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umil primăverii
I întrebat adeseori de ce se 
1 cu atîta nerăbdare anun- 
\u mult înainte, a locului 
nmează să se desfășoare 
Competiții. Da, acum știu, 
f^asta însă destul de tîr- 
i zilele trecute, pe mă
noasei panglici argintii 
răbate Timișoara : Bega. 
a e greu de înțeles nu- 
o.tru o clipă. Nu e oare 
să te întrebi pentru ce 

’>rt atîția tineri? Să vă 
insă mai pe larg.
de imediat dacă cei ce 
calmul maiestuos al rîu- 
dintr-aceia care se „men- 
distrează adică, sau dacă 

.u timp să audă indescrip- 
elodiosul cînt al anotim- 
nereții. Și primăvara (s-a 

" bine anul acesta !) nu 
tmai cu soare, muguri și 
i (vai, cît de scurte !) prin 
parc care este Timișoara.

- a cărei melodie răsună 
\t-tomnatic, cerne nemiloa- 
de, inevitabil, tragerea de 
pentru antrenament. Asta 
îs la vîrsta la care se ri- 
cu atîta ușurință timpul... 
inevitabil ? Nu ! Tocmai 

'lașul depresiv al oboselii 
eră umezelii omni-prezente, 
itoîndemnul „dă-1 încolo de 
^ment ! Hai acasă la te- 

pare mai tare, un 
de localitate cu iz exotic 
gază glasul comodității, iar 
i se întărește.
ul sau canoea vor, parcă, 
igă spre Mexicul Olimpic... 
fra li se va părea exagerată 

nța pe care i-o dăm mi
mărilor întreceri. Cu toate 

■> forțr\. lui e încă și mai 
1(Și bule' e antrenorul care 
osește...). Iar rivalitatea 
lega e ve cale să se înfi- 

se alătură numele gaz- 
Jfîpice 1968. Orice tînăr e 
'U să-și amintească (și ori- 
enor e dator să-i aminteas- 
i tot pasul, de cariera ful- 
3 c Mihaelei Peneș. Sau, 
vreți (mai în... temă), de, 
că pe Marian Ionescu l-au 
țit de Tokio nu cei abia 
iți 20 de ani, ci cîteva frac- 1 
ie timp (de ordinul secun- 
care le-au dat prioritate lui 
și Ismailciuc. Viitorul e 

ui care „trage" tare, din 
ce mai tare !
gînduri care, am mărtu- 

ioar, mi-au venit pe mal, 
nd murmurul primăverii 
rene. Clipocitul padelelor și 
or mînuite de elevii de la 

sportivă de elevi se îm- 
armonios cu trilurile păsă- 

■ și cu pocnetul impercep- 
iar real, al mugurilor. Și 
mvingerea că, dacă de mu- 
sălciilor nu pot afirma că 
perceput mereu surprinză- 
apariție, în schimb de 

rit unor viitoare titluri la 
sau canoe o pot spune cu 
pe inimă. Am fost într-una 
ele mai frumoase și rodi- 
grădini ale orașului-grădi- 
pe Bega. L-am văzut pe 

tutui... campionicultor Victor 
JjȘrescu. inimos și calm în a- 
vimp, îngrijind cu adevărat 

rește" răsadurile pentru Me- 
Itiu că are tn „colecție" încă 
e acum vreo 60 de titluri de 
ioni juniori, „seră" rară la 
i sînt convins că va mai sur- 
2 „expozițiile" cu exemplare 
late. Ba chiar aș putea jura 
'ram văzut, deși au stat 

printre altele, o parte 
r olimpice ale lui 1968. 
c, și le doresc, grabnică... 
2 !
\are aș mai vrea să pot 
cît de curînd și cît de mult, 
tajul cu simple înlocuiri de 
iri și nume : atletism și an- 
rul X, gimnastică și antreno-
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Spartachiada de vară a tineretului

întrecerile siderurgiștilor de la Hunedoara
TIR. Muncitorii de la „la

minorul 650 mm“ — schim
bul C — au participat zilele 
trecute la întrecerile de tir ale 
Spartachiadei de vară. Din cei 
25 de concurenți electricianul 
Ilie Dinu a avut cea mai bună 
comportare. El a realizat 42 
de puncte di» 50 posibile. 
Cuptorarul Ilie’Spătaru a to
talizat 37 de puncte clasîn- 
du-se pe locul II. Șeful secției 
laminorului de 650 mm, in
ginerul Ion Voinea, a ocupat 
locul III, realizînd 35 de 
puncte. Celelalte două schim
buri de la acest laminor încă 
nu și-au desemnat cîștigătorii.

FOTBAL. La începutul a- 
cestei săptămîni au avut loc 
pe terenurile combinatului 
primele întîlniri de fotbal, 
întrecerile Spartachiadei de 
vară din acest an au angrenat 
un număr de 31 de echipe 
din secțiile și serviciile com

binatului. Iată cîteva amă
nunte de la meciurile care 
au avut loc : „centrale elec
trice" — „stații și rețele" 2—0 
(1—0). Cele două goluri au 
fost înscrise de mecanicii I. 
Moldovan și L. Aioji de la 
centralele termice nr. 3 și res
pectiv nr. 2 ; „garaje" — „di
recția comercială" 5—4 (2—1; 
4—4). A fost nevoie de pre
lungirea meciului pentru a fi 
cunoscută echipa cîștigătoare. 
Jocul „vedetă" dintre echi
pele „furnale V-VI" și „cup
toare industriale" a atras mulți 
spectatori. Fumaliștii n-au 
reușit să stăvilească atacurile 
dezlănțuite ale adversarilor cu 
toate că aveau mulți susțină
tori în tribune. Rezultat final: 
6—1 în favoarea fotbaliștilor 
de la „cuptoare". Deosebit de 
echilibrat a fost meciul dintre 
reprezentativele „cuptorului 
Siemens Martin nr. 1“ șj

„strungărie cilindri" încheiat 
cu rezultatul de 2—1.

HALTERE. întrecerile celor 
puternici au stînnit un viu in
teres la combinatul siderurgic 
Numeroși muncitori au și 
participat la primele întreceri. 
Pînă în prezent au concurat 
siderurgiștii din secțiile fur
nale nr. I—IV, laminor 650 
mm, mecanica I și termocen
trale. în zilele care urmează 
vor 
pe <

• fi cunoscuți cîștigătorii 
asociații.

Postul de corespondenți 
voluntari de la Combi
natul Siderurgic Hune
doara (GH. BALINIȘ- 
TEANU, D. PICHIU și 
M. VLAD)

Duminică, pe Dinamo:

Rugbi (internațional), 
dirt-track, volei,
polo și handbal

Duminică dimineața, pe. 
stadionul Dinamo, se va des
fășura un. bogat și interesant 
program competition al. Eve
nimentul principal îl consti
tuie partida internațională 
de rugbi dintre Selecționata 
Bucureștiului și Selecționata 
Pirineilor (ora 11). Pînă la

/a volei, Rapid—Minior Pernik

l așteptarea revanșei
ii sînt două 
pînă la retu- 
inalei mascu- 
de volei a 

ei campioni- 
luropeni", re- 
a Rapid — 
ar 
cuti 

în

Pernik. 
la Per- 

primul 
feroviarii 

leapărată ne- 
de victorie 

artida de 
:ă seara 
loreasca. 
ent la
ei trebuie să 

igă pentru a 
putea juca o 
tiire decisivă, 
i cum se 
ctorie a 
or ar 
sară a 
runtare, 
i neutru, 
esemneze cîș- 
oarea din a- 
an a „C.C.E." 

lupta pe 
o vor susține 

nine (cu în- 
re de la ora 
j campionii 
■i vor bene-

ca întotdeauna, de apor- 
înflăcăratei galerii rapi- 
. Cererea masivă de bi
din ultimele zile dove- 

! acest lucru, suporterii

du
de 
In
ce

știe, 
rapi- 
face 
treia 

pe 
care

. 13) a depășit blocajul advers, 
meciul Rapid-T.S.K.A. Moscova).

Bărbufă (m. 13) a depășit blocajul advers. 
(Fază din meciul Rapid-T.S.K.A. Moscova).

începutul partidei, spectato
rii prezenți pe stadionul Di
namo vor putea urmări însă 
și alte competiții importante. 
Astfel, în sala Dinamo se 
vor disputa (de la ora 8,30) 
meciurile de volei Progresul 
București — Știința Bucu
rești (f) și Progresul — Pe
trolul (m) ; la bazin sînt pro
gramate (de la ora 9.30) par
tidele Steaua — Mureșul și 
Dinamo —- Rapid și tot la a- 
ceastă oiră, pe terenul de 
handbal, se dispută meciurile 
Steaua — Știința Tg. Mureș 
și Dinamo — Știința Timi
șoara. Pe stadionul Dinamo, 
în deschidere la partida in
ternațională de rugbi, va avea 
loc (de la ora 9.30) un atrac
tiv concurs de dirt-trak cu
participarea celor mai valo
roși alergători români.

X
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ACTUALITATEA SPORTIVĂ
• TURNEU INTERNA
TIONAL DE TENIS LA

slovacul Joseph Odlozil, medaliat 
cu argint în proba de 1 500 m la 
J. O. de la Tokio.

MAMAIA
In a doua jumătate a lunii iunie 

se va disputa pe noua bază spor
tivă de la Mamaia un turneu in
ternațional de tenis pe echipe 
mixte, cu participarea reprezen
tativelor din următoarele țări : 
R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, 
K.D. Germană, R.P. Polonă, R P. 
Ungară și R.P. Română. întrece
rile au loc între 15 șl 20 iunie. 
Prima etapă finală a campiona
tului republican va începe la 3 
iunie, în Capitală.

• V. CIOCTLTEA SI 
B. SOOS LA TURNEUL

DE LA NATHANIA

DOI TENISMENI
ROMÂNI EVOLUEAZĂ

LA KIEV
între 16 și 23 mai va avea loc 

la Kiev un concurs internațional 
de tenis deschis juniorilor care 
nu au împlinit încă 18 ani. Țara 
noastră va fi reprezentată de Co- 
din Dumitrescu și Agneta Cun. 
Cei doi sportivi români urmează 
să părăsească astăzi Bucureștiul.

• P. SNELL, R. CLAR
KE, G. ROELANTS SI 
J. ODLOZIL LA CAM- 
’PIONATELE DE ATLE

TISM ALE S.U.A.
Cunoscutul atlet Peter Snell 

(Noua Zeelandâ), dublu campion 
olimpic Ia Tokio în probele de 
1 500 și 800 m, va participa la 
campionatele de atletism ale 
S.U.A., programate la 25 și 26 
iunie în localitatea San Diego 
(California). La aceste campionate 
vor mai evolua, printre alții, aus
tralianul Ron Clarke, belgianul 
Gaston Roeliants, campion olim
pic la 3 000 m obstacole și ceho-

giuleșteni ținînd să fie și de 
astădată prezenti în număr 
mare. Cit privește adversarii 
Rapidului, voleibaliștii de la 
Minior Pernik sosesc astăzi 
la București.

La turneul internațional de la 
Nathania (Izrael), lia care parti
cipă șahiștii români Victor Cio- 
cîltea și Bela Soos, lista concu- 
renților cuprinde, printre alții, 
pe marii maeștri iugoslavi Gligo- 
rici și Matanovici, Donner (Olan
da), Bisguier (S.U.A.), Dunkel- 
blum (Belgia). Deschiderea fes
tivă a turneului are loc astăzi.

• ECHIPA DE BOX A
FRANȚEI PENTRU 
CAMPIONATELE 

EUROPENE
Federația franceză de 

stabilit 
pionate 
(R.D.G.) 
cătuită 
(pană), 
cone (ușoară), Thomas (mijlocia 
mică) și Laurent (mijlocie).

box a 
ca la apropiatele oam- 
europene de la Berlin 
să trimită o echipă al

din 5 pugiliști : Anton
Cotot (semiușoară), Pi-

• TURNEUL FINAL AL 
CAMPIONATULUI DE 
JUNIOARE LA HAND-

BAL
Astăzi, cele mai bune patru 

echipe de junioare din țara noas
tră își vor începe ultima etapă 
a întrecerii pentru desemnarea 
campioanei țării. La acest turneu 
final iau parte următoarele for
mații calificate în urma etapelor 
interregiuni : Luceafărul Brașov^ 
------- Buzău, S.S.E. Tg. Jiu și 

. nr. 1 București. Vom men
ționa faptul că titlul de campi
oană este deținut de Luceafărul 
Brașov.

S.S.E. 
S.S.E.

Surprize de proporții in etapa de ieri
a campionatului feminin de handbal!

Pronosticurile au fost infirmate ! Deși se aștepta ca etapa 
de ieri a campionatelor republicane de handbal să fie... 
calmă (formațiile fruntașe au jucat pe teren propriu, pri
mind replica echipelor clasate în â doua jumătate a clasa
mentelor), totuși s-au înregistrat cîteva mari surprize. Lide
rul întrecerii feminine. Mureșul Tg. Mureș, a pierdut pe 
teren propriu, cedînd astfel primul loc Științei București, 

iar Rapid a fost învinsă la
București și chiar la scor (!) dele au început jocul bine și 
de Tractorul Brașov. Infringe- au condus majoritatea timpului 
rea feroviarelor deschidea (min. 3 : 3—0, min. 10 : 5—2), 
perspectivele participării la terminînd repriza în avantaj.
turneul final echipei Șc. medii 
nr. 4 din Timișoara, care însă... 
a făcut meci nul pe teren pro
priu.

Iată însă rezultatele:
MASCULIN :
Dinamo București — Trac

torul Brașov 22—14 (12—6). 
Victoria dinarnoviștilor nu a 
fost pusă nici un moment în 
pericol.

Știin(a Timișoara — Știința 
Tg. Mureș 23—16 (13—8). în 
prima parte a întîlnirii oaspe
ții s-au impus printr-un joc 
mai rapid și au condus la un 
moment dat cu 7—4. Timișore
nii și-au revenit și prin acți
uni la semicerc (în care s-a 
remarcat Cristian) au egalat 
și au luat conducerea (min. 15: 
13—8). (P. ARCAN-coresp. reg.).

Știința Petroșeni — Voința 
Sighișoara 16—18 (8—6). Gaz-

La reluare tot studenții au 
inițiativa, însă oaspeții, mai 
activi în atac, reușesc să e- 
galeze (min. 50 : 14—14). Lo
calnicii joacă în continuara 
nervos, ratează multe ocazii 
și Voința Sighișoara obține • 
meritată victorie. (S. BALOI- 
coresp.).

Meciurile Dinamo Brașov —•

(Continuare în pag. a 3-a)

Lucian Popescu — foarte activ în jocul de ieri — s-a lansat 
pe contraatac și înscrie peste portarul Kumer. Fază din jocul 
Dinamo București - Tractorul Brașov, încheiat cu victoria dina- 
moviștilor.

METAMORFOZĂ...
Constantin Berbece a suferit 'o... 

metamorfoză. Peste noapte, din pro
fesor de educație fizică s-a transfor
mat în specialist în... desen și cali
grafie I ? Are vreo contingență educa
ția fizică cu desenul și caligrafia ? 
N-are, desigur. Și lucrul acesta îl știu, 
firește, și tovarășii din activul secției 
de învățămînt a raionului Rîmnicu 
Vîlcea. Dar, mai bine să vă povestim 
cum stau lucrurile.

Constantin Perbece a absolvit, acum 
doi ani, la București. Facultatea de 
educație fizică a Institutului pedago
gic. A fost repartizat în raionul său 
de origine, Rîmnicu Vîlcea. Se gîn- 
dea omul la un post la una din șco
lile de 8 ani în care să predea edu
cația fizică. Era o dorință cît se 
poate de firească. Dar, tînărul pro
fesor n-a găsit înțelegere...

Constantin Berbece a fost repar
tizat în cuprinsul raionului, în două 
școli — una aflată în comuna Cheia, 
alta într-o comună învecinată, la 
Păușești.

— E bine și așa — și-a spus Ber
bece, însuflețit de dorința de a face 
treabă, de a împărtăși elevilor vîlceni 
din cunoștințele sale în atletism, gim
nastică, volei, handbal și fotbal.

Numai că entuziasmul începutului 
s-a stins repede. Din cele 20 de ore 
de specialitate cite trebuia să predea 
într-o săptămînă, lui Constantin Ber
bece nu i s*au repartizat decît... 10, 
la Cheia.

— Și restul de ore ? a 
cel în cauză.

— Pentru completare veți preda 7 
ore de desen la școala din 
alte 3 ore de desen și caligrafie 
din Păușești. Deocamdată...

— Bine, dar eu...
— Tovarășe Berbece, asta-i 

ția !
Constantin Berbece voia să 

zeze că niciodată nu avusese 
la desen și caligrafie, că și acum are 
un scris pe care mai, mai că nu-1

întrebat

Cheia și 
la cea

situa-

preci- 
talent

descifrează nimeni. Cum va putea 
preda desenul și caligrafia?

— în fine, dacă-i sarcină...
Ne închipuiam că s-a ajuns la aceas

tă soluție de compromis deoarece la 
Păușești există un alt cadru de spe
cialitate, care a fost numit mai înainte 
și deci ar avea prioritate. In rea
litate, la această școală, lecțiile de 
educație fizică, catedră întreagă, au 
fost încredințate 
Gheorghe Stroe. Și 
tinde să se... permanentizeze, 
de atunci au trecut... 2 ani.

Se pune întrebarea : n-ar 
mai logic ca încadrarea să se 
invers ? N-ar fi fost mai util 
stantin Berbece să lucreze în specia
litatea sa, iar învățătorul Gh. Stroe, 
cu experiența pedagogică ce o pose
dă (după mai bine de 15 ani de acti
vitate didactică) să predea desenul și 
caligrafia ? Actuala stare de com
promis ar putea fi ușor rezolvată 
dacă secțiunea de învățămînt a raio
nului Rîmnicu Vîlcea ar prețui mai 
mult educația fizică și implicit cadre
le care s_au specializat în această dis
ciplină...

TIBERIU STAMA

unui învățător, 
deocamdată* 

Fiindcă

fi fost 
fi făcut 
ca Con-



RUCBI
„XV“-le bucureștean pentru meciu! cu selecționata Pirineilor Cit trebuie să se mai aștepta

1 Cu partida de miercuri, în care 
lotul seniorilor a întîlnit formația 
Olimpia, pregătirile selecționatei bucu
reștene pentru meciul cu reprezenta
tiva Pirineilor s-au încheiat. Colegiul 
de antrenori și biroul federației de 
specialitate au luat apoi în discuție 
forma arătată de fiecare jucător în 
parte (reamintim că în lotul inițial 
se afla și Radu Demian care s-a 
accidentat, ca și Mircea Leonte, in
disponibil după întîlnirea de miercuri), 
definitivînd — aseară — formația 
care va juca duminică.

Iată cum va arăta „XV“-le bucu- 
Teștean, care va evolua pe stadionul 
Dinamo în compania redutabilei for
mații franceze : BACII’, IONESCU, 
STOICA — ȘERBAN, VASILE 
RUSU—ȚUȚUIANU, PREDA, BĂL- 
TĂREȚU—MATEESCU, WUSEK— 
TEODORESCU, IRIMESCU, DRA- 
COMIRESCU, DRAGOMIR—PEN- 
CIU (căpitanul echipei).

După cum se vede, orientarea an
trenorilor care au răspuns de pregă
tirile lotului — P. Cosmănescu și Titi 
lonescu — a colegiului de antrenori 
și a biroului federal a fost, de data 
aceasta, îndreptată spre alcătuirea unei 
echipe substanțial întinerite, unii ju
cători fiind debutanți în jocuri inter-

MOTfltlCLISM

„Cupa Victoriei" 
la viteză pe circuit

Duminică dimineața a avut loc la O- 
radea, în fața a peste 8 000 de specta
tori, un frumos concurs motociclist de 
viteză pe circuit dotat cu „Cupa Vic
toriei". Organizatorii, clubul Crișul, s-au 
străduit să asigure concurenților cele 
mai bune condiții de concurs.

După consumai ea probelor au ieșit în
vingători : E. Brassay (Motorul Arad) 
la cl. 68 cmc ; I. Wilms (Timișoara) la 
cl. 125 cmc; P. Pașcotă (Timișoara) la 
cl. 175 cmc. ; W. Hirschvogel (Reșița) la 
cl. 250 și 350 cmc. și I. Pașcotă (Ti
mișoara) la cl. nelimitat. „Cupa Victo
riei’ a revenit echipei timișorene cu 24 
p. urmată de Reșița cu 23 p. și Satu 
Mare cu 16 p.

ALEX. GILAU
coresp. 
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Natația clujeană a rămas doar cu tradiția 
și... cîteva speranțe

DIN VIAȚA INTERNĂ
A SECȚIILOR

In 1964 Clujul a dat un singur ju
cător in echipa dc polo care ne-a re
prezentat la j O. de la Tokio. In acest 
an, același oraș dă doar doi îno
tători lotului national. Situația este 
cu totul necorespunzătoare, dacă ținem 
seama de tradițiile natației clujene, 
de posibilitățiie și de priceperea teh
nicienilor, ca și de dragostea cu care 
tineretul din Cluj îmbrățișează această 
disciplină sportivă. De altfel și lu
crările recentei conferințe regionale 
a UCFS au scos in evidență lipsu
rile serioase din activitatea secțiilor 
respective, carențe care fără îndoială 
au o parte de contribuție la răminerea 
în urmă a nivelului natației româ
nești.

SPERANȚE, speranțe...

De la început, la Știința, întîlnim 
o situație anormală :un club care ar 
trebui să dirijeze activitatea sportivă 
a celor peste 13.000 de studenți din 
oraș are pentru secția de natație doar 
o jumătate de normă de antrenor (!) 
în timp ce, de pildă, secției de fotbal 
îi sînt conferite nu mai puțin de 
TREI norme întregi.

In această situație prof. O. Mladin 
este nevoit să se rezume doar la pre
gătirea unei grupe de... copii, lucru 
cu totul necorespunzător pretențiilor 
unui club de performanță. Am văzut 
„la lucru” pe cîțiva dintre acești ti
neri înotători. Gabriela Gonos (14 
ani) înoată 50 m liber în 31,9 sec., 
iar Petru Aron (16 ani) 2:37,6 la 
200 m mixt. După numai 8 luni de la 
inițiere, Adrian Sofineț (14 ani) a a- 
juns la 32 sec pe 50 m liber, iar 
Arina Boroș la 6:00,0 pe 400 m liber. 
Sîrguința lor la antrenament, meto
dele științifice folosite de antrenor în 
pregătirea lor multilaterală, cu accent 
pe pregătirea fizică generală și lucru 
intensiv în bazin, constituie o garan
ție pentru viitorii 2—3 ani. Este însă 
prea puțin pentru ce se așteaptă de 
la Știința Cluj, prea puțin pentru ceea 
ce ar putea oferi o asemenea ci
tadelă universitară a țării.

La clubul C.S.M. situația nu este 
șuti roză. Aici avem de-a face cu doi

Mijlocașul selecționatei, Adrian Mateescu, inițiază un nou atac spre buturile 
formației Olimpia.

Foto : I. Mihăică
naționale. Rămîne, desigur, ca toți 
jucătorii tineri să confirme încrede
rea acordată și, alături de rugbiștii

Juniorii înaintea „debutului46
Astăzi dimineață juniorii bucureșteni 

au „decolat" de la Băneasa cu direcția 
Toulouse, orașul în care urmează să-și 
facă duminică debutul internațional. 
Aseară, am avut o scurtă convorbire 
cu unul dintre antrenorii rugbiștilor 
români, tov. E. DENISCHI :

— în sfîrșit, prima partidă in
ternațională...

— Intr-adevăr, debut. Și încă unul 
foarte greu. Dar, băieții s-au pregătit 
cu multă seriozitate și avem încredere 
in posibilitățile lor.

— Cum veți juca la Toulouse ?
— Deschis. Este tendința generală 

a rugbiului nostru și juniorii pot și 
trebuie s-o aplice cu fermitate. In 
plus, stilul de toc al adversarilor (rug
biștii din sudul Franfei sînt recunos- 
cuți pentru orientarea spre jocul mo
dern, la mină, spectaculos), ne obligă 
să abandonăm orice încercare de im
primare a unui stil defensiv.

— Care este punctul „forte" al 
reprezentativei ?

— Cred că linia a Ill-a, formată 

antrenori încadrați cu normă întreagă 
(B. Iordachi și C. Bogdan), care au 
în pregătire tot grupe de speranțe. 
Primul a dat lotului pe Gavril Mo- 
raru (19 ani) și Vasile Horvath (18 
ani), campioni republicani, cu rezul
tate însă departe de o valoare medie 
internațională și mai are sub obser
vație pe Zeno Oprițescu (11 ani) și 
Ioan Vlad (13 ani), amîndoi cu certe 
posibilități. C. Bogdan îșr asumă răs
punderea pregătirii celor mai proaspăt 
inițiați în tainele înotului. Și cam 
asta este tot ce pune la dispoziție 
natației românești cel mai puternic 
club din regiune. Speranțe, cîteva spe
ranțe, dar cu semne de întrebare, mai 
ales că selecția lor nu a fost dintre 
cele mai judicioase, iar metodele fo
losite de antrenori nu răspund pe de-a 
întregul cerințelor natației moderne.

LA POLO, TREI ECHIPE.»
...dar nici una de valoarea celor 

trei reprezentante ale Capitalei, frun
tașe în campionatul categoriei A. 
Atît echipa Științei, cît și cele de la 
C.S.M. sau Voința prezintă loturi ne
omogene, cu unii jucători lipsiți de 
orice perspectivă și fără o pregătire 
temeinică, fiind astfel adversare des
tul de fragile în confruntările cu echi
pele bucureștene. Adăugind la aces
tea și faptul că mai în fiecare an 
formațiile clujene își încep pregăti
rile (din motive mai mult sau mai 
puțin plauzibile) destul de tîrziu vom 
avea explicația evoluțiilor modeste ale 
poloiștilor din Cluj.

La Știința — în lipsa unui bazin 
cu apă încălzită — antrenorul Tiberiu 
Ardeleanu (normă întreagă) a fost 
nevoit să-și ia echipa și să se depla
seze adesea la... Oradea, Turda sau 
Tg. Mureș (!) pentru a-și pregăti, 
măcar din punct de vedere fizic, ju
cătorii. Este lesne de închipuit că în 
asemenea condiții antrenamentele cu 
probleme tehnico-tactice, care să îm
bunătățească calitatea jocului sînt des
tul de rare. Iar în ceea ce privește 
selecția, antrenorul s-a mărginit la un 
număr restrîns de sportivi.

O situație asemănătoare întîlnim 
și la C.S.M. (antrenor V. Aranyosi, cu 

cu mai multă experiență, să lupte cu 
toate forțele pentru un rezultat cît 
mai bun.

din jucători bine pregătiți tehnic, cu 
mari resurse fizice, foarte activi în 
atac și care, în plus, se repliază cu 
rapiditate. Este vorba de Fugigi, Răș- 
canu, Filip și Iftimie.

— Despre ceilalți înaintași ?
— Vn „pachet“ echilibrat ca valori 

individuale și destul de omogen. Ce
lelalte linii vor fi formate din urmă
torii jucători: Dinu, Bucur, Ghimbă- 
șanu, Onuțu, Stoleru și Vlad Dumi
trescu.

— Care sînt jucătorii care com
pletează lotul bucureștean ?

— Mijlocașii Rădulescu, Dumitru Ni- 
colaie, Haralambie, centrii Ghețu și 
Meiu, aripile Hulă, Braga și fundaș 
Iureș.

— Ce părere au... antrenorii ?
— Ca și Cornel Munteanu, care a 

răspuns de pregătirile echipei, cred că 
la Toulouse juniorii bucureșteni vor 
da o replică viguroasă redutabilei se
lecționate a Pirineilor.

— Vă dorim succes 1
— d. g. —

o jumătate de normă). Primele antre
namente (mai precis meciuri de veri
ficare 1) au avut loc la sfîrșitul lunii 
aprilie tot la... Oradea și Tg. Mureș. 
Aici însă, datorită unei totale lipse 
de preocupare din anii trecuți pentru 
creșterea juniorilor s-a ajuns în mo
mentul de față la o formație etero
genă, formată după „ochi", la care 
nici nu poate fi vorba de o selecție. 
De altfel, dacă vom face media de 
vîrstă a echipei vom obține o cifră 
(peste 24 de ani) necorespunzătoare 
pentru o formație de perspectivă, fără 
pretenții momentane la locurile frun
tașe.

Nici la echipa asociației Voința lu
crurile nu stau mai bine. Aceleași 
carențe, aceleași ambiții limitate (păs
trarea locului în divizie), care sînt o 
stavilă puternică în calea unei dez
voltări normale.
ESTE TIMPUL SĂ SE TREACĂ 

LA FAPTE
Deși de la plenara consiliului gene

ral UCFS, din ianuarie, care a accen
tuat, printre altele, și problema ră- 
mînerii în urmă a natației noastre au

Vizionați documentarele

Am răsfoit zilele acestea colecția 
ziarului nostru din perioada cores
punzătoare a anului trecut. Am ur
mărit concursurile de atletism, cele 
cîteva zeci organizate în Capitală și 
în țară, rezultatele înregistrate de 
fruntașii noștri. Majoritatea acestor 
starturi au fost însoțite de o serie 
întreagă de rezultate de valoare, între 
care numeroase recorduri republicane 
atît la seniori cît și la juniori. în 
funcție de aceste date am încercat 
o comparație cu actualul sezon com- 
petițional.

Din capul locului, comparația este 
net în favoarea anului 1964. Care să 
fie explicația acestei stări de fapt ?

Anul 1964 a stat sub semnul par
ticipării la cea de a XVIII-a ediție 
a Jocurilor Olimpice. Asaltul norme
lor olimpice și posibilitatea de a evo
lua pe stadionul Național din Tokio 
au reprezentat pentru fiecare din 
atleții noștri fruntași un stimulent 
puternic pentru o muncă susținută, 
de calitate. Consecința a fost adevă
rata întrecere între fruntași pentru 
a obține performanțe din cele mai 
bune. Stimulentul olimpic a fost deci 
o realitate care nu poate fi neglijată 
în orice analiză s-ar face.

Actualului sezon îi lipsește un ase
menea obiectiv final, deși Jocurile 
Balcanice de la Atena, Cupa Europei 
de la Zagreb și Constanța, meciurile 
cu Norvegia și Italia la bărbați și 
cu Cehoslovacia la femei etc. sînt și 
ele obiective de seamă. Numai că, 
cel puțin pînă acum, concursurile des
fășurate la început de primăvară nu 
lasă să se întrevadă, în continuare, 
saltul valoric care ar fi fost de pre
supus după anul 1964. Actualul sezon 
al competițiilor interne este dominat 
de desfășurarea campionatului repu
blican de atletism pe echipe, prilej 
pentru a se obține rezultate de înaltă 
valoare. Totuși cifrele bune se lasă 
cam mult așteptate 1 După două etape, 
în care au evoluat mulți dintre com
ponență lotului republican de seniori, 
cu extrem de puține excepții n-au 
fost înregistrate performanțe care să 

trecut cîteva luni, în regiunea Cluj nu 
s-a luat nici o măsură pentru rezol
varea — măcar în parte— a defici
ențelor de mult cunoscute. Se caută 
rezolvări de moment, ca aceea a de
plasării echipelor de polo în orașe în
vecinate pentru antrenament (cu banii 
cheltuiți s-ar putea cu siguranță asi
gura încălzirea unuia din cele trei ba
zine), se așteaptă ca speranțele să de
vină (cine știe cînd ?) o realitate. 
Nici o măsură concretă, nici un 
plan de perspectivă, care să impulsio
neze această activitate. Iar dacă or
ganele consiliului regional UCFS nu 
vor interveni energic, nici în acest 
an înotătorii și poloiștii din Cluj nu 
vor beneficia în exclusivitate de unul 
din bazinele olimpice existente în lo
calitate.

Se știe bine că un înotător de va
loare nu se naște peste noapte și de 
aceea credem că a sosit timpul să se 
treacă la fapte. Toți antrenorii și teh
nicienii, activiștii comisiei regionale 
au datoria să privească cu mai multă 
răspundere sarcinile importante ce le 
stau în față.

A. VASILIU 

depășească mediocritatea. Doa 
turile de peste 6 metri ale T 
Viscopoleanu, un rezultat de p. 
de metri la ciocan al lui Gh. Ci 
(și acesta pentru că este încă ju 
o cursă sub 80 de minute a 
Grecescu pe 10 000 m și în rest 
Este drept că Iolanda Balaș n-i 
în aer liber, că Ciochină și Juri 
în convalescență după boală, că 
firescu este accidentat și că alți 
n-au avut încă nici un concurs 
chiar și cu aceștia situația, în g< 
tot n-ar fi fost mult îmbunătăți'

Nu vrem să intrăm în pro 
de planificare a rezultatelor, d 
se pare cel puțin ciudat că, de 
Alexandru Spiridon (anul treci 
primele concursuri, constant 
2,06 m) în 1965 n-a obținut n 
săritură peste 2,00 m (în aer 1 
că sprinterii se zbat în jurul lui 
sec, că la semifond și fond rezul 
sînt încă departe de ceea ce s< 
teaptă, ca să nu mai vorbim de ; 
cări, probe la care nivelo.l cifj 
este aproape la antipodul v lorilo 
ternaționale. Si zilele trec și, o 
cu ele, săptămînile...

Ce aveți de gînd, tovarăși ut/t 
antrenori ?

Încep semifinalele 
campionatului republic 

pe echipe
După o scurtă pauză competiție 

lă, începe în țară o nouă etap, 
campionatului pe echipe al R.P. 
mâne: semifinalele. In patru or 
diferite, iubitorii de șah vor avea 
cazia să urmărească cele mai b? 
echipe din țară, în rîndurile evr 
activează o serie de jucători vt 
roși, maeștri ai sportului.

Astfel, în grupa de la Bucurt 
joacă: Electronica (maeștrii Pavl 
Reicher, Nacuji Progresul (Troian 
cu. Pușcașii, Nacht), Progresul Sit 
Rapid Galați, Steaua Lehliu; la S 
ceava -.Petrolul Ploiești (Radovi 
Partoș), Crișul Oradea, Banca de . 
vestiți! București (M. Rădulesc 
Chimistul Baia Mare, Unirea Suci 
va-, la Cluj: Constructorul Buc 
iești (Botez, Voiculescu), Stiinta Cl, 

Vagonul Arad, Cauciucul Or. Glîcorg 
Gheorghiu-Dej, Ciocanul Tg. Mure’ 
iar la Craiova: Spartac Bucure. 
(Ghitescu, V. Georgescu), Știința 1 
mișoara, Metalul Hunedoara, Petro? 
Pitești, Autorapid Craiova

De observat că dintre echipe: 
bucureștene lipsește Știința, — în c| 
drul căreia joacă Florin Gheorghi. 
campionul țării — eliminată în c. 
drul sferturilor de finală...

După cum se știe, anul trecut ti 
Iul de campioană a R.P. Române 
fost obținut de echipa Electronic 
București. întrecerile încep sîmbăt 
15 mai in toate grupele, iar 1 
București se joacă în sala Progresă 
în fiecare zi după-amiază.



Progresul-Dunav fiusse 2-0 (0-0)
Ieri s-a desfășurat pe stadionul 

progresul meciul amical internațional 
dintre formația bulgară Dunav Russe 
și Progresul, terminat cu victoria 
gazdelor la scorul de 2-0. Meciul nu 
s-a ridicat decît pe alocuri peste 
nivelul mediocru. în special în prima 
repriză, ritmul de joc a fost lent, ca
racteristic meciurilor fără miză. Du
pă pauză, meciul s-a mai animat dato
rită Progresului, care a început să 
joace cu mai mult nerv în atac. Sco
rul a fost deschis de D. Popescu în 
min. 63, dintr-o acțiune personală (a

9-
La prima vedere cititorul are im

presia că e vorba de rezultatul unui 
meci de fotbal. în realitate, acest 
9—1 reprezintă cele 10 lovituri de 
la 11 m acordate de „cavalerii fluie
rului", care au condus jocurile de 
categorie C în etapa de duminică. 
Gjfra 9 arată numărul loviturilor 
acordate în favoarea gazdelor, iar 
cifrâ 1 — oaspeților !

Cel mai „binevoitor" cu gazdele 
s-a arătat în această privință arbi- 

"Irul O. Flondor (Slobozia, reg. Bucu
rești) la meciul Rapid Mizil — Tex
tila Sf. Gheorghe (3—1) care, nici 
mai mult nici mai puțin, a acordat 
gazdelor două lovituri de la 11 m. 
Prima, in min. 3, la scorul de 0—0.

Pentru că veni vorba de minut și 
scor, trebuie subliniat faptul că tot 
în primele minute și tot la 0—0 au 
fost dictate lovituri de la il m și 
la jocurile Olimpia Oradea — Fo
restiera Sighetul Marmației (4—0) — 
arbitru Tudor Ion din Turda, și Fruct- 
export Focșani — Foresta Fălticeni 
(6—1) — arbitru Gh. Dutu — P. 
Neamț.

Se pune întrebarea: oare acești 
arbitri au fost atit de exigenți (un 
.11 metri* poate fi dictat în orice 
minut), sau au considerat că e mai— 
bine ca echipele gazdă să-și asigure 
victoria de la început, pentru ca 

—meciul să decurgă in .liniște' ? Se
poate pune și astfel întrebarea.

Un fapt și mai interesant s-a pe- 
trecuf la Pitești, unde echipa locală 
Metalul a obținut o victorie... mun
cită (2—1) fn meciul cu Eleclroputere

Campionatul universitar
Ieri s-au disputat semifinalele cam

pionatului universitar de fotbal, faza 
pe Capitală. în cuplajul de pe stadio
nul Politehnica echipa I.C.F. a între
cut cu 2—1 (0—0) echipa I.S.E., prin 
".‘netele înscrise de Tusz și Oprea 
(I.C.F.) respectiv Lucescu.

în cel de-al doilea meci Institutul 
politehnic a întrecut Institutul de con
strucții cu scorul de 2—1 (1—1). Pen
tru finală s-au calificat echipele I.C.F. 
(în care vor evolua Ene II și Halagian) 
și Institutul politehnic (Petescu, Va- 
silescu, Manta).

CONCURS „CEL MAI BUN JUNIOR" LA C.S.M.S. IAȘI
Printre măsurile stimulative luate de 

Federația română de fotbal în vede
rea pregătirii tinerilor fotbaliști se 
numără și concursul „CEL MAI BUN 
JUNIOR".

Pregătirile efectuate în secția noas
tră (C.S.M.S. Iași) în vederea partici
pării la primul concurs de acest gen, 
au confirmat utilitatea folosirii comple
tului de exerciții cuprinse in „circuit", 
pentru îmbunătățirea și perfecționarea 
unor elemente tehnice și tactice ale 
jocului de fotbal in condiții apropiate 
de joc.

Prin varietatea exercițiilor întregul 
„circuit" a fost primit cu vin interes 
de toți juniorii, iar caracterul de între
cere constituie un puternic stimulent, 
concursul devenind un mijloc de pre
gătire suplimentară în afara orelor 
de antrenament.

Discutindu-se cu juniorii condițiile 
participării la concursul final, s-a de
clanșat o palpitantă luptă pentru pri
mul loc, la care cele mai mari șanse 
le au juniorii Costăchescu, Ogescu și 
Huțuleag.

In urma pregătirilor efectuate pînă 
în prezent au reieșit următoarele :

— „circuitul” concursului este acce
sibil tuturor juniorilor și genera
lizarea lui va constitui un factor sti
mulativ in pregătirea ior.

FOTBAL Răspundem

driblat întreaga apărare) și majorat 
de Udroaica în min. 77 la o centrare 
a lut Stanciu. Ne-au plăcut 
Dumitru Popescu și Baboe (P), 
respectiv Kolev și Iordanov. Au ju
cat i PROGRESUL: Cosma (Mîndru) 
— Georgescu, Ioniță, Peteanu, I. Po
pescu — Al. Constantinescu, Mafteu- 
ță — Stanciu, D. Popescu, I. Con
stantin (Udroaica), Baboie. DUNAV : 
Ivanov — Dobcev, Mincev, Todorov, 
lliev — Marinov, Goranov — Kolev, 
Iordanov, Florov, Blaskov.

S. STAN

1!
Craiova, prin golul marcat în minu
tul... 93 (!), dintr-o lovitură de la 
11 m. După cum scrie observatorul 
federal Gh. Ola în raportul său, me
ciul s-a încheiat în minutul 97 ! Tre
buie remarcat și faptul că arbitrul 
acestui meci (P. Poagă — București) 
n-a acordat un penalti în favoarea 
craiovenilor, la un henț comis în 
careu de piteșteanul Zdrenghea.

Nu trebuie să trecem cu vederea 
faptul că la Focșani, după ce echipa 
locală Fructexport își asigurase vic
toria — la scorul de 5—0 — arbitrul 
Gh. Duțu a acordat și echipei în de
plasare un penalti. (Acel ,1* din 
titlu—).

Motivele care au dus Ia dictarea 
acestor penaltiuri în favoarea gazde
lor au fost în cele mai multe cazuri 
nejustificate.

Astfel de situații se repetă de la 
o etapă la alta, în proporție mai mică 
sau mai mare. Faptul impune Cole
giului central al arbitrilor să anali
zeze modul în care se acordă lovitu
rile de Ia 11 m, care de multe ori 
viciază rezultatele.

Mai sint șase etape in categoria C 
și este necesar ca meciurile care au 
mai rămas să se bucure de arbitraje 
competente, pentru ca rezultatele lor 
să fie reale, (M. N.).

METEHNE

s— Să trag... să pasez... să trag... să pasez..,
desen de M. Ivănescu

— varietatea probelor, executate în 
condiții de indemînare și rezistență în 
regim viteză, asigură caracterul atrac
tiv al concursului.

— în procesul de instruire „circuitul'* 
concursului contribuie din plin la reali
zarea sarcinilor de antrenament în anu
mite perioade. El poate fi folosit în 
întregime ca mijloc al pregătirii fizi
ce, tehnice, tactice, sau mai poate fi 
folosit pe grupe separate de exerciții, 
comune temei antrenamentului.

— „circuitul" poate fi folosit ca mij
loc de control și autocontrol pentru ur
mărirea evoluției juniorilor, iar prin 
simplitatea aparaturii stă la indemină 
oricărei secții.

Pe parcursul acestei perioade au a- 
părut și unele probleme dificile, în ca
zul cărora facem următoarele propu
neri :

— înlocuirea probei a IV-a (rostogo
lirea cu mingea intre glezne) cu o pro. 
bă specifică.

— mărirea baremului (timpului de 
parcurgere a traseului) cu cite 20 se
cunde, la fazele pe raion și regiune, și 
cn 10 secunde Ia concursul final.

— conceperea unui „circuit" cu probe 
și barem, corespunzător juniorilor mici 
(15—16 ani).

Considcrînd acest concurs ca o efi
cientă măsură pentru îmbunătățirea

Impresii 
de la meciul 
Iugoslavia-Anglia
Duminică, la partida amicală dintre 

Iugoslavia și Anglia (1—1) desfășura
tă la Belgrad, a asistat și antrenorul 
Constantin Teașcă. Miercuri di
mineața el ne-a vizitat la redacție 
și ne-a oferit o serie de amănunte in
teresante asupra acestui joc:

— In primul rlnd trebuie știut că 
ambele echipe au Jucat fără o serie 
de cunoscuți fotbaliști. De pildă, in 
reprezentativa Angliei n-au fost pre- 
zenti jucătorii de la Liverpool (n.r. 
miercuri seara ei au jucat la Milano, 
cu Internazionale, în semifinalele 
„C.C.E.") și Manchester United, întrucît 
cele două echipe sint angrenate In 
faza finală a unor competiții euiope- 
ne. Din formația Iugoslaviei n-au 
făcut parte Skoblar (militar), Jerko- 
vici și Sekularac. Se pare că acesta 
din urmă va activa în viitor la echi
pa vest-germanâ Miinchen I860.

— CE AȚI REȚINUT DIN ACEST 
MECI?

— Golurile I Au fost urmarea unor 
faze de mare spectaculozitate și fi
nețe tehnică. Iugoslavii au Înscris 
după o combinajie laterală fundaș- 
mijlocaș, care a dezechilibrat apăra
rea englezilor; apoi, o pasă lungă, 
laterală, la Kovacevici demarcat, șut 
din voie și — gol. Egalarea a survenit 
in urma unui corner: execuție a- 
proape paralelă cu poarta, la Înălți
mea capului. Centrul atacant Brid
ges, in prima fază aflat In partea o
pusă (atenția iugoslavilor era atra
să de J. Charlton, fundașul central, 
Înalt de 1,90 m, care venea în față 
la fiecare corner), a venit la mingea 
care ii fusese lui destinată și — gol. 
Deci un punct Înscris din acțiune și 
altul din fază fixă. Ambele au scos 
Insă In evidență o măiestrie de exe
cuție care s-a apropiat de artă.

procesului de instruire la juniori, aștep
tăm generalizarea lui pentru cuprinde
rea tuturor tinerilor în această în
trecere.

prof. C. BORDEIANU 
antrenor la echipa de juniori 

C.S.M.S. Iași

Pronosport ® Pronoexpres • Pronosport
PRONOSTICUL PARTICIPANTULUI 
BUȚU TEODOR DIN BUCUREȘTI

Tot mai multi sînt participant» care 
obțin premii de ridicată valoare ia 
PRONOSPORT. Realizatorul unei ase
menea perlorrnanțe la concursul Pro
nosport nr. 15 din 11 aprilie a. c. este 
participantul Buțu Teodor din Bucu
rești care a obtinut un premiu în va
loare de 94 917 lei.

Fiind un pasionat jucător la Pro
nosport i s-a solicitat un pronostic 
pentru etapa de duminică 16 mai
1965 :
Polonia—Bulgaria 1 X
Steaua—Dinamo Pitești 1
Știința Craiova—U.T.A. 1 X
Minerul Baia Mare—Rapid X 2
Știința Cluj—Crișul 1

— AȚI VĂZUT AMBELE ECHIPE 
SI ÎN 1962, LA CAMPIONATUL 
MONDIAL DIN CHILE. FAȚĂ DE A- 
TUNCI, S-AU PREZENTAT ÎN PRO
GRES?

— Echipa Iugoslaviei este In clipa 
de față sub nivelul demonstrat în 
Chile. Takacs, Giaici, Lukarici, n-an 
putut Înlocui pe cei trei absenți. Ko
vacevici, cu toate că are o clasă ri
dicată, este departe de valoarea lui 
Sekularac, al cărui rol de coordona
tor l-a avut In meciul de duminică. 
In progres slnt englezii: au o rezis
tență excepțională, tehnica o cunosc 
ca pe propriul lor buzunar, iar ca 
orientare de joc au ajuns ca aproa
pe toți fotbaliștii să ia parte la fie
care acțiune.

— CUM S-AU COMPORTAT A- 
PÂRĂRILE ?

— Nici urmă de „beton"! Englezii 
au venit cu o noutate: replierea ex
celentă, adusă la nivel de mare mă
iestrie. Ai impresia unui burduf de 
acordeon care se întinde și se strln- 
ge. Și, fiindcă a venit vorba de a- 
părare, trebuie remarcați Banks și 
Skorici, cei doi portari. Ei au dovedit 
din plin intuiția jocului constructiv. 
Toate atacurile au pornit de ia ei: 
gu aruncat mingea numai cu mina, 
precis la coechipier.

Interviu luat do 
MIRCEA TUDORAN

Surprize de proporții in etapa de ieri 
a campionatului feminin

(Urmare din pag. 1)

Știința Galați și Dinamo Bacău — 
Steaua au fost aminate (ultimul nu 
s-a putut disputa din cauza ploii, iar 
primul are loc azi la Brașov).

FEMININ
Rapid Buc.—Tractorul Brașov 2—8 

(1-3). Surprinzătoare nu este numai 
victoria handbalistelor din Brașov ci 
mai ales scorul cu care ele au terminat 
învingătoare. Dar, trebuie spus că 
victoria lor, chiar și la acest scor, 
este pe deplin meritată. Rapid a ju
cat slab, static în atac șl cu multe 
greșeli în apărare. Feroviarele au 
realizat primul gol în min. 221

Mureșul Tg. Mureș — Confecția 
7—8 (4—4). Liderul campionatului 
n-a putut trece de echipa „surprize
lor*, cu toate că a luptat cu multă 
voință pentru păstrarea locului frun
taș în clasament. Mureșencele au 
jucat în majoritatea timpului nerves 
și au ratat multe ocazii clare, printre 
care și 4 lovituri de la 7 m. Bucu- 
reșlencele au acționat calm, organi
zat și au fost excelent conduse din 
teren de Constanța Dumitrescu, care, 
în plus, a înscris și 4 goluri. Au mai 
înscris Lidia Dumitru (2), Constanta 
Ilie (2), pentru Confecția, Valeria 
Preda (4), Rozalia Soos (2) și Maria 
Incze pentru Mureșul. (C. ALBU - 
coresp.).

Șc. medie nr. 4 Timișoara — 
Știința Cluj 13—13 (8—8). Elevele au 
greșit mult, irosind o serie de acți-

Steagul

Progresul—Farul 1
C.S.M.S. Iași—Dinamo Buc. 1 2

roșu—Petrolul 1
Metalul Tîrgov.—Dinamo Bacău 1 
Gaz metan Mediaș—Știința T. 1 2
Juventus—Internazionale 1X2
Messina—Fiorentina 1X

• 40 de autoturisme a atribuit prima 
tragere excepțională LOTO din 2 fe
bruarie 1965.

Tragerea excepțională LOTO din 1 
iunie 1965 atribuie autoturisme în nu
măr NELIMITAT (FIAT 1100 F, 
FIAT 1100 D, WARTBURG-STAN
DARD și TRABANT-COMBI).

Formula de tragere rămîne aceeași ca 
la prima tragere excepțională LOTO 
pentru autoturisme din 2 februarie 
1965.

cititorilor
• TUDORAN TRAIAN — Bucu

rești. Sînteți nelipsit de la meciurile 
de fotbal și ați fost surprins că lu
crătorii I.E.B.S.-ului au omis unele lu
cruri la stadionul .23 August": multe 
locuri nu sînt numerotate, iar unele 
gradene sînt deteriorate. Sesizarea dv«- 
am trimis-o I.E.B.S.-ului, de la care 
am primit acest răspuns :

„Sesizarea este justă, întreprinde
rea noastră a luat măsuri de repara
rea și înlocuirea gradenclor deteriora
te. De asemenea, cunoaștem că o se
rie de numere nu mai sînt vizibile și 
imediat ce vremea se va îmbunătăți 
vom lua măsuri de refacere a numero
tării".

• PITULAN N. ION - Cîmpuluo- 
Muscel. Am intervenit la Federația 
română de fotbal, care a studiat pro
punerea dv. de a se organiza duminică 
dimineața disputarea unor jocuri de 
categoriile B și C.

Federația ne-a făcut cunoscut că 
jocurile de campionat ale categoriilor 
B și C se pot desfășura și duminica 
dimineața. Pentru aceasta, echipa or
ganizatoare trebuie să ceară Federației 
române de fotbal aprobare din timp 
și pentru fiecare joc în parte.

• POPA VALERIU — Pitești. Vă 
exprimați nedumerirea în ceea ce pri
vește prețul biletelor de intrare la 
meciurile de fotbal ce se dispută în 
Pitești. Ne-am adresat Consiliului re
gional UCFS Argeș, care ne-a comu
nicat următoarele :

„Stadionul Dinamo din parcul ora
șului Pitești nu are împărțite tribunele 
pe categorii, din care cauză toate bi
letele se vînd cu același preț. In ceea 
ce privește numărul biletelor cu preț 
redus, acesta este limitat în funcție de 
capacitatea tribunelor stadionului. Pre
țui biletelor vîndute la meciurile dis
putate în orașul Pitești a fost conform 
cu dispozițiile în vigoare.** 

uni. Echipa clujeană a jucat mai 
calm și a avut în Floroianu și Maxi
milian două bune realizatoare.

Știința Timișoara — C.S.M. Sibiu 
14—4 (5—2). Studentele și-au conti
nuat seria victoriilor (7 consecuti
vei) dovedind o tehnică bună și o 
excelentă pregătire fizică.

S.S.E. Ploiești — Știința București 
0—38 (0-15).

Tot ieri s-au disputat și două me
ciuri restantă din cadrul seriei a
11- a a campionatului masculin i 
C.S.M.S. Iași — Rafinăria Teleajen
12— 13 (7—6), Voința Sibiu — Știința 
București 11—21 (4—8).

De la I. E. B. S.
• Pentru cuplajul de fotbal PRO

GRESUL — FARUL și STEAUA— 
DINAMO PITEȘTI din 16 mai, de 
pe stadionul Republicii, biletele se 
găsesc de vînzare la casele obișnuite: 
str. Ion Vidu, Pronosport cal. Vic
toriei nr. 2, agenția C.C.A. bd. 6 
Martie, stadioanele „2S August", Re
publicii, Dinamo și Ciulești.

• Casele din Sr. Ion Vidu și Pro
nosport vînd și bilete pentru în- 
tîlnirea internațională de volei RA
PID—MIN IOR PERNIK din 16 mai 
din sala Floreasca.

• La bazinul acoperit Floreasca 
continuă cursul de inițiere la înot 
pentru copii. înscrieri la bazin.

TfEAGERB EXCEPȚIONALĂ

• Tragerea LOTO de azi va avea 
loc la Iași.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.



ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
Trimisul nostru special in „Cursa Păcii", H. NAUM, transmite:

C. Dumitrescu-animatorul etapei a V-a DrezrJa - Praga
PRAGA 13 (prin telefon). Joi a 

j avut loc pe ruta Drezda — Praga 
(167 km) cea de a V-a etapă.

Startul tehnic s-a dat la ora 13, 
în cursă participînd 99 de alergători. 
Primul sprint cu premii a avut loc 
la km 17 în localitatea Dippoldiș- 
walde și a fost cîștigat de ciclistul 
iugoslav Santavec. Cicliștii rulează 
în continuare prudent, pentru că la 
km 30 începe urcușul. De aici plu
tonul se angajează pe serpentine a- 
brupte, declanșînd lupta pentru cuce
rirea bonificației de timp oferită pri
milor clasați la cățărare, în vîrf, la 
km 34, sosește Lebedev, urmat de 
Gawliczek și Dolezal. Pe urcuș Moi- 
ceanu rămine cu 300 m în urmă, dar 
revine pe eoborîre. La ora 14,10 ca
ravana trece frontiera dintre R. D- 
Germană și R. S. Cehoslovacă, prin 
punctul Zinnwald — Cinovec. La km 
60, într-un viraj periculos, ciclistul 
belgian Piessens cade și abandonea
ză. încep noi urcușuri și la km 71 
Moiceanu rămîne din nou, urmat 
după 9 km șl de Zanoni. Apoi, amîn- 
doi, revin în primul plutbn. La km 81 
se petrece principala acțiune a etapei,

și Petrov,tnițiată de C. Dumitrescu 
urmați de Dolezal, Lebedev șiKudra. 
După numai 12 km cei cinci fugari 
au un avans de 1:51,0 iar la km 110 
un avans de 35 sec, față de alți patru 
fugari (belgienii Swerts și van Sprin- 
gel, polonezul Zielinski și francezul 
Labrouille) și de 2:20,0 față de plu
ton. La km 140 avansul se mărește 
la 1:50,0 față de cei patru și la 
3:45,0 față de pluton. Cînd mai erau 
doar 8 km pînă la Praga, C. Dumi
trescu atacă, se desprinde din grup 
și în plasa sa nu-și face loc decît 
Petrov. La un kilometru de sosire et 
au un avans de 30 sec. față de cei
lalți 3 rutieri. Petrov dă semne de 
oboseală și rămîne în urmă cu 10—15 
metri. Este clar : va cîștiga C. Du
mitrescu I Dar, oamenii de ordine de 
la stadion nu sint de aceeași părere. 
Ei îi indică lui Dumitrescu și apoi 
lui Petrov un drum greșit, în timp ce 
celorlalți trei rutieri care veneau din 
urmă le arată traseul corect- Dumi
trescu șl Petrov sînt nevoiți să par
curgă 7—800 m în plus. în acest 
timp, pe stadion cîștigă alergătorul 
cehoslovac Dolezal. La contestația 
făcută de șefii delegațiilor R. P. Ro-

și Uniunii Sovietice, arbitrii 
de

Turneul gimnaștilor noștri in U.R.S.S. 
a luat sfîrsit>

După cum anunță ziarul sue
dez „Idrotlsbladet", la recenta 
sesiune a Comitetului Internațio
nal Olimpic care a avut loc 
la Lausanne, 20 din 26 de federații 
internaționale s-au declarat de 
acord ca R. D. Germană să fie 
recunoscută de către C.I.O. ca „na
țiune olimpică, cu toate drepturile 
ce decurg din această recunoaș
tere". Dacă Congresul C.I.O. care 
se va întruni la Madrid în octom
brie va ratifica acest punct de ve
dere, la J.O. de la Ciudad de Me
xico vor fi prezente două echipe 
reprezentative germane.

Congresul va mai avea de rezol
vat o serie de alte probleme impor
tante, printre care :

— recunoașterea și deci sprijini
rea de către C.I.O. a Jocurilor afri-

Centrale

luate de 
Interna-

mâne
au decis să anuleze bonificația 
timp acordată în mod normal pentru 
primul și al doilea loc și să le acorde 
lui Dumitrescu și Petrov timp egal 
cu primii trei. (Dumitrescu și Petrov 
sosiseră cu 38 sec. în urma lui Do
lezal, Kudra și Lebedev). Aceste re
parări sînt desigur insuficiente fiind
că dacă lucrurile s-ar fi petrecut 
normal, Dumitrescu ar fi beneficiat 
de un avans de 1:30,0 față de Dole
zal, Kudra și Lebedev. In această si
tuație, clasamentul etapei arată ast
fel: 1. Dolezal (R.S.C.) 4hll:20,0. 2.
Lebedev (U.R.S.S.); 3- Kudra (R.P.P.);
4. Petrov (U.R.S.S.); 5. Dumitrescu
(R.P.R.) ' ' .

în urma lor s-au clasat : 6. van Sprin- 
gel 4:13,38; 7. Swerts, 8. Labrouille, 9. 
Zielinschi — toți același timp; 10. Schej- 
bal 4:42,52; 21. Zanoni 
43. Ziegler 4:16,04 ; l 
Ardeleanu, -- -
timp, i 

U.R.S.S. 12:37,32 ; 2. 
Cehoslovacia 12:41,04
5. Belgia 12:43.08;
7. R.D.G. 12:45,48. Clasamentul general pe 
echipe: 1. ”" —-
vacia 46:28,44: ......................... .... _
gia 46:29,22 ; 5. Polonia 46:29,51; 6. Franța 
46:36,30; 7. ROMANIA 46:39,33. Clasamentul 
general individual : 1. Petrov 14:37,34;
2. Lebedev 14:39,45; 3. Swerts 14:42,08 ; 4. 
van Springel 14:42,38
6. Peschel 14:44,13; 7. Kudra 14:44,21
Zielinschi 14:44,29; “ . _
14:44,41 (cu 1' 30” care i se, cuvenea, el 
ar fi sărit pe locul 5. La ora la care 
transmit este în discuție o nouă contes
tație a delegației țării noastre); 10. La
brouille 14:44,44; 29. Zanoni 14:47,30; 41. 
Moiceanu 14:52,12: 42. Ziegler 14:53,29;
52. Ardeleanu 15:03,07; 57. Stoica 15:04,22. 
Vineri, etapa a Vl-a, individual, contra
timp, pe distanța Chlumec n. Cidl — 
Pardubice (54 km).

De Ia trimisul nostru special, C. MACOVEI

5.
toți același timp
7. Swerts, 8. Labrouille,

același timp ;
Moiceanu, 56. 

toți același 
_ , ' : 1. 

Polonia 12:39,50; 3. 
4. România 12:42,16; 
6. Franța 12:43,22;

48.
nu, 60. Stoica — toți ace 
Clasamentul etapei, echipe :

U.R.S.S. 46:18,38; 2. Cehoslo-
3. R.D.G. 46:29,05; 4. Bel-

1. Petrov
3. Swerts 14:42,08 
i; 5. Dolezal 14:43,26;- - - ------ 8

9. DUMITRESCU

BAKU, 13 (prin telefon). — Joi 
seara, reprezentativa masculină de 
gimnastică a R. P. Române a susținut 
și ea ultimul meci din cadrul turneu
lui întreprins în U.R.S.S. Adversară — 
selecționata R.S.S. Azerbaidjene. Gim- 
naștii noștri s-au comportat bine (în 
real progres față de evoluțiile ante
rioare, de la Erevan și Tbilisi) reu
șind să termine pe primul loc la echipe 
și la individual compus la trei aparate: 
sol, paralele și sărituri. Din nou cel mai 
bun om al echipei noastre a fost 
Silaghi. De data aceasta el a fost însă 
secondat mai strîns de către Tphă- 
neanu și Stanciu îndeosebi.

Concursul s-a bucurat de mult in
teres nu numai în localitate. In acest 
sens trebuie să amintesc faptul că în
tîlnirea a fost transmisă pe întreaga 
rețea de televiziune a U.R.S.S. Scorul 
final a fost favorabil gimnaștilor gazdă.

Rezultate tehnice. Echipe: R.S.S. 
Azerbaidjeană - R. P. Română 278,25— 
277,90.

Individual compus : 1. Mesdiev 56,15; 
2. SILAGHI 56,10; 3. Mahmedov 
56,05; 4. TOHĂNEANU 55,95; 5. 
Averianov 55,75; 6. STANCIU 55,15.

Sol: 1. SILAGHI 9,65; 2. STANCIU 
9,55; 3. TOHĂNEANU 9,50.

Cal: 1. Mesdiev 9,60; 2. Averianov 
9,35; 3. Mahmedov 9,25.

Inele: 1. Mesdiev 9,70 ; 2. Averianov 
9,40; 3. TOHĂNEANU 9,35.

Paralele : 1. TOHĂNEANU 9,50; 2. 
ZAMFIR 9,45; 3. SILAGHI 9,40.

Sărituri: 1. TOHĂNEANU 9,50; 2, 
ZAMFIR 9,45; 3. SILAGHI 9,40.

Bară: 1—2 TOHĂNEANU, Mahne- 
dov 9,60; 3. STANCIU 9,50.

La_ sfîrșitul concursului, gimnasta 
noastră Elena Ceampelea a primit, 
din partea Asociației de prietenie și 
pentru relațiile culturale cu țările 
străine, un premiu oferit pentru cea 
mai bună compoziție a exercițiului la 
sol.

Cu acest meci, turneul gimnaștilor 
noștri
cursul zilei de vineri delegația sporti
vilor români va pleca spre Moscova, 
luni ea urmează să sosească în patrie.

în U.R.S.S. a luat sfîrșit. în

Țiriac în sferturi de finală
/*■la

cane, Jocurilor Americii 
și a Jocurilor asiatice;

— ratificarea hotăririi 
U.C.I. (Uniunea Ciclistă
țională) cu privire la crearea unei 
Federații Internaționale de Ciclism 
Amator, total independentă de ci
clismul profesionist. Totodată, 

C.I.O. va trebui să hotărască asu
pra situației din fotbalul mondial, 
intrucît conducătorii forurilor fot
balistice n-au dat curs invitației 
C.I.O. de a crea o federație inter
națională amatoare separată ;

— elaborarea unor noi norme 
de organizare a ceremoniei de în
chidere a J.O., deoarece C.I.O. nu 
a fost de acord cu modul în care 
s-a desfășurat această ceremonie la 
Tokio.

Astăzi începe turneul internațional de volei
de la Subotica

In Iugoslavia, la Subotica, începe 
astăzi turneul internațional de volei 
(masculin și feminin), la care țara 
noastră este reprezentată de două 
echipe. Voleibalistele șt voleibaliștii 
români au părăsit marți Capitala și 
au ajuns miercuri la Subotica.

DUPĂ VICTORIA LUI „INTER
Meciul revanșă Internazionale—F. C. 

Liverpool din semifinalele „C.C.E." a 
fost „...o adevărată serbare populară 
pe San Siro — un triumf al lui Inter" 
spunea crainicul postului de radio Vie- 
na, care a transmis meciul de la Mi
lano. După ce s-au scurs cele 90 mi
nute de joc, disputate într-un ritm in
fernal, antrenorul Herrera a fost pur
tat pe brațe, iar cei 95 000 de spec
tatori italieni și-au manifestat bucuria 
prin cîntece și focuri de artificii. Cei 
5 000 de englezi prezenți la meci s-au 
resemnat, convingîndu-se o dată în 
plus că Inter este o echipă mare. Co
mentariile celor 300 de ziariști și crai- 
nici-reporteri au fost net în favoarea 
gazdelor, care în primele 11 minute au 
marcat două goluri, scorul general fiind 
în acel moment de 3—3. Atunci, în 
perspectivă se anunța un al 'treilea 
meci, peste o săptămînă la Bruxelles... 
Dar în min. 62 Facchețti (notați, fun
dașul Facchetti) a spulberat iluziile 
unui joc decisiv, înscriind al treilea 
gol. Inter a învins cu 3—0, exact cu 
cit era nevoie, obținînd calificarea în 
finală grație unui joc impetuos, a unei 
viteze derutante, Picchi, Jair, Suarez 
și Corso fiind elementele de bază 
echipei.

Cu acest prilej organizatorii au 
registrat un record de încasări: 
milioane lire, cel mai ieftin bilet cos- 
stînd nu mai puțin de 1500 lire

Acum, italienii și portughezii sînt cu 
ochii spre finală. Benfica a înaintat un 
memoriu U.E.F.A., prin care cere 
ca finala de la 27 mai să nu se dispute 
la Milano, ci pe teren neutru, deoa
rece este de la sine înțeles că „aca
să" italienii sînt net avantajați. Dai, 
în această chestiune, poziția forului 
european este fermă. De fapt, există 
un precedent; în 1957, Real a jucat la 
Madrid cu Fiorentina (2—0).

★
Englezii, eliminați din „C.C.E.", se 

consolează cu o bună „serie" a echi
pei lor naționale : miercuri 5 mai, la 
Londra (1—0 cu Ungaria) ; duminică 
9 mai, la Belgrad (1—1 cu Iugosla
via) ; miercuri 12 mai, la Nurnberg

ale

în-
164

Fază din primul meci Liverpool—Internazionale (3—1) desfășurat săptămîna 
trecută la Liverpool. Iată cum a înscris Callaghan al doilea gol. Dar pe 

San Siro...

La competiția masculină iau parte 
echipele naționale ale Iugoslaviei, 
Bulgariei și Poloniei și o selecționată 
divizionară română. La întrecerea fe
minină participă reprezentativele Iu
goslaviei, bulgariei și franței, țara 
noastră opunîndu-le acestora, ca și la 
băieți, o selecționată divizionară.

Meciurile se desfășoară in aer li
ber, ceea ce constituie un dezavan
taj pentru sportivele și sportivii tri
miși de noi, deoarece pe de o parte ei 
susțin focurile din campionatul repu
blican în sală, iar, pe de altă parte, 
timpul nefavorabil nu le-a îngăduit 
o pregătire corespunzătoare activității 
competiționale în aer liber.

FLORENȚA 13 (prin telefon). — 
Turneul internațional de tenis de la 
Florența reunește un buchet de par- 
ticipanți deosebit de valoroși, majo
ritatea celor care și-au disputat în- 
tîietatea în cadrul campionatelor in
ternaționale ale Italiei, încheiate re
cent la Roma. Iată lista capilor de 
serie, în ordinea stabilită de organi
zatori : Osuna (Mexic), Newcombe 
(Australia), Tiriac (România), Dell 
(S.U-A.), Roche (Australia), Davidson 
(Australia), Gerrard (Noua Zeelandă) 
și N. Fraser (Australia).

în primele două meciuri susținute, 
campionul român I. Țiriac a dispus 
pe rînd de ' ~
6—3 și de
6— 3, 6—4, 
tru sferturi 
să întilnească pe Davidson.

Alte rezultate din turul întii și al 
doilea, la Florența : Fox — Stubbs
7— 5, 6—1; Gerrard •— Pimenthal 
6—1, 3—6, 6—0 ; Davidson — Mu- 
kerdji 6—4, 4—6, 6—4 ; Osuna — 
Palmieri 6—4, 7—5.

După încheierea turneului, Țiriac 
părăsește Italia, plecînd la Paris, 
unde încep, luni, campionatele in
ternaționale de tenis ale Franței, pe 
terenurile de la Roland Garros. Aici, 
capi de serie pe tablourile de simplu 
au fost fixați Manuel Santana (Spa
nia) — învingătorul de la Roma — 
la bărbați și Margareth Smith (Aus
tralia), la femei.

italianul Ciardi cu 6—2, 
australianul Bowery cu 
calificîndu-se astiel pen- 
de finală, unde urmează

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI

(1—0 cu R.F.G.). La 16 mai englezii 
își vor încheia turneul pe continent la 
Stockholm, în partida cu Suedia. Pa
tru adversari „de primă mină" în 11 
zile !

Și încă o compensație pentru bri
tanici : Manchester United, victorioasă 
în primul meci cu 5—0 în deplasare, 
în fața formației Strassbourg, se apropia 
de finala „Cupei orașelor tîrguri".

★
Pentru încheiere, are cuvîntul Hel

mut Schon, antrenorul echipei R. F. 
Germane : „Englezii ne-au învins azi 
(n.r. este vorba de meciul R.F.G.-Anglia) 
pe merit. Jocul a fost bun, pentru că 
oaspeții au arătat un fotbal de cali
tate. Ei sînt azi din nou profesori în 
jocul cu balonul rotund, pentru că 
și-au reprofilat stilul: joacă modern, 
nu țin seama de posturi, se apără cu 
tofi jucătorii și atacă cu tot efectivul 
Echipa se deschide sau se închide 
(după nevoie) ca o armonică." în a-

Foto : Keystone-Londra 
ceastă declarație sînt incluse cîteva 
trăsături caracteristice ale fotbalului 
englez de azi.

(I. O.)

CICLISM. — Turul ciclist al Spa
niei a oontinuat cu desfășurarea eta
pei a 14-a pe ruta Saragossa - Pam- 
pelune (193 km). Sprintul final a fost 
disputat de 43 de alergători. A cîști- 
bat belgianul Rik Van Looy, cronome
trat în 6h00:07. în clasamentul ge
neral individual ~ 
(R.F.G.) are 
asupra lui 
7:54 asupra

FOTBAL, 
fotbal Stoke 
turneul în U.R.S.S. jucind la Moscova 
cu formația locală Spartak. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 1—0.

• Miercuri, în cadrul campionatu
lui maghiar de fotbal, au fost înregis
trate următoarele rezultate: Ujpest—■ 
Gyoer 2—0; Vasas—Honved 0—0 ; 
Csepel—MTK 1—1; Pecs—Dorog 2-1; 
Ozd—Salgotarjan 1—0 ; Szeged—Tata- 
banya 0—0. Meciul Komlo—Ferencva-

Rolf Wolfshohl
acum un avans de 7:39 

Poulidor (Franța) și de 
lui Van Looy.
-— Cunoscuta echipă de 
City (Anglia) și-a început

ros a fost amînat. în clasament con
duce Honved cu 13 puncte, urmată 
de Ujpest și Pecs cu cîte 12 puncte.

TENIS DE MASA. — Echipa de 
tenis de masă a Japoniei a susținut 
un meci amical la Alexandria în com
pania echipei R.A.U. Oaspeții au ter
minat învingători cu scorul de 5—1.

VOLEI. — în primul joc al finalei 
„Cupei campionilor europeni" la volei 
feminin s-au întîlnit la Berlin 
echipele Dinamo Moscova și Dynamo 
Berlin. Victoria a revenit voleibalis
telor sovietice cu scorul de 3—0 
(15—5, 19—17, 15—9).

• Echipa feminină de volei a Ja
poniei, campioană mondială și olim
pică, și-a începui turneul în Argen
tina, întîlnind la Buenos Aires selec
ționata țării. Voleibalistele japoneze au 
repurtat victoria cu scorul de 3—0 
(15—0, 15—2, 15—1).

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
ÎN TURNEUL DE BASCHET DE LA ATENA, 

GRECIA — BULGARIA 103—98 !

Astăzi, echipa României întîlneșfe formația bulgară

ATENA, 13 (prin telefon). — Astă-seară a început în 
la care 

Bulgariei,

de Ia București) — au obținut o victorie muncită cu 
103—98 (51—48). Cei mai buni jucători ai echipei în
vingătoare au fost Kolokythas, Trontzos și Barlas.

Miine (n.r. vineri), la ora 21,30 
dispută întîlnirea dintre formațiile 
riei.

(ora locală), se 
României și Bulga-

localitate turneul internațional de baschet 
participă echipele masculine ale României, 
și Greciei.

întrecerile se desfășoară în aer liber, pe 
Averof. în prima zi, un public numeros a 
întîlnirea dintre formațiile Greciei și Bulgariei.

Scorul meciului a fost tot timpul echilibrat. Gazdele 
— în mare progres față de ultimele evoluții (Balcaniada

stadionul 
asistat Ia

LA FOTBAL : A.E.K. — REAL MADRID 3—3

Joi s-a desfășurat la Atena partida amicală de fotbal 
dintre echipele A.E.K. și Real Madrid. La capătul unui 
joc spectaculos, viu aplaudat, gazdele au obținut un 
meritoriu rezultat de egalitate in compania puternicei 
formafii madrilene : 3—3 (2—1).
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