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Floretistele noastre au cîștigat 
turneul de la Constanta

CONSTANȚA 26 (prin telefon de la 
nisul nostru). Sîmbătă, în prima zi 
turneului feminin de floretă desfă- 
al în Sala sporturilor din localitate, 
ele noastre au adăugat o nouă vie- 
ie în palmaresul echipei R.P. Ro
le: 11—5 cu formația Italiei, 
sportivele italiene, care veneau după 

categoric 13—3 asupra formației 
nceze, au început meciul cu con- 
gerea că vor obține victoria și asu- 
i echipei routine. Am remarcat a- 
sta chiar de la asaltul inaugural 
Aombeli—Szabo) în care italianca a 
cat decisă de la primul schimb de 
te. In replică, floretisla noastră a 
it posibilități pentru a-și face „ino- 
sivă" adversara, ciștigînd dar cu 
-2.
stimulate și de acest prim succes, 
elalte trăgătoare din echipa noastră 
tu pus în valoare cunoștințele și au 
tigat, pe rînd, Ghiulai — la Ragno, 
ol — la Masciota, Derșidan — la 

tguineti, toate cu 4—3. După primul 
- Romînia conducea cu 4—0. A ur- 
t: 6 0, 7—1, 9—2, 11—5. Realiza- 
tțe : Szabo, Vicol, Ghiulai 3 v, Der
ail 2 v — Ragno 3, Mașoiota 2 v. 
Foarte bine au evaluat și fetele din 
tipa noastră secundă, care au termi- 
t la egalitate (8—8) cu formația Un
dei. Victoria a revenit formației ro
ne datorită tuș-averajului 14—13. 
alizatoare : Stanca, Icncrc 3 v, Tași 
v, Chira —- Kovacs 4 v, Marossi 2 v, 
iloutay și Gulacs cite 1 v.
în partida cu Franța reprezentativa 
astră secundă a pierdut la mare 
stă cu 7-—9 (Stanca, Chira și Iencio 
v, Tași 1 v —- Depetris 4 v, Gapais 
Level 2 v, Herbster 1 v).

Alte rezultate din prima zi : Romî- 
i 1 —- Romînia II 10—6 (Szabo 4 v,

Vicol 3 v, Ghiulai 2 v. Derșidan 1 v — 
Stanca, Chira, Iencio 2 v) ; Franța—- 
Ungaria 9—7 (Gapais și Depetris 3 v, 
Herbster 2 v, Level 1 v — Szalontay 
3 v, Szekely 2 v, Gulacs și Marossi
1 v) ; Italia—Franța 13—3 (Ragno și 
Masciota 4 v, Camber 3 v, Colombeti
2 v — Depetris 2 v, Herbster I v).

Două întilniri, din ziua a doua a 
concursului, au fost urmărite cu foarte 
mult interes. Amîndouă susținute de 
prima noastră reprezentativă, cu echi
pele Ungariei și Franței.

Meciul cu formația maghiară a în
ceput sub semnul unei superiorități evi
dente a floretistelor noastre care con
duc cu 5—1. Prea sigure de victorie 
ele nu se inai concentrează suficient 
(cu excepția Anei Derșidan) și cedează 
inițiativa. Scorul devine astfel 6 — 6. 
Derșidan reaauce echipa noastră în a- 
vantaj (4—1 cu Szekely), dar Ghiulai 
și Olga Szabo pierd asalturile lor cu 
Szalontay și Marossi. Maria Vicol sus
ține ultimul asalt cu Kovacs. Conduce 
cu 3 — 0, este egalată, dar găsește re
surse pentru tușa decisivă.

Scorul pe echipe este egal (8 — 8) 
dar victoria revine floretistelor noastre 
cu un tuș-averaj superior 51 —49. Rea
lizatoare: Derșidan 4 v, Szabo 2, Ghiu
lai și Vicol I v — Marossi 3 v, Szekely 
și Szalontay 2 v, Kovacs 1.

Al doilea meci decisiv a opus forma
țiile Romîniei și Franței. De data aceas
ta floretistele noastre s-au comportat 
la valoarea reală obținînd o victorie 
categorică cu 11 —5 (Szabo 4 v, Ghiu
lai 3 v, Vicol 3 v, Derșidan lo — Ga
pais 2, Level 1, Depetris 2 v).

în celelalte întilniri: Italia — Romi- 
nia II 13 — 3 și Italia — Ungaria 9—4.
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întreceri entuziaste în etapa a lll-a

itlcții romîni au cîștigat 5 probe la Sicna

a
De vineri, tineretul no

stru sportiv a pășit in 
faza regională a Sparta- 
chiadei republicane. In 
numeroase orașe s-au 
întrecut peste 15 000 de 
concurenți. Au fremătat 
stadioanele, s-au învolbu
rat pistele albastre ale ba
zinelor, n-au cunoscut o- 
dihnă terenurile de volei, 
de baschet, de handbal. 
Pretutindeni a domnit en
tuziasmul, întrecerile stir- 
nitid un mare interes. Și 
n-au lipsit, desigur, nici 
rezultatele de valoare. Ta
belele recordurilor regio
nale au suferit multe mo
dificări. Cei mai buni, 
campionii regiunilor, și-au 
dat intilnire în faza finală 
— pe (ară — a marii com
petiții.

Bucureșteanul dornic să

Spartachiadei republicane

Fază din

SIENA 26 (prin telefon). Peste 390 
atleți din 10 țări au participat la în- 

îcerile tradiționalului concurs atletic 
ternațional desfășurat sîmbătă și du- 
inică în localitate. Atleții noștri au 
nt o comportare bună terminînd în- 
igători în 5 probe : Viorica Viscopo- 
anu 6,21 m la lungime Lia Mano- 
i 52,13 in la drsc, Maria Diaconescu 
,35 m la suliță, Ana Sălăgean 15.8’ 
la greutate și Valeriu turcă 52,4 sec 
400 mg.

Pugiliștii juniori

pugi- 
o fru- 
între-

Iată cîteva dintre cele mai bune re
zultate înregistrate în acest concurs: 
BĂRBAȚI: 100 m: Hgtierola (Cuba) 
10)2, 4. Gh. Zamfirescu 10.6; 200 m : 
Ottolina (ltal.) 21,0, 4. Zamfirescu 22,0; 
400 m: Bianchi (ltal.) 48,6; 110 mg: 
Otoz (Ital.) 14,1, Mazza (Ital.) 14)1; 
400 mg: furcă 52,4, Liubimov (URSS) 
52J, Otoz 53,6; lungime: Diaz (Cuba) 
7,44 ; triplu : Areta (Spania) 15,67 ; 
înălțime: Bogliato (Ital.) 2,08; suliță: 
Sidlo (Polonia) 80,67, Gh. Popescu 
75,41, Radman (Ital.) 73,17, Lievore 
(Ital.) 72,32; FEMEI: 100 m: Cobian 
(Cuba) 11,9; 200 ni: Cobian 23,7; 
80 mg: Vettorazzo (Ital.) 11,5, Visco- 
poleanu 11,9; lungime: Viscopoleanu 
6,21, Trio (ital.) 5,94.

vadă tot ce se petrece în 
finalele pe Capitală ar fi 
trebuit să acopere un tra
seu care însumează aproape dis
tanța unui.... maraton. Sîmbătă și du
minică, de pildă, numai în parcul Di-

cea rnai echilibrată partidă de volei a etapei de duminică dijv București tfî 
Autobuzul — Voința 3—2.

Fotoî I. Mihăică 
tribunelor, făcînd o veritabilă cursă 
(necronometrată) de mare fond. Și e-

Capitala își desemnează campionii

învingători
1ĂȘI (prin telefon). Tinerii 

di romîni au repurtat sîmbătă 
ioasă victorie internațională,
nd selecționata de juniori a R. P. 
jlgaria cu-scorul de 8—2.
IATĂ REZULTATELE: cat. muscă 

• R. Adilov (B) b.p. I. Grăjdeantt 
?); cat. cocoș — A. Simion (R) 
p. I. Hagiev (B); cat. pană — D. 
ristov (B) b.p. 1. Sabău (R); cat. 
miușoară —- C. Negoescu (R) b.p. 
. Jilezov (B); cat. ușoară — P. Ni- 
ilescu (R) b.p. P. Stoicev (B); cat. 
mimijlocie -— V. Dobre (R) b.ab. I 
. Dimitrov (B); cat. mijlocie-mică —

Muca (R) b.p. D. Velikov (B); cat 
ijlocie — Gh. Chivăr (R) b.p. D. 
Unasev (B); cat. semigrea — F. 
aer (R) b.ab. III B. Vilkov (B). 
it. grea — G. Șubert (R) b.p. V. 
edeev (B).

. SCAUNAȘ și E. URSU — coresp.

Călăreții
pe primele locuri

LUGOJ 26 (prin telefon). — în 
tradiționala întrecere a călăreților țării 
noastre cu cei ai R.S.F. Iugoslavia, 
sportivii romîni au avut sîmbătă și 
duminică, ne stadionul Tineretului din 
localitate, o evoluție foarte frumoasă, 
cucerind victoria în toate cele opt 
probe. întîlnirea internațională dintre 
reprezentativele de juniori și seniori 
ale celor două țări s-a încheiat cu 
următoarele rezultate : juniori cat. U : 
Vasile Ionescu (cu Răvaș) și Mircea

(Continuare în pag. a 3-a)

Primul popas — în jurul pistei de 
la „23 August", unde și-au disputat în- 
tîietatea peste 200 de atleți. Cele două 
zile de întreceri au desemnat pe urmă
torii ciștigători:

FETE. Pentatlon: Maria Pândele
(Constructorul) 4 373 p. — NOU RE
CORD R.P.R. (v.r.: 4 332, Maria Bu- 
dan-Iliuță); 100 m: Ioana Petrescu 
(Rapid) 12,2; 200 m: Ioana Petrescu 
24,4 — RECORD R.P.R. EGALAT; 
disc: Niculina Barbu (Voința) 41,39 
m ; înălțime: Rodica Voroneanu 
(Steaua) 1,60 m; lungime: Virginia 
Ciulinaru (Știința) 5,66 m; 400 m: Flo
rentina Stancu (Steaua) 57,3; suiliță: 
Mîhaela tPeneș (Flacăra) 51,71 m; 
800 m: Elisabeta Teodorov (Dinamo) 
2:12,3; greutate: Anca Gurău (Progre
sul) 14,59 m; 4x100 m: Știința 49,7.

BĂIEȚI. 110 mg: N. Macovei (Steaua) 
15,3; 100 m: Val. Popescu (Rapid) și 
Al. Tudorașcu (Metalul) 10.9; 200 m: 
I. Grigorescu (Constructorul) 
400 m: I. Oșoianu (Dinamo) 
400 mg: I. Rățoi (Dinamo) 53,8; 
C. Bloțiu (Rapid) 1:54,6; 1500
Bloțiu 3:55,6; 5000 mi N. Mustață

22,5;
50,7;

800 m: 
m: C.

namo, am alergat de la bazin la tere
nurile de volei, iar de acolo pe arena 
centrală, atrași de aplauze și vuietul rau sute de spectatori care, ca și noi, 

plecau intr-o pauză a meciului de vo
lei ca să prindă măcar o secvență din- 
tr-un derbi de handbal, dădeau o raită 
pe la panourile de baschet, fiind in 
același timp cu gindul pe stadionul 
„23 August", unde se întreceau atleții.

Acolo, Maria Pândele stabilea un 
nou record al R.P.R. la pentatlon. Ioa
na Petrescu îl egala pe cel la 200 me- 
tri, iar alte rezultate bune încununau 
eforturile participanților. Simultan 
sala „Recolta" perechile de luptători 
încleștau pe saltele, iar la C.P.B. 
măsurau puterile halterofilii.

Toată săptămlna Spartachiada ne 
rezerva plăcerea să urmărim întreceri ‘ 
aprige, pasionante, Plnă duminica 
toare îi vom cunoaște și-i vom sărbă
tori pe învingători, pe campionii Cap;- ; 
talei.

________________________________

(Dinamo) 14:48,0; 3000 m obst.: V. 
Caramihai (Constructorul) 9:26,8: 
10000 m: 1. Rusnac (Steaua) 31:44,6; 
20 km marș: L. Karaiosifoglu (Dinamo) 
lh 39:38,4; înălțime: E. Ducu (Steaua) 
2,05 m; lungime :M. Simionescu (Ra
pid) 7,42 m; prăjină: S. Cristescu 
(Știința) 4,25 m; triplusalt: N. Mără- 
șescu (Steaua) 15,19 m; disc: Gh. Da
vid (Dinamo) 42,78 m; ciocan: C. Dră- 
gulescu (Steaua) 60,06 m; suliță: W. 
Sokol (Știința) 61,05 m; greutate: A. 
Raica (Constructorul) 16,03 m; ștafeta 
4x100 m: Dinamo 43,0; 4x400 m: Di
namo 3:22,6.

LUPTATORII ȘI-AU ÎNCHEIAT 
ÎNTRECEREA

Popasul următor îl facem Ia sala 
Recolta. Aici s-au întrecut peste 140 
de luptători, printre care numeroase 
elemente remarcate la trîntă. Ieri 
după-amiază au primit tricourile de 
campioni urțmăitorii câștigători (dați, 

în ordine, la clasice și libere, la fie
care categorie) : cat. 52 kg.: Cr. Nis-

(Continuare in pag. a 2-a)

Festivitatea de deschidere a fazei regionale a Spartachiadei k republicane Ut regiunea București, desfășurată pe stadionul Victoria din orașul Giurgiu. 
Foto i V. Godescu

in
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TURNEUL internațional de șah de la Kis-t 
lovodsk s-a încheiat cu victoria lui Mihaill 
Tal: 7,5 p. din 10 posibile. Victor Ciocîlteal 
a ocupat locul 7 cu 4,5 p. In ultima rundă' 
el a cîștigat la Kluger.

A ÎNCEPUT turneul final al campionatului 
mondial studențesc de șah, care se des
fășoară la Cracovia. Cîteva rezultate din 
grupa A: U.R.S.S. — R.P. Polonă 3—!•
S.U.A. — Austria 3—1. Cehoslovacia — Iu-! 
goslavia 3—1, Israel—R.P. Mongolă 2'/»— 
R.P. Ungară—Danemarca 3—0 (I), R.D.G.— 
Bulgaria V/»—V/t (1). în păunul tur: U.H.S.S.—« 
R.S. Cehoslovacă 2Vr—F/r; R.P. Ungară 
R.D.G. 3V«—'/», R.P. Bulgaria — R.P. Mon
golă 3—1; B.P. Polonă — S.U.A. 2—2; Da
nemarca — Austria 3Vf—//j; Iugoslavia — 
Israel 2V»—'/» (1), în turul al doilea. Coa-” 
duce R.P. Ungară cu 7 p. Echipa R.P. Ro
mine, care evoluează în grupa B. a în* 
vins cu 37i—'/> reprezentativa Suediei.

IN CAMPIONATELE de atletism ale Frâne 
ței Laidebeur a cîșfigat proba de 100 m cili 
10,4 sec. Alte rezultate: înălțime — Rose 
2,04 m, triplusalt — Battista 15,64 m.

LYNN DAVIS a stabilit un nou record cri 
Marii Britanii la săritura în lungime: 8,02 mt

CAMPIONATUL de maraton al Australiei 
a fost cîștigat de atletul Vagg, care a rea
lizat timpul de 2 h 24:34,0.

IN „CUPA GALEA": Echipele de tenis ale 
R. S. Cehoslovace și Suediei s-au calificai 
pentru finala zonei de la Plsen; In zona 
Luxemburg finala va fi disputată de echi
pele R.P. Ungare și Franței, iar la Wies
baden, in finală se Intîlnesc formațiile Iu
goslaviei șl B.F. Germane.

ECHIPA olimpică de fotbal a Japoniei a 
întîlnit la Sverdlovsk selecționata R.S.F.S. 
Huse. Meciul fl-a terminat la egalitare: 0—(K*

MECI Internațional de rugbl: Franța — 
Africa d® Sud 8—8 (8—3). întîlnirea a ctmli 
loc în localitatea Sprtnga (Africa de Sud)^



întreceri entuziaste în etapa a lll-a a Spartachiadei
Dispute dirze in orașul aurului negru

PLOIEȘTI 26 
trimisul nostru). ------------ .
terenurile de volei și handbal, bazinul 
de înot precum și alte ^terenuri spor
tive din localitate au găzduit sîmbătă 
și duminică întrecerile din cadrul eta
pei regionale a Spartachiadei repu
blicane.

Au fost prezenți aci, în aceste două 
zile, 700 din cei mai buni sportivi din 
Valea Prahovei. Au concurat alături, 
în lupta cu centimetrii și secundele, 
constructorii de utilaj petrolier de la 
uzina 1 Mai Ploiești și uzina meta
lurgică Tîrgoviște, tineri muncitori de 
la Poiana Cîmpina și din Sinaia, co
lectiviști din satele regiunii. Alături de 
sportivi consacrați, ca atleții Ion Dăn- 
dărău și Vasile Georgescu, cicliștii 
Gheorghe Moldoveanu și Gheorghe 
Văsîi, boxerul Ilie Alexandru și alții 
au luat parte la întreceri tineri care 
au făcut primii pași pe drumul măies
triei sportive.

Două zile de concurs, două zile de 
sărbătoare sportivă — iată caracte
ristica competițiilor desfășurate sîm
bătă și duminică la Ploiești. în cele 
16 ore de întreceri, alături de specta
torii prezenți în număr mare în tri
bunele. stadionului sau în jurul tere
nurilor și bazinului de înot, am fosl 
martorii unor dispute pasionante.

O adevărată sărbătoare

(prin telefon de la
Stadionul Petrolul,

Suta de metri, la băieți, am urmă- 
rit-o cu deosebit interes iar în finală 
am aplaudat victoria elevului buzoian 
Ștefan Mocanu. La 800 m plat fete, 
tricoul de campioană regională a re
venit cîmpinencei Ecaterina Iliescu. 
Este răsplata dîrzeniei cu care ea și-a 
apărat șansele în fata atletelor de la 
S.S.E. Ploiești.

Ca în orice întrecere sportivă sur
prizele n-au lipsit nici acum și cea 
mai mare dintre ele poate fi consi
derată victoria atleților din Tirgoviște 
în fața reprezentanților orașului Ploiești.

Săritura în înălțime a fost... „vîrful" 
întrecerilor atletice. Xenofonte Boboc 
a cîștigat la băieți cu 1,95 m iar 
fetele au realizat un record egalat 
la junioare 
ani — 1,43 
gional prin 
care a sărit 
senioare.

Cicliștii ploieșteni s-au „bătut" cu 
ardoare pentru primele locuri. Frun
tașul „cățărătorilor" din recenta 
„Cursă a Scînteii", Gheorghe Moldo- 
veanu, și „veteranul" Gheorghe Văsu 
au trebuit să cedeze în fața lui Mircea 
Rîndașu și Constantin Ciobanu, la o 
sosire strinsă.

(Veronica Anghel — 13 
m) și un nou record re-
Mihaela Popescu-Dridea 
1,55 ni (v.r. 1,45 m), la

CONSTANTIN ALEXE

TIMIȘOARA, 26 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — „Orașul florilor" 
a trăit la sfîrșitul acestei săptămîni 
o adevărată sărbătoare a sportului bă
nățean. Peste 1100 de tineri și tinere, 
campioni raionali și orășenești, s-au 
întrecut cu multă pasiune pentru me
daliile și tricourile de campioni ai 
regiunii. în disputele pentru cele a- 
proape 100 de titluri, am fost, de cele 
mai multe ori, martorii unor între
ceri interesante. pe care localnicii nu 
le vor uita curlnd. Ca la orice com
petiție de mare amploare, au existat 
învingători glorioși, dar și învinși nu 
mai puțin merituoși. De aceea, mi
siunea ce ne revine de a-i prezenta 
pe cei mai buni dintre cei mai buni 
este extrem de dificilă. Totuși...

Atletismul, sportul „nr. a atras 
și de data aceasta un număr record 
de participant: peste 300. Și, nu de 
puține ori, învingătorii au fost cunos- 
cuți pe ultimii metri sau după efec
tuarea ultimelor încercări. Mențiuni 
speciale pot fi acordate soților loan 
și Crista Mezaroș. Primul a stabilit 
un nou record regional la 400 m g. 
(52,6), iar soția sa nu s-a lăsat mai 
prejos și a egalat recordul la 100 m 
plat (12,3). Să nu-i uităm însă pe 
reprezentanții Caransebeșului, raion 
cu... veleități mai reduse care în cla
samentul general au reușit să depă
șească selecționata Reșiței, un centru 
cu tradiție în atletismul bănățean.

La baschet au învins favoriții: Fo- 
resta Arad — la fete și echipa de 
juniori Știința Timișoara — la băieți, 
ultima după o pasionantă finală cu 
C.S.M. Reșița (49—43). în turneul 
de volei, victoria fetelor de la Gloria 
Timișoara nu a mirat pe nimeni. în 
schimb, succesul minerilor de la Mol
dova Nouă a constituit o mare sur
priză. Aceștia merită toate laudele 
pentru jocul prestat. în sfirșit, com
petiția de handbal a consfințit supe
rioritatea unor formații mai experi
mentate : C.S.M. Reșița — la fete 
și Ceramica Jimbolia — la băieți.

Pe panoul de onoare al întrecerilor 
mai figurează și colectivistul Alimpie 
Bădescu (18 ani) din comuna Sopotul 
Vechi, raionul Bozovici, care după nu
mai un an de activitate a fost încu
nunat cu laurii celui mai bun ciclist 
din regiune (biciclete de turism),

de 100 m plat femei a fost viu disputată. In. fotografie tiProba

Nota 10 pentru regiu
după-amiază, pc o vreme 
într-un cadru sărbătoresc, 

spectatori — veniți la Giur-

Start la 100 m fluture, probă cîștigată de VI. Dovgan (raionul „23 August").
Foto: 1. Mihăică

ADRIAN VASILIU

Capitala își desemnează
(Urmare din pag. 1)

tor (Dinamo) șî Gh. Munteanu 
(Progr.); cat. 57 kg.: N. Sava (Di
namo) și V. Vinătoru (Rapid); cat 
63 kg.: Al. Constantin (Rapid) și H. 
Mavridis (Dinamo) ; cat. 70 kg. : M. 
Enache (Dinamo) și L. Kiss (Dina
mo); cat. 78 kg.: FI. Ciorcilă (Di
namo) și M. Luchian (Dinamo); cat. 
87 kg. : B. Matias (Steaua) și St. 
Rusu (Steaua); cat. 97 kg;: Ad. Teo- 
doroiu (Progresul) și A. Chircă (Di- 
rnwno); peste 97 kg. : N. Pavel 
(Steaua) și S. Arjoca (Dinamo).

LA ÎNOT, RECORD REPUBLICAN 
PENTRU COPII

1:30.3. 400 m liber băieți : M. Căpră- 
rescu (Steaua) 4:56,9; 4x100 m mixt 
băieți : Steaua 4:51,9; 400 m liber 
fete : Ingrid Ungur 5:40,9; 400 m mixt 
individual: Vasilica Rotaru (Dinamo) 
6:26,2; 100 m bras băieți: 1. Trebenț 
(Steaua) 1:21,6; 100 m fluture fete: 
Monica Munteanu (S.S.E. nr. 1) 
1:29,4; 100 m fluture băieți : Cornel 
Georgescu (Steaua) 1:09,2; 1500 m

Chirvăsuță (Rapid) 
liber băieți: Steaua

liber băieți: C.
20:59.0; 4x100 m 
4:18,9.

SPRE JOCURI...

bazki spre poligonul

am plecat la bazinul Di- 
disputau ultimele întreceri, 
căror rezultate am reținut 
rînd recordul lui Vladimir

De aici 
namo : se 
dintre ale 
în primul
Belea la 100 m fluture: 1:16,1 (mai 
bun cu nouă zecimi de secundă decît 
recordul de copii

Alte rezultate. 
REPUBLICANA : 
Mihael» Drăgoi 
1:33,8; 100 m spate fete: Ștefania
Cărunta („30 Decembrie") 1:33,8; 100 
m spate băieți: E. Grecu („30 De
cembrie") 1:25.6; 100 m bras 
Gh. Kleln (raionul Lenin) 1:30,4; 
100 m fluture fete: Mihaela 
(„30 Decembrie") 1:40,5; 100 
ture băieți : VI. Dovgan („23 August") 
1:3^8; CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DIN CADRUL SPARTACH1A- 
DEI : 100 m spate băieți: M. Bota 
(CI. sp. școlar) 1:12,4; 100 m spate 
fete: Ingrid Ungur (Steaua) 1:23,4; 
200 m fluture băieți: V. Medianu 
(Rapid) 2:38,7; 200 m bras băieți : V. 
Ștefănescu (Rapid) 2:57,8; 100 m bras 
tetei Helga Boicehovschi (Rapid)

care îi aparținea). 
SPARTACHIADA 

100 m bras fete: 
(„30 Decembrie")

băieți:

Vizante 
m flu-

Ooborînd de la 
de tir, te intîmpină freamătul de pe 
terenurile de handbal, volei, baschet și 
fotbal. Aici continuă întrecerile din 
cadrul seriilor. Echipele luptă cu toată 
ardoarea pentru victorie și pînă în pre
zent nu se poate spune că sînt multe 
cele fără șanse.

Spicuim din rezultate:
VOLEI: Autobuzul — M.M.E.E.

3—0, Semănătoarea — Construcția

campionii
3—0, Dinamo 1 — LO R. 3—0, Auto
buzul — Voința 3—2, Otelul 2- Fores
tierul 3—0, M.M.E.E. — IPROFIL 
3—1 (toate masculine).

HANDBAL, băieți": Dinamo Băneasa 
— LT.B. 25—8, Electra — Comb, cau
ciuc Jilava 27—14; fete: Voința — 
F.R.B. 14—3.

BASCHET, băieți: Academia Mili
tară — Dinamo 56—34.

FOTBAL (jocuri eliminatorii): Gra
nitul — Spic de Griu 4—1. Dinamo 
Băneasa — ICS1M 2—1, Voința — 
M.T.Tc. 2—1.

CAMPIONII LA HALTERE

La capătul acestui itinerar — sala 
C.P.B., unde halterofilii și-au desem
nat pe cei mai buni dintre ei. lată-î: 
cat. cocoș: Gh. Bostan (Rapid) 242,5 
kg; cat. pană: D. Niculescu (Olimpia) 
280 kg; cat. ușoară : N. Amzuică 
(Viitorul) 332.5 kg; cat. semimijlocie : 
A. Brana (Steaua) 297,5 kg; cat. mij
locie: M. Șerbu (Dinamo) 335 kg; 
cat. semigrea: Gh. Teleman (Rapid) 
332,5 kg; cat. grea: S. Cazan 
(Steaua) 425 kg.

S îmbăta 
splendidă, 
10 000 de . 
giu din mai toate colțurile regiunii — au 
urmărit cu interes festivitatea de des
chidere a celei de a Hl-a faze a Spar
tachiadei republicane și întrecerile 
care au urmat.

Pe stadionul Victoria frumos pavoa
zat cu steaguri roșii și tricolore, în 
sunetele fanfarei muncitorilor de la 
„Grivița Roșie" din Capitală, a începuit 
defilarea celor aproape 1 000 de fina- 
liști la etapa regională.

Este ora 16,30. Prin fața tribunei 
oficiale, defilează sportivii. Un răpăit 
de tobe și marea coloană face o în
toarcere scurtă intrînd pe gazonul sta
dionului. în frunte, un grup de spor
tivi poartă tabloral tovarășului Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, conducătorul iubit 
al poporului nostru, părintele drag 
al tineretului. Un grup de sportive, 
îmbrăcate în tricouri albastre urmează 
tabloul cu brațele încărcate de flori 
roșii și albe. La scurt interval vine 
grupul masiv de stegari și cei 1000 de 
finaliști. Se dă apoi raportul. în cu- 
vintul de deschidere tov. N. Lețea, 
președintele consiliului regional UCFS 
subliniază succesele dobindite de po
porul nostru pe drumul desăvîrșirii 
construcției socialismului, realizările 
obținute pe plan regional în domeniul 
culturii, fizice și sportului. în sunetele 
unui marș sportiv coloana părăsește 
stadionul și pe gazonul verde apare un 
mare ansamblu de gimnastică format 
din peste 400 de elevi și eleve din 
școlile giurgiuvene. Reprizele prezen
tate îneîntă prin grație și frumusețe, 
în momentul cînd ansamblul înscrie pe 
dreptunghiul verde inițialele dragi tu* 
turor : „R.P.R." spectatorii din tribune 
se ridică în picioare, aplaudînd și 
scandînd numele patriei noastre dragi. 
Din nou un răpăit de tobe. Elevii ce 
compun ansamblul se regrupează apoi 
în pas (ușor, cadențat, în aplauzele en
tuziaste ale spectatorilor, părăsesc sta
dionul.

încep întrecerile fazei a IÎI-a a Spar
tachiadei pe regiunea București ! La 
mijlocul terenului evoluează gimnaștii, 
pe pista de alergări se întrec 
buni viteziști, fete și băieți^ 
filii primesc ultimele indicații 
curs. Pe saltele, finaliștii au 
lupta și trînta populară. Este 
te hotărăști unde să mergi mai întîi. 
Sîmbătă și duminică a fost dificil pen
tru oricare ziarist — și la ~

se
ce

fost multi — cum să 
noianul de competiții,

APLAUZE LA IAȘI
IAȘI 2B (prin telefon de la trimi

sul nostru). — Batrînul oraș moldo
vean a găzduit în ultimii ani nume
roase competiții sportive de mase, dar 
nici una nu s-a bucurat de un inte
res atît de mare, de un succes atît 
de categoric ca 
nale a primei 
cane.

Întregul oraș 
-această mare
Sîmbătă la prînz, cînd coloana celor 
470 de tineri și tinere — campioni ra
ionali — au defilat de la Palaful Cul
turii pînă la stadionul „23 August" 
zeci de mii de ieșeni i-au întîmpinat 
cu aplauze. Au urmat întrecerile, d's-

întrecerile fazei regio- 
Spartachiade republi-Spartachiade

a ținut să ia
sărbătoare

parte la 
sportivă.

• • •
putate cu dîrzenie, la capătul 
au fost cunoscuți câștigătorii.

Iată clasamentul general:

cărora O.

cei mai 
Haltero- 
de con- 
înoeput 
greu să

Giurgiu au 
descurce în 
să culeagă

Nemțeanu;

Iată clasamentul general: L ora
șul Iași 606 p, 2. Birlad 408 p, 
raionul Iași 267 p, 4. Pașcani 258 
5. Negrești 242 p, 6. Huși 233 p, 7. 
Vaslui 184 p, 8. Hîrlău 143 p.

Spicuim din lista campionilor: 
Baschet. Unirea Birlad (f), C.S.M.S. 
(b);
(f), 
Ciclism

I. Gruia :
Boitoș, L.
Nemțeanu,
Lupte clasice — I. Mihalache, St. 

Balanică, I. Serpină, V, Nichita, O.

A.
O. 
ru;

3. 
P,

Voiei — Confecția Bîrlad 
Rulmentul Bîrlad 
curse

(m);
— A. Grmurache, oraș 
Haltere — V. Macovei, 
Boteanu, R. Comănici, 
M. Bîrsan, P. Pietra-

Barna, M. Fieraru.
Lupte libere — Tr. Țărănescu. E. Sza
bo, C. Ostanor, I. Ioniță, Gh. Gră- 
mescu, N. Filip, P. Șioian, 1. Luca; 
Moto — 70 cmc V. Ciasiu, 125 cmc 
Gh. Crețu, 175 cmc FI. Apetrei, 250 
cmc S. Ailtesei, 350 cmc T. Petrone; 
Tenis de masă — C.S.M.S.; Atletism 
— Băieți — 100 m V. Suciu 11,4. 400 
m O. Iamandi 52,9, 5000 m M. Axin- 
te 17:16,6, prăjină I. Cujbă 3,50, tri
plu Gh. Bias 13,72, 4x100 m Iași 45,8; 
Fete — 100 m Virginia Melnic 13,2, 
800 m Emilia Pavel 2:40,4, 80 mg 
Virginia Melnic 12,5, lungime Elena 
Zaharia 5,18, greutate Silvia Agavri- 
loaie 10,4.

G. ȘTEFANESCU

mai întîi: impresii de pe t 
să înregistreze rezultatele, ori 
aspecte ale luptei aprige peni 
ta.te Ia haltere sau lupte, la : 
înălțime, la volei sau natație.

Trebuie să spunem că, cu tot 
mare de probe și de concuici 
cerile s-au desfășurat — din 
vedere organizatoric și tehnk 
cusur. Pista de alergări bin> 
jată, cu culoarele frumos tri 
felele pentru lupte și trîntă I 
la punct, aparate tehnice di 
starteri temeinic pregătiți, an 
conducători de concursuri ate 
sfătuitori ai conourenților, o; 
ordine gata pentru a preveni 
de îmbulzeală sau „du-te 
stadion. întrem cuvint, în m 
pregătire, organizare și desfi 
întrecerilor fazei a III-a, nici 
mic reproș. Pe drept cuvin: 
cum spunea un spectator — d 
vorba de acordat vreo notă 
torilor pentru munoa lor, cc 
lor pentru rezultatele lor, ia 
torilor pentru disciplină, toț 
nota 10,

în cele două zile de întrecs 
tul cu însemnări s-a nmplut 
O serie de rezultate și pro 
impresionat însă deosebit și îi 
de față facem loc acestora. . 
1500 m plat Marian Sima din Gi 
orientat bine tactic și a cîști 
șat. La 110 m.g. la start s-ai 
tat printre concurenți și trei 
de educație fizică : Stelian 
din Giurgiu, Gh. Enaohe din 
și Ion 
săritor 
un stil 
che *
ționantă ■ fost cursa ciclistă d 

în această palpitantă întrec 
giuvenii au fost la înălțime, 
vistul Marin .Vlașcu din Sloboz 
dus o parte a traseului, dar 
stea Gaeu din Giurgiu l-a depi 
un apreciabil avans. Ce să-î 
în oricare probă sînt — cîte 
și necazuri. Astfel, la T km î. 
sosire lui Cristea Cuca i-a săr 
N-avea timp și nici cum să r< 
fecțiunea. De aceea, el a pr 
ia bicicleta în spate și să ale 
la sosire cale de 1000 metri. 1 
ocupat de Cucu (pe locul I i 
Stelian Chioseaua cu lh21:46) 
cât de merituos și pe atît de

Mult aplaudate au fost într<

Ignat din Slobozia, 
peste garduri, cu o t 
de alergare deosebit, 
reușit să ocupe locnl

La Deva
DEVA 26 (prin telefon de la 

nostru). Împodobite sărbătore 
dioanele „Cetatea" din Deva și 
nul" din Hunedoara au găzduit 
și duminică întrecerile etapei 1 
â Spartachiadei republicane. ! 
rii prezenți în tribunele stadior 
Deva a avut prilejul să urr 
interesant^ întreceri de basche 
și gimnastică în timp ce iubit 
sport din Hunedoara au asista 
cursuri de atletism, haltere pi 
la disputele boxerilor.

La aceste întreceri au pârtiei 
te 900 de sportivi, campioni t 
nelor Alba Iulia, Brad, Haț 
Orăștie, Sebeș, Deva, Hunedc



FOTBAL
Turneul echipei Petrolul

In cadrul turneului internațional de 
fotbal de la Szeged, sîmbătă echipa Pe
trolul a terminat la egalitate : 1 — 1 
(1 ■—0) cu formația locală Diosgyor. 
Punctul echipei ploieștene a fost înscris 
de Mocanu, în min. 30.

Duminică, formația ploieșteană a ju
cat în compania echipei Szeged cu care 
a terminat de asemenea la egalitate i 
2 — 2 (2 — 2). Trebuie menționat fap
tul că în acest meci fotbaliștii ploieș- 
teni au jucat timp de 55 minute în 9 
oameni 1 Badea și Iuhasz — după cum

ne-a comunicat telefonic antrenorul Ilie 
Oană— au lost eliminați cu multă ușu
rință de pe teren de către arbitrul aces
tei întîlniri. Punctele echipei ploieștene 
au fost Înscrise de Badea și Ivan. ’

în celelalte partide s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Szeged — Z.J.S. 
Brno 4 — 2 (4 — 0), meci disputat sîm
bătă, Diosgyor ,— Z.J.S. Brno 4 — 0 
(3 — 0). meci disputat ieri.

Petrolul va evolua din nou miercuri 
la Debreczen, unde va întîlni formația 
din localitate.

Ne-a vizitat Dat cu
Sîmbătă dimineața am avut o 

surpriză plăcută: rie-a vizitat la 
redacfie llie Datcu. Portarul dina- 
movist, care fusese accidentat tn fi
nala „Cupei R.P.R." era vesel, așa 
cum il știm din totdeauna.

— Cum te simți ?
— Sint bine acum și aștept cu 

multă nerăbdare să reîncep pregă
tirile pentru „Cupa campionilor eu
ropeni" cu Dinamo și, In speranța 
că voi fi selecționat, pentru turneul 
olimpic de la Tokio cu echipa na

țională. Ca să iau parte la amindouă 
trebuie să fiu in formă foaite bună 
șt de aceea, la 10' august cel mai 
tîrziu vreau să-mi reiau antrena
mentele.

— Și pînă atunci ?
— Plec in concediu, la munte, 

mai precis la Sovata, impreună cu 
sofia.

La plecare, i-am strins mina și 
i-am urat concediu plăcut.

— m. t. —

sistă întrecere.
Foto: V. Gorun

►ucuresfi9
:re, trîntă, lupte, la gimnastică și 

La gimnastică Mircea Tache, stu- 
la I.C.F. (de loc din Giurgiu), a 

îut punctajul maxim. El este un 
portiv bine cunoscut în regiunea 
irești. După terminarea tu- 
r întrecerilor de pe stadionul 
G., ’ canalul Giurgiu,, terenul Ce- 
i, de pe cel al școlii medii, pe 
ionul Victoria a av.it loc o păl
ită finală la fotbal între echipele 
istirea și Victoria.

★
■a seară tîrziu eînd reprezentanții 
r 458.000 de participanți la Spar- 
iadă pe regiunea București s-au 
at din nou în fața tribunei pentru 
vitatea de închidere. Ne-am des- 
it cu plăcere, aplaudîndu-i pe cei 
ape 1000 de finaliști care timp de 
i zile, pe o căldură toridă, și-au 
■Hat cu pasiune și dîrzenie dreptul 
i participa Ia finala pe țară. Dar 
>e stadionul Victoria, după defilare 
plecat nimeni. La lumina reflec- 

slor un mare grup (400) de artiști 
tori din regiune au ținut să com- 
;ze, cum nu se poate mai bine, 
ele Spartachiadei. Cînd pe fondul 
uritoarei Rapsodii romîne a Iui 
•ge Enescu grupul de dansatori și-a 
put evoluția, spectatorii s-au ridi- 
în picioare, aplaudîndu-i frenetic.

cu care dansatorii au jucat, 
matele buoăți de muzică populară 
ițească interpretate de orchestra 
ită din orașul și raionul Giurgiu 
îpusă din 70 de persoane) melo- 

cîntate de orchestra de muzică 
ră a fabricii de zahăr din 
gin, momentele vesele prezentate 
|i „Perinița", toate acestea an en- 
ismat, au făcut pe fiecare specta- 
să vibreze de emoție, să nu mai 
seasoă stadionul pină tîrziu noap- 
Focurile de artificii cu care s-a 

eiat marele spectacol oultural-spor- 
le pe stadionul Victoria, plimbarea 
vaporașele pe bătrînul Danubiu și 
,nal de tot paharul de vin ciocnit 
lartieipanfii la Spartachiadă în cin- 

victoriilor poporului nostru obți- 
sub conducerea partidului pe dru- 
vieții aoi, nat se pot uita nici- 

ă. Am văzut regrete pe fețele par- 
anților că Spartacbiada pe regiune 
terminat, că întrecerile au luat 
it.

V. GRADINARU

MECIURI AMICALE
CRIȘUL - SELECȚIONATA ORAȘU
LUI KATOWICE (R.P.P.) 5—4 (I—2)

ORADEA 26 (prin telefon). — Sîm
bătă seara, în nocturnă, pe stadionul 
Crișana din localitate, Crișul și selec
ționata orașului Katowice au furnizat 
un frumos spectacol fotbalistic.

Echipa oaspe a condus în prima re
priză cu 2—1 prin golurile marcate de 
Schmidt (min. 26 și 44), față de unul 
singur realizat de orădeni în min. 20 
prin Szocs.

La reluare, în min. 46 Pojoni aduce 
egalarea printr-o lovitură liberă de la 
circa 25 m. Șase minute mai tîrziu, 
oaspeții iau din nou conducerea prin 
același Schmidt (3—2), dar în min. 53 
Szocs înscrie din nou: 3—3. Evolu
ția pasionantă a scorului ca și jocul 
oferit de cele două echipe încîntă spec
tatorii care asistă în min. 59 la cel mai 
frumos gol al partidei înscris de Da
mian cu un șut de la aproximativ 
20 m. Ultimul gol al Crișului este 
opera lui Bacoș: 5—3. în min. 68. 
Oaspeții însă nu se descurajează, atacă 
periculos și înscriu în min. 77, prin 
Klik ultimul gol al meciului.

Arbitrul Aurel Pop — Oradea, a con
dus competent.

CRIȘUL: Duca (Weichelt) —
Georgescu. Solomon, Pojoni. Sacaci II, 
Damian, Vlad, Szocs, Bacoș, Toroș, 
Mănescu.

SELECȚIONATA KATOWICE: Sta- 
rom — Proja, larosz, Tygan, Wieczo
rek, Csenczek, Klik, Latocha, Woz- 
nieczka. Schmidt, Smolinsk.

1. BO1TOȘ și M. POP — coresp.

MINERUL BAIA MARE — SPARTAK 
SUBOT1ȚA (R.S.F.I.) 2-1 (0-1)
BAIA MARE 26 (prin telefon). — 

Deși au dominat majoritatea timpului, 
băimărenii au greșit în fazele de finali
zare, ratînd prin Mircea Sașii și Soo 
nu mai puțin de șase ocazii clare de 
gol. Printre acestea, un penalii ratat 
de Soo în min. 12. Peste două minute, 
Kalievici este deschis în adîncime de 
Ioncici și de la 18 tn înscrie imparabil i 
0—1.

INTERNATIONALE
în repriza a doua, inițiativa este de 

partea echipei locale și în min. 54, 
Mjrcea Sasu, deschis de Soo. ridică 
mingea peste portarul iugoslav Zakla- 
novici și egalează: 1—1. Golul victo
riei este marcat în min. 83 de Secheli 
care a reluat cu capul în poartă min
gea venită din cel de al 12-lea cor
ner : 2—1.

MINERUL : Bay (Vlad) — Cromeli, 
Secheli, Ujvari, Donca. Vaida. Pînzaru, 
Drăgan (Rozsnyai), Mircea Sasu. Soo, 
Czako (Drăgan).

SPARTAR : Zaklanovici — Akoston, 
Tatalovici (Iuhasz), Bleskaly, Ioncici, 
Popovici (Borbely), Babadjici, Drasko- 
vici, Jitkovici, Kalievici, Boka.

V. SASARANU — coresp. reg.

DINAMO PITEȘTI — AUFBAU 
MAGDEBURG (R.D.G.) 1-3 (0-1).

PITEȘTI 25 (prin telefon). După ce 
a obținut victoria în 4 meciuri inter
naționale disputate consecutiv, de data 
asta Dinamo Pitești a trebuit să pă
răsească terenul învinsă cu 1—3 
(0-1).

Victoria oaspeților e meritată. Ei 
au lăsat o bună impresie nu numai 
ca pregătire fizică ci și ca tehnică. 
Ei au ieșit ușor la atac dar, în același 
timp s-au repliat atent și repede în 
apărare. în schimb, Dinamo a jucat 
sub valoarea sa obișnuită.

Golurile au fost înscrise de Heuer 
(min. 4), Hiischmann (min. 79 și 81) 
pentru Aufbau, respectiv David (min. 
48).

Arbitrul C. Geană — Brașov a con
dus echipele:

AUFBAU: Blochwitz (Matenhann)- 
Wiedermann, Busch, Zapz, Kubisch, 
Seguin, Klingiel (Walter), Huschmann, 
Eckort, Heuer, Steker.

DINAMO: Matache (Gornea)-Val
ean, I. Stelian (Corneanu), Stoenescu, 
Radu, Barbu (Dobrin), Dumitrescu 
(Dodu), Stănoaie (Cacoveanu), David 
(Constantinescu), Naghi, C. Ionescu.

AL. MOMETE și 
I. UDRESCU - coresp.

Sorții au fost... de partea Rulmentului Brașov
Nici cel de-al treilea meci dintre 

Rulmentul Brașov și Rapid reg. Plo
iești — care avea să desemneze pe 
cea de a opta echipă calificată în ca
tegoria C — nu a dat un învingător 
pe teren. După 120 minute de joc 
rezultatul era 2—2 (1—2, 2—2). Au 
trebuit să intervină sortii pentru a 
decide formația participantă în viito
rul campionat. Și aceasta a fost Rul
mentul Brașov.

întîlnirea dintre aceste două echipe 
a fost foarte frumoasă, cu faze de-a 
dreptul dramatice la ambele porți. 
După cum a început jocul, se părea 
că formația ploieșteană se va califi
ca ușor. Aceasta a atacat pe un front 
larg, cu deschideri în adîncime. în 
urma unei asemenea deschideri ea a 
reușit să înscrie în min. 19 prin Cris- 
tea. Dar după 9 minute Rulmentul e- 
galează prin Mănescu. Rapidul ia din 
nou conducerea în min. 45 prin Drag- 
nea, pentru ca după pauză brașovenii 
să egaleze în min. 60 prin Keresteș. 
care a transformat o lovitură de la 
11 m. De acum înainte, amîndouă e- 
chipele forțează pentru a cuceri victo
ria. Ambele echipe, și în special Rul
mentul, au avut ocazii clare. înain
tașii brașoveni s-au aflat de 4 ori sin
guri în fața porții, dar ca din pămînt 
a răsărit cîte un apărător advers care 
a respins mingea fie în teren, fie în 
corner.

Nici prelungirile nu au mai adus 
înscrierea vreunui gol. în min. 104 
Rapid ratează o lovitură de la 11 ni 
prin Ioniță. Ambele lovituri de pe
deapsă au fost acordate însă cu ușu
rință de către arbitrul N. Mihăilescu

(București). S-au remarcat Postole, 
Teodorescu și Hațeganu de la Rul
mentul, iar de la Rapid, în mod spe
cial, Dragnea.

RULMENTUL (antrenor Gh. Mari
nescu) : Postole — Tănase, Teodo
rescu, Ardeleanu — David, Giurcuț — 
Pitiș, Keresteș, Hațeganu, CI inc ia 
(Bunăziua), Mănescu.

RAPID (antrenor I. Diaconescu) i 
Oprea — Arvunescu, Giurgiuveanu, 
Iordan — Istrate, Podăreanu — Gris- 
tea, Ioniță, Moraru (Pancovici). Dragi 
nea, Diaconescu

C. DUM1TRIU

Cursul de perfecționară 
a arbitrilor

Ieri la Mangalia a început cursul 
de perfecționare a arbitrilor de ca
tegorie republicană organizat de Co
legiul central al arbitrilor. La acest 
concurs participă peste 100 de „ca
valeri ai fluierului" din întreaga țară. 
Timp de opt zile ei vor participa la 
dezbaterea celor mai actuale probleme 
de arbitraj ale jocului de fotbal.

gjgfonosport

Sportivi romini în întreceri Internationale
înotătorii și săritorii vor concura 

la Bratislava șl Sofia 
înotătorii și săritorti romîni vor con

cura la începutul lunii august în R.S. 
Cehoslovacă și R.P. Bulgaria. Astfel, 
Niculina Bărbulescu, Ingrid Ungur, 
Mihai Potoceanu și alții vor participa 
la un important concurs la Bratislava, 
în vreme ce săritorii P. Decuseară, l. 
Canea, Viorica Kiss se vor deplasa la 
Sofia.

Ambele concursuri vor avea Ioc în 
zilele de 8 și 9 august.

V. Nicoară și H. Ivanov învingători ia Copenhaga
COPENHAGA 26 (prin telefon), 

în localitate s-a disputat concursul 
internațional de caiac-canoe care a în
trunit la startul probelor olimpice con- 
curenți din 14 țări. Sportivii romîni au 
avut o comportare meritorie, dintre ei 
evidențiindu-se în mod deosebit du
blul Nicoară — Ivanov, învingător la 
caiac dublu 1000 m. Iată rezultatele: 
K1 1000: 1. Hesz (R.P.U.) 4:17,9; 2. 
Uttberg (Suedia) 4:18,0; 3. Hansen

ASA ARATA O VARIANTA 
CU 12 REZULTATE EXACTE 

Concursul nr. 30 din 26 iulie 1964
I. Șt. Cluj—Chemie Leipzig Anulat 

II. Din. Pt — Aufbau Magdeburg 2
III. Tatabanya — Honved (camp.)

R.P.U. — Cat. A) 11
IV. Dorog—M.T.K. (camp. R.P.U.—

Cat A) II
V. Ferencvaros — Csepel (camp. 

R.P.U.—Cat. A) II
VI. Komlo—Pecs (camp. R.P.U. — 

Cat. A) X
VII. Gyor—Debrecen (camp. R.P.U.— 

Cat A) X
VIII. Lang — Szallitok (Cupa de Vară 

R.P.U.) X
IX. Egyetertes — Borsodi (Cupa de 

Vară R.P.U.) II

In „Cupa Galea“

Reprezentativa U. R. S. S. 
a ciștigat „zona" a IlI-a

(Danemarca) 4:18,4; 4. Vernescu
(R.P.R.) 4:18,7. K2 1000: NICOARĂ 
— IVANOV (R.P.R.) 3:51,1; 2. Mes- 
earos — Solosi (R.P.U.) 3:51,8; 3. 
Grișin — Susnikov (U.R.S.S.) 3:54,1. 
C2 1000: Himici — Oscenkov 
(U.R.S.S.) 4:26,1; 2. Hasba — Szal- 
ten (R.P.U.) 4:26,3. 3. Galkov — 
Zamotin (U.R.S.S.) 4:27,1; K1 500 
fete: 1. Vedosiuk (U.R.S.S.) 2:09,7; 
K2 500 fete: 1. Seredina — Grusen- 
serva (U.R.S.S.) 1:58,8. K4 1000:
1. U.R.S.S. 3:22,1; 2. R. P. Romînă 
(Nicoară, Ivanov, Conțolenco, Arti- 
mov) 3:25,3; 3. R.P.P. 3:26,1.

Fond de premii 188.839 lei

X. Budafok — Dunaujvaros (Cupa
11de Vară R.P.U.)

XI. Kaposvari H. — Pecsi B.T.C.
(camp. R.P.U. Cat. B) 11

XII. Traktorgyor—K. Lombik (camp.
R.P.U. Cat. B) t

unedoara • ••
oșeni. Ropoie de aplauze au subli- 
frumoasa evoluție a baschetbaliști- 
gimnaștilor, handbaliștilor, atleți- 

etc. Cei mai buni dintre cei peste 
300 de participanți la etapa de mase 
partachiadei republicane, în regiu- 

Hunedoara, au demonstrat prin 
uția lor în această etapă că „sita" 
lor premergătoare a trimis în fi- 

elemente bine pregătite, care au 
îut performanțe meritorii.
ampionilor regionali li s-au decer- 
la sfîrșitul întrecerilor diplome și 

hete. Festivitatea de premiere a 
urmată de un frumos și bogat pro- 

n artistic.
ANTON PEAGU

Finala „zonei" a IlI-a din cadrul 
„Cupei Galea" desfășurată sîmbătă și 
duminică intre echipele U.R.S.S. și 
R.P. Romîne s-a terminat cu victoria 
primei formații cu scorul de 4—1. 
Iată rezultatele tehnice individuale i 
Metreveli—Popovici 6—3, 6—2. în
vingătorul a acționat în permanență 
în atac, cu lovituri rapide și dese 
schimbări de direcție, în timp ce în
vinsul a prestat un joc uniform, prea 
defensiv. Ivanov—Dron 8—6, 4—6, 
7—5. Meci foarte strins, așa cum 
arată și scorul. Sportivul sovietic a 
demonstrat o bună pregătire fizică, 
a fost mai decis în; finalizările la fileu, 
în ce privește pe Dron, atacurile sale 
au fost lipsite de consistență. în plus, 
el a fost uneori dezorientat de îndru

mările numeroase primite de la di
verși „sfătuitori" ad-hoc. Metreveli. 
Ivanov—Dron, Boaghe 6—4, 6—1, 
6—4. Cuplul oaspe a deținut mereu 
inițiativa, acumulînd puncte prin lo
vituri puternice și plasate. Dron și 
Boaghe au întîrziat deseori în star
turile spre plasă, au răspuns cu mingi 
înalte și au ratat serii de smeciuri și 
voleuri. Ivanov—Popovici 6—4, 6—3. 
A ciștigat jucătorul mai ofensiv. Boa
ghe—Korotkov 6—4, 3—6, 7—5. Cu 
o mobilitate mai bună decît la dublu, 
Boaghe a atacat cu multă hotărîre 
în momentele importante, obținînd o 
victorie meritată în fața finalistului 
turneului de juniori de la Wimbledon 
din acest an.

Pentru locurile 4—5, R.P. Bulgaria 
a dispus de .Monaco cu 5—0.

Călăreții 
pc primele locuri 

(Urmare din pag. 1)
Silea (cu Ghidran) 0 p. 32,5; se
niori cat. U: V. Pinciu (cu Bîrsan) 
0 p. 56,0; juniori cat. M: M. Silea 
(cu Neron) 0 p. 1:05,7; seniori cat. 

‘M : Gh. Langa (cu Gînd) 0 p. 1:20,5; 
ștafeta combinată juniori: V. Ionescu 
(cu Răvaș) și Iosif Miroslav (cu Mi
nerva) 2:32,8; seniori cat. semigrea: 
A. Costea (cu Recova) 0 p. 1:18.2. 
;,Cupa Prieteniei" juniori: R.P.R. (M. 
Silea, V. Ionescu, T. Ovidiu) 18 p.; 
forță progresivă — 1,90 m: V. Pinciu 
(cu Bîrsan). Sîmbătă și duminică cele 
două echipe reprezentative se vor 
întîlni din nou în cadrul concursului 
hipic internațional programat la Lu- 
peni.

C. OLARU și 1. LEȘU coresp.

A apărut nr. 7
al revistei

SPORT și TIHNITĂ
care cuprinde numeroase articole, ștlii 
și reportaje în legătură cu motociclis- 
mul, automobilismul, aviația, radioama
torismul și celelalte sporturi tehnice.

Spicuim din sumar:

— Momente din istoria aviației
— Două mari competiții automobilis

tice trec prin țara noastră: Turul Eu
ropei și Raliul Dunării ,

— Planoare romînești
— Motocros la Onești

— Lupta pentru vltexă
— Nave cosmice cu echipaj

— Trasee alpine în Cheile Bicazului
— Staturi practice pentru radioama

tori

— Așii volanului în întrecere
— Varietăți aviatice

— Varietăți auto-moto
— Magazin, cuvinte încrucișate, nou

tăți etc.
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Mai sînt 75 de zile...

OCTOMBRIE

Tot mai... solicitate, calendarele ves
tesc apropierea mult așteptatelor Jocuri 
Olimpice din capitala niponă. Și iată 
că acum nu ne mai despart decît 75 de 
zile de festivitatea de deschidere a 
Jocurilor, de ziua cînd pe stadionul Na
țional din Tokio va fi, din nou, aprinsă 
flacăra olimpică. Pînă atunci, sportivii 
de pe întregul glob își continuă pregăti
rile făcînd să se „clatine14 multe recor
duri europene, mondiale și olimpice. 
Este, desigur, o promisiune în plus pen
tru succesul primei Olimpiade pe care o 
va găzdui continentul asiatic. _

Cil pasiune și deosebită hărnicie își continuă pregătirile și com- 
ponenții ioturilor noastre olimpice, dornici să realizeze performanțe 
cît mai valoroase, să îndeplinească și să depășească normele olim
pice, să îmbunătățească valoarea recordurilor republicane. Peste tot, 
muncă și gînduri pentru Jocurile Olimpice de la Tokio, dorință 
fermă de a depune toate eforturile pentru ca la apropiatele com
petiții olimpice sportul din țara noastră să înregistreze o deplină 
afirmare.

„EUROPENElE“-VERlflCARE IMPORTANTĂ 
PENTRU CANOTORI

Calendarul competițio- 
nal al sporturilor nautice 
i-a ținut, pînă acum, în 
actualitate, mai mult pe 
caiaciști și canoiști. A 
venit acum și rîndul ca
notorilor. „Olimpicii" noș
tri la canotaj academic 
se află în aceste zile în 
preajma plecării la Ams
terdam, unde — săptă- 
mina viitoare, pe pista 
de la Bosbaan — vor 
lua startul in probele 
campionatului european.

Ce noutăți sînt în tabă
ra schifiștilor ?

Mai tatii, o mențiune pentru forma 
bună a echipajului de 4+1, compus 
din Husarenco, Bilț, Rifelt, Tarara + 
Păunescu, învingător în concursul de 
ia Grunau și de două ori în cel de 
acum cîfeva săptămînî, de la Amster
dam, pe pista viitoarelor „europene". 
Cel mai bun timp al lor (6:37,0) în
trece cu 3 secunde norma olimpică pe 
acest an. Așa dar, o promisiune pen
tru Amsterdam și... o speranță pentru 
Tokio. Finalul de cursă al lui Ale
xandru Aposteanu i-a adus tînărului 
nostru schifist o frumoasă victorie la 
Amsterdam, în fața olandezului Grun, 
unul din cei mai buni concurenți de 
simplu din Europa. Aposteanu deține 
o formă bună (a mers 7:07,0, timp cu 
43 secunde sub norma olimpică) și 
poate lupta cu șanse frumoase pen
tru un loc fruntaș în finala continen
tală.

La dublu ne reprezintă formația P. 
Laron, C. Ciocoi, clasată de două ori 
pe locul secund în Regata Grunau. 
Finaliștii trecutei ediții a „europene
lor" au cîștigat în omogenitate și pot 
confirma speranțele ce se pun ta ei. 
Așteptăm să vedem cum se va com-

Meciul de atletism S. U. A.-U. R. S. S. 
sub semnul pregătirilor olimpice

LOS ANGELES 26 (Agerpres). — 
Doua noi recorduri mondiale, nume
roase rezultate de valoare și cîteva 
surprize au marcat prima zi a celui 
de-al șaselea meci atletic S.U.A. — 
U.R.S.S., care a început sîmbătă, pe 
stadionul „Coliseum" din, Los Ange
les, în prezența a 65 000 de spectatori.

Primul record mondial a fost stabilit 
de americanul Dallas Long, la arunca
rea greutății, cu rezultatul de 20,67 m, 
după ce în alte două încercări corecta
se vechiul record, care-i aparținea cu 
20,20 m. Un al doilea record al lumii 
a realizat săritorul cu prăjina Fred 
Hansen. El a trecut din prima încer
care peste ștacheta ridicată la 5,28 m. 
Vechiul record, deținut de același atlet, 
era de 5,23 m. Performanța a fost ob
ținută însă pe o pistă de elan formată 
dintr-un amestec de asfalt și cauciuc 
sintetic, astfel că nu este sigur că Fe
derația internațională va omologa re
cordul.

La capitolul surprize se înscrie mai 
întîi victoria sovieticului Leonid Bar- 
kovski, obținută la săritura în lungime, 
asupra fostului recordman mondial 
Ralph Boston. Actualul recordman, 
Ter Ovanesian, nu a participat, fiind 
accidentat. în proba de aruncarea cio
canului pe primul loc s-a clasat sovie
ticul Romuald Klim, în timp ce marele 
favorit, recordmanul mondial Harold

Schifuri de 2 +1 in întrecere

porta și echipajul de 2 fără cîrmaci 
compus din C. Vereș (un „veteran" al 
canotajului nostru, avind ia activ pes
te 15 ani de activitate) șt tînărul 
Pavel Csiki. Ei n-au avut în acest se
zon confruntări internaționale.

Un semn de întrebare la 4 fără cîr
maci, unde Radu, Pongraț, Spiridon 
și Covaci, principalii candidați la un 
loc în reprezentativa noastră olimpică, 
au plecat steagul de două ori, în pis
tele de verificare de pe Snagov, în 
fața formației Tușa, Lincaru, Mihaî- 
lov, Drilea, mai tînără, mai puțin ex
perimentată. Să fie vorba de defecțiuni 
în pregătire ? De prea multă auto- 
încredere ? Ultimele piste de control, 
din aceste zile, ne vor da — poate — 
răspunsul.

„Europenele" de la Amsterdam, 
competiție de mare amploare, la care 
iau parte sportivi din 20 de țări, cons
tituie pentru canotorii noștri un ex
celent prilej de a-și verifica pregătirea, 
de a cunoaște, mai exact locul pe ca- 
re-1 ocupă în ierarhia internațională.

R. U.

Connoly, a ocupat doar locul Iff. Nea
șteptat a fost succesul tînărului atlet 
american Jerry Lindgren (18 ani) la 
10 000 m, ca și ocuparea primelor două 
locuri la înălțime femei de către atle
tele americane. Cunoscutul sprinter 
Bob Hayes nu a luat startul la 100 m 
plat, fiind înlocuit în ultimul moment 
cu H. Carr.

După prima zi de întreceri scorul ge
neral este de 88—71 în favoarea echi
pei S.U.A. Gazdele conduc la masculin 
cu 61—46 și la feminin cu 27—25.

Rezultate tehnice: MASCULIN:
110 m garduri: 1. B. Lindgren (SUA)
13,6; 2. H. Jones (SUA) 13,7; 3. Mi
hailov (URSS) 14,0; 4. Kontarevski 
(URSS) 14,1; 100 m plat: 1. Carr 
(SUA) 10,3; 2. Moon (SUA) 10,7; 
3. Ozolin (URSS) 10,7; 4. Kasanov 
(URSS) 10,8; 400 m plat: 1. Larra
bee (SUA) 46,0; 2. Cassel (SUA) 46,1; 
3. Arhipciuk (URSS) 47,4; 4. Bișov 
(URSS) 47,5; 10 000 m: 1. J. Lind
gren (SUA) 29:17,6; 2. Ivanov
(URSS) 29:39,8; 3. Dutov (URSS)
30:51,8; 4. Gutkhnacht (SUA) 31:22,2; 
20 km marș: 1. Golubnicii (URSS)
111 39:58,6; 2. Agapov (URSS) lh 
40:00,6; 3. Laird (SUA) lh 40:56.6; 4. 
Zimm (SUA) lh 45:48,4; lungime:
1. Barkovski (URSS) 8,03 m ; 2. Bos
ton (SUA) 8,02 m; 3. Mays (SUA) 
7,78 m; 4. Fedoseev (URSS) 7,69 m;

TRĂGĂTORI! PUTEȚI REALIZA PERFORMANȚE CU MULT MAI BUNE!
• CÎTEVA REZULTATE VALOROASE • DAR, NU TOATE „SPERANȚELE" CONFIRMĂ

• AȘTEPTĂM MAI MULT DE LA FRUNTAȘI 1
Valoarea tirului sportiv din țara noastră 

este cunoscuta de multa vreme pe plan 
internațional. Incepînd cu Jocurile Olimpi
ce din anul 1952, de la Helsinki, n-a fost 
Olimpiada în care țintașii romîni să nu cu
cerească medalii de aur.

Spre bucuria tuturor iubitorilor sportului, 
fruntașii tirului romînesc au înregistrat în 
acest an o serie de performanțe deosebit 
de promițătoare pentru reafirmarea valorii 
tirului din R.P. Romînă, la Tokio. Am no
tat cu satisfacție, de pildă, evoluția tră
gătorilor la „Cupa Țărilor Latine“ unde s-a 
stabilit un nou și valoros record al țării 
la pistol viteză, comportarea lui I. Olă- 
rescu la armă liberă calibru redus 3x40 
focuri, precum și multe alte rezultate de 
valoare înregistrate pe poligonul de la 
Tunari. De asemenea, ziarul nostru a pu
blicat la loc de cinste performanța lui I. 
Tripșa obținută în concursul internațional 
de la Moscova, a scos în evidență rezul
tatele lui M. Dumitriu, Șt. Petrescu și M. 
Roșea la pistol viteză, M. Grosaru, B. Neă- 
gu, I. Pieptea, T. Jeglinschi la pistol pre
cizie, I. Sîrbu, St. Caban, N. Dumitrescu, 
T. Ciulu la armă liberă calibru redus etc. 
Și rezuhatele acestor trăgători promiteau 
să crească continuu pînă la Jocurile Olim
pice de la Tokio.

Ultimele concursuri internaționale ne-au 
făcut însă să ne ...colectăm unele aprecieri 
legate de comportarea unora dintre trăgă
torii noștri fruntași. Spre exemplu : M. Gro
saru, care era o autentică speranță la pis
tol precizie, a fost în ultima vreme de 
nerecunoscut. El, care atingea deobicei 
rezultate în jur de 550 p. și uneori chiar 
mai mult, a coborît brusc sub 500 p., cifră 
cu totul neînsemnată pe plan internațio
nal. Nici el și nici specialiștii nu au pu- 
tut da o explicație a scăderii performan
țelor. Ne-am pus de asemenea întrebarea 
dacă trăgătorul M. Ferecata xși Justifică

Cum se pregătesc jucătorii de polo?
Ne răspunde prof. C. Răduț, secretar general al F.R.N.

— Cum au decurs pîaă aaum 
pregătirile echipei noastre olim- 

pice ?
— In general, in mod corespunză

tor. Jucătorii au atins primul virf de 
Jorma sportivă în luna aprilie cînd au 
susținut dubla întîlnire cu reprezen
tativa Suediei și au participat la tur
neele de la Magdeburg și Budapesta. 
In momentul de față, echipa se află 
într-o perioadă de odihnă activă în 
care se pune accentul pe pregătirea fi
zică generală, iar în curînd vor reîn
cepe antrenamentele în apă.

— Ce întîlniri de verificare s«f 
vor mai disputa?

— Cea mai apropiată va avea loc 
la 12 și 13 august, cînd poliștii noștri 
var susține, în deplasare, o dublă par
tidă cu puternica reprezentativă olim
pică a Iugoslaviei. Deosebit de „tare“ 
va fi verificarea din 2—6 septembrie 
de la București, unde se va desfășura 
un turneu internațional cu participarea 
echipelor olimpice ale U.R.S.S'. (meda
lie de argint la Roma), Ungariei (me
dalie de bronz la Roma) și R.D. Ger
mane. Ultima verificare internațională 
va consta din cîteva meciuri pe care 
poliștii romîni le vor susține în Italia 
cu cîștigătorii medaliilor de aur la ul
tima ediție a J.O.

prăjină: 1. Hansen (SUA) 5,28 m — 
nou record mondial; 2. Tork (SUA)
4,85 m; 3. Bliznețov (URSS) 4,75 m 
—■ nou record unional; 4. Petrenko
(URSS) 4,61 m; greutate: 1. Long 
(SUA) 20,67 m — nou record mon
dial; 2. Lipsnis (URSS) 19,35 m; 3. 
Matson (SUA) 19,19 m; 4. Varnaus- 
kas (URSS) 18,25 m; ciocan:
1. Klim (URSS) 68,81 m; 2. Kondra-
șov (URSS) 68,26 m; 3. Connoly
(SUA) 67,41 m; 4. Burke (SUA) 
63,27 m; ștafetă 4x100 m: 1. S.U.A. 
(Drayton, Rivers, Stelbins, Moon) 39,4;
2. U.R.S.S. 39,8. La decatlon după pri
mele cinci probe conduce Storejenko 
(URSS) —■ 4 397 puncte, urmat de 
Jeisy (SUA) 4 174 puncte.

FEMININ: 100 m: 1. Macguire
(SUA) 11,5; 2. Tyus (SUA) 11,6; 3. 
Popova (URSS) 12,0; 4. Itkina
(URSS) 12,1; înălțime: 1. Montgomery 
(SUA) 1,71 m; 2. T. Brown (SUA) 
1,65 m; 3. Cencîk (URSS) 1,65 m; 4. 
Kostenko (URSS) 1,65 m; disc: 1. 
Tamara Press (URSS) 55,84 m; 2. 
Kuznețova (URSS) 54,71 m; 3. Olga 
Connoly (SUA) 51,81 ni; 4. Brown 
(SUA) 45,79 m; suliță: 1. Ozolina 
(URSS) 55,05 m; 2. Gorșakova 
(URSS) 53,65 m; 3. Bair (SUA) 
52,30 m ; 4. Hamilton (SUA) 47,25 m ; 
ștafetă 4x100 m; 1. S.U.A. 44,4; 2. 
U.R.S.S. 45,0. 

prezența în lotul olimpic, deoarece de mai 
bine de un an nu mai figurează între pri
mii clasați, nici- în concursurile interne și 
nici în cele internaționale. In general. Fe
recata obține rezultate mediocre și — cu
rios luciu — antrenorii nu s-au sesizat 
încă de acest lucru. Dimpotrivă, în nenu
mărate rînduri s-a dat vina pe timpul 
nefavorabil, pe calitatea muniției și a 
armamentului și... pe cîte altele. M. Fe
recata a fost verificat însă și pe alte po
ligoane, decît cel de la Tunari și perfor
manțele lui nu au marcat cifre mai bune. 
Ceea ce este și mai grav este faptul că 
el privește cu nepăsare rezultatele slabe 
pe care le înregistrează, nu se mobilizea
ză în concursuri, ca și cînd locul în lotul 
olimpic i se cuvine. Un alt trăgător care 
a .scăzut' considerabil în ultima vreme, 
este N. Rotaru. Sportiv înzestrat, cu cali
tăți deosebite, cu o tehnica bine pusă la 
punct, el se comportă uneori ca un în
cepător. Nici medicul și nici antrenorii nu 
s-au sesizat că acest trăgător a manifes
tat în ultimul timp o serie de complexe, a 
dat dovadă de o îngrijorătoare lipsă de 
concentrare la concursuri și antrenamente. 
Antrenorii și medicii nu și-au spus conclu
ziile nici în legătură cu rezultatele, sub 
orice critică, ale lui I. Nițu la pistol pre
cizie.

Am așteptat mai mult în această perioa< 
dă de la T. Ciulu, T. Jeglinschi, Gh. Ena- 
che. St. Popovici, G. Maghiar, V. Atana- 
siu și, mai ales, de la St. Petrescu. Fostul 
campion olimpic are în ultima vreme un 
palmares cu totul necorespunzător. El nu 
s-a mai clasat de multă vreme primul în 
concursurile interne ca să nu mai amin
tim de cele internaționale. Preocuparea de 
bază a lui St. Petrescu a fost și este... 
modificarea pistolului cu care trage. De 
fiecare dată rezultatele slabe au fost puse 
pe seama armei sau a muniției. Ar fi fost

—< Cum s-au comportat componenții 
lotului îu timpul pregătirilor de 
pînă acum ?

— Majoritatea ut mod exemplar. 
Vreau să remarc în primul rînd at
mosfera de seriozitate și disciplină, 
interesul manifestat pentru toate as
pectele muncii de pregătire. Ca va
loare s-au remarcat, prin comporta
rea constant bună, Ștefănescu, Zahan, 
Kroner și Szabo, care au fost de alt
fel jucători de bază în toate parti
dele de verificare susținute în acest 
an. O oarecare inconstanță au mani
festat-o Mărculescu, Culineac și chiar 
Firoiu, deși ne așteptam ca acești 
poliști, fiind mai tineri, să facă un 
salt calitativ. Cît privește pe Grințescu, 
pînă de curînd element de bază al 
echipei, în ultima vreme el a mani
festat o ne justificată lipsă de încre
dere în forțele lui. Sper însă ca Grin- 
țescu, pe care îl apreciez pentru cali
tățile lui tehnice, să redevină acel ju
cător dinamic, decis și eficace, adică 
să-și recapete calitățile care i-au adus 
consacrarea.

—• Vă amintiți, desigur, ca în 
ultimele meciuri poliștii noștri au 
fost deficitari la capitolul tactică. 
Ce s-a făcut pentru eliminarea aces
tei carențe ?

. — Dubla partidă cu U.R.S.S. ne-a ară
tat că poliștii romîni nu au știut să 
atace apărarea în zonă, chiar cînd au 
avut superioritate numerică. Consta
tarea a fost evidentă și a permis co
lectivului de antrenori să tragă con
cluziile corespunzătoare și să ia mă
surile de rigoare, pentru îmbunătățirea 
atacului „zonei* .Principalele obiective 
ale viitoarelctr antrenamente sînt creș
terea valorii calităților fizice și perfec
ționarea procedeelor tehnice» 

H. N.

In fotografie: Em. Rusu, C. Ciocan, Gh. Bădără, Ion Cosma

mult mai util ca St. Petrescu să fi cautal 
cauzele insucceselor în pregătirea morală 
și de voință, capitol la care este defici
tar. Datorită faptului că în prezent sînl 
3—4 concurenți care îl pot depăși în în
treceri el devine emotiv, nu-și mai poate 
găsi în toate împrejurările stapînirea de 
sine care îi era caracteristică.

Analizînd performanțele realizate de tră
gători, am ținut seama de faptul că poli
gonul de la Tunari, pe care s-au obținui 
rezultate deosebit de valoroase, nu mai 
permite în momentul de față realizarea 
unor cifre maxime în urma scoaterii para- 
vînturilor. Aceasta nu justifică însă unele 
din rezultatele slabe ale țintașilor noștri 
fruntași, componenți ai lotului olimpic. Este 
firesc deci, să ne punem întrebarea ce se 
întîmplă cu lotul de tir, acum cînd Jocu
rile Olimpice de la Tokio bat la ușă? Cîți 
dintre trăgătorii noștri justifică prin rezul
tatele obținute și forma arătată, încrederea 
de a ne reprezenta la marea competiție 
din capitala Japoniei ? Deocamdată, doar 5 
trăgători au îndeplinit normele olimpice. 
Este prea puțin față de renumele și posi
bilitățile trăgătorilor romîni, care, în ma
rea lor majoritate, sînt în stare să reali
zeze cifre de_ valoare mondială. Trebuie 
să spunem că de acest lucru sînt capa
bili și N. Rotaru, St. Ciulu, și T. Jeglinschf 
și G. Maghiar și mulți alții. Ei poseda o 
tehnică avansată, au condiții excelente de 
pregătire. Nu ne îndoim că dacă se vor 
antrena cu conștiinciozitate vor reuși să 
se numere printre componenții lotului nos
tru olimpic care va merge la Tokio. Totul 
depinde numai de ei 1

V. GODESCU

Mai avem de lucru
Cu puțin timp în urmă am sali&jt 

cu deosebită bucurie performanța rea
lizată de tinerii noștri fondiști în 
proba de 100 km contra-cronometru pe 
echipe. 2 h.09:17 — timpul realizat de 
Ion Cosma, Gh. Bădără, Em. Rusu și 
C. Ciocan în proba clasică înscrisă pe 
programul campionatelor mondiale și 
al Jocurilor Olimpice — este și în 
momentul de față un rezultat bun. El 
reprezintă o importantă creștere ca
litativă a performanțelor noastre pe 
această distanță și atestă seriozitatea 
cu care s-a muncit.

Dar și atunci — ca și acum — a- 
tragem atenția că el nu este suficiente 
pentru a asigura echipei noastre re
prezentative un loc fruntaș la cele 
a ouă mari competiții internaționale 
programate în septembrie în Franța 
și — eventual — în octombrie în Japo
nia. în arena internațională au început să 
apară primele rezultate ale marilor 
favorite (vezi timpii realizați de ci
cliștii din Italia și Polonia) care au 
coborît sub 2 h.05:00. Desigur
că in zilele care urmează, alte forma
ții puternice (Uniunea Sovietică, R.D. 
Germană, Franța etc.) își vor depu/T’e 
„cartea de vizită^. Așadar, înregistrăm 
un evident progres al rezultatelor.

Aceasta fiind situația echipa noastră 
nu poate rămîne în urmă. Nicolae 
Voicu — antrenorul care răspunde 
de pregătirea pentru această probă 
trebuie să muncească fără întrerupere 
cu elevii săi la continua îmbunătățire 
a pregătirii, la șlefuirea tehnicii aler
gătorilor. Este timp suficient pentru 
a intra în rînd cu echipele fruntașe 
în activitatea internațională. Ceea ce se 
cere în primul rînd de la alergători este 
dublarea exigenței la antrenamente, o 
permanentă seriozitate în îndeplinirea 
sarcinilor și dorința de a învinge. Nu
mai așa vom putea smulge acestui 2 h 
09:17 minutele care ne mai separă de 
valoarea cerută de cele două mari și. 
importante întreceri internaționale.
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