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rivim cu încredere : Sportivi 
iromâni

;pre viitor
ondiții tot mai bune

la regata
Stockholm

și Sport din R. P. Română
un luat cunoștință cu profundă mîndrie și nespusă satisfacție 
prevederile înscrise în proiectele de Directive ale celui de-al 
lea Congres al partidului nostru. Din nou, oamenii muncii au 
ibilitate să constate grija sporită ce o acordă partidul pentru 
itinua dezvoltare a culturii țării pe măsura cerințelor epocii 
ialiste, pentru dezvoltarea bazei materiale a culturii fizice și 
rtului.
Pentru dezvoltarea bazei materiale a culturii fizice și sportului 
se arată în proiectul de Directive — se vor asigura investiții 
aproape 2 ori mai mari decît realizările din perioada 

il—1965, în scopul îmbunătățirii condițiilor materiale pentru 
cticarea diferitelor ramuri sportive".

’entru atenția deosebită ce o acordă partidul mișcării sportive 
noi sînlem hotăriți să răspundem cu noi succese 
sport, să îndeplinim obiectivele trasate de partid
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Sîmbătă și du
minică se va desfă
șura, La Stockholm, 
o importantă regată 
internațională 
caiac - canoe, 
startul probelor vor 
fi prezenți și cșia- 

canoiștii 
A. Igo- 

Sciot-

de 
La

pe terenurile 
și guvern.

DUMITRU IVAN
președinte al consiliului regional al UCFS —

u vom precupeți nici un efort
Dobrogea

Ai'r^ an, ca urmare a înțeleptei politici a partidului, și în 
fonul nostru s-au petrecut transformări structurale, el numărîndu- 

■gftăzi, printre cele mai frumoase ale țării. Bătrîna Cale a Gri- 
A, căre dintr-o înșiruire de maghernițe insalubre, urîte, s-a trans- 
■mat sub ochii noștri într-o mare arteră a orașului, demnă de ori- 
capitală a lumii, cartierul Bucureștii Noi — cu Parcul Copilului 

. — Șoseaua Ciulești — iată doar cîteva din realizările majore 
i raionul nostru, puse în slujba omului.

Cu inimile încărcate de plinul bucuriei am citit proiectele de Di- 
:tive ale Congresului al IV-lea al partidului, văzînd în ele un vast 
ograin de ridicare a patriei noastre socialiste pe noi culmi ale pro- 
gsului. Sportivii clubului Rapid, zecile de mii de membri ai ce- 
■ 37 de asociații sportive din raion, sînt hotăriți să nu precupe- 

’iscă nici un efort pentru aducerea la îndeplinire a mărețelor săr
ii care ne stau în față. In întîmpinarea celui de al IV-lea Con
es al partidului, eveniment de importanță istorică în viața popotu- 

nostru — ne străduim fără contenire pentru realizarea angaja- 
entelor luate.

Pe terenurile de sport, angrenați în competiții interne sau inter
zonale, luptăm cu dîrzenie pentru obținerea unor performanțe 

■■ valoare, la nivelul exigențelor și condițiilor create.

MIHAI VÎLCEANU
secretar coordonator

al clubului sportiv raional Rapid București

UNITE
ION TIIMU

MUNLELt, SOARELE, AERUL TARE AL ÎNÂLIIMILOR

SI TINEREȚEA

imagine cu valoare de simbol. Nici 
asprimea urcușului spre cresre, nici 

greutatea rucsacului nu pot fi stavile pentru 
cel ce vrea să respire aerul rece al înălți
milor, să-și scalde privirile în frumusețile 
neasemuite ale peisajului munților noștri.

ACTUALITATI
CANOTAJ. - Clubul sportiv șeolnr 

Capitală organizează luni 14 iunie, pe lacul 
Herăstrău, începind de la ora 8,30, un mare 
concurs popular de canotaj rezervat elevi- 
tor. Concursul, dotat cu cupe și diplome, 
este deschis numai elevilor începători.

Înscrierile se primesc pină sîmbătă, la se
diul clubului, de la stadionul Tineretului.

SPARTACHIADA. — In toate cele 63 de 
asoeiiații sportive din raionul Piatra Neamț 
au avut 102 întreceri în cadrul Spartachia- 
dei de vară. Pină în prezent, au fost angre- 

--------- nați in competiție peste 9000 de tineri 
la atletism, gimnastică, volei, hand
bal șl fotbal.

C. NEMTEANU — coresp.

ciștii și 
români : 
rov, A. 
nic, Șt. Pocora, A. 
Conțolenco, N. Te- 
rente, Ichim Lipa- 
lit, L. Calinov. 
Lotul nostru este 
însoțit de antreno
rul emerit Radu 
Hutan.CUCERITOARE

WWWWWW'

Atențiune! Copii!
M-am dus să văd eu oetiii mei... proprii. 2 206 de copii, ba chiar 

mai mulți, 200 de echipe de .speranțe" fotbalistice etc. etc. mi s-a 
părut, cam... hm! Ia să vedem, rni-arn zis, nu cumva găsesc ceva 
pentru „agendă* 7

Și am găsit.
Douăzeci și doi de copii il luaseră cu asalt pe profesorul Sturza.
— Noi citid jucăm 7 Că sintem tocmai din Andronache. Și se 

lave noapte...
— ...Și noi din Pantelimon ! Trebuie să „dăm* eu ei...
Și au fost „planificați" primii la rind.
Cifra anunțată Iunie eronată. Nu sînt. 2 200 ! Sînt peste 2 500 

copiii care vor trece prin „prima sită* a Cupei Steaua, iar pină la 
selecția finală mai sint cel puțin două examene.

— Pină acum, din 300, ciți am arbitrat, am ales 40 — mi-a spus 
Apolzan intre două... fluiere. Pasiune, dîrzenie, mai ales la cei mici.

știți cine antrenează două dir. echipele candidate la „Cupă” 7 
Țineți-vă bine ! Două profesoare ! Așadar...

Atențiune ! Copii !
Cluburi și asociatei ! Dați drumul la „centre" ! pe cei din Giur

giu, Oltenița și Boîintinu’ n-au vrut să-i primească cei de IR 
„Steaua", deși au plins in ette trei telegrame. Cieă să facă și echi
pele de-acolo ceutre.

Atențiune ! copii !
Echipe mari și miei, din toate literele alfabetului ! Nu mai 

după „consacrat!" dezumllați pe meridian și... paralele (rog puneți 
unde trebuie), eînd propriii dv. copii va trag de poale. Faceți un 

creșteți-i singuri. Că sint (auziți 7) cu miile. Și ie place fotbalul, de 
l-ar minea pe piine !

Atențiune ! copii !
Nu faceți treabă de paradă, oameni buni !
Nu începuturi spectaculoase și apoi... gata ! Continuați acțiunea, și azi, 

miine și la anul și... LA MULȚI ANI !

CICLISM, — Tinerii noștri pistarzi 
întreprind, între 12—22 iunie, un tur
neu in R.P. Bulgaria. Vor face de
plasarea Paul Soare, George Negoes- 
cu, Decebal Dumitrescu, Mircea 
ciman ș.a.

GIMNASTICA. — La sfîrșitul 
tămînii viitoare, echipele R.P. 
mâne susțin întîlniri internaționale, 
în ziua de 19 iunie selecționata mas
culină evoluează în compania echi
pei Norvegiei (exerciții liber alese), 
iar duminică 20 iunie selecționata fe
minină a . R.P. Române întîlnește e- 
chipa Olandei. Concursurile sțnt pro
gramate în Sala sporturilor din Con
stanta. Ambele întîlniri.constituie re
vanșa unor întreceri disputate anul 
trecut, în care victoria, a fost de par
tea gimnaștilor români.

fost 
mi-

mult inactivitatea din aceste zile de 
drum, deci! jocul de dimineața pină 
seara pe terenurile de tenis.

De fapt; nici nu este un paradox. 
Cu ani în urmă ne surprindea, poate, 
să citim că Fausto Coppi, se plimbă 
cu bicicleta în zilele 
Tur. Astăzi..

-— Continuitatea în 
■petiție este una din 
tru obțirterga performantei 
mai departe Țiriac. Este tocmai 
crețul" tenismenilor australieni, • care 
joacă luni de zile din turneu in tur
neu. Eiorț continuu, solicitare .mereu 
sporită. Pe Ițpy Emerson l-am văzut 
la Paris, jucțnd' mingi „de relaxare" 
după cinci seturi de luptă "în concurs. 
Nu voia să se oprească brusc din e- 
lort. Apoi, alergare in fata tribunelor 
din care de mult plecaseră specta
torii, iar la urmă, mișcări liniștitoare 
Așa se obține forma maximă, așa se 
fac rezultatele:...

Ne gîndim că victoriile lui Țiriac, 
din recentul său tur în occident, apar 
cu atît mai prețioase. Ele au fost ob
ținute intr-o perioadă a anului cînd 
așii tenisului sînt preocupați de a a- 
tinge punctul cel mai ridicat al for
mei sportive. Este „plin sezon".

— Care dintre adversari te-a impre
sionat cel mai muit ? am întrebat.

— Mulligltan. Cred că nu greșesc 
să spun

La Sibiu, noi centre f

aș-

de odihnă din

regim de corn- 
condițiile pen- 

spune 
„se-

alergati 
accentul 
efort și

ți

MIRCEA COSTEA

(Continuare în pag. a 3-a)

De fapt au 
mai mult de 5 
nule..

Trei zile am
teptat ca trenul, 
să-l aducă pe Ion 
Tiriac acasă, de 
dincolo de Alpi. 
In zorii zilei de 
joi, campionul nos
tru de tenis cobo
ra pe peroni.il Gă
rii de Nord. Iar la 
ora 9 punct, el' 
'schimba primele 
mingi cu vechiul 
său partener de

peri Constantin Năstase, pe te- 
cenlrai de la Progresul.

Nu vreau să pierd nici un meci 
neprezentare, in campionatul 
— ne spune apoi Țiriac, șter- 
i-și sudoarea cu prosopul aib. 
’u/ la care țin cel mai mult... 
mpionul d- la Lugano, finalis
te la Florența și Reggio Cala- 
semifinalistul de la Neapole — 

•rată toarte decis să-și apere cu 
t»ie titlul de 
l său...

Și nu ești
Ai să rizi...

R. P. ROMÂNĂ (TINERET)-JAPONIA
4-4 LA LUPTE LIBERE

Miine, pe lacul Snagov

„CUPA STEAUA"

campion al tării.

obosi: ?
M-a obosit mai câ el este cel mai aproape de

de inițiere in sport

Interviu luat de
RADU VOIA

(Continuare in pag. 4-a)

CONSTANȚA, 10 (prin telefon). — 
Partida de lupte libere dintre reprezen
tativa R. P. Române (tineret)—Japonia 
s-a încheiat cu tm rezultat de egalitate, 
întrecerile au fost de un bun nivel teh
nic, iar rezultatul luptătorilor români este 
valoros avînd în vedere faptul că oaspeții 
au prezentat o garnitură puternică în 
care au evoluat doi campioni mondiali.

Conform așteptărilor, la categoriile mici

oaspeții au fost mai bine pregătiți și eu 
un bagaj de cunoștințe tehnice mai bogat. 
Ei au și cucerit trei victorii. De la ca
tegoria 70 kg sportivii noștri au fost mai 
activi, au dovedit o mai bună 
tehnică, reușind să reducă din 
și astfel meciul să se încheie 
late. O impresie bună au lăsat 
noștri I. Herman, I. Chirilă și 
mara. eu-

Fu-

la caiac-canoe

De cîtva timp, antrenorii, tehnicienii 
profesorii de educație fizică din Sibiu 

rit preocupați de înființarea unui nu- 
ăr cît mai mare de centre de inițiere, 
u și fost organizate astfel de centre 
i atletism, volei, fotbal, gimnastică, 
stație, lupte și călărie.
Pină în prezent, la centrul de călă- 

e — sport cu tradiție în Sibiu — 42 
_spii între 13—15 ani se inițiază în 

ortul echilației. La fotbal s-au format 
echipe, dar în scurt timp numărul 

ir va ajunge la 30. Echipele își vor 
iispula întîietatea intr-un campionat de 
ilici. Meciurile vor avea loc în deschi- 
erea celor oficiale.

ILIE IONESCU 
corespondent

In pag. a 3-a

FOTBALUL TIMIȘOREAN

LA „MASA ROTUNDA‘
Printre participant» la discuții: 

BÎNDEA, ȘEFI II, DEHELEANU, 1OSIF COVACI, 
Șl ALTE CADRE DE SPECIALITATE DIN TIMIȘOARA

REUTER

pregăti re 
handicap 
la egali- 
luptătorii 
Al. Mar-

Ullimul, deși învins, a luptat 
rajos cu campionul mondial 
kuda.

Arbitrajele au fost bune.
Iată rezultatele : cat. 52 

— I. Focaru este învins prin 
de Yoshida; cat. 57 kg — Al. 
Marmara cedează la puncte 
fața lui Fukuda ; cat. 63 kg 
Al Radu pierde la puncte 
Tanaka ; cat. 70 kg — /. 
rilă învinge la puncte 
Morita; cat. 78 kg — I. 
pescu face meci nul cu 
riuki; cat. 87 kg — Gh.

kg 
tuș

în

’. la 
Chi- 

pe 
Po- 
llo- 

Ure- 
ianu termină la egalitate cu To- 
nomura ; cat. 97 kg — I. Her
man întrece la puncte pe Taki- 
sawa; cat. grea -— I. Balog 
cîștigă fă'ă adversar.

Fruntașii padeici ți pagaei 
— cu excepția fondiștiior 
care concurează in Suedia — 
»e întilnesc miine. pe apele

lacului Snagov, în cadrul 
concursului dotat cu „Cupa 
Steaua".

Competiția — un foarte 
bun prilej de pregătire — cu
prinde probele de K 1, 2 ți 
4 — fete (500 m), K. 1, 2, 
4 — băieți (1000 m), C 1 și 
C 2 (1000 n>). Primul start la 
ora 10.

CORNEL POPA—coresp.

peroni.il


tCOURI DUPĂ CONCURSUL INTERNAȚIONIL Dt SCRIMĂ

DE LA BUCUREȘTI )
, ț ' ■ ' * ;■

„Românii au confirmat clasa lor ridicată
H in floreta mondială11...»

Interviu cu dl. CARLO FILOGAMO, membru In Colegiul de arbitri al F.I.S.

Printre oaspeții noștri la concursul internațional de scrimă încheiat 
recent a fost și dl. Carlo Filogamo, membru în Colegiul de arbitri al 
Federației internaționale de scrimă. Personalitate marcantă în lumea scri
mei,. dl. Filogamo a fost nelipsit de la ultimele ediții ale campionatelor 
mondiale și J.O. La Olimpiada de vară de la Tokio, de pildă, reputatul 
specialist italian a deținut funcția de președinte al comisiei de arbitri.

Lă ooncursul internațional de la București, dl. Carlo Filogamo a 
condus? o iserie de meciuri, de fapt cele mai importante. La sfîrșitul 
concursului l-am rugat pe oaspetele italian să ne răspundă la cîteva în
trebări.

— Dv. i-ați văzut în repetate rînduri pe scrimefti noștri fruntași. 
* Cel mâi recent, la Tokio, cu prilejul J.O., unde, din păcate, aceștia 

niț. prea au strălucit. De atunci au trecut însă aproape 7 luni...
— ...timp în care scrimerii dv. și in special concurența la probele

'de floretă, au făcut un evident progres, așa cum a arătat concursul in
ternațional de la București, cel mai mare din actualul sezon și ultimul 
de proporții înaintea „mondialelor". Pentru mine, românii n-au fost o 
surpriză. La drept vorbind, ei n-au făcut decît să confirme clasa lor 
ridicată în floreta mondială. Bilanțul e remarcabil: floretistele dv. au 
ocupat locul 2, după Uniunea Sovietică si înaintea Ungariei, campioană 
olimpică; floietiștii au întrecut toate echipele, inclusiv „4"-ul U.R.S.S., 
medaliat cu aur la Tokio. i «

— Am dori să aflăm părerea dv. și cu priții# la Comportarea 
șcrimerilor noștri în probele de spadă și sabie, la perspectivele lor...
— „Spada" și „sabia" s-au... căzut mai puțin. E drept, am remarcat 

câțiva trăgători — Sepeșiu, Moldanschi la spadă — dad. încă insuficient 
rodați. Le trebuie multe, cit mai multe concursuri internaționale in com
pania unor scrimeri formați, cu o bogată experiență.

Am să vă dezvălui și alt aspect: personal, cred . că selecția pentru 
«ceste două probe, în cazul dv., se face defectuos. Lă. spadă și sabie 
nici un antrenor n-ar trebui să mai lucreze cu tineri sub. 1,75—1,SO m. 
Deci, iată ce trebuie spadei și săbiei românești pentru a ieși în evidență 
pe plan internațional : o selecție mai riguroasă, orientată pe criterii de 
talie, de înălțime și o suită de concursuri internaționale, principalele căi 
către- progres. Asta este, desigur, părerea mea...

— Fiindcă ne aflăm la mai puțin de o lună distanță de campiona
tele mondiale, v-am ruga să apreciați care sînt șansele șcrimerilor 
români la această confruntare internațională ?
— E dificil de dat un răspuns, deoarece în scrimă, mai mult decît. 

în alte sporturi, oscilațiile de valoare sînt foarte frecvente. Totuși... Cred 
că la, flpreti băieți,, individual, francezul Magnați, pripcipplul favorit, va 
fi serios flancat de polonezii Franke și Skrudlik, de sovieticul Sveșnikov, 
dd!'austriacul Losert. In disduție, pentru un loc în prifnii șase, ar putea 
intra și trăgătorii români Mureșanu, Falb sau Drîmbă. Lq echipe, alături 
de Polonia, Franța și U.R.S.S., România, dacă echipa- va trage ca la 
.București, poate emite pretenții la un loc în primele trei,

La fete, individual, Ildiko Rejto, care a tras slab și la Comp și la 
Paris, în „Cupa Jantie‘, va avea adversare de temut în Galina Gorohova, 
Antonella Ragno, Giovanna Masciotta și floretistele dv. Olga Orban-Szabo 
ți Maria Vied. La echipe, Franța, candidată principală la locul 1, va 
trebui sa înfrunte puternicele reprezentative ale Ungariei, 'U.R.S.S., Italiei 
ți României. Dintre aceste echipe, după mine, se vor alege medaliatele... 

O ultimă întrebare : din cîte știm ați mai vizitat România, 
în 1958, cu prilejul Criteriului mondial de scrimă pentru tineret or
ganizat la București. Ce impresii ați cules la revederea cu țara 
noastră ?
— In cei 7 ani care au trecut de atunci, Romania și-a schimbat 

foarte mult înfățișarea. Am vizitat Bucurețtiul, Valea Prahovei, cîteva 
•orașe din țară, printre care și Ploieștiul. Amprenta noului îți lasă o 
impresie cuceritoare. Peste tot munca avîntată a poporului dv. harnic 

arată roadele. Vă felicit!
' interviu luat de TIBERIU STAMA

Echipa feminină a clubului Ști
ința București a reintrat în posesia 
titlului de campioană republicană, 
după cinci ani. Prima dată și-a în
scris numele pe tabloul de onoare al 
principalei competiții a handbalului 
nostru feminin în ediția 1959—1960. 
Acest succes a fost-urmat de un al

In Capitală s-au 
desfășurat întrece
rile pentru sfertu
rile de finală ale 
campionatului repu
blican individual 
masculin. Iată ordi
nea primilor clasați 
în cele cinci grupe: 

Grupa I:, Bondoc 
10, Segal și Ghindă 
9% Alexandra Ni- 
colau 9, Bardan ll/2

^<15 coiiciii-enți).
Grupa H: Astrahanțev 12, Țucă,- Ghlz- 

davu și Ilijin 11)1/2, Solomonovici 16% (15 
concurenți), /

Grupa III: Olteanu șl Erfleuș 12, A. 
Ionescu 10, Navon 9% (15 concurenți).

Grupa IV: M. Bălănei 121A, Pitpinic, 
Mateescu și David 12, Rodica Beicher 
11% (15 concurenți).

Grupa V : Berbecaru șl Ș. Teodorescu 
11, Chiricuță și Șircus 10, Andrițoiu 8V«, 
Griinberg 8, T. Radulescu 7Vi (16 concu
renți).

Conform regulamentului competiției, 
federația de șah urmează :Să stabilească 
pentru fiecare grupă numărul celor ca
lificați în semifinale.

★
S-au încheiat șl jocurile din grupele 

feminine :
Grupa I: Zări Karibian 10, Vera Zsig- 

mond 9V>, Hilda Petri 8, Elena Cuculca 
și Verona Radu « (7 concurente).

Grupa II : Veturia Simu 10. Aurelia 
Solomonovici 8’/a, Ana Apostolescu 8, 
Maria Boteanu 7, silvia Zamfirescu șl 
Miralena Marinescu 6% (12 concurentej.

Grupa III : Aura Teodorescu 8, Emilia 
Dima-Chiș, Domnița Sutiman și Aurora 
Batali 7%, Viorica Cernat «, Cornelia 
Voiculescu 5 (13 concurente).

T. NîCOÂRĂ, corespondent

DE MĂCAR m LA SrîRȘIT!
Credem că 

sînt necesare prea 
multe comentarii. 
Trebuie să treă'î 
că hotărît, cura
jos, la aplicarea 
noii orientări, la 
spunem nu pentru 
apropiat sau mai îndepărtat. Lucru
rile nu mai trebuie tărăgănate. Pînă 
la sfîrșitul turului mai sînt două eta
pe (se va disputa Ți prima etapă care 
a fost amânată). Nu este oare acum 
cel mai nimerit prilej de a arăta că, 
într-adevăr,, există toate posibilitățile 
pentru ca evoluții de genul celor con
semnate la ultima etapă să nu se mai 
repete? Nici măcar scuze că un anu
mit meci cere, „prudență" — pentru 
că de rezultatul obținut de una sau 
alta dintre echipe depinde titlul sau 
retrogradarea — nu poate fi va
labilă. Sîntem, e adevărat, aproape de 
sfîrșit, dar după cele două etape' de 
care aminteam vor urma alte... 11. 
Așa că. măcar acum, la sfîrșitul tu
rului, să răspundem integral actualelor 
cerințe. Va fi cea mai concludentă 
promisiune pentru... returul campio
natului republican !

DAN GÎRLEȘTEANU
• In campionatul republican de 

juniori s-au înregistrat următoarele 
rezultate_: Grivița Roșie — Gloria 

1 — Dinamo 3—9 ;

PUNCTE

Ultimele etape ale campionatului re
publican ne-au prilejuit — din păcate 
— multe observații critice cu privire 
la evoluția echipelor fruntașe. Angajate 
în lupta pentru titlu, primele formații 
ale riugbiului nostru neglijează dese
ori aspectul spectacular, jocul deschis, 
ofensiv. înaintea campionatului s-au 
făcut multe... promisiuni, dar ele au 
cam fost uitate pe parcurs. Se spune 
de fiecare dată, că este riscant să 
„deschizi" jocul ! Așa să fie ? Oare 
faptul că Dinamo — echipa conside
rată, pe bună dreptate, ca principala 
propagandistă a jocului deschis, mo
dern — conduce detașat în categoria 
A, nu spune nimic ?

Considerăm că pe această linie, a 
promovării jocului deschis, atît Dina
mo, cît și Grivița Roșie și Steaua ne 
pot oferi mult mai mult. Nu este vor
ba numai de a satisface plăcerea spec
tatorilor — deși și acesta este un fapt 
foarte important — ci, în primul rînd, 
de a traduce în viață indicațiile birou
lui federal și ale colegiului de antre
nori, de a contribui în tot mai mare 
măsură la ridicarea calitativă a rug- 
binlui nostru.

Trebuie să spunem că dacă Dinamo, 
Grivița Roșie, Steaua și — uneori — 
CSMS Iași și Știința Timișoara au mai 
avut, într-o .etapă sau alta, „sclipiri", 
perioade de joc bun, frumos și de ri
dicat nivel tehnic, alte echipe con
tinuă să se remarce numai prin clîrze- 
nie și combativitate — atribute valo
roase. dar cu totul insuficiente. Dacă 
Re referim doar la ultimele partide ale 
tsunpionaluiui, vom găsi o confirmare

totală a acestei aprecieri. Meciul Glo
ria—Știința Petroșeni a fost de o încîl- 
ceală și monotonie... exemplare. „îmi 
pare rău că n-am stat acasă ! Nu știu 
ce se întîmplă, dar n-am înțeles ce 
anume voia Gloria șt, cu atît mai 
puțin Știința. Un jo»c anost în care 
am văzut rugbi numai cîteva minute” 
— ne spunea antrenorul Toma Moldo
veana, căruia i-am cerut părerea des
pre această întîlnire. De la Cluj, cores
pondentul nostru ne-a transmis cam a- 
celeași aprecieri pe marginea partidei 
dintre Știința și Progresul. La Constan
ța, aceeași situație, deși atît Farul cît 
și CSMS Iași ne-au dovedit, altă dată, 
intenția de a ocoli jocul strict defensiv, 
interminabilele (și lipsite de orice efi
cacitate) trimiteri de balon în tușe etc.

O singură etapă nu poate, desigur, 
caracteriza nivelul general, al .partide
lor de rugbi. Ne amintim însă, că de 
foarte multă vreme, atunci cînd se fac 
referiri la lipsa de curaj în promova
rea jocului deschis, se repetă aceleași 
nune: Știința Petroșeni, Gloria, Con
structorul, Progresul... Să vedem ce a 
adus acestor formații orientarea către 
jocul închis (cu foarte rare excepții și 
atunci numai cînd întîlneau echipe mai 
slabe). Ștința Petroșeni ocupă locul 8 
și a înscris cek mai puține puncte (27 
în 9 partide) ; Gloria se află pe locul 
6. dar — cu un altfel de joc — putea 
să realizeze mai mult ; Constructorul și ___. ____
Progresul ocupă locurile 11 și, res- 29—0; Constructorul 
pectiv, 10! Așadar, în unele cazuri, în Steaua — Vulcan 16—6j^S.S:E. ^nr. 1 
loc să ducă la o consolidare a pozițiilor, 
jocul închis a apropiat diferite echipe 
de zona.,, retrogradării,

jocul inoderh. O 
un viitor mai

— Progresul 0—6; C.S-Ș. — Rapid 
52—3.

© In campionatul de calificare: C.S.S. 
II —■ I.P.G.G. 3—0 (neprezentare).
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CAMPIOANELE
Drumul spre tit

lu a fost destul de 
anevoios, pentru 
că Știința a avut 
de înfruntat can
didate cu pretenții 
justificate la primul loc 
mișoara, Rapid Bucureș 
Tg. Mureș), precum și 
valoroase (ca S.M. nr. 4 
Dar, studentele bucureștene 
au avut fluctuații pe 
cestui campionat — s-au 
mereu în plutonul fruntaș, 
9 ori pe locul I, de 7 ori pe 
II și de 2 ori pe locul II 
spre sfîrșitul campionatului și 
ales în turneul final a avut 
ternică revenire, care i-a asi 
primul loc.

In fotografie, lotul de 
care au disputat turneul final 
troșeni și Tr. Severin și care 
văzut îndeplinit visul : cupa, 
liile și tricourile de 
la stingă la dreapta, sus: 
emerit C. Popescu, Elena 
nu, losefina Ștefănescu, Erica 
Crista Cornișei, Aneta 

doilea, de data aceasta pe plan in
ternațional : Știința a ieșit învingă
toare în prima ediție (1960—61) a 
„Cupei campionilor europeni".

Maria Nicolae; jos: Zoe Zamfir 
Aurora Leonte, Carolina Cîrlig< 
Aurelia Szoko, Irina Naghi și I 
Ciceu.

Primele starturi internați^
Sferturile de finală

ale campionatului R. P. R. înotătorii noștri 
fruntași se pregătesc

intens pentru primele lor starturi ofi
ciale la concursurile internaționale des
fășurate în. aer liber. La sfîrșilul aces
tei luni (28—29 iunie), la Roma, va 
avea loc tradiționalul concurs dotat cu 
„Trofeul celor 7 coline", ce reunește 
sportivi din 20 de țări. Țara noastră 
va fi reprezentată de 4 înotători : V. 
Costa, A. Șoptereanu, VI. Moraru și 
T. Șerban. ,

e La întrecerile Diriarhoviadei de 
la Eger (15—22 iunie) participă și un 
grup restrîns de înotători, care cu
prinde, printre alții, pe E. Voicu, C. 
Balaban și C. Stănescu.

• Pentru săritorii noștri P. Decusea- 
ră și I. Ganea, săptămîna următoare

în aer liber
le rezervă un important concur; 
ternațional ce se va desfășura la 
gograd.

• Cîteva din rezultatele înregir 
la concursul de copii desfășurat rt 
la Oradea : BĂIEȚI — 100 m sf 
F. Hajek 1:28,2; 100 m liber : V./ 
1:16,0 ; 200 m bras : P. Sch\ 
8.-08,2; 50 m spate: R. Freund < 
50 m fluture : R. Freund 53,5 ; 5 
liber : I. Toth 36,8; 50 m bras 
Melan 48,0 ; 100 m bras : P. Sch\ 
1:25,3; FETE: 100 m fluture: 
briela Tonț 1:34,1 ; 100 m bras : 
zalia Vereș 1:33,4 ; 50 m bras : N 
Tamok 53,0 ; 50 m spate : Maria 
pesen 58,6 ; 100 m liber : Mar 
Cui 1:16.0; 100 m spate: Gab' 
Tonț 1:27,2.

Eleonora Roșianu și letiția Man (Stea 
au cîștigat proba de dubiu femei

Primul concurs 
al etapei finale a 
•campionatului re
publican de tenis se 

apropie de sfîrșit. După ce miercuri 
s-a încheiat proba de simplu femei, 
ieri după-amiază au fost cunoscute 
și cîștigătoarele probei de dublu fe
mei : Eleonora Roșianu—Letitia Man 
(Steaua). Multă lume acorda șanse 
mai -mari cuplului Iudit Dibar—Maria
na Ciogolea (Dinamo), o pereche mai 
ofensivă, cu jucătoare de valori apro
piate. Și, în tr-adevăt în cele două se
turi, dinamovistele au condus de fie
care dată -cu 5-3, pierzând însă cu 
5-7, 5-7. învinsele, în loc să acțione
ze cu fermitate, au așteptat ca adver
sarele lor să greșească, să cedeze. Și 
cum Eleonora Roșianu și Letiția Man 
au luptat din răsputeri, s-au „agățat” 
de fiecare minge, victoria le-a reve
nit meritat.

Tot ieri, spectatorii prezenți k 
renurile Progresul au avut ocazia 
vadă cvoluînd pe campionul n< 
Ion Țiriac, reîntors joi dimineaț; 
la Lugano. Deși obosit după aci 
călătorie, Țiriac și-a impus totuș 
perioritatea în partidele susținute 
a cîștigat primele ' seturi 
6-3) și conduce cu 8-2 (în al tr 
set) în meciul cu Serester, între 
din cauza întunericului. întrecere 
fi reluată astăzi. în semifinala 
blu bărbați, Țiriac și C. Năs*a~ 
eliminat pe Caralulis și Bardar 
6-2, 6-1, 6-1. în cealaltă semifii 
după patru ore de joc, Bosch și. 
rester au ieșit învingători împo 
cuplului Mărmureanu—Boaghe cu 
10-8, 2-6, 6-2, 6-3.

Astăzi campionatul continuă pe 
renurile Progresul, de la orele 
și 15.30.

TEATRUL „BĂRBII DELAVRANCEA”
prezintă în zilele de 12 și 13 iunie premiera pe țară

IUBESC PE AL 7-LEA
COMEDIE... CU PETREȘTI

de 
COMAN ȘOVA

IN DISTRIBUȚIE : Florin Piersic (de ia Teatrul Național 
„I. L. C’aragiale"), Rochea Popescu, Andreea Năsfăsescu, Ion 
Niciu, Stelian Cremenciuc, Dumitru Fedoreac, Arg*t 
C'aropol, Dumitri Dunea, Constantin Florescu, Dorina Lai<. 
Dimitrie Dumitru, Mihai Stan, Constantin Rășchitor, Doru 
Atanasiu, Emil Hosu, Vasile lehim, Voicu Jorj, Traian Păruș, 
Mihai Marsehos.

REGIA : Ion Simionescu.
SCENOGRAFIA : Elena Simirad-Munteanu.
MUZICA : Nicolce Kirculeseu - artist emerit.



TIMIȘOREAN
LA „MASA ROTUNDA1* TBAL

Mai multă combativitate!
prof. ION 1ONESCU — președintele colegiului de antrenori din 

comisia 'regională de fotbal :
| Nu avem o bază largă âe mase.
"••In campionatul orășenesc, 

acolo unde •— de fapt -— ar Trebui 
să se învețe «țjguc.-ni fotbalului, ju
cătorii sînt slab pregătiri, pentru că 
antrenamentele se lac de mîntuiaiă 
și numai de două ori pe săptămână. 
De vină sînt antrenorii acestor echipe, 
care dovedesc comoditate. Se simte 
însă și lipsa unui control mai eiicace 
din partea organelor locale ale UCPS 
și, îndeosebi, ale FwR. Fotbal.

La capi toiul „schimbului
miine" sîntem deficitari. La 50 

de echipe de seniori avem doar 20 
de formații de juniori. Și, din păcate, 
cu majoritatea echipelor de juniori 
existente se duce e muncă formală. 
La Știința, de .pildă, micii .fotbaliști 

c^ 't nev»,'iți să se -ocupe 
oR^ăt, să completeze foile

Lipsește
SH.VKI RINDEA — antrenor:

inițiativa!

de

de -eChipa- 
de arbitraj

etc. etc. Desigur veți întreba, de ce 
toate acestea ? Nu există decît un 
răspuns: dezinteres pentru cadrele 
tinere.

Ce propuneri am ? Să se acțio- 
• nete cu mai multă combativi

tate și șpirit de răspundere., să nu se 
mai cocoloșească lipsurile și să se ia 
măsuri cu mai multă promptitudine. 
Mă refer la unele abateri petrecute 
la clubul Șdiința, față de care con
siliu] regional UCFS nu a luat nici 
o măsură. Trebuie să se pună un 
accent deosebit ,pe echipele de copii, 
prin organizarea unor centre pe car
tiere, a -unor campionate școlare per
manente 4și nu ța veia intimplăriiț, 
și, in același timp, prin amenajarea 
terenurilor simple (Timișoara dis
pune de mult spațiu) în cartiere.

GHEORGHE
Timișoara :

Să se lucreze organizat!
IOSIF COVACI — secrâtoru'l asociqției; .sportive C.f.R. Timișoara i

V Multe din 
* • activitatea

I Vechil inter- 
“■• naționali ca

re ‘activează și azi 
in Timișoara nu au 
fost atrași in mun
ca de pregătire a 
juniorilor. De ce 1 
Lipsa de inițiativă 
și de preocupare 
a farurilor locale 
pentru cadrele ti
nere. (N. R Iniția
tiva .ar fi putut fi 
luată și de vechii 
internaționali). Sînt 
convins că fotbalul

Specialiști • ••
TEODORESCU —

timișorean ar da elemente valoroase 
pentru practicarea sportului.

Tineretul trebuie .atras spre
• fotbal t-țnaâ din șccrală. Si nu 

sc va greși de doc, dacă se va lucre 
chiar cu copiii de V-îrstsâ. preșcolară. 
•*3L O mai^bună organizare a acti- 

yHărții -va contribui la: dezvol
tarea fotbalului în orașul nbst.ru. tn 
-ce privește ridicarea nivelului tehnic, 
trebuie să arhiațesc că .«turnai pa.infr-o 
muncă asiduă, ptintr-o viață isfpantive 
corectă, jucătâfii pot aljunge ia mă
iestria fotbalistică.

m
metodist

vorbe
la cluhul sportiv orășenesc

lo-planu'l de activitate al forurilor 
cale. Și iată un exemplu : anul trecut 
s-a organizat un campionat „fulger", 
în cate tinerii jucători au susținut 7

cadrele care conduc 
fotbalistică din ora

șul nostru nu au calificarea cores
punzătoare și nu muncesc eu dra
goste. Ei fac, cum se zice, o muncă 
de mântuială, „Activitatea" lor se 
rezumă la cei 11 fotbaliști ai primei 
echipe. Și na e bine așa.

Redacția ziarului nostru a considerat utilă o discuție 
„la masa rotundă" despre unele probleme privind fotbalul 
din orașul Timișoara. Cu acest prilej, mai multi specialiști și 
antrenori, foști jucători internaționali, au participat la dis
cuțiile care au avut loc la subredacția noastră din Timișoara, 
lată întrebările la care ne-au răspuns interlocutorii noștri : 

i-«!■:

"B Cred că
• printre can - 

zele rămineiii In 
urmă a fotbalului 
timișorean .se aro
mară și unele greu
tăți materiale. Voi 
da cîteva exem
ple din bilanțul fi
nanciar al asocia
ției unde actrvez 
Din trei jocuri 
susținute pe .teren 
propriu am avut 
un beneficiu âe... 
173 lei. (N. R.

Comportarea slabă a echipei a deter
minat scăderea numărului de specta
tori). ta acest timp însă, a trebuit să 
plătim .arbitrilor de itușă din .București 
1282 lei. Iată, așadar, una din cauzele 
care ane-cEti -determinat să nu putem 
cumpăra intr-nn an Întreg decît 12 
mingi pentru <8 edhape -de fotfbal care 
activează în «cadrul asociației CUF.R 
Timișoara I De rae a avut formația 
noastră o comportare sub orice cri
tică ân campionat ? Dna .tfin cauze 
constă ân faptul >că echipa noastră 
are mai multe „moașe". Unii membri 
din conducerea asociației în loc să-și 
vadă de treburile lor administrative 
și de organizare, se ocupă numai de 
prima echipă. (N.R. Rezultatul s-a 
văzut; din „A* unde n activat acum 
cîțiva ani, C.F.R. Timișoara intră 
acum în... „C" Ș)-

Amuți trecut a .existat ân orașul 
nostru un centru cu 120 de 

copii și juniori. Azj, nimeni snu-i mai 
.•' '. ..ieste. La nai se lucrează, din 
păcate, la voia întîmplării. Competi
țiile școlar® se organizează „ad boc", 
pentru .a ândețilini un punct din

1. 0e ce a rămas în armă fotbalul
•; ' '■/. ' .• (• : f ' •

■Ț.T; T- ■ --D ’timișorean?
l

2. Considerați satisfăcătoare grija
ce se acordă schimbului de inline?

3. Ce propuneri aveți tie făcut?

meciuri în 8 zilg, iar în restiâ anului 
ei nu au mai jucat mici o .partidă! 

Pentru a ușura situația mate- 
riale a unor asociaiH sportive 

propun să se reducă taxele pentru 
legitimarea 'tinerilor Fotbaliști. Antre
norii și profesorii de edncalie -fizică 
(«chiar dacă nu sta specializați în 
fotbal) trgbuie Să lucreze cp mai 
mul!a tragere «de inimă si să âie ân 
primul țs5d buni educatori. 7

„Dacă nu semeni, nu ai de unde culege**
NICOLAE REUTER

De ce conducerile secțiilor ți unii 
antrenori nu se -consultă eu organele 
UCFS, iar federația de specialitate 
tratează unele probleme direct cu 
conducerile echipelor ?

Echipele mai mici nu se pre- 
■"^• ocitpă de creșterea tinerilor 
jucători, pentru că, îndată ce au un 
element de perspectivă, „echipele 
mari" ;pun mina pe CI. Bine — «și. 
spun conducețRe acestor echipe — 
noi creșțem jucători, dar măcar an
trenorul care se ocupă -de creștere.) 
tiw.rilor și dă elemente ște valoare 
să aîbîtep clașiricare corespunzăloere 
randamentului pe cared dă. (1NjR.

. l-.R.i-, ur trebur să. studieze această 
problemă). în special ,1a. munca șcu 
juniorii, antrenorii dovedesc multă 
comoditate, ©nii, ehiar, de față, nu 
participă Ia trialurile juniorilor, nu 
se deplasează în centrele din regiune 
unde se pot'depista "numeroase ele- 

; mente talentate și au studiază mate- 
: riale de specialitate. ^Ău rămas mtflt 
îri Urmă, trăind efifi1 amintiri... Mulți 

! antrenori sînt specialiști' în vorbe dar 
nu și în fapte ! Ei cunosc bine lipsu
rile altora, dar nu și le văd pe ale 
lor. \ .. Li '/. ■ -

impune' organizarea unor 
j campionate școlare pe categorii 
’ de'Ăiîrstă Ște 14 pînă la 16 ani și.de 
la 16 fe .TB ațți, ia Unor icompetiții de 
proșe,, emp, ar f| gCițpa regiunii", 
„Cupa orașelor" — rezervate numai 
jucătorilor din campionatele regio
nale,orășenești și raionale. Propun 
să se limiteze vîrsta de -transferare 
a jucătorilor. Multe -din echipele oră
șenești -sînt formate din jucători "vârst
nici care au activat în „A" 
și barează în -felul acesta 
spre afirmare al unor "tineri.

Iacredere, răbdare
VASILE DEHELEANU — antrenor :

■

și timp

antrenor :

1 Cinci sute de fotbaliști legitimați 
■■■•în orașul Timișoara constituie 

o cifră foar.Le mîaâ. Cauza? Tineretul 
nostru nu este îndrumat spre prac
ticarea fotbalului, pentru că multi 
din antrenorii și profesorii de edu
cație fizică.din localitate nu sînt buni 
pedagogi și se ocupă eu alte pro
bleme decît cu cele ale fotbalului. Hi 
aonsideră acest spdri drept o tram
bulină pentru „aranjarea" rinei si
tuata. Mă refer la munca educativă 
au fotbaliștii noștri. Ce măsuri a luat 
conducerea secției de fotbal a Științei 
iată de jucătorii Mihăilă, R. Lazăr, 
Cucu și alții care au o comportare 
nesportivă in viața de toate zilele 
și atrag după ei — în restaurante și 
,/caLe-barttri" — elemente tinere de 
perspectivă, ca Rege.p, Speriosp ș.a. ? 
Consiliul regional UCFS nu poate

"I 3n unele asociații sportive, re-
* lațiîle dintre conducerea aso

ciației; secția de fotbal, antrenor și 
jucători sînt prost înțelese. Jucătorii 
se adresează direct conducerii, și in
vers. -Ce rost mai are atunci an
trenorul ? După părerea unanimă a 
șpecialiș£Jlor,? un 
pună in aplicare ideile, .programul 

■șău de lucru, are nevoie de încre
dere din partea jucătorilor, de răb-

trage la răspunde
re conducerea clu
bului stifoța?
<2 Ua să răs- 
“'• punțj a-
ceasta întrebare aș dare .din partea conducerilor secțiilor 
începe cu un pro
verb : „dacă nu se
meni nu ai de unde 
culege". De lingă 
bei 500 de jucători 
legitimați ar tre
bui să avem 5 OOO

de juniori. Dar nu sînt... pențru eă- 
echipele de juniori nu au antrbnpri. .

Să căutăm mijloace eficiente 
“ pentru atragerea copiilor la 

fotbal. O minge aruncată în mijlocul 
copiilor, un instructor care să }e di
rijeze activitatea va contribui la atr&- 
gerea „puștilor" spre fotbal! ‘Ț

Aten tie echipelor sătești!
RUDOLF BURGER — antrenor :

"B Mulți fotbaliști valoroși de adJ-
• ușoară (Ciolac, Sepi, Pavlovici, 

Chiroiu ș.a.) din Timișoara, nu au 
fost de fapt... timișoreni. Ei au venit 
din satele din jurul Timișoarei și 
și-au perfecționat aici pregătirea. 
Spun acest lucru, pentru că sînt con
vins că azi există mai mulți tineri 
talentați decît în trecut. Dar, cine 
să-i depisteze ? Cit am fost lînăr am 
„ibătut drumul satelor" și am găsit 
elemente de perspectivă. Dar acum, 
antrenorii nu sînt cu ochii pe ele
mentele de la sate. Și e păcat ! 'N.R. 
Ce au de spus antrenorii mai tineri?)

Dorim programarea la Timi- 
șoara a unor echipe ,de pește 

hotare, de certă valoare, de la care 
să avem ce învăța.

ROȘIORI ,'fpri» 
telojen^), — Jocul, 
disputat miercuri, 
a plăcut doar în 
prima parte, .când s 
au itost create faze
de gol la ambele porți, faze rezolvate 
cu mult succes de Birtașu și Urziceanu, 
portarii celor două echipe.

Rapid a folosit pe : Urziceanu—Țu- 
tuianu, M-atroc, Danga, Tomescu—Dinu, 
lamaischi—Rugiubei, Dumitriu, Oble- 
menco, Kmus.
UN NOU MECI IN „CUPA BAL

CANICĂ"
La 16 iunie, la, Șkopljp, în Iugo

slavia, Fanil iConstanța va juca ® 
nouă partidă în .cadrul „Capei bal
canice" întâlnind formația locală Var- 
dar Skoplje.
SIMBĂTĂ, PARTIDĂ INTERNA

ȚIONALĂ ÎN CAPITALA
în vederea jocului .cu selecționata 

de tineret a Uniunii Sovietice pro
gramat la 16 iunie la Tbilisi, lotul 
nostru de tineret va susține sîmbătă 
o partidă de verificare pe stadionul 
Republicii în compania cunoscutei 
formații bulgare ȚlS.K.A. Cerveno 
Zname. Meciul va începe la ora 18.
PARTIDE AMICALE LA GIULEȘTI 

ȘI LA PROGRESUL
Așa cum s-a mai * ahunțat, dumi

nică dimineața, de lâ -Ora 10,30, pe 
stadionul Giulești va avea loc partida 
amicală Rapid—Dinamo Pitești. La 
aceeași oră va fi fluierat începutul 
meciului Prggresul—Dinamo București 
de pe stadionul Progresul.

Atentiuzie!

(Urmare din pag. 1)

.■Atenfiime ! tCopii !
Le trebuie cei mai buni antrenori. Să-i 

învețe de mici și bine. Am auzit că la 
lotul republican s-au desființat cursurile 
elementare* Sau, se desființează.

Dați-le -echipament pe măsură și mingi 
„de-adevărat” ! Nu ce „pică** de la ăi 
mari, ciurucuri.

■Atențiune 'Copil'!
După socoteala mea, dacă merge în 

ritmul ăsta, înoepînd din 1970, clidral 
Steaua le poate pune la dispoziție celor 
interesați fotbaliști clasa I, garnituri 
complete, plus rezerve, cu drept de joc 
imediat.

Numai că nu știu cine-o să mai aibă 
nevoie‘t? Dacă toate oluburile își lac 
pepiniere ‘proprii !...

lș>i Iac?

sau „B" 
diurnul

PRONOSPORT

Fotbalu-rămânerii în -uimă a 
otașul nostru o constituie și

cauzele 
lui din 
instruirea tehnică defectuoasă a ju
cătorilor. Antrenorii -se ocupă .prea 
puțin de tehnica individuală a fot
baliștilor, iar, la rîndul lor, jucătorii

antrenor, ca să-și nu exersează de loc trasul la poartă 
cu ambele picioare, driblingul și lo
vitura de la 11 metri. Sînt de părere 
că1 trebuie să se vorbească mai puțin 
despre acest sport; în schimb să se

și timp suficient pentru a-și pune în lucreze mai bine și mai mult pentru 
valoare obiectivele. Cred .că una din ca fotbalul să se joace bine.

Mai multă autoritate din partea antrenorilor
mg. GRAȚIAN SEPI — antrenor :

Cred că în conducerile secti- programarea întîl-
• ilor de fotbal trebuie să fie (țărilor de „pitici" 

promovați foști jucători de fotbal, deschiderea me- 
oameni' pnbppuți. Antrenorilor să li '.ciurilor oficiale și 
se întărească autoritatea prin răspun- itrfiiritcrrea a cel 
derea așupra comportării echipei, în pU(jn g centre de 
pregătirea “și educarea jucătorilor, in .copii în orașul Ti
ce privește angrenarea tinerilor 
jocul de fotbal propun: gratuitate 
toate meciurile pentru copiii între 8 
și 12 ani, acordarea unor mingi res
ponsabililor de străzi, blocuri etc. 
care să le pună la dispoziția copiilor,

în 
la

mișoara. Este utilă 
și popularizarea în 
presa locală a 
celor mai tineri 
totbali-ști, cu pers
pective.

Jucați neapărat la concursul "Prono
sport de duminică în programul căruia 
ligurează și meciul susținut de echipa 
țării noastre în eompania Portugaliei. 
Programul mai .cuprinde două meciuri- 
internaționale din cadrul preliminari
ilor campionatului mondial și nouă în
tâlniri din cadrul campionatului ca
tegoriei B.

Conatpletați-vă buletțnele din vreme.

PREMII ACORDATE DE LOTO- 
PRONOSPORT CU PRILEJUL DI

VERSELOR ACȚIUNI DE 
DUMINICĂ

*
Problemele expuse la „masa rotundă'* constituie o 

serioasă bază de plecare pentru rerned:erea lipsurilor 
semnalate în fotbalul timișorean. Propunerile tăcute 
trebuie să stea atîf în atenția forurilor de specialitate 
din Timișoara, cît și a Federației Române, de Fotbal.

Ne surprinde însă lipsa spiritului autocritic a! celor 
care au luat cuvîntul. Și, în mod firesc ne punem în
trebarea : Ce au făcut invitații noștri pînă !«, această 
discuție, pentru eliminarea lipsurilor semnalate?

★ ★
Cunoscînd mofiveie stagnării fotbalistice din orașul 

lor, specialiștii și cadrele calificate din orașul Timi
șoara au datoria să treacă de îndată la muncă in 
scopul, afirmării fotbalului bănățean și, implicit, al 
creșterii nivelului fotbalului nostru în general.

„Masă rotundă" consemnată de ION OCHSENFELD 
si PETRE ARCAi'T-coresp. reatonal.
Caricaturi de NEAGU RÂDULESCU

• La cursa «ciclistă „Cupa UCECOM" 
care începe duminică și se va desfășura 
pînă la 20 iunie a.c. LOTO-PRONO- 
SPORT atribuie: 1 motocicletă C.Z. 
175 cm3 cîștigătorului cursei și pre
mii pentru fiecare etapă. De aseme
nea se mai acordă participanților ca
douri ca : bidoane, «aci .de ciclism ș.a.

• Duminică 13 iunie, cu prilejul 
manifestărilor sportive organizate la 
stadionul Dinamo (din cadrul duminicii 
sportive), se vor acorda .premii specta
torilor posesori ai programelor de 
meci

Actorilor și ziariștilor care vor dis
puta un meci de fotbal, îi se vor atri
bui diverse cadouri.

• Echipelor de copii participante 
la întîlnirile de fotbal organizate de 
clubul „Steaua" li se vor atribui pre
mii .eonstînd în mingi de fotbal.

O Azi la ora 19 la agenția centrală 
LOTO-PRONOSPORT va avea loc o 
consfătuire cu participanții la Prono
sport unde se vor dezbate probleme 
legate de .acest sistem. Cu acest pri-

' lej, participanților le vor fi relatate 
aspecte de la meciul Internazionale— 
Benfica și din campionatul italian.

• Tragerea LOTO de azi va avea 
loc în orașul Oarei.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

nbst.ru
%25c8%2599i.de


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

MAMAIA, 10 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — Joi, sala Turist- 
Clubului din Mamaia a găzduit, în 
continuare lucrările Congresului Fede
rației Internationale de schi. După în
delungi discuții pe marginea diverse
lor propuneri (privind în special mo
dificarea unor puncte din Statutul Fe
derației internaționale de schi și din 
Keguiamentul competițiilor de schi), 
s-au luat o serie de hotărîri.

lată-le, redate pe scurt, pe cele mai 
importante :

— la probele de fond: s-au adop
tat hotărîri privind componenta juri
ilor. delimitarea spațiului de schimb 
la ștafete ;

— la sărituri: componenta juriilor, 
unele funcții ale arbitrilor, modul de 
arbitrai ;

— Ia probele alpine : măsuri de 
securitate pentru porțiunile dificile 
(plase de siguranță, dreptul de a se 
opri concurenții din cursă la apariția 
pericolelor), problema startului fals, a 
neprezentării la ora fixată la start, 
organizarea experimentală a probelor 
de slalom „la un fanion", precum și 
a slalomului cu manșe simultane ; se 
va permite pe viitor desfășurarea de 
probe „kilometru lansat", cu titlu ex
perimental, pentru a se putea elabora 
ulterior de către F.I.S. reguli de des
fășurate a acestor întreceri.

S-a stabilit, de asemenea, ordinea 
de preferință recomandată Comitetu
lui International Olimpic (în legătură 
cu probele de schi), privind alegerea

Aspect din timpul lucrărilor Congresului F.I.S.
localității care va găzdui Jocurile O- 
limpice de iarnă din 1972. în ordine : 
Banff (Canada), Lahti (Finlanda) și 
Sapporo (Japonia).

în calendarul internațional al pro
belor alpine, care urmează să fie de
finitivat și aprobat în ultima zi a 
lucrărilor Congresului, este prevăzut 
și concursul internațional dotat cu 
„Cupa Predeal", programat să se des
fășoare în zilele de 25—27 februarie 
1966, concursul fiind de categoria

I B. Iubitorii schiului din țara noas
tră vor avea astfel prilejul să urmă
rească în sezonul viitor un concurs 
alpin de mare anvergură care, cu si
guranță, se va bucura de o partici
pare valoroasă.

Cel de-al 25-lea Congres, jubiliar, 
al Federației internaționale de schi își 
va încheia lucrările în cursul zilei 
de vineri.

★
Un grup de participant la Con

gresul F. I. S. a vizitat joi dimineața 
Cetatea Istria. Pentru vineri, este pre
văzută o excursie de două zile cu mo
tonava Transilvania la Istanbul.

★
într-o pauză a lucrărilor Congre

sului Federației internaționale de schi, 
l-am rugat pe dl. STANLEY MULLIN 
(S.U.A.), vicepreședinte al F.I.S., să 
ne împărtășească impresiile sale des
pre șederea de cîteva zile la Mamaia. 
Iată ce ne-a spus domnia sa : „Sint 
încântat de ospitalitatea românească, 
despre care auzisem și înainte lucruri 
frumoase. Lucrările Congresului F.J.S. 
se bucură de o organizare excelentă, 
atît în ce privește sala propriu-zisă cit 
și posibilitățile tehnice oferite parti- 
cipanților. Am convingerea că în atari 
condiții participanții la Congres vor 
putea adopta hotărîri importante pen
tru continua dezvoltare a schiului 
mondial. Stațiunea Mamaia mi-a pro
dus o puternică impresie".

GH. RUSSU-ȘIRIANU

I PE SCURT i
l
I
I
l
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SOFIA

în ziua a treia a campionate
lor europene de haltere s-au 
desfășurat întrecerile pentru cu
cerirea titlului de campion la 
categoria ușoară. Pe primul loc 
s-a clasat polonezul Waldemar 
Baszanovski, care a realizat la 
cele trei stiluri 425 kg (130 
plus 132,5 plus 162.5).

I 
I 
I
I 
I

De pe terenurile de fotbal
BRAZILIA — ARGENTINA 0—0 șutat la Copenhaga selecționata Fin

landei cu 3—1.
ÎN „CUPA RAPPAN”

Echipele SC Leipzig și
Braziliei, a întîlnit la Rio de Janeiro, Bytom s-au întilnit 
într-un meci amical, reprezentativa Ar
gentinei. Meciul desfășurat pe sta
dionul Maracana s-a terminat la ega
litate: 0—0.

După ce a întrecut cu 5—0 echipa 
Belgiei și cu 2—0 pe cea a R. F. 
Germane, selecționata de fotbal a Polonea. 

pe terenul primei 
meci al finalei 

fotbal. Victoria a 
din R.D. Ger- 

3—ft (1—0).

DANEMARCA — FINLANDA 3—1

Echipa de fotbal a Danemarcei a 
întrecut într-un meci amical desfă-

formații în primul 
„Cupei Rappan' la 
revenit fotbaliștilor 
mană cu scorul de

• S-a stabilit ca cel de-al treilea 
meci dintre echipele Manchester Uni
ted și Ferencvaros, din cadrul semi
finalei „Cupei cupelor” la fotbal, să 
se dispute Ia Budapesta.

Campionatul european de șah
HAMBURG, 10 (prin telefon). — Șa

hiștii iugoslavi, clasați pe locul doi la 
ultima ediție a europenelor, au jucat cu 
deosebită forță în meciul cu echipa ro
mână, reușind să câștige 4 din cele 
10 partide : Iugoslavia—România 7-3 
(Ivkov—Gheorghiu */2—'A, Gligorici— 
Ciocîltea Matanovici—Ghițescu

—i/2, Matulovici—Radovici 1—0,
Parma—Giinsberger 1—0, Trifiinovici— 
Szabo */;—'/,,, Damianovici—Stanciu
ri2—'/■>, Udovcici—Pavlov 1—0, Cirici— 
Botez */s—l/s, Minici—Nacu 1—0).

Celelalte rezultate ale rundei : 
U.R.S.S.—Ungaria 6—4, R. F. Ger
mană—Olanda 5—3 (2). In clasament: 
U.R.S.S. 26*/2, Ungaria 21*/2, Iugo
slavia 21, R.F. Germană I6*/2 (2), Ro
mânia 16*/2, Olanda 14 (2).

Echipa română încheie primul tur 
al competiției, jucînd cu formația Un
gariei.

CU

5 minute
Ion Țiriac

(Urmare din pag. 1)

tipul tenistnanului complet. A cîșfigat 
la Roma in stil desâvlrșit, iar acum 
clleva iile i-a Învins și pe Emerson.

— Dar th Neapole ai fost foarte a- 
-proape de a-1 învinge la rîndul tău 
pe Mu High an I

— Da, am avut 4—2 In setul decisiv 
am

vă-

La
In 

zis :

șl 40—30 Am ezitat să atac și 
.pierdut..

— Cu B'ingert și Pietrangeli am 
zut însă că n-ai avut ezitări...

— Nu, Învățasem bine lecția. 
Lugano, Bungert a avut mecibol 
tata mea r6—5, 40 —30). Mi-am
D'j-te la fileu I... Si ele aici, Bungert 
n-a mai făcut nici o minge. Pe urmă 
cu Ullrich și Pietranaeli a lost din ce 
in ce mai ușor...

Să completăm că dincolo de fileu 
se aflau jucători prezenți în toate cla
samentele alcătuite de specialiști pen
tru cei mai buni tenismani din lume, 
pe 1964. Puncte prețioase în palma
resul. din ce în ce mai bogat, al cam
pionului de tenis al României

Baschetbaliștii sovietici campioni ai Europei
— Echipa României pe locul 13 —

MOSCOVA, 10 (prin telefon). — 
Finala campionatului european de 
baschet masculin, desfășurată între 
reprezentativele U.R.S.S. și Iugosla
viei, a prilejuit o partidă deosebit de 
echilibrată. Baschetbaliștii spvietici au 
condus majoritatea timpului, dar la 
diferențe de numai două-trei puncte. 
Mai mult chiar, în min. 30 scorul era 
favorabil formației iugoslave : 37—36. 
în ultimele cinci minute, superiorita
tea selecționatei U.R.S.S. în lupta sub 
panou _s-a dovedit hotărîtoare și ast
fel echipa sovietică a cîștigat cu 58— 
49 (29—25). De remarcat că princi
palul realizator al Iugoslaviei, Koraci, 
a fost excelent „ținut** 
decît 6 puncte.

Reprezentativa țării 
nit, în disputa pentru 
R. F. Germane pe 
di 74—63 (40—27). 
cu Suedia, au fost 
lorii. Baschetbaliștii 
dus în permanentă, 
nu a fost satisfăcătoare. în repriza se
cundă ei au fost vădit stînjeniți de a- 
părarea în „zonă" 
plus, unul dintre 
jucat din nou slab 
un coș !). Punctele 
au fost marcate de
3, lonescu 6, Alhn 14, Nosieuici 8, Cr. 
Popescu 16, Novacek 21.

Celelalte rezultate : Polonia—Italia 
86—70 (36—29), Bulgaria—Izrael 63— 
51 (29—21), Cehoslovacia — Grecia 
116—71 (55—29). Franța—R. D. Ger
mană 66—57 (29—28), Spania—Fin
landa 65—58 (29—29), Ungaria— 
Suedia 79—66 (37—34).

Clasamentul final al celei de a 14—a 
ediții a campionatului european 
1. U.R.S.S., 2. Iugoslavia, 3. Polonia. 
4. Italia, 5. Bulgaria, 6. Izrael, 7. Ce
hoslovacia, 8. Grecia, 9 Franța, IV 
R. D. Germană, 11. Spania, 12. Fin
landa, 13. România, 14. R. F. Germa 
nă, 15. Ungaria, 16. Suedia

și nu a înscris

noastre a întîl- 
locul

care a
Ca și 
folosiți 
români 
dar evoluția lor

13, echipa 
întrecut-o 
în meciul 
toți jucă- 
au con-

it adversarilor. în 
pivoți, Demian, a 
(nu a înscris nici 
formației române 

Spiridon 8, Nedef

SCRISOARE DIN

Fotbaliștii
5

bulyiiri

iau startul

în „preliminarii"

Ca participantă la finala ultimului cam
pionat mondial din Chile, reprezentati
va de fotbal a Bulgariei a fost desem
nată a fi cap de serie în preliminariile 
„Cupei Jules Rimet“ ediția 1966 și — 
după tnulte păreri — a avut marele „no- 
roc“ de a concura pentru finala din 
Anglia alături de Belgia și Izrael. A- 
ceste păreri pot fi considerate parțial 
juste, dacă ținem seama de faptul că 
în alte grupe lupta pentru obținerea ca
lificării este mult mai dificilă. Intr-ade
văr, pînă nu de mult, toată lumea era 
de acord că doar Bulgaria și Belgia pot 
emite reale pretenții de a face depla
sarea în Anglia (cu mai multe șanse 
pentru Bulgaria), Izraelal ne fiind luat în 
seamă. Dar după 3 mai. ziua în care la 
Bruxelles, Belgia a dispus cu mare difi
cultate de Izrael cu 1—0, unicul gol fi
ind realizat din penalti, toate calculele 
de pînă atunci au fost date peste cap.

Și, de unde pînă la meciul de la Bru
xelles intîlnirea Bulgaria — Izrael, care 
urmează să se dispute la Sofia la 13 iu
nie. era așteptată ca o... formalitate, 
acum, în preajma confruntării, ea este 
privită cu multă seriozitate.

Dar, să vedem cum au decurs pregă
tirile reprezentativei Bulgariei și să pre
zentăm formația care va fi aliniată. De 
la începutul lunii decembrie pregătirea 
naționalei a fost preluată de fostul an
trenor al reprezentativei Cehoslovaciei 
R. Vytlacll, care concomitent antrenează 
și echipa Levski Sofia. El este, totodată, 
selecționer unic, fiind secondat de P. 
Arghirov. Pînă în prezent, sub conduce
rea lui Vytlacil, echipa Bulgariei a sus
ținut patru meciuri amicale inter-țări,

prof. O. DIMITRIU

JAZY: Nou record
Atletul francez Michel Jazy, în exce

lentă formă la acest început de sezon 
atletic, continuă seria recordurilor. După 
ce săptămâna trecută a doborit recordul 
european la 5 000 m plat, Jazy a stabilit 
mieicuri seara, pe stadionul din Rennes, 
un nou record mondial în proba de o 
milă, cu timpul 3:53,6. El a corectat, ast
fel, cu o jumătate de secundă vechiul 
record deținut de australianul Peter 
Snell (3:54,1). înainte de start. Jazy a lă- 

i sat să se înțeleagă că va ataca recordul 
■ lui Snell, dacă pista va fi bună și trena 

va permite un ritm convenabil. Condi
țiile de concurs au fost ideale. De la

SOFIA
după cum urmează : cu Turcia la Istan
bul 0—o, cu Grecia la Atena 2—1, cu 
Turcia la Sofia 4—1 și cu Polonia la Cra
covia 1—1. In perioada de iarnă lotul lăr
git a fost supus unei pregătiri cores
punzătoare ia munte, iar mai tîrzlu în 
regiunile de sud, unde condițiile clima
terice erau mai favorabile. In toate par
tidele. de mai sus reprezentativa Bulga
riei a folosit aproape aceeași formație, 
laid pe cea care a evoluat la Cracovia: 
Boncev (Lokomotiv Plovdiv) — Metodiev 
(Lokomotiv Sofia), Penev (Ț.S.K.A. Cer- 
veno Zname), tv. Dimitrov (Lokomotiv 
Sofia), Gaganelov (Ț.S.K.A. Cerveno Zna- 
me) — Kitov (Spartak Sofia), Apostolov 
(Botev Plovdiv) — Diev (Spartak Plovdiv), 
Asparuhov (Levski), laklmov (Ț.S.K.A. 
Cerveno Zname), Deblrski (Lokomotiv 
Sofia). După cum se vede, naționala 
Bulgariei nu mai este alcătuită pe sche- 

ani în urmă 
fosta T.D.N.A, 
cu naționala), 
la 6—7 echipe, 
a antrenorilor 
formației. De

letal unei echipe (cu 
Ț.S.K.A Cerveno Zname, 
aproape că se confunda 
ea cuprinzînd jucători de 
Deci, principala sarcină 
constă în omogenizarea __ ________
altfel, lipsa de înțelegere în rîndul li
niei de atac, unde cei patru jucători 
sînt selecționați din tot atitea echipe 
de club, a făcut ca randamentul acestui 
compartiment să fie scăzut. Un exemplu 
elocvent : Asparuhov. considerat una
nim, și pe bună dreptate, ca fiind cel 
mai bun atacant bulgar la ora actuală 
șl golgeter al campionatului, in ultime
le două meciuri cu Turcia și Polonia 
aproape că nu s-a văzut. Linia fundași
lor este compartimentul cel mai bun,
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LONDRA

Alergătorul 
son a stabilit 
tării sale în 
parcurgînd distanța

englez Allan Simp- 
un nou record al 

proba de 1 milă, 
în 3:56,7.

HAVANA

al turneului

I 
I 
I
Iîn ultimul meci

pe care l-a întreprins în Cuba, ti/,,
echipa masculină de baschet £*
R. P. Chineze a întrecut c?. j

I
I

scorul de 63—60 
cubană.

o selecționată

HELSINKI

desfășurat un
Cu acest

La Helsinki s-a 
concurs de atletism, 
prilej, finlandezul Erki Musta- 
kari a realizat la săritura cu 
prăjina performanta de 4,95 m.

VARȘOVIA

Cursa ciclistă Varșovia—Lodz 
(140 km), la startul căreia s-au 
aliniat 163 de concurenți, s-a 
încheiat cu victoria lui Jan Ku- 
dra cu 3 h 55:32,0,

RIGA

In cadrul concursului interna
țional de 
polonezul 
gat proba 
cu 83,65
MASCULIN : 
(R.S.C.) 10,8; 
sas (U.R.S.S.),

atletism de la Riga. 
Ianusz Sidlo a cîșli- 
de
m.

aruncarea suliței 
Alte rezultate 
100 m : Bende 
lungime : Vaup- 

7,63 m : 800 m : 
Bulîșev (U.R.S.S.) 1:50,9; 5 000 
m : Orentas (U.R.S.S.) 14:09.4 ; 
prăjină: Osinski (R.P.P.) 4,60
m ; FEMININ : 100 m : Irina
Press 11,6 : înălțime : Kostenko 
1,65 m; 400 m: Jakova 56,4.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

mondial pe o milă
plecare. Kerveadou si
impus o alură foarte __  _ ...____
doilea tur. Wadoux este in frunte urinat 
de Bernard și Jazy. La intrarea în ulti
mul tur, Jazy .pleacă'* singur, acQuaU.;^. 
ultimii 400 de metri intr-un stîî ** 
sprinter.

Iată timpurile intermediare înregistrate 
de Jazy : 57,3 la 400 m : 1:50.5 la S00 m : 
2:57.4 la 1 ’00 m; 3:35,4 ta 1 500 m.

Clasamentul probei : 1. Jazy 3:53,0; 2. 
Verwoort 3:503; 3. Bernard 4:003; 4.
Nicolas 4:03,2; 5. Lurot 4:0«,0; t. Wadoux 
4:10,0 etc.

Jean Wadoux au 
vie. In cel de-al

far halfii se remarcă prin agresivitatea 
lor. ;

Dacă în meciurile internaționale ami
cale reprezentativa Bulgariei a dat în 
linii mari satisfacție și lotul părea ca 
merge spre bine, acum, în ajunul în- 
tilnirii cu Izrael, antrenorul Vytlacll 
este nevoit să opereze Importante modi
ficări în echipă. Portarul Deianov, care 
in meciurile din Turcia și Grecia a apă
rat excepțional, în prezent manifestă 
multă nesiguranță, fapt pentru care la 
Cracovia - ’ ' ' - • - -
Dar cum 
cea mai 
nicâ sd 
Cu mult , _ ________ ____ ______ __ _____
portă Metodiev, locul lui urmînâ să fie 
ocupat de Vasilev (Ț.S.K.A. Cerveno 
Zname). Atacul continuă să, constituie o 
problemă serioasă. In locul lui lukimov, 
accidentat, a fost inclus în echipă lan- 
clo Dimitrov de la Beroe Stara Zagora. 
Pe de altă parte și extrema stingă Debîrski 
se aRd în declin de forma, și c proba
bil că Al. Kostov de la Levski să debu
teze în națională. Aceste modificări crea- 
ză multe neplăceri selecționerului, întru- 
cît survin in ajunul meciului cu Izrael 
și nu mai e timp ca echipa să fie roda
tă sau să susțină meciuri de verificare. 
După antrenamentul de miercuri, efec
tuat in compania unei echipe din cam
pionatul orășenesc, iată formația pro
babilă care va fi aliniată pe stadio
nul „Slavia" din Sofia : Boncev (Mi
hailov) — Vasilev, Penev, Iv. Dimitrov, 
Gaganelov, Kitov, Apostoljv—Diev, As- 
paruhov, lancio Dimitrov, Kostov.

a și fost înlocuit cu Boncev. 
nici acesta nu se află în forma 
bună, na este exclus ca (Lumi- 
fie prezent Mihailov (Levski), 
sub valoarea obișnuită se com

TOMA HRISTOV 
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R. P. Bulgaria
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