
- COMPLEX
lu-mă, în după-amiaza 
iunie însorită, prin 

^Ja poalele Cetății 
am' întîlnit, la un 

idat, cu 
fctîncă. La intrare se 
«câtor : .l*/2 km pînă

Valea Cetății Rîș- 
cam și urmăream pe 
Ivîrstnicii care suiau 
ăă. Un grup vesel de 
eți mă îndeamnă să-l 
n discuția tovarășilor 
um am dedus că sînt 
v și că au mai bătut 
1 aceste poteci. După 
; minute de urcuș, 

. pana. Din depărtare, 
in element de decor 
în mijlocul brazilor, 
c și privesc înapoi, 
e înfățișează ochilor, 
randios, peisajul in
ii micului oraș: fa- 
scule, combinatul chi- 
a electrică... Cînd am 
, pe platou, am cons- 
He fapt Valea Cetății 
adevărat hotel-restau- 
struit după ultimele 
noderne: clădire cu 

colorate viu și va-

un... drum

VsTURISTIC PRIVEȘTE SPRE CETATE \
— Da de unde ! Avem ade

sea ca oaspeți muncitori din 
Zărnești, studenți și elevi din 
Brașov. Vin turiști cu mașini 
personale din Sibiu, Ploiești, 
Mediaș și alte orașe. Sîmbăta 
trecută am cazat excursioniști 
sosiți cu autocarul O.N.T. din 
București.

— Ce distracții oferiți vizi
tatorilor ?

— Avem 
amplificare 
și, în plus, 
tacolul pe 
nificile împrejurimi.

— Am 
teren de 
înot.

— Era 
nostru este un pasionat al 
sportului. Vrea să monteze la 
bazinul de înot două trambuline 
de sărituri. La inițiativa Iui a 
răspuns întregul personal al 
complexului: vom amenaja
prin muncă patriotică plaja de 
nisip și două terenuri de volei

riat, un restaurant cu terasă 
care privește spre cetatea ur
cată în vîrful muritelui.

Am intrat împreună cu to
varășii mei de drum în res
taurant, pentru că pe terasă 
nu mai era nici o masă liberă. 
Ospătarul se apropie surîzînd. 
După ce m-a servit îl întreb:
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— în fiecare zi aveți atîția 

oaspeți ?
— Mai în fiecare după- 

amiază urcă Ia noi numeroși 
rîșnoveni.

— Ce capacitate are com
plexul ?

— Deocamdată, 60 de locuri 
de dormit și 600 de locuri de 
deservire în local și pe terasă. 
Hotelul se va mări mult în 
anul viitor.

— Vin numai cetățeni din 
Rîșnov ?

)

-- . Ce""’

o stație de radio 
cu picup, tonomat 
le prezentăm spec- 
care-1 oferă... mag-

văzut că aveți și un 
fotbal și un bazin de

să uit. Responsabilul

TR. IOANIȚESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

CONFERINȚA REGIUNII UCFS DIICUREȘTI

ioate face mai mult pentru dezvoltarea 
vității sportive de masă 
ța regiunii UCFS Bucu- 
ță recent, a arătat Că 
dea sportivă de masă 
jstrat în ultimii ani o 
| creștere. In cea mai
■ă competiție de masă 

anul trecut, Sparta- 
Ipublicană, au fost cu
te 450 000 de tineri (din- 
20 000 de fete); s-au or- 
oroape 3 000 de acțiuni 
- excursii și drumeții — 
îparea a 350 000 de oa- 
muncii, îndeosebi 
ărul „duminicilor 
tive“ a ajuns la 
•nînd peste 240 000

VJ|ți ; insigna de polispor- 
st cucerită, pînă acum, 
□e 35 000 de tineri și ti-

cîteva cifre care do-
■ -în general — consi
liilor sportive din re- 

p&urești au dovedit preo- 
-i pentru îmbunătățirea 

. hentru cuprinderea unui 
. t mai larg de oameni ai 

1 practicarea organizată 
latică a exercițiilor fi- 

ferință a luat cuvîntul 
NICOL AE MATEI, se- 

1 Comitetului regional 
al p.M.R. Vorbitorul a 

îferinței salutul Comite- 
ional P.M.R. Vorbitorul 
it rezultatele bune obți- 
activitatea sportivă de 
isiliul regional UCFS, 
regionale și asociațiile 
din această regiune. în 
e, el a amintit sarcinile 

în fața organelor și or
ar UCFS, a asociațiilor 
aportul pe care acestea 

ă-1 aducă la dezvoltarea 
a activității de masă și 

orman^A- din regiunea 
. D£ asemenea, vorbi-

tine- 
cul- 

1 840, 
de

ar

torul a arătat că succesele pe 
tărîm sportiv trebuie să ■ se ridice 
la nivelul celor dobîndite în pro
ducție de către întreprinderile șl 
fabricile din regiune (în multe 
cazuri, fruntașe pe plan republi
can) și de către harnicii munci
tori ai ogoarelor. Pentru realiza
rea acestor succese, în regiunea 
București — ca în toate regiunile 
patriei — există condiții care însă 
trebuie folosite mai bine decît 
pînă acum.

O analiză amănunțită ă muncii 
sportive desfășurate în această 
regiune ne arată intr-adevăr că 
pe linia dezvoltării continue a 
activității sportive de masă s-ar 
fi putut obține rezultate și mai 
concludente.

Regiunea București are în evi
dență la această dată 257 152 mem
bri UCFS (53 944 femei). Totuși, 
dacă in direcția atragerii de noi 
membri UCFS s-ar fi muncit rit
mic și nu pe campanii, numărul 
ar fi fost mult mai mare. Confe
rința a relevat faptul că în unele 
raioane ca Fetești, Alexandria, 
Oltenița. Roșiori de Vede, Videle, 
Tltu, Tr, Măgurele sînt asociații 
sportive în care nu există preo
cupare pentru creșterea număru
lui de ' 1 —'
exemple: Progresul Neajlov, Ce
tatea Tr. Măgurele, Victoria Ciu- 
perceni, Șoimii Putineiu, Victoria 
Stănești, Avîntul Curcani.

în direcția popularizării și or
ganizării acțiunilor turistice — 
deși cifrele amintite par să de
monstreze că s-a lucrat cu ...toate 
motoarele — s-a muncit încă prea 
puțin. Mijloacele de organizare a 
acțiunilor turistice, la îndemîna 
oricui, ca drumeția și cicloturis
mul, au fost neglijate într-o serie 
de raioane, cum ar fi Videle, Ră- 
cari, Titu, Tr. Măgurele și Zim- 
nicea.

Organizarea campionatului aso
ciației sportive n-a avut o frec
vență corespunzătoare. Prezența 
acestor campionate în calendarul 
tuturor asociaților sportive ar fi 
favorizat nu numai atragerea de 
tineri și tinere în sport, ci și o 
puternică acțiune de amenajare 
cu mijloace locale, prin muncă 
obștească, a unor terenuri spor
tive simple, sectoare pentru atle
tism, porticuri de gimnastică etc. 
(Fiindcă a venit vorba de amena
jări sportive, în paranteză fie

TIBERIU STAMA 
ION DUMITRESCU

((Cbniinuare în pag. a 2-a)
itioc i

membri UCFS. Cîteva

'telefon, de la trimisul nostru special,
VASILE GRĂDINARU

Sil Șl DECLARAȚII DESPRE FRU- 
Ă COMPORTARE A LUPTĂTORI-

ROMTNI LA CAMPIONATELE
MONDIALE

PERE, 9. —- Marți seara, o dată cu 
ea ultimului meci la cat. 97 kg, s-a 
tina peste cea de-a XLX-a ediție a cam- 
or mondiale de lupte greco-romane. în 
“, în prezența a peste 3 500 de spec
ii a numeroase personalități finlandeze, 
ții „mondialelor" au urcat pe podiumul 
ire. La categoria 57 kg, pe locul I, „ION 
JA — România 1“ — anunță spickerul. 
: cel mai înalt catarg, este urcat lin, 
1 de stat al Republicii Populare Române, 
î imnul nostru național și întreaga sală, 
>are, ascultă vibrantele sale acorduri. De- 
română și luptătorii noștri privesc emo- 

;spre drapelul patriei. Din partea Fede- 
internaționale de lupte. Ton Corneanu, 
la gîtul lui Cernea panglica cu medalia 
MPION MONDIAL. Sala aplaudă la 
deschisă". într-adevăr, Ion Cernea a 
la un înalt nivel tehnic, a susținut par-

■ . /ase, spectaculoase. El cîștigă primul 
mondial din cariera sa de luptător.

i de el, tînărul și talentatul sportiv Gh. 
a completat cum nu se poate mai bine

(Continuare în pag. a 4-a)

i felicitări pentru Ion Cernea, campion 
l de lupte. Imagine de la sosirea pe aero

portul Bănesaa
Foto : V. Bageac
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Pregătiri pentru vacanța de vară
Dc vorBfi cuPROF.D. SPIRESCU, director-adjunct al școlii sportive <lc elevi nr.2

Ultimele zile de școală. Fe
bra apropiatei vacanțe de vară 
se simte peste tot. Am... cu- 
noscut-o și noi, cu prilejul unei 
vizite la Șooala sportivă de elevi 
nr. 2 din Capitală. In secreta
riatul școlii, am găsit un ade
vărat... stat major, alcătuit din 
profesori și antrenori care de
finitivau planurile și proiectele 
de vacanță. Despre toate acestea 
am purtat o interesantă discu
ție cu unul din directorii școlii. 
prof. Romulus Spirescu.

• Care este acțiunea cu care 
inaugurați vacanța?

—Startul în vacanța „mare" 
ll vor lua participanții la fina
lele pe . țară ale școlilor sportive 
de elevi. Vă rog să notați: at
leții, în număr de 70, vor merge 
la Oradea în zilele de 31.VI— 
1.VII; girnnaștii 60 la Brașov, 
16—ll.VII; înotătorii 75 la Arad, 
31.VII—l.VIII; voleibaliștii la 
Toplița 21—25.VII. In aceeași 
perioadă, handhalistii vor ple
ca la Rîmnicu Vîlcea iar bas- 
chethaliștii la Gheorghieni.

In atenția noastră vor sta și 
finalele campionatelor republi
cane de juniori, unde reprezen-

fanții școlii vor fi prezenți și 
de data aceasta. Este vorba de 
concursurile de atletism (Poiana 
Brașov: 6—8 VII), sărituri în apă 
(Sibiu: 16—18 VII), natație 
(București : 13—15 VIII — ca
tegoria copii și 3—5 IX toate 
categoriile de juniori) și canotaj 
(Snagov: 7—9 VIII).

• Programul de mal sus se 
află desigur, în vederile «vîr- 
furilor» sportive ale școlii. Ce

• Alte acțiuni ?...
— ...sînt legate de capitolul 

excursii, sub forma unor turnetf 
sportive. Prima acțiune de maro , 
amploare tși propune sâ traver
seze munții Rodnei, urmmd tra
seul: Rodna Veche — Valea Vi
nului—Ineu—complexul turistic 
Borșa. La această acțiune vor 
participa elevi din anii IV și V. < 
A doua acțiune de mate anver
gură vizează Delta cu etape la

ACTUALITATEA SPOftTIVA
® CONCURS DE ATLE
TISM LA BRATISLAVA
La concursul 

atletism care va .._ _______ ____
de 11 iunie la Bratislava vor par
ticipa și atletele noastre Olimpia 
Cataramă la aruncarea discului și 
Gabriela Rădulescu 1a săritura în 
lungime.

• CONCURS DE ADMI
TERE ORGANIZAT DE 

„LICEELE SPORTIVE"
Școlile medii cu program spe

cial de educație fizică (din Bra
șov, București, Cluj, Craiova, 
Cîmpulung Muscel, Galați, Iași, 
Oradea, Ploiești, Rîmnicu Vîlcea, 
Tg. Mureș și Timișoara) orga-

Internațional de 
avea loc în ziua

nizează un concurs de admitere 
în clasele a IX-a. Concursul se 
va ține în perioada 12—27 iunie.

© APRECIERI ELOGIOASE 
LA ADRESA ARBITRILOR 

ROMANI LA RUGBI
După cum se știe, meciul de 

rugbi dintre formațiile Cehoslova
ciei B și Italiei B, 5—14, (5—6), 
a fost condus de arbitrul român 
Ștefan Constantinescu. Presa ce
hoslovacă de specialitate a subli
niat în termeni elogioși contri
buția arbitrului român la buna 
desfășurare a acestei întîlniri.

In cursul zilei de azi, arbitrul 
Ștefan Constantinescu va pleca la 
Katowice, unde duminică va con
duce o nouă partidă internațio
nală, Polonia — Italia B.

— • ETAPA A IV-a A CAM
PIONATULUI DE MOTO- 

CROS
Duminică va avea loc la Iași e- 

tăpa a IV-a a campionatului re
publican de motocros, la clasele 
250 și 500 cmc. Paralel se va 
desfășura și etapa a IV-a a 
,;Gupei F.R.M.“ la clasele 125 și 
175 cmc.

Ca concursul de orientare turistică cu elevii clasei a VII-a 
din comuna Bulbucata

performerii -.ați pregătit pentru 
de perspectivă ?

— Și în cazul acestora, pro
gramul de vacanță este foarte 
bogat. Atleții de pildă (100) 
vor face tabără la Olteni, in 
Regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară, împreună cu 60 de îno
tători. Alți 100 de înotători vor 
face popas în orașele Baia 
Mare și Victoria. Girnnaștii vor 
pleca la Sibiu (40 de băieți) șt 
Orăștie (60 de fete). Pentru vo
leibaliști am preconizat o tabără 
cu corturi la Sinaia. Participanți: 
60 de elevi. O altă tabără, ase
mănătoare, va fi amplasată la 
Săliște pentru handbaliș-ti (40), 
cicliști, rugbiști, fotbaliști și 
viitorii specialiști în hochei pe 
gheață.

Tulcea, Sulina și Sf. G’neorghe. 
în cazul ambelor acțiuni, in po
pasurile lor elevii noștri vor 
susține o serie de întîlniri sportiva 
de popularizare, cu echipe lo~ 
cale.

In încheierea discuției noas
tre, prof. Spirescu a ținut să ne 
precizeze că în acest vast iti
nerar de vacantă vor fi cuprinși 
mai bine de 40 la sută din elevii 
șoolii. In perspectivă, reeditarea 
unei performanțe cu care aceas
tă școală fruntașă pe țară ne-a 
obișnuit și pentru care colectivul 
de profesori și antrenori merită 
toate felicitările. Urăm elevilor 
de la S.S.E. 2 succes în toate 
aceste acțiuni și vacantă plăcută!

T. ST.

Corespondenții noștri ne relatează

Vești din activitatea sportivă de masă
A sosit poșta. Un teanc de 

scrisori venite din toate colțu
rile țării. Corespondenții noștri 
ne trimit știri în care ne rela
tează1 despre activitatea asocia
țiilor sportive. Problemele a- 
bordate de ei cuprind o sferă 
largă de aspecte din viața coti-

diană a sportivilor. Să deschi
dem cîteva plicuri...

Duminică sportivă la Dinamo
LA STARTUL ÎNTRECERILOR : SPORTIVI FRUNTAȘI, 

ACTORI SI ZIARIȘTI...
Pentru duminica sportivă, programată la 13 iunie pe Dinamo, se 

fac pregătiri intense in toate .taberele"... Sportivii fruntași (călăreții 
dinamoviști Pinciu, Vlad, Longo, Recer ș.a., maeștrii gimnasticii artis
tice de la I.C.F. și componenții echipei campioane mondial de hand
bal), actorii (Dina Mihalcea, Olga Tudorache, Horia Căciulescu, Ștefan 
Glodariu, Emanoi) Petruț — .călăreți" și Colea Răutu, Mircea Crișan, 
C. Elefterescu etc. — „fotbaliști") și ziariștii sportivi, își petrec după- 
amiezele pe terenurile de sport punîndu-se la punct cu pregătirea... 
fizică.

Prezentarea meciului de fotbal va fi făcută de către crainicul 
televiziunii, Aristide Buhoiu.

ADJUD. — Consiliul raional 
UCFS Adjud a organizat nu de 
mult Ziua președinților. Cu a- 
cest prilej, președinții unor aso
ciații sportive fruntașe din raion 
(printre care tovarășii Gh. Pa- 
raschiv, N. Morătașu, P. Ma
rin, A. Cojol) au prezentat refe
rate privind metodele pe care 
le-au folosit în mobilizarea ti
neretului sătesc la întrecerile 
Spartachiadei de vară. Alții au 
informat despre modul cum au 
organizat „duminicile cultural- 
sportive". serbările cîmpenești 
Intîlnirile între președinții aso
ciațiilor sportive 
mare interes în

Ștefan Constantin (handbalist), 
Mihai Totu (popicar), mecani
cul de precizie Rudolf Kleman 
(popicar) ș.a. sînt cei mai entu
ziaști amatori de sport din co
operativă

N. SBUCHEA

HELEGIU. — De 
avut ocazia să mă 

comuna Helegiu. A-

se bucură de 
raionul nostru.

E. TEIRĂU

— Membrii a- 
care

ALBA-IULIA.
sociației sportive Voința, 
funcționează în cadrul coopera
tivei meșteșugărești „Mureșul", 
desfășoară o activitate susținută 
atîț în producție cît și în sport. 
Croitorii Ion Popa (voleibalist),

Comuna 
curînd am 
aflu in 
proape 500 de țărani coopera
tori urmăreau cu interes con
cursul de biciclete din cadrul 
etapei I a Spartachiadei de 
vară a tineretului. Apoi, iubi
torii de sport de aci au asistat 
la meciul de fotbal dintre e- 
chipa lor și cea a comunei Li
vezile. Victoria a revenit spor
tivilor din Helegiu, cu 1—0. 
Seara, cooperatorii din Helegiu 
au umplut pînă la refuz sala că
minului cultural, unde au vizio
nat un bogat program artistic. 
Asemenea „duminici cultural- 
sportive" se desfășoară cu regu
laritate în această comună.

AL. ANDRONESCU



atletism Scurte concluzii 
după campionatul 
pe echipe

fCîteva concluzii se impun, pentru 
început, pe marginea desfășurării 
campionatului republican pe .echipe.

De la bun început trebuie să ară
tăm că, fără excepție, concursurile 
s-au desfășurat în conditiuni atmos
ferice necorespunzătoare, ceea ce, 
evident, a influențat rezultatele. Cu 
toate acestea, deși n-am reținut decît 
unele performanțe de valoare inter
națională, totuși se consideră că a 
crescut, în mod substanțial, valoarea 
medie a rezultatelor. în decurs de 
numai o lună și jumătate la o serie 
de probe au fost înregistrate, în an
samblu, rezultate superioare celor ob
ținute în tot cursul anului trecut. 
Astfel, la 11 probe nivelul este mai 
ridicat decît în 1964, iar media rezul
tatelor primilor 10, 25 și 50 de atleți 
se află în progres la 21 din cele 31 
de probe. Pe aceeași linie trebuie 
subliniat faptul că din lista celor 290 
de sportivi cuprinși în tabelele pri
milor 10 atleți ai anului 1965 (pînă 
la 1 iunie) un număr de 225 și-au 
realizat aceste rezultate în cadrul 
etapelor campionatului pe echipe.

Cu toate succesele înregistrate, nu 
ne putem declara satisfăcuți de ni
velul general al rezultatelor. Este de 
datoria tuturor celor care se ocupă 
de atletism să pretindă de la fruntași 
rezultate de valoare internațională, 
singurele care vor conta în dificilele 
întreceri din acest an ale atletilor 
noștri. în această privință trebuie

înaintea unor noi
Jucătorii români

confruntări

„Cupa UCECOM
Componenta

După cum am a- 
nunțat, între 13 și 
20 iunie se va des
fășura competiția 

de fond «Cupa

echipelor de peste ho

mult mai multă exigență, o orientare 
a întregii activități către valorile 
europene și mondiale.

Cluburile și regiunile participante 
la întreceri au acordat, în mai mare 
sau mai mică măsură, atenția cuvenită 
desfășurării cu succes a competiției, 
pregătirii corespunzătoare a atletilor 
selecționați, obținerii de rezultate cît 
mai bune. Dar despre această ches
tiune vom prezenta un material spe
cial de analiză.

Campionatul republican pe echipe 
este o competiție foarte importantă 
pentru atletismul nostru și trebuie să 
i se acorde, mai ales de acum încolo, 
strădanii colective pentru a o duce 
la succes I

Cu 53,82 m Olimpia Cataramă de
fine cel mai bun rezultat românesc 
din 1965 și al 5-lea din lume.

internaționale
Luna iunie rezer

vă poliștilor români
un bogat program internațional. La 
Eger, în R.P. Ungară, se vor desfă
șura între 15 și 22 iunie tradiționa
lele întreceri ale Dinamoviadei. Cam
pioana țării noastre, Dinamo Bucu
rești, va deplasa formația obișnuită 
din care nu vor lipsi internațio
nalii Zahan, Kroner, Mărculescu. 
Grintescu, Novac s a.

• O selecționată divizionară al
cătuită pe scheletul formației Steaua 
se pregătește pentru un turneu de 
trei meciuri în U.R.S.S. Jucătorii noș
tri vor evolua între 19 și 30 iunie 
la Baku, Erevan și Tbilisi.

• La invitația federației noastre de 
specialitate, selecționata de tineret 
a R.D. Germane va efectua un tur
neu de trei jocuri la Cluj, Tg. Mureș 
și București. Sportivii germani vor 
evolua la Citii în ziua de 24 iunie 
în compania unei selecționate 
cale, iar in zilele de 26 iunie 
Mureș) și 27 iunie (București) 
înlîlni echipa de 
noastre.

9 Echipa Dinamo 
ținut la Tg. Mureș 
pionat cu formația 
Campionii au obținut o nouă victorie 
categorică cu scorul de 9—0 (2—0, 
3—0, 3—0, 1—0). (C. Albu - coresp.).

Ieri, la Cluj, Stiinfa a întrecut for
mația Voinfa cu 6—4 (2—0, 2—1, 1— 
1, 1—2) (St. Tămaș — coresp.).

internațională
UCECOM*. Printre echipele partici
pante se află și cinci formații de 
peste hotare. La comisia de ergani- 
zare au sosit de acum înscrierile.

Echipa WIENER SPORT-KLUB este 
alcătuită din cicliștii WALTER 
MULLER, HORST BINDER, FRANZ 
VARGA și KARL DOVITS; formația 
SEPTEMVRI SOFIA este compusă 
din cicliștii STANIL ATANASOV, 
SLATKA BOJILOV, OCNEAN FOȘEV 
și CONSTANTIN IORANȚOV; clu
bul sportiv SPART AKUS BUDA

PESTA va fi reprezentat de 
torii ANDRAS DEV AI; T 
KESERU, GYORGY RAJN 
GYORGY COSMA, iar STAR 
SOVIA va avea în echipă 
JERZY LINDE, ST. SZKLAb 
SWIATEK și PAVEL VIDER 
mația DYNAMO BERLIN n-< 
nicat încă lista cicliștilor pi 
va prezenta la start.

Din țara noastră vor par 
echipe. în componenta lor v 
alergători cunoscuți în ac 
internațională, precum șî al 
tineri care au arătat în 
competiții o bună pregătire : 
BANU, MIRCEA VIRGIL, P. b 
etc.

tineret a

lo- 
(Tg. 
vor 

țării

sus-București a 
meciul de cam- 
locală Mureșul.

(Urmare din pag. 1)

Noul complex turistic
(Urmare din pag. 1)

și tenis lingă cel de fotbal. Dar ce 
notați în carnet ?

— Ceea ce mi-ați spus. Sînt de la 
„Sportul popular" și poate am să scriu 
ceva la gazetă.

— Dacă sînteți de la .Sportul 
popular" înseamnă că-l cunoașteți pe 
responsabil. Măcar din auzite. E 
fostul boxer de acum 30 de ani. ton 
Bădescu. Dar, iată-1 că se apropie...

Deși are 56 de ani, Ion Bădescu e 
la fel de sprinten ca în tinerețe.

privește spre Cetate

Dată nu cunoști regulamentul...

După ce am făcut cunoștință, îmi zise 
glumind :

— Vă place „casa" care mi-am 
făcut-o pentru bătrînețe ?

— Da, e frumoasă. Dar cînd a fost 
terminată ?

— Complexul a fost dat în folo
sință Ia 1 Mai 1965. Dacă mai rămî- 
neți (au sosit niște turiști străini și 
trebuie să mă ocup de ei) vă conduc 
să-l vizitați. O să aveți ce vedea...

Am plecat impresionat de frumu
sețea așezării din munții Bîrsei. Cără
rile pe care am urcat deveniseră ade
vărate artere cu o circulație intensă 
către Valea Cetății, a cărei biografie 
poate fi cuprinsă într-o singură frază: 
din piatră a apărut pe harta patriei 
încă un complex turistic, spre bucu
ria celor ce iubesc drumeția™

zis, nici chiar amenajările existente sau 
sălile de sport, ca cele din raioanele 
Urziceni, Titu, Alexandria și Videle n-au 
fost judicios folosite). In organizarea 
campionatului asociației sportive, prefe
rințele activiștilor sportivi s-au îndrep
tat invariabil către unele jocuri spor
tive — volei și, mal ales, fotbal — ne- 
glijîndu-se sporturile individuale larg 
accesibile cum sînt atletismul și gim
nastica, și, în funcție de condiții, na- 
tația.

Lucrările conferinței au scos în relief 
și faptul că în popularizarea și organi
zare© activității sportive de masă în 
genera], consiliile asociațiilor sportive 
trebuiau să fie mai intens sprijinite de 
profesorii de educație fizică, de învăță
tori (mulți dintre aceștia din urmă fiind 
chiar instruiți în cursuri speciale de 
perfecționare organizate cu cîțiva _ ani 
în urmă de către Ministerul învățămîn- 
tului în colaborare cu Consiliul Genera] 
ni UCFS) Și totuși contribuția cadrelor 
didactice de specialitate la dezvoltarea 
activității sportive de masă din regiunea 
București n-a fost cea așteptată. Excep
țiile (Maria Duță — Armășești, S. Cio- 
mîrtan — Brezoaiele, S. Caragee — Tg. 
Măgurele, A. Groșereanu — Roșiori de 
Vede, R. Lambescu — Călărași, ultimul 
avînd specialitatea... j,matematici“ !“ sînt 
prea puține ca să infirme aprecierea de 
mai sus. Aportul insuficient al cadrelor 
didactice (cîteva exemple: R. Ionescu și 
V. Velea — Roșiori, G. Ionescu și E. 
Anca — Tr. Măgurele, C. Manea — Giur
giu), care s-au limitat adesea la orele 
de curs sau la activități sportive desfă
șurate în cadrul strict fii școlilor res
pective se datorește șl activiștilor spor
tivi, vizați direct fiind cei de pe lingă 
consiliile raionale, care n-au știut să-i 
atragă pe profesori în diferite activități, 
n-au știut să și-i apropie, ci au așteptat 
ca acești© să vină singuri să-și „ofere 
serviciile". Cu alte cuvinte, este vorba 
și de un stil de muncă defectuos, care

Zilele trecute a 
luat sfîrșit tur
neul final al cam
pionatului repu
blican de hand
bal masculin. Din 
păcate, el s-a des
fășurat nu cu pri
mele 4 clasate în 
campionat — cum

prevedea regulamentul —, ci cu pri
mele trei, pentru că — regretabil, 
desigur — Știința Timișoara (a că
rei formație feminină s-a prezentat 
la turneu] final) a anunțat în preaj
ma începerii că nu mai participă, 
din motive pe care sperăm să le cu
noaștem dintr-un răspuns al clubu
lui.

în aceste condițiuni, cele 3 echipe 
s-au străduit (și în bună măsură au 
reușit) să ofere amatorilor de handbal 
din Hunedoara și Orașul Victoria 
jocuri interesante. Fără discuție că a- 
cest turneu ar fi fost și mai atractiv 
cu 4 echipe. Și acest lucru ar fi fost 
posibil, fără Știința Timișoara, dar 
cu... Dinamo Bacău. Dacă n-a fost 
așa, de vină este... regulamentul. Mai 
bine-zis, necunoașterea lui.

Ce s-a întîmplat, însă ? în ultima 
partidă de campionat, Dinamo Bacău 
a jucat acasă cu Steaua. O victorie 
a băcăoanilor le-ar fi mărit bagajul 
de puncte la 23 (față de 22 ale timi
șorenilor) și, deci, i-ar fi instalat pe 
locul 4, avînd astfel dreptul de a lua 
parte la turneul final. Bineînțeles că 
o înfrîngere ar fi favorizat pe Știin
ța. Dar în cazul unui meci nul ? Ei, 
aici a fost greșeala dinamoviștilor, 
care i-a costat locul 4. Ei au crezut 
că pentru calificare le este suficient 
un rezultat de egalitate (cu care s-a 
ți încheiat jocul cu Steaua, 23—23), 
pentru că ajungînd la egalitate de 
puncte (22) cu Știința, vor beneficia 
de avantajul unui golaveraj mai bun 
(260:230 față de 272:295). ' în reali
tate însă „Normele generale pentru 
toate competițiile de handbal" (difu
zate în țară de foarte multă vreme, 
dar cine știe în ce sertar zac, fără a 
fi răsfoite măcar...) stabilesc că în 
asemenea cazuri de egalitate primul 
criteriu după care sînt departajate 
echipele este NUMĂRUL TOTAL 
DE VICTORII în campionat și nu
mai în al doilea rînd GOLAVERA
JUL. Și cum Știința realizase 11 vic
torii (față de cele 10 ale dinamoviș
tilor) ea a ocupat locul 4. Băcăoanii 
D* au cunoscut aceste prevederi re

gulamentare, au jucat pentru un meci 
nul (în ultimul sau ultimele 2 minute 
fiind în posesia mingii au căutat s-o 
păstreze cît mai mult în loc să for
țeze victoria, care le-ar fi prins atît 
de bine !...) și cînd arbitrul a fluie
rat sfîrșitul jocului, s-au felicitat pen
tru calificare... Pentru ca seara, as- 
cultînd știrile sportive la radio, să a- 
fle că s-a calificat... Știința 1

Iată, deci, cum necunoașterea re
gulamentelor, tratarea lor superficia
lă, ignorarea necesității prelucrării lor 
cu jucătorii a împiedicat ca o echipă 
cu constanță în joc și valoare să se 
califice în turneul final.

Desigur că mai sînt și alte exemple 
de acest gen, dar socotim ră cel de 
mai sus este suficient pentru a atra
ge atenția secțiilor pe ramură de 
sport, antrenorilor și sportivilor asu
pra unei probleme, din cadrul pregă
tirii teoretice, care merită mult mai 
multă atenție.

PETRE GAȚU

-------------- • •• •

DIN
Fotbalistul Bujor de la Fla

mura roșie Tecuci are o atitu
dine urîtă pe teren și în viața 
particulară.

(Coresp. Gornăfeanu C-tin, Tecuci)

Bujor : Vreau să văd și eu cine în
drăznește să mă contrazică la mine 
acasă I

Campionatul individual

Iudit Dibar (Dinamo) 
învingătoare în primul concurs

Turneul grupei I 
simplu femei 

din cadrul campio
natului republican 

tenis a fost cîștigat peindividual de
merit de Iudit Dibar (Dinamo), ur
mată de Mariana Ciogolea (Dinamo), 
Ecaterina Horșa (Progresul) și Eleo
nora Roșianu (Steaua). în ultima par
tidă, cu Mariana Ciogolea, Iudit Di
bar a obținut victoria (6—1, 4—6, 
6—2). Datorită serviciilor puternice 
— din prima minge — continuate cu 
lovituri decisive de smeci sau din vo- 
leu. într-un meci de regularitate, E-

caterina Horșa a dispus de Eleonora 
Roșianu cu 6—2, 6—1.

La simplu bărbați, Bosch (Progre
sul) a reușit să-l învingă pe Mărmu- 
reanu (Steaua) cu 7—5, 0—6, 6—3, 
6—2. Mărmureanu a folosit mingile 
tari, mai ales în setul al II-lea, pen
tru ca apoi, acționînd crispat și fără 
orizont, să comită greșeli elementare. 
Serester (Progresul) a înregistrat un 
scor favorabil (2—6, 6—4, 6—3, 6—0) 
în fața lui D. 
nîndu-se prin 
fensive.

Campionatul 
și 15,30 pe

Viziru (Steaua), impu- 
numeroase acțiuni o-

9
continuă azi de la ora 
terenurile Progresul.

nu putea duce la rezultatele scc 
la care trebuie renunțat.

Așa stînd lucrurile în domeni 
vității sportive de masă, regiune 
rești nu s-a remarcat nici în spl 
performanță. La drept vorbind, 
se poate lăuda pe plan republici 
carea sportivă din această regiu' 
un atlet — Al. Spiridon, cu o ți 
Cleopatra Alexandru, cu un r 
delist — Teodor Antoș și ct^îțh 
modeliști, printre care Tamar 
drei Georgescu. Tn rest ?... C?e -g 
activiștii sportivi din această 
pentru dezvoltarea atletismului (. 
giune există 74 de secții cu 714 
legitimați, dar cu rezultate sub 
categoriei a IH-a de clasificare !), 
nasticii și natației, a jocurilor sp. 
De ani de zile voleiul, handbalul 
cheful au rămas în urmă în ri 
Titu, Răcari. Lehliu, Drăgănești, 
cea și Alexandria. Nici chiar în 
sport carp consumă o mare pa 
timpul activiștilor sportivi ai reg 
mijloacele materiale ale asociații 
zultatele nu sînt satisfăcătoare. < 
pă în categoria B (C.F.R. Roșiori 
două în „C” (Unirea Răcarj și Pr 
Alexandria). Dar ce valoare au , 
echipe ?

Este de neînțeles cum sportivii} 
nij București se situează cu regu 
la urm© clasamentelor în mai toat 
petițiile organizate pe plan centra! 
din exemple — Spartachiada t 
cană...

Firește, trebuie făcut ceva pen 
se ieși din actualul impas, pos 
există. Nu se cere decît valorifici 
cestor posibilități

Aș© cum sublinia în euvîntul 5 
varășul GHEORGHE POPESCU, V 
ședințe ai Consiliului General al 
întrecerile sportive de masă treb 
se dezvolte ritmic : ele au 
contribuie la întărirea sănătății ' :. 
lor muncii, la folosirea în mod ; 
șî util a timpului liber. De asemeî 
centrul atenției organelor și or;, 
țiilor sportive din regiune© Bucur 
trebui să stea sarcina de contint 
bunătățire a activității competil 
locale. O preocupare atentă treb 
se manifeste, desigur, și în direct 
grenării profesorilor de educație 
antrenorilor, sportivilor fruntași 
structorilor sportivi în vederea pre 
și desfășurării competițiilor de m; 
nu mai existe situații c© acelea c 
ioanele Drăgănești, Titu și Videle 
nu s-a organizat în ultimii ani ni 
curs de instructori sportivi). Pre; 
și desfășurarea fazelor de masă £ 
feritelor competiții și în special ah 
pionatelor republicane la nivelul 
rei esociatii sportive reprezintă dl 
menea o problemă esențială, cărei 
trebui să i se acorde toată atenția! 

îmbunătățirea muncii în dotf 
sportului de masă șl. im plicii‘al ce 
performanță este strîns Y_^ată ș 
buna întreținere a tuturor terer 
sportive. în acest scop este neces 
mai judicioasă planificare și folo 
acestora, ca și amenajarea pe lîng^ 
a unor terenuri sportive simply." 
să se poată învăța și practica 
probe atletice, gimnastica, jocuri 
tive.

Pentru îndeplinirea sarcinilor t 
de partid mișcării sportive este n 
ca în activitatea viitoare, în re? 
București, toți factorii chemați să 
tribuie la îmbunătățirea muncii, s 
vedească nu numai competență, 
mai mult interes, mai multă pasiu

JOI ÎN
Sala de sport din Giurgiu a 

fost transformată în dormitor. 
(Coresp. Traian Barbălată)

— Trebuie să recunoști că cel mai 
bine se doarme în plasa de volei!

JOI
Unii spectatori și jucători ai 

echipei Minerul Toplița au pro
vocat scandaluri și au bătut de
seori pe arbitri.

— Accident de motocicletă ?
— Nu, arbitraj de fotbal la Toplifa!

desene de NEAGII radei
Cîtiva jucători de la Mi 

Baia Sprie, în frunte cu D< 
ski, practică un fotbal di: 
tiv, retrograd.

(Coresp. Bădulescu Miri

Dorjanski : La noi, la Baia ! 
f in tele sînt precise I



Ieri, o restanță In categoria B

C. S. M. Reșița —
■> i

Știința Timișoara 2-0 (1-0)
REȘIȚA, 9 (prin telefon). — Peste 

5 OOO de spectatori au ținut să asis
te la această partidă, hotărîtoare pen
tru C.S.M. Reșița : de rezultatul ei 
idepindea rămînerea în categoria B a 

t'*- echipei locale. Mobilizîndu-și forțele, 
reșițenii au obținut o victorie pre
țioasă, prin golurile marcate cu ca
pul de Arnoțchi (min. 29) la un cor
ner, și de Resnic (min. 88) care a 
fructificat o pasă primită de la Kaf
ka. Oaspeții au făcut mai mult un joc 
demonstrativ, fără a insista prea mult 
în fazele de poartă.

în urma acestui rezultat, C. S. M. 
Reșița a trecut pe locul 12 cu 23 p.

Iancu Plăvițu — coresp.

NOTE,
ORA DE ÎNCEPERE A JOCURILOR

Toate jocurile din cadrul categoriei 
B și C, programate în zilele de 13 și 
20 iunie, fără nici o excepție, vor în
cepe la ora 17.45. oră stabilită de Fe
derația română de fotbal.

SÎMBATĂ ȘI DUMINICA PE TERE
NURILE DIN CAPITALĂ...

...se vor disputa în Capitală urmă
toarele meciuri :

SÎMBĂTĂ 12 IUNIE : stadionul 
Republicii : ora 16,15 : Dinamo Bucu
rești — Steaua, meci de juniori în 
cadrul turneului final al campionatu
lui republican. Ora 18 : Lotul R.P.Ro
mâne (tineret) — Ț.S K.A. Cerveno 
Zname (R. P. Bulgaria).

DUMINICA 13 IUNIE, stadionul 
Dinamo; ora 17,45 : Dinamo Victoria 
— Victoria Giurgiu (cat. Cî
7- TEREN GLORIA ; ora 17,45 : Me
talul București — Știința Galați (cat. 
B)

STADIONUL GIULEȘTI ; ora 9 : 
Dinamo Pitești — Farul Constanța 
meci de juniori în cadrul turneului 
final al campionatului republican

AZI, PE TERENUL FLACĂRA ROȘIE

Azi, pe terenul Flacăra roșie (fost 
Timpuri Noi) din calea Dudești, se 
întîlnesc într-un meci amical echi
pele Poiana Cîmpina și Flacăra roșie 
București. Meciul începe la ora 17.

RAPID — DINAMO PITEȘTI. DUMI
NICĂ PE STADIONUL GIULEȘTI

Pe stadionul Ciulești se va disputa 
duminică dimineața, cu începere de la 
ora 10,30, partida amicală Rapid—• 
Dinamo Pitești.

★

Clubul Rapid organizează duminică 
20 iunie o excursie la Brașov cu pri-

De la I.E.B S,
• Pentru întîlnirea internațională 

de fotbal LOT TINERET — T.S.K.A. 
CERVENO ZNAME (R.P.B.), de sîm- 
bătăl2VIdepe stadionul Republicii, 
biletele se găsesc de vînzare la ca
sele obișnuite: str. Ion Vidu, Pro
nosport cal. Victoriei nr. 2, agenția 
C.C.A. bd. 6 Martie, stadioanele „23 
August", Republicii, Dinamo și Giu- 
lești.

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

Centrele de juniori și-au început activitatea
La Iași, Cluj, Oradea, Arad, Bra

șov, Ploiești, Constanța și București 
au luat ființă, pe lingă secțiile de 
fotbal de categoria „A", centre de 
juniori și copii.

In cadrul acestora vor activa co
pii și juniori selecționați prin jocuri 
interstrăzi, intercartiere, campionate 
locale și alte forme de depistare și 
selecție. In centre vor fi opriți nu
mai acei copii și juniori care dove
desc reale aptitudini pentru fotbalul 
de performanță.

Regulamentul și instrucțiunile, tri
mise din timp cluburilor și asociați
ilor pe lingă care au luat ființă cen
trele, au fost urmate la scurt timp 
de îndrumarea directă a F.R.F. Con
trolul efectuat a permis pe de o par
te cunoașterea în amănunt a situați
ei existente la fiecare centru, iar pe 
de altă parte a dus la instruirea co
lectivelor tehnice și elucidarea unor 
probleme legate de organizarea și 
desfășurarea activității.

Interesul cu care organele sporti
ve locale au primit înființarea cen
trelor, angajamentele luate de către 
acestea pentru sprijinirea lor, preo
cuparea sectoarelor tehnice din clu
buri și asociații de a încadra colec- 
livele tehnice cu cele mai valoroase 
cadre, dotarea fiecăruia din cei mi
nimum 80 de juniori și copii incluși 
în centru cu tot echipamentul nece
sar, precum și perspectiva ca ase
menea centre să ia ființă și pe lîngă 
alte cluburi și asociații, creează pre
misele unei bune activități cu ju
niorii.

Cu ocazia recentei deplasări efec
tuată la aceste centre de tov. FI. Tă- 
năsescu, secretar general F.R.F., și 
semnatarul acestor rînduri, s-au pur
tat discuții de detaliu cu conducerile 
«-entrelor, punîndu-șe un accent deo
sebit pe importanța ce trebuie acor
dată selecției.

In legătură cu această problemă 
s-au dat indicații și asupra modului 
în care trebuie să se realizeze cola-

ȘTIRI
lejul meciului Steagul roșu—Rapid. 
Plecarea are loc în dimineața tneciu 
lui iar înapoierea în cursul aceleiași 
zile. înscrierile au început la sediul 
clubului Rapid. Alte informații se pot 
obține la telefon 17.01.40. In costul 
excursiei este prevăzut și biletul de 
intrare la meci.

CHIMIA ORAȘUL GH. GHEOR- 
GHIU-DEJ STEAUA 1-2 (0-2)

ORAȘUL GH. GHEORGHIU-DEJ, 9 
(prin telefon). Steaua București și 
formația locală Chimia au oferit azi 
o foarte frumoasă demonstrație de 
fotbal. Merită a fi subliniată compor
tarea formației locale, care a reușit 
un joc foarte bun. Golurile au fost 
înscrise de Voinea (min. 6) și Constan
tin (min. 15) pentru Steaua, respec
tiv Borcău (min. 52).

Steaua a folosit următoarea forma
ție : Gornea (min. 46 Suciu) — M. 
Georgescu (min. 46 Crișan), Dumitru 
Nicolae, Cluru, Jenei — Koszka, 
Pavlov ici—Constantin. Voinea, Raksn 
Negrea.

AL. ANDRONESCU -coresp. 

PRONOSPORT 1 x 2 PRONOSPORT
PRONOSTICUL LUI V. MĂRDĂRESCU, ANTRENORUL ECHIPEI DINAMO PITEȘTI, PENTRU 

CONCURSUL DE DUMINICA
Pentru concursul Pronosport de duminică, în progra

mul căruia figurează și meciul pe care îl susține echipa 
țării noastre cu cea a Portugaliei, am cerut un pronostic 
antrenorului V. Mărdărescu care fiind și un consecvent 
jucător la Pronosport ni l-a oferit imediat :

Portugalia — România
Austria — Ungaria 2
Bu’garia — Izrael
Industria sîrmei — Știința Timișoara 1 2
C.S.M. Reșița — Sătmăreana 1
C.F.R. Timișoara — A.S.A. Tg. Mureș 1 x
Gaz metan — Jiul Petiila 1
C.S.M. Sibiu — Clujana 1

borareâ între centre și asociațiile 
sportive din regiune, care pot fi de un 
real ajutor în depistarea elementelor 
talentate. Mai ales că. Ia rîndul lor, 
centrele vor da prioritate acestor a- 
sociații la repartizarea juniorilor a- 
junșl la limita de vîrstă.

Spre deosebire de metodele de lu
cru folosite pînă în prezent în mun
ca de selecție și instruire a copiilor 
și în special a juniorilor, centrele 
înființate pe lîngă cluburile din cate
goria A își vor axa activitatea ex
clusiv pe necesitățile imediate și 
de perspectivă ale echipei de seniori 
de pe lîngă clubul care a luat ființă.

Procesul de instruire cu juniorii și 
copiii se va desfășura individual și 
pe grupe (în funcție de activitatea 
lor școlară sau profesională) sub con
ducerea unora din cei mai pricepuți 
antrenori. De altfel, un mare număr 
de antrenori cunoscuți, ca Steinbach, 
Filote, Mercea, Costea, Iuhas, Voi- 
nescu, Apolzan, Tătaru, St. Stăncu- 
lescu, Kluge, Catană, A. Dan, Silviu 
Avram, D. Bacinschi, Gh. Smărăndes- 
cu, N. Vîlcov ș.a. asigură de pe a- 
cum baza tehnico-metodică a pregă
tirii și perfecționării copiilor și ju
niorilor ce-i vor avea în grijă.

Pentru întărirea muncii practice 
în cadrul centrelor s-au dat indica
ții secțiilor și antrenorilor echipelor 
de seniori, ca, în mod organizat, cei 
mai valoroși jucători seniori (buni 
demonstranți) să participe 'efectiv la 
unele din antrenamentele centrelor, 
pe baza unei programări judicioase.

Cu tot entuziasmul cu care centre
le de copii și juniori și-au început 
activitatea, problema terenurilor 
constituie încă o greutate și spre re
zolvarea ei trebuie îndreptată toată 
atenția. Aceasta pentru faptul că în 
afara .centrelor înființate pe lîngă 
cluburile Știința Cluj, Steagul roșu 
Brașov, Dinamo, Steaua și Progresul 
București, care au sau pot amenaja 
în foarte scurt timp terenurile (nor
male sau reduse) necesare. în unele 
centre (Iași, Arad, Ploiești, Constan
ta, Oradea) vor trebui să se facă e- 
forturi pentru a se asigura copiilor 
și juniorilor cele mai bune condiții 
de desfășurare a activității.

In noile condiții (cu posibilități de 
îmbunătățire) se creează un cadru ex
celent de pregătire a juniorilor și 
copiilor, se poate asigura cu succes 
schimbul de mîine al fotbalului nos
tru.

i. BĂLĂNESCU 
antrenor federal

Consfătuire a Comisiei 
orășenești de fotbal

Comisia de fotbal a orașului Bucu
rești convoacă pentru vineri 11 iunie 
a. c. în sala „Cauciucul Quadrat" pe 
antrenorii, căpitanii de echipă și pre
ședinții secțiilor de fotbal din toate 
asociațiile sportive bucureștene cu e- 
chipe în campionatele orășenești de 
categoria I și a II-a.

Prezența obligatorie.

farul-J.S.K.A. Cerveno Dinamo Pitești — Szeged
Zname 2-1 (2-1)

CONSTANȚA, 9 (prin telefon). — 
Costică Toma, noul antrenor al Fa
rului, a introdus cu mult curaj în 
acest meci cîteva elemente tinere, 
în special în linia ofensivă. Acești 
jucători au adus un plus de vivaci
tate atacului constănțean, care a în
registrat o creștere substanțială a 
capacității de joc. De altfel, atacul a 
fost compartimentul „forte", Șoan- 
gher, Ologu și Kallo corespunzînd 
total. Trebuie să re
levăm și faptul
că echipa locală
a fost superioară 
oaspeților (care ocu
pă locul trei în cla
samentul campiona
tului bulgar) în ceea 
ce privește concepția de joc și 
a fost mult mai activă în fazele de 
finalizare. Pe scurt, în partida cu 
Ț.S.K.A. Cerveno Zname echipa Fa
rul a realizat un joc bun.

Cele 3 goluri au fost înscrise ast
fel : în min. 2, Stancu în luptă cu 
Nikodimov înscrie în proprie poartă; 
în min. 19 Kallo centrează prelun
gind o pasă a lui Ologu la Pleșa și 
acesta, din voii înscrie la colț: 1—-1, 
în min. 31 Șoangher îl servește ex
celent pe Mănescu, care face o cursă 
scurtă și înscrie ; 2—1, scor cu care 
s-a încheiat partida.

Arbitrul Vasile Pădureanu — 
București a condus echipele :

FARUL: Plică — Costin, Stancu, 
Tilvescu, Neacșu (Constantinescu) — 
Zamfir, Pleșa — Ologu (Tănase), 
Kallo, Balint (Șoangher), Mănescu.

Ț.S.K.A.: Iordanov — Mihailov, 
Kovacek, Marincev, Stankov — Pe- 
tev, Rankov — Cianev, Nikodimov, 
Dimitrov, Panov

LIVIU BRUCKNER-coresp.

MECIURI 
AMICALE

Ultimele pregătiri ale Rapidului 
pentru finala „C. C. E.“ la volei

Imagine de la meciul de antrenament de ieri: mingea puternic lovită de 
H. Nicolau (Rapid) a întîlnit blocajul selecționatei divizionare

Minerul Lupeni — Recolta Cărei 1 x
Metalul Tîrgoviște — C.F.R. Pașcani 1
C.F.R. Roșiori — Poiana Cîmpina 1 2
Flacăra Moreni — Știința București 1 2

• Crește neîncetat numărul autoturismelor atribuite la 
sistemele Loto-Pronosport. Și este normal să fie așa, cînd 
la fiecare tragere sau concurs special se atribuie alte zeci 
și zeci de autoturisme. La loz plio (seriile speciale) fie
care serie conține cîte 5 autoturisme. Săptămînă de săp- 
tămînă acestea sînt acordate partidpanților.

Premiatul pe care vi-1 prezentăm în fotografie este 
RADONI PAVEL din Hațeg care a obținut cîștigul cel 
mare „Un autoturism" la loz plic.

PKONOEXPBES.

La tragerea concursului Pronoexpres nr. 23 din 9 iunie 
1965 au fost extrase din urnă următoarele numere :

38 3 23 25 14 13
Numere de rezervă : 17 9
Fond de premii : 503.280 lei.
Tragerea următoare va avea loc miercuri 16 iunie 1965 la 

București.

LOTO

Premiile întregi șl sferturi de 1a tragerea Loto din 4 iunie 
1965.

Suplimentar 1:1 întreg x 52.906 lei; suplimentar H: 2 în
tregi x 19.238 lei și 3 sferturi X 4.809 lei; Categoria I; 1 x 
35.270 lei și 2 x 8.817 lei; Categoria a n-a : 11x3.847 lei și 11 
x 261 lei; Categoria am-a: 28x1.615 lei șl 19x403 lei; Cate
goria a rv-a: 48x846 lei și 58x211 lei; Categoria a V-a: 49x801 
tel șl 68x200 Iei; Categoria a Vl-a: 50x849 lei și 49x212 lei; 
Categoria a Vn-a: 175x257 lej șl 121x64 lei; Categoria a vm-a 
132x319 lei șl 134x79 lei.

Premiul suplimentar I Întreg e fost obținut de participan
tul Mihai Oprea din Giurgiu, regiunea București.

Rubrică redactată >e Loto-Pronosporț.

(R. P. U.) 5-1 (1-1)
PITEȘTI, 9 (prin telefon). — înce

putul partidei lăsa să se întrevadă o 
victorie categorică a localnicilor - 
ceea ce, pînă la urmă, s-a și întîm- 
plat. După cîteva schimburi de mingi, 
în min. 3, Țurcan înscrie primul gol 
al gazdelor. Dar jocul începe să 
scadă din intensitate. Oaspeții se or 
ganizează mai bine, construiesc n 
tacuri din ce în ce mai periculoasa 
și reușesc să egaleze prin Csomor 

(min. 16). Repriza se
cundă începe mai fur
tunos. ’ Dinamo pune 
stăpînire pe joc, do
vedește o mai mare 
mobilitate, șuțează 
des la poartă. Calita

tea jocului crește. Ca urmare, în min. 
48 C. Ionescu înscrie în urma unei faze 
de toată frumusețea: 2—1. După pre
luarea conducerii, echipa din Pitești 
se instalează în jumătatea de teren 
a oaspeților și bombardează tot nai 
des poarta Iui Toth. Fiind mai e 
ficace în atac, Dinamo își mărește 
avantajul prin Țîrcovnicu (min. 63). 
Sloenescu (min 66 din 11 m), iar 
C. Ionescu (min. 78) stabilește scorul 
final.

Arbitrul Al. Pîrvu — București. » 
condus bine echipele ;

DINAMO : Niculescu — Radu, Iile 
Stelian, Stoenescu, Badea — Țîrcov 
nicu, Varga — C. Ionescu, Țurcan 
(min. 79 Dobrin), Naghi, David.

SZEGED: Toth — Cserko (min 46 
Varmely), Kiirtosi, Kovari — Dez- 
sofi, Pataki — Csbmor (min. 46 Sze- 
keles), Remenyik, Nemes, Gilicz. 
Arato I min. 46 Linka!

AL. MOMETE și M. ȘERBÂNOIU 
■' coresp.

Foto : A. Neagu
Campioana noastră masculină de 

volei, Rapid București, părăsește azi 
Capitala, plecînd )a Bruxelles, unde 
duminică va susține finala „C.C.E.", 
luptînd pentru a treia oară cu Mi- 
nior Pernik. Le urăm feroviarilor 
„drum bun" și „succes" I Credem 
ferm că vor obține victoria în me
ciul din Belgia. Și credem și mai 
mult încă după evoluția lor din par
tida de ultimă verificare, jucată ieri 
în Giulești. Rapidiștii au avut par
teneră de antrenament Selecționata 
divizionară, alcătuită în vederea tur
neului de la Leipzig, de care, manl- 
festînd o deosebită dispoziție de joc 
și o coeziune aproape fără fisură, au 
dispus cu 4—1 (11, 10, 4, 4, — 10). 
In jocul Selecționatei — slabă și 
chiar foarte slabă comportarea ridi
cătorilor - coordonatori, nesatisfăcă
toare — în general — mișcarea în 
teren, dar în special activitatea de
fensivă pe linia de fund și între 
centri. Este capitolul asupra căruia 
în pregătirea Selecționatei, socotim 
necesar să se stăruie mai mult.

Au jucat formațiile:

RAPID : Grigoroviel, Nicolau, Fe- 
rariu (Mincev), Plocon (Ardelea), 
Bărbuță (Pavel), Drăgan.

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ: 
Poroșnicu (Szocs), Tîrlici (Coste, 
Szocs), Cozonici, (Stoian), Derzei, 
(Coste), Schreiber, Ganciu (Cozo
nici).

- C. F. —



Lucrările celui de al 25-lea Congres 
al Federației internaționale de schi

MAMAIA, 9 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — Cel de al 25-lea 
Congres, jubiliar, al Federației inter
naționale de schi (F.I.S.), început 
miercuri dimineața, a adoptat în pri
ma zi a lucrărilor hotărîri privind e- 
diția 1966 a campionatelor mondiale. 
Astfel, au fost aprobate, în unanimi
tate, rapoartele prezentate de Comi
siile de organizare — Portillo (Chile) 
pentru probele alpine și Oslo (Norve
gia) pentru probele nordice. De ase
menea, s-a aprobat programul pe zile 
și pe probe al acestor întreceri, pre
cum și componența nominală a jurii
lor care vor funcționa la probele pre
văzute în programul confruntărilor 
pentru titlurile supreme din 1966.

în continuare, congresul a discutat 
problema probelor de schi din cadrul 
Jocurilor Olimpice de iarnă de la 
Grenoble (Franța) din 1968, pe baza

rapoartelor prezentate de Comisia de 
organizare. De asemenea, au fost dez
bătute chestiuni legate de probele de 
schi din cadrul Jocurilor Olimpice de 
iarnă din 1972, precum și din cadrul 
campionatelor mondiale de schi din 
1970.

în ceea ce privește Jocurile Olim
pice, s-a propus o ordine de prefe
rință, care să fie recomandată Comite
tului Internațional Olimpic (C.I.O.) 
cînd acest organism va alege locali
tatea gazdă a Jocurilor Olimpice de 
iarnă din 1972. După cum se știe, 
cinstea de a fi gazda Olimpiadei 
„albe” din 1972 și-o dispută în pre
zent orașele Banff (Canada), Lahti 
(Finlanda) și Sapporo (Japonia). în 
cursul zilei de joi se va lua o decizie 
defintivă în această problemă.

în cursul lucrărilor de miercuri ale 
congresului s-au mai purtat discuții

Echipele U.R.S.S. și Iugoslaviei își dispută titlul
de ^campioană a Europei la baschet
România a învins Suedia cu 86-60

in problema relațiilor Federației in
ternaționale de schi cu Comitetul In
ternațional Olimpic, menționîndu-se 
făptui că în perioada care a trecut 
de la ultimul congres al F.I.S., preșe
dintele Federației internaționale de 
schi, dl. Mark Hodler, a devenjt 
membru al C.I.O. în sfîrșit, a fost 
dezbătută chestiunea statutului de a- 
matori în schi, menținîndu-se preve
derile în vigoare.

Congresul își continuă lucrările în 
cursul zilei de joi.

★
Participanții la lucrările Congresu

lui Federației internaționale de schi 
au vizitat în aceste zile G.A.S. Mur- 
fatlar, Cetatea Istria, interesîndu-se 
îndeaproape atît de realizările oame
nilor muncii din regiunea Dobrogea, 
cît și de trecutul istoric al locurilor 
dobrogene. Miercuri seara, la res
taurantul „Perla” din Eforie, Comi
tetul Olimpic Român a oferit un cok- 
teil în cinstea participanților la Con
gresul F.l.S

GH. RUSSU ȘIRIANU

IU RUMOA A 3-a A CAMPIONAIMI EUROPEAN DE ȘAN

R. P. ROMÂNĂ-R. F. GERMANĂ 6-4
HAMBURG 9 (prin telefon). — In a 

treia rundă a finalei, echipa României 
a jucat cu formația tării gazdă, R.F. 
Germană. Luptînd cu o deosebită te
nacitate, șahiștii români n-au lăsat 
nici o șansă adversarilor lor. La pri
ma masă a meciului. Florin Gheor
ghiu l-a adus în poziție pierdută pe 
reputatul mare maestru W. Unzicker, 
obligat să se recunoască învins îna
intea epuizării celor 5 ore de joc. 
De asemenea, o victorie prețioasă 
a fost obținută de Iuliu Szabo, care 
a dispus de Trâger. Avansul de 2 
puncte a fost menținut de echipa ro
mână pînă la sfîrșit, celelalte parti
de fiind remizate : Ciocîltea—Leh

man, Ghitescu—Pfleger, Radovici — 
Hecht, Gilnsberger—Teschner, Stan- 
ciu—KSssler, Pavlov—Hubner, Botez 
—Weisse și Voiculescu — Besser, 
Scor general : 6—4 pentru echipa Ro
mâniei.

Celelalte două meciuri ale runcei 
nu s-au încheiat nici după reluarea 
partidelor întrerupte. Echipa U.R.S.S.

are avans de un punct asupra for
mației iugoslave, prin victoria lui 
Averbach la Udovcici, la celelalte 
mese înregistrîndu-se rezultate de 
remiză: 5—4 (1). O partidă continuă, 
cea dintre Korcinoi și Matanovici, 
în care jucătorul sovietic deține doi 
pioni în schimbul calității. Șahiștii 
olandezi au opus o rezistentă neaș
teptată în fața celor maghiari, care 
conduc și ei doar cu un punct: Un
garia—Olanda 5—4 (1). La întrerupe
re, maghiarul Pogacs are un pion în 
plus la Hartos.

Clasament după trei runde i 
U.R.S.S. 19% (1), Ungaria 16% (1),
Iugoslavia 16, ROMÂNIA 13%> 
R.F. Germană ll*/2. Olanda 11 (1).
In următoarea zi de joc, echipa Ro
mâniei întîlnește pe cea a Iugosla
viei.

★
La închiderea ediției ne-au parve

nit rezultatele meciurilor întrerupte: 
U.R.S.S. — Iugoslavia 6—4 și Un
garia — Olanda 6—4.

1 MOSCOVA, 9 (prin telefon). — 
-Jocurile semifinale ale cetei de a 14-a 

-'A 'ediții a Campionatului european de 
.baschet syau încheiat în majoritatea 
cazurilor i'u scoruri strînse. Două din- 

< tre partide (R. D. Germană—Spania 
și Izrael—Grecia) au necesitat chiar 

( prelungiri. Nu au lipsit nici surpri
za zele : Cehoslovacia a fost învinsă de

11—12 : Spania — Finlanda, 9—10 : 
R.D. Germană—Franța, 7—8 : Ceho
slovacia—Grecia, 5—6 : Bulgaria — 
Izrael, 3—4 : Polonia — Italia, 1—2: 
U.R.S.S.—Iugoslavia.

prof. O. DIMITRIU

Bulgaria, iar Ungaria de R. F. Ger
mană, ultima devenind astfel adver
sara echipei noastre în meciul de joi 
pentru locurile 13—14.

Reprezentativa României a întîlnit 
Suedia, de care a dispus cu scorul de 
86—60 (43—23). Formația română a 
condus în permanență, datorită — în 
special — preciziei în aruncările de la 
semidistanță. Punctele echipei noastre 
au fost înscrise de Demian 9, Nova- 
cek 9, Popovici 4, Nosievici 10, Cr. 
Popescu 17, Novac 4, Spiridon 8, 
Albu 10, lonescu 15.

Iată și celelalte rezultate : R. F. 
Germană—Ungaria 53—52 (30—21), 
R. D. Germană—Spania 78—76 (34— 
31, 69—69), Franța—Finlanda 55—42 
(24—25), Izrael—Grecia 69—67 (40— 
30, 61—61), Bulgaria—Cehoslovacia 
77—70 (37-25), U.R.S.S—Polonia 
75—61 (37—22), Iugoslavia—Italia 
83—82 (50—41).

în urma acestor rezultate au fost 
stabilite meciurile care vor decide cla
samentul final al campionatului. Par
tidele vor avea loc joi, astfel : pentru 
locurile 15—16 : Ungaria—Suedia ; 
13—14 : România — R.F, Germană,

Noutăți din handbal
Ediția din 1967 a campionatului 

mondial de handbal masculin se va 
desfășura în Suedia, în luna ianuarie. 
Cum în turneul final vor avea drep
tul să joace numai 16 echipe și cum 
federația suedeză contează pe 30 de 
țări înscrise, înseamnă că vor fi or
ganizate jocuri preliminare (de care 
vor fi exceptate România — ca de
ținătoare a titlului mondial — și Sue
dia — ca i țară organizatoare).

Interesul pentru această ediție a în
ceput să se manifeste în Suedia încă 
de pe acum. Dovadă că pentru or
ganizarea celor patru grupe ale tur
neului final s-au oferit nu mai puțin 
de 29 de orașe 1

★
Selecționata feminină de handbal a 

Uniunii Sovietice a întreprins recent 
un turneu în R. D. Germană. în ul
tima întilnire, handbalistele sovietice 
au evoluat în compania echipei repie- 
zentative a R. D. Germane, în sala 
Dinamo din Berlin. Oaspetele au ob
ținut victoria cu scorul de 8—4 (4—3).

S-A TRAS
(Urmare din pag. 1) 

atmosfera ce se crease in jurul româ
nilor cu privire la dîrzema cu care 
au știut să lupte și să apere piesti- 
giul cîștigat de-a lungul anilor do 
sportivii români. Stoiciu a ocupat un 
loc IV, după ce a eliminat pe rînd 
luptători de certă valoare printre care 
pe Fabra — Italia V. Bularca și N. 
Martinescu puteau obține și ei medalii 
dacă nu se pripeau în unele acțiuni, 
dacă ar fi lucrat mai atent și n-ar 
fi comis cîteva erori de ordin tactic.

Cu ocazia mesei prietenești oferită 
de primăria orașului Tampere 'și fe
derația de lupte finlandeză am cules 
cîteva impresii privind campionatele 
și prezența acestora în orașul Tam
pere — gazda ediției „mondialelor" 
din acest an :

Esko Kosilla, președintele federa
ției finlandeze de lupte : „V-am de
clarat cu două zile înainte că spor
tivii români se vor comporta la înăl
țime. Cîștigarea unei medalii de aur, 
a unui loc IV și a unui mare număr 
de puncte confirmă pe deplin antici ■ 
parea mea. Mi-au plăcut mult spor
tivii I. Cernea și Gh. Stoiciu. Ei au 
luptat cu mult curai și voință. Sini 
sigur că la dv. acasă, în 1967, c'nd 
veți organiza campionatele mondiale 
de lupte greco-romane, veți realiza 
fi mai mult. Aveți oameni hotărîți. 
curajoși și talentat!".

M. Seifert, redactor de specialitate

CORTINA LA JAĂHALL

CALEIDOSCOP
DUPĂ ce a examinat 114 

mingi prezentate de șapte 
fabrici engleze și două din 
străinătate, FIFA a hotă- 
rît ca finalele campionatu
lui mondial de fotbal să 
se desfășoare anul viitor 
cu mingile fabricate de fir
ma engleză Slazenger din 
Croydon.

BURT TALCOTT, mem
bru al Camerei reprezen
tanților S.U.A., a făcut u- 
nf dintre cele mai scur
te intervenții din istoria 
organului legislativ ameri
can cînd, luînd cuvîntul 
săptămîna trecută cu pri
lejul dezbaterilor asupra 
boxului profesionist, a ros
tit în total cinci cuvinte: 
„Domnule președinte bo
xul profesionist pute !“

italian al anului 1964 lui 
Franco Menichelli a prile
juit valorosului gimnast un 
frumos și aplaudat re
cital de măiestrie. în ca
drul unui concurs organi
zat la Milano. Cum era 
de așteptat, proaspătul 
campion al Europei a ocu
pat locul 
ridicat : 
Giovanni 
56,35 p.

I cu un punctaj
57,70, urmat de 

Carminucci cu

JOHN CHARLES antre
nor ! Intr-adevăr, cunoscu
tul jucător englez și-a ex
primat dorința de a se de
dica în viitor antrenora- 
tului, prima echipă de care 
urmează să se ocupe fiind 
Swansea Town — Tara Ga
lilor.

însoțit de unul
Coppi (în foto).

DOI PASIONAȚI suporteri ai recentului Tur ciclist 
al Italiei, nelipsiți de la nici o etapă a grelei întreeeri : 
fostul multiplu campion Gino Bartali, ‘ -
din fiii regretatului Fausto

la „Deutsche Sport Echo" (R.D.G.) ; 
„Sincere felicitări pentru medalia de 
aur. Puteați însă realiza mai mult, cu 
puțină șansă și cu mai multă atenție 
din partea lui Martinescu și a lui Bu
larca".

Ion Corneanu, membru în biroul 
F.I.L.A., arbitru internațional : „Anul 
acesta campionatele mondiale s-au ri
dicat la un nivel foarte înalt. Alături 
de cei consacrați, la startul întreceri 
lor s-au prezentat numeroase elemente 
tinere, talentate, care au făcut „zile 
fripte" tuturor „senatorilor de drept". 
Mulți dintre luptătorii... pranostic.ați 
ca favoriți au fost fie. eliminați, fie 
puși în situația de a depune eforturi 
maxime pentru a cîștiga, sau a obține 
un rezultat de egalitate. De asemenea, 
pot să afirm că numărul procedeelot 
tehnice folosite a fost mai mare ca la 
toate edițiile anterioare, ceea ce a 
dat un plus de tehnicitate și valoare 
întrecerilor".

R. Castello, conducătorul lotu’ui 
italian de lupte : „Campionatele au 
fost reușite, cu excepția unor arbi
traje confuze, dar care n-au influen
țat rezultatele finale. Felicit pe spor
tivii români pentru frumoasa lor corn 
portare".

Și acum, dragi cititori, in continuare, 
pe scurt, spicuiri din presa finlan
deză.

KANSAN UUT1SET . „Întrecerile 
finale au fost viu disputate și la un 
nivel tehnic ridicat. Ele au eviden
țiat pregătirea temeinică, îndeosebi a 
rușilor și a românilor. De altfel, me
dalii de aur au cîștigat numai rusii 
și românii. Trebuie să învățăm din 
lipsuri și să luăm măsurile ce se cu
vin pentru viitor"

■ir
Bucuroși de succesul obținut de 

sportivii noștri, de aprecierile și elo
giile ce s-au adus luptătorilor români 
nu trebuie să uităm însă că în pregă
tirea și evoluția sportivilor noștri la 
„mondiale" au fost unele lacune, 
care trebuie grabnic înlăturate. Repre
zentativa noastră de lupte greco-ro
mane putea obține ușor locul II pe

națiuni dacă în primele tururi Gh. 
Popovici, FI. Ciorcilă și V. Bularca 
evoluau la valoarea lor, a pregătirii 
efectuate și, repet, dacă Martinescu 
și Stoiciu s-ar fi orientat mai atent 
pe saltea în întîlnirile decisive. Nu-i 
mai puțin adevărat însă că locul II la 
medalii de aur constituie un succes 
remarcabil.

ȘTIRI e REZULTATE
• Meciul de șah dintre marii maeș

tri Boris Spasski și Efim Gheller, con- 
tînd pentru semifinalele campionatu
lui mondial, s-a terminat înainte de 
consumarea celor 10 partide cuprinse 
în regulament. Obținînd remiza în 
partida a 7-a și cîștigînd-o pe a 8-a, 
Spasski a totalizat 5,5 puncte, față de
2.5 ale partenerului său, și a fost 
declarat învingător al acestei semifi
nale. Spasski este primul finalist al 
meciului care va desemna pe viitorul 
adversar al lui Tigran Petrosian, ac
tualul campion mondial. Cel de-al doi
lea finalist va fi cunoscut după dispu
tarea meciurilor Ivkov-Tal și Portisch- 
Larsen.

• In turul ciclist al Angliei, lide
rul a fost schimbat. După zece etape 
conduce polonezul Janiak cu 38 h
J4:00.0. Fostul lider, spaniolul Santa- ”, .. 
marina, se află pe locul doi, la 40 scc. 
Locul trei este ocupat de Zadrozni 
IR. P. Polonă) la 5:08,0. Etapa a ze
cea a fost câștigată de Bailey (Anglia), 
care a parcurs distanța de 170 km în 
4h 02 01.0

® La Sofia au continuat campiona
tele europene de haltere. Pe primul 
loc, la categoria pană s-a clasat polo
nezul Mieczislaw Novak — 365 kg. 
(110 plus 110 plus 145), urmat de com
patriotul sau Rudolf Kozlowski —
357.5 kg. Medalia de bronz a revenit 
sportivului bulgar Vasil Petkov cu 
S40 kg.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

DUPĂ K.O.-ul fulgeră
tor suferit din partea lui 
Casius Clay, boxerul Sonny 
Liston a cunoscut o nouă 
„înfrîngere“. Curtea Su
premă a statului New 
York a ordonat sechestra
rea averii sale pînă la con
curența sumei de 54.815 do
lari, cu titlu de garanție 
pentru daunele solicitate 
de o agenție de organi
zare a meciurilor. Aceas
ta l-a ' ' ‘
Liston 
pectat 
vedea 
ciuri 
Europa.

INMINAREA medaliei de 
aur a celui mai bun sportiv

CAMPIONATUL francez 
de decatlon s-a desfășurat 
săptămîna trecută în pre
zența... unui singur specta
tor. Văzîndu-1 gesticulînd 
entuziasmat în tribune, u- 
nul dintre oficiali l-a în
trebat care este atletul pe 
care-1 încurajează. „Urmă
resc prin radio cursa ci- 
clistă Bordeaux—Paris, a 
fost răspunsul. Anquetil 
este formidabil".

tr-un acvarium așezat lin
gă bazin. Jucătorii susțin 
că cele 21 de victorii con
secutive ale echipei sînt 
datorate... prezentei lui 
Johnny.

fața televizorului și și-a 
anunțat deciziile prin mi
crofon. Deciziile au fost 
prompte și corecte, iar me
ciul s-a desfășurat fără in
cidente.

dat în judecată 
pentru că nu a 
contractul ce 
un turneu de 
demonstrative

pe 
res- 
pre- 
me- 

în

deECHIPA americană
polo pe apă Wintrop 

Sharks are ca mascotă un 
delfin numit Johnny. 
Johnny este nelipsit de la 
meciurile echipei sale (chiar 

, cele jucate în deplasare), 
pe care Je urmărește din-.

FOTBALUL american a 
făcut numeroase victime a- 
tît în rîndul jucătorilor 
cît și al... arbitrilor. 
Pentru a pune la adăpost 
persoana arbitrului și a 
crea un climat mai paș
nic jocului, la Cleveland 
a fost experimentat cu 
succes un sistem original 
de arbitraj : arbitrul a ur
mărit jocul din cabină, în

CĂPITANUL echipei de 
fotbal F.C. Koln, Hans 
Schăfer, a susținut recent 
cel de al 700-lea meci în 
cadrul aceluiași club. 
Schăfer a fost de 37 dȘori 
selecționat în echipa 'na-, 
țională și este singurul 
jucător care a reprezeritat 
R.F.G. la trei ediții . ale 
campionatelor mondiale : 
1954. 1958. și 1962.

Lotul R. P. R. - S.
ANGERS, 9 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special. Radu Urzi- 
ceanu). — Astă-seară, în localitate a 
avut loc, după cum știți, meciul de 
verificare dintre lotul nostru de fot
bal și echipa S. C. Angers. La sfîrși- 
tul celor 90 de minute de joc tabela 
de marcaj arăta scorul de 3-1 (2-1) 
pentru formația noastră. Jocul a fost 
de bună factură tehnică și a dat po
sibilitate antrenorilor Oană și Covaci 
să verifice potențialul jucătorilor, pe 
care-i au în vedere la alcătuirea for
mației pentru jocul de duminică de 
la Lisabona.

Golurile au fost înscrise de Sorin 
Avram (min. 16), Sasu (min. 27 și 
70), iar pentru francezi Sziemczak

C. Angers 5-1 (2-1)
(min. 45, din lovitură liberă de la 
16 m prin zid;.

Echipa noastră a desfășurat un joc 
bun, mai ales după pauză cînd a do
minat net.

Au jucat : Haidu — Popa, Hălmă- 
geanu, C. Dan, Greavu — Ghergheli 
(Iancu), Nunweiller III — Pîrcălab, 
Mateianu, Sasu, Sorin Avram.

După pauză, Nunweiller III a luat 
locul lui Hălmăgeanu, care s-a resim
țit după întinderea suferită, iar D. Po
pescu a trecut mijlocaș stînga. Gher
gheli s-a accidentat în min. 38 și nu 
este sigură participarea lui la jocul de 
duminică.

Dată fiind ora tîrzie la care tele
fonez, voi reveni cu amănunte pentru 
ediția viitoare.
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