
tonalul poate și trebuie să dea mai mult!
Pe marginea conferinței regionale UCFS O â

iecent, la Timișoara a avut loc 
iferința regională UCFS. Tov. 
MAN PIRCEA — secretar al 

jnitetului regional P.M.R. Ba- 
. — a adus conferinței salutul 
mitetului regional P.M.R. Prin- 

altele, tov. Roman Pircea a 
îs: „Ca rezultat direct al conti- 
ei îmbunătățiri a nivelului de 
i al oamenilor muncii, mișca- 

l sportivă din regiunea noastră 
. bucurat in ultimii ani de o 
ză materială în continuă creș- 

. e. Sub conducerea organelor 
organizațiilor de partid, acti- 

atea sportivă din regiunea Ba- 
’ t a cunoscut o serie de impor- 

ite succese atît în ceea ce pri
ite atragerea maselor de oa- 
;ni ai muncii și îndeosebi a fi
retului pe terenurile de sport, 

și în ridicarea nivelului per- 
t’manțelor. La aceasta și-a adus 
ntribuția entuziastul activ obș- 
ic din asociațiile și cluburile 
astre sportive.
Ț'ără îndoială, realizările puteau 
mai substanțiale dacă în mtm- 

organeler și organizațiilor 
ortive nu si-ar fi făcut loc o 
rie de lipsuri. Concluziile și în- 
țămîntele trase în urma anali
lor făcute într-o serie de ramuri 
ortive n-au fost puse în prac- 
ă și acest lucru se reflectă în 
zultatele *labe pe care unele 
ntre echipele noastre continuă 

le înregistreze în activitatea 
mpetițională. Va trebui să se 
uncească mai concret, să se fo-

loseaseă la maximum bazele spor
tive existente, să se asigure iubi
torilor sportului un bogat șl va
riat program de activitate și să 
se depună o mal mare grijă pen
tru continua îmbunătățire a pro
cesului instructiv-educativ. Mobi
lizarea profesorilor de educație 
fizică, a antrenorilor și instruc
torilor sportivi pentru o muncă 
de înaltă calitate este, de aseme
nea, un obiectiv important al 
organelor si organizațiilor spor
tive din regiunea Banat. Comite
tul regional P.M.B. Banat — a 
spus în încheiere vorbitorul — 
își exprimă convingerea că sar
cinile puse în fața mișcării spor
tive vor fi îndeplinite la timp și 
în condițiuni bune de către în
tregul activ din organele și orga
nizațiile sportive bănățene".

Lucrările conferinței au conti
nuat cu darea de seamă asupra 
activității sportive desfășurate n 
regiunea Banat, prezentată de 
tov. Pavel Gheorghiu, președin
tele consiliului regional UCFS.

Datorită unei intense munci po
litice și organizatorice, desfășu
rate sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, de la 
ultima conferință consiliul regio
nal UCFS Banat șl-a consolidat 
activitatea, în asociațiile și clu
burile sale sportive activînd în 
momentul de față peste 220 000 
membri ai UCFS. Prin organiza
rea unui număr sporit de con
cursuri la cele mal accesibile ra

Bib 
des-muri de sport, campionatele ... 

fășurate în cele 754 de aso nații 
sportive au cunoscut o cri >tere 
substanțială atît din punct d — 
dere calitativ, cît și canti 
Acest lucru a fost evident îi deo
sebi în asociațiile sportive 
cota. Dorobanți (raionul

ioteca Centrală
Regională

sțjli ntârga»Bmonu de Culturi Fizică și Sport din R. P. Română
Wr-

Ara d), —------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTUALITATEA SPORTIVA
Campionatele mondiale de lupte libere 

FR. BOLLA A CUCERIT MEDALIA DE ARGINT
în cadrul campionatelor mondiale de lupte libere des

fășurate la Manchester (Anglia) reprezentantul nostru 
FR. BOLLA a ocupat locul II la cat. 87 kg, cucerind me
dalia de argint (Citiți amănunte în pag. 4-a).

• ATLEȚII NOȘTRI AU 
OBȚINUT 4 VICTORII 

LA ATENA
In cadrul concursului inter

național de atletism care a 
avut ioc la Atena sportivii ro
mâni au obținut 4 locuri I, 
precum și alte locuri fruntașe. 
Constantin Bloțiu a cîștigat 
probele de 1 500 m (3:52.3) și 
800 m (1:52,2), Andrei Barabaș 
- ieșit învingător în proba 
de 10.000 ni (14:29,8). AI. Spi
ridon s-a clasat pe primul loc 
la săritura în înălțime 
(2,00 m), Gh. Costache a ocu
pat locul n la aruncarea cio
canului (61,24 m), Iar P. Asta- 
fej s-a clasat al treilea la să
ritura cu prăjina (4,40 m).

• COMPETIȚIE DE TE
NIS PENTRU CEI MICI
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Secția de tenis a „Tînărulul 
dinamovist" organizează o 
competiție rezervată copiilor 
între 8—14 ani.

Competiția va avea loc între 
4 și 8 iunie, pe terenurile 
de tenis din parcul sportiv 
Dinamo (Sos. ștefan cel Mare), 
unde se primesc și înscrierile.

• ARBITRU ROMÂN LA 
MECIUL DE RUGBI 

CEHOSLOVACIA B- 
ITALIA B

Duminică se va disputa la 
Jablonec întîlnirea internațio
nală de rugbi dintre echipele 
secunde ale Cehoslovaciei și 
Italiei. întîlnirea va fi condu
să de arbitrul român St. Cons- 
tantinescu.

9 LOTUL DE JUNIORI- 
PROGRESUL 16-9 

LA RUGBI
In cadrul pregătirilor pentru 

partida cu Cehoslovacia, lotul 
nostru de juniori a susținut 
un joc de pregătire cu forma
ția Progresul din categoria A. 
Juniorii au cîștigat cu 16—9 
(16—3).

de la corespondenții 
noștri

VASLUI. Peste 2000 de tineri 
din raionul Vaslui s-au întrecut, 
pînă în prezent în Spartachiada 
de vară. Majoritatea sînt spor
tivi din comunele Codăești, Mi- 
chești, Deleni, Delești, Bălteni 
ș.a. S-au desfășurat, cu acest 
prilej, întreceri de atletism, vo
lei, fotbal, handbal, tir, trîntă, 
ciclism și popice.

V. Vasiliu
CRAIOVA. In localitate, în

trecerile din prima etapă a Spar
tachiadei de vară sînt în plină 
desfășurare. Dar, sînt și... excep
ții. Pînă acum, în asociațiile 
sportive Morile Unite Jiul și 
Partizanul nu s-a organizat nici 
un concurs I Ce au de spus, în 
această privință, consiliile aso
ciațiilor respective ?

C. Marica
TIMIȘOARA. în majoritatea 

asociațiilor sportive din raionul 
Timișoara s-au desfășurat între
cerile primei etape. Cele mai 
multe participări s-au înregistrat 
la atletism (1488), ciclism 
(1334), tir (2090), fotbal (981), 
volei (659).

P. Arcan
BRAȘOV. Tinerii din asocia

țiile de pe lingă clubul sportiv 
Steagul roșu Brașov au partici
pat recent, pe stadionul Me-

t
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• NOI RECORDURI LA 
ATLETISM

In cadrul concursului tradi
țional al școlilor medii cu 
prognam special de educație 
fizică, de la Poiana Brașov, 
au fost stabilite două noi re
corduri republicane de ju
niori cat. a H-a la atletism. 
Sorin Marian (Buc.) a sărit 
3,82 m la prăjină iar Emeric 
Cociș (Cluj) a parcurs 1000 
m în 2:37,7. (C. Gruia-coresp. 
reg.).

CAMPIONATUL EUROPEAN DE TALERE
GH. ENACHE PE LOCUL 5, I. DUMITRESCU — PE 6

LISABONA 3 (Agerpres). — Campionatul european de tir
proba de talere aruncate din șanț a luat sfîrșit pu victoria ita
lianului Silvano Canonico — 290 puncte, urmat de compatrloții 
săi Mattarelli — 290 puncte și Rossini 289 puncte. Concurentul 
român Gheorghe Enache, care a avut cel mai bun rezultat în 
ultima manșă, a ocupat locul 5 cu 288 puncte. Ion Dumitrescu 
s-a clasat pe locul 6 cu 287 puncte. Primele trei locuri au fost 
decise după baraj.

Clasamentul final pe echipe : 1. Italia 759 puncte; 2. UJl.S.S. 
758 puncte; 3. Liban 751 puncte.

ACTUALITATEA SPORTIVA

Din nou la start!
Sezonul competițional ciclist de fond conti

nuă cu desfășurarea celei de a VIII-a ediții a 
.Cupei F.R.C.*. Prinzînd un... moment bun, 
tînd nici unul dintre alergătorii noștri fruntași 
tiu se află angajat în vreo competiție interna
țională, întrecerea reunește la start tot ce are 
(mai valoros ciclismul românesc la ora actuală. 
Cu ocazia acestei competiții, se face o utilă 
verificare în vederea celor două întreceri in
ternaționale ale lunii iunie în care sînt angre
nați și rutierii noștri: .Cupa UCECOM" și 
.Tour de l’Avenir”. Astăzi, la ora 16, se va 
't'v^tartul în prima etapă: București — Giur- 
.a,u — București, 105 km. Alergătorii vor pleca 
de la km 11,5. Nefiind vorba decît de lupta 
pentru clasamentul individual sperăm ca aler
gătorii participanți la „Cupa F.R.C.* să depună 
toate străduințele pentru a realiza performanțe 
de nivel ridicat.

?

întrecerile de volei din cadrul Spartachiadei de vară a tineretului se bucură pretutindeni de un in
teres deosebit. In imaginea noastră, un aspect de la competiția organizată pentru cooperatorii bucw- 

reșteni pe terenul Voința.
Foto : St Ciotloș

trom, la primele întreceri din 
cadrul Spartachiadei de vară a 
tineretului. La întrecerile de 
atletism, cea mai frumoasă com
portare au avut-o sportivii Ion 
Șinca și E. Printz, din asociația 
Genți. La concursurile actualei 
Spartachiade s-au înscris aproa
pe 2400 de sportivi, reprezen- 
tînd 24 asociații aparținînd clu
bului Steagul roșu.

Eugen Bogdan

PETROȘENI. Asociațiile Jiul 
Petrila, Parîngul Lonea, Prepa- 
rația Petrila, Minerul Aninoa- 
sa, Minerul Uricani, Utilajul 
Petroșeni, Minerul Vulcan și Mi
nerul Lupeni sînt, pînă în pre
zent, cele mai... harnice privind 
organizarea întrecerilor Sparta
chiadei de vară a tineretului. Cu

toate acestea, socotim că cifra 
de 18 490 de participanți, an
grenați pînă acum în întreceri 
este cu mult sub posibilitățile 
de care dispun asociațiile spor
tive din raza orașului Petroșeni. 
Amintim că angajamentul C.S.O. 
Petroșeni este de a angrena — 
în prima etapă a Spartachiadei 
— 30 000 de tineri !...

S. Băloi
DEJ. In orașul și raionul nos

tru întrecerile Spartachiadei de 
vară se bucură de mare interes. 
Îndeosebi, concursurile de atle
tism, fotbal și gimnastică. In a- 
sociațiile sportive sătești au luat 
startul, pînă în prezent, 8022 de 
tineri. Fruntași: sportivii din 
Cozla, Flacăra Ileanda Tîrlișna.

A. Kontrai

au învins
Tractorul Brasov

9

Știința București - campioană republicană la handbal laminin
TR. SEVERIN, 3 (prin tele

fon, de la trimisul nostru). — 
Rezultatele ultimei etape a tur
neului final al campionatului re
publican de handbal n-au putut 
influența cu nimic disputa dintre 
Știința București și Știința Timi
șoara pentru titlul de campioană. 
Deși studentele bucureștene au 
pierdut în fața Mureșului, ele 
au păstrat totuși un avans de 
un punct, suficient pentru ca la 
sfîrșitul competiției să îmbrace 
tricourile de campioane. Suc
cesul final al formației bucureș
tene este pe deplin meritat, de
oarece ea a manifestat — mai 
ales în turneul final — o pu
ternică revenire, care i-a permis 
să se impună în fața principale
lor sale adversare.

Cîteva cuvinte despre meciu
rile ultimei etape.

MUREȘUL TG. MUREȘ— 
ȘTIINȚA BUC. 5—3 (2—1). 
Mureșencele au reușit să impună 
jocul care le convenea: lent, po-

Etapa a treia

zițional, cu folosirea maximă a 
pivoților. In apărare, ele au ju
cat de asemenea foarte bine. In 
schimb, Știința s-a comportat 
slab în atac, fără finalitate, go
lurile fiind înscrise unul de 
Ștefănescu — apărătoare prin 
excelență — și două de Naghi 
din lovituri de la 7 m. Scorul a 
fost deschis de Știința în min. 
12, după oare a urmat o... ploaie 
de bare mureșene (6). Echipa 
din Tg. Mureș a reușit pînă la 
urmă să egaleze (Toth min. 20) 
și să ia conducerea (Soos în min. 
25), iar după pauză să urce sco
rul la 3—1 prin Soos (min. 31). 
Știința înscrie însă două goluri 
din 7 m (min. 39 și 42) și res
tabilește egalitatea. In ultimele 
minute, Mureșul joacă cu mare 
ambiție și își asigură o victorie 
meritată, prin Incze (min. 44) 
și Soos (min. 47). Jocul a fost 
de un nivel tehnic modest.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA—RA
PID BUCUREȘTI 15—7 (8—3). 
Diferența de scor ne scutește 
de comentarii asupra unui meci

în care învingătoarele au jucat 
excelent. Este adevărat însă că 
sarcina lor le-a fost ușurată de

C. ANTONESCU

CLUJ, 3 (prin telefon). —*
Meciul masculin de volei din 
cadrul campionatului catego-< 
riei A, seria I, disputat joi In 
Cluj între echipa locală Știința 
și Tractorul Brașov a luat sfîiM 
șit cu victoria studenților. Câta 
cuiul „hîrtiei* nu excludea posta 
bilitatea unui succes al gazde
lor, în schimb nu lașa să se 
întrevadă eventualitatea scoru
lui sever i 
întîlnirea : 
tru Știința 
victorie a 
fel, au ca

| din zona 
urma acestei victorii, ei au 
cat cu un loc în clasament 
pe 10 pe 9).

cu care s-a încheiat
3—0 (11, 6, 5) pen- 

i Cluj. O frumoasa 
clujenilor care. ast-< 

, și asigurată ieșirea 
retrogradării ; in

ur-
(de

(Continuate în pag. a 3-a)
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campionatului

de motocros
Duminică dimineața, pe 

traseul din Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej se va desfă
șura etapa a treia a campio
natului republican de moto
cros cu participarea alergă
torilor înscriși la clasele 250 
și 500 cmc. Paralel va avea 
ioc și etapa a treia a „Cupei 
F.R.M." la clasele 125 și 175 
cmc.

I 
I
I
I
I 
I
L

rȚ1 ăcerea se așternu deplină in sala înțesată de numeroși 
delegafi și invitați la conferință. Avea cuvintul „moș 

Ion*...
Ințelepciunea-i strinsă in cei aproape 75 de ani de viață, 

inima-i mereu tinără. hărnicia și felul său deschis și sări
tor Ia nevoie, i-au sporit, o dată cu anii, prestigiul și res
pectul nu numai din partea tovarășilor săi de muncă din 
C.A.P. Cordăreni-Dorohoi, ci din tot raionul. Chiar șt de 
peste hotarele lui.

Tov. Chiorescu Simion Ion (sau moș Ion, așa cum îi spun 
apropiații), delegat al asociației sportive Avtntul Cordă- 
reni, se ridică fără grabă și cu pasul rar, dar sigur, se în
dreaptă spre locul destinat vorbitorilor.

— Eu nu prea sînt meșter la vorbe, începu el... Dar ce 
pot să vă spun, este că mi-e taxe drag sportul. Cînd văd 
pe alții jucînd, inima-mi dă ghes să mai dau și eu cile o 
bilă la popice. Dar, vedeți dv., nu prea mai mă lasă... în
cheieturile.

Valuri de rîs se rostogoliră peste sală...
Bătrinul privi liniștit și apoi reluă :
— Eu însă sînt cu inima alături de băieții noștri șl de 

cite ori pot merg cu ei in campionatul raional și îi ajut și 
eu, după puterile și priceperea mea. Aist an insă am cam 
încurcat-o ou blăstămăția asta de fotbal. Toată primăvara 
o tot turnat din cer de ne-a inundat terenul, iar băieții nu 
s-au mai putut antrena.

Bătrinul stătu puțin
adus aminte de ceva,

— Mai an, stăteam

pe ginduri și apoi, ca și cum și-ar fi 
reluă pe același ton liniștit și egal... 
rău cu tricourile i mă duc la preșe-

(Continuare in pag. a 3-a)
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CONCURSURI... REZULTATE...
• Etapa finală 

a concursului repu
blican pentru copii 
se va desfășura la 
Poiana Brașov, în 
zilele de 26 și 27

iunie, în loc de Sighișoara, așa cum 
fusese anunțat anterior.

• La sfîrșitul acestei săptămîni va 
avea loc etapa a II-a a campionatului 
republican pe echipe-categoria B. Cele 
trei întîlniri se vor disputa la : Cons
tanța : Dobrogea - Argeș - Hunedoara - 
Oltenia ; Tg.-Mureș : Mureș-A.M.-Ba- 
cău - Ploiești - București ; Suceava : Su
ceava - Iași - Galați - Maramureș.

* Programul competițiilor atletice 
din Capitală : 5—6 iunie : faza orășe
nească a "câmp, republican la decatlon 
și pentatlon (senioare, juniori și ju
nioare) ; campionatul Capitalei pentru 
juniorii de cat. I (etapa I) ; campiona
tul, de copii (etapa a III-a); 12—13 
iunie: faza orășenească a camp re
publican pentru juniori și junioare de 
cat. I și a II-a ; 19—20 iunie : faza pe 
Capitală a camp, republicane de se
niori ; campionatul Capitalei pentru 
copii (etapa a IV-a) ; etapa orășeneas
că a camp, republican la triatlon pen
tru juniori și junioare de cat. a II-a.

® BRAȘOV. Etapa orășenească a 
tâmp, de juniori. 100 m : Trandabur 
și David 11,5; 400 m: Farkaș 54,6;

Rozalia Moțiu din echipa Banatului.

Foto : V. Crioșteanu-Timișoara
800 m : Oană 2:03,6 ; 110 mg : David
15.1 ; lungime : Trandabur 6,23. Cam
pionatul școlar cu participarea a aproa
pe 250 de elevi. Fete : 60 m : Satmary
8.1 ; 500 m : Șerbu 1:29,0 ; 60 mg : Vi- 
drighinescu 10,0 ; 100 m : Vidrighinescu

13,0 ; băieți : 100 m : Schuller 11,7 ; 400 
m : Mîndru 54,4 ; 800 țn : Cefan 2:00,0: 
lungime : Corbu 6,20 ; suliță: Keul 
50,60 ; ciocan : Sișcovici 54,52 ; 80 m : 
Ticușan 9,4 ; 300 m : Ghișe 39,7 ; 90 
mg : Cornea 13,0 — rec. reg. egalat; 
ciocan : Ander 48,15. (C, Gruia — co- 
resp. regional).

BAIA MARE. Etapa orășenească a 
camp, republicane. Femei : 800 m : Mi- 
kloș 2:20,8 ; Seniori : 100 m : Scheip 
11,8 ; 400 m : Baban 53,0 ; 10 km
marș : Goja 54:06,0 ; Juniori 60 m F : 
Dîrlea 8,5 ; 500 m F : Popa 1:28,8. (V. 
Săsăranu — coresp.).

BIRLAD. Faza orășenească a camp, 
republican. Juniori : 100 m : Topa 11,9; 
lungime : Topa 6,00 ; 300 m : Ancuța 
42,2 ; înălțime : Postolache 1,55 ; Ju
nioare : 60 m : Ciulei 9,2. (E. Solomon 
— coresp.).

MOINEȘTI. Cîteva recorduri raio
nale la juniori : suliță I : Lemnaru 
43,35 ; 60 m II: Aurica Vancea 8,6 ; 
500 m: Vancea 1:34,5; înălțime II: 
El. Dascălu 1,43 ; greutate II : Angela 
Cazan 9,50. (E. Sîmbotin — coresp.).

PLOIEȘTI. Rezultate foarte slabe la 
etapa orășenească a camp, de juniori. 
Excepție : recordul regional la 3 km 
marș (16:35,8) realizat de Eug. Soco- 
leanu. (M. Bedrosian — coresp.).

DIN JURUL RINGULUI
; i Marți seara, înX I Capitală, a avut loc

Ly-—rv 'A-l reuniunea finală a 
■EEDH competiției dotată 

cu Cupa S.P.C.
In cel mai frumos meci al reuni

unii, tînărui Ghiță Constantin (Voin
ța) a reușit să termine învingător la 
puncte în fața fostului campion al 
țării, Ion Marin (Progresul). Acesta 
din urmă, departe de forma sa din 
anii precedenți, a fost depășit din 
toate punctele de vedere de către 
Ghiță. De altfel și în meciul anterior, 
I. Marin fusese învins la puncte de 
către I. Simion (Dinamo).

Un meci frumos au furnizat și Ba- 
nea Stere (Dinamo) — M. Ailenii (Se
mănătoarea), în care primul a obținut 
victoria la puncte.

Deși spectatorii prezenți așteptau 
cu interes meciul dintre M. Dumitres
cu (Dinamo) și V. Gheorgbe (Semă
nătoarea), acesta nu s-a ridicat la un 
nivel corespunzător. înlîlnirea a avut 
o desfășurare confuză, victoria fiind 
acordată dinamovistului.

în urma acestor rezultate, ca și a 
celor din întîlnirea precedentă, a 
fost stabilit următorul clasament: Di
namo 28 p, S.P.C. 14 p, Progresul lip. 
(D. Dumitrescu — coresp.).

★i
La Mediaș a avut loc o reuniune 

de box, între echipa locală, Gaz me
tan Mediaș și Voința Ploiești. Boxerii 
medieșeni au cîștigat cu scorul de 
16—6. Cele mai frumoase meciuri au 
fost Gh. Tală (M) — T. Cercea (PI.) 
și C. Tobă (M) — N. Stoica (PI.), în 
care primii au obținut victorii la 
puncte. Celelalte rezultate : M. Nico
lae (Pl.) b.p. I. Moldovan (M), C. Pim- 
poia (Pl.) b.p. V. Gherhard (M), V. 
Răchită (M) b.p. V. Roșculeț (PI.), A. 
Verdeș (M) b.p. I. Mihalache (PI.), 
Gh. Dumitru (M) b.p. Gh. Răileanu 
(PL), T. Mesman (M) m.n. cu T. Stă- 
nescu (PL), Fl. Paraschiv (M) b.ab. III 
E. Busuigescu (PI.), Gh. Popa (M)

m.n. cu L. Rotaru (Pl.), I. Pițu (M) 
b.ab. III C. Badea (Pl.). (Z. Rîșnovea- 
nu — coresp.).

★
La Constanța, boxerii de la Farul 

i-au întrecut pe cei de la Progresul 
Brăila cu scorul de 14—6. Meciurile 
au fost viu disputate și de un bun 
nivel tehnic. S-au evidențiat: Gh. 
Călin, I. Dinu și D. Răgălie de la Fa
rul și respectiv, Gr. Enache și P. Do- 
brescu de la Progresul.

Iată rezultatele în ordinea catego
riilor : N. Stanciu (F) m.n. P. Dobres- 
cu (P), D Răgălie (F) b.ab. II P. Co- 
valiov (P), O. Kenan (F) b.desc. I. 
N. Deicu (P) A. Iliescu (F) b.ab.III A. 
Naidin (P), I. Dinu (F) b.p. R. Dinu 
(P), O. Baciu (F) m.n. C. Voinescu 
(P), Gh. Călin (F) b.p. P. Moraru (P), 
M. Gheorghe (F) p.p. Gr. Enache (P), 
V. Chiriac (F), p.neprez. I. Covaci 
(P), Th. Basarab (F), b.ab. II P. Zeca 
(P). (Cornel Popa — coresp.).

Concursul international de iahiing „Cupa Mamai
CONSTANȚA, 3 (prin telefon de 

la trimisul nostru). — De două zile 
se desfășoară întrecerile competiției 
internaționale de iahting „Cupa Ma
maia", la care participă — alături 
de sportivi români — veliști de va
loare din R. D. Germană, Polonia și 
Bulgaria.

La dasa firm, prima regată a re
venit-concurentului nostru N. Iliescu, 
care și-a reeditat victoria și joi. El 
conduce astfel în clasamentul gene
ral cu 2494 puncte, urmat de Șt. 
Lungu și N. Opreanu.

La snipe, prima regată a fost cîș- 
tigată de Predescu-Ancuța iar cea 
de-a doua de Popovici-Doctor. Cla
samentul general: 1. Dorel Popovici- 
Titus Doctor (România) 2777 p, 
2. L. Predescu-N. Ancuță (Progresul)

1855 p, 3. V. Geles-M. Carapatu 
(România) 1651 p.

Echipajul nostru Puiu Manu-C 
Tomiuc s-a clasat pe primul loc 
ambele regate de star și, acumulî 
2284 puncte, conduce în clasamen 
general, înaintea cuplurilor M. fi 
ceanu-I. Giuglan și N. Călcăm. 
Navasart, care au același număr 
puncte : 1381.

în fine, la dasa „olandezul zbut 
tor“ (F. D.), conduce formația Giii 
her Proese-Klauv Mayer (R. D. Ge 
mană) care a cîștigat primele do> 
regate. Punctaj : 1892. Urmează p 
lonezii Eugenia Dlaszka-Stanislaw B\ 
browski și formația noastră Ion Al 
xandru-Dumitru Ene. Vineri se di 
pută regata a III-a.

PAUL ROMOȘAN
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

Banatul poate și trebuie să dea mai mult!

Alte rezultate: V. Marinescu (O- 
limpia) b.p. I. Șerban (Gr. Roșie); 
M. Badea (Progresul) b.p. Gr. Gheor
ghe (Voința); M. Ciocan (S.P.C.) p.p. 
S. Dumitrescu (Semănătoarea); T. 
Ivan (Progresul) b.p. Gh. Șerbănescu 
(Vulcan); Gh. Prescornițoiu (S.P.C) 
b. ab. II St. Sipoș (Dinamo); Gr. Io- 
niță (Semănătoarea) p.p. Nic. Petre 
(Rapid).

Rezultate, clasamente...
• In campiona

tul republican de 
calificare : Minerul 
Lupeni — Vulturii 
Timișoara 16—6 ; 
Metalul Tr. Se

verin — C.I.L. Blaj 3—9; Metalul 
Hunedoara — C.S.M. Sibiu 5—20 ; 
Metalul Reșița — Chimica Tîrnăveni 
3—23; Dinamo II — C.S.S. II 11—15; 
Grivița Roșie II — S. N. Oltenița 
34—3; Colorantul — I.P.G.G. 28—3; 
Proiectantul — I.S.E. 21—0.

Performanțe scontate
• în București s-au disputat ulti

mele meciuri din cadrul seriei I a 
campionatului de calificare. Iată cla
samentul :

(Urmare din pag. I)

Oțelul-Roșu, Tomești, Recolta șl Cera
mica (raionul Jimbolia), Progresul și 
Plastica Timișoara. Spartâchiada repu
blicană a fost organizată în toate aso
ciațiile sportive, precum și într-un mare 
număr de unități și sate fără asociații 
sportive, iar numărul participanților a 
atins o cifră record : 266 900.

Volumul sporit de competiții, atenția 
acordată pregătirii sportivilor au făcut 
ca numărul secțiilor afiliate, precum și 
numărul sportivilor legitimați să crească 
simțitor în regiunea Bianat. Acum există 
1 200 secții afiliate (față de 740 în 1961), 
în cadrul acestora activînd 13 000 de 
sportivi legitimați față de 4 664 existenți 
în 1961. Dintre aceștia, 68 de sportivi 
dețin titlul de maestru emerit sau maes
tru al sportului (față de 52 în 1961), 324 
au clasificarea de categoria I (față de 
109 în 1961), iar 1 010 de categoria a n-a 
(față de 351 în 1961).

Se poate aprecia ca pozitivă activita
tea depusă de antrenorii Braun Coloman, 
Victor Alexandrescu, Victor Chițn, Con
stantin Popa, Mihai Botez, de profesorii 
de educație fizică Nicolae Olaru, Dezi- 
deriu Bleier și de instructorii voluntari 
Romulus Stețiu, Ioan Conrad, Sergiu 
Stănescu și Oscar Sipos.

Darea de seamă și participanții la 
discuții au scos însă în evidență și o 
serie de rămîneri în urmă în ’activita
tea sportivă din regiunea Banat. Ast
fel, nu a fost asigurată tuturor mem
brilor UCFS o activitate sportivă orga
nizată și continuă. Competițiile de mase 
nu au fost inițiate la un număr cores
punzător de ramuri sportive și nu au 
fost eșalonate pe o perioadă lungă da 
timp.

în organizarea și desfășurarea multor 
competiții se pune încă un insuficient 
accent pe calitate. Profesorii de educa
ție fizică, antrenorii, sportivii fruntași 
și instructorii nu și-au adus în mod 
suficient contribuția la pregătirea par- 
tieipanților la întrecerile sportive de 
mase, nu au urmărit cu atenție desfășu
rarea acestor întreceri pentru a depista 
elementele talentate și a le îndrepta 
spre secțiile pe ramură de sport din 
cluburi și asociații sportive.

Lipsurile manifestate în activitatea de 
performanță sînt oglindite și în slaba 
participare a elementului feminin la 
campionatele republicane, în faptul că 
în loturile regionale sînt reprezentate 
cu regularitate aceleași centre (Timi
șoara, Arad, Reșița și Lugoj), precum 
și în faptul că nu toți profesorii de edu
cație fizică muncesc cu tragere de ini
mă pentru continua dezvoltare a spor
tului școlăresc, pentru depistarea și 
creșterea elementelor talentate.

Propuneri și păreri :

COLOMAN BRAUN, antrenor 
merit : „Să fie strinși juniorii talenta 
în centrele unor secții de fotbal; să s 
organizare jocuri de popularizare J 
sate între echipe de copii ; să se organ 
zeze campionate de stradă pe cartier* 
în campionatul regional și orășenesc s 
fie cumulate punctele echipei de senio: 
cu punctele echipei de juniori; să s 
organizeze campionate inter școlare p
orașe și pe regiuni”.

DR. TITUS PETR O VICI, directori
dispensarului pentru sportivi ; „In viito . 
selecția elementelor de perspectivă tre 
buie să constituie o preocupare 
nentă a consiliului regional UCFS'și 
antrenorilor și tehnicienilor din secții! 
pe ramură de sport ale cluburilor ș 
asociațiilor sportive”.

PROF. RADU PETRU, vicepreședintei 
Sfatului popular regional Banat : „Pen 
tru îmbunătățirea muncii, în colaborar 
cu organele regionale UCFS și U.T.M 
să se organizeze o consfătuire cu toț 
profesorii de educație fizică din regiu 
nea Banat, în care să se dezbată pro 
blema depistării elementelor tinere ș 
îndrumarea lor spre școlile sportive d< 
elevi*.

în încheierea lucrărilor conferinței re
gionale UCFS Banat, a luat euvîntu! 
tov. MARIN BÎRJEGA, vicepreședinte 
al Consiliului General al UCFS. Subli
niind rezultatele pozitive obținute în 
ultimii ani de către mișcarea sportivă 
din regiunea Banat, contribuția adusă 
de către tineretul de aici la creșterea 
calității sportului nostru de perfor- 
manță, vorbitorul a arătat eă or-! 
©anele și organizațiile sportive bănățene, 
pot realiza rezultate superioare. „Tradi
ția existentă în sportul bănățean, condi
țiile create, dorința vie a tineretului de 
a practica sportul, constituie premise 
pentru realizarea în viitor a unor suc
cese însemnate atît în activitatea spor
tivă de mase, cit și în cea de perfor
manță. Mobilizînd largul activ obștesc 
de care dispun organizațiile sportiva 
din regiunea Banat, stimulîndu-i pe pr». 
fesorii de educație fizică pentru o per
manentă muncă de depistare și pregă
tire a elementelor talentate, solicitînd o 
mai mare contribuție din partea antre
norilor și tehnicienilor se vor rezolva 
cu mai multă competență și la timp 
importantele sarcini pe care le are miș
carea sportivă. îmi exprim convingerea 
— a spus în încheiere tov. M. Bîrjega — 
că organele și organizațiile sportive din 
regiunea Banat își vor întări în viitor 
activitatea, vor lărgi permanent aria ac
tivității sportive, vor crea condiții optime 
oamenilor muncii, tineretului, pentru 
practicarea în mod organizat a exerci- 
țiilor fizice și sportului".

P. ARCAN
Coresp. regional

in Cupa Dinamo“
Concursul repu

blican, „Cupa Dina- 
a continuat ieri cu proba de 

focuri
și ju-

w
armă liberă calibru redus 60 
culcat, seniori, senioare, juniori
moare.

Am menționat în materialul trecut 
buna organizare, dar nu putem trece 
cu vederea lipsa de atenție a clu- 

ibului Dinamo pentru acest concurs. 
Nimeni din conducerea clubului n-a 

.participat la deschiderea concursului 
-și nici în ziua a II-a n-a trecut că- 
sneva pe la poligon. Secția de tir a 
: acestui dub este în declin de 2—3 
:ani și era necesară prezența condu- 
icerii clubului pentru a se putea lua 
imăsuri de redresare. De aceea soli
cităm conducerii clubului Dinamo să

Știința 1129 p, 5. Voința Sibiu 1099 
p; seniori: 1. N. Rotaru (Steaua) 
590 p, 2. A. Szekely (C.S.M. Cluj) 
588 p, 3. Gh. Vasilescu (Olimpia) 
587 p, 4. M. Ferecatu (Dinamo) 586 
p, 5. R. Pontbriant (Olimpia) 588 p ; 
pe echipe: 1. Steaua 2 347 p, 2. 
Olimpia 2 334 p, 3. Dinamo 2 311 p, 
4. Știința 2 294 p, 5. C.S.M. Cluj 
2 289 p; senioare: 1. Ana Goreti
(Olimpia) 590 p ; 2. Iudit Moscu (Di
namo) 582 p, 3. Iulia Herlea (Me
talul) 578 p (39X10), 4. Eda Baia 
(Știința) 578 p (38X10), 5. Iulia Do- 
roczi (C.S.M. Cluj) 577 p; pe echi
pe : 1. Olimpia 1729 p, 2. Dinamo 
1711 p, 3. C.S.M. Cluj 1142 p, 4. 
Știința 1 139 p, 5. Steaua 1116 p ; 
juniori: 1. Gh. Stefanide (Petrolul 
Ploiești) 580 p, 2. Al. Belinschi (Știin
ța) 576 p, 3. A. Csegezi (Steaua) 574

1. Rapid
2. Olimpia
3. Vulcan
4. Pslitehnica
5. Arhitectura
6. Aeronautica
7. ICF
8. Construcții

• Campionatul

7 7 8 0 139 : 24 21 
7511 «0: 11 18 
7421 51: 30 17 
7403 107: 45 15
7 3 0 4 35 : 53 13
7214 36:109 12
7106 34: 87 9
7007 15:138 7

republican de ju
niori : S.S.E. — Rapid 0—17 ; Vulcan 
— Progresul 0—11 ; Constructorul — 
Steaua 3—0 ; Grivița Roșie — Dinamo 
0—3.

• Campionatul de rugbi în 8: O- 
limpia — Grivița Roșie 21—9; S.S.E. 
nr. 1 — Constructorul 6—6; S.S.E. 
nr. 2 — C.S.S. 12—6. După aceste 
ultime partide, clasamentul este ur
mătorul :
1. Constructorul
2. SSE nr. 1
3. SSE nr. 2
4. C.S.S.
5. Olimpia
6. Grivița Roșie

5 3 2 0 78: 24 13
5 3 2 0 72: 45 13
5 3 2 0 60: 42 13
5 2 0 3 67: 51 9
5104 48: 63 7
5 0 0 5 30:129 5

TEATRUL BARBU DELAVRANCEA
PREZINTĂ IN CURIND PREMIERA PE TARA

IUBESC PE Al 7-lea- comedie cu Petrești
de

COMAN ȘOVA

In distribuție: FLORIN PIERSIC (de la Teatrul Național .1. L. Cara- ’! 
giale"), RODICA POPESCU, ANDREEA NÂSTĂSESCU, ION NICIU, V 
STELIAN CREMENCIUC, DUMITRU FEDOREAC, ANDA CAROPOL, J 
DIMITRIE DUNEA, CONSTANTIN FLORESCU, DOINA LAZAR, DiMÎ- , 
TRIE DUMITRU, MIHAI STAN, CONSTANTIN RAȘCHITOR, DORU 
ATANASIU, EMIL HOSU, VASILE ICHIM, VO1CU JORJ, TRAIAN 

PĂRUȘ, MIHAI MARSELLOS

Regla: ION SIMIONESCU
Scenografia: ELENA SIMIRAD-MUNTE ANU ;
Muzica: NICOLAE Klh^ULESCU, artist emerit »........... 1

wină și să-și vadă la „lucru" spor- 
•tivii respectivi, să sprijine mai mult 
jț>0 antrenori. Se apropie doar cam- 
jpionatele europene și secția de tir 
<de la Dinamo trebuie să aibă pon- 
idere în prezentarea de elemente care 
tsă ne facă cinste.

Rezultate: armă liberă calibru re- 
,'dus 60 focuri culcat, junioare: 1. 
LElena Nistor (Steaua) 581 p, 2. Mag- 
.da Borcea (Știința) 573 p, 3. Ari- 
tina Bițică (Steaua) 573 p, 4. Ma
riana Borcea (Dinamo) 562 p, 5. Mor
ga Niculescu (Olimpia) 560 p; pe 
ecMpe: 1. Steaua 1695 p, 2. Olim- 
j?ia 1655 p,-3. Dinamo 1647 p. 4,

p, 4. P. Marincu (Petrolul Ploiești) 
569 p, 5. M. Pavel (Dinamo) 568 p; 
pe echipe: 1. Steaua 1691 p, 2. Pe
trolul Ploiești 1686 p, 3. Dinamo 
1664 p, 4. Olimpia 1 648 p, 5. S.S.E. 
1 1626 p.

După două zile de concurs clasa
mentul general are următoarea înfă
țișare : 1. Steaua 22 p, 2. Olimpia 24 
p, 3. Dinamo 29 p, 4. Știința 45 p, 
5. Petrolul Ploiești 55 p, 6. C.S.M. 
Cluj 60 p.

întrecerile continuă pînă duminică 
pe poligonul Tunari.

y. GODESCU

Vizionați scurt metrajele:



DOUĂ MINUSURI
Meciul Știința 

Craiova — Petrolul' 
Ploiești. Bîtlan a 
luat o minge de la 
centru, a trecut de 
cîțiva adversari, a 
ajuns în 
nea careului de 16 

n și, avlnd un culoar bun, a șutat la 
. ioartă. Lovitura, după o cursă fru- 

hoasă, a fost însă ratată, mingea tre- 
înd la mulți metri de poarta lui 
lletcu. Cîțiva spectatori și-au mani
festat nemulțumirea față de această 
■xecuție greșită. Dar Bîtlan nu era 
le vină. Cînd a șutat din viteză min
țea s-a lovit de un smoc de iarbă 

--i a sărit mai sus de rist.
Amintind această fază vrem să ne 

eferim la calitatea gazonului de pe 
stadionul Tineretului din Craiova. Te- 
enul de joc este necorespunzător. 
Denivelat, cu smocuri de iarbă care 
schimbă direcția mingii, el face impo
sibilă controlarea acesteia în mișca- 
e, realizarea unor un-doi-uri și șu- 
area la poartă din viteză. Mai sînt 

două elape pînă la sfîrșitul campio- 
aatului. Dar întreprinderea de gospo- 
lărire a orașului Craiova, proprieta-

rul stadionului, trebuie să ia măsurile 
jțecesare pentru îmbunătățirea gazo
nului. Fiindcă e nepermis ca un meci 
de categoria A, de la care așteptăm 
un fotbal de calitate, să se desfășoare 
pe un asemenea gazon pe care nici 

margi- ■ echipe din campionatul regional nu 
' mai joacă, fiindcă multe dintre ele au 
la Craiova terenuri de ți-e mai mare 

x dragul.
★

Se cuvine un cuvînt și antrenoru
lui N. Oțeleanu (Știința Craiova), lin
gă care am stat tot timpul meciului 
Și pe el l-au obsedat cele două puncte 
atît de necesare echipei. Era nervos. 
Firesc. Dar de aici și pînă a le arun
ca acestora cuvinte jignitoare, pe 
care din respectul față de cititori nu 
le mai pomenim, este o mare dife
rență. Dacă antrenorul (pedagogul, 
adică!) procedează așa, ce se mai 
poate cere de la jucători ?

Duminica pe stadionul Dinamo

București - Provincia
(echipe de foști

® TROFEUL „TINEREȚE FARÂ 
ECHIPEI ÎNVINGĂTOARE DE
© MECIUL ÎNCEPE LA ORA 17,30 • ANTRENORII CELOR
DOUA ECHIPE AU STABILIT LOTURILE ® MARGARETA GHELT,

DIN ARAD, VA ARBITRA INTILNiREA

ÎNCEPE
RETURUL

TURNEULUI
internaționali)
BĂTR1NETEI" VA FI OFERIT 
I. S. LOTO-PRONOSPORT

MASCULIN
echipe masculine!

Așadar, o duminică fără fotbal de 
categoria A, în Capitală. în schimb, 
o duminică în care ne vom reîntîlni 
pe stadion cu vechi glorii ale fotba
lului nostru, cu jucători pe care ani 
de-a rîndul i-am admirat și i-am a- 
plaudat. Televiziunea și federația de 
fotbal organizează o întîlnire (dotată 
cu trofeul .Tinerețe fără bătrînețel' 
,oferit de I. S. Loto Pronosport), între 
două echipe de foști. internaționali: 
București — Provincia.

Jocul se dispută pe stadionul Dina
mo, cu începere de la ora 17.30 și 
va dura două reprize a cîte 30 de mi
nute. Regulamentul... trofeului pre
vede că în caz de egalitate după cele 
60 de minute de joc, fiecare jucător 
din fiecare echipă va executa cîte o 
lovitură de la 11 metri.

în vederea acestui meci, Bucureș- 
tiul și Provincia și-au alcătuit lo
turile.
• Provincialii, care au ca antrenori 
pe CoIoman Braun și Jean Lăpușnea-

Cu două etape înainte de final

3

CLASAMENT

LASAMfNTUL GBLGETfRILOR
NU

nu, au la dispoziție pe : Justin, Sa- 
baslău, Androvici, dr. Luca, Brînzei, 
Mihăilescu, Băcuț I, Băcuț II, Bindea, 
Zilahi, Vaczi, Dumitrescu III, Bone, 
I'armati, Paraschiva, Toma, Onisie, 
Boitoș, Wetzer III, Roman, Crîsnic, 
Ferenczi și Bodo.

Antrenorii echipei Bucureștiului, 
Rudy Wetzer și D. Schileru, s-au o- 
prit asupra următorului lot : Voines- 
cu, Costică Marinescu, Apolzan, Szo- 
ke, Călinoiu, Marian, Filote, Ozon, 
Drăgan, Bărbulescu, Tătaru, Nicușor, 
Val. Stănescu, Bogdan, V. Dumitres
cu, Iordache, Flamaropol, Neagu, Fa
bian, Ene I, Socec, Fl. Marinescu.

Întîlnirea va fi condusă de una din 
femeile-arbitru de fotbal din țara noa
stră, Margareta Ghelt, din Arad, a- 
jutată la tușe de C. Mitran și M. Cru- 
țescu.

în deschidere, un meci de juniori: 
Dinamo — Rapid.

De ieri, cele trei
— Dinamo București, Steaua Bucu
rești și Dinamo Brașov —, care par
ticipă la turneul final al campionatu-j 
lui republican de handbal, se află ini 
Orașul Victoria. Aici, ele își încep! 
astăzi returul partidelor disputate la 
Hunedoara. în prima zi: Dinamo 
București — Dinamo Brașov jîn tur : 
18—12). înaintea returului clasamen
tul se prezintă
1. Dinamo Buc.
2. Steaua
3. Din. Brașov
4. Știința Tim.

astfel:

Știința București
campioană republicană

la handbal feminin

Cuvintuf cititorului

nc interesează!

(Urmare din pag. 1)

evoluția slabă a Rapidului, la caro! 
doar Ana Boțan a jucat cu mult su- I 
flet. Dar cu o floare... Au marcat
Franț 5, Moșu 3, Nemeț 3, Newohr 3 : 
și Oprea, respectiv ~ 
ianu 2.
Clasamentul final
Știința Buc.
Știința Tim.
Mureșul Tg. M. 24
Iiapid Buc. 24

24
24

Boța n 5 și Bă ico- 1
r

16 3 5 182: 96 35'
16 2 6 218:116 34“
13 2 9 230:146 28 =
12 3 9 227:174 27,

16 GOLURI : Sfirlogea (Știința Craiova)
15 GOLURI : Ada>m (Știința Cluj) — 

l penalti
14 GOLURI : Ene II (Dinamo București)

— 2 penalti
13 GOLURI: Dridea I (Petrolul) — 4 

jenai ti
12 GOLURI : N. Naghi (Dinamo Pitești), 

Frățilă (Dinamo București).
11 GOLURI : Țîrlea (U.T.A.) — 3 pen., 

1. lonescu (Rapid) — 1 pen.
3 GOLURI : Creiniceanu (Steaua), Gane 

(St. roșu), Stoenescu (Dinamo Pitești) —. 
I pen., FI. Voinea (Steaua).

7 GOLURI : Soo (Minerul) — 1 pen., 
Constantin (Steaua) — 1 pen., Badea (Pe
trolul), Codreanu (Rapid) — 1 pen., Pir- 
cdlab (Dinamo Buc.), Hatdu (Dinamo 
Buc.), <S. Avram (Steaua).

6 GOLURI : Biikossi (Farul) — 1 pen., 
Eftimie (Știința Craiova).

5 GOLURI : Voica (C.S.M.S.), Vornicu 
(C.S.M.S.) — 3 pen., Pavlovici (Steaua), 
Sasu (Minerul), Necula (St. roșu), Chivu 

.-■A.), Damian (Crlșul).
'4 4 GOLURI : Cuverman (C.S.M.S.), Olo- 
gu (Farul), Kraus (Rapid), D. Popescu 

!< Progresul), Sacaci 111 (Crișul), lancu 
(Progresul) dintre care un gol pentru 
C.S.M.S., Năftănăilă (St. roșu), Ivansuc 
(Știința Cluj), V. Alexandru (Știința 
Cluj) — 1 pen., C. lonescu (Dinamo Pi
tești), Stoicescu (C.S.M.S.) — 1 pen., 
Drăgan (Minerul).

3 GOLURI : Szii.es (Crișul), loniffi (Pro
gresul) — 3 pen., Onea (Știința Craiova), 
Moldoveana (Petrolul), Tufan (Farul) 
Bretan (Știința Cluj), Donciu (U.T.A.), 
Baboie (Progresul), Ivăncescu (St. roșu)
— 2 pen., Georgescu (Rapid), O. Popescu 
(Dinamo Buc.), Suciu (Știința Cluj), Ba- 
lint (Farul), Harșani (Crișul). Petru Emil 
(Dinamo Buc.).

I 2 GOLURI : Mureșan (Știința Cluj) — 
■1 pen., M. Voinea (Progresul), Nunweil- 
ler IV (Dinamo Buc.) Fiorul (U.T.A.), 
Pantea (U.T.A.), David (St. roșu).. Da
niel Ene (Dinamo Pitești), David (Dina
mo Pitești) — 1 pen., Pîrvulet (Știința 
Cluj), Mateianu (Progresul) —1 pen., 
Neșu (Știința Cluj), Circiumărescu (Știin
ța CraUvă). Dragomir (Petrolul). Goran 
(St. roșu), Țurcan (Dinamo Pitești), Igna 
(U.T.A.), Comisar (U.T.A). Matei (CSMS)

.'I pen.. Halagian (Minerul Bala Mare), 
4cOb (Crișul), Vasilescu 11 (Știinta Cra

iova), Hasoti (St. roșu), Al. Constanti- 
nescu (Progresul).

1 GOL : Năsturescu (Rapid). Dinu (Ra
pid), Stancu (Farul), Donca (Minerul), 
Bacoș (Crișul), Pînzaru (Minerul), Szabo 
(Știința Cluj), Pahonțu (Petrolul), Anton 
(Știința Craiova), Szekeli (Minerul) — 
1 pen.. Ștefănescu (C.S.M.S.), Negrea 
(Steaua), Tilvescu (Farul) — 1 pen., 
C. Dan (Rapid), Mihai (Crișul), Ujvari 
(Minerul) — 1 pen., Oblemenco (Rapid), 
Udroaica (Progresul), Neacșu (Farul), 
Czako 1 (Minerul), Nunweiller VI (Dina
mo Buc.), Danileț (C.S.M.S.), Jamaischi 
(Rapid). D. Munteanu (Petrolul), Sely- 
mesi (St. roșu), Dumitriu (Rapid), Mar- 
cu (Știinta Cluj), Țircovnicu (Dinamo Pi
tești). Milea (C.S.M.S.), Șoangher (Fa
rul).

AUTOGOLURI : Cosma (Progresul) 
pentru Petrolul. Florea (Petrolul) pentru 
Dinamo București, Vornicu (C.S.M.S.) 
pentru Progresul, Jenei (St. roșu) pentru 
Crișul.

-- Află că MINERULUI îi stă bine
cu... FELINARUL doar în mină I

Desen de Al. Clenciu

Am dori să punem cîteva întrebări 
consiliului raional UCFS Curtea de 
Argeș, pentru că noi, cei din condu
cerea asociației sportive Progresul 
Domnești, am întrebat mereu si răs
punsurile au fost: „așa vrem „tui 
ne interesează 1“ și altele de felul 
acesta.

Și-acum s-o luăm de la cap cu fap
tele. Asociația noastră are echipă 
fotbal în campionatul raional șl, 
ora actuală, se găsește împreună 
formația Avîntul Curtea de Argeș 
locuri fruntașe ale clasamentului, dar 
noi avem un meci mai puțin jucat. 
Tovarăși de la raionul UCFS au fă
cut, cum s-ar zice, o fentă (fără min
ge- dar cu... creionul) și ne-au dat me
ciul pierdut I De ce î

Asta ne întrebăm și noi, pentru că 
jocul trebuia să se dispute la Curtea

PROFESORUL ȘI ELEVII LUI■aa

(Urmare din pag. 1)

la 
la 
Și

Intr-una din zile am poposit 
baza sportivă studențească de 
lacul Tei din Capitală. Pe gazon 
în jurul unuia dintre terenurile de 
fotbal, un grup de tineri se antre
nau de zor. Grupați pe ^.ateliere", 
unii repetau lovituri libere în fața 
zidului de beton, alții exersau dri
blinguri, fente, lovituri cu capul 
Tînărul și inimosul asistent cu pre
gătirea fizică, Teodor Petrescu, su
praveghea cu atenție 
pregătire.

— Mară! Apleacă-te 
în față cînd șutezi.

— Așa, bine, încă o
— Pașcalău! Nu mai ține pri

virea în pămînt, privește și terenul.
După puțin timp, grupul de ti

neri se împarte în două echipe și 
începe un joc-școală.

— Sînt componența echipei 
fotbal a Universității București 
ne spune profesorul Petrescu.

— Deci cei mai buni dintre 
buni.

— Am putea spune fără rezervă. 
Pentru că anul acesta de la Univer
sitate au fost angrenați 650 de stu
denți în practicarea fotbalului, de 
un frumos succes bucurindu-se cam-

sfă- 
zice

bri-

dintele asociației noastre și ne 
ituim. Stăm Tău cu cotizațiile — 
el — n-avem bani ..

— Bine, zic, și Dlec...
Astăzi din cei 30 de membri ai

găzii al cărei șef este tov. Chiorescu 
ion, 21 sint membri ai UCFS și plă- 
Jsc cu regularitate, în frunte cu moș 

Ion, 5 lei pe lună cotizație UCFS.
In altă împrejurare grea pentru a- 

sociație, ca membru susținător, moș 
Ion n-a stat pe gînduri și a scos pri
mul 100 iei pentru amenajarea unor

ședința de

mai mult

dată.

de

cei

pionatele pe facultăți la care au 
participat 10 echipe.

— Cine a cîștigat campionatul pe 
facultăți?

— După o finală pasionantă, dis
putată între facultățile de matema
tică și limbi slave, facultatea de 
matematică a învins cu 3—I (1—0).

— Echipa de fotbal a Universității 
a participat și la alte competiții?

— In cadrul campionatului de 
fotbal interinstitute echipa noastră 
s-a clasat pe locul 3. Vă rog să 
notați pe cei mai silitori: Pașcalău 
'Istorie), Petrov (Slave), Dobrescu 
(Matematică) și Mară (Geografie). 
O remarcă în plus: ei sînt silitori 
si la învățătură unde sînt studenți 
fruntași.

— Gînduri de viitor ?
•— Cit mai mulți studenți pe te

renul de fotbal și obținerea unui 
loc mai bun în întrecerea cu cele
lalte formații studențești din Capi
tală. Iar cei mai buni dintre ei 
poate își vor „găsi" un loc chiar 
in echipa divizionară Știința.

Ne-am despărțit de profesorul 
Teodor Petrescu și elevii săi urîn- 
du-le noi succese în activitatea vi
itoare.

G. CIORANU

e mereu tinăr...

de 
la 
cu 
pe

de Argeș la ora 14. Ne-am prezentat 
la teren la ora 13.45 și am găsit aco
lo doar cîțiva cetățeni, care ne-au 
spus că foaia de arbitraj a fost întoc
mită pentru ora 13 și deci echipa ad
versă plecase. La ședința comisiei ra
ionale de fotbal, ținută la UCFS 
Curtea de Argeș, i-am întrebat pe cei 
in drept de ce au modificat ora de în
cepere a partidei fără să ne anunțe. 
Dumnealor ne-au spus că ar fi dat un 
telefon în acea duminică în comuna 
noastră și că ar fi vorbit cu cineva, 
dar nu știau cu cine...

Oare în acest fel se anunță schim
barea orelor de disputare a meciuri
lor ? In dimineața jocului și fără să 
știi cu cine vorbești la telefon ? Noi 
socotim că, dacă cei din comisia ra
ională de fotbal nu știu cum trebuie 
organizate meciurile, ar trebui în
drumați de organele competente. Si 
cei în drept ar putea să ne dea și 
nouă — în sfîrșit — răspunsul la în
trebarea i cum rămîne cu meciul 
„pierdut" și cine este vinovatul ?

Vrem să amintim, în încheiere, că 
la 3 jocuri consecutive din cadrul 
campionatului raional nu s-au pre
zentat nici arbitrii și nici jucătorii 
echipelor programate. Ce fel de cam, 
pionat este acesta ?

ADRIAN GRIGORESCU 
președintele A.S. Progresul Domnești

IOSIF STĂNCIOIU 
tehnicianul asociației

Vești de la corespondenții
UN NOU TEREN DE SPORT și-au 

amenajat elevii Grupului școlar teh
nic profesional din Sibiu. îndrumați de 
profesorul Viorel Tocariu, elevii au 
prestat aproape 600 ore de muncă ob
ștească, pentru amenajarea în parcul | 
Sub arini a unui frumos teren de 
fotbal. Dimensiuni : 80 x 56 m. Pe acest - 
teren se vor desfășura meciurile din i 
cadrul campionatului orășenesc școlar. 
și a celui inter-străzi inițiat de C.S.M,- 
Sibiu.

I. IONESCU

14 ASOCIAȚII SPORTIVE NOI IN 
REGIUNEA MARAMUREȘ. Printre, 
ele figurează cele din Cărei și Sălsig,, 
de pe lingă școlile medii, profesionalei 
și cele de 8 ani. Dintre aceste asociații^ 
un start bun l-au luat Tinărul muncitotl 
Cărei, Știința Șc. de 8 ani Sălsig, Re- 
eolta Asuajul de Jos etc.

«5
VASILE SĂSĂRANU t

IN CADRUL ȘCOLILOR DIN RÂU 
IONUL TG.-NEAMȚ au fost amena
jate noi terenuri de sport. Cîteva exem
ple : Școala medie din Tg.-Neamț — cui 
cîte un teren de baschet și volei, sec-< 
tor pentru sărituri și bară fixă ; Școalai 
de 8 ani din Pipirig — cu portic dei 
gimnastică, sector de sărituri și un te-j 
ren de volei ; școlile de 8 ani din co--' 
munele Urecheni, Galu, Poiana Teiului! 
și Fărcașa — cu terenuri de volei jii 
sectoare pentru sărituri.

' I
ILIE IANCU

Pronosport 1x2 Pronosport
Progranul concursului Pronosport nr. 

23 de duminică 6 iunie a.c. cuprinde ul
tima etapă a campionatului italian care 
reunește meciuri echilibrate ce vor de
semna echipa campioană și echipele care 
vor retrograda. In rest trei întîlniri din 
campionatul categoriei B al țării noas
tre.

Dăm mai jo6 programul
curs :

• La cursa ciclistă „UCECOM"* 
care se va desfășura în zilele de 13-a 
20 iunie a.c. Loto-Pronosport atribuie! 
1 motocicletă C.Z. de 175 cm3 și alte 
premii.

• Tragerea LOTO de azi va avert • 
loc în sala Clubului 7 Noiembrie din 
Calea Dudești 169 la orele 19. Ea va 
fi urmată de un film.

acestui con-

terenuri simple și pentru completarea 
inventarului.

Activitatea obștească a lui moș Ion 
este multilaterală. Pe la slirșitul anu
lui trecut moș Ion s-a gîndit că cei 
din leatul lui, în zilele de sărbătoare 
nu prea au ce face...

Inimosul și neobositul activist spor
tiv se zbate ca de obicei: obține aju
torul U.T.M.-ului, mobilizează tinere
tul Ia muncă, se duce la statul popu
lar și — în sfirșit — nu se lasă pină 
cind nu pune pe picioare o popicărie 
în bună regulă, așa cum văzuse el 
intr-o broșură a federației de popice.

Totul e bine, dar ce te iaci cu po-

picătia, dacă n-ai bilele și popicele ?! 
Dar nu se sperie el, moș Ion, de un 
flecușteț ca „aista"... Și intr-adevăr, 
după mai puțin de 3 zile, popicele și 
bilele nou-noufe, tăcute la strung de 
.băietul" cel mic al lui moș Ion, își 
ocupă locul cuvenit, spre bucuria pa
sionalilor acestui sport.

O dată în plus, in lunga-i activi
tate obștească, veșnic tinărul moș Ion 
și-a finut cuvintul. El și-a Îndeplinit 
angajamentul luat de a termina po- 
picăria în cinstea conferinței raionale 
a UCFS.

Atalanta—S ampdoria
Cagliari—Milan
Catania—Bologna
Genoa—Fiorentina
Internationale—Torino
Juventus—Lanerossi
M antova—V arese
Messina—Lazio
Roma—Foggia
Poiana—Siderurgistul
Chimia Făgăraș—Metalul București
Sătmăreana—Gaz metan

REZULTATELE TRAGERII EXCEP
ȚIONALE LOTO CU CÎȘTIGURI IN 
AUTOTURISME DIN 3 IUNIE 1965.

EXTRAGEREA I (6 din 90, bilete de
40 lei) Fiat 1100 Fi 88 
67 16.

EXTRAGEREA a H-a (5 
lete de 20 lei) Fiat 1100 
65 33 34.

EXTRAGEREA 
bilete de 8 lei) 
32 69 46 48.

82 17 5Ț,

din 
D:

90,
61

a IlI-a (4 din 90,.
Wartburg-Standard^

I. B.

• Duminică, la ora 19,30, cu prile
jul emisiunii de varietăți-concurs „Cu 
mască sau fără masca", din Studioul 
de concerte al Radioteleviziunii, Loto- 
Pronosport va acorda premii în obiecte 
spectatorilor care vor da cele mai 
multe răspunsuri exacte.

a IV-a (3 din 90,EXTRAGEREA
bilete de 2 lei) Trabant-Combi > 
14 87.

Fond de premii s 2.283.067 lei.

Rubrică redactată de L S. Loto*
Pronosport,

Szii.es


ft. Bolla - medalie de argint la Campionatele Mondiale de lupte libere Ieri a fost zi de odihnă la Moscova și Tbilk
‘ MANCHESTER 3 (prin telefon). — 

Soi a fost ziua ultimelor meciuri, a 
decernării medaliilor la actuala edi
ție a campionatelor mondiale de 
Țupte libere. Acest sport, cu o acti- 
■vitate doar de cîțiva ani în tara 
'noastră, ne-a prilejuit acum o fru
moasă bucurie. în această zi a fina
lelor, doi dintre reprezentant» noștri 
Petre Poalelungi (cat. 70 kg) și 
Francisc Bolla (cat. 87 kg) au rămas 
în cursă pentru unul din primele 
locuri la categoriile respective. Fr.

Trimisul nostru special la campionatele mondiale de lupte 
greco-romane, VASILE GRĂOINARU, transmite:

Primele antrenamente
TAMPERE, 3 (prin telefon). De luni, 

Sportivii români participanti la cam
pionatele mondiale de lupte greco-ro- 
mane sînt oaspeții tării celor 1000 de 
lacuri. Finlanda. Sosirea lor aici, la 
Tampere — un puternic centru indus
trial finlandez și în același timp un 
frumos oraș nordic — a coincis cu 
idouă evenimente. în primiri rînd, este 
vorba de deschiderea sezonului turis
tic pentru România (de la Tampere, 
Turku și Helsinki în ziua de 1 iunie 
nu plecat spre tara noastră primii 
excursioniști pentru litoral și stațiunile 
balneo-climaterice de la munte), iar 
In al doilea rînd — începutul nopților 
albe-polare (în toiul nopții pe străzile 
orașului nu se aprind luminile, circu
lația pietonilor și mașinilor nefiind stin
gherită de întuneric, un fel de amurg 
de pe la noi.

Sportivii români participă la aceste 
campionate mondiale — cea mai mare 
confruntare a sportului luptelor — îm
preună cu sportivi din 21 da țări. în
trecerile propriu-zise vor avea loc în 
sala care a găzduit în acest an cam
pionatele mondiale de hochei pe ghea
tă și vor angrena pe saltelele de con
curs peste 300 de sportivi. Echipa 
noastră cuprinde luptători bine cotați 
țe plan international pentru perfor
mantele valoroase obținute de-a lun
gul anilor (Bularca, Cernea, Martines-

știința și munca-chezășia marilor performanțe
Pe marginea colocviului de la Vichy

P-oblemele de tehnică, tactică și 
pregătire în jocurile sportive consti
tuie un subiect „La ordinea zilei“ în 
mișcarea sportivă mondială. Acestor 
chestiuni i-a fost consacrat și coloc
viul internațional organizat zilele 
trecute la Vichy, în Franța. Ne-am 
adresat tov. TUDOR VASILE, șef- 
adjunct al secției tehnice a Consi
liului General al UCFS, cu rugămin
tea de a împărtăși cititorilor noștri 
cîteva impresii culese în cadrul dez* 
baterilor acestui colocviu.

După cum s-a mai relatat, la colocviul 
consacrat jocurilor sportive ce a avut 
loc la Vichy, în Franța, în organizarea 
Secretariatului de stat pentru proble
mele tineretului și sportului din cadrul 
'Ministerului Educației Naționale al Fran
ței, au participat 145 de specialiști invi
tați din 20 de țări. Au fost dezbătute, 

,1a un înalt nivel științific, probleme 
.principale ale jocurilor sportive, insis- 
<tîndu-se în special asupra baschetului, 
fotbalului, voleiului și handbalului.

Cum este firesc, problemele realizării 
unor performanțe înnlte au stat în cen
trul atenției. Discuțiile, foarte animate, 
au scos în evidență o serie de idei inte- 

- resante, care s-au bucurat de aprobarea 
multor delegați prezenți la colocviu. Nu 

t este vorba de idei tocmai noi, dar ele 
merită să fie amintite nci, pentru a 

. vedea mai bine preocupările specialiști
lor de peste hotare într-un domeniu atît 
de important al mișcării sportive. De 
aceea, mă voi referi la unele din aceste 
discuții.

Locul important al științei în pregăti
rea sportivului de performanță a fost 
admis în unanimitate. S-a arătat că as
tăzi campionul este rezultatul colaborării 
antrenorului, medicului și cercetătorului 

.științific. Antrenamentul trebuie axat pe 
datele medicine!, psihologiei și biome- 
canicii. Antrenamentul modern trebuie 
să se bazeze pe rezultatele unor cercetări 
și experimente. Intuiția antrenorului, 
care domina pînă nu de mult pregătirea 

tsportivă, a decedat fără glorie. Empiris- 
Lmului i-a luat Jocul pregătirea plani- 
rflcată. științifică.

Știința pătrunde nu numai în domeniul 
pregătirii sportive propriu-zise. Regulile 

' unei igiene raționale trebuie sâ ghideze 
șl Viața extrasoortivă a sportivului. Este 
ceea ce s-a denumit sugestiv : „antrena
mentul invizibil”. Odinioară s-q insistat 

Bolla a avut de susținut ultimul meci 
cu renumitul luptător iranian Man
sour Mehdizadeh, fost campion mon- 
dil. Bolla nu s-a lăsat impresionat de 
cartea de vizită a adversarului său 
și luptînd excepțional a reușit să 
obțină decizia de egalitate care i-a 
adus medalia de argint. Este prima 
medalie obținută de un luptător ro
mân în confruntarea celor mai buni 
luptători din lume, la „libere".

Francisc Bolla are 33 de ani. S-a 
născut la Soimeni-Ciuc. Are 181 cm

dinaintea startului...
cu și Popovici), dar și luptători tineri 
ca Stoiciu, Ciorchilă, Popesou — spor
tivi talentați, de perspectivă. Țăranu, 
deși bine pregătit, nu a putut face 
deplasarea, fiind bolnav.

Lotul luptătorilor români, condus de 
antrenorii Comeanu, Bați și Staicu, își 
continuă antrenamentele.

în cercurile specialiștilor din Tam
pere este viu comentată absența de la 
actuala ediție a campionatelor mon
diale a sportivilor din Mexic, țară de
semnată să organizeze Jocurile Olim
pice din 1968.

După evoluția din R. D. Germană, 
sportivii români au plecat în Suedia 
unde au participat la două concursuri 
amicale organizate în orașele Heslholm 
și Luma, care au constituit un bun 
prilej de verificare a pregătirii spor
tivilor noștri. Apoi, tot în Suedia, în
tre 27—30 mai, în orașul Vitsjo, o 
frumoasă stațiune climaterică, a avut 
loc o pregătire comună a luptătorilor 
danezi, suedezi și români.

Luptătorii români se bucură de o 
deosebită atenție din partea organiza
torilor. în ce privește primirea noastră 
aici, aș vrea să amintesc doar faptul 
că pe lîngă delegația română se află 
fostul campion olimpic la Melbourne, 
Rauno Mekenen, care se străduiește ca 
sportivii noștri să se simtă cît mai 
bine.

ca sportivul să se alimenteze substan
țial. Azi se cere sportivului o alimentația 
rațională, in raport cu efortul depus. 
Tot regulilor igienei trebuie supus și 
somnul, locuința, utilizarea timpului li
ber etc. Greșelile în acest domeniu in
fluențează negativ antrenamentul pro- 
priu-zis și anihilează efectele lui.

înaintea celui de-al doilea război mon
dial echipele, chiar și cele fruntașe, se 
antrenau cam de două ori pe săptămînă. 
Acum, însă, echipele ce doresc să facă 
față unor confruntări internaționale tre
buie să se antreneze de mai multe 
ori pe săptămînă. Multe echipe de 
valoare depun eforturi foarte mari 
in pregătirea lor sportivă. Impor
tanța forței ca component principal al 
vitezei a crescut foarte mult în jocurile 
sportive. Exercițiile corespunzătoare ca
pătă din ce în ce mai mult loc în antre
namente. Rezistența se mărește mai ales 
prin antrenamente cu „suprasarcină", 
în condiții cît mai apropiate de compe
tiție, dar cu intensitate mai mare. Stu
diind particularitățile fiecărui joc, se 
aplică în pregătire dozarea efortului „pe 
intervale" care să pregătească sportivul 
în vederea efortului maximal repetat și 
în vederea susținerii unui efort cu ritm 
variat.

De asemenea, s-a constatat o precoci
tate în dezvoltarea fiziologică a tineretu
lui sportiv. S-a arătat, de pildă, că spor
tivii ajung la maturitatea fiziologică ne
cesară unor performanțe de înalt nivel 
cam cu trei ani mal de vreme decît a 
fost cazul în trecutul nu prea îndepăr
tat. De aci se trage concluzia necesității 
unei specializări timpurii pe ramuri de 
sport, fără de care nu se pot realiza per
formante de valoare internațională. 
După unele păreri, de aici trebuie de
dusă necesitatea și posibilitatea obținerii 
unei pregătiri fizice generale (multila
terale) paralel cu pregătirea sportivului 
pentru performanțe într-o singură ra
mură de sport. Chestiunea aceasta a dat 
prilej unor controverse aprinse, multi 
contesting valabilitatea acestui princi
piu, cerînd ca specializarea să se facă 
abia după o pregătire fizică multilate
rală prealabilă. Unii specialiști în bas
chet, în special americani, au arătat cu 
exemple concrete, din experiență pro
prie. roadele pozitive ale unei pregătiri 
în vederea performanței într-o singură 
ramură de sport. între cele două tendin- 

înălțime și 87 kg. Este strungar. La 
C. M. din 1962 a reușit să se claseze 
pe locul V. Acum este al doilea din 
lume. Comportai ea sa la Manchester 
este demnă de prețuire. El a obținut 
medalia de argint, după Mehdizadeh, 
clasîndu-se înaintea unor luptători cu 
renume ca Gardjiev (Bulgaria), Lo
midze (U.R.S.S.), Hollossi (Ungaria) 
și Tonomura (Japonia).

Foarte emoționat, Bolla ne-a spus 
la telefoni „A fost foarte greu tur
neul, dar sînt extrem de fericit că 
am reușit să realizez acest succes, 
îl închin din toată inima celui de al 
IV-lea Congres al Partidului nostru*.

La ora cînd am efectuat convorbi
rea, întrecerile la celelalte categorii 
nu s-au încheiat. în orice caz, Poale
lungi (care l-a învins la puncte pe 
suedezul Carlsson) s-a clasat pe lo
cul 7.

Din fișierul de rezultate

Pe cînd 8,50 m la lungime?
Deși listele recordurilor mondiale la 

atletism au început să fie ținute, cum 
se spune, „la zi", abia de la Jocurile 
Olimpice din 1912, de la Stockholm, 
totuși la săritura în lungime a fost luat 
în evidență, ca „oficial", un record 
anterior acestui an. Este vorba de per
formanța de 7,61 m înregistrată în 
august 1901 de irlandezul Peter 
O'Connor. Rezultatul — senzațional 
pentru epoca aceea — a figurat pe ta
bela de onoare a recordurilor mon
diale timp de două deceaii, pentru 
că abia în iulie 1921 americanul Edwin 
Gourdin a reușit să-l îmbunătățească 
cu 9 cm.

Pînă la noi corectări ale cifrei re
cordului n-au mai fost însă necesari 
atîția ani, ci doar trei. Tot în iulie 
(1924) Robert Le Gendre (S.U.A.) a 
reușit 7,76 m. Au urmat, la intervale 
de timp destul de scurte: De Hart 
Hubbard (S.U.A.) 7,89 m la 13.6.1925, 
Edwin Hamm (S.U.A.) 7,90 m la
7.7.1928, Sylvio Câtor (Haiti) 7,93 m 
la numai două luni și două zile, Chu- 
hei Nambu (Japonia) 7,98 m la 
27.10.1931.

După patru ani, la Ann Arbor 
(25.5.1935), „minunea neagră" — cum 
a fost supranumit marele atlet ame
rican Jesse Owens — a reușit un fapt 
unic în istoria atletismului mondial.

țe extreme s-au situat unii specialiști 
care preconizează o specializare conco
mitentă cu o pregătire multilaterală. O 
concluzie precisă nu s-a cristalizat în 
această problemă importanta.

Problemele dezbătute la Vichy au fost 
aduse la cunoștința specialiștilor și teh
nicienilor noștri sportivi în cadrul unui 
simpozion organizat la București de 
către Consiliul științific al UCFS.

TUDOR VASILE

ȘTIRI*» • REZULTATE • ȘTIRI
PIOTRKOW : NOI VICTORII ALE 

ȘAHISTELOR ROMÂNCE

Numai două partide s-au terminat în 
cea de a 7-a rundă a turneului inter
național de șah de la Piotrkow. în am
bele partide victoria a revenit repre
zentantelor R. P. Române : Eiisabeta 
Polihroniade a cîștigat la Sucha (R. S. 
Cehoslovacă) și Rodica Reicher la 
Heljwig (R. P. Polonă). După 7 runde, 
în clasament conduce poloneza Konar- 
kowska cu 4,5 puncte (1), urmată de 
Polihroniade, Konopleva și Jurczinska 
cu cîte 4 puncte și o partidă întrerup
tă fiecare. Reicher, care a cîștigat și 
partida întreruptă cu Sucha, are 3,5 
puncte.

JAZY A STABILIT UN NOU RECORD 
EUROPEAN LA PROBA DE O MILA

Cu prilejul unui concurs atletic, des
fășurat pe stadionul St. Maur de lîn- 
qă Paris, cunoscutul atlet francez 
Michel Jazy a stabilit un nou record 
european în proba de o milă acope
rind distanța in 3:55,3. Vechiul record

Echipa României intilnește astăzi formația R. D. Germane
MOSCOVA 3 (prin telefon). Pentru 

echipele participante la campionatul 
european de baschet masculin joi a 
fost zi de odihnă. Formația țării noas
tre a avut în program o excursie pe 
canalul Moscova, un antrenament de 
90 de minute și vizionarea unui spec
tacol de estradă, dat de o trupă de 
actori români, în frunte cu cunoscutul 
Ovid Teodorescu, cel mai fervent sus
ținător al baschetbaliștilor noștri la 
Moscova.

Presa și specialiștii prezenți continuă 
să comenteze cu lux de amănunte 
jocurile din grapa A, mult mai echi
librate decît cele de Ia Tbilisi. O im
presie deosebită a lăsat miercuri seară 
celor 3000 de spectatori partida dintre 
favorita competiției, echipa U.R.S.S., 
și „5-ul“ României. A fost, indiscuta
bil, cel mai frumos joc de pînă acum, 
într-o declarație, cunoscutul specialist 

în decurs de două zile Owens a co
rectat cîteva recorduri mondiale, prin
tre care și pe cel de la lungime. El 
a sărit, primul în lume, dincolo de 
granița celor 8 metri (8,134 m). De 
data aceasta, cu toate eforturile fă
cute de săritori foarte valoroși (Lutz 
Long, Kermit King, Albert Olson, Jack 
Robinson, Wilhelm Leichum, avindu-l 
în frunte, chiar pe Owens) recordul 
de 8,134 m a rezistat cu succes tuturor 
încercărilor.

Pasionați) statisticilor atletice au a- 
vut de așteptat iarăși multă vreme, 
pînă la 12 august 1960, cînd tînărul 
săritor negru Ralph „Hawekeye" Bos
ton a reușit să ducă recordul la 8,21 m. 
Tot el l-a corectat de două ori, în 
1961 : 8,24 m la 27 mai și 8,28 m la 
16 iulie. Acest ultim record a „trăit” 
doar un an, pînă la 10 iunie 1962. 
Atletul sovietic Igor Ter-Ovanestan 
l-a îmbunătățit, cu 3 cm, într-un con
curs la Erevan. Replica lui Boston a 
venit în septembrie 1964, la Los An
geles cînd a realizat o „serie“ de 
sărituri unică : 8,49 m (vînt ajutător 
de 2,60 mlsec), 8,21 m, 8,34 m (vint 
1 mlsec), 8,11 m, 8,14 m și „renun
țat".

Mare favorit la Tokio, Ralph Bos
ton a pierdut titlul olimpic în fața 
englezului Lynn Davies (8,07 m — 
respectiv 8,03 m) deși la ultimele an
trenamente se jucase, pur și simplu, 
sărind peste 8 metri.

La sfîrșitul săptămînii trecute, în 
orașul Modesto din California, Boston 
a îmbunătățit din nou recordul lumii 
cu un rezultat de 8,36 m.

Boston s-a năsout la 9 mai 1939 la 
Laurel în statul Mississippi. Are 187 
cm înălțime și 73 kg. în ultimii am 
cele mai bune rezultate ale sale an 
fost: 1959 — 7,69 m. 1960 — 8,21 
m, 1961 — 8,28 m, 1962 — 8,19 ni, 
1963 — 8,30 m, 1964 — 8,34 m, 
1965 — 8,36 m. Dar să vedem ce 
va mai urma, căci Boston are toate 
calitățile pentru a sări peste 8,50 mil...

ROMEO V1LARA

(3:56,0) era deținut de polonezul Ba
ran. Jazy este deținătorul a două re
corduri mondiale (2 000 m și 3 000 m) 
precum și a două recorduri europene 
(1 500 m și o milă).

Alte rezultate : 100 m : — Ottolina 
(Italia) 10,5 ; 200 m : — Ottolina 21,0; 
400 m : — Trousil (R. S. Cehoslova
că) 47,2; 1 000 m: — Toussaint
(Franța) 2:19,3; 3 000 m plat: — A- 
lonsius (Belgia) 8:02,8; prăjină: — 
Tomasek (R.S.C.) 4,55 m; înălțime: 
Vallaeys (Franța) 2,08 m.

• Etapa a 18-a a Turului ciclist 
al Italiei Biandronne—Saas Fee (178 
km) a fost cîștigată de Ziiioli în 5h 
03:07,0. Vittorio Adorni se menține 
lider, secundat de Ziiioli la 6:34,0.

• Boxerul italian Fortunato Manca 
și-a păstrat trilul de campion euro
pean la categoria semi-mijlocle, în- 
vingîndu-1 prin k.o. în repriza a treia 
pe spaniolul Garcia Gancho. Meciul 
s-a disputat la Madrid, în fața a 
15 000 de spectatori

(Agerpres) 

francez Robert Busnel a spus : „Puțin 
a lipsit ca românii să reușească ceea 
ce nici o echipă de pe continent nu 
a reușit la ultimele 4 ediții ale com
petiției. Victoria lor a atîmat de un 
fir de păr. Jocul lor modem și bine 
chibzuit m-a cucerit pe deplin". De 
altfel, echilibrul meciului reiese clar și 
din înregistrările făcute la această 
partidă: U.R.S.S. : aruncări din ac
țiune 66—26 (39%), aruncări libere 
18—10 (56%), recuperări 30 ; ROMÂ
NIA : aruncări din acțiune 65—22 
(35%), aruncări libere 20—16 (80%), 
recuperări 29.

Iată cum arată clasamentele după
patru etape :

GRUPA A
1. U.R.S.S. 440 316:232 S
2. Izrael 431 225:249 7
3. România 4 2 2 278:234 8
4. Cehoslovacia 422 284:252 6
5. Italia 422 251:280 6
6. Finlanda 422 224:271 9
7. R.D. Germană 413 225:247 SI
8. Ungaria 404 220:258 4

GRUPA B
1. Iugoslavia 440 358:254 8
2. Polonia 440 320:236 8
3. Bulgaria 4 3 1 326:269 7
4. Grecia 422 265:282 6
5. Spania 4 2 2 ÎSf'.’V.
6. R.F. Germană 413 251:301 a
7. Franța 404 235:286 4
8. Suedia 404 248:334 4

Iată programul ultimelor jocuri din 
grupa A: vineri: U.R.S.S.-Finlanda, 
România-R.D.G., Cehoslovacia-Ungaria 
și Izrael-Italia ; simbătă; U.R.S.S.-
R.D.G., Finlanda-Ungaria, România- 
Italia și Cehoslovacia-Izrael; duminică: 
U.R.S.S.-Ungaria, R.D.G.-Italia, Finlan- 
da-Izrael și România-Cehoslovacia.

Țiriac l-a învins 
pe Bungert!

ZURICH 3 (prin telefon de la re
dacția ziarului Sport-Ziirich). — Cam
pionul de tenis al României, Ion 
Țiriac, a furnizat una din surprizele 
turneului internațional de la Lugano, 
eliminîndu-1, în optimi de finală, po 
primul jucător al R. F. Germane, 
Willy Bungert. Tenismanul român < 
cîștigat cu 6—2, 4—6, 8—6. De notat 
că Bungert figura în acest turneu ca 
al doilea cap de serie al probei de 
simplu masculin, primul fiind austra
lianul Fred Stolle. In 16-imile de fi
nală ale probei, Tiriac îl eliminase pe 
portughezul Roques. Alte rezultate : 
N. Fraser — Tony Roche 2—6, 6—4, 
9—7 ; Davidson — Richey 7—5, 4—6, 
7—5 ; J. Cooper — Barnes 2—6, 6—4, 
9—7.

în proba de dublu, Țiriac face pe
reche cu japonezul Ishiguro. Ei au în
vins în primul tur pe Merlo (Italia)—— 
Brennan (Australia) cu 6—2, 6—1.

FOTBAL PE GLOB
IN PRELIMINARIILE CAMPIONA

TULUI MONDIAL

ZONA AMERICA DE SUD, grupa 
a III-a: Venezuela — Peru 3—-fl 
(1—3). întîlnirea s-a disputat miercuri 
la Caracas,

în această grupă s-au jucat 4 din 
cele 6 meciuri prevăzute. în afara 
celui de mai sus : Peru — Venezuela 
1—0 (1—0), Uruguay — Venezuela 
5—0 (2—0) și Venezuela — Uruguay 
1—3 (1—1). Clasamentul:
1. Uruguay 2 2 0 0 8: 1 4
2. Peru 2 2 0 0 7: 3 4
3. Venezuela 4 0 0 4 4:15 0

Meciurile viitoare: Peru — Uru
guay la 6 iunie și Uruguay—Peru la 
13 iunie. Deci, întîlnirile decisive 
pentru primul loc.

ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE 
AMICALE • Brazilia — Belgia 5—0 
(0—0). Primul meci de verificare al 
campionilor mondiali în vederea e- 
diției din 1966 a „Cupei Jules Rimet*. 
Pele a făcut din nou o partidă exce
lentă. După ce a deschis scorul în 
min. 49, el a mai înscris două go
luri în min. 64 și 70. Celelalte 
puncte au fost marcate de Flavio 
(min. 75) și Rinaldo (min. 80). Jocul 
s-a disputat miercuri, în nocturnă, 
ta Rio de Janeiro, în fata a 100 000 
spectatori. Pînă la 15 iunie, brazi
lienii vor mai susține două jocuri, 
cu R. F. Germană și Argentina. ® 
Austria (tineret) — Anglia (tineretl 
0—0, miercuri la Viena. • Franța— 
Argentina 0—0, aseară la Paris.
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