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Pregătiri 
pentru vacanța 
școlară•A

îa cursul acestei Ioni, elevii 
din școlile de toate gradele vor 
intra în vacanță. O etapă bine
venită de odihnă, de recreare, 

>ă un an rodnic de învăță
tură. Peste tot marele capitol 
al VACANȚEI trezește interes, 
preocupări ; pentru organizatori 
— de ordinul pregătirilor, pen
tru participant! — sub aspectul 
planurilor, proiectelor, așa cum 
se desprinde și din rîndurile de 
mai jos...

ELEVII SĂ SE BUCURE DE 
BINEFACERILE SPORTULUI

Aceasta este ideea desprinsă 
din convorbirea avută cu șefii 
secțiilor regionale de învățămînt 
Ploiești și Mureș-Autonomă Ma
ghiară. Astfel, tovarășul inspec
tor șef loan Jinga (Ploiești) a 
ținut să ne spună : „Multe din 
momentele de neuitat ale vacan
ței le furnizează excursiile, dru
mețiile. Iată de ce, către ele ne 
vom îndrepta atenția și în a- 
ceastă vară. Vor fi organizate 

Lțxcursii și drumeții de o zi, două, 
iTfcle de mai lungă durată. 
Pentru buna desfășurare a ac
țiunilor de vacanță au fost re
crutați ghizi din rîndul elevilor 
și profesorilor. O activitate sus
ținută va avea loc în cadrul 
cluburilor școlare. In toate ca
zurile, sportul va fi la ordinea 
zilei. în acest sens am stabilit 
o serie de măsuri comune cu 
consiliul regional UCFS".

Iată și noutățile furnizate de 
tovarășul inspector șef Andrei 
Demeter (Tg. Mureș) : „Unele 
acțiuni au și început : excursiile 
de o zi, două cu elevii claselor 
I—IV. Participanți pe regiune 
— circa 3000. Colectivul secției 
lucrează în prezent la definiti
varea programelor taberelor re
gionale, în număr de 6. Patru 
îji—vor începe activitatea în

-■^Continuare in pag. a 3-a)

C. Dumitrescu (Steaua) - învingător 
în prima etapă a „Cupei F. R. C.“

SIMPOZION DESPRE
PSIHOLOGIA SPORTULUI

Soare, apă, sport...
Cum să nu se bucure miile de pionieri și școlari care 
petrec vacanța de vară în taberele de pe litoral? Tot litoralul 
pare a fi al lor.

ORAȘUL VICTORIA, 4 (prin 
telefon de la trimisul nostru). — 
Pitorescul orășel Victoria, situat 
la poalele Făgărașilor, trăiește 
începînd de vineri un impor
tant eveniment sportiv : refund 
turneului final al campionatului

I
i Spartachiada de vară a tineretului
i

I
I

îfi

Foto : I. Mihăică

Prima etapă a celei de a 
VlII-a ediții a „Cupei F.R.C." 
s-a desfășurat ieri după-amiază 
pe ruta București-Giurgiu-Bucu- 
rești (100 km). Ea a fost cîști- 
gată de maestrul sportului C. 
Dumitrescu, care a reușit, pe 
partea a doua a etapei, să-și 
fructifice mai bine resursele.

Startul s-a dat la ora 16,20. 
S-au prezentat 46 de cicliști, 
deși cursa nu a fost prea difi
cilă.

Favorizați de vîntul lateral, 
cicliștii buni lansează din ple
care un atac susținut, care duce 
la destrămarea plutonului. In 
primul viraj înregistrăm o bus
culadă. Apoi, trecem în revistă 
venind din urmă, cîteva plu
toane în care se află și cicliști 
consacrați : Gh. Bădără, N. Ni- 
culescu, Gh. Moldoveanu. In 
frunte se află un pluton de 16 
rutieri. Situația aceasta o înre
gistrăm și la Giurgiu, unde cei 
16 trec cu un avans de 3:30 
față de grupul doi în care — 
cu mici excepții — se află toți 
ceilalți rutieri. Cam de la km 
70 încep atacurile. Deschise de 
Stoica și Dumitrescu, ele sînt 
continuate cu încercările aler
gătorilor Ziegler-Ciocan; Ciu- 
mete-Ziegler; Gera; G. Moi
ceanu; Gh. Suciu. Cu 16 km 
înainte de final se desprind S. 
Ariton, L. Zanoni, C. Dumitrescu 
și G. Moiceanu. Această acțiune, 
decisivă, este susținută de C. Du-

măsură de 
Ariton. L. 

i la efortul
urcuș Du
se distan- 

„plasă'

mitrescu și în bună 
G. Moiceanu și S.
Zanoni nu participă 
celorlalți. Pe ultimul 
mitrescu forțează și 
țează, avîndu-1 în
Zanoni. Clasament : 1. C. DU
MITRESCU (Steaua) 2h 25:22 
(bon. 30 sec.); 2. L. Zanoni 
(Dinamo) — același timp (bon. 
15 sec); 3. S. Ariton (Voința) 
2 h 25:28 ; 4. G. Moiceanu (Di
namo) 2h25:36; 5. P. Neacșu 
(Voința) 2 h 25:53; 6. Gh. Suciu 
(Torpedo Brașov) etc — același 
timp.

Astăzi are loc etapa a Il-a 
(individual contratimp 30 km). 
Start la ora 16,00 de la km. 
13,5 pe șoseaua București-Olte- 
nița.

pe

H. N.

■
 FINALELE CAMPIONATE

LOR REPUBLICANE DE 
SCRIMA

• republl- 
seniori 

avea loc 
desfășura

Finalele campionatelor 
cane de scrimă pentru 
(manșa a H-a), care vor 
în Capitală, se vor < . ,
după următorul program :
• Sîmbătă 12 Iunie: FLORETA 

FETE și SABIE; • duminică 13 
iunie ; SPADA; • luni 14 iunie : 
FLORETA BĂIEȚI.

Competiția va fi găzduită de 
sala Floreasca.

ÎN ORAȘUL VICTORIA A ÎNCEPUT EXCURSIE 
CICLOTURISTICA

I 
I
I
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Corespondenții noștri ne relatează
PESTE 10 000 DE PARTICIPANT! LA FOCȘANI

Pînă la ora cînd vă relatez această știre, în raionul Focșani 
au luat startul în întrecerile Spartachiadei de vară a tinere
tului peste 1OOOO de eoncurenți. Rezultate deosebite au 
obținut asociațiile sportive Stejarul Bîrsești, Șiretul Suraia, 
Viticultorul GAS Odobești, Putna Vînători și Reoolta Dum
brăveni.

republican masculin de handbal. 
Primul joc a stîrnit un deose
bit interes, tribunele stadionu
lui „1 Mai" din localitate fiind 
pline pînă la refuz încă mult 
înainte de începerea meciului. 
Era normal, deoarece se întâl
neau două echipe de valoare, 
Dinamo București și Dinamo 
Brașov. Victoria a revenit, pre
vizibil, dinamoviștilor bucureș- 
teni: 20—13 (10—4). In prima 
parte a jocului spectatorii au 
fost satisfăcuți, avînd prilejul de 
a urmări faze dinamice, combi
nații spectaculoase, aruncări la 
poartă executate cu variate pro
cedee tehnice. Din păcate, după 
pauză ambele formații s-au an
grenat într-un ioc dur, reprobat 
de spectatori,

mai mult la proteste și vocife
rări decît la... handbal. Au ex
celat în acest sens brașovenii 
Toriik și Rosenauer, buoureștenii 
Coman, lonescu și Ivănescu. 
Sperăm că celelalte meciuri nu 
vor mai prilejui asemenea spec
tacole... Foarte slab arbitrajul 
(Otto Leikep-Sibiu).

In absența echipei Știința Ti
mișoara, în deschidere, Steaua 
a jucat amical cu Chimia Făgă
raș din campionatul regional 
Brașov, învingînd fără probleme 
cu 22—5 (9—4). Sîmbătă pro
gramul prevede meciul Steaua- 
Dinamo Brașov, iar duminică 
se încheie campionatul cu me
ciul Steaua-Dinamo București

Asociația sportivă M.T.Tc. or
ganizează sîmbătă si duminică a 
excursie cicloturistică 
Cu acest prilej vor fi 
treprlnderi din oraș 
prieteniei. Adunarea 
are loc astăzi la ora 
Ministerului Transporturilor 
Telecomunicațiilor (Gara de Nord), 
înapoierea va avea loc duminică 
după-amlază.

la Giurgiu, 
vizitate in
și Podul 
amatorilor
14 în fața

Și

UN IMPORTANT CONCURS 
DE VERIFICARE ÎNAINTEA 
CAMPIONATULUI REPU

BLICAN DE CĂLĂRIE

care au asistat CĂLIN ANTONESCU

Hipodromul orașului Ploiești 
găzduiește astăzi și mîine după- 
amlază un interesant concurs de 
călărie. Sportivii fruntași din clu
burile Steaua, Dinamo, Știința, 
Petrolul Ploiești și de la asociația 
sportivă Recolta Cislă.u vor aven 
astfel un bun prilej de pregătire 
și verificare înaintea primei eta
pe a campionatului republican.

N. Bobocea
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INTERESANTA ACȚIUNE TURISTICA

I
I

Comisia de turism și alpi
nism a clubului sportiv Pe
trolul Ploiești a organizat re
cent un concurs de orientare 
turistică în cadrul Sparta
chiadei de vară a tineretului. 
Au luat parte peste 20 de 
echipe. Concursul a fost deo
sebit de interesant și, dato-

rită bunei organizări, s-a în
cheiat cu rezultate bune. Evi
dențiem echipele asociațiilor 
sportive I.D.T.P.P., Rafinăria 
Brazi, Proiectul I.P.S. și Fla
căra T.C.M.S.

C. Negulescu și 
Gh. Alexandrescu

ÎNTRECERI ENTUZIASTE LA METROM BRAȘOV
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Ediția actuală a Spartachiadei de vară a tineretului cu
noaște un interes deosebit în rîndul iubitorilor sportului 
de la asociația Metrom Brașov. Noul consiliu al asociației 
și-a axat activitatea în momentul de față pe organizarea 
Unui număr sporit de competiții în cadrul acestei populare 
întreceri. Peste 400 de tineri și tinere au și evoluat în între
cerile de volei, popice, haltere, tir, orientare turistică, fotbal 
și motociclism, iar alții vor păși în concurs în aceste zile. 
Față de edițiile precedente este de semnalat la Metrom nu 
numai o accentuată creștere a numărului de participanți, ci și 
îmbunătățirea calitativă a competițiilor.

Eugen Bogdan

Mi/iai Epuran, șe. 
de pedagogie-psi-< 
I.C.F. va prezenta 
asupra desfășurării

Consiliul științific al UCFS 
organizează luni 7 iunie, ora 
18, la sediul Consiliului Gene
ral UCFS, str. Vasile Conta 16/ 
etajul 8, un simpozion despre 
psihologia sportului. Cu acest 
prilej, eoni. 
ful catedrei 
hologie din 
o informare
lucrărilor primului congres in
ternațional de psihologia spor
tului, care a avut loc la Roma 
în luna aprilie. ,

Sînt invitați profesori de edu
cație fizică, antrenori, tehni
cieni, medici sportivi, psiho
logi, activiști ai mișcării de 
cultură fizică și sport. I

GABRIELA IONESCU
Programul competiției — orga

nizate de clubul Petrolul Ploiești; 
— cuprinde numeroase probe da> 
obstacole rezervate tuturor cate
goriilor de călăreți (începători;, 
clasificați, membri ai loturilor re
publicane). j

„Cupa Mamaia*4' 
la iahting

CONSTANTA, 4 (prin telefom 
de la trimisul nostru). Vineri,, 
în localitate, au continuat între
cerile din cadrul regatei a treia-, 
a competiției internaționale det 
iahting „Cupa Mamaia". Iată re
zultatele înregistrate : CLASA. 
FINN : 1. Cristian Schroder;
(R.D.G.), 2. G. Hoffman (R.D.G.), 
3. F. Gordshagen (R.D.G.). CLA— 
SAMENTUL GENERAL : după
trei etape : 1. Nicolae Ili
escu (România I) 2963 p„ 
2. Ștefan Lungu (Știința Buc.) 
2118 p, 3. G. Hoffman (R.D.G.) 
1963 p. CLASA SNIPE : 1. Lu
cian Predescu — Nicolae Ancu
ța (Progresul București), 2. 
Popovici — T. ‘ 
nia I), 3. V. Gelles — 
pancea (România II). 
MENTUL GENERAL: 
Predescu — 
(Progresul Buc.) 
Popovici — T. 
nia I) 3053 p, 
M. Carapancea 
2451 p. CLASA 
Băiceanu — I. 
nia II), 2. N. Calcan 
vasart (Marina Constanța), 
Mânu — O. Tomiuc 
nia I). CLASAMENT 
RAL : 1. P. Mânu — O. __
(România I) 2949 p, 2. M. Băi
ceanu — I. Giuglan (România 
II) 2523 p., 3. N. Calcan — N- 
Navasart (Marina Constanța) 
2222 p. CLASA F.D. („OLANDE
ZUL ZBURĂTOR") : 1. Gunther, 
Proese — Klausy Mayer (R.D.G.)* 
2. Eugenius Blaszka — Stanis
law Bobovski (Polonia), 3. Ion 
Alexandru — Ene Dumitru (Ro+ 
mânia I). CLASAMENT GENERAL? 
1. Gunther Proese — Klaus Mayer 
(R.D.G.) 2838 p, 2. Eugenius
Blaszka — Stanislaw Bobovski
(Polonia) 1935 p, 3. Ion Alexan
dru — Ene Dumitru (România Ii
1407 p.

PAUL ROMOȘAN J

î.

I.

____ D;
Doctor (Romă- 

M. Cara-r 
CLASA- 

Lucian 
Ancuța 

2. D.
(Româ- 

Gelles — 
(România II} 

STAR : 1. M.
Giuglan (Româ- 

N. Na- 
. 3. P- 
(Roma- 
GENE-

Tomiue

1.
Nicolae 

3132 p.» 
Doctor 
3. V.



in curțile
' Recent, ziarul nostru a publicat cî- 
leva relatări privind acțiunea de ame- 
Majare a terenurilor sportive în 
curțile școlilor. La redacție ne sosesc, 
în continuare, asemenea vești și, tot
odată, relatări despre felul în care 
sînt folosite — sau nu — aceste te
renuri. In dorința de a informa citi
torii noștri despre activitatea pe care 
o desfășoară elevii pe noile terenuri 
sportive din curțile școlilor ani făcut, 
silele trecute, citeva popasuri la li
nele școli din Capitală și din pro
vincie.

DE DIMINEAȚĂ, PINA SEARA

'• La Școala medie „Gheorghe La- 
■ăr", o parte din elevii clasei a X-a 
jucau handbal. Alții, își încercau pre
cizia la coșul de baschet. Pe un alt 
teren, situat lîngă intrarea din bd. 
Schitu Măgureanu, un grup de eleve, 
Împreună cu profesoara de educație 
fizică, Ala Manolache, învățau tehni
ca aruncării greutății.

Anul acesta, orele de educație II- 
®că ale elevilor de la Școala medie 
,Gh. Lazăr" se desfășoară în condiții 
mult mai bune decît în trecut. Aceas
ta pentru că profesorii Traian Prede- 
țeanu, Ala Manolache si Zoltan Be- 
nedek au găsit deplină înțelegere la 
conducerea școlii * (director Victor 
Diescu) atunci cînd au propus să se 
facă unele amenajări la vechile tere
nuri sportive. Curtea interioară a fost 
complet asfaltată, iar curînd se vor 
marca terenurile de volei, baschet și 
handbal. Porțile, panourile și stîlpii 
au fost refăcute și fixate în asfalt, 
pe terenul de atletism a fost împrăș
tiat nisip. De dimineață, pînă spre 
seară, aceste terenuri sînt acum soli
citate intens de elevii celor 31 de 
«9ase ale școlii.

Profesoara emerită Silvia Negreanu execută pasa la volei, cu elevele sale 
de la școala medie Gheorghe Șincai din Capitală.

Foto : I. Mihăică
• Spațiu suficient de lucru au și 

•elevii Școlii medii nr. 1 «Nicolae Băl- 
■cescu“. Despre succesele lor, îndeo- 
saebi la volei și baschet, au scris de- 
"seori ziarele. Aceste succese sînt le- 
«țjate, firește, de baza materială a

Știri din țară
\VIITORII LUPTĂTORI DE LA DEVA

în sala de gimnastică a Institutului 
Pedagogic din Deva pot fi văzu ti nu
meroși elevi de la școlile din locali
tate străduindu-se să pătrundă tainele 
luptelor libere și clasice. Profesorul 

*tle educație fizică V. Carasiniu se o- 
•cupă cu multă conștiinciozitate de

școlilor...
școlii. Elevii sportivi de la S.M. 1 
și-au amenajat, sub îndrumarea pro
fesorilor, o pistă scurtă de atletism, 
spații pentru aruncări și sărituri, pre
cum și terenuri de volei și baschet 
pe care se desfășoară în prezent o 
activitate bogată în tot cursul zilei.

BUNE SI RELE, 
LA CÎMPULUNG MUSCEL

Pasiunea pentru sport a tinerilor 
din acest oraș este binecunoscută. 
Printre cei care îndrăgesc sportul sînt 
și elevii școlilor din localitate. Pentru 
că — în general — din rîndul acesto
ra s-au ridicat sportivi de valoare, 
mulți dintre ei ajungînd chiar în lo
turile reprezentative de atletism, box 
etc. ale țării. Am vizitat, de curînd, 
cîteva școli din Cîmpulung, mai bine- 
zis terenurile sportive ale școlilor. 
La grupul școlar U.M.M. învață a- 
proape 600 de elevi, toți fiind și mari 
amatori de sport. Au un teren de 
handbal ca la... Dinamo, terenuri de 
baschet și volei cu panouri în perfec
tă stare. Și mai au, elevii de aci, doi 
profesori de educație fizică (Al. Duță 
și M. Ivașcu) pricepuți, entuziaști. 
Este aproape imposibil să găsești te
renurile sportive fără... sportivi. A- 
semenea aspecte le-am întîlnit și la 
Liceul „Dinicu Golescu", unde se des
fășoară o intensă activitate pe tere
nurile de baschet, handbal și volei.

Foarte aproape de grupul U.M.M. 
se află o altă școală. Clădirea nouă, 
spațioasă, găzduiește aproape 400 de 
elevi. Este vorba de Școala medie nr. 
2. E firesc ca și elevii acestei școli 
sa” iubească sportul. Tocmai de aceea, 
în toamna anului trecut, sfatul popu
lar orășenesc a repartizat școlii, în 
parcul „Olga Bancic", situat în ime
diata apropiere, un mare teren viran.

Rămînea ca conducerea școlii să cea
ră sprijinul consiliului orășenesc 
UCFS și să mobilizeze pe elevi la a- 
menajarea unor terenuri sportive. 
Dar, sportivii școlii s-au lovit de in
diferența conducerii (director Mihai 
Răuțoiu) și chiar a profesorului de 
educație fizică, Gheorghe Ilie ! Lipsa 
de inițiativă, dezinteresul acestora a 
făcut ca de anul trecut să nu se rea
lizeze decît nivelarea, în parte, a a- 
cestui teren viran. Unde organizează 
profesorul Gh. Ilie orele de educa
ție fizică ? Pe stadionul orașului, care 
se află — notați bine — în cealaltă 
extremitate. Simplu (pentru el), fără 
bătaie de cap 1
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Colțul 
turistic

Poiana Narciselor, sfîrșit de săp- 
tămînă...

Culmile înzăpezite ale Făgăr așilor 
re răsfrîng în oglinda unui pîrîu fără 
nume dincolo de care începe împă
răția necuprinsă a lui Alb împărat.

Sînt cîteva zeci de mii de mîini, 
toate înlănțuite în cel mai sărbăto
resc cules de flori din cîte încep 
(n această țară în mai și nu se mai 
termină pînă la culesul viitor.

Albul imaculat al narciselor te în
conjoară de pretutindeni și dacă n-ar 
fi o duminică obișnuită și n-ar stră- 
jui la intrarea in Poiană cele cîteva 
sute de autocare ale ONT „Carpați", 
ai avea senzația că asiști la un ri
tual de o strălucire coborîtoare din 
datinile Olimpului.

Nu este însă o sărbătoare anume, 
ci o secvență obișnuită din praznicul 
perpetuu al acestor ani de înnoită 
strălucire a florii și uneltelor, care 
este viața României socialiste.

Nu sînt cuvinte mari, faptele sînt 
mari...

Duminica aceasta, o duminică, în 
sfîrșit cu... fotbal (și încă ce fotbal!) 
a fost din plin — și lîngă Făgăraș 
— o duminică acoperită de flori.

Flori pentru învingători: echipa 
masculină de șah a Fabricii de por
țelan din Sighișoara a învins „re
prezentativa" Fabricii de tractoare 
din Brașov, la capătul unei dispute 
în care soțiile „selecționaților" și-au 
susținut favoriții în cel mai deplin 
înțeles al cuvîntului.

Echipa de călușari a Uzinelor 
„Steagul roșu" din Brașov (abia 
coborîtă de pe scenă) a învins la 
fotbal cu 2—1 redutabilul „unspre
zece" al constructorilor de autobuze 
din București, într-o partidă la ca
pătul căreia bucureștenii au oferit 
învingătorilor o minge, pe care ci
neva a scris cu creion chimic : „Du
minica viitoare revanșa, pe teren 
neutru : la Snagov".

Patru fete de la Filatura Româ
nească de Bumbac din București au 
terminat neînvinse turneul ad-hoc de 
volei „în patru" la care au partici
pat două formații de eleve din Cîm- 
pina, o „selecționată" a studentelor 
craiovene și o echipă de casnice din 
Brașov.

Participare numeroasă și la tur
neul de handbal în 7, unde în me- 
ciul-vedetă, cu toate că distanța din
tre cei doi plopi trecuți pe post de 
poarta ceferiștilor din Predeal era 
mai mare decît cea a petroliștilor 
ploieșteni, nimeni n-a reușit să în
scrie vreun gol magazinerului- 
portar, aflat duminică într-o for
mă excepțională.

Sărbătoarea de la Poiana Nar
ciselor s-a întrerupt numai două 
ceasuri cînd deasupra împărăției

★
• Recent a avut loc în 

munții Cernei un concurs 
ae orientare turistică de 
gradul I dotat cu Cupa 
Electromotor, care s-a bu
curat de o numeroasă par
ticipare: 47 de echipe din 
18 orașe (București, Cluj, 
Brașov, Sibiu, ’ Tîrgo- 
vlște, Pitești, Oradea, 
Arad. Timișoara, Reșița, 
Nădrag, Strehala, Caran
sebeș, Oțelul Roșu, Tg. 
Mureș, Fieni, Turda, Cra
iova). Concursul a avut o 
etapă de noapte, cu trasee 
pentru echipele feminine

lui Alb împărat s-a dezlănțuit u- 
raganul de pe „23 August" cu 
entuziasmul crainicului de la ra
dio, admirabil altoit pe bucuria 
generală.

In mașină, tîmplele oțelarului-vo- 
leibalist se odihnesc rezemate de e- 
vantaiul alb al narciselor.

Această fotografie poate fi mul
tiplicată în cîteva zeci de mii de 
amintiri de neuitat.

Poiana Narciselor și-a prelungit 
cărările aducînd spre asfaltul nos
tru cel de toate zilele, dintr-un sin
gur loc spre pretutindeni, o pros
pețime ca o lumină.

★

Concursuri de orientare turistică
și masculine, și o etapă 
de zi

Cupa Electromotor a fost 
cîștigată de echipa Trac
torul — la masculin, și de 
echipa Universitatea Arte 
Cluj — la feminin.

P. ARCAN, coresp. rog.
• In apropierea locali

tății Suncuiuș, reg. Cri- 
șana, s-a desfășurat un 
concurs de orientare turis
tică, cu etapă de zi și de

noapte, dotat cu Cupa re
giunii Crișana. Cele 19 e- 
chipe, din cinci regiuni, 

au parcurs un traseu difi
cil, în lungime de 14 km, 
cu o diferență de nivel de 
900 m. Primele trei locuri 
In clasamentul echipelor 
masculine au fost ocupate 
de Clujana, Sanitas Oradea 
și Viitorul Tg. Mureș, iar 
în cel al echipelor femi
nine de Arta Cluj, Sanitas

Au fost cîteva ceasuri curate și 
simple ca „Poarta Sărutului' și 
„Coloana fără sfîrșit" a lui Brân- 
cuși, și ca o poezie argheziană ci
tită singur intr-o grădină cu tran
dafiri și cu meri înfloriți.

Intrarea în oraș s-a făcut pe sub 
arcul de triumf al bucuriei generale 
care a prelungit pînă tîrziu această 
duminică cu narcise și cu un fotbal 
adevărat.

In afara celor descrise nu s-a în- 
tîmplat nimic deosebit...

TEOFIL BALAJ
★

și Plastica, ambele din 
Oradea.
• In cea de a treia eta

pă a fazei pe orașul Ora
dea a campionatului de 
orientare turistică s-au în
trecut 36 de echipe mas
culine și 8 echipe femi
nine. In această etapă pe 
primele locuri s-au clasat 
IREC, Școala medie nr. 4 
și Școala sanitară — la 
feminin, F.C.O., Filarmo
nica și IPIO — la mascu
lin.

ILIE GHIȘA 
coresp. reg.
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ipregătirea viitorilor luptători. Cîțiva 
«elevi au și făcut primii pași spre afir- 
•Biare. L. Cionea, A. Gostian, Fr. Per- 
Vain și T. Burza au participat la nu
meroase competiții pe plan regional, 

«calif icîndu-se în fazele finale.
. Gh. Șăndreanu
’ coresp.

Z CONCURSURI DE TALERE
PENTRU VÎNĂTORI

«’Din inițiativa A.G.V.P.S., regiunea 
llași, vînătorii au fost atrași în acti- 
țvitatea sportivă. Ce-i drept, deocam
dată, nu de performanță. De exemplu, 
lin satul Miroslava, din apropierea la
icului, au fost amenajate standuri de 
liragere pentru concursuri de talere 
mrurcate din șanț.
îsDupă cîteva săptămîni de antrena- 

nnent iepurii din pădurile regiunii Iași 
n-au mai scăpat cu una, cu două, din 
tirul armelor. Și venind vorba de ie- 
■puri, nu se știe de unde va sări un... 
«iitoi trăgător de performanță.

Ce 

sporturi 

practicați^
In vizită

la asociațiile 

sportive

din raionul

-D.jDiaconescu
«coresp.

Găești

Ce sporturi se practică în satele și co
munele din raionul Găești ? Iată o în
trebare la care ne-em propus să răs
pundem în materialul de față. Ținem 
să precizăm că nu întîmplător am ales 
acest raion. Pînă nu cu mulți ani în 
urmă, singurul sport cu o oarecare bază 
de mase era fotbalul. Douăzeci de echi
pe luptau pentru întîietate în campio
natul raional sătesc, competiție organi
zată de consiliul raional UCFS. Altele 
— vreo cinci la număr — își disputau 
dreptul de a intra în „barajul" pentru 
categoria B.

Dar, iată că de un an-doi, fotbalul a 
început să aibă... concurenți. Din ini
țiativa unor oameni entuziaști a început 
să se practice aci și atletismul. Timid 
la început, apoi cu tot mai mult entu
ziasm. Prima problemă care trebuia re
zolvată, pentru a se da posibilitate ama
torilor de atletism să se afirme a fost# 
firește# amenajarea unor piste și a u- 
nor sectoare de aruncări și sărituri, pro
curarea materialelor sportive necesare, 
începutul l-au făcut tinerii din comuna 
Uliești în frunte cu profesorul de educa- 
Jle fizică Marin Pîrvu. Exemplul a fost 
-urmat imediat de sportivii din Priboi eni, 
■Fierbinți, Valea Mare șl din alte comu
ne. Și așa, pe zi ce trecea, pe lîngă te
renurile de fotbal au apărut șl amena. 
țări pentru atletism. N-a fost nevoie — 
exlstînd asemenea condiții — de prea 
multă „muncă de lămurire". în pauzele 
••meciurilor de fotbal, consiliile asocia
țiilor sportive din comunele amintite 

'mal sus au început să programeze ci 
regularitate întreceri atletice care s-au 
bucurat de multă popularitate. La con
siliul raional UCFS s-au întocmit apoi 

fișe de evidență cu cel mal buni atleți 
din raion. Printre aceștia figurează CON
STANTIN BERBECE (Fierbinți), GHEOR
GHE TOGAN (Vișina), MARIA POPESCU 
(Valea Mare) șl alții. Munca entuziastă 
a profesorilor de educație fizică, a in
structorilor, și bineînțeles, a sportivilor 
a făcut ca în scurtă vreme să se poată 
vorbi de un lot de atletism al raionului 
Găești, iar o parte dintre atleți să fie 
selecționați în lotul regiunii Argeș. Ti
nerii Laurențiu Dumitrescu, constantin 
RLzon, Niculae Popescu, Constantin A- 
lexe sînt creditați cu performanțe de 11,5 
și 11,6 sec. pe suta de metri. Alții, ca 
Anca Gheorghe, Niculae Covalciuc, Iu. 
Han Bratu, Ene Dumitra au cîștigat — 
anul trecut — titlul de campioni raionali 
la Spartachiada republicană. Eleva Anca 
Gheorghe aleargă suta de metri în 12,6 
sec., iar pe 200 m a obținut deseori re
zultate de 27 sec.

Mult timp s-a vorbit anul trecut în co
muna Valea Mare de demonstrația hand- 
ballstilor de la școala medie și Centrul 
școlar agricol din Găești. Era primul 
meci de handbal la care asistau sătenii 
din Valea Mare. A doua zi, profesorul 
de educație fizică Dinu Iliuță s-a și pre
zentat la consiliul raional UCFS Găești 
pentru a cere regulamentul jocului de 
handbal. Amatori s-au găsit, în comună, 
cu duiumul. Din fondurile asociației s-au 
procurat mingi și s-nu confecționat bare. 
S-au alcătuit două echipe, șl, aproape 
că fotbalul a fost dat un timp uitării. 
La Valea Mnre au venit apoi tineri din 
comunele Jugurenl, Priboieni, Topolo- 
veni, Boteștl, Vișina, Bogați, astfel că 
handbalul a depășit cadrul comunei.

Șl sportul luptelor și-a cerut, cum se 

spune, dreptul la viață. S-a pornit de la 
zero. Acum un an, cu prilejul întreceri
lor Spartachladel republicane a luat fi
ință la Găești prima secție de lupte, pe 
lingă școala agricolă din localitate. La 
etapa regională a competiției, tinerii Mi
hai Popescu, Gheorghe Pădureanu șl Oc
tavian Minculescu s-au dovedit a fi cel 
mai puternici, cîștigînd titlurile. Luna 
trecută. Eugen Muscalu, Niculae Tănă. 
sescu șl Miarlan Teodorescu au luat star- i 
tul în etapa regională a campionatului 
republican de juniori și s-au întors a- ( 
casă eu titlurile de campioni. In sfîrșit, > 
pași mari spre afirmare a făcut voleiul i 
găeștean. Echipa feminină a școlii medii j 
(antrenor : prof. Mihai Sorescu) este J 
campioană regională, titlu deținut și de J 
formația masculină a școlii, antrenată J 
de profesorul Stellan Coșolu. De mare J 
popularitate se bucură — de asemenea J 
— voleiul în comunele Topoloveni, Pri- { 
boieni, Dragodana, Valea Mare șl Vișina. '

* INu trebuie trecut însă cu vederea că ; 
în raionul Găești există încă numeroase ; 
asociații sportive în care fotbalul con- ,
tinuă să fie singurul sport care se bucu- i
ră de condiții prielnice de practicare. De 
acest aspect trebuie să țină seama, prin- , 
tre altele, activiștii consiliului raional ( 
UCFS. Performanțele obținute în ulti- 1 
mul timp de tinerii găeșteni trebuie să 
constituie un îndemn pentru activiștii 
sportivi, profesorii de educație fizică, an
trenorii șl instructorii sportivi spre o ' 
muncă și mai sistematică, mai compe
tentă.

R. CĂLĂRAȘ ANU



Răspundem cititorilor
• SERGIU S. — Câmpulung Muscel. Ne-ați semnalat faptul că în 

1363 in localitatea dv. a luat ființă un centru de inițiere la ciclism, dar 
că în ultima vreme activitatea a fost mai redusă din lipsă de materiale.

Consiliul regional UCFS Argeș, căruia ne-am adresait, ne-a răspuns 
următoarele: „Sesizarea este justă. Am luat măsuri pentru alocarea 

■ sumei de 10 000 I . ...
ciclism".

lei asociației sportive respective, pentru secția de

P. — Sibiu. V-a surprins tragerea la sorți din cadrul 
fotbal și sînteți tentat să credeți că echipele de cate

gorie A ar fi... fovarizate de „sorți“, Înainte de a cita răspunsul Fede
rației de fotbal, vă spunem că „sorții rămîn... t rți". Și acum, dăm 
cuvîntul federației:

.Cupa R.P.R. la fotbal este o competiție „școală", care are drept 
scop asigurarea unui contact cit mai larg intre echipele de categorie 

• superioară cu cele de categorie inferioară. Acesta este motivul pentru 
care echipele de categorie A nu joacă între ele în primele etape ale 
fazei finale. Echipele calificate in faza finală — cu excepția primei etape 
— joacă pe terenuri neutre și fn acest caz, la joc egal, echipa de cate
gorie inferioară se califică"-

• HERBETH 
Cupei R.P.R.* la

• GHIȘA I. — Oradea. Am primit de Ia dv. o scrisoare în care ne 
relatați că sfatul popular al raionului Șimleul Silvaniei a cheltuit o 
anumită sumă de bani în alte scopuri decît cele destinate, adică ame
najai ea terenului de fotbal din localitate.

Sfatul popular ne-a răspuns că în planul de sistematizare a orașului 
Șimleu terenul sportiv este prevăzut a se construi în altă parte. Pînă 
atunci s-au luat măsuri ca terenul sportiv existent să fie reamenajat 

, pentru a fi corespunzător competițiilor. în acest an se va împrejmui 
' cu gard din prefabricate și se vor face lucrări pentru îmbunătățirea 

pistei de atletism și a terenului de joc.

• MATEI N. — Tg.-Jiu. Ați asistat la meciul de fotbal Pandurii 
g.-Jiu — Victoria Călan, disputat în cadrul categoriei C, și ați fost 

surprins de cele petrecute după pauză. în ambele formații s-a schimbat 
cîte un jucător. Apoi, antrenorul echipei Victoria a mai efectuat o 
schimbare: în locul unui jucător de cîmp a fost trecut portarul, iar 
locul acestuia a fost luat de portarul de rezervă. Ne întrebați dacă an
trenorul formației Victoria Călan a procedat regulamentar sau nu.

Antrenorul echipei Victoria Călan a procedat neregulamentar. După 
ce a schimbat un jucător de cîmp, efectuînd înlocuirea unui jucător de 
cîmp cu portarul, iar in locul acestuia trecind portarul de rezervă, el a 
făcut trei schimbări în echipă, lucru nepermis de regulament.

• DRAGOREANU I. — Fieni. Și alți iubitori ai sportului ne-au se
sizat neînțelegerea dintre unii membri ai consiliilor asociațiilor sportive 
Cimentul Fieni și Electrica Fieni.

Cercetînd cele semnalate am constatat că aveți dreptate. Asociația 
sportivă Cimentul Fieni luase măsuri ca în această primăvară să re
pare terenul de fotbal, cu toate că acest lucru nu era absolut necesar. 
Consiliul raional UCFS Tirgoviște a intervenit în această problemă și 
în cele din urmă s-a hotărît ca cele două asociații sportive să întoc
mească un deviz comun, contribuind cu cele necesare la repararea 

-terenului după terminarea campio,iotului de fotbal.
•---- _ ----- ----- -------------------— -------------------

Cum muncesc grupele
In vizită la clubul

Ne propunem să prezentăm citito
rilor noștri — în materialul de față — 
cîteva aspecte din activitatea celui mai 
tînăr club sportiv din Capitală : clubul 
Construcția. Zilele trecute s-au îm
plinit două luni de cînd muncitorii da 
pe șantierele de construcții ale Capi
talei au hotărît să înființeze clubul 
lor sportiv. Făuritorii frumoaselor cvar- 
taluri de locuințe, mai cu seamă cei 
tineri, au primit cu mare entuziasm 
această veste. Cei 12 600 de membri 
UCFS — muncitori pe șantierele de 
construcții ale Bucureștiului — au în
ceput să practice, în mod organizat, 
sportul preferat. Noul club sportiv are 
18 asociații. Cu prilejul alegerii con
siliilor în asociațiile de pe lîngă în
treprinderile de construcții au luat 
ființă 144 de grupe sportive. Au fost 
alese birourile grupelor, ajutoare de 
nădejde ale consiliilor asociațiilor de 
pe șantier.

Cum își desfășoară activitatea acti
viștii obștești aleși în aceste grupe ? 
Sînt oare ei adevărați organizatori ai 
activității sportive pe șantiere, sau

sportiv Construcția —
munca lor se rezumă doar la rezolva
rea unor probleme administrative ?

O dată cu alegerea birourilor grupe
lor s-a simțit, practic, un impuls în 
activitatea "sportivă de pe șantierele 
bucureștene. Cu sprijinul efectiv al to
varășilor aleși în grupele sportive d<j 
la I.C.M. 1, I.C.M. 2, I.C.M. 3 și Pro- 
iect-București, s-a continuat, în mod 
susținut, înscrierea muncitorilor în 
UCFS. Numai în luna mai — de pildă 
— au primit carnete de membru 
UCFS încă 2 200 de constructori. Cobo- 
rînd de pe schele, în timpul pauzelor, 
muncitorii de pe șantiere simt nevoia 
să se destindă. Responsabilii grupelor 
sportive. Petre Rizea (grupa a Il-a), 
Ion Oprea (I), Marin Stan (III), Con
stantin Badea (Centrală) au înțeles 
imediat dorința constructorilor. Dar, 
trebuiau amenajate terenuri. Intre cele 
șase grupe sportive din cadrul I.C.M. 4 
a început o adevărată întrecere în pri
vința amenajării terenurilor de sport 
simple. Intre blocurile aflate în con
strucție au apărut două terenuri de 
volei și unul de fotbal (în cartierul 
Berceni). Totodată, cu o parte din co
tizația sportivă au fost procurate pen-

sportive ?
tru constructori echipamente complete 
pentru echipele de fotbal și volei.

Organizarea unei temeinice activități 
constituie o preocupare majoră pentru 
grupele sportive. Constructorii bucu- 
reșteni — ca de altfel majoritatea, 
tinerilor din țara 
grenați în aceste 
Spartachiadei de vară. S-au organizat,, 
la începutul etapei I, întreceri inter-- 
grupe, iar acum sînt în plină desfășu
rare întrecerile inter-șantiere. Con
cursurile dintre sportivii șantierelor 
nr. 3 și 4 (din bd. Muncii), cele dintre, 
reprezentanții întreprinderilor I.C.M. 1,1 
(str. Drumul Murgului) și I.C.M. 8 (șan- 
tierul Ciurel), se bucură de mare popu
laritate. Lupta sportivă pentru cuce
rirea titlurilor de campioni ai asocia-i 
ției este urmărită cu interes deosebiți 
de marea majoritate a constructorilor/ 
bucureșteni. i

Deși se află la început de drum, gru-s 
pele sportive de pe lîngă asociațiile din 
construcții au obținut — după cum se 
vede— unele succese de seamă. Nui 
întîmplător portretele tovarășilor pe 
care-i aminteam mai sus, ca și ale al
tora, pot fi văzute la loc de cinste pe 
panourile de onoare ale «constructorilor 
bucureșteni.

noastră — sînt an- 
zile în întrecerile

a*1™»1»1 NU MAI JOC, DACA NU JOACA Șl...MAMA!
Mă aflam pe arena de popice a Fa

bricii de zahăr din Tg.-Mureș. Me
ciul Începuse de mult. Pe pistă intra 
schimbul trei. Jucătoarele din Tg.- 
Mureș Iși mai disputaseră intlietatea 
cu cele din Brașov. Dar niciodată nu 
se întllniseră într-o fază superioară 
de campionat. Miza partidei era im
portantă, scorul strins. Cîștigătoarea 
jocului făcea un pas mare spre finala 
pe tară. De aceea, maestra sportului 
Margareta Szemani, instructoarea vo
luntară a formației Voința din Tg.- 
Mureș, deținătoarea titlului de cam
pioană pe anul 1964, părea tulburată.

— Dacă azi cîștigăm, zise ea la 
un moment dat, mai avem un singur 
obstacol spre finală : U.T.A.

— Aveți vreo îndoială ? Doar con
duceți 1

— Totuși, am o „piatră pe inimă". 
Am introdus în echipă cîteva ele-

mente tinere. Mă întreb cum va fi 
debutul lor într-un meci atît de 
„tare" ?

Interlocutoarea mi-a mai spus că 
spre sfîrșitul etapei regionale a cam
pionatului au fost promovate In echi
pă cîteva jucătoare talentate, în care 
are multă încredere. Tot atunci a 
avut loc o ședință a secției de po
pice, în cadrul căreia li s-a mulțumit 
jucătoarelor Aurelia Albert și Ecate- 
rina Damo I pentru îndelungata lor 
activitate. Celor două vechi sportive 
li s-au luminat flori și daruri. Eca- 
terina Damo I însă nu le-a primit cu 
bucurie. Era supărată pentru că nu 
mai făcea parte din echipă.

— Dar fata ei, cea mai tlnără cam
pioană a țării (cum am denumit-o în 
reportajul In care am prezentat-o 
titorilor după frumoasa victorie 
anul trecut) va juca astăzi?

— Desigur. E doar un element
bază al echipei. Mă mir că n-a venit 
încă. Dar stă la doi pași de arenă. 
Intră acum, în schimbul patru. Cred 
că trebuie să sosească din clipă în 
clipă.

Mă bucura faptul că am s-o revăd 
pe micuța jucătoare, Ecaterina Damo 
II care, la Clmpina, cînd a devenit 
campioană a țării, a entuziasmat 
spectatorii prin siguranța cu care lan
sa bila. Eram convins că o voi aplau
da din nou. Instructoarea devenise 
Insă Îngrijorată. Se uita din ce In ce 
mai des spre intrare. Iată că, la un

ci- 
de

de

Pregătiri pentru vacanța școlară
(Urmare din pag. 1)

ziua de 15 iunie, cele de la Homorod, 
Chirui, Răstolnița și Lunca Bradului, 
celelalte două, de la M. Ciuc și Bil- 
bor, către sfîrșitul lunii. Și în cazul 
nostru, ponderea o vor avea excursiile, 
drumețiile. Avem în evidență zeci de 
cereri spre aprobare. La această ac
țiune, cred că vom depăși 
100 000 de participanți".

EXCURSII PE GRUPE DE

vaEste acțiunea care 
principal, în atenția 
asociației sportive a Școlii medii 
nr. 7 „I. L. Caragîale" din Ca
pitală. Amănuntele ne-au fost oferite 
de către prof. Cam’ll Morțun, din co
lectivul catedrei de educație fizică : 
„Acest gen de excursii a intrat, aș 
putea spune, în tradiția școlii noastre. 
Ele se organizează de mai mulți ani, 
cu rezultate foarte bune. Scopul : odih
nă, dar și cunoașterea locurilor isto
rice, a marilor realizări înfăptuite în 
anii puterii populare, a frumuseților 
patriei. Prima excursie de acest fel : 
la Curtea de Argeș, cu opriri pe tra
seu, Ia Schitu Golești, Pitești etc. A 
doua, de 5 . zile, are up traseu mai 
complex : București — Galați — Ba
cău — Bicaz - 1 —'—’’--- ~J
— Brașov —____ „ . , .
București. De un interes firesc se bu-

CLASE

sta, 
consiliului

cifra de

Lecție de... jocuri sportive la Palatul pionierilor din Capitală. O imagine 
care o vom întîlni foarte des in apropiata vacanță școlară...
8 ani nr. 111 din raionul

Bălcescu. Și interlocutorul 
contiiuiăți: „La terminarea

pe
Școlii de
Nicolae 
nostru a .. .

_  x anului școlar, elevilor din clasele
Doftana   I—le-a fost rezervată o frumoasă 

surpriză : o excursie, de o zi, cu auto-
■ Lacul roșu Tușnad 
Sinaia . — . L—_

cură excursia proiectată la Mediaș, buzele, la pădurea Băneasa. Acțiuni 
cu prilejul finalelor campionatelor re
publicane școlare de baschet. Interesul 
se explică prin aceea că echipa școlii 
noastre figurează printre finaliste...

Desigur, elevii școlii vor participa 
și la alte drumeții în jurul Capitalei, 
la Băneasa ;.și Pustnicul, la Buda și 
Mogoșoaia, vor face deplasări la mare 
(4—6 zile), vor fi prezenți la taberele 
organizate pe plan raional. în vede
rile conducerii școlii stă cuprinderea 
marii majorități a elevilor în acțiu
nile de vacanță, în care — așa cum 
prevede și planul întocmit de catedra 

'noastră în colaborare cu comitetul 
U.T.M. — concursurile și competițiile 
de atletism,, Volei,,baschet', fotbal etc. 
sperăm să se bucure - de mult succes”.

„PENTRU MULTI. DINTRE ELEVII 
NOȘTRI VACANȚĂ A Șl ÎNCEPUT..."

Ștefan Niculescu are toate motivele să 
se gîndească la bucuriile vacanței : în 
tot cursul anului a colecționat numai 
note de 
probele 
tor. Iar 
numără 
el face

9 și 10, la orele de teorie, la 
practice, de atelier și labora- 
în sport ? Ștefan Niculescu se 
printre gimnaștii de frunte : 
parte din echipa școlii, cam-

Aceasta este prima., replică, la în
trebarea „Ce vor face elevii în va
canță ?“, a prof. F. Dali, directorul

de acest fel vor avea loc în tot , ...
cursul lunii iunie, ă vacanței. Cea mai pioană republicană. Așa că... Să-i dăm 
apropiată, în prima decadă a lunii, la 
Hidrocentrala „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“ de pe Argeș. în calendarul va
canței mai figurează, printre altele, 
excursii pe Valea Prahovei cu popa
suri la o serie de cabane din Bucegi, 
o altă mai inedita, - din Valea Praho
vei în Valea Ialomicioarei sau a Dîm
boviței (traseul nu a fost încă fixat) 
ș.a. Vreau să subliniez faptul că o 
parte din fonduri vor fi acoperite din 
suma realizată priit spectacolul cultu- 
ral-sportiv inițiat ide asociația sportivă 
a școlii în colaborare cu cercul de 
istorie și geogiaficT.

„VACANfA ? O AȘTEPT SI DE DATA
ACEASTA NERĂBDARE !"

«- ,-h ■
Acest gînd ni l-a împărtășit elevul 

Ștefan 'NictjJeScU,din anul II Matri- 
țeri al Grupului școlar profesional al 
Uzinelor „23 August’’ din Capitală.

cuvîntul : „La drept-vorbind, încă nu 
știu încotro șă-mi îndrept privirile. 
Școala a fixat trei trasee : la Novaci, 
Năvodari și Brașov. Probabil că mă 
voi fixa pentru Brașov, ca unul căruia 
îi place muntele. Pînă atunci însă mă 
tentează să-i însoțesc pe voleibaliști, 
finaliști ai campionatului republican 
școlar, la ultimul act al competiției, 
de la Piatra Neamț. Echipa școlii, 
campioană la volei, acum doi ani, este 
pregătită să reediteze performanța, 
încurajările noastre îi vor prinde 
bine...* ->

Așadar, pregătirile pentru vacanță 
continuă. La fel ca și proiectele. Bucu
riile vacanței sînt rezervate în primul 
rînd celor care au învățat bine, care 
s-au evidențiat prin disciplină. Să spe
răm că în această categorie sînt cu
prinși cei mai mulți dintre elevii 
noștri... ,,

moment dat, apare Ecaterina uamo I, 
mama Ecaterinei.

— Fata s-a îmbolnăvit — explică 
ea instructoarei care o Intlmpinase. 
Nu poate veni. Dacă vrei, joc eu. 
Mă cheamă tot Ecaterina. așa că foaia 
de arbitraj...

— Nu se poate. Adversarele noas
tre te cunosc și te vor contesta. Ma
ria — se adresă Margareta Szemani 
unei rezerve — fă-ți încălzirea...

In locul Ecaterinei a jucat o fată 
de vreo 15—16 ani. Și n-a jucat rău. 
Echipa Voința Tg. Mureș a învins 
formația Hidromecanica Brașov cu 
2336—2232 popice doborîte. Pe Ecate
rina n-am relritllnit-o nici a doua zi, 
nici a treia zi. Am aflat mai tlrziu 
Insă că boala ei e cu... clntec : „Ori 
joacă și mama în echipă, ori nu joc 
nici eu !“ a spus ea unor colege clnd 
acestea au întîlnit-o pe stradă și au 
invitat-o Ia antrenament. Dar Ecate
rina n-a mai dat pe la arenă, a dispă
rut pentru echipă și Voința a pierdut 
meciul cu U.T.A., ratînd calificarea 
în finala pe țară.

Nu știm ce măsuri va Jua consiliul 
asociației Voința Tg.-Mureș față de 
atitudinea Ecaterinei Damo II, compo
nentă a Iotului republican, insă tre
buie să recunosc că m-am grăbit cu 
laudele la adresa tinerei campioane. 
Poate Ecaterina are altă părere, vrea 
să amintească de jocurile în care 
lupta din răsputeri pentru echipă, să 
dovedească contrariul. Așteptăm.-

TR. IOANITESCU ■

Pe teme educative

Cum NU trebuie să jucăm rugbi!
Competiție cu aport tot mai sub

stanțial la creșterea calitativă a rug- 
biului nostru, la depistarea și 
pregătirea unor jucători talentați, cu 
perspective, campionatul republican 
de calificare ne-a prilejuit și unele 
concluzii cu totul nedorite. Este vor
ba de unele atitudini nesportive, de 
tendințe de joc dur, chiar brutal, în
registrate în diferite centre.

tn această direcție, ne-am propus 
să discutăm, mai pe larg, despre me
ciul A. s. Pitești — Precizia săcele, 
disputat nu de mult în campionatul 
de calificare. Să reamintim, înainte 
de orice alte considerațiuni pe mar
ginea acestei partide, că ziarul nostru 
a consemnat cu bucurie progresele 
realizate în ultimii ani de rugbiștll 
piteșteni In acest campionat, ei au 
cucerit, de altfel, o frumoasă victorie 
în fața formației Metalul Buzău, au 
terminat la egalitate cu USAS Năvo
dari și Cimentul Medgidia — echipe 
destul de puternice. Dar piteștenii 
au vrut să ciștige — mai ales că ju
cau „acasă” — și meciul cu Precizia 
Săcele. Nu cu un efort colectiv, cu 
un joc complet, cu o tactică bine 
gîndită ci cu... avantajul terenului. 
Și atunci, tot timpul partidei, 
biștij din Pitești au vociferat, 
practicat un joc dur, căutînd 
mult... adversarii decit balonul.
fost destul 1 „Supărat” de o decizie a 
arbitrului Alexandru Cristache, jucă
torul Adrian Takaci a ținut să-și 
arate „voinicia” îmbrîncindu-1 și io- 
vindu-1 pe conducătorul jocului. în 
loc să condamne o asemenea ieșire, 
ceilalți jucători piteșteni s-au mul
țumit cu rolul de spectatori. Nu toți. 
Doi dintre ei, Anatolie Braga și Tra
ian Bănuță s-au oferit chiar să-I... 
ajute pe Adrian Takaci.

Acestea sint faptele. Să vedem ce 
au cîștigat și ce au pierdut jucătorii 
piteșteni. De cîștigat, nimic. poate 
doar cele două etape de suspendare 
a echipei și suspendarea aspră, dar

rug
au 

mai 
N-a

pe deplin meritată, a jucătorilor 
Adrian Takaci (3 ani), Anatolie Bra
ga și Traian Bănuțâ (câte 8 luni). De 
pierdut, au pierdut însă mult. Nu 
este vorba numai de acel 0—3 cu care 
s-a încheiat meciul. în primul rînd, 
jucătorii piteșteni au pierdut simpa
tia multora dintre suporteri. Și a- 
ceasta se recîștigă greu.

Poate că ar fi trebuit să ne oprim 
aici. N-o vom face pentru că ni se 
pare util să subliniem și posibilita
tea ca astfel de abateri să fie preîn- 
tîmpinate. Cum ? Credem că așa cum 
a procedat, de exemplu, antrenorul 
echipei S. N. Oltenița, Grigore Aman, 
care ne-a vizitat acum cîteva zile La 
redacție. Ce ne cerea antrenorul rug- 
biștilor din Oltenița ?«

— Vă rugăm să publicați în ziar 
numele jucătorilor Vasile Ghiță și 
Ismail Nazarbageac...

— ! ?
— Da. Primul a avut comportare 

nesportivă, a vociferat pe teren, n-a 
luat în seamă nici un moment indi
cațiile căpitanului de echipă (A. Di- 
hore). Celălalt a greșit și mai mult, 
înainte de meci a băut un pahar-două 
de vin — spunea că așa o șă fie mai 
„viguros” — și apoi, în timpul meciu
lui cu. echipa Clubului sportiv șco
lar, și-a lovit adversarul. Așa nu se 
poate juca rugbi. Nu folosește ni
mănui. Comitetul de partid al S.N. 
Oltenița și Direcția șantierului au 
analizat pe larg comportarea echipei 
noastre în acest meci și au cerut 
tuturor jucătorilor o sportivitate 
exemplară. Vasile Ghiță a fost sus
pendat pe 3 etape, Nazarbageac pe 
5.

Poate că așa ar fi trebuit să se 
procedeze și la Pitești, chiar de-a- 
tunci cînd s-eu manifestat primele 
tendințe spre un joc dur, primele 
cazuri de nerespectare a adversaru
lui, de abateri de la conduita spor
tivă.

(d- g-)

> <■



CONCURSURI

Juniorul Iosif Naghi a stabilit duminică un pro
mițător record la aruncarea discului.

Foto : A. Neagu

REZULTATE
TIMIȘOARA. Peste 

200 de elevi au partici
pat la etapa orășenească 
a campionatelor școlare. 
Juniori I: 100 m. 
Arion 11,8; 400 m: 
Bodea 53,6, HC. Pacepa 
51,7; 800 m: I. Damas- 
chin 2:02,5; lungime: D. 
Socațiu 6,22; disc 
kg): V.
Juniori 
lingher 
Ghere 
Ghere 
Nițu 2:48,2; Junioare I: 
lungime: A. Pascu 4,81;

Olteanu 
II: 60 m; 
8,4; 60
11,6; lun-

M. 
S.

(1,5
Gîrbaciu 39,97. 

II: 80 m; A. Kel- 
9,8; 300 m: F. 
39,9; 1 000

3:01,0, HC.
m: 
C.

greutate: M.
8.53; Junioare 
A. Hașmășan 
mg: V. Pascu 
gime: Ec. Bu«uioceanu
4,59; 500 m: Busuiocea- 
nu 1:28,2. (Em. Grozes- 
cu-coresp.).

BABADAG. Pe stadio
nul „24 Ianuarie" a avut 
loc etapa raională a 
campionatelor de juni
ori. S-au remarcat: M. 
Maroz, V. Cîrtoc, Evdo- 
chia Panait. (M. Crucea- 
nu-coresp.).

VALEA LUI MIHAI. 
Peste 200 de concurenti 
din comunele raionului 
Marghita au evoluat la 
întrecerile etapei raio
nale a campionatului de 
juniori. Cei mai bine 
pregătiți au fost repre
zentanții Științei

Faza a treia a campionatului

republican de motocros
ora 9,30, peMîine dimineață, de la 

traseul din dealul Belci de lingă Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej se va desfășu
ra etapa a treia a campionatului repu
blican de motocros. Programul cuprin
de alergări la clasele 250 și 500 cmc (cîte 
două manșe) și la clasele 125 și 175 cmc 
(cîte o manșă). înaintea etapei a treia 
clasamentul campionatului se prezintă 
astfel : clasa 250 cmc — 1. M. Dănescu 
(Steaua) 16 p; 2. cr. Doviț (Metalul) 8 p;

3. Al. Șuier (Steaua) 8 p: clasu. 500 cmc
— 1. E. Keresteș (Steaua) 11 © 2. O. Ște
fani (St. roșu Brașov) 10 p; 3. Gh. Ion 
(Steaua) 8 p. Clasamentul Cupei F.R.M.
— clasa 125 cmc: 1. N. Dumitrache (Di
nari-o) 16 p: 2. D. Matei (Dinamo) 12 p;
3. E. Săndulescu (Loc. PI.) 7 p; clasa 
175 cmc: 1. D. Ionescu (Dinamo) 16 p;
2. D. Nicu (Steaua) 7 p; 3—4. Tr. Moașa 
și Gh. Munteanu (St. roșu Brașov) 6 p.

Săcuieni care 
și cîștigat majori
tatea probelor. 
Greutate B: L. 
Colțea 9,50; lun
gime I : Miclăuș 
5,85; lungime II: . N. Moraru 5,43. 
(I. Ghișa-coresp. reg.).

VASLUI. Etapa raională a camp, 
de juniori s-a bucurat de participa
rea a 163 de atleți din oraș și raion. 
Juniori I: 800 m: C. Coia 2:11,1; lun
gime: I. Neagu 5,90; greutate: C. 
Toma 10,25; disc: C. Roman 40,70; 
Juniori II: 80 m: E. Lazaru 10,3; 500 
m: Gh. Stavăr 1:31,5; Junioare TI' 
greutate: L. Lesenciuc 9,05. (V. Vasi- 
liu-coresp.).

CLUJ. Un record republican egalat 
și 7 noi recorduri regionale este bi
lanțul etapei orășenești a campiona
telor școlare. Tînăra Sanda Tănase 
a avut o evoluție remarcabilă cîști- 
gînd 5 probe (NR. De ce a trebuit 
aceasta să ia parte la un număr atît 
de mare de probe?): 60 mg. 8,9 (re 
cord egalat junioare II), 80 mg. 11,8 
rec. reg., înălțime — 1,41 m, lungi
me — 5,27 m, greutate (3 kg) -r- 
10,42 m. Judita Lazăr, pentru a treia 
oară în 1965, a egalat recordul regio
nal la 60 m — 7,8 sec. Iulia Crișan 
(născută 1951) a stabilit noi recorduri 
de copii Ia 60 m — 10,0 și 80 mg — 
13,2 sec. Andrei Șepci 14,8 sec. pe 
110 mg. rec. regional și Emeric Co- 
ciș 37,8 la 300 m. Alte rezultate: 
100 m: C. Antal 11,2; 200 m: Antal 
22,7; 800 m: R. Rusu 1:58,9; înălțime: 
B. Bocu 1,86; prăjină: Șepci 3,60; tri
plu: E. Olteanu 13,39; disc: P. Irani 
42,15; suliță: C Szekeli (1949) 51,12. 
Fete: 100 m: Lazăr 12,5; 200 m: M. 
Toader 26,7. (P. Naghi-coresp.).

CARANSEBEȘ. 120 de elevi ai șco
lilor de 8 ani au luat parte la etapa 
regională a concursului de copii. 
Sorin Păsulă (Caransebeș) a stabilit 
2 rec. regionale de capii la 60 m — 
7,4 și lungime — 5,71 m. (D. Glă- 
van-coresp.).

Mîine, în etapa a T-a

Derbiul turului:
Dinamo—Steaua
Desfășurarea ultimelor etape ale 

campionatului categoriei A au fost 
marcate de o substanțială modifi
care a clasamentului, așa îneît și 
cele șase meciuri programate azi și 
mîine pot aduce schimbări în pozi
țiile actuale ale echipelor. Astfel, 
la Cluj se întîlnesc Știința și Pro
gresul — formații clasate pe ulti
mele locuri. Rulmentul joacă Ia 
Bîrlad cu Știința Timișoara și — în 
mod normal — nu poate scăpa vic
toria de care are nevoie pentru a 
reocupa locul IV, pierdut duminica 
trecută după înfrîngerea de la 
Constanța. La rîndul lor, constăn- 
țenii vor căuta să reediteze perfor
manța din etapa trecută, de data 
aceasta adversari fiindu-le rugbiștii 
ieșeni.

Foarte atractiv și promițător e 
și programul meciurilor program; 
în București.

Azi se dispută partida dintre C 
vița Roșie și Constructorul, i 
mîine Gloria întîlnește pe Știir 
Petroșeni.

„Capul de afiș” al etapei a X-a 
constituie însă derbiul turului: m 
ciul dintre Dinamo și Steaua. Es 
o partidă de la care așteptăm un jt 
de ridicat nivel tehnic, în care cl 
rința de a obține victoria să fie în 
pletită cu aceea de a oferi amat 
rllor de rugbi un frumos spectac 
sportiv.

Iată situația în clasament a cell 
două echipe înaintea meciului c 
mîine :
1- Dinamo 8 7 1 0 114:38 1
2. Steaua 8 6 1 1 93:38 î

Tinerii obțin succese 
în campionatul individual

Cei mai buni jucă
tori de tenis de Ia 
noi s-au revăzut joi 
pe terenurile de la 
Progresul unde par
ticipă la primul con
curs al etapei fina
le a campionatului

republican individual. La probele de 
simplu concurează 60 de băieți și 20 de 
fete. în cele două zile ale întrecerilor 
de pînă acum s-au înregistrat rezultate 
normale, excepție făcînd doar victoria 
lui Rusu asupra lui Basarab (în turul al 
doilea) cu 6—3, 6—1. în general, jucă
torii tineri au asaltat cu succes pozițiile 
celor mai vîrstnici, 11 calificîndu-se în 
optimi. Dar în afara rezultatelor tehnice 
ale acestora, nu putem fi mulțumiți de

nivelul la care s-a jucat, majoritate 
partidelor desfășurîndu-se lent, în ten 
po-ul... membrilor susținători. Să sper'" 
că în zilele următoare vom avea oc 
să asistăm la schimburile spectaculoasi 
duse intr-un ritm vioi, specific tinereți

Rezultate tehnice mai importante : sirr 
piu bărbați, turul al U-lea : Bosch - 
Gh Naghi 6—2, 6—0, C. Năstase — Șaii 
6—4, 6—3, C. Popovici — Burcescu 6—: 
6—1, Cherecheș — Somoghi 6—1, 2—6, 7—I 
D. Viziru — Verone 6—3, 7—5, Boaghe - 
Sopa 3—6, 7—5, 6—1, Tereanu — Burci 
2—6, 6—3, 9—7 ; simplu femei, turul a 
n-lea : M. Ciogolea — I. Blankenberg 
6—1, 6—3, S. Ciogolea — M. Colceag 6—3 
6—1.

Competiția continuă zilnic de la or; 
9 și 15,30.

C. COMARNISCHI

întrecerile din cadrul „CUPEI DINAMO
întrecerile din cadrul 

namo" au continuat ieri

Steaua-Rapid București,

Mîine, la „Tineretului"

afiș" al etapei a Vl-a
Cel mai important meci din etapa 

a Vl-a a campionatului republican 
se desfășoară mîine, de la ora 
12 la ștrandul Tineretului, și opune 
echipele Steaua și Rapid București, 
în completarea programului, iubito
rii acestui sport vor putea urmări nu 
mai puțin de 5 partide din campiona
tul Capitalei rezervat formațiilor de 
juniori.

• La Cluj are loc duminică un 
interesant cuplaj: C.S.M. — Indus
tria linii Timișoara și Voința — Di
namo București. în sfîrșit, cel de al 
4-lea joc se dispută la Arad între 
I.C.A și Mureșul Tg. Mureș. Partida 
dintre Știința Cluj și Crișul este a- 
mînată.

• Iată cum se prezintă clasamen
tul înaintea acestor

8. Voința
9. C.S.M.

10. I. linii

Cluj 
Cluj 
Tim.

o 
o o

1
1 
o

la Cluj, Dinamo București• Tot
se va întîlni luni 7 iunie cu echipa 
locală C.S.M.

„Cupei Di- 
cu probele 

de armă liberă calibru redus 3 x 30 
focuri senioare și juniori, armă libe
ră calibru mare 3 x 40 focuri seniori 
și revolver. Deși timpul a fost fru
mos, rezultatele nu sînt pe măsura 
posibilităților trăgătorilor noștri 
fruntași. Au ieșit în evidență doar 
performanțele realizate de Ana Go
reti la armă poziția culcat și pe trei 
poziții și de juniorul D. Becea la 
aceeași probă și aceleași poziții. 
Luptă strînsă a fost la pistol cali
bru mare, unde trei concurenți — 
N. Flamaropoi, G. Maghiar și Al. 
Claus — au trebuit să facă baraj 
pentru stabilirea clasamentului.

Rezultate: armă liberă calibru redus 
3X30 focuri senioare, poziția culcat : 1. 
Ana Goî-eti (Olimpia) 293 p, 2. Ioana 
Soare (Știința) 291 p, 3. Melania Petrescu 
(Dinamo) 290 p ; pe echipe : 1. Olimpia 
363 p, 2. Știința 863 p, 3. Dinamo 858 p. 
Poziția in genunchi : 1. Ana Goreti 282 
p, 2. Aurelia Schafer (Știința) 277 p,

continuă astăzi și mîine
Eda Baia (Știinta) 277 p; pe echipe: 
Știința 826 p, 2. Olimpia 824 p, 3. Dinamo 
816 p. Poziția în picioare : 1. Eda Baia 
259 p, 2. Ana Goreti 257 p, 3. Rodica 
Hnat (Dinamo) 257 p ; pe echipe 1. Ști-

echipe : 1. Știin-
807 p, 2. Steaua 

p, 3. Petrolul

a*

Pavel (Dinamo)'z-,.
3. A. Belinschi 25'/

meciuri:
1. Steaua Buc.
2. Dinamo buc.
3. Rapid Buc.
4. Crișul Oradea
5. I.C. Arad
6. știința Cluj
7. Mureșul Tg. M.

6
5
5
5
6
4
5

6
5
4
3
1
1
1

o 
o o 
o
2 
0
0

0
0
1
2
3
3
4

46: 5 
40: 6 
28:12 
19:17 
16:40
9:19

10:26

PROGRAMUL COMPETITION!

Etapa la Ploiești

pe 
ța 
788 . .
Ploiești 779 p. Pozi
ția in picioare: 1. M.
p, 2. D. Becea 261 p,
P ; pe echipe : 1. Știința 750 p, 2. Dinamo 
720 p, 3. petrolul Ploiești 716 p. Pe trei 
poziții : 1. D. Beceta 829 p, 2. A. Belinschi 
816 p, 3. M. Pavel 809 p ; pe echipe : 1. 
Știința 2419 p, 2. Petrolul Ploiești 2328 p; 
3. Steaua 2316 p. Armă liberă calibru 
mare 3X40 focuri poziția culcat : 1. N. 
Rotaru (Steaua) 388 p, 2. P. Sandor 
(Steaua) 387 p, 3. Gh. Vasllescu (Olim
pia) 384 p. Poziția în genunchi : 1. N. 
Rotaru 377 p, 2. T. Clulu (Steaua) 377 p, 
3. P. Sandor 376 p. poziția in picioare : 
1. V. Enea (Steaua) 352 p, 2. N. Rotaru 
352 p, 3. T. Ciulu 350 p. Pe trei poziții : 
1. N. Rotaru 1117 p, 2. T. Clulu 1106 p, 
3. P. Sandor 1105 p ; pe echipe : 1. Steaua 
4424 p, 2. Olimpia 4200 p, 3. Dinamo 3113 
p. Pistol calibru mare : 1. N. Flamaropoi 
(Olimpia) 575 p, 2. G. Maghiar (Dinamo) 
575 p, 3. Al. Claus (Steaua) 575 p; pe 
echipe : 1. Dinamo 2258 p, 2. Steaua 2250 

Olimpia 2244 p.

V. GORUN

începînd de mîi- 
, aerodromul 

Strejnic găzduiește 
întrecerile sportivi
lor ploieșteni din 
cadrul etapei regio

nale a campionatului republican de 
parașutism pe anul 1965. La startul 
concursului se vor prezenta cei mai 
buni parașutiști din orașul și regiunea 
Ploiești. Timp de două zile (6 și 7 iu
nie) ci își vor disputa calificarea în 
finala campionatului.

Iată cele trei probe ale cor/cursu- 
lui : 1. salt individual de la 1000 m 
cu deschiderea întîrziată a parașutei 
pînă la 10 sec. și aterizare la punct 
fix ; 2 salt de la 1 500 m cu deschide
rea întîrziată a parașutei între 15 și 
20 sec. și aterizare la punct fix ; 3. 
salt individual de la 2 000 m cu des
chiderea întîrziată a parașutei între 
25 și 30 sec și aterizare la punct fix.

Magda Borcea (Știința) cîștigătoarea 
probei de

A început finala

STMBĂTĂ
ora 18 : DinamoVOLEI. — Sala Floreasca, de la

București-Rapid București (f), Rapid București-Dinamo 
București (m).

RUGBI. — Teren Parcul Copilului, ora 18: Grivița 
Roșie-Constructorul (categoria A).

TIR. — Poligonul Tunari, de la ora 9 : „Cupa Dinamo”.
BOX. — Arena Voința, ora 19 : gală de verificare în 

vederea campionatelor republicane individuale.
TENIS. — Terenurile Progresul, orele 9 și 15,30 : meciuri 

în cadrul campionatului republican individual.
ATLETISM. — Stadionul Tineretului, de la ora 16: 

etapa I a campionatului Capitalei pentru juniorii de 
categ. I ; faza orășenească a campionatului republican 
de probe combinate (seniori și senioare, juniori și ju
nioare).

CICLISM. — Șos. București-Oltenția (km 13,5), de la 
ora 16 : start în etapa a II-a a „Cupei F.R.C.“ — indi
vidual contra-cronometru.

DUMINICĂ

TIR. — Poligonul Tunari, de la ora 9 : „Cupa Dinamo".
RUGBI. — Stadionul Dinamo, ora 9,30 : Dinamo-Steaua 

terenul Gloria, ora 11,30 : Gloria-Știința Petroșeni (în, 
categoria A) ; terenul Parcul Copilului, ora 12: Grivița

3x30 focuri junioare
Foto: Aurel Neagu

Olimpia 747 p, 3. Dinamo 
poziții : 1. Ana Goreti 832

echipelor masculine
ința 765 p, 2.
729 p. Pe trei
p, 2. Eda Bala 821 p, 3. Aurelia Schafer 
817 p ; pe echipe : 1. știința 2454 p, 2. 
Olimpia 2434 p, 3. Dinamo 2406 ; juniori, 
poziția culcat : 1. D. Becea (Știința) 293 
p, 2. A. Belinschi (Știința) 288 pi 3. I. 
Door (Voința Sibiu) 288 p ; pe echipe : 
1. știința 862 p, 2. Steaua 851 p, 3. Meta
lul 834 p. Poziția în genunchi : 1. D. 
Becea 275 p, 2. Gh. Ștefanide (Petrolul 
Ploiești) 274 p, 3. A. Belinschi 271 p ;

Roșie-Gloria ; terenul Constructorul, oră 9 : Constructorul- 
Dinamo ; terenul Vulcan, ora 10: Vulcan-Steaua ; terenul 
Tineretului II, ora 10 : Ș.S.E. nr. 1-Progresul; terenul 
Tineretului IV, ora 11,30: C.S.Ș.-Rapj'd (în campionatul 
republican de juniori).

POLO. — Ștrandul Tineretului, de. la ora 8: Ș.S.E. 
nr. 2-Știința (jr.), Progresul-Rapid (jr.),, Ș.S.E. nr. 1- 
Steaua (jr.), Știința-Olimpia Baia Mare (campionatul de 
calificare), Rapid-Steaua (cat A), Dinamo-C.S.Ș. Bucu
rești (jr.).

SCRIMĂ. — Sala de la stadionul R^ptiblicii, ora 9,30 : 
„Cupa Ș.S.E.” (floretă băieți).

FOTBAL. — Terenul Politehnica, ora 10,30: Știința 
București-Metalul Tîrgoviște (cat. B) ; terenul Laminorul, 
ora 17,45 : Tehnometal-Dinamo Victoria (cat. C); terenul 
Timpuri Noi, ora 10,30 : Flacăra roție-Textila Sf. Gheor
ghe (cat. C) ; stadionul Dinamo, ora 17,30 : București- 
Provincia (meci între foștii internaționali),

TENIS. — Terenurile Progresul, orele 9 și 15,30: meciuri 
în cadrul campionatului republican individual.

ATLETISM. — Stadionul Tineretului; de la ora 8,15: 
etapa I a campionatului Capitalei pentru ■ juniorii de 
categ. I ; faza orășenească a campionatului republican 
de probe combinate (seniori și senioare, juniori și ju
nioare) ; etapa a IlI-a a campionatului Capitalei pentru 
copii.

CICLISM. — Șos. București-Ploiești (varianta Buftea, 
km 7), ora 8,30: start în etapa a III-a ?a f„Cpp©i F.R.C.“

ZĂRNEȘTI, 4 
(prin telefon de Ia 
trimisul 
Arena 
piste a 
sportive 
din Zărnești găz
duiește ultimele în
treceri ale campio
natului republican 
dispută întîietatea . , , .
Voința Tg. Mureș, Rapid București, 
Rafinăria Teleajen și Flacăra Cîmpi- 
na. Actuala finală pe țară se desfă
șoară după un sistem inedit : fiecare 
echipă concurează de cîte două ori, 
formația care totalizează cel mai mare 
rezultat devenind campioană.

Vineri a început turul finalei. De
ținătoarea titlului de campioană, Vo
ința Tg. Mureș, a luat un start slab, 
primii ei jucători nereușind să de
pășească granița celor 800 de popice 
doborîte. în schimb, Olimpia Reșița 
a preluat conducerea, grație compor
tării frumoase a lui C. Rădulescu. 
Pînă la ora cînd transmitem aceste 
rînduri, au evoluat cîte trei jucători 
din fiecare echipă. Dintre cei ,T5>. 
popicari care au tras' pînă acum, doar 
C. Rădulescu a obținut un rezultat 
bun : 884 p. d.

Iată clasamentul după trei schim
buri : 1. Olimpia Reșița 2 4S6 p. d., 
2. Flacăra Cîmpina 2 454 p.d., 3. Ra
finăria Teleajen 2451 p.d., 4. Rapid 
București 2 445 p.d., 5. Voința Tg. 
Mureș 2 389 p.d

întrecerile continuă.

nostru), 
cu patru 

asociației 
Torpedo



LA LUCRU CU SCHIMBUL DE MÎINE
roblema schimbului de mîine este tot mai mult în centrul preocupărilor organelor UCFS, 

’ t numeroase localități

In etapa de mâine

MECIURI DE MARE INTERES
iN CATEGORIILE B Șl C
Cu două etape înainte de final în 

categoria B și cu trei în categoria C, 
lupta pentru locul I, ca și pentru 
evitarea celor care aduc retrogradarea, 
gte — cu excepția seriilor Est și Nord 

■Luh categoria C — în plină desfășu
rare.

în categoria B, seria I, liderul, 
Dinamo Bacău, are un joc relativ 
ușor, pe teren propriu, cu C.F.R. Ro
șiori, în timp ce Siderurgistul Galați, 
se deplasează la Cîmpina, unde va 
întîlrri pe Poiana, meci deschis orică
rui rezultat. în seria a doua, situația 
este identică : Știința Timișoara joa
că acasă cu A.S. Cugir, în timp ce 
Industria sîrmei Cîmpia Turzii (locul 
2) va întîlni la Petroșeni pe Jiul Pe
trila.

Jocurile cele mai interesante din 
categoria C sînt Metalosport Galați 
— Ceahlăul P. Neamț, Victoria P. 
Neamț — Textila Botoșani (seria Est), 
Tehnometal București — Dinamo Vic
toria București, Rulmentul Brașov— 
Marina Mangalia (seria Sud), Victoria 
Călan — C.F.R. Arad, Teba Arad — 
Electroputere Craiova (seria Vest), 
Minerul Baia Sprie — Chimica Tîrnă- 
veni (seria Nord).

Problema schimbului de mime este tot mai mult in centrul preocup 
federației de specialitate, cluburilor și asociațiilor sportive. în 

ou luat ființă centre de învățare o fotbalului pentru copii și juniori.
Redăm mai jos cîteva aspecte din activitatea care se desfășoară

ORGANIZARE MINUȚIOASA

Zilele trecute am trecut pe la l 
centrul de copii și juniori din Craio
va. Iată ce ne-a declarat antrenorul , 
Gheorghe Scăeșteanu despre activi
tatea ce se desfășoară aici.

— în baza unui minuțios plan de 
acțiune s-a trecut la popularizarea 
acestui centru prin afișe și mai ales 
prin vizite la școlile elementare, 
unde am luat un prim contact cu 
copiii și profesorii acestora, vorbin- 
du-le despre activitatea centrului și 
scopul lui.

— Rezultatele ?
— La primul trial am avut o parti

cipare de 286 de copii. Am continuat 
selecționarea pe baza următoarelor 
criterii : starea sănătății, situația șco
lară, consimțămîntul părinților.

în raport cu numărul copiilor la 
care ne vom stabili, vom cere și spri
jinul altor antrenori din orașul nos
tru care vor lucra zilnic atît dimi
neața cit și după-amiază, în funcție 
de programul copiilor.

Munca de pregătire a copiilor se va 
intensifica pe timpul vacanței de 
vară și bineînțeles, în deschidere la 
meciurile de divizie nu vor lipsi me
ciurile între echipele de copii.

— Ați stabilit echipe pe grupe de 
vîrste sau una singură ?

— Pe grupe. Ținem cont și de 
vîrstă (12—16 ani) dar și de gabarit.

— Cum stați cu baza materială ?
— Avem condiții bune. Materialul 

și echipamentul sportiv ne-au fost a- 
sigurate de către consiliul orășenesc 
UCFS, care sprijină și supraveghează 
îndeaproape activitatea noastră și în . 
cel mai scurt timp în afara terenului 
mare (stadionul Tineretului) vom mai 
folosi și un teren în Lunca Jiului.

— Ați remarcat talente ?
— Da, încă de pe acum pot să e- 

număr o serie de copii talentați ca : 
Roman I., Măciuceânu, Rădulescu, 
Creet, Florea și mulți alții...

Din planul de măsuri al centrului 
de antrenament ca șț din caietul an
trenorului Gheorghe Scăeșteanu am 
mai reținut o serie de acțiuni impor

tante, ca : organizarea unor îniîlniri 
cu echipe din 
fara regiunii, 
unor întilniri 
excursii etc.

R.

regiune și chiar din a- 
vizionarea în grup a 

de fotbal divizionare,

ȘULȚ — coresp. rog.

PE MÎINI BUNE

Cluj, pe lîngă clubul Știința aLa 
luat ființă centrul de copii și juniori, 
unde vor fi pregătiți 
ceput 80 de fotbaliști 
ani. Dintre aceștia, 60 
ani, iar 20 între 15 și 
Iecționarea micilor fotbaliști, de pre
gătirea lor metodică, se vor ocupa 
antrenorii Iosif Lutz, Adalbert Kovaci, 
Silviu Avram și Ioan Lorincz.

Pentru buna desfășurare a procesu-

pentru un în- 
intre 12 și 18 
între 12 și 15 
18 ani. De se-

cu copiii și juniorii.

stadionul Ghencoa, la ora 
festivitatea de deschidere, 
cele 200 de echipe repre-

minică, pe
9, are loc 
după care 
zentative de școli, străzi și cariiere, 
vor începe întrecerea pentru cuceri
rea „CUPEI STEAUA". AȘADAR, TU
TUROR SUCCESt

TRIALUL DIN GIULEȘTI

Pe stadionul Giulești din Capitală 
avut loc joi un trial de juniori. îna

tribună l-am întilnit pe antrenorul 
federal Gheorghe Ola, care urmărea 
evoluția celor mai tineri fotbaliști 
din Capitală.

— Cu ce scop a fost organizat 
„trialul' de astăzi ?

— în această perioadă activitatea 
noastră urmărește depistarea ele

sînt de la cluburi diferite, dar scopul 
nostru este omogenizarea unei for
mații care să reprezinte echipa de 
juniori a Capitalei.

— Ce măsuri s-au preconizat pen
tru viitor ?

— Joi, 10 iunie a. c„ formația de 
juniori a Capitalei va primi replica 
echipei de juniori a provinciei. Ju
cătorii evidențiați vor fi invitați apoi 
într-o tabără de juniori.

— Care jucători vă dau speranțe ?
— Notați : Pop (Flacăra roșie), Ște

fan, Popescu, Costea (Rapid), Lazăr, 
Dima (Granitul), Căluș (Constructo
rul), Dincuț (C.P.B.), Dine (Automa
tica).

...îi vom revedea din nou joi la 
Giulești, cînd vor susține jocul ami
cal cu formația juniorilor din pro
vincie.

G. CIORANU

MAI SÎNT Șl... „EXCEPȚII"

Gînduri despre fotbal
De mult voiam să pun pe hîrtie cîteva rînduri despre fotbal. In ultima 

vreme se scrie mult, se vorbește și mai mult, dar am impresia că discuțiile 
alunecă deseori spre amănunte lipsite de importanță și care nu au decît clarul 
să complice lucrurile și să prezinte fotbalul ca pe o știință ocultă, fără ieșire 
și fără soluții. La adăpostul unor asemenea „dezbateri", antrenorul și mai 
ales specialistul apar în postura unor alchimiști înconjurați de “retorte, fum 

■1 și taine.
Desigur că rîndurile de față nu au pretenția de a deschide ferestrele 

laboratorului, dar intenția lor este de a încerca o clarificare.
Ca unul care a bătut mingea vreo 17 ani, îmbrăcînd de 12 ori tricoul 

echipei naționale, am impresia că pot spune cîteva lucruri utile.
In primul rînd aș vrea să spun că se uită uneori un lucru elementar 

■— acela că fotbalul e practicat de jucători, și de nimeni altcineva. Toți 
ceilalți se află în jurul terenului. Cu excepția arbitrului care, dacă atinge din 
întîmjjlare mingea, e admonestat de public.

Uitînd deci că jucătorul e alfa și omega pe gazon, noi cei de pe mar- 
âne intrăm prea mult în rol și-l facem pe jucător să uite că de fapt el e 

cel care joacă fotbal. Și astfel, treptat, responsabilitatea lui se reduce și o 
dată cu asta el pierde și încrederea în forțele proprii.

Un alt aspect al acestei probleme a jucătorului este acela că uneori 
uităm un alt lucru esențial în fotbal: ECLIPSA DE FORMĂ A VNUl 
JUCĂTOR ESTE INEVITABILĂ "IN FOTBAL. Din cînd în cînd. Iriter- 
nazionale nu a fost întîmplăior la șapte puncte de Milan, prin februarie. 
Ce facem, însă, noi ? E suficient ca un jucător să ia o dată un „5“, pentru 
ca să-l considerăm imediat pierdut pentru fotbal. Iar dacă acest 5 se repetă 

se con-încă de două ori — ceea ce uneori este perfect normal — atunci 
sideră un lucru de neiertat menținerea lui în echipă.

Două exemple mi se par edificatoare pentru ceea ce înseamnă moralul 
la un jucător. După părerea mea, Mateianu a revenit la o formă bună și 

datorită ziariștilor, care i-au acordat încredere. Hălmăgeanu a devenit ceea 
ce este tot în urma unei chestiuni de moral.

Departe de mine gîndul de a afirma că jucătorii noștri se străduiesc 
dar nu sînt... lăsați să-și pună în valoare calitățile. Dar și aici —74 lipsurile 
tehnice reale — noi cei de pe margine avem partea noastră devină, uitînd 
niște adevăruri simple. Astfel se face că uităm să „pisăm" mereu două din 
principalele componente ale jocului de fotbal: șutul cu piciorul și cu capul, 
care au cam dispărut. Avem destui dribleri, avem destui jucători ,de mijloc, 
dar nu avem un șuter care să tragă două șuturi puternice într-tin joc, și 
un atac care să marcheze un gol cu capul din cele 20 de comăfț pe care 
le trage echipa într-un meci.

Toate astea se învață. Eu am exersat vreo patru ani loviturile libere 
de la 18—20 de metri. La început cu antrenorul, apoi fără. Patru ani mi-au 
trebuit ca să bat bine loviturile libere. Astfel, furați de complexul jocului 
de fotbal, uităm că acest complex e alcătuit din bucăți. Uităm, în sfîrșit, 
să facem din jucător propriul său antrenor. Cred, de altfel, că marea artă 
a unui antrenor este tocmai aceea de a face din jucătorii săi propriii lor 
antrenori.

Un alt lucru care-mi atrage mereu atenția este lipsa de explozie a jucă
torilor noștri în atac și apărare. -Cred că aici e de vină antredafnentul —- 
lung și „moale", cînd el ar trebui să fie mai scurt și mai,., 'țxplffâiv.

In sfîrșit, ca să închei, avem nevoie de personalități pe terenul de fotbal. 
Avem nevoie de jucători despre care să se poată spune că 'Singuri pot 
cîștiga un meci". 1 11

Cam astea sînt gîndurile unui „fost combatant". S-ar putea^pa ele să 
stîrnească discuții. Abia atunci voi fi sigur că am spus ceva.

F. FIERARU
antrenor

Pe cînd o amintire asemănătoare... în echipa națională — după o victorie 
de răsunet ? Deocamdată însă, puștii din Craiova sînt la primii pași. în fotbal...
lui de instruire s-au făcut și se fac 
numeroase pregătiri în parcul spor
tiv „Babeș-Bolyai". în curînd se va 
organiza un campionat al școlilor de 
8 ani și medii, pentru depistarea în 
continuare a elementelor talentate.

Cu promisiunea de a reveni cu noi 
amănunte despre activitatea centru
lui, nu ne rămine deocamdată altceva 
de făcut decît să urăm antrenorilor 
și micilor fotbaliști rezultate pe mă
sura așteptărilor !

VIOREL CACOVEANU — coresp.

Șl LA GIURGIU...

...pe lîngă asociația sportivă Olim
pia, aparținînd 
luat ființă de 
centru de copii 
balului.

Ședințele de 
participă 5 serii de copii, sînt condu
se de antrenorul Emil Cîinaru și au 
loc de trei ori pe săptămînă pe sta
dionul Olimpia, care dispune de cele 
mai bune condițiuni de antrenament.

P. ISAR — coresp.

START ÎN „CUPA STEAUA" PENTRU 
COPII

meritelor talentate, care vor forma 
echipa de juniori a Capitalei.

— Cum s-a procedat la selecționa
rea juniorilor ?

— ' Cu sprijinul Consiliului o- 
rășenesc UCFS București, îm
preună cu antrenorii Gorgorin, 
Bacinschi, .Macri, 
urmărit evoluția 
Capitală de-a lunqul întîlnirilor 
diverse campionate în care erau 
grenați. Din cele cîteva sute de 
niori pe care i-am văzut jucînd, prin- 
tr-o riguroasă selecție de-a lungul a 
două trialuri anterioare am convocat 
la trialul de azi 30 de jucători. Ei

Ardeleanu 
juniorilor

am 
din 
din 
an- 
ju-

Antrenorul — pedagog I întrebați 
pe orice tehnician sau instructor și 
vă va spune, mîndru, că așa este, dar 
că mai sînt pe ici pe colo și „excep
ții".

Despre două „excepții" de acest fel 
ne vorbesc două din scrisorile sosite 
în ultima vreme la redacție. Și am
bele sînt din Cîmpulung-Muscel. Ce 
mobil a stat la baza trimiterii lor la 
„Sportul popular" ? Modul cum se 
comportă cu elevii lor antrenorii de 
juniori Nicolae Bălașa, de la Musce
lul și Mihai Vasilescu, de la Minerul. 
Primul adresează cuvinte urîte mici
lor fotbaliști în orele de antrena
ment și chiar îi... pălmuiește, așa 
cum s-a întîmplat la meciul Musce
lul — Minerul ! Cel de-al doilea este 
indulgent cu juniorii dați în grija 
sa, de la care... împrumută țigăii, în 
Ioc să-i certe că fumează (!?) pînă și 
în timpul antrenamentului (...și cînd 
te gîndești că aceștia sînt elevi de la 
Școala medie „Dinicu Golescu" !). în 
plus, antrenorul Mihai Vasilescu se 
dezinteresează de tinerii care doresc 
să învețe fotbal și, din această cauză, 
mulți dintre cei care veneau la antre
namente, dezamăgiți, s-au lăsat păgu
bași.

Așadar : antrenor = pedagog ? Să 
așteptăm mai bine răspunsul antreno
rilor Nicolae Bălașa și Mihai Vasi
lescu și — mai ales — al secțiilor de 
fotbal respective.

fabricii de zahăr, a 
cîteva săptămîni un 
pentru învățarea fot-

antrenament, la care

La clubul Steaua și la stadionul 
Ghencea s-au prezentat în aceste zile 
sute de copii. Cu toții au venit să se 
înscrie în echipele care participă Ia 
competiția organizată pentru ei și al 
cărei scop este depistarea celor mai 
talentați, care vor fi pregătiți apoi 
în centrul clubului.

A sosit și ziua mult așteptată. Du-

CAMPIONATUL DE JUNIORI, IN FAZA FINALĂ
Campionatul republican de juniori 

la fotbal a intrat in faza finală. Cele 
mai bune echipe din cele zece serii 
iși încep 'întrecerea pentru ciștigarea 
titlului de campioană republicană.

La 13 iunie au loc jocurile elimi
natorii din cadrul optimilor de finală, 
ce se vor desfășura pe terenuri neu
tre.

lată programul și localitățile stabi
lite de F.R.F.: Dinamo Moldova lași 
— Știința Cluj la Clmpulung Moldo
venesc, Știința Galați — Rapid Bucu
rești la Mizil. Dinamo Pitești — Farul 
Constanța la București, U.T. Arad — 
Crișul Oradea la Chișineu Criș, Elec- 
troputere Craiova — Știința Timișoa-

va la Tr.-Severin, Petrolul Ploiești — 
Progresul București la Pitești, Dina
mo București — Steaua București 
la București, și C.S.M. Sibiu — A.S.A. 
Tg.-Mureș la Aiud.

In localitățile In care la această 
dată au ioc și meciuri de categoria C 
(Tr.-Severin, Mizit) acestea se vor 
desfășura în deschidere la locurile 
juniorilor.

Meciurile din cadrul campionatu
lui de juniori vor avea o durată de 
80 de minute și în caz de egalitate se 
va califica echipa cea mai tinără, 
fără să se joace prelungiri. Ora de 
Începere : 18.

Nu uitați Pronosportul de mîine
Mîine se desfășoară concursul nr. 

23 (etapa 6 iunie 1965). Programul 
acestui concurs este deosebit de inte
resant deoarece cuprinde ultima etapă 
din campionatul italian, cară este de
cisivă în ceea ce privește - stabilirea 
echipei campioane și a celor care vor 
retrograda precum și 3 
campionatul țării noastre,

Dăm programul acestui 
Atalanta—Sampdoria 
Cagliari—Milan 
Catania— Bologna 
Genoa—Fiorentina 
Intemazionale—T orino 
Juventus—Lanerossi 
Mantova—Varese 
Messina—Lazio 
Roma—-Foggia
Poiana Cîmpina—Siderurgistul
Chimia Făgăraș—Metalul București 
Sătmăreana—Gaz metan
Vă prezentăm acum programul con

cursului Pronosport nr. 24 de dumi
nică 13 iunie 1965 :

Portugal! a—P omănia 
Austria—Ungaria

meciuri din 
categoria 
concurs :

B.

Bulgaria—Izrael
Industria sîrmei—Știința Timișoara
C.S.M. Reșița—Sătmăreana
C.F.R. Timișoara—A.S.A. Tg. Mureș 
Gaz metan Mediaș—Jiul Petrila
C.S.M. Sibiu—Clujana
Minerul Lupeni—Recolta Cărei
Metalul Tîrgoviște—C.F.R. Pașcani 
C.F.R. Roșiori—Poiana Cîmpina 
Flacăra Moreni—Știința București

• în perioada 25—31 mai 1965, 
LOTO-PRONOSPORT a predat cîști- 
gătorilor la tragerea specială Loto din 
30 aprilie, Pronoexpres special din 
mai și Loz Plic, 31 autoturisme.

Pe sisteme, autoturismele au fost 
tribuite astfel :

20 la tragerea specială Loto din 
aprilie a.c. •

10 la concursul special Pronoexpres 
din 12 mai a.c.

1 Loz Plic.

12

a-

PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport 
nr. 22 din 30 mai 1965.

Categoria 
lei.

Categoria
206 lei.

Categoria
27 Iei.

1: 5 variante a 12.761

a

a

II-a: 371 variante a

III-a : 4 129 variante a

LOTO

Loto din seara zilei 
din

La tragerea
de 4 iunie 1965 au fdst extrase 
urnă următoarele numere :

43 78 6 36 13 24 66 2 12 64

Premii suplimentare 26 78 27.

Fond de premii 529 027.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.



LA ROHIA,
ÎN MARAMUREȘ...

Rohia — o comună la mai pu
țin de zece kilometri de Tîrgu 
Lăpuș. Rohienii — oameni ai Ma
ramureșului. Dirji, hotărifi. Ur
căm și coborim citeva dealuri, 
pină ajungem in comună.

„Jntrăm în clădirea școlii. In 
prima clasă. Din bănci sar zeci de 
copii, irdrerupindu-și partidele de 
șah și strigînd : „ Bună ziua /“

...Intrăm în altă clasă. Din bănci 
sar zeci de copii, lăsind la o parte 
cioplitul pieselor de șah și salu- 
ttnd: „Bună ziua!“

★
— Dumneavoastră sînteți ?...

' — Profesorul de educație fizică 
Victor Zaharia. Dacă ați fi venit 
pe aici cu ani în urmă...

...„Rohienii au ieșit din anoni
matul sportiv și au început cotitura 
de la zero grade către 180 de grade 
și datorită profesorului de educație 
fizică Victor Zaharia. Elevii nu 
aveau habar de șah. El i-a învățat 
să-și confecționeze singuri piesele 
și tablele. Na aveau habar de schi, 
l-a învățat să-și confecționeze sin
guri schiuri și să coboare în cris
tiane fără să cadă. Nu aveau habar 
de volei. I-a învățat să cioplească 
stîlpii și să împletească plasa. Nu 
aveau habar de handbal, cînd cu
ceream titluri mondiale, l-a învățat 
să joace și iarna, sub cerul deschis, 
chiar și cînd mercurul atinge va
lori polare.

— Din cei două sute de membri, 
cîți numără asociația sportivă Re
colta Rohia, nici unul pu stă de-o 
parte. Toți sinf hotărîți ca recor

Biroul federației 
române de box a 
stabilit, prin trage
re la sorți, parti- 
cipanții la faza de 
zonă a campiona
tului republican de 

box, la cele 4 zone (Constanța, Ga
lați, Timișoara, Craiova) :

CONSTANȚA. Cat. muscă: D. Da- 
videscu, C. Tobă, I. Nika, T. Tîrziu, 
jP. Ghiurca, I. Stoian, I. Otvoș, Gh. 
Paraschiv, I. Mihăileanu; cat. cocoș : 
D. Răgăîie, I. Lungu, T. Szabo, N. 
Paraschiv, I. Grăjdeanu, V. Mircea,
O. Ghenan, P. Nedelcea, S. Croito- 
iru ; cat. pană : C. Buzuliuc, Gh. Go
logan, N. Spulber, N. Pașioiu, N. Ion, 
C. Negoescu, St. Popovici, A. Noghi, 
IC. Crudu, A. Iliescu, N. Badea, FI. 
Paraschiv; cat. semiușoară: I. Negru,
P. Banga, P. Niri, Al. Murg. A. Ră- 
ducu, I. Puiuleț, M. Săvescu, M. Du- 
mi triu, R. Cojan, St. Sipos, M. Dincă,
M. Ailenei, G. Bogdan; cat. ușoară: 
Gh. Manea, V. Stefu, I. Stoica, V. 
Prooroc, D. Roman, V. Popescu, N. 
Oprea, I. Brihac, S. Bălan, V. Tu- 
dc-se, I. Enache ; cat. semimijlocie :
C. Niculescu, I. Baciu, V. Dandoți, 
Em. Stăncescu, C. Voinescu, M. Bă
nică, A. Kirali, Gh. Vlad. C. Mano- 
lache, V. Ionescu ; cat. mijlocie mică : 
V. Dobre, C. Chirica, V. Marinescu,
G. Bunea, Al. Bora, Al. Matius, V. 
Chiriac, I. Tudor; cat. mijlocie : I. 
Olteanu, D. Butnaru, G. Trică, V. 

iMoraru, C Cojocairu, Ad. Teodores- 
i cu ; cat. semigrea : V. Trandafir, T. 
'Felea, T. Burada, N. Stoian, S. 
Schiopu ; cat. grea: M. Ghiorghioni, 
P. Zeca, St. Szentanai, G. Creangă.

TIMIȘOARA. Cat. muscă : St. Cos- 
tescu, I. Mihăilă, P. Onofrei, I. Ma
nea, D. Popovici, C. Macovei, St. 
Antonescu, C. Sosiu, V. Nițoi ; cat. 
cocoș : N. Mîndreanu, A. Verdeș, C. 
Bulgaru, Al. Dumbravă, Gh. Paras
chiv, Al. Ion, D. Pescăruș, Gh. Tală, 
I. Manea, Gh. Badiu : cat. pană :
N. Deicu, Gh, Dumitru, P. Puiu, I. 
Stanciu, V. Bîrsan, N. Teodoru, Al. 
Bunghiș, Gh. Stan, Al. Moldovan, C. 
Stanciu, 0. Ciuntu, I. Sabău, M. 
Geantă ; cat. semiușoară: D. Minea,
D. Vituș, Gh. Burdujan, St. Fierea, 
N. Nistor, C. Nedelcea, Gh. Ciobo- 
taru, C. Săpătoru, Gh. Soare, Gh. 
Anton, D. Curiman, D. Todoc, Gh. 
Stăncuț ; cat. ușoară: I. Mihalik, Gh. 
Păcuraru, D. Dosan, N. Petre, L. 
Socs, Z. Gavrilă, I. Hatoș, A. Măr- 
cuș, M. Gheorghe, S. Dumitrescu, C. 
Mihai ; cat. semimijlocie: I. Marin, 
C. Ghiță, C. Imre, I. Safciu, T. Opri- 
noiu, M. Albu, N. Simion, M. Vasi- 
liu, C. Bogdan ; cat. mijlocie mică:
H. Stumpf, D. Bălăci, Gh. Dumitres
cu, V. Siteanu, Al. Tarpai, I. Măr- 
culeț, V. Bocănel, N. Moț ; cat. mij
locie : Gh. Chiver, N. Stoenică, I. 
Gheorghe, P. Cîmpeanu, D. Sandru,
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durile asociației să devină în cu- 
rînd și recorduri ale raionului 
Lăpuș.

★

Cele văzute la Rohia mi-au amin
tit de o relatare a maestrei eme
rite a sportului Iolanda Balaș •

— Am văzut cu ochii mei o stu
dentă care a sărit în lungime 
1,91 m!

Adică, recordul mondial la sări

DIN CARNETUL REPORTERULUI
tura în înălțime femei transpus în 
plan orizontal.

Pare de domeniul fanteziei ca un 
asistent universitar să-i examineze 
pe studenți la... abecedar, cînd în 
comuna Rohia toți elevii știu: să 
alerge, să sară, să arunce, să joace 
șah, volei, handbal...

★
La Rohia este acum larg deschisă 

poarta prin care vor intra, una 
cite una, performanțele: rohienii 
și-au propus să ciștige cupe in 
întîlnirile raionale chiar de pe a- 
cum. Le urăm succes I

HORIA CRISTEA

„Zonele" campionatelor individuale
St. Georgescu, Gh. Preda; cat. semi
grea : I. Monea, I. Alexe, C. Peten- 
renciuc, V. Petrescu ; cat. grea: N. 
Motoc, D. Filip, T. Dumitroaie, I. 
Ivan.

GALAȚI. Cat. muscă: C, Gruescu, 
C. Buduleci, Al. Peres, Al. Constantin,
I. Mihalache, T. Kineses, I. Dinu, C. 
Dincă, St. Popovici ; cat. cocoș: P. 
Covaliov, D. Miron, C. Vass, T. Flo- 
rea, C. Momoiu, P. Brînduș, C. Geor
gescu, I. Margelatu; cat. pană: C. 
Stanef, S. Crăciun, V. Andrei, Gh. 
Răileanu, C. Radulescu, I. Pîrvu, Al. 
Basalic, Al. Balcă, I. Marcov, D. Fie- 
raru, V. Solosi, V. Așteleanu ; cat. 
semiușoară : M. Cîrciumaru, M. Bă- 
loiu, C. Bîzgan, Al. Torok, M. Iones
cu, N. Racotă, N. Băleanu, V. Gheor
ghe, C. Gîndac, Gh. Prescomițoiu, M. 
Dubenco, I. Borchescu, C. Szabo, P. 
Vanea ; cat. ușoară: I. Dinu, Al. Spă- 
taru, Gh. Popa, P. Radu, Al. Naidin, 
I. Răducu, T. Stănescu, N. Cherim, 
V. Gheorghe, St. Popoacă ; cat. semi
mijlocie : A. Majai, G. Tîmpescu, St. 
Vituș, I. Sigheti, Gr. Enache, C. Ba
dea, S. Banea, C. Vasiliu, M. Truichici, 
I. Hodoșan ; cat. mijlocie mică: I. Pi- 
țigoi, T. Doiciu, Tr. Panaitescu, L. 
Mocanu, Gh. Olteanu, Gh. Bucur, P. 
Mircescu, P. Șerban, Em. Constanti- 
nescu ; cat. mijlocie : M. Mariuțan, N. 
Tudor, V. Perianu, N. Iovu, N. Rota
ru, FI. Manole, Fr. Balaș ; cat. semi
grea : Al. Ilie, St. Bontz, O. Urlățeanu, 
St. Panduru ; cat. grea : V. Mariuțan,
O. Ciolaca, I. Cioran, I. Făgărășanu.

CRAIOVA, Cat. muscă : C. Pop, 
I. Nicolau, Gh. Vincze, M. Vasiliu, 
I. Cireșeanu, N. Vasile, Gh. Cristea, 
I. Papălapte, N. Dumitru ; cat. cocoș : 
N. Puiu, O. Gorea, C. Nemțeanu, R. 
Ivanciu, M. Stan, V. Ivanovici, T. Ni- 
colae, I. Streche, M. Ștefan ; cat. pană : 
A. Simion, N. Hîrșu, A. Peternel,. C. 
Odică, D. Șerban, I. Dobrescu, P. Ga- 
nea, M. Pătrățeanu, N. Moldovan, D. 
Anghel, FI. lancu, M. Buci, C. Popa; 
cat. semiușoară : P. Prunea, Fr. Lovaș, 
G, Maghiari, Gh. Roșea, H. Zahia, S. 
Bucurei, T. Jerdea, V. Tatomir, Fr. 
Mesman, Gh. Bădoi, T. Diancu, T. 
MarCu, A. Murg, M. Ion ; cat. ușoară : 
M. Dumitrescu, D. Drigă, A. Csibi, Al. 
Șerban, I. Crăciun, Gh. Cărăușu, M. 
Ceaușu, Gh. Voicu, I. Tomescu, I. Vi- 
sinescu; cat. semimijlocie: T. Mitrea, 
I. Binder, I. Pițu, Gh. Eremia, I. Măr
gean, N. Bădescu, I. Turică, I. Oltea
nu, Gl. Enculescu ; cat. mijlocie mică : 
V. Mirza, V. Barbu, M. Scarlat, N. 
Paraschiv, V. Moraru, N. Enoiu, N. 
Iuga, FI. Surugiu, Gh. Ciurea; cat. 
mijlocie: H. Low,. V. Tecuceanu, M. 
Crăciun, C. Nazîru, N. Ghibu ; cat. 
semigrea ;• M. Constantinescu, I. Zam
fir, S. Bene, Gh. Șimion, Tr. Nicolae ; 
cat. grea: T. Basarab, N. Soare, FI. 
Dudea, E. Aioanei.

Concursurile vor avea loc între 14— 
20 iunie 1965.

Pe urmele foștilor campioni AsU-seni, la Fioroasei

Pe maestrul sportului Andrei Kere- 
keș, l-am reîntîlnit cu prilejul unei vizi
te recente la Reșița. Plăcută reîntîlnire: 
Fostul campion ne-a apărut la fel de 
tînăr și bine dispus ca pe vremea 
cînd exercițiile sale smulgeau ropote 
de aplauze sub cupola de la Floreasca. 
Deși terminase lucrul doar de cîteva 
minute (fostul decan al gimnaștilor 
noștri este astăzi un apreciat tehno
log al Combinatului Siderurgic) era 
extrem de grăbit II aștepta o altă 
„producție" în care obiectul de bază 
îl constituia... forța și agilitatea, cura
jul și îndemînarea. Mi-am dat seama 
despre ce este vorba și l-am urmat 
fără șovăire. Mai ales că îmi promi
sese și cîteva surprize.

De cum am pătruns în eleganta sală 
în care aveam să stau cîteva ore 
bune, atenția mi-a fost reținută de un 
grup de copii care-și așteptau in liniș
te antrenorul. Auzisem că Andrei 
își dedică tot timpul liber pentru 
inițierea școlarilor în tainele gimnas
ticii, că în „laboratorul" său copiii 
prind de mici gustul acestui sport al 
curajului și îndemînării. Iar rezultate
le — echipa sa a ocupat locul doi în 
campionatul republican de copii — 
vorbesc de la sine.

Am urmărit cu mult interes „evolu
ția" micilor gimnaști. Nici un minut 
de prisos. Fiecare metru pătrat al 
sălii este permanent asaltat pentru o 
piruetă, un salt sau un „șpagat", 
demne de invidiat chiar de cei mai 
buni juniori. Mîna profesorului inter
vine adesea pentru corectarea unei 
amplitudini sau retușul unei poziții. 
Iar cînd este vorba de un exercițiu 
căruia îi sînt necesare în plus note 
de precizie și eleganță, ajutorul com
petent al... soției sale (fosta gim
nastă Elena Munteanu) este de nepre
țuit. De altfel, din colaborarea perfec
tă (o permanentă împletire a tuturor 
componentelor acestui sport) a celor 
doi soți s-a născut și echipa „maestre- 
lor" din Reșița. Mai precis, o formație 
care poate concura astăzi cu succes 
la categoria maestre. Cea mai talen
tată, Eleonora Florian, are 19 ani și a 
intrat deja în vederile selecționerilor 
pentru J.O. de la Mexico. Dar și co
legele ei, printre care Florica Grecu, 
Adriana Ianoșigă sau Teodora Birt a, 
care nu au depășit încă 15 primă
veri (!) sînt la fel de dotate.

Repetările zilnice, la infinit, care 
duc la automatizare fără ca spiritul in
ventiv, personal, să fie cîtuși de puțin 
diminuat, sînt 0 dovadă a conștiincio-

Citiți revista

„SPORT“ nr. 11
Din cuprins.-•:

Fotbal : — România—Cehoslovacia 
1—0.

— „Kino.granȚa“ golului înscris în 
poarta lui Scnroif.

— Bin dea — „reactorul’? Ripensiei 
(IV).

— Dialog Herrera — Schwartz.
— Fotbalul — marea atracție a se

colului XX.;
Rugbi : Tineretul și echipa na

țională.
— Victor Marinescu — fundașul de 

mîine.
Baschet:’ — Doctorul Novacek.
Atletism : — De la Jesse Owens la 

Mexico City.
Ciclism : — Coppi, Biartali, Bobet și 

alți ași ai pedalei.
Fotocronlca „Sport“ și ^Magazinul 

sportiv" completează acest interesant 
număr al ..revistei „SPORT" nr. 11. 
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Săptămîna viitoare pe ecrane

'îl

Imaginea: TIMOFEI LEBEȘEV

Muzica: LEONID AFANASEV

Cu: VIACESLAV ȘALEVICI, ELLA 

LEJDEI, NIKOLAI RIBNIKOV, 

GHENNADI IUHTIN, VLADIMIR 

IVAȘOV. GHEORGHI JJENNOV, 

LIUSENA OVCINNIKOVA, MIHAIL 

GLUZSKI, KLAVDIA POLOVIKOVA

zității, a muncii entuziaste pline de 
dăruire care duce spre performanță. 
In sprijinul ei vin și acele aparate 
(de învățare a „giganticei", a dublului 
salt sau a „podului") confecționate de 
profesor cu mijloace proprii, ca și 
exemplificările personale ale celor doi 
soți, care nu au pierdut prea mult din 
strălucirea anilor trecuți. Acea ieșire 
prin dublu salt de la bară fixă, de 
pildă, care l-a făcut celebru pe Andrei 
în anii celor 7 titluri de campion abso
lut, sau un exercițiu la cal cu minere, 
urmărite cu cea mai deplină atenție, 
le sînt parcă un imbold copiilor de a 
călca pe urmele meșterului lor.

Desigur, nu este lipsit de interes și 
drumul pe care elevii și elevele lui 
Kerekeș l-au parcurs pînă la primele 
trepte ale măiestriei. Traseul ni-1 dez
văluie chiar profesorul, ale cărui iscu
sință și răbdare, atît de necesare in
struirii în acest sport — sînt de necon
testat.

„După cum ați văzut, materia pri
mă cu care lucrez sînt copii care nu 
depășesc 10 ani. Este vîrsta cînd miș
cările se imprimă mai ușor, se rețin 
cu mai multă profunzime, căpătînd un 
plus de trăinicie. Chiar și junioarele 
sau juniorii pe care i-ați văzut — și in 
care îmi pun mari speranțe — au 
făcut primii pași cu ani în urmă în 
această sală.

Foarte importante sînt însă calitățile 
de bază ale elementelor cu care por
nesc la lucru. Pretențiile elementare 
se reduc la îndemînare și plăcerea de 
a exersa intens, fără șovăire. Pentru 
selecționarea lor, este drept, pierd 
uneori cîteva luni bune. Dar în felul 
acesta supun copilul unei observații 
mai atente, care mă scutește în viitor 
de surprize neplăcute.

Acest lucru nu este însă suficient. 
Dacă nu adaugi selecției judicioase, o 
muncă intensă, regulată, șansele de 
progres sini minime. Un pianist, de 
pildă, nu va căpăta niciodată virtuozi
tatea marelui artist fără un studiu 
zilnic de cîteva ore. Așa este și la 
noi. Asta nu înseamnă că ne putem 
mulțumi cu prezențe formale la antre. 
nament. Atenția, concentrarea, partici
parea activă la orice exercițiu sînt lu
cruri de bază, pentru că în momen
tul cînd intervine plictiseala, lipsa de 
interes — partida este pe jumătate 
pierdută."

Ne-am despărțit de fostul campion 
cu speranță că elevele sale îi vor urma 
exemplul, ureînd cît mai repede trep
tele măiestriei sportive.

ADRIAN VASILIU

Teatrul „BARBU DELAVRANCEA"
... prezintă premiera

„SE CAUTĂ UN MINCINOS"
de D. PSATHAS

în distribuție i -S-

ANGELA MACRI, NIKY RADULESCU, COSTIN PRIȘCOVEANU, 's 

RODICA POPESCU, EUGENIA ARDELEANU, DODO ICONOMU, j 
DIMITRIE DUMITRU, STELA MOGA, CORNEL NICOLESCU, | 
GHEORGHE MIHALACHE, LUCREȚIA RACOVIȚA, ROMULUS !

BARBULESCU, COSTIN POPESCU

Regia artistică: CORNEL GÎRBEA ’
Decoruri: N. NOBILESCU ț
Costume: CARMEN HRISTESCU ENEEA

DERBIURILE VOLEIULUI ROMANESC
RAPID — DINAMO

AZI ȘI MÎINE 
se desfășoară me
ciurile etapei fi
nale a campiona
telor republicani 
de volei. Nu sînt 
însă ultimele în
treceri, deoarece 
mai rămîn de juca 

două partide masculine, Dinamo Bi 
hor — Rapid și Minerul Baia Mare— 
Rapid.

IN FRUNTEA PROGRAMULU 
ETAPEI se situează disputele de astă 
seară de la Floreasca, dintre echipelt 
feminine și masculine ale cluburiloi 
Rapid și Dinamo, „eternele" derbiun 
bucureștene și ale voleiului nostru, în
totdeauna pasionante și de nivel teh
nic ridicat, indiferent de situația ÎB 
clasament a echipelor.

IN PROVINCIE —mîine— cine 
moduri masculine, toate la fel de im
portante pentru clasamentul final : 
Tractorul Brașov — Progresul Buc 
rești, Constructorul Brăila — Stckaa 
București, Minerul B. Mare — Știința 
Galați, Știința Cluj — Dinamo Bihoi 
și Farul Constanța — C.S.M.S. Iași.

IATĂ CLASAMENTUL înaintea 
acestor jocuri, după rezultatele înre
gistrate marți și joi la București și 
la Cluj :
1. Dinamo București 25 23 2 73:16 48
2. Tractorul Brașov 25 21 4 64:22 46
3. Rapid București 23 22 1 67 : 9 45
4. Știința Galați 25 16 9 57:36 41
5. Steaua București 25 14 11 51:37 39
6. Petrolul Ploiești 26 12 14 42:49 38
7. Farul Constanța 25 11 14 39:49 36
8. Știința Timișoara 26 10 16 39:58 36
9. Știința Cluj 25 10 15 37:49 35

10. Constr. Brăila 25 9 16 36:53 34
11. Minerul B. Mare 24 9 15 34:54 33
12. Progresul București 25 8 17 34:55
13. Dinamo Bihor 24 6 18 25:64 30
14. C.S.M.S. Iași 25 3 22 23:70 28



Din. istoricul
luptelor

I

Din cele mai vechi tim
puri, luptele au fost unul 
din cele mai populare și 
îndrăgite sporturi. Acest 
lucru este foarte explica
bil, deoarece lupta dezvol
tă curajul, educă — într-o 
bună măsură — înalte ca
lități de voință.

Despre data apariției lup
telor nu se poate vorbi cu 
precizie. Momentul se pier
de în negura vremurilor. 
Este verificat însă de is
torie că omul primitiv se 
folosea în cea mai mare 
măsură de forța, îndemî- 
narea și agerimea sa, pen
tru procurarea hranei, pen
tru apărare.

Luptele erau de două fe
luri : a) primul gen amin
tește de luptele libere, în 
care erau permise și piedi
cile, apucarea diferitelor 
părți ale corpului cu mîi- 
nile și apoi „cosirea" (lup
tătorii se cuprindeau, se 
izbeau puternic, apoi se a- 
runcau unul pe altul la 
pămînt. Luptătorul trebuia 
să-și arunce adversarul de 
trei ori la pămînt, iar el să 

, rămînă în picioare) ; b) în 
cel de-al doilea gen de 
lupte, epuizante ca desfă
șurare în timp, adversarul 

~ebuia (și acest lucru a- 
’■ mutește de „clasicele" de 

azi), pus cu omoplații la 
pămînt și țintuit acolo.

In Grecia, ca și în Roma 
antică, luptelor li se acor
da un sprijin deosebit. In 
special din partea castelor, 
care includeau luptele în 
pregătirea serviciului mili
tar. Popoarele, însă, au 
transformat luptele de-a 
lungul secolelor în jocuri, 
în mijloc de educație și de 
practicare a sportului.

Cel mai mare specialist 
al timpurilor antice în 
ceea ce privește luptele a 
fost marele Spartacus. Șco
lile de gladiatori, care au 
fost create de nobilimea 
romană (sec. I î.e.n.), cu 
scopul de a oferi jocuri 
poporului, pentru a-i cîști- 
ga astfel simpatia și a-1 
abate de la problemele e- 
conomice și politice, au 
„scos" nume sonore de lup
tători, de oameni neînfri- 
cați, oameni care înfrun
tau cele mai groaznice 
fiare sălbatice (în amfitea
trele circurilor) doar cu 
brațele și pumnii. In ace- 
«fcși timp, cu toate neno
rocirile care le-au adus a- 
ceste școli de gladiatori, ele 
au fost totuși importante 
centre de inițiere în pre
gătirea armată, organizată 
de sclavi împotriva stăpî- 
nirii romane.
se știe, în una 
de gladiatori 
marea răscoală
care, sub conducerea lui 
Spartacus, a constituit în
ceputul luptei pentru nimi
cirea sclaviei.

Un loc important l-au 
ocupat luptele în desfășu
rarea Jocurilor Olimpice 
antice. Cîștigătorii con
cursurilor erau răsplătiți cu 
numeroase daruri. Poeții îi 
slăveau în 
spectatorii 
brațe.

t^ln 
„prin 
rii“ a

Dună cum 
din școlile 
a izbucnit 
a sclavilor

I cîntece, iar 
îi purtau pe

I
noastră luptațara

cuprindere a centu- 
fost un sport îndră

git, el ajutînd mult po
porul nostru în lupta sa 
cu natura, cu dușmanii săi. 
In cronicile sau letopise
țele vremurilor vom găsi 
deseori consemnate actele 
de vitejie săvîrșite de vaj
nicii luptători moldoveni 
sau transilvăneni, bănățeni 
sau munteni. De pildă, în 
una' din legendele noastre

PROTEST

I

I

>

Redăm mai jos felul în 
care un profesor al unei 
școli din Nancy (Franța) 
a protestat împotriva unei 
decizii privind reducerea 
orelor afectate pentru 
sport în școala în care 
activează:

„Elevii mei sînt greoi, 
n-au reflexe. Ei au abso
lută nevoie de exerciții 
fizice pentru a-i scoate 
din moleșeala în care au 
căzut, pentru a putea face 
față activităților intelec
tuale lungi și grele pe 
exjre trebuie să le efec
tueze. Eu cer în mod e- 
nergic ca lecțiile de edu
cație fizică să fie resta
bilite, să fie 
timpul afectat 
sport".

Un amănunt:
rul acestui protest, Pierre 
Meyer, este profesor de... 
matematică I 

respectat 
pentru

semnata-

populare foarte cunoscute, 
„Preda Buzescu", de Dimi- 
trie Bolintineanu, este în
fățișată foarte sugestiv 
lupta dintre Buzescu Preda 
și hanul tătăresc :

„Dacă nu ți-e frică, 
și-ai credință-n

O, tătare i Vino, sâ 
te bați cu mine I 

Ei descălecară
atunci amindoi, 

Și se iau la luptă
ca doi juni eroi; 

Ochii tuturora cată
cu mirare 

La Buzescu Preda 
și tătarul mare. 

Ei se bat la raza 
stelei ce-i de foc ; 

Flacărele-i albe pe-a
lor zale joc. 

...Ei se bat in spade
— spadele se frîng; 

Șt se iau la brațe — se 
«muncesc, se string".

Obișnuința „luptelor" a 
făcut ca oștile lui Mircea 
cel Bătrîn, ale lui Ștefan 
cel Mare sau ale lui Mihai 
Viteazul, pandurii de la 
Vladlmirl, să fie deosebit 
de puternice în lupta corp 
la corp. Pe acele vremuri 
lupta „prin cuprindere" 
constituia o joacă popu
lară, în cadrul căreia fle
care luptător căuta să-și 
înfrîngă adversarul nu atît 
prin forță, cit prin înde- 
mînare și șiretenie. Si as
tăzi în mai toate satele 
și comunele patriei noastre 
lupta „prin cuprindere" la 
hore șl cămine constituie 
momente de petrecere plă
cută a timpului, de încer
care a forței fizice. Aceas
tă luptă se desfășoară după 
reguli nescrise, însă cu 
strictă respectare a dem
nității și cavalerismului. 
Orice încălcare a acestora 
este considerată ca un act 
nevrednic. In prezent, la 
sate. în cadrul spartachia- 
delor de vară sau de iarnă, 
a diverselor concursuri, în
trecerile pentru titlul „cel 
mal puternic om" din co
mună sau raion, sînt mij
loace populare de încer
care a calităților fizice și 
de voință.

Spunînd că luptele au o 
veche tradiția în țara noa
stră, nu putem să nu ară
tăm că. în formele lor mo
derne, luptele se organizau 
și se desfășurau în arenele 
circurilor, pe estradele iar- 
maroacelor. Burghezia n-a 
oferit condiții de dezvol
tare a sportului șl de aceea 
sportul luptelor la nivel de 
performanță, la noi. s-a 
dezvoltat mai greu. Abia 
după 23 Ăugust 1944 spor
tul „celor puternici" își 
capătă locul cuvenit în 
rîndul celorlalte discipline, 
cuprinzînd mase largi de 
tineri. An de an, în acest 
sport îndrăgit se ridică 
valoroase elemente care 
au reprezentat cu cinste 
patria peste îndepărtate 
mări și țări. Nume ca ale 
lui I. Cernea, Gh. Popovicl, 
Valeriu Bularca șl ale al
tora sînt cunoscute șl pre
țuite șl peste hotare.

V. GRĂDINARU

Un gol cu... muzică
Indreptîndu-se spre poartă, 
Dornică să-nscrie-un gol, 
Mingea, cu nespusă artă.

Decolează de
«7e7

După citeva zigzaguri,
Toată lumea amuți: 
lată că, de pe meleaguri,

Mingea, in careu,

Ce mai driblinguri I Ce jază i
Ce mai pase in care I
Incit lumea delirează:

— Ai văzut ce-o joacă,

A'u știu cum, din Iniunplare, 
Mingea iși încetini 
Iu ga ei. — Pe ea, portare,

Hai, că-i lesne I Jiu dor-

Dar portarul, intre bare, 
Nemișcat, cum stă așa, 
Ca un semn de întrebare.

Parcă ar jdoza

k
t-------------

Și, sărind la ea, îniuul, 
Nu mai știe dincotro, 
O izbește cu călcîiul

Și iși jace-un gol ca-

Iar tribuna, dîndu-și seama, 
Cit de mare-a fost greșeala, 
Inianind din jluier gama,

li semnaliza... sco-

STIATI CAUN ARBITRU.»
iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiii

ADECVAT
Una din principalele ca

lități ale unui baschet
balist este ...înălțimea sa. 
In acest sport nu prea au 
loc ...prichindeii. De altfel, 
după cum se știe, tere
nurile de baschet sînt 
populate de... giganți. Pe 
lîngă ei, arbitrii, cei de 
care ar trebui să știe de 
frică, par niște

...Ceea ce nu 
cazul arbitrului 
Charlie Eckman, 
întotdeauna la... 
— cel puțin la propriu — 
în meciurile pe care le 
conduce : are 2,01 m I

pitici, 
este însă 
american 
care este 
înălțime

Locul I—Ion Ardeleanul...

IMPRESSIONS SPORTIVEI

Cu prilejul celei de a 
XVIII-a ediții a „Cursei 
Păcii", Berlin-Praga-Varșo- 
via, în R. P. Polonă s-a 
organizat un concurs in
ternațional de fotografii ar
tistice intitulat „Impresii 
sportive". Juriul a acordat 
premiul 
Olgierd 
Torun, 
pe care

Ați recunoscut, desigur,

l fotoreporterului 
Galdynski, din 

pentru fotografia 
o prezentăm aid.

VICTOR HÎLMU

...Helenio Herrera este 
personajul principal al 
filmului cu subiect spor
tiv „11 plus 1”, ce se 
turnează acum în Spania? 
Printre cei „11“ figurea
ză Di Stefano, Suarez 
etc. Spaniolii s-au decis 
să facă acest film după 
ce „scurt-metrajul” cu Di 
Stefano și Kubala s-a 
bucurat de un succes fără 
precedent, rulînd mai 
multe săptămîni cu casa 
închisă.

...Biblioteca Universi
tății din New-York a 
primit recent o colecție 
de 3000 de cărți, reviste 

în imagine pe maestrul 
sportului Ion Ardeleana. 
Fotografia a fost făcută cu 
doi ani în urmă la To
run, după încheierea u- 
nei etape și, după cum 
se vede, rutierul român 
se... alimentează. In spa
tele său, ca un adevărat 
„secund" se află un tînăr 
polonez care îi așează cu 
grijă prietenească pledul 
pe umeri. Prietenia dintre 
alergător și tînărul sim
patizant reliefează unul 
dintre aspectele „Cursei 
Păcii" și tocmai această 
temă l-a inspirat pe foto
graful artist. La Torun, 
Galdynski i-a făcut cadou 
lui Ardeleana un tablou 
de 1X1 m cu această fo
tografie, spunîndu-i: „De 
fapt, am cîștigat amindoi 
locul I...* 

în rugbi, scorurile mari 
mareînd diferențe de 

zeci de puncte — nu sînt, 
desigur, o raritate. In ac
tuala ediție a campiona
tului categoriei A s-au 
înregistrat pînă acum o 
serie de scoruri care a- 
proape că nu mai com
portă comentarii. Iată cî- 
teva exemple : Grivița 
Roșie — Farul Constanța 
35—9 ; Dinamo — Știin
ța Cluj 32—3 ; Steaua — 
Știința Timișoara 42—8!._

Mult mai mult dau însă 
de „furcă* arbitrilor 
unele echipe din campio
natul republican de cali
ficare. Recordul în mate
rie îl deține — în edi
ția din acest an — Chi
mica Tîrnăveni, care a 
surclasat pe Metalul Tr. 
Severin cu 80—5 ! Rug- 
biștii din Tîrnăveni au, 
de asemenea, în palmares 
și o victorie asupra echi-

POȘTA MAGAZIN

FOTBAL PE FRONTIERĂ

privind tenisul ? 
a fost predată

și ziare 
Colecția 
de un pionier al acestui 
sport în S.U.A., William 
Pisher. Cea mai veche 
lucrare este „Tenisul, un 
joc de precizie”, de F. C. 
Piele. Ea datează din 
1884 1

...un suporter al echi
pei uruguayene Penarol, 
Hector Amarai, a efec
tuat un marș de 200 de 
kilometri pe jos, învăluit 
în steagul clubului său 
favorit ? Hector a „ju
rat" să efectueze acest 
„marș al drapelului” 
dacă echipa sa cîștigă 
semifinala „Cupei Ame
rica de Sud“ în fața lui 
Santos. Ceea ce s-a în
tâmplat. El n-a mai fost 
nevoit apoi să întreprin
dă un marș mai lung, în- 
trucît Penarol a pierdut 
în fața lui Independiente 
(Argentina).

A. S. Monaco se 
pe din 
de ve- 

, între 
jumăta- 
află pe 
iar cea-

din punct 
teritorial, 

. state : o

Puțini știu că terenul 
binecunoscutei echipe de 
fotbal 
află împărțit 
două 
dere 
dona
te de teren se 
teritoriul Franței, 
haltă jumătate pe teri
toriul propriu-zis al 
principatului Monaco.

Ca atare, A. S. Mona
co poate invoca uneori 
scuza că a jucat în... de
plasare. De pildă, cînd 
primește un gol în poar
ta situată pe... teritoriul 
francez !

In așteptarea transmisiei meciului

Desen de P. GAVRILIU

Au marcat... toți jucătorii!
pei Metalul Hunedoara 
cu 62—0. Cu 
au cerut o 
contabilitate 
iat și alte 
campionatul 
re din acest 
rii Timișoara au întrecut 
Metalul Tr. Severin cu 
76—3 și Metalul Reșița 
cu 50—0, Minerul Lupeni 
a învins Metalul Hune
doara cu 51—0, A5. Te
cuci a înscris în meciul 
cu Dinamo Bacău 57 de 
puncte fără să primeas
că nici unul, jocul CSM 
Sibiu — Metalul Reșița 
s-a încheiat cu rezultatul 
de 43—0. în astfel de si
tuații ni se par «mici* 
scorurile de 31—0 (Pre
cizia Săcele — Chimia 
Brăila) sau 39—0 (Victo-

scoruri care 
adevărată... 
s-au înche- 
partide din 
de califica- 
an : Vultu-

CARMEN, LUCIA ȘI 
AIDA, CONSTANTA. 1. Am 
dat de... urmele lui Iacob 
Olaru : nu mai joacă la 
Metalul Floreasca, ci la e- 
chipa Viforul din cat. oraș 
II București. 2. Fotbalistul 
Bibere de la Farul, nu s-a 
retras din activitatea com- 
petițională deși, așa cum 
ați remarcat și dv., s-a 
cam... îngrășat în ultimul 
timp. A trecut la Portul 
Constanța (categoria C), a- 
colo, se pare, nu l-au pus 
pe cîntar | 3. Voleibalistul

Ion Goloșie n-a mal jucat 
în ultimul timp. Se pare 
că a renunțat definitiv la 
volei, preferind să fie 
doar... „Soțul soției sale", 
Elisabeta Goloșie.

NICOLAE FRANK, CLUJ. 
1. Mai e necesar să repe
tăm 7 Cupa (Jules Rimet) 
revine definitiv tării care 
cîștigă de trei ori — con
secutiv sau alternativ —. 
campionatul mondial de 
fotbal. 2. Cicerone Mano- 
lache și-a încheiat... esca
pada la mare și s-a întors 
pocăit la Știința Timișoa
ra. Să vă răspund 
și la cealaltă Întrebare : el 
a jucat de 7 ori în echipa 
națională.

ANTON TAȘCU. BRĂI
LA. 1) Cassius Clay este 
născut la 17 ianuarie 1942. 
Din 1960, cînd a trecut la 
profesionism. Clay a susți
nut 21 de meciuri, obținlnd 
tot atîtea victorii, dintre 
care 17 prin K.O. înălți
mea lui : 1,90 m. Cînd tre
buie să vă spun etatea Iul 
Sonny Liston, ml-e tot 
atît de greu ca și cînd ar 
fi vorba de vîrsta unei... 
femei. El susține că e năs
cut la 8 mal 1934 șl că, 
deci, are 31 de ani. Se zice 
însă că ar... dosi cîtiva ani. 
Și după înfățișare, acesta 
pare să fie adevărul. Bi
lanțul Iul: 38 de meciuri, 
25 de victorii prin K.O., 
10 la puncte, 2 înfrîngerl 
prin K.O. (în fața lui Clay) 
și una la puncte. 2) A fost 
o greșeală de tipar : Rik 
van Loy a cîștigat Turul 
Sardiniei nu al Spaniei.

LEONIDA MOISESCU, 
PITEȘTI. De ce n-a mal 
apărut Varga în formația

ria Galați — Cauciucul 
Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej).

Ne amintim că și în 
meciurile internaționale 
s-au înregistrat, nu o da
tă, scoruri astronomice. 
Cel mai mare este cel cu 
care s-a încheiat meciul 
dintre reprezentativa 
noastră și cea a Bulga
riei (partidă care a avut 
loc în „Cupa Păcii* — 
la Bîrlad) : 70—3 !

Dar, care este cel mai 
mare scor realizat pe te
renurile de rugbi ? Din 
...amintirile celor vîrst- 
nici și din evidența noas
tră, reiese că nici o echi
pă nu a obținut de-a lun
gul anilor o victorie la 
un scor mai mare decît 
cel pe care l-a realizat 

lui Dinamo Pitești ? Iată 
o întrebare la care era 
mai firesc să iau eu infor
mații de la dv. ca unul 
care locuiți în Pitești. No
roc că știu : a fost acci
dentat. Miercuri a reintrat.

ANTON WISNYEI, BUF- 
TEA. Intr-adevăr, presa 
engleză și chiar și cea 
franceză, neutră în cazul 
acesta, au contestat cel de 
al doilea gol înscris de 
Peiro în meciul-retur In- 
ternazionale—Liverpool. A 
fost pusă sub semnul în
trebării și valabilitatea lo
viturii libere din care ita
lienii au marcat primul 
gol. Dar, așa-i la fotbal : 
unii contestă și ceilalți... 
cîștigă ! In orice caz, e 
mat bine să conteste ad
versarul și tu să cîștigi 
i,Cupa campionilor euro
peni !«

FILARET S I N T I O N, 
CONSTANTA. Ne cereți 
să vă spunem care sînt 
cele mai bune rezultate 
obținute de Corvinul Hu
nedoara, în 1954, cînd ac
tiva în categoria A : 2—1 
cu... C.C.A. și tot 2—1 cu... 
Rapid. Amintiri, amintiri...

VIOREL BURDUCEA, 
BUCUREȘTI. Fotbalistul 
Raymond Kopa continuă să 
joace la Reims, în divizia 
B. Părinții lui sînt polo
nezi.

PETRU 
DORNEI 
PATINĂ, 
„vale" 
coborî

IONIȚĂ, VATRA’ 
și VASILE CA-
ROZNOV. 1. La 

ciclist poate 
70—80

Aceasta viteza
realizată, de pildă, pe „Po- • 
sada". Ce te faci însă cu 
porțiunile de urcuș ? 2- i
Constantin Teașcă nu an
trenează în momentul de 
față nici o echipă. Dv. , 
vreți să știți dacă el va 
rămîne în București sau se 
va duce să pregătească o- 
echipă din provincie, e- 
ventual tot pe... C.S.M.S. 
Iași. In materie de fotbal ( 
țd de... antrenori este po
sibil orice. Chiar dacă 
fi Oracolul din Delphi 
tot nu v-aș putea da 
r&spuns precis.

ION POȘTAȘU
desene de

NEAGU RADULESCU 

as
Si

un

acum cîteva zile formația 
Clubului sportiv școlar 
din București, în ultima 
«tapă (a IX-a) a cam
pionatului republican de 
juniori, cînd a întâlnit 
echipa Gloria. ,XV*-le 
Clubului sportiv școlar — 
pregătit de antrenorul 
Cornel Munteanu — a 
învins cu „. 115—0! Re
zultat la pauză : 52—0. 
Punctele au fost marca" 
te numai din încercări 
— 31, dintre care 11 au 
fost transformate. Asta, 
eficacitate I Mai ales 
dacă ținem seama câ me
ciul — ca toate partidele 
de juniori — a durat nu
mai 60 de minute și că la 
stabilirea acestui record 
a contribuit întreaga 
chipă, fiecare jucător în
scriind... cel puțin cîte K» 
încercare 1

DAN G1RLEȘTEANU



u I

Trimisul nostru special la Tampere, VAMIE OPĂDINADU, ne transmite:

Duminică se dă 
de

startul în campionatele mondiale 
lupte greco-romane

Baschetbaliștii români s-au comportat sla 
in meciul cu R. D. Germană: 55-59

Incepînd de astăzi, timpul la Tam- 
jpere s-a schimbat brusc. în primul 
| rînd, nu mai e atît de frig. Rauno Me- 
ikenen, fost medaliat olimpic la Mel- 
'bourne, ne spunea, în glumă, că o 
'dată cu sosirea românilor la campio
nate a sosit și primăvara finlandeză. 
'.Și Tampere, în bătaia soarelui, pare 
și mai frumos.

Echipa noastră continuă să se pre
gătească cu multă atenție în vederea 
startului. Luptătorii români s-au an
grenat vineri chiar în sala de 
.Concurs, împreună cu cei finlan
dezi. Antrenamentul ne-a arătat că 
sportivii noștri se simt bine. Ziarele 
apărute azi dimineață aici continuă 
pă acorde mare atenție apropiatului

eveniment sportiv, menționînd printre 
favoriții competiției pe luptătorii so
vietici, bulgari, români, turci și ira
nieni.

Pentru sîmbătă s-a anunțat des
fășurarea congresului F.I.L.A., cu 
care prilej vor fi dezbătute unele 
probleme ale sportului luptelor, pre
cum și problema privind data și locul 
de desfășurare a viitoarei ediții a 
campionatelor mondiale.

L-am întîlnit în aceste zile pe dl. 
Esko Kossila, președintele federației 
finlandeze de lupte, pe care l-am ru
gat să ne răspundă la cîteva între
bări.

— Ce ne puteți spune despre 
pionate ?

— Federația noastră a depus
eforturile pentru organizarea în bune 
condițiur.i a acestei mari întreceri și 
sperăm că oaspeții noștri se vor 
simți cu toții bine. După cum știți, 
la întreceri participă aproape 300 de 
sportivi din 25 de țări.

— Cum s-au pregătit sportivii fin
landezi pentru acest dificil concurs ?

— Luptătorii care ne vor repre
zenta sînt îndeosebi tineri cu perspec-

cam-

toate

CAMPIONATELE mondiale de 
iahting au continuat la Neapole, cu 

> desfășurarea „manșei” a patra a 
clasei „5,50 m". Manșa a fost cîști- 

;gată de echipajul italian, care a rea- 
llizat timpul de 2h06:31,0. în clasa- 
țmentul general conduce echipajul 
sS.U.A. cu 4 297 puncte, urmat de cel 
l ai R.F. Germane — 3 848 puncte și 
,'cel al Norvegiei — 3 832 puncte.

venir“ 1965

tivă, care sperăm să ne aducă reale 
satisfacții abia în anii viitori.

— Ce părere aveți despre echipa Ro
mâniei ?

— Ne bucură în primul rînd pre
zența delegației române aici. Cred 
că sportivi ca Bularca, Cernea, Po
povici, Martinescu pot concura cu 
succes la această ediție a „mondia
lelor".

— Ați vizitat în această primăva- 
v-ațiră România. Cu ce impresie 

întors din țara noastră ?
— Ospitalitatea românească 

de-a dreptul excepțională, magnifică. 
Vizitînd Bucureștiul și împrejurimile 
sale m-am convins elocvent de a- 
ceasta. Sincere felicitări pentru felul 
în care s-a desfășurat 
ternațional de lupte 
reasca. Urez succes 
mâni participanți la 
mondiale de la Tampere.

Așadar, duminică, primele între
ceri.

este

concursul in- 
din sala Flo- 
sportivilor ro- 

campionatele

MOSCOVA, 4 (prin telefon). — 
în ziua a 5-a a campionatului euro
pean de baschet masculin, echipa 
României a avut din nou o compor
tare necorespunzătoare, cedînd în 
fața formației R. D. Germane cu sco
rul de 55—59 (25—29).

După cum ne-a relatat antrenorul 
V. Popescu, jucătorii români nu și-au 
găsit locul în nici un moment pe te
ren, au acționat static și fără nerv, 
în special, cei doi pivoți — Demian 
și Novacek (au marcat împreună 6 
puncte 1) — s-au comportat inadmisi
bil de slab, fiind net dominați de pi- 
voții adverși. Acest lucru a influen
țat în mod hotărîtor întreg randa
mentul formației.

Baschetbaliștii germani au avut 
inițiativa în permanență. Echipa ro
mână a egalat în min. 38 (55—55), 
pentru ca apoi formația R. D. Ger
mane să mai înscrie 4 puncte, obți- 
nînd victoria.

Ieri s-au înregistrat următoa
rele rezultate : grupa I (Moscova): 
Cehoslovacia — Ungaria 77—53 
(48—26); Italia — Izrael 68—47 
(34—22); U.R.S.S. — Finlanda 89—52

(38—20); ROMÂNIA — R. D. GE 
MANĂ 55— 59 (25—29); grupa a II 
(Tbilisi): Polonia — Suedia 93—
(51—22); Iugoslavia — R. F. G« 
mană 115—56 ( 45—25); Grecia 
Bulgaria 65—59 (30—37); Spania 
Franța 90—77 (43—29). Sîmbătă 
chipa României întîlnește Italia, i 
duminică formația Cehoslovaciei.

Campionatul europeai
de șah pe echipe
Mîine începe la Hamburg (R. I 

Germană) finala celei de a 2-a ediț 
a campionatului european de șah p 
echipe masculine. La această fin’*' 
s-au calificat reprezentativele U.’L'... 
R.S.F. Iugoslavia, R. P. Ungare, K. I 
Germane, Olandei și R. P. Român; 
Echipa țării noastre, în frunte cu F 
Gheorghiu, V. Ciocîltea, Th. Ghițesci 
a părăsit azi dimineață Capitala p 
calea aerului.

De pe terenurile de fotbal

. Competiția ciclistă de fond organi
zată de ziarele „l’Equipe” și „Le Pa- 
.risien Libere” paralel cu „Turul Fran- 
ței" rezervat cicliștilor profesioniști, 

:„Tour de l Avenir” („Turul Viitoru
lui”) se află la cea de-a V-a ediție. 
Organizată inițial pentru a înviora bă- 
trîna competiție a profesioniștilor a- 
junsă la vîrsta... pensionării, cursa a 
ajuns să domine sezonul estival rutier 
iți să aducă spectatori pe șosele și la 
IBosiri chiar mai mult decîț „Le grand 
!|Țour“.

Că „Tour de 1'Avenir” este o mare 
itompetiție ne-o atestă și marele nu
măr de cereri de înscriere care-i obli- 

’gă pe organizatori în fiecare an să 
I procedeze la o exigentă triere valo- 
rică a formațiilor. Numai 15 echipe 

(sînt admise. Și echipa noastră a fost 
(invitată de fiecare dată.

Poate ar fi fost mai bine să fi tri- 
itais un observator care să vadă „la 
Țața locului" despre ce este vorba și 
Ce elemente trebuie să cuprindă planul 
Be pregătire. Anul acesta

■f TRASEUL EDIȚIEI«- -
Etapa I (20 iunie) : 

Koln, 140 km ; etapa a

sînt formate din cîte 8 alergători, dar 
în clasamentul pe echipe se adițio
nează, ca și în celelalte mari competi
ții, timpii primilor trei clasați în fie
care etapă. In caravană numărul ma
șinilor tehnice este dat de clasamentul 
individual și nu de cel pe echipe. Nu 
există etapă contratimp pe echipe. A 
fost programată însă o etapă indivi- 
dual-contracronometru*. Este vorba de 
etapa a XIII-a, la Barcelona, care se 
va desfășura în două semietape : di
mineața 10 km, după-amiază 10 km.
J ÎNVINGĂTORII COMPETIȚIEI

I.

r-

ne-am dat
a V-a
circuit la

. _ Il-a (21) :
Koln — Eupen, 142 km ; etapa a 
IlI-a (22) : Eupcn — Liege, 128 km; 
etapa a IV-a (23) : Jambes — Rou
baix, 135 km ; etapa a V-a (24) : 
Bethune — Rouen, 180 km ; etapa 
a Vl-a (25) : Caen — Saint Brieuc, 
223 km; la 26 iunie este zi de 
odihnă la Concarneau ; etapa a 
VII-a (27) : Concarneau — La Baule 
Pornichet, 106 km ; etapa a VIII-a 
(28) : La Baule Pornichet — La Ro
chelle, 219 km ; etapa a IX-a (29) : 
Chatelaillon — Bordeaux, 194 km ; 
etapa a X-a (30) : Dax — Bagne-- 
res de Bigorre, 226 km ; etapa a 
Xl-a (1 iulie): St. Gaudens — Ax 
Ies Thermes, 164 km : etapa a 
XH-a (2): Font Romeu — Barce
lona, 200 km ; etapa a Xjlll-a (3) : 
contratimp individual la 
2x10 km.

I
 Individual : 1961 — De Rosso 

(Italia); 1962 — Gomez del Moral 
(Spania); 1963 — Zimmermann

(Franța); 1964 — Gimondi (Italia).
Echipe: 1961 — Spania; 1962 — 

Olanda; 1963 — Spania; 1964 — 
Spania.

Pentru clasamentul etapei vor fi cu
mulate perlormanțele din cele două 
semietape. După cum se vede, grija 
cea mai mare este acordată verificării 
pregătirii individuale a rutierilor. Cei 
2 147 km vor cuprinde 1 750 km de 
drum fără diferențe deosebite de ni
vel și aproximativ 400 km (în cele 
două etape) de munte.

Echipa noastră n-are o misiune u- 
șoară. Ea nu cunoaște traseul, durita
tea urcușurilor și nici ambianța aces
tei mari competiții. De aceea, se poate 
spune că participarea noastră la cea 
de-a V-a ediție a «Turului Franței" 
pentru amatori este deocamdată ex
perimentală.

HRISTACHE NAUM

-CUPA ORAȘELOR TÎRGURI”. 
După două meciuri — în semifinale 
— în care Atletico Madrid și Juven
tus Torino au obținut cîte o victo
rie la același scor (3—1), aceste e- 
chipe s-au întîlnit joi la Torino în al 
treilea joc. Și de data aceasta par
tida s-a încheiat cu rezultatul de 
3—1, dar în favoarea Juventusului, 
care — astfel — s-a calificat pentru 
finală cu Manchester United sau Fe- 
rencvaros Budapesta. Meciul retur 
dintre aceste echipe are loc mîine la 
Budapesta (în tur : 3—2 pentru Man
chester Unitedl.

PRELIMINARIILE CAMPIONATU- 
LUI MONDIAL. în cele 9 grupe ale 
zonei europene s-au consumat 38 
din cele 80 de meciuri programate, 
dar nu se poate vorbi cu certitudine 
de calificarea vreuneia dintre echipe 
pentru turneul final din 1966. Lupta 
pentru primul loc este deschisă. S-ar 
putea ca unele clarificări să le aducă 
jocurile fixate în acest sfîrșit de se
zon : Bulgaria—Izrael (grupa I), Por
tugalia—România (gr. a IV-a) și Aus
tria—Ungaria (gr. a Vl-a) toate pro
gramate la 13 iunie; Norvegia—Iu
goslavia (gr. a IlI-a) la 16 iunie; Fin
landa—Italia (gr. a VIII-a) la 23 iunie 
și U.R.S.S.—Danemarca (gr. a Vil-a) 
la 27 iunie. Este evident însă că 
cele 36 de partide din toamnă 
desemna echipele calificate.

TURNEE. Echipa de tineret 
23 ani) a Angliei se află în turneu 
pe continent. Miercuri la Viena, în 
nocturnă, fotbaliștii englezi au întîl
nit reprezentativa de tineret a Aus
triei. Jocul s-a terminat egal: 0—0. 
Oaspeții au fost dominați în ultima 
parte a jocului, cînd portarul Bo- 
netti s-a făcut remarcat prin cîteva 
intervenții salvatoare. A fost al trei
lea joc din turneul întreprins de e- 
chipa Angliei, care a mai făcut un

doar
vor

(sub

Barcelona,

adeziunea și organizatorii 
fcu deosebită bucurie acest

Robert Cubron, antrenor 
Franței și consilier _țehnic 
tiției, spunea că : _ 
doresc să se afirme în ciclism trebuie 
să fie prezente la cele două mari între
ceri anuale : ~
de 1’Avenir", 
lucru.

Ce noutăți 
’ție ? Fără a 
ediția a IV-a și fără a traversa și Alpii, 
ediția a V-a a acestei competiții pro
gramează totuși în etapele a X-a și 
a Xl-a urcușuri foarte dificile, cu care 
nu s-au întîlnit încă cicliștii noștri. 
Este vorba de Aubisque (1 710 m), de 
„regele înălțimilor”, Tourmalet (2 114 
m) și Tosas (1 865 m). Cifrele din 
paranteze, care indică înălțimea urcu
șurilor, sînt edificatoare... Echipele

au salutat 
lucru.
al echipei 
al compe- 

„Toate țările care

„Cursa Păcii” și „Tour
Și iată că facem acest

aduce această competi- 
fi la fel de dificilă ca

Eusebio ratează egalarea pe San Siro, in finala „C.C.E.
Foto : A. S. Lausanne

meci nul cu echipa de tineret a Ce
hoslovaciei (0—0) și a fost învinsă 
de cea a R.F. Germane cu 1—0.

SCURTE ȘTIRI. • Viitoarele ediții 
ale Turneului U.E.F.A. se vor disputa 
astfel: în 1966 în Iugoslavia, în 1967 
în Turcia și în 1968 în R.D. Germană 
• Anul acesta „Cupa Europei Cen
trale" intercluburi se va desfășura la 
Viena după sistemul turneu, între 23 
și 26 iunie, cu participarea echipelor 
Rapid Viena, Spartak Praga, Fioren
tina și Vasas Budapesta • Restanță 
în campionatul italian: Internazionale 
—Catania 5—1.

Revista presei de peste, hotare

GREȘELI OE ARBITRAJ
J

LA „EUROPENELE" DE BOX
Referindu-se la greșelile de arbitraj 

din cadrul recentelor campionate eu
ropene de box, într-un comentariu 
publicat în ziarul „SOVIETSKI 
SPORT” din 30 mai a.c. se arată, prin
tre altele:

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE
PLOAIA a Întrerupt turneul 

DE LA LUGANO...

TENIS, 
nale de 
desfășoară la Lugano, au fost între
rupte din cauza ploilor abundente 
care au căzut în localitate. Printre 
meciurile amînate se află și întîl- 
nirea Țiriac (România) — T. Ullrich 
(Danemarca) din sferturile de fi
nală ale probei de simplu mascu
lin. La dublu, perechea Țiriac, Ishi- 
guro urmează să întîlnească cuplul 
australian ~

— Campionatele internațio- 
tenis ale Elveției, care se

Cooper, Ruffels.

SEZONUL DE ATLETISM IN PLINA
DESFĂȘURARE

de atletism se află înSezonul
plină desfășurare. Cu prilejul unui 
concurs disputat la Beverly Hills, 
atletul american Silvester a aruncat 
discul la 62,38 de m (recordul mon
dial este de 64,55 m). Tel Seagren, 
un tînăr atlet în vîrstă de 18 ani, a

cîștigat proba de săritură cu prăjina 
realizînd 4,95 m. în concursul de la 
Varșovia, polonezul Zenon Begier a 
aruncat discul la 60,14 m (a patra 
performanță europeană). Cu ocazia 
unui concurs atletic disputat la 
Bochum (R.F.G.) s-a remarcat în mod 
deosebit fondistul Philipp Luiz în 
vîrstă de 24 de ani, care a acoperit 
10 000 de m plat în 28:44,0. La Praga 
a fost stabilit primul record ceho
slovac al anului : Nemcovski a să
rit la triplu salt 16,04 m (vechiul re
cord era de 15,93 m). O promiță
toare reintrare și-a făcut la Buda
pesta campionul european la arun
carea ciocanului, maghiarul Zsivotzky 
care a realizat 68,88 m și 69,22 m. 
în sfîrșit, în concursul internațional 
de la Bayeux (Franța), campionul 
maghiar Kulcsar a cîștigat proba de 
aruncarea suliței cu 83,68 m. Mac- 
quet (Franța) s-a clasat pe locul doi 
cu 80,00 de m.

CAMPIONII MONDIALI LA 
„LIBERE"

lupte 
seara

Campionatele mondiale de 
libere, care s-au încheiat joi 
la Manchester, au fost dominate de 
sportivii iranieni, cîștigători a trei 
medalii de aur din cele 8. După cum 
s-a mai anunțat, la cat. mijlocie o 
frumoasă comportare a avut luptă
torul român Francisc Bolla, care s-a 
clasat pe locul doi intrînd în po
sesia medaliei de argint. Iată lista 
noilor campioni mondiali în ordinea 
categoriilor : Y. Yoshida (Japonia); 
T. Furkuda (Japonia); M. Saffour 
(Iran); A. Mohaved (Iran); G. Saga- 
radze (U.R.S.S.); M. Mehdizadeh 
(Iran); A. Ayik (Turcia); A. Iva- 
nitzki (U.R.S.S.).

Clasamentul final pe echipe: 1. 
Iran, 30,5 puncte; 2. R. P. Bulgaria 
26 de puncte; 3. U.R.S.S. 24,5 
puncte; 4. Turcia 22,5 puncte,- 5. 
Japonia 21 puncte,- 6. R. P. Polonă, 
S. U. A. 5,5 puncte.

„Trebuie să arătăm că la campio
natele europene de box de la Berlin 
calitatea arbitrajelor a lăsat mult de 
dorit. Intr-adevăr, a provocat surprin
dere și decepție decizia acordată de 
juriu in meciul dintre pugiliștii Ciucă 
(România) și Skrzupzak (Polonia) din 
cadrul semifinalelor. Boxerul româna 
opus luptei în forță a sportivului po
lonez o tactică inteligentă: el a reu
șit să evite cu succes atacurile adver
sarului, surprinzîndu-l pe acesta cu 
lovituri precise. Victoria românului era 
ca și indiscutabilă. Dar englezul 
glend, Miiller (R.F.G.) și suedezul 
Arven au fost de altă părere, deși ei 
se bucură de un bun prestigiu ca ar
bitri". In continuare, ziarul subliniază: 
„Credem că o asemenea manieră de 
arbitraj trebuie să fie serios examinată 
de către A.I.B.A. Erorile, premeditate 
sau nu, aduc în orice caz prejudicii 
ireparabile boxului".
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