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Din viața organizației noastre

lai multă preocupare pentru calitate
Pe marginea Conferinței regionale UCFS lași —

O dată cu venirea 

primăverii, în Ciș- 
migiu au început 
ți pasionantele în

treceri de șah

Foto: P. Romoșan

rat și interesant este tabloul 
or prefaceri moldovene. Evi- 
în condițiile continuei dez- 

ri economice și culturale, e- 
țla fizică și sportul, ca fac- 
impo%anți de educare a ti- 
generații și întărire a sănă- 
pătrund tot mai mult, în 

ite chipuri, în viața unor 
tot mai largi de oameni ai 

•ii, a întregului tineret, 
această direcție, darea de 

prezentată la recenta con
tă regională UCFS Iași de 

tov. GHEORGHE TATU, 
^dinte al Consiliului regional, 
inia preocuparea organelor 
ganizațiilor UCFS din această 
me de a face să crească tot 

mult numărul membrilor
S angrenați în multiplele for- 
de practicare a exercițiilor fi- 
și sportului, potrivit vîrstei, 
udinilor și preferințelor fie- 
ia.

cuvîntul său, tovarășul A- 
I LEICA, membru supleant 
:.C. al P.M.R. și secretar al 
iitetului regional Iași al PMK.

a adus conferinței salutul 
ului Comitetului regional de 
id, a făcut o amplă analiză a 
teii desfășurate de organele și 
inizațiile UCFS. insistind în. 
»ebi asupra modului cum s-aa 
izat în regiunea Iași sarcinile 
Site din Salutul C.C. al P.M.R.. 
siliului de Stat și Consiliului 
Miniștri adresat Conferinței 
țară a UCFS.
orbitorul a apreciat ca poziti- 
munca desfășurațăde orga- 

• și organizațiile 'UCfl’S?"Bllar în 
iași timp a scos în evidență 
urile care se mai manifestă 

Insistat asupra sarcinilor de 
care trebuie să ducă la con

ta dezvoltare a activității spor- 
ieșene.

rezentăm în cele ce urmează o 
eză a principalelor probleme 
ectate atît în darea de seamă, 
și în cuvîntul participanților.

re mari da. dar să nu uităm 
calitatea

abloul realizărilor este într-a- 
ăr de dimensiuni mari și de- 
nstrează din plin succesele ob- 
îte de organele UCFS care, 
> conducerea organelor șl or- 
tizațiilor de partid din regiu- 
t Iași, au desfășurat în ultimii 

o muncă' tot mai rodnică, 
eva mărturisiri. In 1964, aproa- 

300 000 de participanți la ex- 
•sii, circa 250 000 de tineri — 
.eosebi în mediul sătesc — au 
t parte la duminicile cultural- 
>rtive, 28 000 de tineri au deve- 

purtători ai Insignei de Doli- 
ortiv, Spartachiada republica-

oalele campionatelor 
epublicane școlare 

de volei
Finalele campionatelor re- 
iblicane școlare de volei 
r avea loc la Toplița de la 
iunie la 4 iulie, iar cele 

: echipelor Ș.S.E. — la Pia- 
i Neamț, In zilele de 21—25 
'ie. 

Unul din cele mai disputate asalturi din semifinale... 
Pe planșe Ileana Drîmbă și Valentina Prudtkova 

Foto : T. Roibu

nă, organizată în regiunea Iași 
la 13 ramuri sportive, a reunit la 
start 280 000 de participanți. Ca 
urmare a acestei bogate activi
tăți de mase, completată și cu 
numeroasele campionate raionale 
și regionale de seniori (din pă
cate, mai puține de juniori) a 
crescut și nivelul mediu al valo
rii sportului ieșean exprimat con
cludent în două cifre: 1962=1800 
sportivi clasificați; 1964=5460 spor
tivi clasificați (dintre care 14 
maeștri ai sportului și 128 cat. I).

O contribuție mai activă la a- 
ceste realizări au avut în spe
cial CSMS (care coordonează 104 
asociații sportive din orașul Iași» 
și consiliile raionale UCFS Bîrlad 
și Pașcani.

0 EXCELENTĂ 
DEMONSTRAȚIE

DE BASCHET
„AII Stars**—Selecționata 
divizionară 122-80 (64-36)

La un an interval. suporterii 
sportului cu mingea la coș au a- 
vut din nou ocazia de a ve
dea o selecționată a celor 
mai buni profesioniști din 
S.U.A. N-a fost decît partial 
o revedere : alți oameni, dar a- 
celașl baschet de nivel ridicat. 
Adevărat, spectacolul a cedat 
din pondere, fată de anul trecut, 
în favoarea baschetului „compe- 
tițional”, la rezultat. Asta n-a 
fost însă decît spre cîștigul ce
lor realmente interesați în pro
gresele jucătorilor noștri. In 
mod special trebuie să remarcăm 
apărarea oaspeților, deseori prac
tic de netrecut. A remarca pe 
cineva dintre „stele” e un lucru 
greu. Și, totuși, o excepție — 
Hal Greer, care a demonstrat ab
solut toată gama tehnică a aces
tui spoit.

Desigur, selecționatei noastre 
nu i se puteau pretinde o victo
rie și nici o diferență de scor 
mult mai mică. Ni s-a părut însă 
că există unele deficiențe în cir
culația mingii șl a jucătorilor (în 
treacăt fie spus, zgura din „pot
coavă” n-a fost prietena basche
tului...) și, cam prea accentuată, 
o nejustificată emotivitate. Sco
rul de 122—80 (64—36) în favoarea 
selecționatei americane a fost 
realizat de Costello (12), Embry 
(14), Gambee (16). Greer (24), Ho
well (6), Meschery (18), Ohl (26), 
Thurmond (4), Schayes (2) pentru 
oaspeți, Novacek (6), Nedef (4). 
Popescu (2), Savu <6), Spiridon 
(6), Albu (20). Nosievici (11), Ie- 
cheli (6) Ioneseu (4) Demian 
(11), Popovici (2), Novac (2) pen
tru Selecționata divizionară. Bun 
arbitrajul cuplului dr. Dan Chl- 
riac — Constantin Armășescu.

Azi, „AII Stars” evoluează la 
Brașov, în compania unei selec
ționate locale.

GH. RUSSU - ȘIRIANU
In fotografie : Duel la... altitu

dine : Nate Thurmond (2,10 m) 
în luptă cu Horia Demian (2,00 m)

Foto : A. Neagu

Mai mulțî vorbitori au arătai 
însă că toa*e aceste succese nu 
dau dreptul activiștilor, organelor 
UCFS din regiunea Iași să se de
clare pe deplin mulțumiți, deoa
rece în domeniul activității spor 
tive de mase se manifestă încă 
evidente lipsuri.

Astfel, deseori, realizarea sar
cinii de a mobiliza un număr cit 
mai mare de participanți în di
verse competiții de mase fără a 
ține cont de baza materială

TRAIAN BARBU
(Continuare în pag. a 2-a)

REPROGRAMAREA 
UNOR MECIURI DE 

VOLEI

La F .R. Volei au fost repro- 
gramate luni o serie de partide 
masculine din campionatul repu
blican de categorie A la seria I, 
și anume : Știința Galați — Rapid

Turneul internațional de scrimă de la București
Prima cîștigătoare - floretista Elisabeta Czimerman (Polonia)

Concursul internațional de 
scrimă de la București, cu 
participarea reprezentativelor 
Bulgariei, R. D. Germane, Po
loniei, Ungariei, U.R.S.S. și Ro
mâniei a început marți în sala 
Floreasca, o dată cu proba de 
floretă fete, individual. S-a tras 
după formula „clasică" : două 
tururi preliminarii, două semi
finale de 6 și o finală (turneu) 
de 8.

Primul tur a consemnat o 
singură surpriză : eliminarea Ma
rinei Stanca. Apoi, în turul II, 
rămîn Samușenko, Szalontav, Ur- 
banska și trăgătoarele noastre 
Manuela Chira, Ana Ene și Su- 
zana Tasi.

Din semifinale lucrurile au 
început să se complice. Olga 
Szabo, de pildă, n-a reușit să 
realizeze decît două victorii, la 
Czimerman și Prudtkova, în 
ambele cazuri cu 4—2. Și totuși 
ea s-a calificat în finală da
torită... Iuditei Pop, care, între- 
cînd-o pe Prudtkova (4—2) a 
scos-o din concurs ; trăgătoarea 
sovietică acumulase același nu
măr de victorii cu Olga Szabo, 
dar floretista noastră a fost su

perioară la tușă... Din aceeași 
semifinală, împreună cu Prudt
kova a rămas Ileana Drîmbă. 
Pentru finală s-au calificat : 
Czimerman, Mendelenyi, Pop și 
Szaho.

Probleme grele au fost de re
zolvat și în cealaltă semifinală, 
în care Maria Vicol a plecat 
slab, cu două înfrîngeri, la Eca- 
terina Iencic și Wanda Kasz- 
marczyk-Fukala (cu același scor, 
4—2). Cealaltă trăgătoare a tă
rii noastre, Iencic, a scos trei 
victorii : 4-—2 cu Vicol și Do- 
moiky-Szakovitz și 4—1 cu Ma- 
rosi. După aceea însă ea a slăbit 
ritmul (poate prea sigură de ca
lificare), cedînd ultimele asal
turi, la 0, în fața Fukalei și a 
Gorohovei, Vicol, ulterior și-a re
venit, obținînd două prețioase 
victorii, Ia Szakovitz (4—3) și 
Marosi (4—1). Dar, pentru a de
veni finalistă, ea trebuia să ter
mine învingătoare și asaltul ul
tim cu Gorohova. A fost un 
salt de uzură nervoasă, în care 
reprezentanta țării noastre a 
punctat mai clar și a cîștigat 
la limită : 4—3.

Pentru finală s-au calificat:

Buc. (se joacă mîine, joi 27 mai), 
C.S.M.S. Iași — Rapid Buc. (sîm- 
bătă 29 mai), Știința Cluj — Trac
torul Brașov (joi 3 iunie), Rapid 
Buc. — Dinamo Buc (duminică 
6 iunie), Dinamo Bihor — Rapid 
Buc. (miercuri 23 iunie), Minerul 
B. Mare — Rapid Buc. (vineri 25 
iunie). Primele echipe sînt gazde.

AZI SI MÎINE, 
JOCURI DE HANDBAL

Astăzi, începînd de la ora 17, 
pe terenul Progresul din Capi
tală, >e va desfășura jocul Pro
gresul București — S.S.E. Petro- 
șeni, iar mîine la Brașov partida 
dintre Rulmentul Brașov șfi Știin
ța Galați. Ambele întîlniri se dis
pută în cadrul seriei a ll-a a 
campionatului feminin.

Speranțe 
hunedorene

HUNEDOARA. — Șiruri 
nesfltjpte de vagoane în- 
cărcat&vpu oțel, tontă sau 
minereul alunecau pe șine in
tr-un continuu du-te-vino. Si- 
derurqiștii, angrenați in 
munca entuziastă pentru În
deplinirea noilor angajamen
te luate in cinstea Congre
sului al IV-iea al partidului. 
Înscriu pe harta combinatu
lui noi indici ai sîrguin(ei.

La unul din cele mai mari 
laminoare, maistrul principal 
NICOLAE SUCIU primește 
drapelul de evidenția). Mun
citorii laminorului de 650 
mm Iși felicită maistrul, îl 
te licită pe omul care pri
mește prețuirea muncii sale.

Gorohova, Fukala, Szakovitz și 
Vicol. Iencic a rămas avînd un 
tușaveraj mai slab. în timp ce 
Marosi, cea de a 6-a semifina- 
listă, neavînd nici o victorie, nu 
a mai intrat în discuție.

Finala a dat cîștig de cauză 
floretistei poloneze Elisabeta 
Czimerman. Olga Szaho a ob
ținut 4 victorii (4—0 cu Goro
hova, 4—2 cu Mendelenyi, Vi
col și Pop), la fel ca și Maria 
Vicol (4—1 cu Mendelenyi și 
Pop, 4—2 cu Fukala și 4—3 cu 
Szakovitz). Clasament : 1. Eli
sabeta Czimerman (Polonia) 
6 v.; 2. losefina Szakovitz (Un
garia) 5 v. ; 3. Galina Gorohova 
(U.R.S.S.) 5 v. ; 4. Olga Szaho 
(România) 4 v. ; 5. Maria Vi
col (România) 4 o.; 6. Wanda 
Fukala (Polonia) 3 v.; 7. Ta- 
masne Mendelenyi (Ungaria) 1 
v. ; 8. Judith Pop (România) 0 v.

Miercuri — proba de floretă 
fete, echipe. Iată și restul pro
gramului : joi — floretă băieți, 
individual ; vineri — floretă bă
ieți, echipe ; sîmbătă — spadă, 
individual și sabie, individual 
(serii) ; duminică — spadă, e- 
chipe și sabie, individual (fina
lă) ; luni —> sabie, echipe,

LA VOLEI : PETROLUL 
PLOIEȘTI — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA (m) 3—0

IERI LA PLOIEȘTI, în meci de 
categorie A (seria I) la volei, 
Petrolul — Știința Timișoara (M) 
3—0 (6 7, 14), după un joc în
care gazdele nu au strălucit, gre
șind mai ales la blocaj. (St. lo- 
nescu — coresp)

UNDE MERGEM?

SCRIMA : Sala Floreasca, de la 
ora 8 și 17 : Concurs internațio
nal de scrimă, cu participarea 
unor sportivi din Bulgaria, R.D. 
Germană. Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și România (proba de 
floretă fete-echipe).

REPORTAJUL

...Printre norii de fum stră- 
băteau ulțimele raze ale zi
lei. Copii cu cravate roșii se 
grăbeau spre Școala medie 
nr. 1. Aici, intr-o sală de 
sport, li aștepta Nicolae Su
ciu cu o nouă surpriză : con
fecționase un dispozitiv în 
măsură să-i ajute pe copii în 
Învățarea „topspinului", lo
vitura care Ie-a adus jucăto
rilor asiatici supremația In 
tenisul de masă. Da, mais
trul de la laminorul de 650 
mm intră acum în „schim
bul" muncii sportive. 46 de 
copii ai siderurgiștilor vin 
să pătrundă tainele jocului 
cu mingea de celuloid și 
Nicolae Suciu le pregătise un 
nou „capita " de studiu...

Mă așezasem intr-un colț 
al sălii și-i priveam atent 
pe micuții jucători. Acum, 
clnd râsioiesc însemnările, 
nici nu știu Ia care din ele 
să mă opresc mai lntlt.

— Priviți-1 pe băiețelul de 
la masa a doua I — Îmi spu
ne la un moment dat mais
trul Suciu, arătindu-mi un 
puști stăbuf dar plin de nerv, 
ce trimitea mingea cu repe
ziciune clnd intr-un colț, 
clnd In altul al mesei. 
E Gheorghe Isac, fiul u- 
nui încărcător de la fur
nalul nr. 4. Iarna tre
cută a participat la un con
curs pe țară organizat la 
Brașov si s-a clasat pe locul 
8. Este una din speranțele 
mele.

— Puteți să-mi arătați și 
alte „speranțe" ? — l-am
Întrebat.

— Sigur că da I In toți îmi 
pun speranțe. Unii au și 
reușit, în puținul timp de 
cînd mă ocup de ei, să le 
confirme în parte. De pildă, 
Natalia, fiica operatorului 
chimist Bălan de la uzina

COSTIN CHIRIAC

(Continuare în pag. a 2-a)



JOCURI DISPUTATE IN SERIA A ll-A
A CAMPIONATELOR REPUBLICANE

In seria secundă a campionatelor republicane, fcare 
se încheie la sfîrșitul acestei săptâmîni, s-au înregistrat 
duminică următoarele rezultate :

MASCULIN : C.S.M.S. Iași — Știința București 15—18 
(8—7). Meciul a fost viu disputat, studenții cîștigînd în final datorită unei 
pregătiri fizice mai bune. (E. Ursu — ooresp.) ; Cauciucul Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Uej— Tehnometal Timișoara 21—19 (14—10). Repriza secundă a fost 
mai echilibrată. In min. 44 scorul era <ie 16—16. (A. Andronescu, Gh. Grunzu 
— coresp.); Rafinăria Teleajen — Voința Sibiu 30—13 (14—9); Recolia 
llălchiu — C.S.M. Reșița 11—20 (4—9); Rapid București — Știința Cluj 
18—16 (10—8); FEMININ : Constructorul Timișoara — Știința Galați 
10—7 (5—6); S.S.E. Petroșeni — Voința Sighișoara 6—5 (4—2); Favorit 
Oradea — Rulmentul Brașov 5—6 (2—4). Partidă foarte disputată. In 
repriza secundă gazdele au ratat 2 lovituri de la 7 m. (I. Boitoș — coresp.); 
Recora Mediaș — Progresul București 9—10 (5—4). Deși cu efectivul in
complet, echipa bucureșteană a realizat o meritată victorie. Electromagnetica 
București — Voința Odorhei 11—10 (3—6). Am asistat la un joc foarte 
disputat. In repriza secundă au abundat duritățile, în care au „excelat" 
oaspetele. Cele mai „dure" jucătoare 
E. Drăgulescu (Electromagnetica).

M. Mathias-și M. Miklos (Voința) Și

„CUPA STEAUA"

Alergătorii 
seniori

au ramas 
datori

_ Peste 150 de cicliști din Capitală 
Si din provincie s-au aliniat duminică 
la startul „Cupei Steaua“, competiție 
disputată pe șoseaua București—LÎr- 
eiceni. In cea mai importantă probă, 
cea a seniorilor, alergătorii s-au „sus
pectat" reciproc fără să întreprindă 
weo acțiune hotărîtoare.

Ială rezultatele: seniori 90 km — 
1. Gh. Bădără (Dinamo) 2hl8:09; 2. 
M. Rîndașu (Voința PI.) ; 3. E. Rusu 
(Dinamo) același timp ; 4. N. Ciumeti 
(Dinamo) la 2 sec; C.
(Steaua) la 43 sec; 6. V. Burlacu 
(Steaua) la 49 __ _ _
5(9 km — I. M. Beșleagă (Dinamo) 
lhl7:09; 2. Alex. Sofronie (S.S.E. I) 
la 10 sec; 3. D. Dumitrescu (S.S.E. I) 
ia 1:41. Juniori cat. a II-a 30 km. — 
1. D. Radu (Steaua) 51:20; 2. I. Flo- 
rea (Olimpia) ; 3. FI. Wegoescu
(Steaua) același timp. Biciclete de 
semicurse 20 km. — 1. Gh. Istrate 
(S-S.E. nr. II) 37:39; 2. M. Săvu- 
lescu (S.S.E. nr. II) ; 3. I. Ungureanu 
(S.S.E. nr. II) același timp. Biciclete 
de turism, 10 km — l.C. Vasile (Ci
nematografia) 20:28 ; 2. T. Nicolescu 
(Steaua) ia 1 sec; 3. P. Jimboreanu 
(S.S.E. nr. II) la 2 sec.

S. GREGORIAN

sec; 5. W. Eghet

sec. Juniori, cat. I

coresp.

TURNEELE DE CALIFICARE

deSIBIU. întrecerea a fost extrem 
echilibrată, trei din cele patru echipe 
participante acumulînd același număr 
de puncte. Iată rezultatele: Spartac 
-Constanța — C.S.O. Bai-a Mare 6—3 
(2—0) ; Institutul Pedagogic Cluj — 
C.S.M. Reșița 10—6 (4—5) ; C.S.O. 
Baia Mare — C.S.M. Reșița 11—6 
(4—5) ; Institutul Pedagogic Cluj — 
Spartac Constanța 9—7 (4—1) ;
C.S.O. Baia Mare —- Institutul 
Pedagogic Cluj 7—5 (5—4) ; Spar
tac Constanța — C.S.M. Reșița 
11—10 (5—4). Conform regula metiiu- 
lut s-a calificat echipa Spartac Con
stanța, din rîndurile căreia s-au remar
cat jucătoarele Pena și Nagili. (D. 
Solomei, I. Pietraru — coresp.).

PLOIEȘTI. Cele patru echipe femi
nine au dovedit o bună pregătire. Re
zultate : Partizanul roșu Brașov — 
S.S.E. Buzău 7—4 (4—2) ; S.S.E. nr. 2 
Bucureștii — Textila Buhuși 8—7 
(6—3); S.S.E. Buzău —' S.S.E. 
nr. 2 București 8—7 (4—3) ; Par
tizanul roșu Brașov — Textila Bu
huși 17—10 (6—6) ; S.S.E. Bu
zău — Textila Buhuși 11—4 (4—2): 
S.S.E. nr. 2 București — Partizanul 
roșu Brașov 14—14 (11—8). In acest 
joc elevele din București au ratai 5 
lovituri de la 7 ml (M. Popescu — 
coresp.).

TG. JIU. Echipa masculină Metalul 
Copșa Mică a manifestat o netă supe
rioritate, cîșiigind toate întîlrurile! 
Metalul Copșa Mica cu Voința Bucu
rești 12—10, cu I.T.C. Constanța 28— 
19, cu Cimentul Turda 27—14 ; Voința 
București cu I.T.C. Constanța 20—12, 
cu Gimentul Turda 26—12; I.T.C. Con

stanța — Cimentul Turda 12—17. (M. 
Băloi, P. Cristea — corespondenți).

MEDIAȘ. în localitate s-au desfă
șurat jocurile uneia din seriile rezer
vate echipelor masculine. Echipa cali
ficată nu este cunoscută, deoarece s-au 
făcut numeroase contestații, pînă la 
judecarea cărora rezultatele nu sînt 
definitive. Victoria în acest turneu a 
revenit echipei Timișul Lugoj, care nu 
a suferit nici o înfrîngere. Iată rezul
tatele : Timișul Lugoj — Electroputere 
Craiova 26—10 (13—5); IRTA Ora
dea — Alinerul Baia Mare 17—17 
(8—8) ; Minerul Baia Atare — Elec
troputere Craiova 19—15 (8—7) ; Ti
mișul Lugoj — IRTA Oradea 22—14 
(13—6) ; Timișul Lugoj — Minerul 
Baia Mare 19—13 (9—5); IRTA Ora
dea — Electroputere Craiova 11—12 
(4-5).
ȘTIINȚA TIMIȘOARA IN TURNEUL 

FINAL AL CAMPIONATULUI 
MASCULIN

BACĂU 25 (prin telefon). în loca
litate s-a disputat marți jocul restanță 
dintre echipele Dinamo Bacău și 
Steaua. Partida, de un nivel tehnic 
ridicat, s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 23—23 (11—11). (N. Papuc- 
corespondent).

Ca urmare a acestui rezultat în tur
neul final al campionatului masculin 
s-au calificat echipele : Dinamo Bucu
rești, Steaua, Dinamo Brașov și Știința 
Timișoara,

învingători în etapa a ll-a

a campionatului de motocros
Campionatul republican de motocros a 

continuat cu etapa a doua desfășurată 
duminică pe traseul amenajat pe dealul 
Gușterița din Sibiu. Cel peste 5 000 de 
spectatori au fost entuziasmați de cali
tatea curselor. Primii au intrat în luptă 
concurențil de la clasa 125 cmc. Princi
palii animatori ai cursei au fost dina- 
moviștil N. Dumitrache și D. Matei că
rora li s-a alăturat M. Șanta (Voința Si
biu). De-a lungul celor zece ture N. 
Dumitrache a controlat autoritar cursa 
și a cîștigat pe merit. CLASAMENT : 1. 
N. Dumitrache 8 puncte, 2. D. Matei 6 p, 
3. D. Luca (Steaua) 4 p, 4. E. Săndulescu 
(Loc. PI.) 3 p, 5. P. Ciobănescu (Ener
gia Cîmpina) 2 p, «. Gh. Dumitru (Auto
mobilul Buzău) 1 p. Clasament după 
două etape : 1. N. Dumitrache 16 p, 2. 
D. Matei 12 p, 3. E. Săndulescu 7 p, 4. D. 
Luca 6 p, 5. P. Ciobănescu 5 p. 6. C. 
Cepoi (Metalul) 1 p. 7 Gh. Dumitru 1 p.

La clasa 175 cmc s-au impus D. Io
nescu (Dinamo) șl Gh. Munteanu (St. 
roșu Brașov). Ei au susținut un duel e- 
puizant din care a ieșit învingător dina- 
movistul. Pentru locul 3 s-au luptat A. 
Nica (Metalul) și D. Nicu (Steaua). 
CLASAMENT : I. D. Ionescu 8 p; 2. Gh. 
Munteanu 6 p; 3. A. Nica 4 p; 4. D. Nicu 
3 p; 5. A. Popescu (Loc. PI.) 2 p: e. H. 
Marghiloman (Dinamo) 1 p. Clasament 
după două etape: 1. D. Ionescu 16 p; 2. 
D. Nicu 7 p: 3—4. Tr. Moașa și Gh. Mun
teanu (St. r. EVașov) 6 p; 5. A. Nica 5 p; 
6. FI. Davidescu (Poiana Cîmpina) 3 p; 
7—8. N. Sandu (Rapid Pitești) și A. ~ 
pescu 2 p; 9. H. Marghiloman 1 p.

In proba rezervată mașinilor de 
cmc cursa a avut două aspecte. In . 
ma manșă a condus Gh. Ion (Steaua) 
talonat de O. Ștefani (St. roșu Brașov) 
și E. Keresteș (Steaua), pînă în turul 5 
cînd primii doi s-au răsturnat Ia un vi
raj și Gh. Ion — accidentat —a fost o- 
bligat să abandoneze. Din acel

ment E. Keresteș, atacă în forță 
conducerea și termină manșa 
In manșa a doua E. Seiler conduc 
primele ture, dar nu poate să țină 
lui Ștefani. In urma acestuia se • 
luptă îndîrjită între Seiler, Kerest, 
O. Puiu (St. roșu Brașov) care și-a : 
un debut promițător la clasa 500 
CLASAMENTUL ETAPEI: 1. E. Ker 
8 p; 2. E. Seiler 6 p; 3. O. Ștefani
4. V. Sabo 3 p; 5. Al. Ionescu (St<j.. 
2 p; 6. o. Puiu 1 p. Clasament < 
două etape : 1. E. Keresteș 11 p; 1 
Ștefani 10 p; 3. Gh. Ion 8 p; 4. V. S
7 p; 5. E. Seiler 6 p; 6. Al. Ionescu - 
7. FI. Ștefan (Loc. Pl.) 1 p; 8. O. :
1 P-

La clasa 250 cmc M. Dănescu (Ste 
a demonstrat șl de data aceasta tale, 
și buna sa pregătire, care i-au asig’ 
un meritat joc I. Alături de el aml 
marcat evoluția alergătorilor Tr. M 
rie (Dinamo), Cr. Doviț (Metalul), P. - 
xlno (Steaua), M. Pop (Dinamo) și 
Șuier (Steaua). CLASAMENT : I. M. 
nescu 8 p; 2. Tr. Macarie 6 p; 3. 
Doviț 4 p; 4. P. Paxino 3 p; 5. Al. Ș
2 p; 6. M. Pop 1 p. Clasament după d 
etape : 1. M. Dănescu 16 p; 2. Cr. D
8 p; 3. Al. Șuier 8 p; 4. Tr. Macarie i '
5. P. Paxino 5 p; 6. I. Sas (Steaua) ț 
7. C. Coman (Poiana Cîmpina) 1 p; 8 
Pop 1 p. (I. D.).

Po-

500 
pri-

întrecerile juniorilor bucureșteni
Zilele trecute s-au desfășurat între

cerile din cadrul campionatului Capi
talei la juniori. S-au tras probele de 
armă standard 60 focuri culcat și 
3 x 20 focuri și armă sport 3 x 20 
focuri. Cu mici excepții, rezultatele nu 
s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Pe 
de altă parte, foarte mulți concurenți 
înscriși au absentat. Vina este a orga
nizatorilor deoarece au fixat concursul 
în perioadă de examene și colocvii la 
facultăți. De asemenea, trebuie să 
semnalăm faptul că arbitrajele au lă
sat de dorit. Armele nu au fost con
trolate înainte de concurs. Urmarea ? 
Trăgătorii de la Metalul aveau armele 
cu mulaje pentru mînă și patul pistol, 
semănînd cu cele libere, iar la armă 
sport au fost admise obrăzare contrar 
regulamentului. Cu aceste arme s-a 
tras și în alte concursuri fără ca ar
bitrii să se sesizeze.

(Urmare din pag. 1)

a combinatului, f 
cea mai bună elevă i 
A a Școlii de 8 ani 
acum nu a învins-o n 
centru. Jocul și-l bazi 
stăpinind destul de bi

Moi multă preocupare pentru calitate
(Urmare din pag. 1)

existentă, de numărul cadrelor existen
te, de capacitatea organizatorică a unor 
raioane, a dus la apariția unor manifes
tări de formalism, prin organizarea unor 
acțiuni de mintuială, „pentru a Îndepli
ni cifrele stabilite". De asemenea, o ca
racteristică negativă a multor asociații 
sportive o constituie LIPSA DE CONTI
NUITATE, organizarea de competiții nu
mai in cinstea zilelor festive, cu inter
vale de multe săptămini de inactivitate. 
Este evident că lipsa de continuitate di
minuează efectele pozitive ale exercițiu
lui fizic asupra dezvoltării organismului, 
Întăririi sănătății, iar lipsa de continui
tate in practicarea anumitor sporturi îm
piedică formarea deprinderilor tehnice 
elementare. De aci șl calitatea extrem 
de scăzută a unor campionate ale aso
ciației, a Spartachiadei și a altor com
petiții de mase, care nu au fost prece
date de o pregătire cit de cit a parti- 
cipanților respectivi.

In cuvîntul său, tov. ION BALAȘ, vi
cepreședinte al Consiliului General al 
UCFS, a subliniat necesitatea ca para
lei cu preocuparea pentru cuprinderea 
unui număr cit mai mare de tineri in 
practicarea sistematică a sportului, or
ganele și organizațiile UCFS să pună pe 
primul plan al preocupărilor din această 
etapă CALITATEA organizării competi
țiilor de mase, să țină seama mal mult 
de situația concretă a unor raioane; ac
tivitatea sportivă, felul și amploarea ei 
să fie in raport cu condițiile și tradiți
ile locale; să se combată goana după 
cifre umflate și tmeori goale de conți
nut, să se acorde o atenție sporită pre
gătirii temeinice a competițiilor de mase, 
oare prin organizarea lor, cu seriozitate 
și răspundere, trebuie să constituie un 
mijloc de atragere a tineretului spre 
această activitate.

Vorbitorul a subliniat, de asemenea, 
că pe baza sarcinilor cuprinse în Hotări- 
rea Conferinței pe țară a UCFS este 
necesar ca in marile asociații să se rea
lizeze o activitate sportivă bogată, eșa
lonată de-a lungul întregului an șl nu 
sporadic, așa cum se mai intimplă in 
unele locuri. Totodată, e necesar să 
intre în obișnuința asociațiilor sportive 
organizarea de mari competiții care să 
devină tradiționale și să constituie ve
ritabile sărbători sportive ale tineretu
lui (ex. primăvara: faza pe asociație a 
Spartachiadei și a diverselor campiona
te republicane; vara și toamna : cam
pionatul asociației, Insigna de polispor
tiv, acțiuni turistice și cicloturistice și 
altele, iar iarna Spartachiada de iarnă),

Conferința a apreciat că există condi
ții pentru a ridica nivelul activității 
sportive de mase, folosind mal național 
atât baza materială, cit ș! tradițiile lo- 
St|a •aistenwș.

școlare
Mai mulți vorbitori, printre care prof. 

Gheorghe Teșu, directorul școlii spor
tive de elevi din Iași, prof. Octavian 
Ungureanu, prof. Alexandru Meri că si 
alții s-au referit la necesitatea îmbună
tățirii activității asociațiilor sportive șco
lare, care în multe școli se situează la 
un nivel necorespunzător, astfel că a- 
cestea nu-și îndeplinesc rolul pe care-1 
au în creșterea, educarea și fortificarea 
tinerei generații, nu contribuie îndea
juns la creșterea sportului de perfor
manță, deși sînt principala lui pepinieră.

Cu mult interes a fost ascultat cuvîn
tul tov. Anatolie Lupșn, vicepreședinte 
al Comitetului executiv al Sfatului popu
lar regional Iașî, care a remarcat jus
tețea unor critici adresate activității 
sportive școlare, scoțînd în același timp 
în evidență largile posibilități existente 
pentru a se realiza, în colaborare cu or
ganele UCFS, o mai bogată activitate 
sportivă școlară.

Participanții la discuții au subliniat și 
necesitatea de a îmbunătăți nivelul or
ganizării și desfășurării campionatelor 
școlare și studențești, ridicarea nivelu
lui performanțelor și recordurilor șco
lare și universitare.

Hotărîrea adoptată de conferința re
gională prevede că organele și organi
zațiile UCFS din regiunea Iași, în cola
borare cu secțiile de învățămînt ale sfa
turilor populare, să acorde un ajutor 
mai sistematic asociațiilor sportive șco
lare și să acționeze în comun pentru 
terminarea acțiunii de amenajare de 
terenuri sportive simple în curțile sau 
pe locurile din preajma școlilor și să 
acorde un ajutor mai eficace școlii spor
tive de elevi și școlii cu program spe
cial de educație fizică din orașul Iași, 
care au un important rol în depistarea 
și formarea tinerelor talente din mediul 
școlilor.

îmbunătățirea procesului instructlv-
educativ In secții, cheia creșterii

performanțelor sportive
Cu multă competență și simț de răs

pundere au fost dezbătute apoi multi
plele probleme ale sportului de perfor
manță.

Au fost scoase în evidentă rezultatele 
promițătoare obținute în ultimul 
de secțiile de rugbi, gimnastică, 
tism, box,
ca rod al muncii duse cu pricepere și 
jxasiime de antrenori ca Octavian Ungu-

timp 
atte

st Mimă și călărie ale CSMS,

reanu (gimnastică), Al. Carnabel (rugbi), 
Puică și Al. Merică (atletism), Ambruș 
(box) și alții.

Ca urmare a muncii desfășurate de 
comisiile regionale pe ramură de sport, 
de birourile unor secții, regiunea este 
astăzi prezentă intr-un mare număr de 
campionate republicane, sportivii ieșeni 
obținînd o serie de performanțe remar
cabile. Numai în cursul anului 1964 au 
fost doborîte peste 60 de recorduri re
gionale și 20 republicane, iar 15 sportivi 
ieșeni au îmbrăcat tricoul diferitelor re
prezentative ale țării .

Pe lingă rezultatele pozitive au fost 
însă scoase în evidență și serioase lip
suri privind selecția, efectivele reduse 
ale unor secții de performanță, calitatea 
procesului instr uctiv-educativ, numărul 
insuficient de antrenamente și alte ase
menea carențe care frînează afirmarea 
mai puternică a sportului ieșean și fac 
ca — în prezent — contribuția acestuia 
la ridicarea sportului de performanță la 
nivelul cerințelor internaționale să nu 
fie încă pe măsura condițiilor și a aș
teptărilor.

Există încă din partea unor antrenori 
tendința de complacere în mediocritate, 
iar organele care conduc secțiile de per
formanță nu manifestă întotdeauna exi
gența necesară.

Multe recorduri regionale la atletism 
datează de ani îndelungați și se situea
ză la o distanță extrem de îndepărtată 
de cerințele actuale: 30 m la suliță fe
mei; 34:32,0 la 10 000 m și altele. Pe bună 
dreptate a fost criticată comisia regio
nală de atletism pentru faptul că orga
nizează destul de puține concursuri, iar 
cele destinate fie obținerii de clasificări 
sportive, fie doborîrii unor recorduri, 
aproape că nici nu se mai știe de cînd 
n-au avut Ioc.

Numeroși profesori de educație fizică 
nu-și aduc încă o contribuție corespun
zătoare în ridicarea nivelului performan
țelor ieșene.

Deosebit de semnificativă este situa
ția existentă în gimnastică, unde deși 
activează un număr de 25 de profesori 
de educație fizică cu specializarea gim
nastică, totuși aportul multora dintre a- 
ceștia este minor chiar în școlile unde 
muncesc (Valentin Zugrăvescu, Valeria 
Suteu, Lavinia Lazăr etc).

Referindu-se la activitatea sportivă de 
performanță, în cuvîntul său tov. Ion 
Balaș a arătat că organele și organiza
țiile UCFS trebuie să considere crește
rea continuă a calității muncii în do
meniul sportului de performanță ca o 
sarcină permanentă și de prim ordin în 
rezolvarea căreia sâ-și mobilizeze toate 
forțele pentru continua ridicare a nive
lului campionatelor și recordurilor re
gionale, pentru îmbunătățirea reprezen
tării în campionatele republicane, pen
tru o reprezentare mai activă și valo
roasă a regiunii Iași in activitatea spor
tivă « țării.

Rezultate : armă 
standard 60 -focuri 
culcat, juniori : 1. 
B. Csegezi (Steaua) 
563 p ; 2. L. Min- 
dunescu (S.S.E. 1)
558 p; 3. Gh. Vlădan (Metalul) 558 
p. Pe echipe: 1. Steaua 1653 p; 2. 
S.S.E. 1 1635 p; 3. Dinamo 1621 p. 
Junioare : 1. Magda Bălășescu (Știința) 
558 p; 2. Nicoleta Cosovschi (S.S.E. 
1) 552 p; 3. Elena Nistor (Steaua) 
550 p. Pe echipe : 1. Steaua 1632 p ; 
2. Dinamo 1609 p; 3. S.S.E. 1 1599 p. 
Armă standard 3 x 20 focuri, juniori: 1. 
B. Csegezi 537 p ; 2. M. Pavel (Di
namo) 510 p; 3. T, Butuc (Steaua) 
494 p. Pe echipe : 1. Steaua 1497 p ;
2. S.S.E. 1 1451 p; 3. Dinamo 1443 
p. Junioare : 1. Magda Boreea (Știința) 
527 p; 2. Mariana Borcea (Dinamo) 
512 p ; 3. Elena Nistor 507 p. Pe 
echipe : 1. Steaua 1512 p ; 2. Dinamo 
1500 p; 3. S.S.E. 1, 1449 p. Armă 
sport 3x20 focuri juniori: 1. T. Butuc 
503 p; 2. M. Pavel 500 p; 3. C. 
Dima (Dinamo) 488 p. Pe echipe : 1. 
Steaua 1424 p ; 2. Dinamo 1395 p ;
3. S.P.C. 1367 p. Junioare : 1. Mariana
Boroea 488 p ; 2. Melania Radu
(Steaua) 484 p; 3. Ioana Petrovici
(S.S.E. 1) 483 p. Pe echipe : 1. Dinamo 
1396 p ; 2. Steaua 1382 p ; 3. S.S.E. 
1, 1367 p.

Reamintim 
Dinamo" s-a 
2—6 iunie.

★

trăgătorilor că „Cupa 
amînat pentru zilele de

cocso-chimică 
numai că e 
clasa a Vl-a 
3, dar pînă 
o colegă de 
ză pe atac, 
lovitura pe forhand.

— Dar cel care abia ajunge 
paleta deasupra mesei ?

— Cu el e o poveste 
cultați numai: Cornel 
9 ani, 1,17 m înălțime 
bine, cu toate că fratele său, cu ca 
joacă acum, e mai mare cu trei a 
și cu aproape jumătate de metru m 
înalt, îl învinge uneori la score 
categorice. Și de fiecare dată se te 
mină cu... lacrimi. Florin — frate' 
mai mare — plînge de necaz, i 
Cornel... de teama răfuielii lui 
rin în drum spre casă.

... După ce și-a enumerat 
„speranțele" și mi-a explicat 
tatea unui mare număr de ghidi 
pentru toate loviturile de bază \ 
tenisului de masă, 
niște dispozitive cu dilerite Întrebi 
ințări ajutătoare — toate coniecțic- 
nate de maistru — Nicolac Suchi 
scos dintr-un dulap o schiță a uni 
aparat electric deosebit de interi 
sânt. Aparatul, proiectat in titnpi 
liber al maistrului, va propulsa p> 
masa de joc, în 20 de minute, 40 
de mingi in diferite direcții, sensul 
de rostogolire și viteze.

...Timpul trece pe nesimțite. Di, ■ 
fața Școlii medii nr. 1 se văd îi 
noapte luminile cetății de oțel. Spr. 
impunătoarele biocuri aiv. Hunedoa 
rei aleargă voioși cei 46 de copii, 
fericiți că au urcat încă o trcapti 
pe „scara" ridicată cu migală și dra 
goste de maistrul Nicolae Suciu, in 
structorul voluntar al centrului de ini
țiere pentru copii la tenis de masă.

întreagă, fi 
Popovici a 
și 22 kg.

FL

foa 
uf// 
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bază 
ară tinda-mi



INTERVIU CU SELECȚIONERUL PRINCIPAL
AL ECHIPEI DE FOTBAL A CEHOSLOVACIEI

I

Sparta Rotterdam își continuă

turneul la Pitești și Constanța
După jocul susținut duminică în 

compania lotului reprezentativ al tării 
noastre, formația olandeză Sparta Rot
terdam va evolua azi la Pitești, în 
compania formației locale Dinamo. 
Partida va fi condusă de arbitrul 
francez Pierre Schwinte.

Olandezii își 
cînd sîmbătă la

^Arbitru : Simion 
rești.

încheie turneul ju- 
Constanța, cu Farul.
Mîndreș —- Bucu-

pe terenurile
din Capitală

STADIONUL ,23 AUGUST", ora 15,15: 
Progresul București — Dinamo Bucu
rești (j); ora 17: România—Ceho
slovacia (preliminariile campionatu
lui mondial, grupa a IV-a).

TEREN GLORIA, ora 10: Metalul 
București — Flacăra Moreni (cat. B); 
ora 11,45: Metalul București — Poia
na Cîmpina (jj.

TEREN LAMINORUL, ora 10.30: 
Tehnometal București — Unirea Ră- 
cari (cat. C); ora 12,15: Tehnometal 
București — Metalul Tîrgoviște (j).

TEREN VESELIEI, ora 10: Dinamo 
Victoria Buc. — Știința București (j); 
ora 11,30: Viitorul Electronica Buc 
— Marina Mangalia (j).

TEREN C. P. B„ ora 11 : C. S. Ș.
București — S.S.E. Ploiești (j).

Corespondență specială din Praga
La Praga l-am cunoscut pe selecționerul principal al echipei 

Cehoslovaciei, Iosef Marko, cu care am stat de vorbă, in- 
teresindu-mă îndeosebi despre problemele actuale din fot
balul cehoslovac, despre pregătirile pe care viitorii noștri 
adversari le fac In vederea partidei de la 30 mai. Și iată-ne 
în discuție :

— Care sint problemele cele mai arzătoare ale fotba
lului cehoslovac ?

— Sint multe. Ne preocupă îndeosebi dacă vom faee sau
nu deplasarea la turneul final ” '
participarea noastră in turneul 
realitate.

— Șansele dv. T
— Din păcate, ele sint destul 

pentru că am pierdut meciul eu Tortugalia desfășurat pe 
teren propriu ! Acum, va trebui să cSștigăm toate meciurile 
pentru a recupera terenul pierdut. Și, bineînțeles, primul 
obstacol este jocul de la București. Dacă pierdem și acest 
meci, putem spune că am pierdut orice șanse, chiar și 
cele... teoretice.

— Care sint motivele pentru care ați pierdut jocul cu 
portughezii ?

— Ca să fiu sincer, portughezii au jucat excelent. Un alt 
motiv a constat in starea terenului. Jucătorii noștri, cu o 
greutate care variază între 80 și 90 kg, nu s-au putut aco
moda cu un teren desfundat. în fine, portughezii au avut 
individualități de mare valoare, in frunte cu Eusebio, care 
și-a etalat marile calități tehnice și tactice.

— Dar si dv. aveți jucători buni.
— Vedeți, discuția noastră a atins un punct nevralgic. 

De la ultima ediție a campionatului mondial, desfășurată în 
Chile, fotbalul internațional a evoluat foarte mult în nu
meroase țări. La noi s-a cam bătut pasul pe loc. Jucătorii 
noștri fruntași nu și-au dezvoltat in suficientă măsură vi
teza, calitate care în fotbalul modern joacă uu rol hotă- 
ritor. Pe de altă parte, replierea in apărare sau atac 
face defectuos, fapt care s-a văzut in 
meciul cu Portugalia. Eusebio, de pildă, 
s-a mișcat in voie, pentru că centrul 
terenului — de unde o echipă își for
mează planul de atac — era părăsit de 
jucătorii noștri. Fotbaliștii cehoslovaci 
nu au o pregătire multilaterală, pot 
chiar spune că nu sint „jucători univer
sali". Ei au încă o concepție veche, și 
anume ca jucătorul să-și păstreze pos
tul în echipă. Or, azi de la un fotbalist 
se cere mult mai mult, să fie, cum am 
spus, „jucător universal", bun în toate 
posturile.

— Și cum veți proceda de scum 
înainte pentru remedierea situației ?

— In prezent modificăm întregul sis
tem de antrenament, de fapt întreaga 
concepție de joc, optind pentru un fot
bal modern, la nivelul cerințelor actuale.

— Ce părere aveți despre echipa 
Cehoslovaciei care va juca ta Bucu
rești ?

— Din păcate, mai avem multe greu
tăți. Miercuri (n.r. azi) vom juca ia 
Jablonee și avem citeva dificultăți in ce 
privește alcătuirea formației. Fundașul 
Lala este accidentat și introducerea lui 
in echipă este nesigură. De altfel, Lala 
nu s-a mai antrenat în ultimele două 
săptămîni. Kvasnjak și Mraz (atacanți 
de certă valoare) sint suspendați pină 
la 4 iunie pentru atitudini nesportive în
tr-un meci de campionat și, astfel, nici 
nu vor figura în reprezentativă, inten-

din Anglia. Am vrea ca 
final al C. M. să devină o

de reduse, tn primul rînd,

ționăm să formăm o echipă cu 3—5 jucători noi. Bineîn- 
morală a echipei

cu România ? 
dar nu vrem 

orice caz, un

țeles, în astfel de condiții pregătirea 
joacă un rol hotărîtor.

— Ce vă propuneți pentru meciul
— Cred că avem șanse de victorie,

subestimăm echipa română. Va fi, în ,
foarte greu, o luptă deosebită pentru obținerea victoriei.

— Ce ne puteți spune despre echipa' română ?
— Am avut ocazia, ca împreună cu antrenorul dr. Jira,

să urmăresc jocul România—Turcia desfășurat la București. 
Știam că în România se joacă un fotbal bun. Dar, ceea 
ce am văzut în meciul cu Turcia a fost sub așteptările 
mele. Trebuie să subliniez că fotbalul românesc suferă de 
aceeași boală ca și cel cehoslovac : prea puțină fantezie
și inițiativă. Echipa dv. a jucat defensiv, cei patru fundași 
s-au situat mult in spate și numai rareori au venit în aju
torul atacanților. De aceea, atacurile nu au fost temeinic 
construite. Trebuie insă să subliniez că echipa română are 
frumoase perspective. Mi-a plăcut foarte mult Pîrcălab. un 
jucător de mare clasă, care ar avea loc în orice echipă de 
pe glob. Și Mateianu este un jucător foarte bun, un jucător 
neobosit, muncitor. Apărarea este bună, dar cum am spus 
joacă prea defensiv. Ceea ce m-a impresionat a fost 
tivitatea publicului bucureștean.

— Scuzați-mă, n-aș vrea să fiu indiscret, dar ce 
cepție tactică preconizați ?

— Este o chestiune foarte 
bind). Vom aplica o tactică 
văzute în meciul cu Turcia...

— Cine-1 va marca pe Pîrcălab ?
— Dacă va juca Lala, îl va marca Bomba. Dacă nu, sarcina

revine lui......................
Bomba.

- Șl
— Vrem 

din toată 
tughezi.

complicată (răspunde 
corespunzătoare după

obiec-

con-

zîm- 
cele

Tahorski, iar ea fundaș dreapta va fi introdus

rezultatul ?
să cîștigăm. Dacă nu ne reușește, atunci dorim 

inima ca echipa României să-i învingă și pe por-

să 
joc

Importante

schimburi

de locuri".

Tur de orizont in categoria A

Ce a marcat reluarea campio
natului ?

Un prim răspuns l-am aflat în 
rezultatele etapei a VIII-a. Cu to
tul surprinzător, Grivița Roșie a 
pierdut „acasă", pe Parcul Copi
lului, în fața Progresului, echipă 
clasată pînă atunci pe locul X. 
La Iași, studenții timișoreni au 
învins Constructorul. Și în sfîrșit. 
Gloria și — mai ales — C.S.M..S. lași 
au făcut „zile grele" echipelor 
fruntașe ale clasamentului, Steaua 
și Dinamo. Așadar, o etapă cu 
surprize a căror explicație trebuie 
căutată, după părerea noastră, în 
felul în care 
s-au pregătit 
in perioada 
natului.

De aici și
TATE relatate de corespondenții 
noștri, nivelul tehnic destul de 
modest al unor meciuri cum au 
fost Știinfa Cluj — Farul Cons
tanța sau Știința Timișoara — 
Constructorul. După ce mai multe 
etape la rînd am consemnat cu 
bucurie absenta actelor de indis
ciplină, de nesportivitate, tre
buie să revenim asupra acestui 
capitol și o facem îndeosebi pen
tru faptul că apropierea meciuri
lor cu „miză" pare să influen
țeze comportarea obișnuită a 
unor echipe. Duminică Dinamo a 
jucat în... 12 oameni, Baciu, Stoi
ca și Nica fiind eliminați, ca și 
Mat iev schi de la C.S.M.S. Iași. 
Alți trei jucători au fost scoși 
din joc pentru acte de indisci
plină în partida Gloria — Steaua : 
Lascu și Luscan de la Gloria, 
Serban de la Steaua. Prea mult 
ca să nu ne dea de gîndit...

Aparent „calmă", etapa de du
minică a produs multe modificări 
în clasament, întărind sau slăbind 
considerabil poziția unor echipe. 
In frunte, egalitatea de puncte din- 

8tre Dinamo și Steaua se men
ține. Grivița și-a păstrat locul III, 
dar performera etapei — formația 

Ibîrlădeană Rulmentul — are a- 
cum același număr de puncte 
(16) și amenință serios poziția 
formației bucureștene. C.S.M.S. a 
mai pierdut un loc, dar a scăpat 
de cel mai greu joc pe care-1 a- 
vea de susținut pînă la sfîrșitul 
turului. Gloria — constantă : lo
cul 6. Știința Timișoara, multă 
vreme în zona periculoasă, ocupă 
acum locul 7 și poate să respire 
ușurată, ca și Progresul căreia 
victoria de duminică i-a adus nu 
numai trei puncte, ci și două 
locuri în clasament, avînd acum 12 
puncte, ca și Constructorul și 
Farul. Știința Petroșeni (11) și 
Știința Cluj (12) încheie plutonul 
celor 12 formații din categoria A.

Și acum, cîteva cifre. Duminică 
s-au înscris 70 de puncte (11 în
cercări — 2 transformate, 6 lovi
turi de pedeapsă și 5 lovituri de 
picior căzute). După cele 7 etape 
disputate pînă acum (prima etapă 
este restantă) s-au marcat 591 p. 
In clasamentul performerilor si
tuația este următoarea : 1. Iri-
mescu (Grivița Roșie) 47; 2. Pen- 
ciu (Steaua) 32; 3. Nica (Dinamo) 
28. 4. Celea (Farul) 27; 5. C. Teo- 
dorescu (Grivița Roșie) și P. Cio
bănel
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I
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IE. WAYAND

Fază din meciul desfășurat anul trecut pe stadionul „23 August" și care a 
opus reprezentativele olimpice ale României și Cehoslovaciei. In fotografia 

noastră, Pîrcălab șutează la poarta oaspeților

Pot avea înaintașii sarcini defensive ?
De multe ori, sîntem martorii unor 

faze de joc în care atacul echipei care 
pierde balonul în spațiul de finalizare 
se retrage comod spre centrul terenu
lui, lăsînd coechipierii din apărare să 
se descurce cum pot. (Fac excepție de-

defen- 
timpul 
pentru 
o sar- 
reintră

Scrisoare de la un sportiv

Despărțirea de stadion, de spectatori...
Recent, prin ziare 

sau cu ajutorul tele
viziunii, am fost mar
torii unor emoțio
nante despărțiri de 
stadion, de spectatori, 
a doi celebri jucători 
de fotbal : englezul 
Stanley Matthews și 
sovieticul Igor Netto.

I.a Stocke City, ca 
și la Moscova, spec
tatorii s-au despărțit 
cu regret, cu duioșie, 
de acești virtuoși ai 
balonului rotund, care 
ani de-a rîndul le-au 
oferit atîtea momente 
de satisfacție. De 
astfel de retrageri 
s-au bucurat și alți 
fotbaliști din alte țări: 
Boșkov (R.P.B.), Bozsik 
și Grosits (R.P.U.), 
Gustavson și Svenson 
(Suedia) etc.

Asemenea sărbători 
ar fi meritat desigur 
si unii dintre marii 
noștri fotbaliști. Dacă 
nn Bindea, un Albu, 
un Sfera, un Mircea 
David, un Dobai n-au 
avut fericirea să se 
bucure de prețuirea 
adevărată acordată 
sportivului, generația 
mea de jucători — 
aceea crescută și a- 
firmată după 23 Au
gust 1944 — a cunos
cut zile de măreție a 
sportului, cînd miș-

carea de cultură fizică 
și sport din țara 
noastră a luat un 
avînt nemaiîntîlnit.

Cred că ar repre
zenta o contribuție la 
crearea unei tradiții 
frumoase, dacă retra
gerea din activitatea 
competitională a unor 
fotbaliști de valoare, 
cu repetate prezențe 
în echipa națională, 
cu o corectă partici
pare la viata echipe
lor de club, ar fi în
soțită de festivități 
asemănătoare. Fotba
liști ca Voinescu, 
Apolzan, Petschovski, 
Ene I, Bone — ca să 
amintesc doar crțiva 
dintre jucătorii de 
prim plan ai anilor 
din urmă — meritau, 
cred eu, o
dovadă de prețuire. 
Au existat asemenea 
inițiative, dar ele au 
fost foarte timide; 
să sperăm că în viitor 
ele vor depăși acest 
stadiu al... intențiilor, 
devenind o realitate.

Am păstrat, pentru 
încheiere, cîteva cu
vinte adresate spec
tatorilor noștri. I-am 
simtit, ca jucător, ală
turi de mine, 
pasionați. îi 
acum, mai 
chiar, cînd

asemenea

calzi, 
simt și 

direct 
iau loc

alături de ei în tri
bune. Ii ascult și mă 
bucură dorința lor de 
a vedea meciuri de 
cît mai bună calitate, 
la nivel internațional. 
Dar dacă avem dato
ria să cerem un fot
bal bun, în aceeași 
măsură, poate, este 
cazul să răsplătim pe 
cei care 
rit. Mă 
prețuirea 
buie s-o 
cătorilor 
valoroși, 
nea pe 
s-o avem față de fot
baliștii care au pur
tat ani de zile greul 
întîlnirilor. Așa cum 
a fost și este în pre
zent Constantin. Si 
spectatorii ar putea 
contribui ca ei să 
joace mai bine, dacă 
i-ar încuraja în mo
mentele dificile, dacă 
ar avea mai multă în
țelegere pentru efor
turile lor, într-un cu- 
vînt 
jura 
mai
fie. 
cît < 
are 
de 
îmbărbătare, 
aer.

ni l-au ofe- 
gîndesc la 
pe care tre- 
acordăm ju- 
cu adevărat 
la atitudi- 

care trebuie

■ dacă i-ar încon- 
i cu mai multă și 
constantă simpa- 
Fotbalistul, ori- 

ar fi el de mare, 
nevoie de public, 
cuvintele lui de 

ca de

VALERIU CĂLINOIU
maestru al sporlului

s-au pregătit sau nu 
diferitele formații 

întreruperii campio-

oscilațiile de CALI-

sigur atacanții cu unele sarcini 
sive). Acești înaintași folosesc 
cît durează atacul adversarului 
un fel de odihnă, neavind nici 
cină de joc pînă ce echipa lor 
în posesia balonului.

Situația aceasta se reflectă și în con
cluziile la care a ajuns cercetătorul 
cehoslovac M. Choutka, care arată că 
un jucător de fotbal fruntaș parcurge 
in 90 de minute intre 5 și 6 000 de 
metri, în alergare, dar că nici 10*/» nu 
sint parcurși cu efort maxim, iar intre 
fazele la care participă jucătorul exis
tă mari intervale în care nu face aproa
pe nici un efort.

Această constatare ridică întrebarea 
dacă nu cumva înaintașii s-ar putea 
pregăti in așa fel incit să participe, 
corespunzător cu sarcinile lor ofensive, 
și la apărarea echipei lor.

Ne gîndim la o apărare agresivă pe 
tot terenul, care să cuprindă în limite
le ei de la zona de finalizare adversă 
pină la careul propriu pe toți jucătorii 
unei echipe. Aplicînd acest principiu, 
ar urma ca in momentul pierderii min
gii de către echipa proprie și indiferent 
de locul din teren unde s-a petrecut 
faza, nu numai apărătorii, dar și îna
intașii să capete sarcina de a marca cite 
un adversar dinainte desemnat.

Este vorba de o formă a „presingu
lui" aplicat la fotbal, care urmărește:

1. Să ingreuieze adversarului aflat 
în posesia mingii inițierea unui contra
atac. El va găsi mai greu un partener 
nemarcat și eventual va trebui să pa
seze mingea in condiții dezavantajoase.

2. Sufocarea adversarului, care se va 
afla sub o continuă presiune fizică și 
psihică, ceea ce l-ar obliga să comită 
numeroase greșeli tehnice și tactice.

3. Șanse sporite pentru a reintra 
posesia balonului și, în fine,

4. Atragerea unui mare număr de ju
cători la un sistem de apărare pe un 
spațiu larg.

Aplicîud acest principiu, jocul echi
pei care-1 pune în practică va fi într-o 
măsură mai mare ca pînă în prezent un 
joc de permanentă mișcare, în care se 
va elimina mult din „timpii morți". Va 
fi un joc permanent de marcare — de
marcare ; demarcare cînd echipa pro
prie intră în stăpînirea balonului ți 
marcare cînd adversarul are balonul.

Ideea aceasta nu are pretenția de a fi 
originală. Echipele engleze, care își da
torează într-o bună măsură succesele și 
faptului că au o pregătire fizică supe
rioară și care le permite să facă un joc 
de mișcare permanent în timpul celor 
90 de minute, aplică cu succes un 
joc agresiv pe toată suprafața terenului, 
începînd cu atacarea corp la corp a 
portarului advers cînd are balonul.

Premisa aplicării acestui procedeu 
tactic este desigur pregătirea fizică și 
tactică corespunzătoare. Credem că ar 
fi util să cunoaștem părerea tehnicieni
lor noștri despre posibilitatea acestei 
tactici în condițiile noastre, exprimată 
pe baza unei experiențe proprii.

TUDOR VASILE

De la F. R. Fotbal
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(Steaua) 18.
DAN GÎRLEȘTEANU

CLASAMENT

Partida Constructorul Brăila — 
Știința București din categoria B, se
ria I, se va disputa sîmbătă 29 mai 
la Brăila, în loc de duminică 30 mai. 
Partida va începe la ora 17.
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1. Dinamo
2. Steaua
3. Grivița Roșie
4. Rulmentul Birlad
5. C.S.M.S. lași
6. Gloria
7. Știința Tim.
8. Progresul
9. Constructorul

10. Farul C-ța
11. Știința Petroșeni
12. Știința Cluj

7 4 
7 4
7
7
7
7
7
7
7
7

3
3
3
2
2
2
2
1

0 100:29 20
0 93:29 20
2 109:26 16
2 31:45 16
3 37:23 14
4 37:56 13
4 42:96 13
4 31:32 12
4 32:38 12
4 47:72 12
5 9:51 11
6 23:94 9
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Pronosport • Pronoexpres • Pronosport
In întreaga țară continuă să se 

vîndă biletele pentru concursul spe
cial SPORTEXPRES trim. 11/1965. In 
lruntea celor 22.958 premii care se a- 
tribuie la acest concurs găsim : 20
autoturisme și 60 excursii cu autoca
rul în R.P. Ungară și R.S. Cehoslovacă.

Autoturismele sînt repartizate ast
fel :6 „Fiat 1100 F", 4 „Fiat 1100 D“ și 
10 „Trabant-Combi".

In afara acestor premii se mai a- 
cordă : motociclete, motorete, televi
zoare, frigidere, magneiofoane, 
de cusut ș.a.

Pentru stabilirea acestor premii se 
vor efectua 40 extrageri separate, 
după cum urmează : 29 extrageri de

(i

extra- 
extra- 
extra-

numere. formate din 6 cifre, 5 
geri de terminații de 5 cifre, 4 
geri de terminații de 4 cifre, 1 
gere de terminație de 3 cifre și 1 ex
tragere de terminație de 2 cifre.

Ca de obicei, concursul SPORTEX- 
PRES atribuie și un mare număr de 
cîștiguri în bani.

Pentru a avea șanse mari, cumpă- 
rați-vă bilete din ambele serii.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
spprt.



ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
c

Trimisul nostru special Trei 
la „C. E.“ de box. .

MIHAK TRANCÂ, transmite: 3aC
victorii 

sportivilor români
De unul singur? Nu

După un debut nefavorabil al 
boxerilor noștri în această compe
tiție, victoriile frumoase obținute 
de Gîju și Stanef au liniștit „spi
ritele" în rîndul delegației române. 
Stanef, în special, prin dîrzenia cu 
care a luptat, a stîmit admirația 
tuturor celor prezenți.

Marți, semiușorul nostru V. An- 
toniu a făcut numai cunoștință cu 
ringul pe care își va disputa pe 
viitor șansele pentru un loc frun
taș în ierarhia celor mai buni 
boxeri din Europa. Un eveniment 
nefericit în familia adversarului 
său, Kaes (Luxemburg), l-a făcut 
pe aoesta să nu se prezinte la în- 
tîlnire. Conform regulamentului 

A.I.B.A. un boxer nu are voie să 
cîștige într-o competiție de acest 
fel două meciuri consecutive prin 
neprezentare. Or, Antoniu, pe baza 
tragerii la sorți, în primul meci a 
...stat. în momentul cînd transmit, 
am aflat că s-a luat hotărîrea ca 
Antoniu să fie ...tras din nou la 
soi ți.

Cel de-al doilea reprezentant al 
nostru care și-a făcut marți după- 
amiază debutul în întreceri a fost 
1. Mihalic. Deși la sfîrșitul meciu
lui său cu Bradzil (Cehoslovacia) 
toți arbitrii judecători au consem
nat victoria lui Mihalic la dife
rență de 4 și 5 puncte, reprezen
tantul nostru n-a avut o misiune 
ușoară în această partidă.

în prima repriză Mihalic se în
călzește greu — ca de obicei — 
și dă posibilitate adversarului să 
conducă un minut lupta. în repriza 
secundă, Mihalic, cu cîteva serii 
precise, îl temperează pe Bradzil, 
punîndu-1 în dificultate. Greșește 
însă, in continuare, luptînd de a- 
proape cu un boxer puternic și mai 
puțin tehnic decît el. Are loc o 
luptă confuză, cu multe neregula-

rități, pentru care amîndoi boxerii 
sînt avertizați. în ultimul rund Mi
halic este mult mai decis și mai 
proaspăt, boxează mai bine, con
trează precis și puternic, trimițîn- 
du-1 de trei ori la podea pe bo
xerul cehoslovac. Deși, conform re
gulamentului, 3 K.D.-uri consecu
tive înseamnă K.O. tehnic, arbitrul 
scoțian Crozier greșește, numără și 
gongul îl salvează pe boxerul ce
hoslovac.

Alte rezultate de marți: CAT. 
MUSCĂ : Mc Cluskey (Scoția) b.p. 
Huppen (Olanda) — decizie discu
tabilă; Freistadt (R.F.G.) b.p. 
Humm (Anglia) ; CAT. SEMI- 
U.ȘOARA : Vujik (Iugoslavia) b.p. 
Gula (Ungaria) ; Mc Court (Irlanda) 
b.ab. rep. III Magnussen (Norve
gia) ; Pilicev (Bulgaria) b.p. Benzon 
(Danemarca) ; CAT. UȘOARA : 
Rasmussen (Danemarca) b.ab. repr. 
II Busse (R.D.G.); Daractciev (Bul
garia) b.p. Anderson (Irlanda). Tot 
la această categorie Mc Taggart 
(Scoția) a fost învins la puncte de 
Konig (Austria). Konig este viito
rul adversar al lui Mihalic. CAT. 
MIJLOCIE : Doicev (Bulgaria) b.p. 
Grzesiak (Polonia) ; SchnedI (Aus
tria) b.ab. repr. I Szabo (Ungaria).

în reuniunea de seară, reprezen
tanții noștri au obținut două fru
moase victorii. Ciucă l-a întrecut la 
puncte, după un meci excepțional, 
pe italianul Sperați, calificîndu-se 
în semifinale, cînd va întîlni pe 
polonezul Skrzvpzak. Vasile Antoniu 
(cat. semi-ușoară) a obținut decizia 
la puncte în fața pugilistului turc 
Sevimli, întîlnirea fiind stabilită azi- 
dimineață, în urma unei noi trageri 
la sorți- Programul de miercuri al 
boxerilor noștri: Gîju-Poser (R.D.G.); 
Stanef-Bendig (R. P. Polonă): An- 
toniu-Tăuber (R.D.G.); Mihalik-Ko- 
nig (Austria).

Cu prilejul unei anchete organizate 
de revista „Sportowlec", căpitanul echi
pei franceze Desvages dădea, la jumă
tatea celei de a 18-a ediții a „Cursei 
Păcii", ca sigură victoria finală a Iul 
Constantin Dumitrescu. Duminică, pe 
stadionul „A 10-a aniversare" din Varșo
via, după încheierea competiției, l-am 
întrebat pe Desvages ce crede că a con
tribuit la Infirmarea pronosticului său : 
.Dumitrescu este un ciclist extraordinar
— îmi spunea el. Are o forță hercu- 
leană și voință cît zece cicliști ta un 
loc. Ii lipsește însă simțul tactic și a- 
cesta £1 răpește 25 la sută din șanse. In 
această cursă el a avut și ghinionul de 
a fi fost angrenat in două busculade 
care l-au costat aproape 3 minute. Și ar 
mai trebui spus că i-a lipsit și o echi
pă care să-l susțină. Este greu, aproa
pe imposibil, să obții singur o mare 
victorie".

Desvages are perfectă dreptate. Dumi
trescu este un marș ciclist șl a fost în 
această cursă mal aproape de victoria 
finală — pe care o merita cu priso
sință — chiar decît în 1956, cînd a ocu
pat locul doi. El a muncit foarte mult, 
a susținut evadări de zeci de kilometru 
șl-a dublat eforturile șl voința șl a ac
ționat cu fiecare prilej. De ce n-a cîș- 
tigat 7 In primul rînd, așa cum remar
ca și Desvages, fiindcă n-a avut o echi
pă care si-l ajute — îndeosebi pe prima 
jumătate a cursei, cînd ar fi fost ne
cesar să-șl consolideze poziția șl să fie 
scutit de o parte din eforturi. In al 
doilea rînd, pentru că a avut neșansa 
de a fl angrenat tn două busculade în 
apropiere de sfîrșitul etapelor (Kraco- 
via șl Dorun), dună care n-a mai putut 
reface terenul pierdut. In sfîrșit, tre
buie amintită eroarea pe care a săvîr- 
șlt-o în etapa a treia cînd, dozîndu-șl 
greșit eforturile, șl-a Irosit forța șt a 
pierdut aproape 6 minute Acestea sînt
— pe scurt — explicațiile pentru care 
Dumitrescu a încheiat cea de a 18-a e- 
diție a „Cursei Făcli“ doar pe locul 5. 
Desigur, o analiză profundă ar putea 
scoate în evidentă șl alte carențe șl 
acest lucru ar fi necesar îndeosebi pen
tru eliminarea lor în viitor.

Dar poate șl mai surprinzătoare a fost 
clasarea echipei pe locul 6. Pornită ca 
una dintre favoritele competiției, repre
zentativa noastră se afla după două eta
pe în disputa directă pentru cucerirea 
primului loc. pentru ca apoi să ducă o 
luptă încordată pentru a supraviețui în 
rîndul echipelor din prima jumătate a 
clasamentului general. Băieții acuză lip
sa unei pregătiri temeinice în perioada 
noiembrie—decembrie 1964 șl faptul că 
unii dintre el s-au îmbolnăvit pe par
curs. Asupra primei chestiuni se pare 
că au oarecare dreptate. In ceea ce pri
vește slăbirea potențialului datorită ră
celii. simt nevoia să fac din nou cu
noscut diagnosticul medicului delegației. 
Ion Dorgo, care arată că — atît în ca
zul lui Moiceanu, cît și al lui Ziegler —

„iritarea laringelui, nu a influențat de
cisiv potențialul celor doi rutieri".

Cicliștii din echipa noastră pot fi îm- 
părțiți, în ceea ce privește comporta
rea, în trei categorii. Din prima face 
parte C. DUMITRESCU, despre care am 
vorbit. In cea de a doua intră Ludoutc 
Zanoni și Ion Ardeleanu. Veteranul 
Zanoni șl-a făcut, după părerea noastră, 
datoria. El a fost un om de bază că
ruia îl datorăm faptul că echipa s-a 
menținut pe o anumită linie de plutire. 
Lucid, hotârît să nu-și cruțe de această 
dată eforturile, Zanoni a dat tot ce a 
putut șl pentru aceasta trebuie felicitat. 
Ion Ardeleanu a fost pînă în ziua cînd 
s-a accidentat un om util echipei. La 
nivelul valorii la cate s-a stabilizat nu 
putea totuși da mai mult. In categoria 
a IlI-a Intră Moiceanu, Ziegler și Stoica, 
de la care s-a așteptat mult și după cum .....
ceea 
tori, 
mită 
care 
tlvitate în spottul cu pedale. Nu este 
vorba numai de cicliștii noștri, ci șl de 
alergători din alte țări Pentru noi fe
nomenul are însă însemnătate numai le
gat de sportivii români. Acești rutieri 
socotesc cîti ani mal au de alergat ș1 
cum trebuie să acționeze pentru a lungi 
la maximum această perioadă. Ei nu 
sînt dispuși să facă eforturi decît în li
mitele apărării șansei personale. Discre 
panța a apărut în momentul cînd ge
nerația tînără s-a dovedit capabilă să 
facă risipă de energie pentru a se im
pune. Acum conservatorismul acestor 
rutieri este evident si el a fost pregnant 
șl în această cursă. Moiceanu, conștient 
de faptul că nu deține forma sportivă 
din alțl ani, n-a fost convins de utili
tatea unor eforturi ce vor fi evaluate

se vede au oferit foarte puțin. In 
ce-i privește pe acești trei alergâ- 
e cazul poate să vorbim de o anu- 
tendință existentă la unii cicliști 

au, de acum, un lung stadiu de ac-

se poate!
ulterior global, ca un produs al echipei 
și a acționat în consecință ! Ziegler, 
obsedat și el de realizarea unei perfor
manțe individuale, nu și-a subordonat 
eforturile, după părerea noastră, intere
selor echipei, iar Stoica este cunoscut 
pentru lipsa sa de inițiativă. Această ca
tegorie de alergători, adepți ai „conser
vate rismului“. din care fac parte și cei 
trei rutieri români, nu este utilă echi
pei decît în momentul în care eforturile 
sînt direct legate de performanța indivi
duală. Dacă se ivește o fisură în aceas
tă privință ei sînt practic pierduți pen
tru echipă, așa cum, de altfel s-a văzut 
și cu prilejul celei de a 18-a ediții a 
„Cursei Păcii44. Poate doar numai atunci 
cînd echipa s-ar afla foarte bine clasa
tă și efortul ar fi răsplătit în aceeași 
măsură, ca și la individual să poată fi 
folosit aportul lor pentru colectiv ! Dar, 
aceste cazuri sînt rare. Fenomenul des
pre care discutăm și care, după păre
rea mea, a fost hotărîtor în această 
cursă reprezintă un fapt deosebit de im
portant pentru ciclismul nostru, asupra 
căruia trebuie să reflectăm cu toată 
seriozitatea. Pentru că, în comparație cu 
ponderea pe care o reprezintă el, ce
lelalte aspecte, (intemperiile, neșansa, 
ușoarele afecțiuni) sînt minore. Intem
periile au fost pentru toată lumea deo
potrivă de dificile și aș vrea să subli
niez faptul că Lebedev, învingătorul 
cursei, avea de asemenea o iritai ^ x a 
laringelui, care nu l-a împiedicat însă 
să cîștige. Acestea sînt primele reflec
ții cărora va trebui să le urmeze o ana
liză amplă, necesară pentru c>. sportul 
nostru cu pedale sâ meargă în viitor 
pe o linie ascendentă.

HRISTACHE NAUM 1

Varșovia 25 mai.

înaintea C. E. de baschet masculin

Cine va fi a dona semifinalistă
în grupa de ia Moscova?

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
ECHIPA U.R.S.S. la Marele premiu 

ciclist al ziarului „l'Humanifo* va 
avea în frunte pe Gainan Saidbujin, 
care a cîștigat două etape în ultima 
ediție a „Cursei Păcii* și a ocupat lo
cul 4 în clasamentul general. Ală
turi de Saidhuiin vor concura sîm- 
bătă și duminică (pe ruta Paris — 
Rouen — Paris) Aleksandr Kulibin. 
Piotr Domojilov, Iuri Guniasov, Va
leri Gorkunov, Ivan Dilinov și Vla
dimir Urbanovici.

TURUL CICLIST AL ITALIEI

• Etapa a 10-a a Turului ciclist 
al Italiei — Messina — Palermo — 
(260 km) — a fost cîștigată de italia
nul Meldolosi în 7 ii 26:02,0 (media 
orară 34,963 km). în același timp au 
sosit Zandequ și Vandenberg. Lide
rul clasamentului general este Bruno 
Meali. urmat la 36 sec. de Adorni și 
la 2:59,0 de Luciano Galbo.

SELECȚIONATA feminină de volei 
a Japoniei și-a încheiat turneul în 
Peru, jucînd la Lima în fata a 10 000 
de spectatori cu reprezentativa tării. 
Voleibalistele nipone au obținut vic
toria cu 15—7, 15—6 (s-au jucat nu
mai două seturi). Anterior, echipa 
japoneză întrecuse cu 15—0, 
formația Municipal Lima .
FOTBALIȘTII BRAZILIENI AU 

CANTONAȚI
30 de jucători, printre care 

Garrincha, Djalma Santos, 
Cutinho, au fost convocați de 
federația sportivă braziliană

15—0

FOST

Pele. 
Pepe, 
Con- 

pentru

constituirea echipei naționale a Bra
ziliei, care-și va apăra titlul de cam
pioană mondială și va încerca să 
cîștige a treia oară consecutiv Cupa 
Jules Rimet. Lotul a intrat în canto
nament la 25 mal, urmi nd să sus
țină în prima decadă a lunii iunie 
mai multe meciuri de verificare.

DUPĂ DOUĂ PROBE (călărie și 
scrimă) în concursul internațional de 
pentatlon modern de la Budapesta, 
conduce Meczer (R.P.U.) cu 1994 p„ 
urmat de Lednev (U.R.S.S.) — 1988 
p., Szaniszlo (R.P.U.) — 1962 p. Cu
noscutul campion Ferenc Torok este 
al 6-lea cu 1880 puncte. La 
participă sportivi din 8 țări,

„FA1R-PLAY"
cadrul unei ceremonii 
loc în sala Consiliului

Întreceri

care a 
executiv

In 
avut 
al UNESCO din Paris, directorul ge
neral al UNESCO, Rene Maheu, a în- 
mînat primul trofeu internațional 
„Fair Play-Pierre de Coubertin* cam
pionului italian de bob Eugenio 
Monti. Distincția a fost acordată pen
tru gestul lui Monti în cursul ulti
mei ediții a Jocurilor Olimpice de la 
Innsbruck, cînd a demontat o piesă 
de la... propriul său bob, pentru a 
permite echipajului Marii Britanii 
să participe la cursă. Englezii au cu
cerit titlul de campioni olimpici, 
înaintea echipei italiene I

• Hans Grodotzki (R.D.G.), care 
a cucerit medalii de argint în pro
bele de 5 000 și 10 000 m la Jocurile 
Olimpice de la Roma, s-a retras din 
activitatea competițională. în vîrstă

de 29 de ani, Grodotzki s-a acciden
tat la ultima ediție a campionatelor 
europene, fiind nevoit să ia această 
hotărîre la recomandarea medicilor.

SPRE O FINALA EMERSON — 
STOLLE LA ROLAND GARROS

In primul meci din sferturile de fina
lă ale campionatelor internaționale de 
tenis ale Franței, australianul Fred Stolle 
a dispus în trei seturi, din care ulti
mele două cu prelungiri, de compatrio
tul său John Newcombe : 6—1, 7—5.
11—9. învingătorul va întîlni în semifi
nală pe Cliff Drysdale (Africa de sud), 
care a clștigat prin neprezentarea lui 
Tomas Lejus (U.R.S.S.) accidentat. In 
cealaltă semifinală a probei de simplu 
masculin : Emerson — Barthes 3—0, Ro
che — Buding 3—2. După cum se vede, 
în afara eventualității vreunei surprize, 
se merge spre o finală - -----------
Emerson — Stolle.

Iată programul jocurilor 
rile de finală ale probei de 
minln : Bueno (Brazilia) - ___ ___
(Afr. s.), Smith (Austr.) — Bailon (Ar
gentina), Richey (S U A.v — Durr (Fran
ța). Haydon-Jones (Anglia) — Turner 
(Austr.).

Iată șl cîteva rezultate Ia dublu băr
bați : Osuna. Pietranaell — Cooper, Ruf- 
fels 6—2. 6—3. 6—3 ; Fraser. Gerrard — 
Contet, Leclercq 4—6. 6—4, 4—6, 6—4, 6—2; 
Emerson, Stolle — Merlo, Mulligan 6—4 
9—7, 6—4.

Cel de-al 14-lea campionat euro
pean de baschet masculin, care va 
începe la sfîrșitul acestei săptămîni, 
oferă una dintre cele mai interesante 
și echilibrate întreceri din istoria 
acestei competiții. Ne referim, în spe
cial, la grupa rezervată spectatorilor 
moscoviți (din care face parte fi echi
pa țării noastre), care reunește un 
mănunchi de formații de o valoare 
extrem de apropiată ; exceptînd selec
ționata U.R.S.S., actuala deținătoare a 
titlului, toate celelalte 7 echipe con
curează cu șanse aproximativ egale 
pentru cel de al doilea loc în serie.

Să vedem Insă cum se prezintă vi
itorii noștri adversari înaintea debu
tului. Echipa U.R.S.S. pornește de la 
început cu un mare handicap datorat 
absenței lui Petrov (om de bază al 
„5-lui“ sovietic), accidentat în turneul 
din S.U.A. Italienii aduc la Moscova, 
în linii mari, echipa care a ocupat 
locul 5 la Tokio. Ei au reușit recent 
un meci foarte bun în compania se
lecționatei AU. Stars, în fața căreia au 
cedat cu 66—77.

Semne mari de întrebare prezintă 
însă selecționatele Finlandei și R. D, 
Germane. Clasați pe locul doi la tur
neul preolimpic de la Geneva, finlan
dezii au obținut două victorii (pe te
ren propriu) in fața Cehoslovaciei cu 
59—54 și 63—59. De asemenea, echi
pa R. D. Germane, de altfel, care 
are la activ în acest sezon victorii în - 
fafa Suediei și României, dar nici un 
meci susținut în deplasare I Echipa 
Cehoslovaciei, în schimb, a înregistrat 
în acest an o serie de rezultate con
tradictorii : victorii în fața Franței 
(57—54), Belgiei (86—69), Italiei (78—i 
68), dar și infringed din partea Polo
niei (53—57), Finlandei și... Austriei 
(75—80) / Cit privește reprezentativele 
Ungariei (locul IV la Wroclaw) și 
Izraelului, acestea — in ciuda uno' 
rezultate neconcludente (maghiarii au 
pierdut în fața Austriei cu 71—80, iar 
Izraelul a cedat Belgiei, pe ter&i pro
priu, cu 43—50) — sînt capabile ori- 
cînd de mari surprize.

4-

J Record de participant Ia Universiadă
australiană

din sfertu- 
simplu fe- 

■ Van Zill
4-

BUDAPESTA 25 (Agerpres). — Jocurile mondiale studențești de vară 
(Universiada), programate între 20 și 30 august la Budapesta, se anunță 
ca evenimentul sportiv principal al anului. Cu cîteva săplămîni înainte 
de închiderea înscrierilor au confirmat participarea 3 000 de sportivi 
din 30 de țări. La nici o ediție a Jocurilor universitare nu s-a înregistrat 
o asemenea afluență de concurenți. Dar, totodată, este vorba și de o 
participare calitativ superioară, deoarece la Budapesta se vor întîlni 
numeroși campioni care au cucerit medalii la Olimpiada de la Tokio.

Recent, comitetul executiv al F.I.S.U. (Federația internațională a 
sportului universitar) a aprobat programul detaliat al- Universiadei. Des
chiderea festivă va avea loc la 20 august pe „Nep Stadion", unde se 
va disputa și un meci internațional de fotbal între reprezentativa R. P. 
Ungare și formația italiană Juventus Torino.

Închiderea ediției

Campionatul european de tir-skeet înaintea meciurilor Inter Benfica și Clay—Liston

LISABONA, 25 (Agerpres). —
Campionatul european de tir, la 

proba de skeet (taiere aruncate din 
turn) a început la Lisabona, reunind 
70 de sportivi din 14 țări. După pri
ma manșă, conduce trăgătorul sovie
tic Durnev cu 74 de puncte, urmat

de Retewisk (R.F.G.) 73 de puncte, 
Lennerdd (Suedia) 72 de puncte. 
Concurentul român Bogdan Marinescu 
se află pe locul 6 cu 71 de puncte.

Clasament pe echipe : 1. — R. D. 
Germană — 285 puncte: 2. —
U.R.S.S. — 284 de puncte; 3. Belgia 
— 278 de puncte.

ROMA 25 (serviciul nostru de radio). — Antrenorul 
echipei Internazionale, H. Herrera a anunțat după an
trenamentul de marți formația echipei sale care va 
întîlni joi, de la ora 21,30, (n.r ora 22,30 — ora Româ
niei) pe Benfica Lisabona în finala „C.C.E." la fotbal. E- 
chipa nu a suferit modificări față de cea care a eli
minat pe Liverpool. Adică : Sorti — Burgnich, Fac- 
chetti, Guarneri, Picchi — Bedin, Suarez — Jair, Maz
zola, Peiro, Corso. Antrenorul echipei Benfica, Elek 
Schwartz nu s-a pronunțat asupra formației pe care o

va alinia. Marți seara, portughezii, care au venit cu o 
echipă completă, s-au antrenat pe stadionul San Siro.

INTÎLNIREA din cadrul campionatului mondial neofi
cial de box dintre greii Cassius Clay și Sonny Liston, 
este așteptată cu un deosebit interes în orașul Lewis- 
tone. tn după amiaza zilei de marți, cei doi boxeri 
s-au prezentat la vizita medicală și la cîntarul oficial: 
Clay a cîntărit 93,5 kg iar Liston cu 4 kg mai mult.

Meciul a început la ora cînd ziarul nostru a intrat 
în rotativă.
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