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A

organizat acest campionat, lipsin- 
du-i în felul acesta pe membrii 
UCFS de posibilitatea de a face 
sport, activitatea lor limitîndu-se 
la plata cotizației.

I
• La atletism, la Spartachiada Republicană, s-a înregistrat 

o participare de peste 40 000 de concurenți. • în regiune își 
desfășoară activitatea 499 de asociații sportive care cuprind 
130 558 membri UCFS, dintre care 36 479 femei • în 1964 
s-au organizat 2 095 de „duminici sportive". • Numărul sec
țiilor afiliate a crescut de la 507 la 740, al sportivilor legiti
mați de la 7 130 la 13 700, al sportivilor clasificați de la 22 
de maeștri ai sportului la 36, categoria 1 de la 69 la 155. • Au 
fost obținute 31 de titluri de campioni republicani.

Aceste succese și multe altele obținute în regiunea Mureș- 
Âutonomă Maghiară au fost scoase în evidență, recent, cu 
prilejul Conferinței organizației regionale UCFS.

Un subiect îndelung discutat a 
fost și activitatea asociațiilor spor
tive din școli, arătîndu-se că ea 
este mult sub nivelul posibilită
ților. Și acest lucru este cu atît 
mai grav cu ort, după cum se 
știe, astăzi școala cuprinde în 
totalitate generația în creștere și 
constituie pepiniera cea mai im-

(Continuare In pag. 2-a)
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Trecerea în revistă a principale

lor succese obținute în muncă — 
sub îndrumarea permanentă a 
organelor de partid — de orga
nele și organizațiile UCFS din 
regiunea Mureș-Ăutonomă Ma
ghiară constituie, desigur, motive 
de satisfacție șl un imbold la ob
ținerea de noi realizări de către 
membrii UCFS de aici, atît în 
sportul de performanță cît și în 
cel de mase. Dar, obiectivul 
principal al conferinței regionale 
ținută în urmă cu cîteva zile a 
fost\ cum era și firesc, acela de a 
face o analiză profundă și multi
laterală a activității sportive, de 
a -descoperi lipsurile, de a vedea 
ce s-a făcut și mai ales ce mai 
trebuie făcut, de a se căuta cele 
mai bune soluții și metode de 
muncă pentru ca la viitoarea con
ferință bilanțul realizărilor să se 
prezinte și mai bogat.

De aceea, atît darea de seamă 
cît și porticipanții la conferință 
au pus accentul pe lipsurile care 
s-au făcut simțite în muncă, dez
baterile transformîndu-se astfel 

■ într-un ajutor de preț pentru 
munca de viitor.

SE PUTEA FACE Șl MAI 
MULT...

S-a arătat, astfel, că organele și 
organizațiile UCFS, preocupîn- 
du-se de a traduce în viață sar
cina de a angrena în sport cît 
mai mulți oameni ai muncii, în
tregul tineret, n-au dat totuși 
suficientă atenție tuturor formelor 
simple și atractive ale activității 
sportive de mase. De pildă, „du

minicile sportive", precum și în
trecerile sportive cu caracter re
creativ pentru desemnarea „celui 
mai iute", j.celui mai puternic" 
și „celui mai rezistent” tînăr din 
sat nu au intrat încă în tradiția 
unui mare număr de asociații 
sportive, iar în unele cazuri pro
gramul acestor întreceri a avut 
un conținut sărac, neatractiv. Da
rea de seamă a amintit faptul că 
atît consiliile raionale UCFS, cît 
și consiliile asociațiilor sportive 
de la sate, folosesc în mică mă
sură, în această direcție, spriji
nul pe care-1 pot da căminele cul
turale, învățătorii, inginerii, teh
nicienii și medicii.

O lipsă importantă tn munca de 
continuă dezvoltare a sportului 
de mase a fost și aceea că o 
formă de întrecere sportivă atît 
de îndrăgită de tineri. cum este 
campionatul asociației sportive, nu 
și-a găsit ceia mai bună realizare. 
Campionatul asociației sportive nu 
s-a desfășurat pretutindeni cu re
gularitate și la cît mai multe ra
muri sportive, pentru a deveni 
una din formele principale de cu
prindere a tineretului într-o ac
tivitate susținută de-a lungul în
tregului an. Este elocvent în a- 
ceastă privință faptul că, în anul 
1964, în aproape 100 de asociații 
sportive din 499 existente nu s-a Fază din meciul Dinamo București — Steagul roșu Brașov 

disputat în sezonul trecut la București
Foto : V Bageac

Astăzi, etapă plină

ACTUALITATEA

Mijlocul acestei săptămîni o- 
feră amatorilor de fotbal o etapă 
plină. După meciurile de azi e- 
chipele de categorie A vor bene
ficia de o pauză impusă de pre
gătirile meciului cu Cehoslova
cia din cadrul preliminariilor 
campionatului mondial. Campio
natul va fi reluat, la 3 iunie, cu 
disputarea etapei a 24-a. Dar 
pînă atunci cîteva cuvinte des
pre meciurile de astăzi.

Fără îndoială jocurile progra
mate vor fi deosebit de palpitan
te. Ne referim, mai ales, la echi
pele situate de la locul 8 în jos 
în clasament și -care susțin me
ciuri directe. Spunem aceasta de-

oarece toate sînt stăpînite de o 
emoție comună : RETROGRA
DAREA, „șanse" avînd fiecare 
în egală măsură. In această or
dine de idei, pe prim plan se si
tuează partidele de la Pitești 
și Constanța, unde toate cele 
patru formații dispun la această 
oră de același bagaj de puncte : 
19. Ultimele două clasate, Mi
nerul Baia Mare și Progresul, a- 
saltează în ordine pe Știința 
Cluj și UTA în meciuri în care 
după părerea noastră, balanța 
înclină în favoarea gazdelor, dar 
în situația de față orice rezultat 
este posibil fără să constituie 
vreo surpriză. Un joc interesant 
Ia Ploiești ; Petrolul—Steaua.

Oameni inimoși

la fotbal
Cuplajul din Capitală găzdu

iește jocurile primelor două ■cla
sate. Rapid și Dinamo București, 
care primesc replica studenților 
craioveni (și ei sub spectrul re
trogradării) și a fotbaliștilor de 
la Steagul roșu Brașov. Oricît 
ar fi de optimiști susținătorii e- 
chipelor oaspete în aceste par
tide, primele șanse le au bucu- 
reștenii...

Dar iată programul complet al 
etapei de astăzi, a 23-a a cam
pionatului categoriei A :

Dinamo București — Steagul 
roșu ; Știința Clu j — Minerul 
Baia Mare ; U.T.A. — Progre
sul ; Dinamo Pitești — C.S.M.S. ; 
Rapid — Știința Craiova ; Petro
lul — Steaua ; Farul — Crișul.

Meciurile din Capitală vor a- 
vea loc, în cuplaj, pe stadionul 
„23 August", cu începere de la 
ora 15,15.

O ȚIRIAC L-A ÎNVINS 
DIN NOU PE DA
VIDSON

Pe terenurile de la Ro
land Garros din Paris au 
început campionatele in
ternaționale de tenis ale 
Franței, la care participă 
unii dintre cei mai valoroși 
jucători din lume. Iată pri' 
mele rezultate înregistrate: 
simplu masculin: Tiriac — 
Davidson (Australia) 6—4,
6— 3, 7—5: Grinda (Franța) 
— Watanabe (Japonia)
7— 5, 6—2, 6—3; Froehling
(S.U.A.) —; Puii (Japonia) 
7—5, 6—0, 6—1: Stolle
(Australia) — Zuleta (Ecua
dor) 6—1, 6—3, 6—4; Flet
cher (Australia) — Bresson 
(Franța) 8—6, 7—5, 6—4,
Roche (Australia) — Szik- 
szai (R.P.U.) 6—4. 7—5,
4—6, 7—5; simplu feminin: 
Heldman (S.U.A.) — Gal- 
tier (Franța) 6—4, 6—0;
Walkden (Af. S.) Eva 
Lundquist (Suedia) 6—3, 
6—2; Emanuel (S.U.A.) — 
Maria Darmon (Franța) 
6—4, 6—3-

O GIMNASTELE NOA
STRE LA CAMPIO
NATUL EUROPEAN

Joi dimineață vor părăsi 
Capitala îndreptîndu-se 
spre Sofia gimnastele noas
tre Elena Ceampelea și 
Cristina Doboșan care vor 
participa, în zilele de 22 și 
23 mai, la campionatul eu
ropean feminin. Ele vor fi 

■însoțite de Caius Jianu. an
trenor, și Maria Ionescu, 
arbitră internațională.

• ÎNTRECERI ALE 
PIONIERILOR ȘI 
ȘCOLARILOR

Pe terenurile sportive ale 
asociației Milcovul din co
muna Reghiu, raionul Foc
sani, s-au desfășurat recent 
întrecerile din etapa a Il-a, 
pe centre de școli, a com
petiției rezervată pionieri
lor și școlarilor. La între
ceri au luat parte 68 de 
elevi din comunele Reghiu 
și Andreiașu- Dintre concu- 
renți, s-au remarcat H. Si- 
mion, H. Vîlcu și M. Si- 
mion — la cros, C. Cristea 
— Ia săritura în lungime, 
T. Preda — la greutate (la 
băieți) și Maria Poenaru și 
Olimpia Vlaicu — greutate 
(fete).

GH. MIRON-coresp.

SPORTIVA
Deși este înnorat, băile termale
Victoria-Oradea sînt căutate...

Foto: Ștefan Ionescu-Ploiești

Asociația sportivă „Lumina", 
de pe lîngă întreprinderea de 
electricitate din Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej, este foarte tî-

Teorie despre practică
în pofida celor (dar, să ramînă între noi) 59 

oe ani, nea Petrică Steineach se ia la întrecere 
cu tinerii. L-am văzut muncind la lotul UE’FA 
(păcat de muncă !). Demonstra pe zeci de metri 
cum se conduce balonul în atac, pentru ca apoi 
să tragă un ceas la poarta apărată cu rîndul 
(să se odihnească ; portarii, nu nea Petrică I) de 
Gornea și Pilea. Trăgea cu stîngul, cu dreptul, 
cu capul, de departe, de aproape. Le plîngeai 

de milă bieților portari. „Bătrînul" nu le dădea 
răgaz, fiindcă trăgea NUMAI pe poartă.

L-am invitat deunăzi la redacție, pentru un 
interviu la „agendă" (sper că tovarășii de la 
„Magazin" nu mă vor scoate de plastograf).

— îmi spuneai că din... zeci și nouă de ani» 
35 i-ai petrecut cu balonul rotund.

— Chiar mai bine
— Scrii rar la pagina noastră de fotbal...

— îmi place să lucrez, cum să spun, practic.
— Așadar, certat cu teoria ?
— Nicidecum. Veniți la mine acasă să vă arăt o biblio

tecă întreagă. Nu e zi să nu studiez. Fără asta nu se poate.
— Atunci ?
— Sînt adversarul teoriei fără legătură cu practica.
— La concret...
— Să vorbim despre ce-a fost la UEFA... Sau; dacă 

vrei, despre ce vedem încă la destui jucători din A.
— De acord.
— Ții minte cite aruncări de la tușă am pierdut la 

UEFA din cauza execuției defectuoase ? Nu vorbesc despre 
jocurile din campionat, unde arbitrii noștri sînt mai... 
cumsecade.

— Asta cam așa e. De ce oare ?
Nu se exersează, cite șuturi s-au tras și se trag 

peste poartă, din careul mic ?
— Multe. Chiar foarte multe ! De ce ?
— Fiindcă nu se exersează. Antrenorii noștri interzic 

chiar folosirea „latului" cînd e clar că din 6—8 metri 
șutul cu „șiretul" e ca șl cînd ai trage cu latul din 
30 de metri.

— Asta cam așa e.
— Ai numărat cornerele trase fără adresă ?
— Adică ?
— Adică la întîmplare, la grămadă, la »ce-o teși", cînd 

știut este că ele trebuie adresate „cuiva", care știe să 
tragă la poartă cu capul, ori cu..i piciorul! Cauza ? Nu 
se exersează ! în prezent toată tumea e preocupată la noi 
de SISTEMUL DE JOC ! Nu e rău, e chiar necesar. Dar 
să nu pierdem din vedere că sistemul, fără o bună pre
gătire tehmcâ, continuă și sistematică, nu face două parale. 
Așadar și practică. Muncă, muncă, în cadrul și, mai ales, 
in afara programului. Altrel. vom discuta foarte competent 
despre principiile fotbalului modern și vom continua să 
ratăm din careul mic. Ei. dar ce fac atîta teorie ?... Mă 
așteaptă copiii la Dinamo.

Și-a plecat.
MIRCEA COSTEA

nără. Ea numără în prezent 
circa 100 ae membri. Toți sînt 
însă cu cotizația la zi. La în
ceput, șahul avea cei mai mulți 
prieteni. De curînd, însă, vo
leiul a devenit un sport îndră
git. Asociația și-a amenajat re
cent un teren frumos de volei 
la care au muncit cu multă tra
gere de inimă G. Matei, D. Ca- 
lapot, Gh. Mihalcea, C. Andro- 
nic și alții. Cu sprijinul condu
cerii întreprinderii și-a cons
truit și o pistă de popice în 
aer liber. La cele două amena
jări sportive membrii UCFS de 
Ia .Lumina" au prestat peste 
600 de ore de muncă volun
tară. Președintele asociației 
sportive, V. Arghir, și-a luat 
angajamentul ca la întrecerile 
din cadrul Spartachiadei de 
vară a tineretului să parlicipe 
toti membrii asociației.

GH. GRUNZU - coresp.

REPORTAJUL

NOSTRU

LUNI
DUPÂ-AMIAZĂ, 

LA PORȚILE 
GLORIEI...

Aspect de la finalele campionatului republican de lupte greco-romane (juniori) disputate la 
Craiova. In fotografie : campionul la cat. 73 kg M. Burlan (Electroputere Craiova) și-a dus 
adversarul (L. Sas — SI. Gheorgbe) la parter. Craioveanul încearcă una din aCfiunile care 

i-au adus victoria și titlul de campion.
Foto : V. Popovici — coresp.

Lumina primăverii învăluie, aurie, momen
tele de bronz și marmură ale mișcării: un 
aruncător de disc, o gimnastă sau un fotbalist 
și-au cucerit tinerețea veșnică în clipa de 
inspirație a creatorului lor. Treptele tribunelor 
sînt goale și tăcute. E luni după-amiază și aici 
în vastul laborator unde se plămădesc marile 
performante pășesc, cu privirile arzînd de 
emoție și îndrăzneală, cei ce bat la porțile 
gloriei.

Azi, luni după-amiază, e .zi de primire* la 
Dinamo I

Flamurile roș-albe ale dinamoviștilor bucu- 
reșteni străjuiesc intrarea. Zidurile încăperii 
sînt înflorite de zîmbetele marilor campioni — 
Aurel Vernescu, Leon Rotman, Simion Ismail- 
ciuc. Emilia Liță, Ion Tripșa, Petre Ivănescu — 
și neofitii încearcă sentimentul primei ședințe 
de inițiere. în sala de testivități a clubului din 
șoseaua Ștefan cel Mare, singur la o masă 
imensă, Virgil Final istorisește, cu voce egală, 
întîmplări petrecute pe «cărările gloriei". Cinci

sute de perechi de ochi au întipărite pe retină 
silueta campionului mondial. Și, undeva, în 
minte sau în suflet, vocea lui Virgil Hnat, 
întîmplările relatate de el germinează semin
țele îndrăznelii în sport, ale ambiției ce nu 
se măsoară, trezesc acele însușiri ascunse ale 
fiecărui individ, însușiri pe care ne-am obiș
nuit să le denumim talent.

Gîndesc că pe aceleași locuri, pe care stau 
astăzi puștii aceștia, s-au așezat cu ani în urmă 
Rotman, Vernescu, Nunweiller III și alti 
atîtia sportivi de frunte care au cules nenu
mărate buchete ale victoriei pentru clubul 
lor, pentru patria noastră socialistă. Aici, la 
„Dinamo", în plin centrul Capitalei, pe tere
nurile de fotbal, de volei, pe velodrom, în sala 
de sport sau pe poligonul de tir, pe terenurile

VALENTIN PAUNESCU

(Continuare în pag. 2-a/



&ATLET15M
Coneursun... rezultate

• Campionatul republican pe e- 
chipe-categoria A programează, la sfîr
șitul acestei săptămîni, următoarele în- 
tîlniri: Crișana - Știința - Rapid la O- 
ladea, Cluj - Steaua - Brașov îa Cluj 
și Dinamo - Metalul - Banat la Bucu
rești. Aceste meciuri sînt din etapa a 
111-a a competiției.

o Concurs la Ploiești dotat cu „Cupa 
speranțelor". I. Milvu cu 4:49,7 a sta
bilit un rec. regional de juniori la 
J500 m obst. iar Elisabeta Constantin 
a egalat recordul de juniori al regiunii 
Ia înălțime cu 1,45 
coresp.).

• La Tg. Mureș și Sîngeorgiu de 
Pădure a avut loe 
campionatelor școlilor de 8 ani. 166 
de concurenți din 24 de școli. 80 m: 
I. Trozner și D. Matias 10,5; 500 m: 
L. Kadar 120,9; înălțime: I. Toth 
1,50; fete: 60 m: Z. Iszlai 9,0; 300 m: 
B. Bocor 43,4. (I Păuș - coresp.).

(A. Cristea-m.

etapa raională a

Cu foaia exigența și dorința
de a îndrepta lucrurile

(Urmare din pag. 1)

portantă a mișcării sportive. Unii pro
fesori de educație fizică au arătat, de 
asemeni, ca faza pe școala a competi
țiilor rezervate elevilor și îndeosebi a 
campionatelor republicane școlare, nu se 
organizează peste tot, ca să nu mai 
vorbim de faptul că deseori, numărul 
celor care participa la diferite compe
tiții inter-clase, care să stimuleze elevii 
și să le formeze deprinderile practicării 
axercițiiior fizice, este foarte

CALITATEA PE PRIMUL

mic.

PLAN

i de per- 
nu pot fi 

orice

In ceea ce privește sportul 
tormanță, rezultatele obținute ; 
considerate mulțumitoare și, în 
caz, ele nu sînt pe măsura condițiilor 
existente și la nivelul cerut de stadiul de 
astăzi ai mișcării de cultură fizică și 
sport din țara noastră. Ce ponte fi mai 
Boncludent decît. faptul că, de pildă, la 
atletism, marea majoritate a recordurilor 
regionale datează din anii 1954—1957 ? La 
Înălțime băieți recordul a fost stabilit în 
ftoul 1956 cu rezultatul de 1,83 m, în 
vreme ce recordul țării a ajuns la 
2,11 m, iar cel mondial la 2,28 m ! Sau, 
ce se poate spune despre recordul re
gional la săritura în lungime băieți, 
6,54 m, cifră inferioară celor realizate 
de multe ori în atletismul feminin ?

Insistîndu-se asupra rămînerii în urmă 
în sportul de performanță, s-ia vorbit și 
despre cauzele care au dus la această 
situație. Printre acestea trebuie amin
tită în primul rînd calitatea necorespun- 
sătoare a procesului instructiv-educativ. 
S-a dat ca exemplu faptul că, în orașul 
Tg. Mureș, mai ales în perioada de 
iarnă, echipele divizionare au 3 antre
namente pe săptămînă, cu o durată de 
60—80 de minute, timp în care nu se pot 
realiza corespunzător toți factorii antre
namentului. Luînd exemplu de la cei 
fcmiari“, sportivii care participă la cam
pionatele regionale și raionale efectu
ează un număr și mai mic de antrena
mente. Or, cu cîteva ore de pregătire 
pe săptămînă, mei cei mai talentațj spor
tivi nu pot obține rezultate de valoare.

CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR
D-e aceste aspecte, ca și de altele, s-nu 

©cupat în cuvîntul lor mulți dintre par
ticipant la lucrările conferinței.

Semnalînd lipsurile, aceștia au făcut 
fi propuneri interesante :

A Spartul în viața tineretului nostru 
trebuie să devină o necesitate, dar pen
tru aceasta educarea tinerilor în acest 
spirit trebuie să înceapă chiar din cla
sele a 2-a și a 3-a (Rozalia Eerencz).

• Să se organizeze mai nrulte compe
tiții sportive in general și în special la 
înot. Actualul calendar sportiv, cu cele 
două competiții într-un sn întreg, este 
mult prea sărac și nu reprezintă un sti
mulent în munca de instruire a secți
ilor (lasif Tothpal).

& Se simte nevoia de un sprijin mai 
mare al organizațiilor sindicale din re
giune în munca de atragere a tinere
tului pe terenurile de sport (Iosif An- 
Uerco).

+ Trebuie să se pună un accent- mai

Luni după-amiază, la porțile gloriei...
din pag. 1)(Urmare

de handbal și-aude baschet sau 
început ucenicia și și-au desăvîr- 
sit măiestria numeroși campioni 
și recordmani.

Cineva, aflind intenția-mi de a 
scrie despre „Dinamo", îmi sugera 
ca titlu — „un vast și complex 
laborator al performanțelor*. Era, 
fără îndoială, un titlu potrivit, 
care ar fi spus esențialul despre 
munca ce-o desfășoară cei 50 de 
antrenori si 1 300 de sportivi (so- 
niori și juniori) ai clubului, des
pre perspectivele ei. Dar, cumva, 
cel puțin așa îmi pare, aș fi lă
sat Ia o parte o latură tot atît de 
importantă pentru viabilitatea 
clubului, pentru suișurile perfor
manței și mai ales pentru izvoa
rele ei: și anume, fenomenul a- 
cesta de substanță — sutele, miile 
de copii ce vin luni 
la Dinamo, pentru a 
țile gloriei sportive.

Unul, zece, o sută,

după-amiază 
bate ia por-

o mie... Care

0 HANDBAL*7
OBLIGAȚII UITATE în Postăvar,

Disputată duminică dimineață pe 
terenul de la Giulești, partida dintre 
echipele feminine Rapid (câștigătoa
rea „Cupei campionilor europeni") și 
Știința Timișoara (campioană republi
cană) a stirnit, în mod firesc, un deose
bit interes. Nu intenționăm să reve
nim asupra acestui joc, care a justifi
cat în parte așteptările. Dorim însă 
să ridicăm o problemă și anume aceea 
a randamentului jucătoarelor care 
compun aceste două formații și care 
sînt —ceea ce este mai important — 
elemente de bază în echipa reprezen
tativă.

Lucrurile s-au petrecut în felul ur
mător: Rapid se prezenta la acest 
meci după două înfrîngeri și după o 
comportare pe care am putea-o califi
ca — fără teamă— lamentabilă, iar 
Știința Timișoara aborda întîlnirea 
după un șir de 7 (!) victorii consecu-
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mare pe munco de selecție a elementelor 
cu perspective la atletism, natație; gim
nastică etc. Pentru aceasta se cere o 
mai bună colaborare cu secțiile de în- 
vățămînt** (Ernest Ady).

A-m citat doar cîteva dintre subiectele 
abordate de cei care s-au înscris lia cu
vânt discutînd cu competență problemele 
(Pop Petru, șeful secției de învățământ 
a regiunii, Tolparu, de la uzinele de 
fier Vlăhița, Ioan Moldovan, Francisc 
Barabaș, prof, de educație fizică etc.}. 
Evident, cele spuse de ei au fost notate 
cu grijă și vor contribui, la îmbunătă
țirea muncii de viitor.

SARCINI DE VIITOR
Luînd cuvîntul, tov. Ion Balaș, vice

președinte al UCFS, a arătat că deși 
s-au făcut pași însemnați în îndeplinirea 
sarcinilor trasate de Conferința pe țară 
a UCFS, mai există încă, unele neajun
suri. Referindu-se la lipsurile caracte
ristice activității sportive de mase din 
regiune, vorbitorul a arătat că uneori 
se mai. manifestă formalism, că există 
o ,,beție a cifrelor", deși ceea ce inte
resează mai mult este calitatea. Sărăcia 
calendarului local și în special a com
petițiilor pentru juniori și copii, carac
terul uneori sporadic al întrecerilor 
sportive, constituie, de asemenea, lipsuri 
importante. De aci și sarcinile de viitor: 
evitarea formalismului, cu alte cuvinte 
o popularizare și o organizare mai bună 
a concursurilor de masă, întărirea legă
turii dintre sportul de mase și cel de 
performanță prin lărgirea participării la 
campionatele R.P.R., faza pe asociație, 
raion, regiune și creșterea simțitoare a 
clasificărilor categoria juniori și a HI-<a.

Cît privește sportul de performanță, 
una dintre cauzele rămînerii în urmă 
este faptul că baza de masă în multe 
discipline este îngustă. Se lucrează cu 
im număr redus de sportivi, adesea pla
fonați. Toată cinstea sportivilor bă
trâni”, dar trebuie făcut loc și pentru 
tineret, moi ales la jacurile sportive. în 
general însă trebuie să se pună un ac
cent mai mare pe sporturile individuale 
care, după cum se știe, au pondere în 
programul J.O. și deci oferă posibilita
tea de a se cuceri mai multe medalii. 
Dar pentru aceasta munca în secții tre
buie mult îmbunătățită și aceasta se 
traduce printr-o creștere a calității pro
cesului de instruire și educație. „Există 
— a spus tov. Ion Balaș — o corelație 
obligatorie între calitatea muncii în sec
ție (cluburi), valoarea, campionatelor re
publicane și cea a loturilor republicane. 
De aceea una din sarcinile de bază ale 
organelor și organizațiilor UCFS o con
stituie îndrumarea concretă și calificată 
a secțiilor pe ramuri de sport.

în continuare, vorbitorul a enumerat 
multiplele mijloace prin care se poate 
ajunge la realizarea acestor deziderate, 
spunînd că trăim într-o epocă în care 
bătălia pentru calitate, împotriva com
placerii în mediocritate, luptă la care 
ne cheamă partidul, a devenit o 
deviză cu largă difuzare nu numai în 
economie, ci și în toate celelalte sectoare 
ale vieții noastre sociale, inclusiv în 
sport.

IUUANA JULEA

dintre ei va fi campionul olimpic 
sau mondial de mîine ? Cine ar 
putea spune ? Deocamdată Ilie 
Alexandru (handbal), Octavian E- 
nescu (atletism), Aurel Segărcea- 
nu (tenis de cîmp), Constantin Du
mitrescu (box), Stavru Todorof 
(caiac), Anghel Florian sau Ște
fan Stănculescu (fotbal) și alții în
cearcă să deosebească diamantele 
veritabile de cele mai slabe.

Cei care sînt aleși pornesc cu 
bucuria în suflet, cei peste care 
privirile antrenorilor au trecut in
diferente păstrează încă speranțe 
pentru o viitoare încercare. Cînd 
n-ai văzut liliacul înflorind decît 
de zece ori e firesc să ai inima 
încărcată de mugurii speranțelor, 
de cutezanțele de mîine.

Undeva, pe hemiciclul de beton 
al velodromului, leg o scurtă con
vorbire cu .nea Fane" (Ștefan 
Stănculescu), îndrumătorul primi
lor pași pe gazon ai atîtor fotba
liști .mari" de astăzi.

.în fiecare luni după-amiază, 

tive. Pe teren însă feroviarele au fost 
acelea care au jucat ca „la carte', 
iar studentele s-au comport :t cu mult 
sub nivelul posibilităților ,or.

Cum a fost posibil acest lucru? Să 
fie vorba în cazul Rapidului de „mi
nuni" în ceea ce privește pregătirea, 
iar la Știința Timișoara să fi apărut 
subit carențe de același ordin? Nici 
vorbă nu poate fi de așa ceva. Cei 
doi antrenori, Fr. Spier (Rapid) și Vic
tor Chița (Știința Timișoara), au asigu
rat ambelor formații o pregătire ju
dicios planificată

Atunci care este cauza unor aseme
nea schimbări ? După părerea noastră 
aceasta trebuie căutată, în primul 
rînd, în telul în care jucătoarele știu 
(sau vor...) să folosească tot bagajul 
de cunoștințe acumulat la antrena
mente și, mai ales, cum ascultă indi
cațiile primite de la antrenori. In al 
doilea rînd intervine — într-o măsură 
mai mică, ținînd seama de experiența 
acestor jucătoare fruntașe — și emo
tivitatea. Cel mai important lucru 
însă și asupra căruia dorim să insis
tăm în mod deosebit este acela a) 
disciplinei în general și al disciplinei 
tactice în special. Jucătoarele noastre 
fruntașe de handbal trebuie să știe că

Campionatul republican de motocros
Duminică, Ia Sibiu, va avea loc 

etapa a Il-a a campionatului republi
can de motocros. După cum se știe 
campionatul se dispută la clasele 250 
și 500 cmc. Paralel cu etapa de cam
pionat se desfășoară și etapa a Il-a 
a „Cupei F.R.M." rezervată începăto
rilor și celor cu categoria a III-a de 
clasificare, la clasele 125 și 175 cmc. 
In această etapă își va va face rein
trarea, la clasa 500 cmc, Ocidiu Puiu 
(St. roșu Brașov), recent distins cu 
titlul de maestru al sportului.

Tot la clasa 500 cmc va lua star
tul și maestrul sportului E. Seiler (Me
talul), indisponibil în prima etapă din 
cauza unui accident. Alături de aceștia 
vor participa: Gh. Ion, E. Keresteș și 
AI. Ionescu (Steaua), O. Ștefani, I. lo- 
nescu și P. From (St. roșu Brașov), 
FI. Ștefan (Loc. Pl.), V. Sabo (Dina
mo) ș.a. (la clasa 500 cmc), Af. Dă- 
nescu, P. Paxino și Al. Șuier (Steaua), 

j@SPDRTU

300 de studenți in întrecere
Aproape 300 de concurenți au luat 

parte duminică la campionatele uni
versitare de sporturi nautice (centrul 
București). întrecerile, desfășurate pe 
pista lacului Tei, s-au bucurat de un 
deosebit succes. Starturile foarte bine 
populate (probele de canoe 104*1 și 
caiac dublu klinker băieți au adunat 
cîte 16 echipaje!) au contribuit la spec- djționala 
taculozitatea curselor. „Cut» D,, la uut, v.h «>«•_■

Cea mai bună comportare ah avut-o, fruntașii. acestei discipline sportive.
canotorii Enstihitului Politehnic, ocu- 
panți ai primului loc în clasamentul 
general. In clasamentele separate (bă
ieți și fete) s-au clasat pe locurile 
întîi studenții de la Inst. Politehnic și 
studentele de la Inst. Pedagogic.

Iată cîștigătorii probelor : Canoe 
10+1: Inst. Politehnic (Facultatea de 
Energetică). Schif 4-+1 băieți: Inst. 

primăvara, vin sute de copii la 
.Dinamo". Pentru toate sportu
rile! Vin multi și rămîu putini. Si 
pentru ultimii asprul drum al per
formanței, greul, abia începe. 
Aici, la noi, pe aria celor două
zeci si două de mii de metri pă- 
trați — suprafața întregului com
plex Dinamo — sutele, miile și 
zecile de mii de kilograme-forță 
cheltuite în ceasurile șlefuirii ca
lităților native au un singur tel: 
recordul, performanța. Iată, azi. 
am ales pe Adrian Vedeanu, Ma
rius Constantinescu, Ion Dinică, 
Gheorghe Mihai, Cornel Coșerea- 
nu și Constantin Hodoșan. Poate 
că unii dintre ei vor îmbrăca, 
peste ani, tricourile pe care le 
poartă acum Pîrcălab, NunweiUer 
III sau Datcu! Cine știe ?"

Sînt gîndurile antrenorului și 
ele exprimă într-un chip cu totul 
obișnuit și uimitor, în același 
timp, dorințele tuturor celor ce se 
inlîlnesc în fiecare luni după- 
amiază la Dinamo.

Produce și livrează pe bază de comenzi : 
gamă variată de insigne de diferite modele 
mărimi (ta cererea clientului) pentru organizații 
sportive de masă și obștești, precum și premii 
sportive ca : cupe, plachete, medalii, brelocuri etc.

Eminescu

au și obligații, că pe teren au datoria 
să se comporte la nivelul pregătirii 
și al posibilităților pe care le au și pe 
care cîteodată le infirmă, cînd 
ți-e lumea mai dragă...

CĂLIN ANTONESCU

Joi se dispută două jocuri restante 
din cadrul campionatului masculin, se
ria I : Timișoara : Știința — Steaua, 
Ba»cău : Dinamo — Știința Galați.

CLASAMENTE, SERIA A II-A 
MASCULIN

1. Știința Buc. 16 14 1 1 311:187 29
2 Raf. Teleajen 16 14 0 2 289:201 28
3. C.S.M. Reșița 16 11 1 4 298:225 23
4. Cauciucul

Oraș Gheorghe 
Gheorghiu-Dej 16 9 0 T 197:203 18

5. Rapid Buc. 16 8 1 7 187:216 17
6. Voința Sibiu 16 7 0 9 201:256 14
7. C.S.M.S. Iași 16 5 0 11 212:230 10
8. Tehnometal Tim. 16 3 2 11 246:296 8
9. Recolta Hălchiu 16 3 1 12 190:233 7

16. Știința Cluj 16 3 0 13 193:277 6

1
FEMININ

Rulmentul Bv. 16 10 3 3 141:116 23
2. Voința Odorhei 16 9 3 4 139:130 21
a. Știința Galați 

Progresul Buc.
16 8 2 6 131:122 18

4. 16 8 0 8 132:109 16
5. Favorit Oradea 16 8 0 8 119:129 16
6. Voința Sigș. 

Construe. Tim.
16 7 1 8 119:114 15

7. 16 6 3 7 ] 20:127 15
8. S.S.E. Petroșeni 16 6 2 8 95: 94 14
9. Record Mediaș 16 6 0 10 122:161 12

10. Electromagn. B 16 4 2 10 112:128 10

M. Pop și Tr. M acari? (Dinamo), Șt. 
lancovici și V. Savin (Metalul), C. Go- 
man (Poiana Cîmpina), I. Lăzărescu 
(Energ. Cîmpina) ș.a. (la clasa 250 
cmc). (I. D.).

★
Pe un circuit din centrul orașului 

Focșani s-a disputat duminică dimi
neața un concurs motociclist de viteză 
care a contat și ca fază regională a 
campionatului republican. Cei peste 
15 000 de spectatori prezenți pe tra
seu au aplaudat „la scenă deschisă" 
evoluțiile maeștrilor acestui gen de 
alergări. Iată învingătorii, pe clase : 
68 cmc — V. Atanasiu (I.T.O. Ga
lați); 125 și 175 cmc — Al. Șuier 
(Steaua); 250 și 350 cmc — P. Paxino 
(Steaua); 500 cmc — M. Dănescu 
(Steaua); nelimitat — N. Ghițău 
(Energia Focșani); ataș — E. Keres
teș + Al. lonescn (Steaua). (S. Solomo
nar ici - coresp.).

Politehnic. Caiac 2 race băieți : Insti
tutul de Construcții. Caiac 2 klinker 
băieți: Universitatea. Canoe 10+1 
fete: Inst. Pedagogic. Schif 4 + 1 fete: 
lust, de Cultură Fizică.

★
Dupninică dimineața, cu începere de 

la ora 10, lacul Snagov găzduiește tra- 
competiție de eaiac-canoe 

.Cupa Dinamo", la care vor concura

O

zăpadă excelentă,
concurs reușit

M.
1.

Mi 
ju- 
(St.

Timpul excepțional de frumos 
și zăpada foarte bună au permis 
desfășurarea .Cupei de primăva
ră* în condiții optime. Cursa de 
slalom special, din care a constat 
această competiție organizată de 
eomisia de schi a regiunii Brașov, 
a întrunit 32 de concurenți, toți 
din orașul de la poalele Tîmpei.

Cursele s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate: seniori: I. K 
Gohn (Dinamo) 50,0; 2. Gh. Cris- 
toloveanu (St. roșu) 6ț,9; 3. 
Ene (A.S.A.) 62,0; senioare: 

'Liana Blebea (A.S.A.) 72,0; 2. 
haela Casapu (Dinamo) 91,0; 
niori: t„ Dorin Munteanu 
roșu) 61,0; 2. V. Brenci (St. roși 
62,9;
63,6; junioare: 1. Georgeta Băn- 
cilă (S.S.E.) 57,1 ; 2. Liana Șcfron 
(Dinamo) 66,9; 3. Adriana Furnică 
(S.S.E.) 67,0 .

La sfîrșitul săptămînii, brașo
venii vor participa la un nou con
curs. Felicităm comisia regională 

1 pentru că se îngrijește de prelun
girea activității pe zăpadă a schi
orilor.

[St. roștp 
(Dinsmoj3. N. Andreescu

PRIMA ETAPĂ
Recent, pe aerodromul Dezmir de 

lîngă Cluj, s-a desfășurat prima eta
pă a campionatului republican de 
parașutism pe anul 1965.

Prima probă — salt de Ia 1 000 m 
cu deschiderea întârziată a parașu
tei pînă Ia 10 sec. și aterizare Ia 
punct fix — a fost cîștigată de 
Turman Zoltan cu 355,532 p (din 
400 posibile). Pe locurile următoare 
s-au clasat în ordine frații Ilie și 
Gheorghe Bîzgă, care au totalizat 
341,496 p, respectiv 341,384 p.

In cea de-a doua probă — salt 
de Ia SC9 m cu deschiderea ime
diată a parașutei și aterizare Ia 
punct fix — primul loc a fost ocu
pat de Gheorghe Bîzgă eu 179,522 p 
(din 200 posibile), urmat de Ștefan 
Seplecan cu 176,057 p și Vasile 
Dimban 175,719 p. ț

Clasamentul general după două 
probe .- I. Gheorghe Bîzgă 520.906 p, 
2. Ilie Bîzgă 509,565 p. 3. Turman 
Zoltan 481,913 p, 4. Vasile Dimban 
447,238 p,

Parașutiștii bucureșteni își vot 
disputa întîîetatea în cadrul etapei 
regionale în zilele de 24, 25 și 26 
mai, pe aerodromul Clinceni.



AMĂNUNTE DIN CATEGORIA C Însemnări

SERIA EST

CTEXPORT FOCȘANI - PE- 
UL MOINEȘTI (2—0). După un 
nost, gazdele și-au asigurat vic- 

A prin golurile înscrise de Isac 
> și 30). A condus slab C. Riva- 
•>. Sotomsaovici — coresp.).
;tila buhuși — viitorul 
AVA (1—1). Echipa gazdă, eon
ii 1—0, a jucat slab, trebuind să 
ască mult pentru egalare. Viito- 
jucat mai, organizat, dar „a tras 

_ ,p“, jocul egal convenmdn-i. Au 
: Tudor (min. 50) pentru Viitorul, 
min. 79) pentru Textila. (I. Vieru 
espondent).
FALOSPORT GALATI — CHI- 
ORAȘUL GH. GHEORGHIU- 
(I—0). Gălățenii și-au asigurat 
a în primele 45 de minute ca 
e a unui joc bun. A înscris Ma
nin. ,42). (S. Constanlinescu și V. 
eseu — corespondenți).

KMURA ROȘIE TECUCI — 
,'ILA BOTOȘANI (2—2). Lipsiți 
ortul jucătorului Lehăduș și, în 
i timp, de un coordonator, tecu- 
au pierdut un puirct pe teren pro- 
3upă ce au condus cu 2—0 (A- 
țhiesei — min. 51 și Bujor — 
>). Oaspeții s-au apărat bine și 
ntraatacat periculos egalînd prin 
poulos (min. 71) și Cantoreanu
73). (C. Filiță — coresp.).

LMENTUL BIRLAD — FORES- 
•ĂLTICENI (0—0). Joc de fac- 
ehnică modestă. Foresta, deși do- 
ă, a organizat contraatacuri pe
ase și a avut mai multe ocazii 
înscrie dar Nuță, portarul Rul- 

iluî, a apărat excelent. Terenul 
iîrlad fiind suspendat, meciul s-a 
Ia Tecuci. (S. Eliade — coresp.). 

NAMO MOLDOVA IAȘI — VIC- 
A P. NEAMȚ (5-1). Timp de o 
ate de oră meciul s-a disputat 
emnul egalității, deoarece ieșenii 
icut greșeala să se angreneze în 
confuz al oaspeților. Doar după 

tjocaru (D.M.) a înscris al doilea 
linamo Moldova a început să joa- 
blt mai bine și să obțină pînă la 

o victorie la scor. Au marcat : 
ovski (2), Cojocaru, Scînteie, Ca- 

(Dinamo Moldova), respectiv

SERIA SUD

FCTR1CA FIENI — DINAMO 
ORIA BUCUREȘTI (1—3). Victo- 

oaspeților se datorește faptului 
■u tost mai hotărlți in fazele de 
izare. Punctele au tost marcate 
umitrescu (min. 31, 66 și 72), res- 
v Preda (min. 44). (Gh. Avram 
oresp.f..
ARINĂr MANGALIA — PORTUL 
STANȚA (0—1). Meciul a avut 
cte diferite. In prima parte s-a 
t frumos, s-au creat multe faze 
esante. După pauză, s-au comis 
e neregularilăți, culminlnd eu

eliminarea lui Danciu (Portul) și Bejan 
(Marina) pentru lovire reciprocă. Go
lul oaspeților a iosl Înscris de Stân
cile (rein. 54). Conducerea asociației 
sportive Marina continuă să manifeste 
nepăsare In organizarea meciurilor: 
spectatorii au intrat in teren, au lip
sit oameni de ordine, ceea ce a dus 
la bruscarea jucătorilor de la Portul, 
la ieșirea acestora de pe teren. (E. 
Petre, — coresp.).

UNIREA RACARI — RULMENTUL 
BRASOV (0—2). Meci frumos plnă In 

Fază din meciul Tehnometal București — Rapid Mizil (1—1)
Foto : N. Tok-acek

min. 20. In continuare am asistat la 
un joc nervos, cu durități de ambele 
părți. In min. 40 Jianu (Unirea) a fost 
eliminat pentru lovirea adversarului. 
Golurile au fost Înscrise de David 
(min. 26) și Vasile Gheorghe (min. 35). 
Arbitrul Dumitru Ghețu-București a 
dat multe decizii greșite, contribuind 
astfel la creșterea tensiunii nervoase. 
(D. Tancu — coresp.),

MET ROM BRASOV — FLACĂRA 
ROȘIE BUCUREȘTI (0—0). Joc de sla
bă factură tehnică, în care liniile de 
atac au fost șterse și au ratat foarte 
mult. (Eugen Bogdan, coresp.)

VICTORIA GIURGIU — TEXTILA 
SF. GHEORGHE (1—0). Teren des
fundat. Victoria a ratat numeroase 
ocazii. Unicul gol a fost marcat de 
Gore (min. 56). (Tr. Barbălată — co
respondent).

TEHNOMETAL BUCUREȘTI — RA
PID MIZIL (1—1). Meci de slab nivel 
tehnic. Gazdele au dominat mai mult, 
dar au fructificat numai una din oca
zii, prin Mateescu (min. 38). Oaspeții 
au egalat prin Paraschiv (min. 54). 
Arbitrul C. Țone-Constanța a trecut 
cu vederea numeroase faulturi, voci
ferări și alte ieșiri nesportive ale ju
cătorilor din ambele echipe. (N. To- 
kacek — coresp.).

POPICE
tin... Rezultate... Știri...

După cum se știe, reprezentativele 
opice ale tării noastre vor întîlni la 
nai echipele naționale ale R.P. Un- 
. Dubla întîlnire va fi găzduită 
trena cu patru piste din Budapesta. 
»ederea acestor importante confrun- 
(formația feminină a R.P. Ungare 

eținătoarea titlului de campioană 
♦peana) colectivul de antrenori a 
cționat în cele două loturi republi- 
* pe următorii sportivi : FEMININ 
Elena Trandafir, Cornelia Moldo- 
au, Cornelia Green, Crista Szocs 
eurești), Maria Stanca, Maria Ho- 
h (Reșița), Stana Emilian (Constan-
Vavila Tnțică (Cîmpina), Marga- 

t Szemani (Tg. Mureș), Ileana Giar- 
(Cluj) ; MASCULIN — C. Vînă- 

i, D. Constantin (Ploiești), P. Purje, 
Șncatu (Cîmpina), T. Szemani (Tg. 
reș), I. Micoroiu, C. Radulescu (Re- 
), V. Mîntoiu, I. Petru (București), 
Kiss (Mediaș).
1 urma unor concursuri de verifi- 

în aceste loturi vor fi reținute
7 jucătoare și tot atîția jucători, 
care se vor alcătui cele două re- 

tentative ale țării.
'n cadrul etapei a Il-a a fazei 
regionale a campionatului repuhli- 
pe echipe s-au remarcat o serie de 

♦tivi ale căror rezultate merită să 
onsemnăm. Iată lista celor mai bune 
formanțe individuale : femei — Va- 
a Amzulatu (Rapid Buc.) 448 p.d., 
ia Dumitru (Petrolul PI.) 446, FIo- 
Lăpușan (Rapid Buc.) 439, lohana

Barna (Gaz metan Mediaș) 424. Elena 
Trandafir (Laromet Buc.) 420, Valeria 
Popescu (Petrolul PI.) 420, Constanța 
Davidescu (Voința Constanța) 420, El
vira Cercea (Gaz metan Mediaș) 417, 
Paraschiva Catona (Gaz metan Mediaș) 
415, Elisabeta Lupea (Cetatea Giurgiu) 
415, Aurelia Moldovan (Gaz metan 
Mediaș) 412, Victoria Iloiu (Petrolul PI.) 
412, Candida Nicolae (Laromet (Buc.) 
411,‘Rozalia Coșa (Voința Oradea) 411, 
Elena Vonica (Cetatea Giurgiu) 410, 
Cristina losifescu (Rapid Buc.) 409, 
Margareta Limbășan (Gaz metan Me
diaș) 409, Elena Predeanu (Laromet 
Buc.) 409, Maria Nadaș (U.T.A.) 408. 
Iuliana Konșag (Voința Tg. M.) 408, 
Sevastița Buligă (Voința Craiova) 408, 
Stana Emilian (Voința Constanța) 403, 
Cornelia Moldoveariu (Rapid) 403, 
Vavila Tuțică .(Flacăra Cîmpina) 400. 
Bărbați: I. Brebenari (Olimpia Reșița) 
899, P. Purje (Flacăra Cîmpina) 892, 
C. Vînătoru (Raf. Teleajen) 889, P. Ko- 
segi (Voința Tg. M.) S85, N. Vasilat 
(Unirea Roman) 881, L. Galo (Voința 
Oradea) 880, C. Radulescu (Olimpia 
Reșița) 879, V. Felseghi (Electrica Si
biu) 878, C. Soos (Voința Tg. M.) 875, 
I. Petru (Rapid Buc.) 870, P. Buhăescu 
(Unirea Roman) 868, D. Coteanu (Con
structorul Buc.) 858, N. Blănaru (Fla
căra Cîmpina) 857, S. Sereș (Voința 
Tg. M.) 855, M. Dascălu (Olimpia Re
șița) 853, A. Hinterleiter (Voința Tg. 
M.) 853, M. Gheorghe (Raf. Teleajen) 
853, Gh. Mercheș (Fulgerul C-lung 
Mold.) 853.

SERIA VEST

TEBA ARAD — MINERUL DEVA 
(2—3). Pînă în minutul 37 s-a jucat 
lent. In continuare, s-au marcat multe 
goluri și... atît. Au înscris : Morar 
(min. 44) și Papp (min. 61) pentru Teba, 
Popescu (min. 37), Betea (min. 39) și 
Csergo (min. 79) pentru Minerul. (Șt. 
lacob — coresp.).

TRACTORUL CORABIA — MINE
RUL ANINA (3—1). După o repriză 
egală, gazdele au cîștigat datorită fap

tului că au insistat în fazele de fina
lizare. Punctele au fost realizate de 
Ene (min. 17), Sere (min. 76) și Cernat 
(min. 84), respectiv Copăcean (min. 31). 
(C. Măreț — coresp.).

METALUL TURNU SEVERIN - 
VICTORIA CĂLAN (8—0). Localnicii 
au jucat foarte bine. Golurile au fost 
marcate de Resciuc (min. 67, 80 și 88), 
Jimborean (min. 45, 62 și 71), Diaconu 
(min. 20) și Prodan (min. 77). (Gh. Ma- 
nafu — coresp).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
MINERUL CIMPULUNG (7-1). Cra- 
iovenii au jucat bine. Au înscris : 
Chesnoiu (2), Renie, Al. Ionescu, Pău- 
nescu, Dașcu și Stănescu, respectiv, 
Broscățeanu II. (Corvin Marica — 
corespondent).

MUSCELUL CIMPULUNG — 
C.F.R. ARAD (3—1). Joc frumos, des
fășurat într-o notă de deplină sporti
vitate. Golurile au fost marcate de 
Tănase (min. 6), Vîlceanu (min. 36), 
Duțan (min. 60) pentru gazde, Ghenghe 
(min. 53) pentru C.F.R. (V. Popescu — 
corespondent).

PANDURII TG. JIU — ELECTRO
MOTOR TIMIȘOARA (4—0). Ritm 
vioi, imprimat mai ales de gazde. Oas- i 
peții s-au bazat pe contraatacuri. Cele 
patru goluri au fost marcate de Băioi 
(min. 28 și 80) și Dorobanțu (min. 73 
și 80). (M. Băioi și P. Cristea — cores
pondenți).

METALUL HUNEDOARA — ME
TALUL PITEȘTI (2—0). Peste 7 000 
de spectatori au asistat la o partidă

C. S. M. Sibiu —
Wrandenburg (0. 0. G.)

2-0 (1-0)
SIBIU, 18 (prin telefon). — Peste 

7 000 de spectatori au urmărit astăzi 
prima întîlnire internațională a anu
lui desfășurată în localitate și înche
iată cu victoria formației sibiene la 
scorul de 2—0 (1—0). Punctele au 
fost înscrise de Comșa (min. 29) și 
Baban (min. 48).

A condus bine arbitrul V. Drug.
GH. TOPÎRCEANU, coresp

Din nou un premiu de 120000 lei la PRONOEXPRES
Concursul' special PRONOEXPRES nr. 

19 din 12 mai a.e. ne-a adus al șaselea 
ciștigător al premiului maxim de 120.000 
lei : Naie G. Ion din Găești. El se ală
tură celorlalți cinci participanti care au 
obținut plnă acum ctștigul maxim, la 
PRONOEXPRjES : Vadim RuBhinov din 
Bueurești, Alexandru Kotzog din Re
șița, Balian Eduard din București, Oeinic 
Dumitru din Mediaș și Simion Dumitru 
din Tlmișoiara.

Noul premiat a deținut singura va
riantă de categoria I ia concursul spe
cial Prcnoexpres din 12 mai care — eu 
toate ță a acordat acest ciștig la pla
fonul superior — a reportat concursului 
din 19 mai. la categoria I 79.970 lei, rapt 
eare anunță alte premii mari la acest 
sistem

• Tragerea excepțională LOTO din 1 
iunie 1965 atribuie autoturisme NELIMI

în care hunedorenii au dominat majo
ritatea timpului. Apărarea supranume- 
rică a oaspeților a rezistat pînă în 
min. 49, cînd Humelnicu a înscris din 
lovitură liberă de la 18 m. Al doilea 
gol a fost marcat tot de Humelnicu în 
min. 72. In min. 52 Burcea (Metalul 
Pitești) a fost eliminat pentru proteste 
repetate la deciziile arbitrului Aurel 
Pop-Cluj. (V. Albu — coresp).

SERIA NORD

CHIMICA TIRNĂVENI — ARIEȘUL 
TURDA (3—1). Peste 4 000 de specta
tori au asistat la un joc bun. Gazdele 
au obținut o victorie meritată. Punc
tele au fost realizate de Solomon (min. 
13), Jack (min. 60 și 65), respectiv 
Ivan (min. 51). (I. Hasașiu — coresp.).

FAIANȚA SIGHIȘOARA — GLO
RIA BISTRIȚA (1—1). După cum În
cepuse jocul, se părea că localnicii 
vor clștiga cu ușurință, mai ales că 
au deschis scorul în min. 5 prin Ta- 
nasi. Din min. 15, oaspeții au ieșit 
din apărare și in min. 39 Haidu a ega
lat. (I. Turjan și C. Moldovan — co
respondenți).

MINERUL BIHOR — MINERUL 
BAIA SPRIE (1—0). Ambele echipe au 
luptat mult pentru victorie, însă au 
ratat multe ocazii. Bihorenii au avut 
două bare. Singurul gol a fost marcat 
de Petrică in min. 63. (M. Domițian 
— corespondent).

OLIMPIA ORADEA — UNIREA DEJ 
(1—1). Joc de uzură, cu puține faze 
de fotbal. Oaspeții au deschis scorul 
in min. 73, prin Plrvu, care a șutat 
de la cca 40 de metri. Egalarea s-a 
produs In ultimul minut de joc (Sacaci 
I). (V. Sere — coresp.).

SODA OCNA MUREȘ — STEAUA 
ROȘIE SALONTA (2—1). Joc echili
brat, in care formația Soda a obținui 
victoria cu multă dificultate. Au În
scris : Popalică (min. 39), Podar (min. 
46) pentru Soda, Benczik (min. 43) 
pentru Steaua roșie. (Gh. Tăutan — 
corespondent).

UNIREA TG. MUREȘ — TOPITO
RUL BAIA MARE (1—1). Dispută dir- 
ză, desfășurată în limitele sportivită
ții. Gazdele au ratat multe ocazii, 
printre care și un 11 metri de către 
Tomaș (min. 49). Golurile au fost mar
cate de Galanfalvi (min. 37), respectiv 
Neuchli (min. 3). (C. Albu — coresp.)

FORESTIERA SIGHETUL MARMA- 
TIEI — A.S.AIUD (1—1). Meciul s-a 
desfășurat pe ploaie. Localnicii au ra
tat mult. Oaspeții au deschis scorul 
în min. 20, autor Tiurtin. Egalarea s-a 
produs in min. 88, autor Dobrowski. 
(Vasile Godja — coresp.).

Finala campionatului universitar, 

faza pe Capitală
Mîine se desfășoară pe- stadionul 

Republicii, de la ora 17, finala cam
pionatului universitar de fotbal (faza 
pe Capitală) între echipele Institutu
lui de cultură fizică și Institutului Po
litehnic. In vederea acestei partide 
cele două formații și-au alcătuit ur
mătoarele loturi:

I.C.F.: Ojoc, Cristea, Motrescu, Ti- 
țeica I, Mușat, Macri, Tusz, Halagian, 
Becheanu, Ene II, Cicu, Ciornoavă, 
Bărbulescu, Mareș, Catrina.
INSTITUTUL POLITEHNIC: Manta, 

Lăzărescu, Tițeica II, Ghegbeșan, Pe- 
tescu, Stanciu, Raitan, Angelescu, 
Pîtpîiac, Vîlcov, Sașcă, Vasilescu, 
Barna, Recer.

în deschidere, de la ora 15,15: se
lecționata Centrului universitar — 
Știința (juniori).

Intrarea liberă.

TAT și numeroase premii în bani.
Cu cit partlcip.,nțn vor fi mai nu

meroși și fondul de premii va fi mal 
mare, cu atit numărul autoturismelor 
atribuite la 27 februarie a.c. va £i de
pășit.

Avantajul partieipanților de la acea
stă tragere este că autoturismele se 
atribuie pînă cel mai tîrziu la 30 iu
nie a.c
• Tragerea la sorți pentru atribuirea 

autoturismelor de la concursul special 
PRONOEXPRES din 12 mai va avea loc 
azi în sala din str. Doamnei nr. 2 unde 
se va desfășura șl tragerea concursului 
PRONOEXPRES obișnuit.

PRtMBIJS CONCURSULUI SPBCIAL 
PRONOEXPRES Nr. 19 

din 12 mai 1965
Premii obișnuite

Categ. I, 1 variantă a 120.000 lei; Ca-

La o ședință a comisiei 
centrale de competiții
In fiecare marți după-amiază, dele

gați din diferite asociații și cluburi 
sportive... interesate sau jucători, aș
teaptă, cu inima cit un purice, să a- 
pară în fața comisiei centrale de com
petiții, care judecă litigiile petrecute 
pe terenurile de joc, fie hotăririle a- 
cestui for.

...Iată-1 în fața comisiei pe Mitrofan 
Fetie, secretarul secției de fotbal de 
la Topitorul Baia Mare. Recunoaște 
totul : „Da, este adevărat, la meciul 
nostru cu Chimica Tîrnăveni, un grup 
de spectatori certați cu buna cuviință 
a pătruns în cabina arbitrilor. Am în
cercat noi să-i oprim, dar n-am reu
șit. Va trebui ca altădată să luăm 
măsuri și mai bune de pază, pentru 
ca astfel de situații, care nu ne fac 
cinste, să nu se mai iepete“. Cu toată 
sinceritatea arătată de delegatul To- 
pitorului, hotănrea e severă, dar dreap
tă : „Se suspendă pînă la sfîrșitul cam
pionatului terenul din Femeziu al 
echipei Topitorul Baia Mare".

Se judecă apoi „cazul" Chimia—s 
Textila Buhuși. Echipa din Buhuși 
prezintă un raport „documentat", ilus
trat cu fotografii, care arată că o 
serie de jucători din Buhuși au fost 
loviți și acum sînt imobilizați în gips. 
Totuși, arbitrul meciului nu a speci
ficat nimic deosebit în foaia de arbi
traj. Care-i realitatea? Comisia îi in
terpelează pe făptași. „Pîrîții" sînt 
reprezentați prin Ion Munteanu, teh
nicianul asociației. Pînă la urmă se 
constată că jucătorul Bilț (Textila), 
s-a lovit singur la picior, în cădere, 
alte accidente nu au fost, iar meciul 
s-a disputat în condiții normale.

— Textila Buhuși are obiceiul să 
facă din țînțar armăsar, își amintește 
unul din membrii comisiei. Anul trecut 
eram observator federal la meciul 
Textila Botoșani—Textila Buhuși. Bu- 
hușenii au condus la un moment dat 
cu 2—0 și au pierdut în cele din ur
mă cu 3—2, în modul cel mai corect 
și fără să se fi petrecut ceva pe teren 
sau în afara lui. Cu toate acestea, fe
derația a primit fel de fel de jalbe, 
cu acuzații dintre cele mai grave la 
adresa gazdelor. Nu se petrecuse însă 
nimic...

După delilrerare se face cunoscută 
hotărîrea comisiei: „Jocul se omolo
ghează cu rezultatul de pe teren; 
alte măsuri nu se iau".

în fața comisiei se află acum Dan 
Zamfirescu, jucător la Metalul Rădăuți 
și Traian Ciutac, președintele asociației 
din Rădăuți. Ambii au fost chemați 
în urma unui raport făcut de arbitrul 
Mircea Rotaru - Iași, care a condus 
partida Metalul Rădăuți—Fructexuort 
Focșani.

— Cum s-a desfășurat meciul?
— In perfectă liniște, răspund amân

doi, de parcă ar fi fost ...înțeleși.
— Dar pe Chirilă nu l-oți văzut 

cînd a dat un pumn unui adversar?
— Nu! Nu știu să fi fost loviți ju

cători de la Focșani, spune Zamfi
rescu.

— Nici dumneata n-ai văzut nimic, 
tovarășe Ciutac ?

— Eu personal nu știu să fi fost 
lovit vreun jucător străin.

— Știți pînă unde trebuie să asi
gurați paza arbitrilor și echipelor vi
zitatoare ?

— Da, pînă la ieșirea din stadion.
— Inexact. Regulamentul spune 

clar: pînă la ieșirea din oraș!
Piesele de la coșar spun însă cu 

totul altfel decît au „văzut" cei doi 
reprezentanți ai Metalului. Ca urmare, 
se ridică asociației organizatoare drep
tul de joc pe teren propriu timp de 
trei etape, iar jucătorul Dan Zamfi
rescu este suspendat pînă la clarifi
carea cazului.

- m. t. -

teg. a Il-a. 15 variante a 1S.641 lei; Ca
teg. a in-a, 90 variante a 2.448 lei; 
Categ a IV-a, 965 variante a 293 lei ; i 
Categ. a V-a, 3.129 vallante a 90 lei; | 
Categ. a Vl-a, 16.244 variante a 24 lei.

REPORT CATEGORIA I: 79.970 Iei.
Premiul de categoria I de 120.000 lei 

a revenit participantului Naie G. Ion ctin 
Găești.

Premii suplimentare in obieete și bani

Categ. I, 2 variante ; Categ. a n-a« 
22 variante : Categ. a m-a. 45 variante 5, 
Categ. a IV-a, 108 variante ; Categ. a 
V-a, 332 variante ; Categ. a Vl-a, 7451 
variante ; Categ. a Vll-a, 1.581 variantei 
Categ. a VlII-a, 2.578 variante.

Rubrică redactată de LMto-Pronoz J 
sport.



ACTUALITATEA INTERNAȚIONAL/
De pe pistele de atletis

ÎNAINTEA ASALTULUI FINAL
Ediția a XVIII-a a „Cursei Păcii" 

se apropie de sfîrșit. Pînă acum s-au 
parcurs pe teritoriile R.D. Germane 
și R. S. Cehoslovace 9 etape care 
însumează aproape 1300 km. S-au con
sumat etapele contra cronometru (e- 
chipe si individual) precum și două 
din cele trei sprinturi de munte. Me
dia orară e;te pînă acum 41.688 km 
S-ar putea spune că alergătorii au de
pășit cu succes o bună parte din 
greutatea cursei. Mai înainte de a 
comenta comportarea cicliștilor noștri 
în această perioadă să facem o nouă 
trecere în revistă a situației

Echipa noastră se află pe locul 7 la 
24:41,0 de lider, formația Uniunii So 
vietice, la 15:01,0 de echipa Ceho
slovaciei, la 13:30,0 de Polonia, la 
13:00 de R. D. Germană, la 5:40.0 d« 
Belgia și la 3:27,0 de Franța. In cla
samentul general individual Dumi
trescu se situează pe locul 2 la 33 
sec. de Ghenadi Lebedev, purtătorul 
tricoului galben, Zanoni pe locul 31 la 
12:15,0, Ziegler pe locul 39 la 15:48,0. 
Moiceanu pe locul 49 la 25:48,0 
Stoica pe locul 51 la 28:24,0, iar Ar
deleanu pe locul 55 la 31:31,0. In cla 
samentul celor mai activi alergători 
conduce Dumitrescu cu 33 p.

Așadar, cea mai bună situație o pre
zintă la individual Dumitrescu. In ge
neral însă alergătorii noștri nu dețin 
poziții de invidiat. Ei au comis pe 
parcurs cîteva greșeli care au avut o 
influență negativă, directă, asupra re
zultatelor de pînă acum. Pe scurt, este

vorba de etapa *a IlI-a, cînd Dumi
trescu și-a calculat greșit forțele și 
de etapa a VlII-a, în care cicliștii 
români au stat pasivi la o evadare ce 
ne-a îndepărtat de participarea cu 
șause la lupta pentru primele locuri 
pe echipe. Acestea sînt cele două gre
șeli mari și lor li se pot adăuga și 
altele mai mici, dar fără importanță.

Analizînd comportarea individuală a 
alergătorilor, trebuie să spunem că 
Dumitrescu se află într-o formă exce
lentă. Niciodată în cariera sa sportivă, 
el n-a fost atît de bine pregătit fizic, 
atît de hotărît să cîștige cursa. In
tr-o anchetă la care au participat zece 
ziariști sportivi din R. S. Cehoslovacă, 
Franța, R.D. Germană, Belgia, Polo
nia, Danemarca și România, ciclistul 
nostru a obținut 97 p. pentru com
portarea de pînă acum, Swerts 91, 
Zielinski 85, iar Lebedev abia 53. 
Este evident că toată lumea îl soco
tește pe Dumitrescu marele favorit al 
cursei. Și această apreciere nu este 
de loc gratuită. Dacă el nu se află 
încă în fruntea clasamentului general, 
aceasta se datorește carențelor avute 
în gîndirea tactică. Să sperăm însă că 
în viitoarele etape nu va mai răspun
de slab la acest capitol, care face par
te integrantă din complexul pregătirii 
unui ciclist. Moiceanu, de la care 
așteptam mult în prima parte a cursei 
a fost anonim pînă în etapa a IX-a. 
El acuză o răceală, dar medicul de
legației afirmă că este vorba doar de 
o ușoară iritare a laringelui cauzată

SCRISOARE DIN SOFIA

Interes deosebit pentru campionatul european
feminin de gimnastică

„Uni-
nume-

Eleganta sală a sporturilor 
versiada" din Sofia, gazdă a 
roase competiții internaționale de am
ploare, se va dovedi din nou neîncă
pătoare în zilele de 22 și 23 mai, cînd 
se va disputa cea de a V-a ediție a 
campionatului european feminin de 
gimnastică.

Potrivit programului anunțat, sîmbă- 
tă are loc concursul pentru desemna
rea primelor clasate la individual com
pus, iar duminică întrecerea pe apa
rate. Desigur că 
sînt insuficiente 
toate cererile de 
gariei găzduiește 
o competiție de 
menea amploare 
tat de miile de amatori ai acestui sport 
e pe deplin justificat.
' .Este binecunoscut faptul că cele 

mai bune gimnaste din lume aparțin 
continentului nostru. La ultimele cam
pionate europene sau mondiale, ca și 
la Olimpiada de la Tokio, pe primele 
locuri s-au clasat numai reprezentante 
ale țărilor europene. Or, tocmai gim
nastele care în ultimii ani au avut 
cea mai bună comportare își vor da 
din nou întîlnire la Sofia pentru cu
cerirea titlului 
peana.

La actuala 
european s-au 
cord de țări, 
Cehoslovacia, Polonia, Ungaria, Româ
nia, Franța, Italia, U.R.S.S., Belgia, 
R.D.G., R.F.G., Olanda, Finlanda,
Iugoslavia, Danemarca, Suedia, An- 
gLia, Spania, Portugalia și Bulgaria. 
Majoritatea acestora au anunțat nu
mele celor două participante 
sportivei de rezervă. Astfel, 
va fi reprezentată de Larisa 
și Larisa Petrik, Cehoslovacia 
Ceaslavska și H. Ruzickova.
fi prezente la Sofia A. Ianosi-Ducza 

iți K. Makray (Ungaria), B. Radochlași 
1U. Starke (R.D.G.), A. Biagotti și S.
Pozzudo (Italia), R. Stepanovici și E. 
Havelca (Iugoslavia) etc.

: Fără îndoială că interesul cel mai 
mare îl suscită duelul dintre campioana 
mondială L. Latînina și revelația ulti
mei Olimpiade, gimnasta cehoslovacă 
V. Ceaslavska, clasată pe primul loc 
la Tokio. In lupta dîrză pentru ocu
parea primelor locuri se vor angaja și 
alte sportive de valoare, dar este 
greu de presupus că vom fi martorii 
unor surprize de mari proporții.

Bulgaria, țară organizatoare, va fi

cele 3500 de locuri 
pentru a satisface 
bilete. Capitala Bul- 
pentru prima oară 
gimnastică de ase- 

și interesul manifes-

de campioană euro-

editie a campionatului 
înscris un număr re- 
20, și anume: Austria,

ca și al 
U.R.S.S.
Latini na 
de Vera 
Vor mai

reprezentată de maestrele sportului 
Maria Karașka și Raina Atanasova, 
ambele în etate de 22 de ani. Desem
narea lor s-a făcut după o serie de 
concursuri de verificare. Karașka s-a 
remarcat încă din anul trecut, cînd 
a cucerit pentru prima oară campio
natul republican, iar Atanasova a avut 
o comportare foarte bună în ultimele 
luni, cînd s-a impus cu regularitate în 
fața adversarelor sale. Ambele parti
cipă pentru prima oară la campionatele 
europene.

în rindul specialiștilor bulgari este 
așteptată cu mult interes evoluția gim
nastelor române (Elena Ceampelea 
și Cristina Doboșan) aflate și ele 
la prima participare la campionatul 
european, despre care se știe aici că 
sînt tinere și talentate.

Pregătirile menite să asigure o bună 
desfășurare a campionatului sînt ter
minate. In toate părțile orașului se pot 
vedea frumoasele afișe ale apropiatei 
competiții. Televiziunea bulgară a in
clus în programul său din 22 și 23 
mai transmisii directe din sala „Uni
versiada".

de efort, fără urmări însemnate care 
să-i scadă potențialul. Să fi fost vorba 
doar de o conservare a forțelor pen
tru alte întreceri ale anului sau de 
faptul că nu și-a revenit complet 
după efortul făcut în sezonul trecut? 
Mobilizat, Moiceanu a răspuns luni 
printr-o acțiune la nivelul pretențiilor 
pe care le avem față de el și, firește, 
prin aceasta a șters o parte din impre
sia nefavorabilă. Zanoni și Ardeleanu 
și-au făcut datoria respectând sarcinile 
date de antrenorul Golgoți. Ei au făcut 
eforturi deosebite pentru a fi la înăl
țimea exigențelor. In schimb Ziegler 
și în special Stoica au rămas datori 
echipei. Ei sînt atît de anonimi încât 
de multe ori ne punem întrebarea 
dacă fac într-adevăr parte din lotul ru
tierilor... După părerea noastră, în viitoa
rele etape pe umerii lor trebuie să 
cadă în mod deosebit greul cursei.

Ce șanse avem ? La echipe pu
tem lupta — deși este foarte, foarte 
greu — pentru a intra între primele 
5 formații. Aceasta, repetăm, cu con
diția ca Stoica și Ziegler să-și aducă 
contribuția ca ceilalți, să meargă la 
nivelul etapelor bune.

Marea șansă o deținem însă la indi
vidual prin Dumitrescu. Ajutat de e- 
chipă, el poate prelua tricoul galben 
de la Lebedev. Problema se pune însă 
numai în sensul de a-1 apăra pe Dumi
trescu de atacul polonezilor, care vor 
încerca în etapele de pe teritoriul 
țării lor să-l ducă spre victorie pe 
Zielinski. Este, firește, greu. Dar care 
victorie se obține cu ușurință? In am
bele cazuri este necesar efortul co
lectiv, al tuturor celor șase cicliști 
care alcătuiesc echipa noastră națio
nală.

Azi, pe rutieri îi așteaptă o- zi grea, 
cu două etape care însumează 266 
km. Deși sînt deosebit de dificile, a- 
ceste etape ne pot aduce mari satisfac
ții, pentru faptul că traseul traver
sează din nou munții și atît Lebedev 
cît și Zielinski sînt mai slabi decît 
Dumitrescu la cățărare. La fel ca și 
cititorii, și noi așteptăm cu nerăbdare 
desfășurarea acestor etape pe care le 
reamintim : Tatranska Lomnica—Biel- 
sko-Biala (178 km) și Bielsko-Biala— 
Cracovia (88 km).

• La Leipzig, unul din cei mai 
buni sprinteri ai R.D. Germane, Lof- 
fler, a debutat în acest sezon cu tim
pul de 10,4 m la 100 m plat.

• Sportiva vest-germană Koloska, 
în vîrstă de 20 de ani, a aruncat 
sulița la 56,20 m.

• La Bmo, discobolul Ludvik Da- 
nek a obținut o remarcabilă perfor
manță aruneînd 61,05 m la disc.

• în cadrul unui concurs desfășu
rat la Paris, cunoscutul alergător 
francez Michel Jazy a parcurs 3 000 m 
în 8:01,8.

• în 
speranță a U.R.S.S. la 
înălțime, 
cent 2,10

• In cursul meciului 
ford — Cambridge (79—74) Mottley 
a parcurs 440 yarzi în 46,3 (nou re
cord englez). Sprinterul Archer (Ox
ford) a realizat pe 100 yarzi timpul 
de 10,0.

• PAUL WILSON, elev la liceul 
din Warren (California), este cel mai 
tînăr săritor cu prăjina din lume 
care a depășit granița celor 5 m. El 
s-a afirmat la începutul sezonului tre
cut cînd, în cadrul unui concurs șco
lar, la numai 16 ani, Wilson a trecut 
peste ștacheta ridicată la 4,57 m. După 
ce a adoptat prăjina din fibre de 
sticlă, tînărul atlet a progresat rapid. 
La sfîrșitul anului 1964, Wilson 
figura pe locul 28 pe lista celor 
mai buni săritori cu prăjina din

localitatea Leselidze, noua 
săritura în 
a sărit re-atletul Kutianin 

m.
atletic Ox-
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WILSON

lume 
buni 
probă, cu o performanță de 4, 
In primăvara acestui an, Will 
debutat cu o săritură de 5 mm 
după cîteva zile, de una de 5,( 
Specialiștii văd în tînărul de 1 
pe succesorul lui Pennel și Hi

• întrerupte din cauza p 
campionatele de atletism ale Z 
cii de sud au fost reluate la 8 
Janeiro. Rezultate înregistrate 
mg — Moldonado (Venezuela) 
3000 m obst. — Amaizon (Arge 
9:03,0; disc — Alexandro (Âr 
na) 48,25 m; înălțime femei — 
ceidao (Brazilia) 1,69 m.

• La un concurs organizat la 
nut (California) atletul amt 
Burke a aruncat ciocanul la 67, 
(record personal). Cu acea:. rezul 
l-a întrecut pe recordmaTăi mc 
al probei, Harold Connolly, ci 
obținut 67,33 m.

și pe locul 16 pe lista cele 
specialiști americani la a

Trăgătorii români
la concursul internațk

de la Plzen
PLZEN, 18 (prin telefon). — La 

cursul internațional de tir car 
desfășoară în localitate sportivi 
mâni’ n-au reușit să se clasez 
locuri fruntașe. Singurul sportix 
mân care s-a clasat printre fru 
a fost Ioana Soare, care a ot 
locul III la proba de 60 focuri cit 
Rezultate foarte slabe au ob 
pistolarii Claus, Pieptea și Flan 
pol.

REZULTATE: 60 focuri culcat 
ziția seniori — 1. U. Mitschke (R. 
591 p„... 23. G. Iulian 570 p.; ț 
precizie — 1. J. Gutovski (U.R 
559 p„... 21. A. Claus 533 p. 2 
Pieptea 529 p. ‘~'
520 p.; 
3x40 
(U.R.S.S.) 1155 p.

27. N. Flamar 
armă liberă calibru r 

focuri — 1. V. Ljasi 
, _____ ) 7777 23. I, Georo
1110 p.î 60 focuri poz. culcat stă, 
— 1. R. Visnevski (R.D.G.) 590 
3. Ioana Soare 587 p.î 60 focuri ct 
juniori — 1. H. Kreuzig (R.D.G.)f 
p.,„. 5. D. Becea 583 p.,„. 8. 
Harsani 579 p.

ȘTIRI • REZULTATE • STIR:
FOTBAL : Astăzi, la Londra, finala

.Cupei cupelor".

Prima dintre finalele competițiilor 
oficiale de fotbal din acest an, finala 
„Cupei cupelor", se dispută azi la 
Londra. Se întîlnesc echipele Westham 
United și Miincheii 1860. Iată cum 
s-au calificat în finală cele două for
mații : Miinclien I860: 4—0 și 6—0 cu 
LTnion Luxemburg ; 1—1 și 1—0 cu 
F. C. Porto; 4—0 și 0—0 cu Legia 
Varșovia ; 0—2, 3—1 și 2—0 cu F. C. 
Torino ; Westham United 1—1 și 1—0 
cu La Gantoise; 2—0 și I—2 cu Spartak 
Sokolovo Praga ; 2—1 și 4—3 cu Sport 
Lausanne ; 1—1 și 2—1 cu Real Sa
ragossa. Finala de azi va consemna 
terminarea celei de a V-a ediții a

„Cupei cupelor", la care au luat star
tul 29 de echipe. Iată cîștigătoarele 
și numărul echipelor participante la 

  Fio- 
Atle- 

echipe), 1962—63 : 
\ 1963—64:

(29 echipe).
unui concurs de

și numărul echipi 
primele patru ediții : 1960—61 
rentina (10 echipe), 1961—62 : 
tico Madrid (23 ’ Ț "
Tottenham (24 echipe), 
Sporting Lisabona

CU PRILEJUL 
atletism desfășurat la Beverlex Hills, 
tînărul student, în vîrstă de .19 ani, 
Cerulla, a parcurs 110 m garduri în
13.5 (cea mai bună performanță mon
dială a sezonului). Cerulla are o înăl
țime de 1,90 m și 95 de kg. Pe locu
rile următoare s-au clasat Don Shy—
13.6 și Reger Mann — 13,7. Alte re
zultate : lungime Stenius — 7,91 m; 
greutate Steinhauer 19,28 m ; înălțime 
Barell 2,15 m : 100 yarzi Jerome 9,5.

Baschetbaliștii noștri s au comportat bine,
dar mai au ac lucru

De vorbă cu antrenorul VASILE POPESCU la
Baschetbaliștii români și-au încheiat 

meciurile internaționale de verificare 
în vederea campionatului european din 
U.R.S.S. cu un bilanț pozitiv: victo
rii asupra reprezentativelor Poloniei, 
Greciei și Bulgariei, înfrângere la li
mită în fața echipei R. D. Germane, 
toate partidele fiind susținute în de
plasare.

In legătură cu ultimele meciuri ale 
sportivilor noștri, i-am solicitat păre
rea antrenorului Vasile Popescu, îna
poiat cu echipa chiar ieri de la Atena.

— Care a fost punctul forte al for
mației ?

— Apărarea I Sistemul combinat 
(zonă—om la om) în funcție de sis-

temui de atac i 
hilar ea în mare 
pătrunzătorilor și jucătorilor cu preci
zie în aruncările la coș de la distanță. 
S-a vădit faptul că acest sistem spo
rește încrederea jucătorilor în forțele 
proprii și îi face mai activi în apărare, 
mai „agresivi". Cît privește atacul, 
mai slab în primele jocuri, a început 
să se contureze în ultima vreme. Re
marc progresul în colaborarea dintre 
pivoți, ceea ce a constituit, de altfel, 
cheia succesului în partida cu Grecia.

— Cei mai buni jucători ?
— Albu, Novacek, Demian și Spiri

don au fost jucătorii de bază. Nosievici 
a corespuns în parte, iar Nedef și 
Cristian Popescu, ușor accidentați, nu

advers a permis ani- 
‘ măsură a pivoților,

inapoierea de la Atena
au putut fi utilizați decît foarte puțin. 
Îmbucurătoare comportarea rezerve
lor Jean Ionescu si Aurel Popooici.

— Ce v-ați propus să lucrați pînă 
la plecarea la „europene" ?

— Îmbunătățirea contraatacului (în 
sensul de a-l folosi cu regularitate .și 
nu doar de citeva ori în cursul unui 
meci) și a circulației ofensive. Și, bine
înțeles, exersarea aruncărilor la coș în 
condiții cit mai apropiate de ioc. In 
încheiere, vreau să menționez că re
zultatele din ultima vreme ne bucură, 
dar în același timp ne îndeamnă să 
muncim cu mai multă rivnă și serio
zitate pentru ca la campionatul euro
pean să ne prezentăm cît mai bine 
pregătiți (D. ST.).

s
SPORTIVI din 33 de țări și-au 

nunțat participarea la campions 
mondiale de lupte libere, care voi 
vea loc la începutul lunii iunie, îi 
rașul englez Manchester. Printre ț: 
înscrise se numără Japonia, U.R- 
R. P. Română, R. P. Ungară, It 
R. P. Polonă, Franța, S.U.A., Sue 
R. D. Germană. R. F. Germans 
altele.

în zilele de 1 și 2 iunie vot- ' 
loc preliminariile, iar în seara A 
de 3 iunie vor fi cunoscuți noii c 
pioni ai lumii

ATLEȚII sovietici și-au început ț 
gătirile în vederea „Cupei Europ 
Intr-un concurs desfășurat la MoscC 
cunoscuta săritoare în înălțime Ta 
Cencik, cîștigătoare a medaliei 
bronz la J. O. de la Tokio, a tre 
peste ștacheta ridicată la 1,76. Spori 
sovietică a încercat să stabilească 
nou record unional (1,79), dar tei 
tiva ei a eșuat.

OFICIALITĂȚILE sportive 
Franța și Mexic poartă în prezent i 
cuții în vederea unei întîlniri intei 
ționale între sportivii celor două ț 
care ar urma să aibă loc în octoml 
la Ciudad de Mexico, orașul ga 
al viitoarei Olimpiade de vâră. Ir 
nirea dintre sportivii francezi și mi 
câni urmează să aibă loc la l 
atletism, ciclism, scrimă și natatie.

Forurile franceze au comunicat 
vor deplasa la Mexico și o deleg: 
de medici specialiști care să studi 
clima și alimentația din această I 
pentru a-și organiza pregătirile per 
J.O. Delegația de medici sportivi 
fi alcătuită dintr-un specialist can 
log, un biolog și un medic patolof

ÎNTR-UN MECI de box cont 
pentru titlul mondial la categoria 
coș, japonezul Harada l-a învins 
puncte după 15 reprize pe dețir,< 
titlului, brazilianul Eder Jofre. Mei 
a avut loc în sala gimnaziului din < 
șui Nagoya, în fața a peste 12 000 
spectatori.
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