volei al asociației sportive Radio 
din Capitală : gardul care îl separa 
de stradă a dispărut, gărdolețului 
înconiiirător îi curg petecele (de sîr-

■ mă), buruienile din jur au crescut. 
| o groapă de var a rămas neastn-

pată. cu ustensilele preparării 
' tencuielii alături, pe teren zace un 

tăvălug — mărturie a unor... preo
cupări mai vechi. Ifirtii. cîrne, ros
turi de materiale de construcție îm
prăștiate... într-unul din vestiare se 
află... uscătoria rufelor unei pen
sionare, care locuiește sub același 

: acoperiș, iar în celălalt sufrageria.
■ îmi amintesc că acum un an aici 
I veneau foarte des tinerii din asocia- 
I tiilc sportive din jur. Din primăvară

a rămas pustiu. Oare aceasta nu 
se datorează în mare parte atmosferei 
respingătoare din jur? Baza sportivă 
trebuie să corespundă scopului pen
tru care a fost creată

■k
O situație alarmantă o constituie 

desființarea bazelor sportive înt'r-a- 
devăr. judecind după numărul, scri
sorilor trimise redacției de grupuri 
de iubitori ai sportului, sînt destul 
de numeroase cazurile în care orga
nele locale încalcă o binecunoscută 
hotărire a Consiliului de Miniștri, 
dînd o altă destinație spațiului re
zervat activităților sportive, nesoco
tind una din exigențele vieții mo
derne, de care vorbeam la începutul 
acestor rînduri. Fără a mai insista 
asupra faptului că, în acest fel, o 
serie de sportivi și echipe de perfor
manță sînt împinse la forfait dal'o-

plica clubului a fost drastică: 6 
luni suspendare. Un ghinion al 
sorții îl aduce pe Coasă o săptă- 
mînă mal tîrziu, martor ocular și 
„activ” al unei încăierări dintr-un 
local public. Pedeapsa s-a dublat 
la un an. Și, iată-1 pe talentatul 
jucător, campion mondial la Tur
neul de tineret, din martie, de la 
Amsterdam, făcînd „tușă forțată” 
un an de zile.

— „Comportarea mea total ne
colegială m-a înspăimântat chiar 
și pe mine — mărturisește el. Ier
tarea pe care mi-am cerut-o (la 
meciul dintre Dinamo Bacău și 
Politehnica Timișoara, jucătorul 
Coasă a ținut ca înainte de înce
perea jocului, în fața a 2 000 de 
spectatori să ceară scuze victimei 
sale, studentul Zauer) a venit ca 
o eliberare".

Pedeapsa însă, rămîne pedeap
să.

Ar fl absurd să ignorăm dra
matismul întîlnirilor, atmosfera de 
înaltă tensiune creată la un mo
ment dat, suprasolicitarea nervoa
să a jucătorilor. Stăpînirea de sine 
nu trebuie pierdută însă nici în 
momentele de maximă încleștare. 
Și, mai ales, nu trebuie uitat că 
„adversarul” tău nu-ți este decît 
un partener de întrecere. Nicide
cum un dușman 1

N. MUSCEL.KANU 

rită lipsei condițiilor de pregătire, 
se ridică problema satisfacerii ne
voilor intrinsece de recreare, de des
tindere prin sport ale marii majo
rități a oamenilor muncii

Numai Ia Textila Pitești, de pildă, 
au dispărut 3 terenuri (unul foarte 
recent) din diverse motive, mai 
mult sau mai puțin Întemeiate. Oare 
lucrătorii de aici nu mai aveau 
nevoie de ele ? Adevărul este 
că (și la Textila există su
ficient spațiu în apropiere) con
ducerile întreprinderilor nu se 
preocupă de amenajarea altor baze 
sportive în schimbul celor desființate. 
Se pare eă la acest1 capitol — ne
plăcut — Piteștiui deține un loc 
de frunte în țară. După o statis
tică a organelor locale ale CNEFS, 
au fost desființate circa 30 de baze 
sportive, fără a se asigura altele 
în loc (?). Majoritatea celor ce... 
supraviețuiesc sînt prost întreținute, 
neigienice, iar dintre acestea unele 
au o perspectivă sumbră : desfiin
țarea. Se va ajunge la distrugerea 
lor completă ? După cum s-a pornit 
se pare că da (!).

Sportul este și va rămîne un bun 
prieten al tineretului, un mijloc e- 
ficient' de întărire a capacității fizi
ce și intelectuale, un izvor de forță, 
de voie bună. Pentru a-și îndeplini 
menirea, el are nevoie de baze spor
tive cît mai multe, mai bine utilate, 
mai agreabile. I)e aceea, pledăm 
pentru acordarea unei atenții pe mă
sura importanței lor „sanctuarelor 
sănătății”.

AURELIAN BREBEANU

GÎIQiW

Mîine, ia Focșani,

Ultima etapă 
a „Cupei F.R.M."

Mîine dimineață, lâ ora 10, star- 
terul va da plecarea în ultima eta
pă a „Cupei F.R.M.” care va avea 
loc pe traseul dc motocros amena
jat la marginea orașului Focșani, 
înaintea etapei de mîine clasamen
tele se prezintă astfel : 250 cmc : 
1—3. Cr. Dovids (Metalul), Șt. Chi- 
țu (Steaua) și Tr. Macarie (Meta
lul) 12 p, 4. C. Coman (Poiana 
Cîmpina) 6 p, 5. C. Goran (Steaua) 
4 p, 6. Tr. Moașa (St. r- Brașov) 
1 p ; 500 cmc : 1. E. Keresteș (Stea
ua) 14 p, 2. Fl. Ștefan (Loc. PI.) 
10 p, 3. E. Seiler (Metalul) 8 p,
4. Al. Ionescu-Cristea (Steaua) 7 p,
5. I. Bobîlneanu (St. r. Brașov) 4 p,
6. V. Savin (Metalul) 3 p ; 300 cmc :
1. P. Lucaci (St. r. Brașov) 14 p,
2. E- Huszar (Steaua) 8 p. 3. A. Cri- 
can (Poiana Cîmpina) 7 p, 4. Șt. 
Viuleț (Loc. Pi.) 6 p, 5. Al. Paliev 
(Poiana Cîmpina) 4 p, 6. Gh. Bog
dan (Voința Sibiu) 2 p.

A apărut

Nr. 10 al revistei

SPORT si TEHNICA
din al cărui bogat și intere

sant conținut menționăm ur
mătoarele :

— Itinerar turistic : Mara
mureșul.

— Mini-navele Ia start.
— Automobile pentru rali

uri.
— Fiat 124 — Fiat 125.
— Campionatele mondiale 

de aeromodelism.
— Aviația sovietică.
— Astronautica în pragul 

deceniului 2.
— Radioreceptor tranzisto

rizat.
— Antena „Quad".
Revista mai cuprinde nume

roase reportaje, noutăți, știri, 
magazin. 32 pagini bogat 
ilustrate.



Entuziaștii
cronicari
din Brașov

sosit la redacție vreo 
de file trecute printr-un

Ne-au 
treizeci 
multiplicator și prinse într-o a- 
grafă, sub o copertă care ni-i 
destăinuie pe expeditori: Comi
sia de atletism a regiunii Bra
șov.

Este vorba despre un buletin 
informativ, realizat pe plan lo
cal, fără îndoială modest ca pre
zentare, dar valoros în ceea ce 
privește conținutul. El nu se 
mărginește să facă o analiză a 
activității atletice desfășurate în 
această parte a țării în primele 
opt luni ale anului 1967, ci în
fățișează o sinteză a bazelor de 
able Li sm cu principalele lor ca
racteristici, tabele cu antrenorii 
și arbitrii existenții. un plan al 
performanțelor pe care și-au 
propus să le atingă în 1968 o 
serie de atleți din regiune, unele 
de nivel regional iar altele de 
nivel republican și — în sfârșit 
— un plan de muncă al respec
tive* comisii pe ultimul trimes
tru al anului.

Dacă ar fi numai acesta cu
prinsul buletinului și încă i s-ar 
fi cuvenit laude. Realizatorii lui 
i-au dat însă un conținut mai 
bogat, mai variat, care îi spo
rește, neândoielnBC, valoarea.

De ce n-ar ști, de exemplu, 
atleții și antrenorii de azi, cu 
eîte eforturi se desfășura acti
vitatea atletică brașoveană în 
anii 1920—1930? Ne-o povestește 
Vintilă Cristescu, învingător în 
1926 al primului maraton com
plet desfășurat în țara noastră 
ți membra al modestului lot 
sportiv care a reprezentat Ro
mânia la Jocurile Olimpice din 
1928.

Pe aceeași linie 
performanțelor și 
brașoveni, de altă 
cum, se înscriu cele două ta- 
befe : „Ce sînt azi foștii campioni 

"brașoveni* și „Recorduri repu
blicane deținute de atleții bra
șoveni*, precum și medalionul 
în oare prof. V. Ludu o pre
zintă succint, cu toate 
iile ei esențiale, 
sportului Ana Salăgean.

Sumarul buletinului este com
pletat de învățămintele culese 
de antrenorul N. Tacorian cu 
ocazia unei deplasări în străi
nătate și de o utilă recomandare 
bibliografică de specialitate.

Am parcurs — de ce n-am 
mărturisi? — cu încântare acest 
buletin, in ale cărui pagini se 
vădește o muncă plină de aten
ție pentru ceea ce se înfăptu
iește azi și de respect pentru ce 
s-au străduit să realizeze, în 
condiții potrivnice, înaintașii 
atletismului brașovean.

Dar, încântarea produsă de 
entuziaștii cronicari ai atletis
mului brașovean a făcut curând 
loc unei firești întrebări; ee ar 
fi dacă exemplul lor ar face pro
zeliți, in alte părți ale țării, in 
alte ramuri de sport ?

| (s. b)

Olimpice din

a cunoașterii 
performerilor 
dată și de a-

trăsătu-
pe maestra

Inauțura* sărbătorește ta Capitală duminica trecută (ta fotografie, aspect din timpul demonstrației de judo 
«e pe stadionul Republic»), sportul studențesc pulsează din ce in ce mai viu. La ordinea silei — .Cupa anilor 
MUtă la a X-a ediție. Anul acesta stat angrenați ta întreceri atleții, I 
bajfștii. Le urăm mult succes : '

Pentru mine, Sportul (cu S 
mare), practicat din frageda co
pilărie, în multiple ramuri 
(atletism, fotbal, baschet), nu a 
însemnat numai; o- activitate la
terală, urmărind dezvoltarea fizi
că a organismului. El a repre
zentat, mai ales, o activitate 
de cunoaștere a unei lumi popu
late de caractere și tempe
ramente care găseau în sport un 
elixir pentru spirit. Cîte psi
hologii firave nu și-au regăsit 
echilibrul pe. stadion !

în ceea ce mă privește, evo
când cu venerație exemplul u- 
nor somități literare ca Henri 
de Montherlant sau Paul Clau
del, am găsit în rugbi o inter
ferență a preocupărilor estetico- 
intelectuiale cu exercițiul 
diilOr, în aer liber. Pe 
parte, rugbiul antrenează 
jiri și spiritul de dăruire

muș- 
de o 
cura

și co-

O IMPORTANTA COMPETIȚIE 
PENTRU GIMNAȘTII ȘCOLARI

Au apărut, de cu
rând, regulamentul și 
detaliile de organi
zare a campionatului 
de gimnastică pentru 
școlile generale. Mo
bilizări mii de echi
pe și zeci de mii de 
elevi din întreaga ța
ră, această mare com
petiție este menită — 
la fel ca tetratlonul 
in atletism — sâ in
vestigheze masa 
neretului școlar, 
țînd Ia iveală 
mentele talentate 
apoi, îndrumate 
pricepere ți pasiune, 
să ajungă pe cele 
mai înalte trepte ale 
măiestriei sportive.

Inițiativa Ministe
rului Invățămîntului 
de a îmbogăți, tace- 
ptnd din aeest an, 
programa fetelor eu 
un exercițiu impus la 
birnă ți cu un exer
cițiu impus cu obiec
te portative pentru 
ansambluri dovedește 

ti- 
sco- 
ele- 
care

cu

preocuparea ca, din 
primii ani de școală, 
elevele să dobîndeas- 
că o pregătire cores
punzătoare pentru e- 
xercițiile potrivite 
vîrstei și posibilități
lor lor fizice. Credem 
că această orientare 
este binevenită, de
oarece exercițiile 

menționate sînt acce
sibile și îndrăgite de 
eleve. Campionatul 
va cuprinde faza 
școală, interșcoli, 
localitate, precum 
finala pe țară.

Pentru reușita 
certei Întreceri 
impune ca, din timp, 
să se treacă la învă
țarea exercițiilor, la 
organizarea concursu
rilor pe clase, a fa
zei pe școală (eu par
ticiparea celor 
bune eleve din 
re clasă) astfel 
zeie superioare 
terșeoli, pe localitate 
și finala — să cunoas-

pe 
Pe

mai 
fieca- 
ca fa- 
— in

laborare cu echipa. precum și 
stima pentru adversar, ajutîn- 
du-te să-ți stăpîneșta și să-ți di
rigui pornirile, iar — pe de altă 
parte — ei stimulează gîndirea 
și fantezia, dăruindu-ți adevă
rate clipe de satisfacții estetice.

—Cu aproximativ cincisprezece 
ani în urmă l-am cunoscut pe 
pictorul Vincențiu Grigoresc j, 
în cadrul formației de rugbi 
„C.F.R. Grivița Roșie*, unde ac
tivam împreună, schimbînd nu 
numai pasele cu balonul oval, 
ci și gindwile noastre — foarte 
apropiate, de altfel — îndeosebi 
asupra artei plastice. O încer
cam aimîndai pe atunci, în mod 

Gânduri la expoziția
lui Vincențiu Grigorescu

dîscret, dar cu deplin devota
ment

îmi amintesc că, în perioada 
unui turneu victorios al forma
ției noastre în Cehoslovacia, pe 
când unii dintre colegi își petre
ceau timpul liber în zornăitul 
zarurilor la table, sau în toas- 

prietenești, hoinăream cu 
prin cartierele miri- 
Pragăi, umplîndu-ne 

cu peisaje, personaje 
care constituiau de

țări
Vincențiu 
fice ale 
carnetele 
și schițe 
fapt exerciți^ pentru viitoarele 
încercări.

Mina delicată a lui „Viciu* 
(cum îi souneam pictorului), 
mina atît de fermă într-un pla
caj sau în ramasarea until balon 
dovedea o îndemînare sporită în

I 
I

că un succes deplin. 
Desigur, reușita B- 
cestui campionat, ca 
și a oricărei întreceri 
școlare, este condițio
nată de sprijinul și 
colaborarea profeso
rilor de educație fizi
că, instructorilor și 
antrenorilor, a organi
zațiilor U.T.C. și de 
pionieri, ca și a aso
ciațiilor sportive.

Atletismul și gim
nastica sînt sporturi 
în care tineretul șco
lar are imense posi
bilități să se afirme. 
De aceea, avem da
toria să creăm toate 
condițiile ca cele mai 
importante competi
ții organizate la aces
te ramuri sportive să 
cuprindă 
teze cit 
elemente 
loare.

!

și să depis- 
mnl multe 
de certă va-

CAMIL MORȚUN

I
I
I
I
I
I

> mai viu. La ordinea silei — .Cupa anilor I“, | 
baschetbalișlii, ghnnaștii, handballș li* ți volet- g

ESEU PE CENTRU!
schițarea tactică a unei parti
de, dar excela cu adevărat in 
desenele pline de nerv și spiri
tualitate. Unii dintre colegii noș
tri, pentru care gloria sportivă 
însuma aproximativ toate ve
leitățile, se molipseau de o ve
selie tonică, spontană, regăsin- 
du-se demitizați în portretele 
caricaturale pe care le răspîn- 
dea cu generozitate Vincențiu.

De bună seamă, în decursul 
anilor m-am întîlnit de multe 
ori, extrasportiv, cu prietenul 
meu, i-am urmărit realizările și 
mi-am adăugat noi bucurii pen
tru succesele sale. L-am regă
sit participant în toate expozi

țiile anuale de stat, cu apreciate 
lucrări de afiș, grafică de șe
valet șî pictură. Am tresărit 
ori de cîte ori un articol de ziar 
menționa participarea lui — 
totdeauna valoroasă — la expo
ziții colective din întreaga lume 
(Italia, Ang’iia, U.R.S.S. Mexico 
Japonia, China etc.).

L-am reîntîlnit, deunăzi, în 
aceeași ținută sportivă, viguroasă 
și zveită, cu chipul ornat de 
același zîmbet fermecător. în 
sala din Bd. Magheru, unde își 
susține cea de a doua expoziție 
personală, cu grafică și pictură. 
Fără îndoială, cronicarii și-au 
făcut datoria subliniind calită
țile acestei expoziții, tendințele 
reflexive sau literaturizante ale

„CUM CIRCULAM?"

i

I 
I

aproximativ 200 
mare decît al 

veacul trecut, 
confirmare știin- 
propria noastră ex- 

itnuî

I Traficul rutier tot mai intens ți 
vitezele majorate cu care se circulă

- pe drumurile publica impun tinerei 
noastre mase de automobiliști reac
ții controlate, variate ți complexe, de 
a căror justețe depinde securitatea 
transportorilor. După cum sistem in
formați, studiile sociologice atesta ca 
pen Cm a preveni accidentele sîntem 
obligați, astăzi, sa luăm un număr 
do decizii de 
de ori mai 
calatorilor din 
Și fără această 
țifică, știm, din 
periență cotidiană, că pilotului 
autovehicul modera î se cer decizii 
optime ți prompte, deci luate într-un 
timp deosebit de scurt. Concluzia ; 
„atenție, conducători auto și pie
toni, deopotrivă !* — ne poartă cu 
naturaleță spre necesitatea 
strumente preventive. Nici 
meat — adăugat afișelor, 
țelor, filmelor, strădaniilor 
milițieneștî de circulație — nu 
se pare de prisos. Editura de cărți 
sportive a pus, pută arum, o serie de 
broșuri interesante la lndemîna anto- 
mobiliștilor. Este rîndul Editurii mi
litare să se alăture efortului co
mun, pentru a face și mai cunoscute 
și înțelese, pentru a propaga, pentru 
■ disemina (cum se spune, cu un 
cuvînt la modă) reguli simple, ade
sea de bun simț, care devin compli
cate doar în interpătrunderea lor, în 

unor in- 
un ele- 

conferin- 
organelor 

ni

unor lucrări, filtrarea și decan
tarea unor realități printr-o vi
ziune modernă, redată formal, 
cu procedee asimilate perfect 
din arta lui Mondrian, Kandin
sky sau Klee.

Poate ca pictura actuală a 
Iui Vincențiu Grigorescu să fie 
izvorâtă dintr-o mentalitate faus- 
tică, din dorința de a surprin
de efemerul, dar și imensitatea 
unei clipe. Gravitatea acestei 
picturi constă, pe lîngă efectul 
ei strict senzorial, într-o ten
dință evident meditativă.

Am zăbovit mai ales asupra 
„anotimpurilor* sale, evocate în 
patru mari panouri (care, în pa
ranteză fie spus, ar fi trebuit 
să se bucure de un spațiu mai 
amplu), amintindu-mî anii petre- 
cuți împreună pe stadionul Ti
neretului — „Federația" de altă
dată. Acolo, antrenamentele a- 
nilor noștri tineri ne-au purtat 
împreună prin anotimpuri. Am 
tăvălit unul lîngă altul albul 
cenușiu al zăpezii, nămolul pla- 
tiniu al primăverilor, verdele 
crud «1 gazonului estival, smo
curile arămii ale toamnei, toate 
aceste culori născătoare de sen
zații și sentimente perene.

La medaliile sportive (pe 
care le cfștigam cândva, îm
preună), Vincențiu și-a adău
gat trei premii naționale 
pentru afiș și grafică de șeva- 
Ict- Apoi, acea medalie obținută 
ba Milano în cadrul Bienalei de 
artă decorativă din 1957!

Sînt sigur că pictura lui va 
cunoaște 
ca și în 
eseul să

și alte culmi. în artă 
rugbi, tendința este ca 
se înscrie la centru.

TUDOR GEORGE

condiționarea lor multilateral reci
procă.

Așa s-a născut ideea albumului 
,,Cum circulăm?*, bogat ilustrat, eu 
500 de desene gi schițe sugestive în 
culori, menite să transmită conducă
torului auto, amator sau profesio
nist, toate cunoștințele necesare pen
tru a putea circula pe drumurile pu
blic* în siguranță și respecting in
tegral noile legi de circulație. Au
torii (colonel I. Mirescu și It. col. 
I. Scripcaru), specialiști reputați, 
tratează prevederile legale ilustrativ, 
captînd astfel maî lesne interesai ci
titorului. Scurtele texte, dar mai ales 
desenele în culori vii, inviți la con
versație pe cititorul care se prezintă 
cu zestrea Iui do curiozitate fireas
că ; autorii răspund cu competență 
explicînd situațiile corecte și pe cele 
care contravin normelor de circulație.

Un album dens, de peste 230 de 
pagini, In eue găsim capitol* sau 
secțiuni adesea inedite, cum ar fi 
cele Consacrate rețelei drumurilor pu
blice, circulației autovehiculelor ta 
condiții grele (terenuri desfundate, 
nisipoase, înzăpezite, gheață etc.), 
stabilității automobilului, spațiului de 
frînare etc. Asemenea elemente se 
mai găsesc, disparat, în manualele 
automobilistice, dar meritul autorilor 
constă în efortul de a sintetiza cu
noștințele absolut trebuincioase ori
cărui conducător de autovehicul.

Albumul ar fi fost avantajat de o 
acțiune conjugată cu Automobil Clu
bul Român, mai ales pentru detaliile 
privind tezismul auto. Din fericire — 
volumul fiind intr-o fază care mai 
permite corecturi de detaliu — se 
pot face adăugirile sugerate cu pri
lejul unei recente conferințe de presă 
(amănunte privind trusa sanitară, 
stingătoarele, patrulele de asistență 
rutieră și altele).

'Sîntem siguri ei la apariție albu
mul „Cum circulăm ?“ se va bucura 
de mult succes. Cu acest sentiment 
ne pronunțăm pentru un tiraj cores
punzător, la nivelul parcului de auto
mobile din țara noastră și în raport 
cu numărul elevilor școlilor de șoferi 
(amatori și profesioniști) care #u se 
pot dispensa de ua îndrumătoi atît 
de sugestiv.

VICTOR BĂNCIULESCU



TIETIS OUC Bl

Unde 
mergem ?

Etapaalll-aacampionatului Grivița Roșie și-a mărit avantajul

sîmbătă
ATLETISM 1 Stodiomd Repu

blicii, de la ora 15,001 cam
pionatul republican pe echipe 
ICF—Steaua—Brașov (cat. A), 
Metalul — Progresul — Crișana 
(cat. B).

BOX: Sala Floreasca, de la 
ora 19 : turneul internațional.

RUGBI t Teren Vulcan, ora 16: 
Vulcan—Constructorul (cat. B).

GIMNASTICA: Sala Dinamo, 
de la ora 17: întâlnirea inter
națională masculină dintre Dina
mo Buc, — Dinamo Berlin și 
concursul demonstrativ al lotu
lui republican feminin (exerci
ții impuse).

CICLISM s Velodromul Dina
mo, de la ora 16: întreceri 
pentru doborîrea recordurilor.

VOLEI : Sala Giulești, de la 
ora 17: Progresul—Științe eco
nomice Buc. (f), Construcții— 
Progresul Buc. (m),—meciuri în 
cadrul diviziei B.

duminică
ATLETISM ; Stadionul Repu

blicii, de la ora 9: campionatul 
republican pe echipe; stadionul 
Tineretului, de la ora 9,30: 
„Cupa anilor 1“ — finala pe 
centrul universitar București.

FOTBAL: Stadionul „23
August", ora 13,15: Dinamo— 
Jiul Petroșeni; ora 15: Steaua 
—F.C Argeș; teren Electroni
ca, ora 11 : Electronica Obor— 
Politehnica Buc. (divizia B) ; 
teren Constructorul, ora 11 : 
TUG Buc.—Oltul Sf. Gheorghc 
(divizia C) • teren Dinamo, ora 
11.45; Dinamo—Petrolul (meci 
între centrele de juniori) ; teren 
Steaua, ora 11,45: Steaua „23 
August** — F. C. Argeș (meci 
între centrele de juniori).

HANDBAL: Teren Voinfa, de 
la ora 10: Sc. Sp. nr. 2—Poli
tehnica lași (f cat. B). Voința 
— Inși Pedagogic Bacău (m cat. 
B) ; teren Giulești, de la ora 9: 
Rapid- Politehnica Galati (m 
cat. B). Rapid—Constructorul 
Timiș (f cat. A); stadionul Ti
nerelului, de la ora 9 : Univer
sitatea II—CSM Sibiu (f cat. 
B). Politehnica—Inst. Pedagogic 
Bacău (î cat. B), Universitatea — 
Universitatea Timiș, (f cat. A); 
teren Progresul, de la ora 15 t 
ICF- Sc. sp. Ploiești (f cat. 
B) ^traua—CSM Reșița (m cat. 
A)

BASCHET: Sula Floreasca,
de la ora 8,30: Voința—Con
structorul Buc. (f cat. A), Poli
tehnica—ICF (ni „Cupa Româ
niei ; de la ora 12.15, Steaua 
—Dinamo (m finala „Cupei Ro
mâniei**), Politehnica — ICF (f 
cat A).

POLO : Ștrandul Tineretului, 
de la ora 11 : Steaua—-Rapid 
(camp republican).

RLGBf : Stadionul Steaua .
(Ghencea), ora 9: Gloria — Rul
mentul Bîrlad. Steaua — Farul 
Constanta • stadionul Parcul Co
pilului ora 15,30 : Gri vița Ro
șie—Știința Petroșeni (divizia 
A) : Stadionul Tineretului, ora 
9,30: ICF—Olimpia (div. B).

LUPTE: SaZa Giulești, de la 
ora 9.30: campionatul republi
can pe echipe (Electroputere 
Craiova - Marina Mangalia—Stea
gul roșu Brașov—„greco-roma
ne* cat. A ; Energia C-ța, Trac
torul Călugăreni — Rapid Buc.— 
„libere* cat. B).

VOLEI : Sala Giulești, de la 
la ora 8: ÎCF-Tricotajul Bra
șov (f cat B) ; sala Floreasca, 
ora 11 : meci demonstrativ în
tre echipele masculine A și B 
ale României. j

CICLISM : Stadionul Steaua, 
de la ora 9,30: deschiderea se
zonului de eiclo-cros cu compe
tiția dotată cu „Cupa Steaua**.

GIMNASTICA: Sala Dinamo, 
de la ora 11 { Dinamo Buc.— 
Dynamo Berlin și concursul de
monstrativ al lotului republican 
feminin (exerciții liber alese).

republican pe echipe
După o pauză de cinci luni, se 

reia campionatul republican pe 
echipe.

In Capitală, pe stadionul Re
publicii (sîmbătă de la ora 15 și 
duminică de la ora 9) se desfă
șoară în program cuplat două 'în- 
tîlniri i I.C.F. — Steaua — Brașov 
(„A*) și Metalul — Progresul — 
Crișana („B") — capetele de afiș 
ale etapei în categoriile respec
tive. Fruntașa clasamentului ge
neral și a celui masculin al cate
goriei A (Steaua) intîlnește în 
I.C.F. și Brașov, două echipe pu
ternice. Dacă la bărbați superio
ritatea Stelei este evidentă, la 
femei întîlnirea I.C.F. — Brașov 
se anunță foarte echilibrată.

Meciul echipelor de categoria 
B va fi extrem de strîns, întrucît 
Metalul, Progresul și Crișana o- 
cupă — în această ordine — pri
mele trei locuri ale clasamentu
lui general. Dintre „numele so
nore" ale atletismului, pe Repu
blicii vor evolua: P. Astafei 
(prăjină), I. Naghi (disc), N. Ma- 
covei și N. Peria (110 mg) — toți 
de la Steaua, V. Sălăgean (disc) 
și Ana Sălăgean (greutate) de la 
Brașov, Lia Manoliu (disc) și Va
leria Bufanu (80 mg) — Metalul.

La Bacău, echipa regiunii gaz
dă — ultima clasată și candidată 
sigură la retrogradare — primeș
te replica mult mai puternicelor 
formații Cluj (locul 3 în toate 
clasamentele) și Rapid, în fața 
cărora este victimă sigură. Prin
tre competitori : Ioana Petrescu 
(100 și 200 m), Doina Bădescu 
(400 m), C. Bloțiu (800 și 1500 m), 
M. Zaliaria (lungime), V. Răuț 
(triplu) — Rapid, C. Socol (110 
mg și disc), A. Șepci (înălțime), 
I. Căpraru (3000 m obstacole), V. 
Sărucan (lungime), Ileana Sila! 
(400 și 800 m) — Cluj.

Două codașe (Argeș — locul 7, 
Banat — 8) se întîlnesc cu una 
din cele mai bune echipe ale 
tării, Dinamo, din componența că
reia nu vor lipsi campionii repu
blicani Z. Vamoș, A. Barabaș, 
V. Jurcă, T. Puiu, N. Mustață, 
D. Piștalu, Gh. Costache.

Intr-un meci restanță din ca
drul diviziei A, disputat pe tere
nul din Parcul Copilului, Grivița 
Roșie a dispus de Farul Constanța 
cu 11—0 (11—0), prin punctele 
înscrise de Irimescu (o lovitură 
de pedeapsă și o transformare), 
țîbuleac (o lovitură de pedeapsă) 
și Teodorescu (e încercare). Sco
rul nu redă cu fidelitate aspec
tul jocului, Farul reușind mai des 
să domine teritorial, ba chiar, 
paradoxal, mai mult în prima 
jumătate a meciului. Gazdele au 
avut un final bun, dar, deși au 
jucat mai bine și au dominat 
mai mult în această parte a jo
cului, scorul de la pauză nu s-a 
mai modificat. Arbitrul Rene Chi- 
riac a condus excelent. (D. Du
mitrescu — coresp.).

★

O dată cu disputarea acestei 
restante, partea superioară a 
clasamentului s-a clarificat,

Grivița Roșie detinînd un (pro
babil) decisiv avans de trei punc
te fată de Dinamo. E greu de 
presupus că titlul le mai poate 
scăpa rugbiștilor antrenați de 
ing. Viorel Morarn, chiar în e- 
ventualitatea unei surprize : ar 
fi nevoie de... două surprize. în 
schimb, lupta pentru un loc sub 
„soarele* diviziei A rămine des
chisă, etapa avînd un rol impor
tant în acordarea biletelor de călă
torie pentru... ,,B". Iată, de altfel, 
care sînt meciurile: Gloria — 
Rulmentul, Steaua — Farul, Gri
vița Roșie — Știința Petroșeni, 
Politehnica Iași — Progresul 
București Agronomia Cluj — 
Rapid București, Precizia Săcele 
-r- Dinamo București. Dacă im
portanța jocurilor în lupta pentru 
o mai bună clasare este totuși 
limitată, în schimb evoluția in
dividuală poate fi decisivă pentru 
selectionabili. Iată motivul pen
tru care etapa poate fi consi
derată deosebit de interesantă I

Arbitrii meciurilor
• DINAMO BUCUREȘTI — JIUL 

IM. Rotaru (lași) la centru. R. Să- 
bău și N. V izireanu (ambii din Cluj) 
la tușă ;

' • A.S.A. TG. MUREȘ — DINA

MO BACĂU: A. Bentu Ia centru,
C. Popa și D. Isăcescu (toți din 
București) la tușă;

• STEAGUL ROȘU — PRO- 
| GREȘUL : N. Cursaru (Ploiești) la 

centru, I. Soos și 1. Rus (ambii din 
Tg. Mureș) la tușă ;

OLEI
Miine, la Floreasca

Meci de antrenament 
cu public 

al reprezentativei masculine
Ultimul joc de verificare, cu 

I public, pe care voleibaliștii repre
zentativei noastre masculine îl 
susțin în țară înaintea plecării 
in Turcia la europene are loc 
miine dimineață, cu începere de 
la ora 11, în sala Floreasca. Spec
tatorii vor vedea la lucru cele 
două formații ale naționalei, pe 
care antrenorii S. Mihăilescu și 
FI. Balaiș intenționează a le fo
losi în confruntarea de la Istan
bul, și anume :

ROMANIA A — Udișteanu, Tir- 
lici, Cozonici, Derzei, Schreiber, 
Drăgan;

ROMANIA B — Bartha, Crețu, 
Ganciu, Corbeanu sau Szdcs, Sme- 
recinschi, Christiani.

„CRITERIUL OLIMPIC

CRITERIUL CALITĂȚII
S-a tras cortina și peste... sezo

nul oficia] competitional de ca- 
iac-canoe. Timp de trei 
(marți miercuri și joi) a avut loc 
pe Snagov ultimul concurs 
calendarul federației de speciali
tate — „Criteriul olimpic". Și 
este îmbucurător faptul că aceste 
ultime întreceri ale generațiilor 
mai tinere de mînuitori ai padelei 
sau pagaei (limită de vîrstă a 
concurenților — 25 de ani) au 
cunoscut un succes deplin. Parti
ciparea a fost deosebit de bogată 
(aproape 300 de caiaciști și ca- 
noiști la start), nivelul majorității 
competitorilor corespunzător ce
rințelor unei asemenea confrun
tări, iar spectacolul sportiv foar
te atrăgător, mulțumită echilibru
lui de forte și dîrzeniei demon
strate de participanti. Antrenorii 
și tinerii sportivi au dovedit că 
înțeleg importantul rol al acestei 
repetiții generale în perspectiva 
J. O. Ei merită sincere felicitări.

Așa cum era de așteptat, atît 
seriile, recalificările, semifinalele, 
cit și intrecerile decisive au fost 
dominate de reprezentanții clu
burilor Dinamo (4 probe cîștigate. 
toate masculine) și Steaua (de 
3 ori pe locul I). Cu toate aces
tea, în finale au reușit să se ca
lifice — cu mai putină timiditate 
ca în trecut — și echipaje ale 
altor secții bucureștene șau din 
celelalte centre nautice ale țării. 
Ar fi de dorit ca această eman
cipare să se extindă la viitoarele 
ediții ale „Criteriului olimpic".

Aproape toate cursele și-au de
semnat cîștigătorii, în finiș, la 
luptă strînsă. N-au lipsit nici 
surprizele. Astfel, la canoe sim
plu A. Butelchin (clasat pe locul 
1), ca și N. Năstase i-au întrecut 
pe V. Calabiciov (campion mon
dial la dublu 1000 m) și pe 
1. Macarenco (campion republi-

zile

din

CRIMA

Se reia campionatul 
diviziei A

Etapa a IV-a; la Tg. Mureș

Sîmbătă se reiau intrecerile din 
cadrul campionatului diviziei A la 
scrimă (echipe). Etapa a IV-a, pro
gramată la Tg. Mureș, oferă multe 
observații interesante- De pildă : 
în ce măsură Steaua va reuși să-și 
consolideze poziția de lider. Acest 
lucru este destul de dificil de rea
lizat, îndeosebi în proba de spadă, 
unde Medicina Tg. Mureș talonea- 
ză strins pe trăgătorii bucureșteni. 
De asemenea, urmează să se lim
pezească lucrurile și în zona retro
gradării, unde Progresul (floretă 
băieți), S.P.O.B. și Șc. sp. Satu Marc 
(floretă fete), Crișul Oradea și 
Universitatea București (spadă), 
S.P.O.B. și Agronomia Iași (sabie) 
vor trebui să facă eforturi deose
bite pentru a-și îmbunătăți si
tuația.

• FARUL — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA : A. Rădulescu la cen
tru, A. Munich și C. Ghemingean 
(toți din București) la tușă ;

• PETROLUL — RAPID: N. 
Rainea (Bîrlad) Ia centru, E. Bucșe 
(Sibiu) și G. Mihăilescu (Brașov) 
la tușă ;

• STEAUA — F.C. ARGEȘ: O. 
Comșa (Craiova) la centru, S. Dră- 
gulici și M. Biolan (ambii din Tr. 
Severin) la tușă ;

• UNIVERSITATEA CLUJ — 
U.T.A. : G. Petrea Ia centru. N. 
Petriceanu și A. Paraschiv (toți din 
București) la tușă.

Nu-i 
(Fază

IAVANCR(

cu barca

can de fond). De 
asemenea I. Sido
renco — I. Iacob 
și echipajul juni
orilor E. Botez — 
R. Rujan i-au de
pășit pe campionii 
europeni I. și N. 
Terente. O altă 
surpriză, neplăcu
tă de data acea
sta, a constituit-o 
descalificarea cam • 
pionului european 
C. Covaliov (so
sit pe locul 
cu nd la 0,8 
de I. Irimia),
urma neprezentării 
cîntar, după încheierea probei de 
caiac simplu. In fine, mai eviden
țiem comportarea echipajelor de 
la Steaua și Dinamo, sosite în ime
diata apropiere a campionilor 
mondiali, în cursa de caiac 4 și 
splendida luptă sportivă pentru 
șefia „generației olimpice" la 
canoe simplu, unde 
au fost departajați 
sec. (N. M.)

PRINCIPALELE
ALE FINALELOR :
(500 ni) caiac simplu : 1. Fănica 
Ditcov (Steaua) 2:17,0, 2. Gizela Si
poș (Dinamo) 2:19,0, 3. Maria Lovin 
(D) 2:20,3, 4. Haripina Evdochimov 
(S) 2:21,2, 5. Elena Berbecel (D) 
2:25,0, 6. Ana Feodotov (S) 2:26,0 ; 
caiac dublu : 1. D. Angelescu, A. 
Arvai (S) 2:04,3, 2. P. Tulea, V. Iur- 
co (S) 2:09,0, 3. N. Timofte, A. Brai- 
lovschi (S) 2:11,2, 4. S. Comișan, 
M. Ignatenco (D) 2:13,3, 5. E. Istra- 
te, M. Timofte (S) 2:15,3, 6. M. Sa- 
venco, G. Naumov (S) 2:17,7 ; MAS
CULIN canoe simplu (1000 m) : 
1. Afanase Butelchin (D) 4:31,1, 2. 
Nicolae Năstase (S) 4:32,0, 3. Vicol 
Calabiciov (D) 4:34,0. 4. I. Maca- 
renco (D) 4:34,7, 5. 1. Pațaichin (D, 
4:36,0, 6. T. Ditcov (S) 4:39,0 ; canoe

olimpice' 
cinci sportivi 
de numai 4,9

REZULTATE 
FEMININ 
1.

dublu : 1. S. Covaliov, Gh. Sidorov 
(D) 3:58,6, 2. A. Simionov, P. Ma
xim (D) 4:00,0, 3. I. Suhov, P. Ser- 
ghei (S) 4:03,5, 4. Gh. Danielov, I. 
Sevastian (S) 4:09,0, 5. Gh. Nițu, 1. 
Simionov (D) 4:09,8, 6- M. Petre, 
M. Blîndu (S) 4:15,0 ; caiac simplu : 
1. Ion Irimia (S) 4:05,2, 2. Ion Sipoș 
(D) 4:06,5, 3. I. Cozlov (S) 4:11,0, 
4. V. Roșea (D) 4:12,0, 5. K. Maca- 
renco (D) 4:13,0, 6. M. Stoica (D) 
4:14,0 ; caiac dublu : 1. I- Sidorenco,
1. Iacob (D) 3:42,1, 2. E. Botez, R. 
Rujan (D) 3:44,0, 3. I. Terente, N. 
Terente (S) 3:44,5, 4. E. Zabara, D. 
Trofim (D) 3:51,0, 5. I. Samovschi, 
Manea (D) 3:57,0, 6. I. Negraia, M. 
Patrichi (Ancora Galați) 3:59,0 ; 
caiac 4 : 1. A. Calenic. M. Țurcaș, 
D. Ivanov, A. Sciotnic (D) 3:17,S,
2. I. Reva, A. Verba, N. Smul, C. 
Coșniță (S) 3:19,0, 3. P. Graciov, 
O. Rujan, I. Sivizin, V. Trîmbițașu 
(DI 3:20,5, 4. Steaua 
mo 3:27,5, 6. Steaua

3:27,0, 5. Dina-
3:32,0.

PE ECHIPE :CLASAMENTUL
1- Dinamo 183 p, 2. Steaua 135 p, 
3. Ancora Galați 7 p, 4. Clubul 
sportiv școlar Buc. 5 p, 5—6. Școala 
sportivă Timișoara și I.S.E. Buc.
3 p. 7 Universitatea București 2 p, 
8. Politehnica Timișoara 1 p.
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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DUBLU INEERES

Formația care s-a dovedit cea 
mai în formă — Steaua — va 
încerca miine să treacă un nou 
obstacol și să-și continue drumul 
spre cîștigarea turului.

Va reuși, sau nu, rămine de 
văzut. Nici un meci nu-i dinainte 
jucat, cu atît mai mult cînd ad
versarul este F. C. Argeș, ocu
panta locului 2 în clasament. în 
perspectivă deci o dispută apri
gă între o echipă care pășește 
în arenă cu maturitatea și sigu
ranța celor șapte jocuri în care 
n-a cunoscut înfringerea și cea 
din Pitești, dornică să furnizeze 
surpriza sezonului. Și are ca ar
me, pentru aceasta, elanul, pu
terea de luptă și o bună pregă
tire tehnică.

Partida Steaua —- F. C. Argeș 
oferă un plus de interes și prin 
faptul că pe gazonul de la .23 
August" vor evolua un însemnat 
număr de jucători selecționați (9 
numai de Ia Steaua) pentru me
ciurile cu Polonia. Deci, un du
biu interes pentru jucători și 
sper tatori.

C. MANTU

DATORII...

...Datoria lui Dinamo București este 
să-și regăsească echilibrul, intr-un 
moment crucial, moment pe care au 
trebuit să-1 treacă și Realul și Lev- 
ski și steaua și... Alți corifei ai fot
balului îl traversează acum ♦ inter- 
nazionale, Dukla, Anderlecht. A- 
proape că sînt firești în viața unui 
„team", important este să se gă
sească, cu tactul și competența res
pectivă, soluțiile cele mai eficace. 
Sînt cazuri de zei care au murit 
(Reimsul) înecați în propriile lor 
căutări.

...JiuJ petroșeni este dator să-și 
amintească de... zilele bune, cînd ar
monia din cadrul echipei stimula 
ambiții, întreținea emulații. Nici con
ducerea echipei nu este exonerată 
de o reconsiderare a comportării. Am 
zis : Martinovici! Ei bine, merge. 
Dar Casandra, Crăciun, ion Vasile ? 
Să fie numai ei vinovați ?

...Datoria noastră a celor din tri
bune, este de a înțelege că o sta
vilă pe toboganul pe care alunecă 
cele două echipe acum, se poate 
găsi și in noi. Așa dăm dovadă de 
maturitate.

Din mănunchiul acestor datorii îm
plinite va avea de cîștigat, mai de
vreme (o dorim !) sau mai târziu, 
fotbalul nostru.

D. COJOCARU

UN DERBI ETERN

Precedenta confruntare Petro
lul — Rapid s-a petrecut în ul
tima etapă a ediției trecute cînd 
ploieștenii au predat — simbo
lic — tricourile de campioni fe
roviarilor bucureșteni.

Acum, cele două echipe se gă
sesc plasate în jumătatea a doua 
a clasamentului, ocupînd locuri 
sub nivelul posibilităților, dat
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IN DIVIZIA 3

nu și pentru calitate

Excursie la Ploiești
Clubul Rapid București orga

nizează mîine o excursie, cu tre
nul, Ia Ploiești pentru vizionarea 
meciului de fotbal Petrolul

vă portarul Bai, pentru că nu va fi gol, mingea trecind puțin pe lingă bară, 
iminica trecută. Petrolul — A.S.A. Tg. Mureș (1-—1), disputat la Ploiești.

Foto : 1. Popescu

Rapid.
înscrierile

bului Rapid

F. R.

se fac la sediul clu
din șos. Giulești.

FOTBAL

A CRONICARILOR
inșarea...

căutări 
pare Ia 

reușit să 
lui Poli
țai scurt 
onul mai 

și cînd 
înaintașii 
Tg. Mu- 
ii peste 
găsi po-

dar acestea sint 
doar pentru un

deci, favorit, deși

pe rapi- 
luții ni-i 
ala fizică 
dura as- 
campioa- 
ste și el 
îtrucît o 
mpionilor 
t să uiți 

plăcute, 
ci atrac- 
au furni- 
ii și ra-

coul echipei B, 
simple premise 
joc mai strîns.

Farul rămine,
fotoreporterul revistei „Sport", aflat 
miercuri la Constanța, a înregistrat 
unele absențe nemotivate la antre
nament.

Interesant de urmărit jocul lui 
Koszka, acum, în preajma meciului 
cu Polonia, și duelul Iancu - Desel- 
nicu (sau Ivan). De asemenea, du
minică seara vom ști dacă talenta
tul Kallo și-a realizat hat-trick-iU 
datorită valorii sale crescute sau 
concursului dezinteresat al adver
sarului direct. In 
meci tare, în care1 
poate naște din...

simple accidente, iar băcăuanii că 
au înțeles în sfîrșit, că în prima di
vizie a__țării nu se poate supraviețui 
doar cu ce cîștigi aciasă. Așadar, la 
Tg. Mureș, la prima ’
A.S.A. și Dinamo Bacău au 
motive să ofere un

lor intitnire, 
multe 

spectacol bun.
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SETEA DE PUNCTE

Analizînd
IX-a a campionatului categoriei A 
ca și randamentul unor echipe, în 
comparație cu evoluțiile lor ante
rioare, Biroul federal constată că 
unele dintre acestea (Progresul 
București, Petrolul Ploiești, Dinamo 
București, Universitatea Craiova. 
Steagul roșu Brașov) au prestat 
jocuri de slabă calitate.

Se observă că numeroși jucători 
manifestă o intolerabilă indolență, 
au o condamnabilă atitudine față 
de măsurile preconizate pentru 
îmbunătățirea calității jocului, deși 
marea masă a spectatorilor dorește 
să asiste la întreceri de 
nivel tehnic.

Tini nd seama de toate 
mai ales de evoluția sub

jocurile din etapa a

un ridicat

acestea, și
orice nivel

perspedivă, un 
spectaculosul se 
viteză.
I. CHIRII.A

de duminică 
F. C. Ar- 

Cra- 
ca un nou pas 

cucerirea supremației,

PENTRU PRIMA OARA
FAțĂ-N TATĂ

In orașul de pe Mureș, are 
derbiul noilor promovate. Pină la a- 
ceasta oră, Dinamo Bacău își dato
rează locul 5 în clasament în exclu
sivitate jocurildr de acasă : 5 me
ciuri — 5 victorii. Băieții lui Nicușor 
n-au reușit să găsească „cheia“ suc
ceselor în deplasare (nici măcar a 
unei ,,remize“). Ba mai mult, băcăua
nii, la capitolul meciuri . în depla
sare, au realizat și un record foarte 
original : 4 jocuri, 0 puncte, 12 go
luri primite și... (aici e recordul !) 
nici un gol marcat.

Totuși, întîlnirea se anunță a- 
tractivă. Gazdele trebuie să ne arate 
că debutul furtunos în divizia A și 
„egalul» obținut la Ploiești n-au fost

toc

Dacă meciurile 
ale echipelor Steaua, 
geș, Universitatea Cluj sau 
iova contează 
pentru 
partida dintre ultima și antepe- 
nultima, 
de fotbal, Steagul roșu și Pro
gresul, înseamnă o luptă aprigă 
pentru supraviețuire. Ambele 
formații au o situație precară și, 
de aceea, setea de puncte le este 
la fel de mare, atît gazdelor cît 
și oaspeților. Astlel, dacă la sfîr
șitul jocului nu vom fi — poate 
— în măsură să consemnăm 
cele mai agreabile aprecieri pri
vind latura tehnico-tactică, 
sperăm că o subliniere tot ne 
va fi dat să facem. Aceea că 
am avut prilejul să vizionăm o 
întrecere de mare luptă și dispu
tată intr-un spirit de adevărată 
sportivitate. Ar fi — totuși — 
un cîștig. Ne-ar bucura dacă, cel 
puțin, această doleanță ne-ar 
împlinită.

clasate în campionatul

să

fi

ci. COMARNISCHI

Clasamentul golgeterilor
Cluj) 

(Steaua),

In Divizia B, duminica trecută, s-a 
consumat etapa â IX-a. Din relată
rile corespondenților și trimișilor 
noștri la jocurile acestei etape a 
reieșit, din nou, că doar puține me
ciuri au avut un nivel tehnic satis
făcător, 
obținute, in uepiasare, ue. naectronxca 
Obor (în fața Portului Constanța),' de 
C.S.M.S. ---- " ----*------- ~
reștl) șl 
rul Baia ____ _ _____  _____ , ___
cîștigat în urma unor jocuri de bună 
calitate, ca urmare a accentului pus 
pe acțiunile ofensive. Prin obținerea 
celor două puncte la Baia Mare, Va
gonul a egalat ca număr de puncte 
pe C.F.R. Timișoara și, datorită pro
gramului avantajos pină la sfîrșitul 
turului, are prima șansă să devină 
cîștigătoare de toamnă a seriei a n-a. 
Ieșenii și-au consolidat poziția de 
lider al seriei I, și punctele acumu
late acum pot fi determinante în 
lupta pentru revenirea lor în divizia 
A. Din păcate, în multe partide echi
pele au evoluat sub mediocru. p‘u- 
nînd accentul doar pe obținerea

Merită subliniate victoriile 
în deplasare, de Electronica
Iași (la Politehnica Bucu- 
de Vagonul Arad (la Mine- 
Mare). Aceste formații au

CONSTATA:

punctelor, neglijînd latura spectacu
lară. Printre aceste formații se află 
unele cu pretenții la șefia celor două 
serii, ca de exemplu Siderurgistul 
Galați, C.F.R. Timișoara, Politehnica 
Timișoara. Ștearsă a fost și compor
tarea altor echipe cu veleități la șefia 
clasamentelor. Ne referim la Olimpia 
Oradea, Crișui Oradea, Ceahlăul P. 
Neamț. Surprinzător de slab se com
portă Chimia Rm. Vîlcea, Politehnica 
București (în seria I), Minerul Baia 
Mare și C.F.R. Cluj (în seria a n-a). 
Oare antrenorii acestor echipe n-au 
avut timp suficient pentru alcătuirea 
unui „11“ omogen, capabil de a rea
liza — măcar din cînd ' 
jocuri de bună calitate

In avancronica etapei 
semnalat, printre altele, 
terenuri se petrec încă 
de indisciplină. Duminică, spectatorii 
au avut prilejul să asiste la elimina
rea a trei jucători : doi la meciul 
Siderurgistul — Victoria Roman (Ve- 
lea și Panciu) și unul la Politehnica 
București — C.S.M.S. Iași (Hrițcu). 
Trimiterea lor pe banaa jucătorilor 
de rezervă a fost determinată de 
abateri grave : faulturi repetate, in
tenția de lovire a adversarului, pre
cum și injurii aduse arbitrului. Spe
răm că, Comisia de disciplină a Fc • 
derației române de fotbal va lua 
măsuri drastice îneît atît jucătorii 
respectivi cît și alții care se dedau 
la asemenea abateri, cît și altele 
trecute cu vederea de ............
îi va determina o dată 
fotbal.

in cînd —

trecute am 
faptul că pe 
multe acte

cît
unii arbitri, 

să joace

iuarca unor măsuri cficien- 
să ducă la eliminarea lip- 
semnalate, să dea dovadă 
mult curaj în promovarea

a echipelor Progresul București și 
Petrolul Ploiești, Biroul federal a 
hotărit sancționarea lor.

Totodată, Biroul federal atrage 
atenția antrenorilor și conducerilor 
secțiilor de fotbal menționate mai 
sus că au datoria să treacă de în
dată Ia 
ie care 
surilor 
de mai
elementelor tinere, capabile să asi
gure echipelor perspectiva necesară 
afirmării.

In perioada pină Ia 26 octombrie, 
in prezența unui membru al Birou
lui federal, secțiile cTe categoria A 
vor ține ședințe in care vor analiza 
evoluția echipeloi - și stadiul pre
gătirii jucătorilor față de obiecti
vele planificate.

★
Mîlne, va avea loc etapa 

Programul cuprinde multe 
cheie pentru configurația clasamente
lor. Astfel, în SERIA I, C.S.M.S. Iași 
— jucînd pe teren propriu în com
pania Portului Constanței — poate 
să-și mărească diferența de puncte 
față de principala sa urmăritoare, 
Siderurgistul. Gălățenii se vor depla
sa la Moreni, unde Flacăra s-a do
vedit imbatabilă. In SERIA A n-A, 
partidele care rețin atenția se vor 
disputa la Timișoara și Arad. In 
orașul de pe malul Begăi se vor în- 
tilni două echipe care au suferit 
eșecuri în etapa precedentă : C.F.R. 
și Minerul Baia Mare. Feroviarii ti
mișoreni știu să profite de avantajul 
terenului, eșa că au prima șansă. 
La Arad. Vagonul. în meciul cu Cri
șui Oradea, este dornic să confirme, 
în fața suporterilor săi, forma bună 
pe care o deține și astfel să continue 
asaltul pentru cucerirea primului
loc. In rest, programul cuprinde
jocuri care pot aduce modificări ne
esențiale în ierarhia celor două cla
samente.

a X-a. 
meciuri-

DIALOG CU CITITORII
Tovarășul Simion Cojocaru — 

salariat al uzinelor „Metalurgica" 
din Bacău — ridică din nou pro
blema notelor acordate de croni
cari jucătorilor, apreciind că ele 
sint, uneori, arbitrare și în necon- 
cordanță cu părerile antrenorilor 
despre aceiași jucători.

Așa cum am explicat cu un alt 
prilej, notele acestea au o valoare 
relativă, influențată in oarecare 
măsură și de subiectivismul cro
nicarului respectiv. Unii cronicari 
apreciază îndeosebi tehnica jucă
torilor, alții 
sau puterea
schimb, antrenorii se arată mul
țumiți sau dezamăgiți de elevii 
lor în funcție nu numai de cri
teriile de mai sus, ci și (poate 
chiar în special) de modul în care 
aceștia le-au respectat sau nu in
dicațiile tactice ori de alt ordin. 
Iată deci explicația pentru care 
nu întotdeauna coincid notele date 
de cronicari cu aprecierile antre
norilor. Dar nu este bine nici cînd 
deosebirile de vederi sint 
mari, căci într-o asemenea 
jurare jucătorii în cauză 
derutați.

eficacitatea acestora 
lor de luptă. In

brie, apoi au amînat-o pentru 5 
octombrie, dar nu și-au făcut apa
riția. A urmat o nouă promisiune 
pentru 12 octombrie. Primind te
legrama din Pașcani, cei de la 
Textila au luat, din nou, toate 
măsurile de popularizare a me
ciului. La stadion au venit peste 
1000 de oameni (mulți din ei cu 
bilete cumpărate în urmă cu o 
săptămină) dornici să asiste 
evoluția oaspeților. Dar 
peți ia-i de unde nu-s. 
tirziu, sătui de așteptare, 
s-au risipit pe la casele 
terior s-a aflat că mașina
călătoreau fotbaliștii de la C.F.R. 
Pașcani rămăsese în pană la Ba
cău. Și atunci- de ce să se mai 
obosească ei pentru a merge mai 
departe cu alt mijloc de transport! 
Au preferat să facă pe spectatorii 
la meciul de divizia A Dinamo — 
Steagul roșu, care se disputa (ce 
întîmplare!) în aceeași zi la Ba
cău.
i-au 
huși 

Pe
tru se arată indignat de aceste 
fapte. Și pentru că este vorba de 
bani și, mai ales, de timpul pier
dut al unui mare număr de oa
meni, cu atit mai mult problema 
nu poate rămine închisă. Se im
pune ca acei ce și-au permis în
călcarea propriului angajament să 
fie trași la răspundere cu toată 
severitatea !

în
ramuri sportive, care au 
mai slabă popularitate 

noastră decît fotbalul, 
o mare risipă de spațiu.

timp ce in cazul 
o 

în 
se

nu

la 
pe oas- 

Intr-un 
oamenii 
lor. Ul- 
cu care

5 GOLURI: Adam (,,U“ 
—2 din penalti, V oinea 
Kallo (Farul) ;

4 GOLURI : Pavlovici 
— 3 pen., Dembrovschi 
Bacău), Soo 
(Jiul), lanCu 

’(Progresul) ;
3 GOLURI : 

Craiova), Circiumârescu 
iova), Dridea l (Petrolul), 
(F.G. Argeș), 
roșu)—1 pen., 
Bacău), Czako 
(,,U“ Craiova), 
pid), Kraus (F.C. Argeș) ;

2 COLURI ■. Anca („U“ Cluj), 
Domide (U.T.A.), Naghi (Dinamo 
București), Lungu (A.S.A.), "
Ene (Dinamo Bacău), 1 
trache (Dinatno București), Negrea 
(Steaua), Pigu (Steaua), 
Ceorgescu (Progresul), Grozea (Pe
trolul), Tătaru II (Steaua), Rugiu- 
bei (Dinamo Bacău), Șchiopu 
(U.T.A.) Chivu (U.T.A.), Dincuță 
(Petrolul), I. Ionescu (Rapid).

1 GOL: Jercan (F.G Argeș), O. 
Popescu (Dinamo Buc.)—1 pen., 
V. Ionescu (Jiul), Gane (Steagul 
roșu), Oprea („U“ Cluj), Tîlvescu 
(Farul) — 1 pen., Oprișan (Petro
lul), Mihăilescu („U“ Craiova), 
Maghiar (Dinamo Bacău), Ilaidu și 
Dinu (Dinamo București), N'eagu 
(Rapid). Dumitriu III (A.S.A.), 
Ilie Stelian (F. G. Argeș), Roman 
(Petrolul), Fl. Dumitrescu (U.T.A.), 
Raksi (A.S.A.), Mateianu (ITogre-

(Steaua), 
(Farul),

(A.S.A)
(llinamo 

I.ibardi
Țarălungâ

Oblemenco
(„U“

Pescarii 
Nedelcu 

(A.S.A.), 
Dumitriu

(„U“ 
Cra-

Nutu 
(Steagul 
(Dinamo 
Sfirlogea 
II (Ra-

, D. 
Dumi

Al.

sul)—1 pen.. Dinu (Rapid), Ungu- 
roiu (Farul), Matei (Progresul), 
Dobrin (F.C. Argeș). Coran (Stea
gul roșu), Barbu („U“ Cluj), De- 
selnicu (,,U“ Craiova), lonită (F.G. 
Argeș), Constantin (Steaua), Metcas 
(U.T.A.). Țurcan (F.C. ztrgeș), 
Cyorfi (Steagul roșu), Tufan (Fa
rul), Zamfir (Farul), Angelescu 

Cluj), Panait (Dinamo Ba
cău), Dragomir (A.S.A.), Sloicescu 
(Progresul), Ivansuc (,,U“ Cluj), 
Jamaischi (Rapid), Cimpeanu („U“ 
Cluj) ;

AUTOCOLURI : Bitlan („U* 
Craiova) pentru Dinamo Buc., Lu- 
pescu (Rapid) pentru Steaua, 
Bakos (U.T.A.) pentru Petrolul.

prea 
împre- 
pot fl

de se- 
asocia-

6.U

O atitudine total lipsită 
riozitate a conducătorilor 
ției C.F.R. Pașcani ne-a fost sem
nalată de cititorul nostru Nicolae 
Ciobanu din Buhuși, str. A. I. 
Cuza 11. Cu cîtva timp în urmă, 
echipa divizionară C Textila Bu
huși a susținut un joc amical 
la Pașcani, cu formația locală 
C.F.R. Pe baza înțelegerii existen
te, urma ca fotbaliștii din Pașcani 
să întoarcă vizita celor din Bu
huși. Mai întîi, ei și-au anunțat 
sosirea pentru ziua de 4 octom-

Tragerea
De la începutul anului, pină la 10 

octombrie a.c., Administrația de 
Stat Loto—Pronosport, a atribuit la 
sistemele Pronosport, Pronoexpres, 
Loto și Loz In plic peste 1.000.000 
premii din care 600 autoturisme de 
diferite mărci și capacități, 7 premii 
de peste 150.000 lei, 23 premii între 
100.000—150.000 lei, 77 premii între 
50.000—100.000 lei, excursii peste ho
tare, premii în obiecte și bani.

Un nou prilej de atribuirea unor 
premii Importante îl constituie tra
gerea specială LOTO din 27 octom
brie a.c. la care se atribuie 20 auto
turisme (2 „Renault 10 Major", 4 
„Skodia 1000 M.B.“, 2 „Flat 850", 2 
„Renault Gordini" și io „Trabant 601") 
și premii în bani.

Se extrag 28 de numere. Joi 26

Cît despre spectatorii care 
așteptat cu nerăbdare la Bu- 
nu și-au făcut nici o grijă, 
bună dreptate, cititorul nos-

ziilor B și C. D-sa apreciază că 
spațiul rezervat cronicilor me
ciurilor din cele două divizii este 
insuficient, 
altor 
mult 
țara 
face

Ne pare, desigur, rău dar 
putem ti în totalitate de acord 
cu afirmațiile iov. Stănescu. Zia
rul nostru nu are un profil exclu
siv fotbalistic, ci trebuie să re
flecte (proporțional) activitatea ce 
se desfășoară în toate ramurile 
de sport, chiar dacă r<optndirea 
și popularitatea lor este inegală.

★
O suporteră (!) din Tr. Severin 

(!!) a echipei Dinamo București 
— Emilia Cipere, din str. Cosmi- 
nului 31 — își mărturisește într-o 
patetică scrisoare mihnirea pentru 
comportarea necorespunzătoare din 
ultima vreme a favoritei sale- 
„Este regretabil și pentru fotbalul 
nostru, în general — ne scrie 
titoarea din Tr. Severin — că 
namo nu niai e acea echipă 
ternică din anii trecuți". 
doială, fotbalul românesc 
căderea unor echipe 
fruntașe, cum este și 
Dar, după cite se pare,
tele nefavorabile din ultimele eta
pe ale acestei formații se datoresc 
mai mult unei crize morale și mai 
puțin deficiențelor în pregătire. 
Există unele frămîntări printre 
jucătorii dinamoviști. Numai o re
facere a sudurii care a existat 
în trecut între componenții acestei 
echipe le va deschide din nou 
drumul spre afirmarea pe plan 
intern și internațional.

-
Di- 
pu- 
in-Fără

resimte 
altădată 
Dinamo, 
rezulta-

într-o scrisoare căreia i-a dat 
și un titlu semnificativ, în spriji
nul pledoariei sale („Cenușăresele 
fotbalului"), tovarășul A. Stânescu 
din Cluj, str. B. N. Antal 39—41, 
se arată nemulțumit de tratamen
tul acordat de ziarul nostru divi- c. FIRANESCU

specială LOTO din 27
octombrie, ultima zi pentru cumpă
rarea biletelor.
• ÎN ATENȚIA participanților 

LA CONCURSUL PRONOSPORT 
NR. 43 din 29 OCTOMBRIE 1967.

Federația Română de Fotbal a ho
tărit ca la data de 29 oct. 1967, să se 
dispute o etapă în cadrul „Cupei 
României", în care sint angrenate 
și echipe din divizia B. Astfel, me
ciurile VI : Flacăra Moreni—C.S.M.S. 
Iași ; vn : A. S. Cugir—Gaz Metan ; 
Vin : Industria Sirmei—C.F.R. Timi
șoara care sint cuprinse pe flutura- 
șul de concurs se înlocuiesc cu me
ciuri din campionatul italian.

Dăm mal jos programul acestui 
concurs : I. Polonia (A)—România (A)

II : România (B)—Polonia (B) ; III : 
România (tineret)—Polonia -(tineret) ; 
IV ; Polonia (juniori) — România 
(juniori) ; V : R. D. Germană (A)— 
Ungaria (A) ; VI: Torino—Spăl ; 
VII : Roma—Atalanta ; VIII: Napoll 
—Lanerossi ; IX. Milan—Juventus; X. 
Bologna—Florentina XI : Brescia— 
Sampdoria ; XII : Mantova—Cagliari; 
XIII : Varese—Internazionale.
PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 41 DIN 15 OCTOMBRIE 

1967
Premiul excepțional : 1 variantă a 

75.000 lei (un autoturism Skoda 1000 
M B plus 26.500 lei în numerar) ; ca
tegoria a Il-a : 2 variante a 0,50B/» a

octombrie
60.541.50 lei ; categoria a Ill-e : 
variante a 6.853 lei.
REPORT CATEGORIA I: 100.000

Premiul excepțional a revenit ] 
tlcipantului Marinescu Dumitru 
comuna Nicolae Bălcescu, 
Medgidia, care totalizează suma
135.541.50 ' ’

LOTO

26,5
LEI 

par- 
din 

raionul 
de

lei.
DIN 20 OCTOMBRIE 1967

36 88 14 673 31 45
Fond de premii : 839.004 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

vineri 27 octombrie a.c. — tragerea 
specială Loto cu autoutrisme.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosjjort.

62 59 29 40 77



Efectul altitudinii J

Angel Șoptereanu -1:08,7 
la 100 m bras în bazin de 25 m

Și iată eă atunci cînd aproape 
nimeni nu se mai aștepta, Angel 
Șoptereanu a avut totuși ultimul 
cuvînt... După un stadiu de pre
gătire prealabil desfășurat la Font 
Romeu, brasistul nostru a fost 
cronometrat în două concursuri 
consecutive desfășurate Ia Perpig
nan și Paris cu timpul de 1:08,7 
pe distanța de 100 m, performanță 
ce constituie un nou record al 
țării in bazin de 25 m.

Rezultatul lui Șoptereanu sur
prinde, dat fiind faptul că în ulti
mele sale „ieșiri" oficiale, bucu- 
reșteanul dovedise o accentuată

pranas
Avanpremiera derbiurilor

Penultimul act din prima parte 
a campionatelor republicane se 
consumă mîine, oferind iubito
rilor handbalului cîteva partide 
echilibrate și de mare interes. 
Motivul? Echipele fruntașe au 
de trecut examene dificile, ale 
căror rezultate ar putea avea 
serioase repercusiuni, inXtuen- 
țind derbiurile programata în 
ultima etapă (29 octombrie).

Să ne explicăm— De pildă, în 
campionatul feminin Universita
tea Timișoara, lidera întrecerii, 
are un singur punct avans față 
de cea de a doua clasată, Con- 
jecția București, pe care urmea
ză s-o întâlnească în ultima etapă. 
Dar, mîine, studentele timișore
ne au un meci greu, .în Capitală, 
cu universitatea, formație cla
sată pe tocul IV și în evidentă 
revenue de formă. Deci, există 
șanse serioase ca înaintea mult 
așteptatului derbi Universitatea 
Timișoara—Confecția București 
(și el programat tot în Capitală) 
roiurile să se inverseze.

Lucrurile nu se prezintă mult 
deferit nici în campionatul mas
culin. Steaua se află pe primul 
ioc, cu un avans de două puncte 
lată de Dinamo București. Par
tida derbi dintre aceste două 
formații este și ea programată 
in ultima etapă. înainte însă 
de jocul cu Steaua, dinamoviștli 
bucureșteni au de trecui mîine 
un „nop“ la TVmișoara, unde vor 
intîlni formația Politehnica. Me
ciul se anunță echilibrat, în ciu
da faptului că studenții timișo
reni, fruntași ai ediției trecute, 
se află acum pe penultimul ioc 
în clasament. Eclipsa lor de for
mă — care durează cam de mul
tișor — se pare că s-a atenuat in 
ultimul timp. Și asta este toarte 
bine.

Primele probe de control
în așteptarea sezonului de 

iarnă, schiorii brașoveni și-au in
tensificat pregătirile. Deocamdată 
pe... uscat. Și acest lucru s-a 
făcut simțit la un recent concurs 
în care aceștia și-au trecut pri
mele probe de control.

Pe stadioanele Tractorul (al
pinii și săritorii) și Dinamo 
(fondrștii și biatloniștii), au avut 
loc zilele trecute concursuri pen
tru trecerea probelor de control, 
la care au participat numeroși 
schiori de la Dinamo, A. S. Ar
mata, Tractorul, Steagul roșu, 
Politehnica și Școala sportivă.

Nu vom înșirui rezultatele teh
nice, dar trebuie să amintim că 
11,8 la 100 m (I. Zangor) și 2,56 
m la săritura in lungime de pe 
loc (Kurt Gohn) sînt performante 
remarcabile, care denotă preocu
pare deosebită în pregătire.

Prima verificare a schiorilor 
brașoveni a reliefat atenția acor
dată pregătirii specifice acestei 
etape. Urmează, în curlnd, a doua 
probă de control, la care ne vom 
putea edifica mai mult asupra 
seriozității acordate pregătirii, și 
pe urmă „examenul' ultimei nor
me de control pe uscat, înaintea 
trecerii la munca pe zăpadă, 
schiorii brașoveni știu că au în 
fată un sezon bogat în competiții 
în care vor trebui să se prezinte 
la un stadiu avansat de pregă
tire.

C. GBliÎA - coresp. principal 

scădere de formă și chiar obo
seală. Antrenorul său, prof. Gh. 
Dirneca, ne-a dat însă .toate lă
muririle.

„Cele aproape trei săptămâni de 
pregătire făcute împreună cu îno
tătorii francezi, polonezi și sue
dezi la Font Romeu, precum șl 
concluziile privind rezistența or
ganismului în condițiile specifice 
marii altitudini ne-au fost cit se 
poate de utile. Ca și Cristina Bar 
laban la Ciudad de Mexico (anul 
trecut), Șoptereanu a suportat mai 
greu antrenamentele din prima 
săptămină. Au urmat șapte zile 
în care organismul său a răspuns 
mai bine solicitărilor impuse, pen
tru ca din nou să apară 3—4 zile 
in care senzațiile de sufocare — 
la controale pe distanțe mai lungi 
de 100 m — să fie foarte frecven
te. După această perioadă, totul 
a intrat in normal. Adică exact 
în momentul cind șederea noastră 
era pe sfirșite... Efectul pregătirii 
la altitudine însă s-a dovedit de-a 
dreptul miraculos cînd Angel a 
concurat la Perpignan și la Paris. 
De unde la Font Romeu el nu a 
putut cobori niciodată sub 71 de 
secunde, în cele două concursuri 
a întors de fiecare dată la 31 ,0 
(la 50 ro) și a terminat cu sufi
ciente resurse în 68,7 s. Și cred 
că nu se va opri aici...'

LUJ?7&

Ultima etapă
întrecerile ultimei etape a cam

pionatelor republicane de lupte 
greco-romane și libere pe echi
pe, diviziia B, sînt programate 
sîmbătă și duminică în mai mul
te localități. La „greco-romane", 
liderul seriei Sud, Progresul Bu
curești, are o sarcină dificilă fi
ind nevoită să susțină meciuri 
„tari" în deplasare (la Sinaia); 
cea de a doua clasată, C'.S.O. Pi
tești, concurând „acasă", are muri 
șanse să spulbere mica „zestre" 
de 3 puncte a Progresului. în 
seria Nord, au posibilități a- 
proape egale de a promova în di
vizia A Metalul Marghlta și Mu
reșul Tg. Mureș. Prima susține 
meciuri cu formații clasate pe ul
timele locuri iar a doua evoluea
ză în fața suporterilor localnici.

La „libere", în seria Sud, pri
mul Ioc va fi disputat de Ener
gia Constanța și Rapid Bucu
rești. Cele două fruntașe ale se
riei se întâlnesc în grupa de la 
București. In cealaltă serie, 
Nord, un alt derbi. Primele cla
sate. C.F.R. Timișoara și Unio 
Satu Mare, aflate înaintea ulti
mei etape la egalitate de puncte, 
se vor confrunta în grupa de la 
Satu Mare. Tot în această grupă 
participă și echipa clasată pe lo
cul III — Lemnarul Odorhei.

Iată clasamentele înaintea ul
timei etape.

Se poate practica sportul luptelor in regiunea Hunedoara?
Nu de mult am poposit în re

giunea Hunedoara, unde am încer
cat sa ne documentăm asupra ac
tivității secțiilor de lupte Construc
torul Hunedoara, Mureșul Deva, 
Jiul Petrila. Utilajul și Știința Pe- 
troșeni. In acest scop ani urmărit 
cîteva antrenamente, am stat de 
vorbă cu tehnicieni, activiști ai Con
siliului regional pentru educație fi
zică șl sport, antrenori șl profesori 
de educație fizică.

Cu acest prilej am constatat că, 
în general, sportivii sînt conștiin
cioși, fiind dornici să-și însușească 
tot mai multe cunoștințe în cadrul 
lecțiilor de pregătire. Totuși, munca 
de instruire este încă slab organi
zată. Astfel, la secția de lupte li
bere Constructorul Hunedoara — 
antrenor L. Covaci — juniorii lu
crează împreună eu seniorii pe o 
Singură saltea. Datorită faptului că 
antrenamentele de lupte greco-ro
mane și libere s-au desfășurat mul
tă vreme în comun (avind același 
antrenor — L. Covaci) pregătirea 
sportivilor a fost îngreuiată. Numă
rul de repetări pentru învățarea 
procedeelor tehnice și pentru dez
voltarea calităților fizice este încă 
nesatlsfăcător. o serie de defi
ciențe au reieșit și în ce privește 
executarea temelor de angajări eu 
partenerul, unde există mulți „timpi 
morțf".

In majoritatea secțiilor se execută 
un număr redus de antrenamente : 
doar trei pe săptămină. Semnificativ 
este faptul că, în ultimele două 
luni, luptătorii de la Utllajm Pe- 
troșeni nu. s-au'' antrenat de loc 
(neavlnd sală și materiale).

Să ne mai mire atunci faptul că 
performanțele obținute de luptătorii

Jocul de baschet trebuie învă- 
țat de la o vîrstă fragedă. „Al
fabetul" său conține multe „li
tere14 ce trebuie bine caligrafiate 
mai tîrziu, în toiul luptei spor
tive, pe terenurile cu zgură sau 
pe parchetul sălilor. în imagine, 
UD „atelier** de baschet la Liceul 
nr. 36 (din Drumul Sării) din Ca
pitală, unde se lucrează sub con
ducerea apreciatului profesor E- 
mîl Manea.

Foto : P. ROMOȘAN

în divizia B
GRECO-ROMANE, seria Sud

Progresul Buc. 6 6 0 0 104 ;: 62 18
C.S.O. Pitești 6 4 11 108,5:: 75,5 15
FI. r. Tulcea 6312 117,5:: 68,5 13
Nicolina Iași 5 3 1 1 69 :: 79 12
Carpați Sinaia 6 2 1 3 104 :: 96 11
Tract. Rădăuți 5203 73 : 73 9
Petrolul Ploiești 6 1 0 5 56,5:107,5 8
C.S.M. Reșița 4 2 0 2 55,5;: 56,5 8
Muscelul C. L. 6 0 0 6 56,5;:123,5 6

seria Nord
Met. Marghita 6501 116,5:: 71,5 10
Mureșul Tg. M. «411 79,5: 82,5 15
Vagonul Arad 6402 99 :: 93 J4
A.S.A. Oradea 6 4 0 2 96 :: 88 14
C.S.M. Cluj 6303 89 :: 91 12
Chimistul B. M. 6 2 1 3 78 ::102 11
Crișul Oradea 6 2 0 4 87 ;101 10
I.G.O. B. Mare 6105 93 ;: 95 8
Constr. Hd. 6 10 5 76 ::108 8

LIBERE, seria Sud

1. Energia C-ța C 5 0 1 IU,54 72,5 16
2. Rapid Buc. 6 5 0 1 110 : 78 16
3. Met. T-vîște 6 4 0 2 104,5: 79,5 14
4. C.S.M. Reșița 6 3 0 3 93 : 92 12
>. JEJectropulere

Craiova 6 3 0 3 83 ; 97 12
6. Prog. Brăila 6 2 13 91,5: 93,5 11
7. Tractorul

Căiugăreni «213 78,5:105,5 11
8. LM.U. Medg. 6 2 0 4 85,5: 98,5 10
9. Met. Buc. 6 0 0 6 69,5:411,5 6

seria Nord
1. CJ?.R. Tim. MOI 151 : 41 18
2. Unio S. Mare 6 6 fi 0 138 : 54 18
3. Lemnarul

Odorhei 6 5 0 1 131,5: 56,5 16
4. Vagonul Arad 6 3 12 101,5: 90,5 13
5. Chimistul H. >L 6 2 0 4 83,5:104,5 10
6. Crișul Oradea 6 2 0 4 79,5:112,5 10
7. Tierna Orșova 6 1 0 5 67,5:120,5 8
S. Mureșul Deva 6 10 5 56,5:135,5 8
9. Jiui Petrila 6 0 15 47 :141 7

din regiunea Hunedoara la finalele 
campionatului republican individual 
și în campionatul republican pe e- 
chipe au fost necorespunzătoare T 
Pentru edifieare iată-le : un singur 
titlu de campion republican cucerit 
anul trecut: Marin Tolea (greco-ro- 
mane-juniori), In campionatul repu
blican Pe echipe, la „libere", Jiul 
Petrlla s-a clasat pe locul 7 (ca
tegoria B), iar Constructorul Hune
doara pe locul 10 (categoria A), la 
„greco-romane" : Constructorul Hu
nedoara a venit pe locul 9 — ulti
mul.

Principala cauză care a generat 
rămînerea în urmă a luptelor în' re
giunea Hunedoara este superficiali
tatea cu care unele cluburi au tratat, 
în ultimii ani, problema schimbului de 
mîine. Orașul Hunedoara deși dis
pune de numeroase elemente tine
re, nu a reprezentat niciodată un 
centru puternic al luptelor din țara 
noastră. Aici activează doar doi an
trenori — L. Covaci (cat. a II-a — „li
bere") și Gh. Popescu (cat. a iV-a 
— „greco-romane") — cu o jumătate 
de normă, încadrați la asociația 
sportivă Constructorul. Neglijindu-se 
primenirea cadrelor, pregătirea e- 
chipelor de „libere" și „greco-ro
mane", la un înalt nivel, pe baza 
unul proces de instruire modem, sec
ția de lupte a asociației soprttve Con
structorul Hunedoara a ajuns în si
tuația de a lupta In flecare an pentru 
evitarea retrogradării. Și este vorba 
de o secție care dispune de o sală 
de antrenament corespunzătoare, u- 
tilată cu aparatura și materialele ne
cesare. Totuși, numărul sportivilor 
este destul de mic, ea să nu amin
tim și faptul că Sînt folosite Încă 
elemente fără perspectivă. Anul a-

„COMOARA”

ȘCOLII...
Școala de Construcții din Sf. 

Gheorghe. Pe terenul de sport, 
„fotbalul" e in toi. Printre spec
tatori, ii zărim pe directorul ad
junct Francisc Iani, care urmărește 
atent jocul.

— Avem meci mare : cadrele
didactice cu anul III — ne spu
ne el.

Deși mai trecusem pe aci, pri
veam din nou cu plăcere buche
tul de terenuri ale micului stadion.

— Vă place baza 
noastră sportivă ?

— Foarte mult. Am 
mai văzut-o anul tre
cut, dar in timpul va
canței, cind nu era ni
meni in școală.

— E... comoara șco
lii. Tot ce vedeți — 
terenurile de handbal, 
de volei, de baschet, 
pista de atletism și 
sectoarele respective s-au realizat 
prin muncă patriotică și din mate
rial.. didactic.

— Din material didactic ?!
— Vi se pare curios ? Să vă ex

plic. Școala, prin specificul ei, 
pune la dispoziția elevilor cără
mizi, balast, ciment și nisip, pe 
care le folosesc ca material didactic 
la orele practice. Viitorii noștri con
structori au dat... colocviu la 
practică, făurind acest complex 
sportiv.

Instantaneu

cesta la Hunedoara s-au organizat 
doar două concursuri de selecție 
în urma Cărora au fost recrutați 7 ti
neri, dintre ea re numai ia 2 se 
prevăd posibilități de progres : Barb 
Crăciun (cat. 48 kg) și Ovidiu Oni- 
ga (cat. 56 kg).

Secțiile de lupte din cluburile și 
asociațiile sportive hunedorene tre
buie să acorde mai multă atenție ti
nerilor care dorese să practice lup
tele. Succesele realizate de o serie 
de sportivi ca Ștefan Raster (Mu
reșul Deva — antrenor V. Carasi- 
niu). Florian Moț (Jiul Petrila — 
antrenor Gh. Pop) — locul 2 la fi
nalele concursului republican ide 
primăvară. al juniorilor — la ,,libere“ 
și M. Ortelcah (Știința Petroșenl — 
instructor N. Sava) — locul 2 la 
finalele Campionatului republican 
de lupte greco-romane — juniori, 
dovedesc că în această regiune e- 
xistă elemente capabile, care bine 
pregătite, vor putea aduce o im
portantă contribuție la împrospăta
rea echipelor divizionare, vor putea 
contribui la obținerea unor perfor
manțe superioare.

O altă carență manifestată : negli
jarea laturii educative a sportivilor. 
Uliii dintre luptători ca Ion Fluie- 
raș și Dumitru Căpșune (Construc
torul Hunedoara) au dat dovadă de 
slabe calități morale, făcîndu-șe vi- 
novați de grave abateri, ajungîndu- 
se ca ei să fie suspendați din acti
vitatea sportivă pe termen de doi 
ani și respectiv un an.

Iată — în continuare — și alte 
cauze care frînează dezvoltarea lup
telor în această regiune :
• Slaba preocupare a profesorilor 

de educație fizică din școlile pro
fesionale, în special, care își orien

— Anul trecut, clădirea aceea 
parcă nu exista ?

— Da ! E grupul social, pe care 
l-am dat, de curind, in folosință. 
Intenționăm să bituminăm tere
nurile. Directorul școlii, tov. M - 
rius Popescu, a găsit o „rețetă” cu 
ajutorul căreia vom face această 
operație cu foarte mici cheltuieli. 
Avem un director îndrăgostit pînă 
in... vîrful degetelor de sport, 
în timpul studenției a jucat hand

bal la Știința Bucu
rești și la Progresul 
I.T.B.

Discuția noastră a 
fost întreruptă de o... 
fază a meciului. Căpi
tanul „cadrelor didac
tice” are mingea, dri
blează un adversar, 
incă unul, face o fen
tă, pasează lateral și... 
gol!

— Ce spuneți de directorul nos
tru ?

— Neapărat vrem să-l felicităm 
pentru sprijinul pe care il dă 
sportului. Să tragem o fugă pină 
la cancelarie.

— Nu se poate. Trebuie să i'ă- 
mineți aici pină la terminarea me
ciului.

— De ce ?
— E pe teren, joacă. N-ați vă

zut ce dr ibling are ?...
TR. IOANIȚESCU

tează activitatea numai spre Jocu
rile sportive.
• Activitatea nesaț is făcătoare a 

majorității birourilor de secții, an- 
1- onorii fiind obligați să rezolve și 
sarcinile administrative.
• Superficialitatea manifestată în 

organizarea competițiilor prevăzute 
în calendarul compeUționai, atît la 
etapele raionale cît și la cele re
gionale.

BINE AR R DACA—
.. s-ar recruta mal multe ele

mente pentru spartul luptelor din 
școlile profesionale din orașele Hu
nedoara, Dupenl, Petroșenl șl Deva 
unde există mii de elevi.

...la Petroșenl ar lua ființă o 
secție de lupte pe lhigi șcpala spor
tivă.

...secția de lupte a asociației 
sportive Constructorul Hunedoara ar 
fi încadrată cu un antrenor care 
să se ocupe de pregătirea junio
rilor. •

... secția de lupte libere a aso
ciației sportive Mureșul Deva ar fi 
dotată cu haltere, treninguri, ghete 
de lupte și teniși.

.Ja Petroșeni ar fuziona sec
țiile de lupte Utilajul și Știința, 
reglementîndu-șe astfel problema 
sălii de antrenament și a materia
lului sportiv.

...secția de lupte a clubului 
Știința Petroșenl ar fi dotată cu o 
garnitură de saltele.

★
Situația existentă In sportul lupte

lor din regiunea Hunedoara trebuie 
analizată cu toată seriozitatea de că
tre Consiliul regional pentru edu
cație fizică și sport, conducerile a- 
sociațiilor șl cluburilor sportive, șl 
luate măsurile ce se impun, pentru 
ca șl in aeeastă parte a țării lupte
le să poată ieși din anonimat

GHEORGHE CIOBANI!



i ...Federația italiană de 
! fotbal a interzis folosi

rea pe stadioane a clo
potelor. tobelor, trompe
telor și petardelor ?

...Dante Cane, fostul 
adversar al lui Vasile 
Mariuțan se va întilni 
in noiembrie cu Buster 
Mathis (135 de kilogra
me), unul dintre candi- 

' dații la „tronul" lui

ȘTIAȚI CĂ...
Clay ? In caz de victorie, 
Cane va boxa cu Joe 
Frazier. De notat că Va
sile Mariuțan are în pal
mares o victorie asupra 
lui Dante Cane. Celelal
te două întîlniri dintre 
ei s-au încheiat în fa
voarea boxerului italian.

..•suedezii s-au... plic
tisii dc fotbal ? La me
ciul Djurgarden — Gor- 
nik Zabrze, disputat in 
cadrul „Cupei Campioni
lor Europeni", n-au asis
tat decit 1335 de spec
tatori plătitori !

Dar iată și un exem
plu opus, de pasiune 
pentru fotbal : pentru
meciul Dinamo Kiev — 
Celtic Glasgow, in afara 
celor 90 000 de bilete 
vinduie, organizatorii au 
mai primit peste 350 000 
de cereri de bilete. Și 
aceasta, cu toate că în- 
tilnirea era transmisă la 
radio și la televiziune.

Pe concret
Fotbalistul arădan Pop, 
eroul litigiului dintre 
U.T.A. și C.S.M.S. 
Iași, a Jucat slab în 
meciul cu F. 0. Ar
geș.

Cîndva, mai toți

1500 de salturi File de cronică

spuneau 
aici î 

„De ce nu vii, de ce nu 
vii ?“ 

Duminică s-au văicărit i 
„De ce-ai venit’, de ce-aî 

venit

cu parașuta
Pilotul avionului reduce 

viteza motoarelor. Parașu- 
tistul Ion Roșu zîmbește, 
face un semn cu mina, 
apoi sare în gol... Coboară 
însoțit dc o „gardă de o- 
noare" formată din cei 
mai buni parașutiști ai 
Aeroclubului „Aurel Vlai- 
cu". Momentul e festiv: 
MAESTRUL EMERIT AL 
SPORTULUI ION ROȘU 
EFECTUEAZĂ CEL DE 
AL I 500-LEA SALT CU 
PARAȘUTA!

Jos, în jurul punctului 
fix, e așteptat de numeroși 
parașutiști. Aterizează în 
mijlocul lor. 
flori pentru 
performanță realizată, pen
tru miile de kilometri par
curși prin aer (cu și fără 
parașută), pentru recordu
rile dobîndite, pentru... 
viitoarele succese !

Felicitări, 
frumoasa

Un meci
în ring, un astfel de 

meci nu poate fi pro
gramat, Dempsey fiind 
azi un om trecut de 70 
de ani, iar Louis avînd 
și el peste 50 de ani. 
Și-atunci ? Acești doi 
boxeri, considerați de 
majoritatea specialiști
lor drept cei mai buni 
din toate timpurile, par
ticipă, alături de alți ași

se spună că tele- 
noastră... ține cu 
de fotbal ! Sîm- 

ecran" 
capti- 
boxu-

Să nu 
viziunea 
amatorii 
bălă seara, „micul
va oferi momente 
vante și iubitorilor 
lui.

într-adevăr, după 
(a lui Sugar Robinson — 
Domnul box*1, transmisă 
săptămîna trecută, iată că 
în cadrul „Teleenciclope- 
diei“, Paul Ochialbi 
prezenta emisiunea 
knock-aut-uri celebre*1.

„Via

va
„5

Dl

£

ai ringului, Ia un meci... 
electronic, menit să a- 
rate care a fost cel mai 
bun boxer de categorie 
grea. Intr-un prim „meci” 
de acest fel, Bob Fitzi- 
mons l-a învins la... 
puncte pe Jack Sharkey, 

în cadrul acestui 
„campionat” vor avea 
loc și „meciurile" Cas
sius Clay — Max Sch-

Cu acest prilej vor pu
ica fi văzute secvențe din 
meciurile Cassius Clav —■ 
Allen “ "
Liston 
Eddie 
Valdez, 
Jerry Lopez 
cker — Bob

Cei cărora 
xul — și 
multi — vor 
post, sîmbătă 
rul televizoarelor.

Doudson, Sonny
— Wayne Bethea, 
Machen — Nino

J oe Brown ■—
și Bob Ba- 
Satterfield.
Ie place bo- 
sînt atît de 
fi din nou la 
seara, în ju-

■■:

mailing. Max Baier — 
Jack Johnson, Rocky 
Marciano — Tunney etc.

Se crede că „finala" 
va avea loc între Joe 
Louis și Jack Dempsey.

CONCURS INTERNATIONAL DE TIR, ACUM 337 DE ANI
LINGĂ BUCUREȘTIJ

Chimia Turnu Măgu
rele a pierdut ultimul 
meci cu 6—0.

Pentru istoricii ro
mâni, Paul Strassburg, 
ambasadorul suedez ca
re avea să treacă și pe 
meleagurile românești 
in anul 1630, cu prilejul 
unei misiuni la Constan- 
tinopole, prezintă o im
portanță aparte datorită 
aprecierilor scrise pe 
care le-a făcut despre 
București, considerat de 
el un „oraș foarte mare 
și întins".

Dar Paul Strassburg 
face în lucrarea sa, scri
să în 1632 și intitulată 
„Relația de byzantino iii- 
nere" o interesantă men
țiune de ordin sportiv.

Părăsind Bucureștii 
unde fusese primit, cu 
toate onorurile, de dom
nitorul Țării Românești, 
Leon Vodă, ambasado
rul suedez se îndreaptă 
spre Dunăre. O parte din 
drum el este însoțit de 
domnitor împreună cu o 
suită de tineri boieri. 
„Intr-o vale apropiată și

frumoasă", scrie Stras- 
sburg, grupul face popas 
pentru prinz, dar pină la 
așezarea mesei, domnito
rul român prezintă oas
petelui o adevărată 
monstrație sportivă: 
început să exerseze
caii săi voinici arunca
rea lăncii și alergări de 
viteză, 
arcului 
putere, 
tile la 
boierii 
domn,
care, înlr-o prea frumoa
să întrecere, să-și arate 
cunoștințele in mînuirea 
armelor".

tuie, însă, un document 
interesant pentru viitorii 
istoriografi ai sportului 
românesc. (S. B.).

Fiind chimiști recunoscuti. 
La combinat ii-s priceput!. 
Dar — ca să vezi ce 

fenomen ! —
Ei nu le fac și pe teren.

V« TEODOR

de-
a

pe Cu bicicleta în jurul lumii

să întindă coarda 
cu o uimitoare 

să tragă cu puș- 
țintă. Curtenii și 
îl imitau pe 

străduindu-se fie-

în cc scop?
foarte „en vogue’ 
lungi excursii —

că rămîne 
cu berbec

In continuare, Stras
sburg precizează că: 
„printre alții și un nobil 
din suita noastră atinse 
bine ținta și domnul ii 
dărui zece coți de pănu- 
ră de mătase, adusă în
dată din orașul Bucu
rești".

Protagoniștii 
întreceri
de acum 337 de 
rămas anonimi, 
cepția lui Leon 
Consemnarea ei

acestei 
internaționale 

ani au 
cu ex- 

Vodă.
consti-

In 4 RiNDURI

Este 
să faci 
chiar în jurul lumii ! —
Pe bicicletă. Dar, de ce cu 
bicicleta și nu cu mașina ? 
La această întrebare ne-a 
dat, într-una din zilele tre
cute, răspuns Iugoslavul 
Alexander Nakici.

— Mai întîi, pentru că a- 
cești „globe-cyclersî* n-au 
bani să-și cumpere mașini. 
Apoi, fiindcă mersul 
bicicletă are infinit 
multe elemente de 
în el decît turismul cu ma
șina. Și „globe-cycler“-ii se 
vor sportivi...

Cerîndu-mi scuze cititori
lor că n-am prezentat încă 
de la început interlocuto
rul, mă grăbesc s-o fac 
acum. Alexander Nakici 
este un pasionat ciclotu- 
rist. Născut la 17 septem
brie 1933 la Kraguevaț, de 
profesie inginer agronom, 
el are în „palmares* cîte- 
va performanțe remarcabi
le. în 1963, a făcut încon
jurul iugoslaviei pe bici
cletă. în 1964, a parcurs 
10 OOO km prin Europa (Iu
goslavia, România, Unga
ria, Austria, Cehoslovacia, 
R. F. a Germaniei, Fran
ța, Elveția, italia, Iugosla
via — în 132 de zile), în 
1965 și 1966 din nou „Turul 
Iugoslaviei*, iar In 1967 o 
lungă plimbare firește, 
tot pe bicicletă t — prin 
România și Bulgaria.

— Proiecte de viitor ?
— Turul lumii pe bicicle

tă. îmi voi începe călăto
ria în mai 1968 pe itinera
rul Iugoslavia — italia — 
Elveția Da aici

pe 
mai 

sport

voi continua călătoria cu 
vaporul pînă în America 
de Sud pentru ca în oc
tombrie să mă aflu în Me
xic ca spectator la Jocu
rile Olimpice.

— O întrebare „indiscre
tă* : cum se împacă ingi
nerul agronom cu... „globe- 
cycler“-ul ?

— încerc să-i pun de a- 
cord. în drumul pe care-l 
parcurg fac fotografii, mă 
interesez de soluțiile apli
cate în agricultura diteri- 
telor țări și pe toate le 
comunic facultății mele.

— Și o altă întrebare 
același... gen : cum vă 
sigurați sumele necesare 
cestor călătorii ?

— în primul rînd. 
sprijinul cluburilor sporti
ve din țările prin care.trec. 
(„Nu vă este dificil 
solicitați ?« - 
fac reclamă 
iugoslave care 
teriale pentru

— în sfîrșit, 
scopul acestor

— Doresc să 
mea de la un 
lălăit, 
încă, 
lent și vreau 
să-mi string însemnările în 
cîteva volume. Voi lua cu 
mine un magnetofon și nu
meroase benzi cu muzică 
populară din țara mea, fo
tografii, albume — tot ceea 
ce este necesar pentru a 
înfățișa sîrbilor aflați pe 
diferite meridiane imaginea 
de astăzi a iugoslaviei na
tale. Ce părere aveți, me
rită osteneala ?

de 
a- 
a-

cu

să-1
„Nu“). Apoi, 

unor firme 
produc ma- 
ciclism.

care este 
călătorii ? 

cunosc lu- 
capăt la ce- 

Deși n-am scris
bănuiesc că ta-

să încerc

...Ciobanul că nu mi-l dă,
berbecul fără... Tină la urmă l-am luat 
cu tot!!!

Desen de I. NOVAC

Steagul roșu, jucînd 
din ce in ce mai slab, 
este in 
meniului.

coada clasa-

o balivernă, 
fu miloasă,

Nu vă spun 
Soarta însă
Că primiră o lanternă
Ca să vadă drumu-acasă...

V. HILMU

POȘTA MAGAZIN «Poșta Magazin «POȘTA MAGAZIN
C.OCOȘ 

. —. Ciclistul Emil 
ciștigătorul Turului 

' an, 
Cluj.
Și...

EI.EONORA 
BEIUȘ. 
Rusu, 1 
României, din 
este originar 
El are 23 de 
este căsătorit!

acest 
din < 
ani.

OTTO 
muna 
Din 
mai ( 
ceți 
dv ?
«ți
Spania,
6—0, fotbaliștii noștri au 

cel de al doilea 
la București, cu

ISSAFFE, 
PEC1UL NOU. 

toată comuna, n-ați 
găsit cu cine să fa- 
pariu -decît cu șeful 
Vă dau o veste rea : 
cîștigat : învinși 

la Madrid,

CO-

PAVEI. STAIER, comu
na ALBEȘTI. — lată re
zultatele înregistrate în 
meciurile de campionat 
dintre R 
1948—19 
1650; 1- 
2—0 și i 
a jucat 
Petrolul 
1954 : 2- 
Rapid a

'apid și Petrolul :
): 1—1 și 1—4,
—0 și 0—1, 1951;
0-0, 1952; Rapid

în „B", 1953 :
a jucat în „B“,

—0 și 3—0, 1955:
i ' jucat în „B“,

0—6 și 1—0, 1964—
1—0 și 1—0. 1965—

1 și 0—1, 1966—
1 și 0—0. Pal- 

după cum 
favorabil bucureș-

64
65 
66: 2
67 : 3 
mares ul este, 
vedeți, 
tenilor. Asta nu le dă însă 
nici o garanție rapidiștilor 
pentru meciul de miine!

pa R.F. a Germaniei, în- 
trucît este accidentat. Ani 
decepționat toate fetele din 
București cu știrea acea
sta !

n-a jucat niciodată. A fost, 
probabil, o scăpare...

1956: I—I și 1—2. 1957—
58 : 0—0 și 2—0. 1958—
59 : 1—3 Și 0—0, 1959—
60: I—1 ȘÎ 1—1. 1960—
61 : 0—0 Și 2—1, 1961—
62: 1—3 Și 2—2, 1962—
63: 2—3 Ș» 6—1, 1963—

cîștigat
meci

dc
cu

MARIN TROENESCU, 
FOCȘANI.—1). Așa cum 
ați presupus, semnătura 
pe care ați întîlnit-o' — 
și o veți mai rcîntîlni — 
în pagina noastră de fot
bal, este a fostului jucă
tor de Ia 
Cojocarii, 
teren ia 
n-a fost 
Mai greu 
la Steaua, 
lui Voinea, 
tru că mai greșește uneori 
ținta ! 2). Floyd Patter- _ 
son: 33 de ani.

BEBE VLAICU, comn- 
i RECEA. — Ne cereți, 

aprecierea epigramelor 
r, să facem abstracție 
: „procentul scăzut de 

și de concentrația

na 
în 
dv, 
de 
piper

Steaua, Dragoș 
Drumul de pe 
„masa presei" 
prea complicat, 
ar fi să joc eu 
măcar în locul 

criticat pen- UN NOU RECORD
MONDIAL LA 10 000 

48:47 MINUTE

ION POȘTAȘU
Ilustrații : N. CLAUDIU

EMERIC SANDOR. 
MIERCUREA CIUC. 
La probele clasice de 
bile mixte femei și 
bile mixte bărbați, cei 
buni din lume sînt — 
trivit rezultatelor ultimu
lui campionat mondial — 
Gertrude Schmidt și res
pectiv Horst Brotingham 
(ambii din R.D.G.)

H. NAUM

Alexander Nakici (dreapta) în vizită la secretarul 
general al F.R.C., Traian Dinuf

VARIETĂȚI • VARIETĂȚI • VARIETĂȚI

M

ALEXANDRU GIULAU, , 
ARAD. — 1) Amarildo i 
n-a jucat în turneul final < 
al campionatului mondial ] 
de fotbal din Anglia ; 2) 
Dv. aveți dreptate: Bec
kenbauer este legitimat' la 
Bayern Munchen. Nu știm 
dacă vom avea prilejul 
să-1 vedem la București, 
în meciul pe care repre
zentativa noastră îl va 
susține, în curînd, cu echi-

slabă de sare". Venim și 
noi cu o propunere: fa
cem abstracție și de epi
gramele trimise și rămînem 
prieteni. Sînteți de acord ?

C. IONESCU, BUCU
REȘTI. — A... călătorit 
prin multe locuri Cacovca- 
nu (Metalul Cîmpia Turzii, 
Progresul București, Steaua, 
Minerul Baia Mare, Fla
căra roșie București), dar 
la Steagul roșu Brașov

Citind acest titlu, 
spune, desigur, că e 
ba de o greșeală, recordul 
mondial în proba de 10 000 
de metri fiind de 27:39,4 
și aparținînd celebrului 
atlet australian Ron Clarc- 
ke.

Dar șî acest! 48:47 de 
minute merită... omologat 
ca record mondial, dat 
fiind că a fost realizat în 
cadrul unei alergări des
chise atle| ilor din categoria

veți 
vor-

,,peste... 70 de ani", de 
un concurent, Arthur Lam- 
hert, care are 75 de ani!

Este adevărat că, în 
urmă cu ani, Lambert a 
fost un bun fondist, dar 
performanța pe care a 
realizat-o acum, la vîrsta 
patriarhilor, nu poate de- 
cît să ne uimească. Pe 
bună dreptate, oficialități
le din Koln (R. F. a Ger
maniei) i-au oferit o di
plomă în caro se arată că 
el este sportivul nr. 1 al 
orașuluil

JEAN GABIN Șl BOXUL

Renumitul actor de ci
nema, Jean Gabin, este un 
pasionat al boxului. La 
72 de ani, el manifestă 
un entuziasm tineresc pen
tru acest sport, fiind unul 
din stîlpii „galeriei" la 
reuniunile pugilistice ce 
se organizează la Paris.

— „Nimic nu îmi place 
mai mult decît un meci de 
box — a declarat el. Este 
sportul curajului, al (arfei, 
al rezistenței. Și unui băr
bat îi șade bine să aibă 
aceste calități!



„SĂPTÂMINA PREOLIMPICĂ" 

Rezultate remarcabile în ultima zi 
a întrecerilor 
de atletism

T
TJTi 73

® Ovanesian — 8,35 m la lungime
• Gammoutii, învingător și ia 

5000 m • Surpriză la pentatlon 
modern

CIUDAD DE MEXICO, 20 (Ager
pres). — Pe un timp însorit, in 
prezența a 7 000 de spectatori, la 
Ciudad de Mexico s-au încheiat în
trecerile de atletism din cadrul 
,.Săptămânii preolimpice". în ultima 
zi au fost' Înregistrate o serie de 
performanțe remarcabile. Cea mai 
valoroasă dintre ele aparține atletu
lui sovietic Igor Ter-Ovanesian, în
vingător în proba de .săritură în 
lungime eu lin rezultat excelent': 
8,35 m. Performanta Ini Ovanesian, 
realizată în cea de a -4-a încercare, 
egalează recordul mondial deținut 
de Ralph Boston (S.U.A.) și con
stituie totodată un nou record eu
ropean al probei '(vechiul record era

Margareta Perevoznic 
șî Bela Sots- 

maestri internaționali
La Veneția se desfășoară în pre

zent lucrările Congresului Federa
ției internaționale de șah. Intre 
alte hotăriri, congresul a stabilit 
acordarea titlului de maestru inter
national și mare maestru unor șa
hiști care au îndeplinit normele în 
uitiimete turnee internaționale. In
tre noii maeștri internaționali avi
zați de Federația internațională de 
șah se află și sportivii români 
M A RCARETA PEREVOZNIC și 
BELA 8005. Titlul de mare mae- 
stm a fost acordat următorilor șa
hiști.: A. Gipslis, E. Gufeld, A. 
Zaițev (toți UR.SS) și Laszlo Bar- 
czay (Ungaria).

Finiș în proba de 1 500 m încheiată cu succesul atletului vest-gerrnain Bodo Tummler
Telefoto : U.P.I. — Agcnpi’es

de 8,31 m și îi aparținea). Pe lo
curile următoare s-au clasat Lynn 
Davies (Anglia) — 8,13 m; Jack 
Pani (Franța) — 8,03 m (record 
al Franței) și Philip Sihinnick 
(S.U.A.) — 8,01 na. Ralph Boston 
nu a participat, fiind ușor acciden
tat la picior.

Cu run rezultat bun s-a închriat 
și proba de săritură în înălțime fe
mei, câștigată de Antonina Okdro- 
kov.a (U.R.S^S.) cu 1,80 iu. Locu
rile dss 
Violet 
Sue,jena 
bele cu

D<upă 
lui de 
med Ga.inmoudi a câștigat proba ide 
10 000 m, în ultima zi el a reușit 
performanța de a termina învingă
tor șî în cursa de 5000 m. 
Gammoudi, care .a fost cronometrat 
cu timpul de 14j41.,0 i-a întrecut 
pe ManÎTed I.etzerich (R.F. a Ger- 
imniîeî) șî Juan Maximo Martinez 
(Mexic), ambii .creditați cu aoelași 
timp: 11:43)9.

T*roba de 
naștere imui 
Mary Rnnd 
pe linia de 
sa, Piitriciii 
fast cronometrate cu timpul de 
JO.fl. Pe -locul trei s-a clasat Mammie 
BaAins ȚS.U.A.) ea 10;9. In seria 
a Il-a a probei, cîștigal'ă de Patri
cia Ann Jones cu J 0,8, Viorica

și tarei au fost ocupate de 
Obiamaka (Nigeria) și 
lușr&ova (Bulgaria), am- 

rczuliaful de 1,60 ni
ce în prima zi a concursu- 
iatletism, tunisianul Mnha-

S0 ro garduri a dat 
finiș pasionant, în core 
^Anglia) a .întrceut-o 
sosire pe compatrioata 
Ann Jones. Ambele au 

cu timpul

ViscopoleaTiu a (ocupat locul cinci, 
.cu rezultatul de 11,1.

Confîrmînd pronosticurile, atletul 
vest-german Bodo Tummler a cîșitigal 
proba de 15'00 m eu 3:46,4. în 
urma lui au sosit = Oleg 
(U.R.SX) — 3:46^8 -și
Finelli (Italia) — 3:48,3.

Proba de 800 m feminin a 
nit iugoslavei Vera Nikoliei, eare a 
realizat timpul <de 2:Q5„.2 ur
mată de Cbarlott'e Cooke (S.U.A.) 
cu 2:07.5 și Laine Erika (U.R.S.S.) 
eu 2:08,4.

Ultima probă, ștafeta de 4X400 
m, s-a inclteiat cu viclorla ediipei 
Poloniei, cronometrată eu timpul de 
3:05.5.

Au luat sfîrșit și întrecerile de- 
catloniștilor. Gel mai bun 
vedit a 
Datt’weiller, care 
puncte. Pe locurile următoare s-au 
clasat Ghenadi Wiznetov (U.R.S.S.) 
cu 7387 puncte $ Leena rt lileid- 
mark (Suedia) cu 7 266 puncte.

Bilanțul rezultatelor înregistrate 
în întrecerile de atletism ale sJpt'ă- 
mînii preolimpice este considerat de 
specialiștii prezenti la Ciudat 4e 
Mexico ca promițător. ’Performanțele 
bune obținute in majoritatea pro
belor au demonstrat că .arieț-ii s-au 
acomodat relativ ușor cu altitudinea 
mexicană șl câ există toate premi
sele ca anul viitor., la Jocurile O- 
1 im pi ce, să fie înregistrate perfor
manțe superioare celor realizate in

Raiko 
Renzo

s-m do
ri rfdv«tia®ul Wemer 

a totalizat 7 574

«eeastfi săptămână pe stadiantd Ce
tății universitare.

Ameții iTomâni an avut o compo.r- 
tare remarcabilă, reușind sifi ribținfî 
un loc I (Viorica Vascopolcanu, la 
săritura râ Inngime)-^ un iloc II 

Șerhau. la sfiriăaira în înăl- 
și ®n Joc III ifMîhaela Pe- 

la artmenrea srdiței)..
latrenerâe de cadlisin au pTO;g?ra~ 

mat crarsa eonfracronometru pe e- 
chipe. A învms ecihapa Italiei fMaT- 
tinî, Maredli, Bramucci. i?i;g.alo) 
care pe distanța de 100 km a rea
lizat timpul de 2h-09:34 (medie 
orară 46.153 kin). Locul doi a fost 
ocupat de formația Suediei ^Oosta 
Petterson, Frik Petterson, Stu re 
Petterson, Ripfel) cu 2h 12:44,3, 
iar locul trei de echipa R.D. Ger
ma ne.

în turneul de polo pe apă, italia 
a învins Japonia cu socrul -de 12—2, 
R.D. Germans a dispus < 
de selecționata secundă r 
lui. iar Ungaria 
7-4).

Concursul
s-a 
lui 
4 878 puncte Pe 
s-au clasat 
BalcaTO — 4 773 puncte și Mana — 
4^74 puncte. Pe edhipe. primul loc 
a fost ocupat de selecționata Un- 
g-ariei cu 43 558 puncte, urmată de 
UJLS.S. — 12 608 puncte șî S.TJ.A. 
— 11 529 puncte-

de
încheiat cu 

S. Șapernis,

PARIS 15 (Agerpres). — Sub
egida Uniunii cicliste internațio
nale, medici și farmaoologi din 
mai multe țări s-au întrunit la 
Paris pentru a definitiva lista 
produselor farmaceutice conside
rate „doping" și interzise în 
practica oricărui sport.

Participanții la colocviu au su
bliniat că unul din mijloacele 
ce.le mai sigure de a lupta contra 
dopingului este munca de edu
cație cu tinerii sportivi Aceștia 
trebuie convinși că nimic au 
poate înlocui o bună pregătire 
fizică și psihică efectuată în res
pectul normelor universal accep
tate ale eticii sportive.

Iată lista produselor farmaceu
tice considerate nocive : 1. Stu
pefiante ; 2. Amfetamine, efedri
na ; 3. Anti-depresive; 4. Alca- 
leizi stimulanți, ca stricnina și 
idshanul •; 5. Alcool — în doze 
mari ; 6. AnalepUce-cardiovascu- 
lare și respiratorii ; 7. Hormoni.

a întrecut

cu W—0
i Mvxicu- 

Ciiha cu

pcaUr.ll on 
vic^eoa 
care a 

1 «craniile i 
sportivii

i modern 
■sovăetncu- 

Icxtasîizat 
UTm.fi.toa re 
maghiari

Steaua -TSKA Cerveno PE SCURT • PE SCURT • PE
Zname Sofia 4-2 la polo

Și in oel de al doilea meci 
disputat cu echipa TSK.4 
Cerveno Zname Sofia, pnlo- 
iștii d<- la Steaua au termi
nat victorioși: 4—2 (2-1, 1-4, 
1-4). 0-0). Au marcat: Szabo 
2, Firoiu, Țăranu pentru 
Steaua și Gheorghiev și A 
Konstantinov pentru TSKA. 
(A. Păpădie — coresp.).

ÎN CADRUL unui concurs atle
tic care a avut loc la Ober
hausen, sportivul vesi-german 
Jess Reimers a câștigat proba de 
aruncare a discului cu 61,38 m.

TURNEUL, internațional de bas
chet masculin de la Magdeburg 
a fost câștigat de formația polo
neză Spojnia Gdansk. în meciul 
decisiv, baschetbaliștii polonezi 
au învins echipa Aufbau Mag-

deburq cu scorul de 77—64 
(32—28).

ATLETUL îrancez Guy -Husson 
a stabilit un nou record al țării 
sale în proba de aruncarea cio
canului cu performanța de 
69,40 m.

ÎN SELECȚIONATA de bas
chet a Europei care va participa 
la festivalul baschetbalistic de la 
Anvers între 1 -și 3 Troiembrie, 
a intervenit o schimbare, în lo
cul maghiarului Nyitrai, care este

accidentat, a fost selecționat ju
cătorul cehoslovac Tomașek.

ÎN RUNDA a 5-a a turneului 
internațional de șah de la Bel
grad, Holmov a cîștigat la Fo- 
riatos, Osloi-ri la Mîlici. Partidele 
Iringov — Rnnii, Sokolov — 
Bihovski «1 — Mi nici s-au
încheiat remiză.

în clasamen conduc Minici și 
Bihovski cu cîte 3 puncte, ur
mați de Holmov cu 2l/s puncte 
și două partide întrerupte.

IN MEMORIAM
—1 «e spunea simplu, ,„Cfee“. 

Altfel, parcă nu suna bine. 
Pentru că era foarte tînăr, pen
tru că răspîndea o fermecătoa
re sinceritate, pentru că — la 
urma, urmei — numele lui era 
Ernesto Che Guevara.

L-am cunoscut in 1962, la Ha
vana, in timpul turneului inter
național de șah dedicat aminti
rii lui Capablanca. Guevara, pe 
atunci ministru al industriei in 
guvernul cubanez, era nelipsit 

-i sala de concurs. Seară de 
seară, după ore de muncă încor
dată, venea să urmărească par
tidele. Stătea de vorbă cu con
curența, analiza pe un șah de 
buzunar pozițiile care i se pă
reau mai interesante.

,jChe” era el însuși un jucă
tor puternic (a făcut o spectacu
loasă remiză cu Hajdorf într-un 
simultan) dar,, mai presus de 
aceasta, era un mare animator 
al sportului minții. Din iniția
tiva lui a pornit la drum „memo

rialul Capablanca”, s-au organi
zat simultane unice ca dimen
siuni, cu sute și mii de parti- 
tâpanH, pe stadioane, au luat 
ființă, pe temelii de la început 
trainice, cluburi și școli de șah.

„O țară care a avut un cam
pion al lumii, poate și trebuie 
să mai aibă încă unul” — 
spunea Guevara la intîlnirea 
pe care a avut-o cu participan
ta la turneul de la Havana.

In biroul său, pe o măsuță, 
stătea în permanență un șah. 
Dintr-o dată, ministrul a așezat 
poziția unui ■studiu. Am început 
să analizăm, li plăcea teribil să 
caute, să găsească soluții, să 
dezlege.

Și iată că bravul „Che“ a că
zut în luptă. Admirația pentru 
acest om este mai puternică de- 
cît tristețea.

VICTOR CfOCÂtTEA 
maestru internațional de șah

fn foto: Ernesto Che Guevara (dreapta) și Victor Ciocâltea 
(stingă), în timpul turneului de la Havana din 1962

Corespondență specială 

din Varșovia 

Fotbaliștii polonezi 
doresc revanșa■»

VARȘOVIA, 20 (jprin Telefon). — 
Meciul amical dintre reprezentati
vele de fotbal ale Poloniei șî Româ
niei este așteptat cu un deosebii 
interes la Cracovia. Motivul este 
lesne de înțeles. Polonezii vor să-și 
vadă echipa pe teren propriu după 
victoria obținută cu 4—2 la Bru
xelles în fața Belgiei. Antrenorul 
Mathyas a anunțat că. în linii ge
nerale, va alinia formația din par
tida cu Belgia.

Miercurea viitoare, lotul (format 
din 15 jucători) va fi cantonat la 
Wisla. localitate din apropierea 
orașului Cracovia- Tată cei ..15" :

PORTARI — Kostka (Gornik 
ZafarzeJ) 26 ani. 1 internațional A 
Broil .(Polonia Bvtorri) 22 ani, 3 A :

FUNDAȘI — Bnechniczek (Ruch 
Chorzow) 26 ani, 1 A. Osliszlo (Cor-,, 
nik Zâbrze), 29 ani, 46 A, Gmoeh 
(Legia Varșovia), 28 ani, 24 A. 
Szeffer (L.K.S. Lodz), 25 ani, IA:

MIJLOCAȘI — Bazan (Zaglebie 
Sosnowieez), 27 de ani, 17 A Szrnid 
(G.K.S. Kattowiae) 25 de ani. 9 A. 
Brychzy (Legia Varșovia) 33 de ani, 
57 At

ÎNAINTAȘI — larosik (Zaglebie 
Sosnowiecz), 28 de ani, 5 A, Go- 
moliieh (Ruch Korzow), 25 de ani, 
debutant, Boula (Ruch Chorzow). 
22 de anii, debutant, Zmijewsky 
(Legia Varșovia), 24 de ani, 2 A. 
Lubanski (Gornik Zabrze), 20 'de 
ani, 19 A, Faber (Punch Chorzow), 
28 de ani, 29 A.

După cum se vede, din lot fac 
parte, alături de o serie de jucă
tori experimentați, și cîțiva fotba
liști tineri. O impresie excelentă 
a lăsat la Bruxelles atacantul Zmt- 
jewsky, care a atras atenția prin 
statura atletică (1,80 m) și șutu
rile sale puternice. Un talent deo
sebit este I.nbanski (20 de ani — 
cel mai tînăr component ăl lotului) 
care, în ciuda vîrstei sale, a fost 
selecționat de 19 ori în echipa na
țională.

Se speră că, de data aceasta, vic
toria va fi de partea fotbaliștilor 
noștri. Aceasta ar fi o revanșă me
ritată după insuccesele sau „remi
zele" din ultimii 35 de ani în com
pania fotbaliștilor români.

Meciul cu formația României va 
avea Ioc duminică 29 octombrie, 
cu începere de la ora 13,30 (ora Ro
mâniei) pe stadionul Wisla.

Intîlnirea de juniori dintre selec
ționatele Poloniei și României se 
va desfășura în noul oraș, Tarna- 
brzeg, localitate situată la circa 
100 km de Cracovia, cu începere de 
la ora 13 (ora României).

G. ALEKSANDROWKZ 
redactor la „Przeglad Sportowy"
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