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în întîmpinarea Congresului partidul

Constelația Brazi44
tu cîțiva ani în urmă, am 
colat de pe aerodromul 
ejnic din Ploiești împreună 
trei sportivi parașutiști. Ur- 

iream o tentativă do record 
unui salt de noapte cu pa

lat privlrea-n jos. Atunci am 
văzut că plutim între două bolfi 
cu stele. Și cea mai frumoasă 
mi s-a părut „Constelația 
Brazi*. Iar astăzi trebuie să 
fie și mai frumoasă. între timp,

etilenă anual), șantierul fa
bricii de oxid de etilenă și 
gîicoli, ș.a. Totul este automa
tizat. Un număr resfrins de in
gineri și operatori chimiști cu

tișuta. Aparatul urca domol, 
■ spirală și, neavînd altceva 
tai bun de făcut, priveam 
fără prin ferestrele duble ale 
vionului. Era o noapte calmă 
e vară și cu cît prindeam 
îai multă înălfime, cu atît 
felele străluceau mai tare.
— „Constelația Brazi", o 

ezi ? — m-a întrebat pilotul, 
făzîndu-mă că tot scrutez în- 
unericul.

Am înțeles semnificația aces- 
or_ cuvinte abia mai tîrziu, 

') primul nostru parașutist, 
a isorghe lancu, și-a îndrep-

alături de marea rafinărie și 
termocentrală s-au construit 
primele fabrici ale Combina
tului petrochimic — Brazi. Pe 
acestea din urmă le-am văzut 
ieri. Tot de sus, de la înălți
mea uriașelor tablouri de co
rn crndă.

Cînd intri pe poarta acestui 
vast laborator al chimiei in
dustriale, oricît ai fi de obiș
nuit cu marile șantiere ale pa
triei, te pierzi : fabrică de ole
fine (instalațiile se întind pe 
cîteva hectare), fabrică de poli
etilenă (24 000 tone de poli-

o înaltă pregătire profesională 
supraveghează și conduc teh
nologia complicată de fabri
cație. Vîrsti|gjiedie : sub 25 de 
ani. Deci, majoritatea și prac- 
ticanfi ai sportului (fotbal, 
lupte, atletism, călărie etc.). 
Iar cei mai destoinici sportivi 
ai acestui mare combinat sînt s 
Stoica Aurelian, Mircea Dincă,

VASILE TOFAN
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Cu 24 de ore înainte de meciul 
cu Portugalia

Prin telefon, de la trimisul nostru special, RADU URZICEANU
PARIS, 11. La ora cînd citiți 

ceste rînduri, jucătorii cehi
ei de fotbal a României se 
flă la Lisabona pentru meciul 
u reprezentativa Portugaliei, 
n cadrul preliminariilor cam 
ionaiului mondial.
Jocul pe care l-au susținut 

niercuri seara la Angers a 
util, pentru că a permis 

ntrenorilor să tragă ultimele 
oncluzii asupra formației ce
a ti aliniată duminică pe cînd așa cum

Corespondenții ne scriu despre

întrecerile Spartachiadei

Esladio Nacional. După păre
rea noastră, cea mai importantă 
concluzie care se desprinde 
este aceea că folosirea lui 
Nunweiller III ca mijlocaș 
(așa cum a jucat în prima re
priză) nu e o soluție, deoarece 
el nu prezintă garanții pentru 
acest post. Mult mai bun a fost 
randamentul său ca fundaș 
central, în repriza secundă, 

sublinia și ziarul 
„Courrier de 
l’Ouest* din An
gers : „Jocul
echipei române 
s-a echilibrat 
și oaspeții s-au 
impus net*. A

contribuit la aceasta și apor
tul adus de Dumitru Popescu, 
intrat în locul lui Ghergheli.

Dacă sub acest aspect me 
ciul a fost edificator, din pă
cate în fata echipei noastre 
s-au ivit probleme de altă na
tură : indisponibilitatea momen
tană a unor jucători. Ghergheli 
a suferit un accident de joc 
(n-a fost lovit de adversar) și 
are o contuzie musculară. Me
dicul nostru, dr. Nicolae Stă- 
nescu, își va da avizul asupra 
posibilității de a fi folosit, 
de-abia după antrenamentul de 
sîmbătă de la Lisabona. De 
asemenea, Hălmăgeanu a re-

(Continuare în pag. a 5-a)

de vară
MACIN. In raionul 
lăein, întrecerile Spar- 
LChiadei de vară a ti- 
eretului cunosc un 
eosebit succes. Pînă 
i 31 mai au luat stăr
ii peste 9800 tineri, 
intre care 2346 femei, 
sociații sportive frun- 
ișe în mobilizarea ti
er etului s-au dovedit 
[interul, Știința, Trac- 
jrul, Sănătatea, Voin- 
i. Progresul (toate din 
lâcin), Tractorul Ho- 
a, Stejarul Cirjelari, 
ecolta Cerna, Recolta 
uncavița etc. De cu- 
nd, în raion a luat 
ință o nouă asociație 
aortivă : Tractorul
erna, eu 150 membri.

TR. ENACHE

RM. VILCEA. In sa
de din acest raion, 
ancursurlle din cadrul 
partachiadei de vară 
» bucură de o mare 
opularitate. La între- 
sri au luat startul pînă 
1 prezent aproape 
too de tineri. O largă 
articipare s-a înregis- 
•at la probele de atle- 
ism. gimnastică, tir, 
andbal, volei, trîntă, 
jtbal și ciclism.

C. MARIN Ol U

COMUNA OVESEL. 
Recent, elevii din aso
ciația sportivă Știința, 
comuna Ovesel, raionul 
Oltețu au participat la 
întrecerile etapei pe a- 
soclație a Spartachia
dei de vară. Au luat 
startul 240 de elevi. E- 
chipa maseulină a cla
sei a IX-a B a cîștigat 
întrecerea de handbal, 
iar la fete titlul a fost 
cucerit de formația cla
sei a IX-a A. întrece
rea de baschet la fete 
și la băieți a revenit 
echipei clasei a X-a A.

E. AVRAM

BUCUREȘTI. între
cerile Spartachiadei de 
vară din cadrul asocia
ției sportive a uzinelor 
„Vulcan44 se apropie de 
sfîrșit. Zilele acestea 
se dispută ultimele 
concursuri de fotbal, 
tir, volei și baschet. în 
prezent, la baza sporti
vă a uzinelor „Vulcan44 
se fac pregătiri pentru 
darea în folosință a 
două bazine de înot, 
unde peste cîteva zile 
se vor desfășura pro
bele de natație.

NICOLAE D. NICOLAE

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Română
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Maramureșul trebuie să aibă o prezență 
mai activă pe plan republican

— Pe marginea conferinței regionale UCFS —
Recent, la Baia Mare s-au des

fășurat lucrările conferinței orga
nizației regionale a UCFS, eve
niment de o mare însemnătate 
pentru activitatea sportivă din 
Maramureș.

Tovarășul IOSIF UGLAR, prim- 
se ere tar al Comitetului regional 
Maramureș al P.M.R., a adresat 
conferinței un salut din partea 
Comitetului regional al P.M.R. 
Relevînd munca plină de avînt 
și cu rezultate rodnice a activiști
lor salariați și obștești, ia cadre
lor tehnice și sportivilor din Ma
ramureș, tov. I. Uglar a remarcat 
faptul că, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, 
asociațiile și cluburile din regiune 
au obținut rezultate remarcabile 
pe lima angrenării în activitatea 
sportivă a oamenilor muncii, a 
tineretului îndeosebi.

De asemenea, vorbitorul a sub
liniat necesitatea de a se depune 
eforturi sporite pentru ridicarea 
activității sportive la nivelul ac
tualelor cerințe, a condițiilor 
create.

în vechiul oraș al minerilor 
maramureșeni (Baia Mare), în 
Țara Oașului, la Sighet sau în 
Cehul Silvaniei, la Satu Mare sau 
în Vișeu, mii, zeci de mii de oa
meni ai muncii își petrec multe 
din ceasurile libere pe stadioane 
sau în sălile de sport.

în ultimii ani, rubricile de spe
cialitate ale ziarelor au consemnat 
prezența în competiții de primă 
mină a sportivilor Maramureșului. 
Minerul explorări Baia Mare (vo
lei masculin — cat. A), Minerul 
Baia Mare (fotbal), etc. Irina Ze- 
greanu Micloș —- campioană R.P.R. 
și balcanică la cros etc. Organele

și organizațiile sportive de aci au 
înregistrat succese cu care se pot 
mîndri. Astăzi, cele 419 asociații 
din regiune cuprind în secțiile 
lor peste 137 000 de membri ai 
UCFS. Și aceste cifre n-ar spune 
prea multe dacă n-am adăuga al
tele care au darul să întregească 
imaginea pe care o oferă activi
tatea sportivă din această parte 
a țării, iată cîteva referitoare la 
anul 1964 și mai ales la prezent: 
Spartachiada republicană a fost 
organizată în toate asociațiile din 
regiune, întrecerile desfășurate cu 
acest prilej cunoscînd un inte
res deosebit din partea partici- 
panților. în cursul ultimelor zece

VALENTIN PĂUNESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Duminică dimineața la Dinamo
© CĂLĂRIE : V. Pinciu & comp, ia concurență cu protagoniștii 

HANDBAL : evoluează campionii lumii!
© GIMNASTICĂ ARTISTICA : ansamblul de băieți și fete al I.C.F. 
® FOTBAL : o revanșă mult așteptată - actorii - ziariștii sportivi

•
Tradiționalele „duminici 

sportive" de pe Dinamo con
tinuă cu un program deosebit 
de atractiv. Dar mai înaintea 
oricărui comentariu ni se pare 
util să înfățișăm cititorilor pro
gramul :

Ora 9,30 — concurs hipic 
(obstacole, forță progresivă, 
ștafetă) cu participarea unor 
sportivi de frunte ai țării: V. 
Pinciu, Gh. Vlad, Al. Longo, O. 
Recer, Liliana Nițulescu, Dan 
Mîndru etc.

Ora 10,00 — concurs hipic re
zervat actorilor. Participă : Dina 
Mihalcea, Flavia Buref, Olga 
Tudorache, Colea Răutu, Ema- 
noil Petruț, Horia Căciulescu și 
Ștefan Glodariu.

Ora 10.30 -—■ două reprize de 
handbal în 7 (evoluează P. Ivă- 
nescu, V. Hnat, I. Moser, Cos
tache Mircea L Gh. Coman, 
Costache Mircea II, Redl, Bo- 
golea, Gh. Bădulescu ș.a.).

Ora 10,45 — gimnastică artis
tică executată de ansamblul de 
băieți și fete ăl Institutului de 
Cultură Fizică.

Ora 11,15 — tragerea la
sorti a programelor (I.S. Loto- 
Pronosport oferă cîștigătorilor 
premii valoaroase : ceasuri de

AD ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE PENTRU CICLUL AL Il-lea
AL CENTRULUI DE ÎNOT 

DE LA „TINERETULUI"
In acest sezon, centrul de învățare 

a înotului de Ia ștrandul Tineretului 
se bucură de un succes deosebit. In
tr-adevăr, deși vremea nu a fost pe 
deplin favorabilă, la primul ciclu în
ceput în ziua de 1 iunie au partici
pat peste 600 de copii, cifră record 
pentru perioada respectivă.

La ai doilea ciclu, numărul parti- 
cipanților va fi, desigur, cu mult mai 
mare. O dovedește faptul că încă de 
ieri, prima zi de înscriere pentru ci
clul care începe la 18 IUNIE, s-au 
prezentat numeroși părinți pentru 
a-și înscrie copiii. înscrierile conti
nuă în fiecare zi (în afară de dumi
nică) pînă în ziua începerii cursului, 
la casele de la ștrandul Tineretului.

în fotografie, o imagine de la o 
lecție de „picioare". Viitoarele îno
tătoare, surprinse de fotoreporterul 
nostru AUREL NEAGU, sînt atente 
la sfaturile instructoarei.

ultimelor filme

Rîndul de sus, de la stingă : Dem. Savu (artist emerit). 
Dina Mihalcea (artistă emerită) ji Horia Căciulescu... Rîndul de 
jos : Cezar Grigoriu, Colea Răutu (artist emerit) și Bimbo Măr- 
ctdescu văzuți de Neagu Rădulescu. *

mînă, mape de piele, treninguri 
ș.a.).

Ora 11,20 — meciul de fotbal 
dintre selecționatele actorilor și 
ziariștilor. Din cele două loturi 
fac parte :

ACTORI : Septimiu Sever, 
Dem. Savu, Bimbo Mărculescu, 
George Grigoriu, Temistocle

Popa, Cornel Elefterescu, Horia 
Căciulescu, Paul Sava, Petre 
Gheorghiu, Mircea Albulescu, 
Marius Pepino, Crețu Napoleon 
Ștefan Iordache, George Sîrbu, 
Nae Constantinescu, Lucian 
Constantinescu, Victor Vlase, 
M. Bolea, P. Negreanu.

(Continuare în pag. a 3-a)
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© PORTUGALIA-ROMÂNIA La RADIO

I
I

Meciul internațional de fotbal care se dispută du
minică 13 iunie la Lisabona, va putea fi urmărit la 
radio. După cum am fost 
Iui va începe în jurul orei

anunțați, transmisia jocu- 
18 pe programul I.

I
I

© LOTURILE TENISMA-
NiLOR CHINEZI SI 
BULGARI PENTRU 
„CUPA MAMAIA"

© LOTUL DE JUNIORI- 
STEAUA : 3-3, LA 

RUGBI

I
I

Pentru concursul internatio
nal de tenis „Cupa Mamaia54, 
lotul R.P, chineze va cuprin
de pe jucătorii Ciu Cen-hua 
(campionul țării), Pen Gi-iuan, 
Siu Mei-lin, Dai Iun-min și 
jucătoarele Ci Fun-ti (cam
pioana țării), Siui Juîn-cen și 
Ien Da-țui. Bulgaria va fi re
prezentată de Stoian Velev, 
Țolov Svetan și Nadejda Teo-

j^dor iva.

I

I

I
I

în cadrul pregătirilor pen
tru jocurile cu rugbiștii ceho
slovaci, juniorii noștri au sus
ținut joi o nouă partidă de 
verificare. De data aceasta, 
lotul de juniori a întîlnit for
mația Steaua în compania că- g 
reia a realizat un meci egal: ■ 
3—3 (3—3). Punctele au fost * 
marcate de V. Marinescu (lo
vitură de pedeapsă) și Ciobă
nel (încercare).

Echipa noastră de juniori, 
pregătită de antrenorii C. 
Munteanu și E. Denisehi, ur
mează să susțină primul meci 

la 27 iunie.

I
I



Cabana Scropoasa
s

ITINERAR

a și lacul Scropoasa

învățătura și sportul
mină în mină

Voi încerca să răspund la o în
trebare pe care și-o pun astăzi 
tot mai mulți părinți și educatori, 
profesori și antrenori. întrebarea 
poate fi enunțată astfel: se poate 
armoniza învățătura cu sportul?

Răspunsul este categoric: dai
Mă voi explica.
In cadrul procesului de învăță- 

mînt, noi, cadrele didactice de toate 
specialitățile, ne străduim să a- 
șigurăm elevilor o pregătire multi
laterală. Pentru aceasta, în cola
borare strinsă cu familia, căutăm 
neîncetat metodele și mijloacele cele 
mai bune.

Principala problemă aflată la or
dinea zilei în școală este : cum să

care elevul și le poate dedica ra
murii sportive preferate, pârtiei- 
pînd la un antrenament sau la o 
competiție. Cît de plăcute (și de ne-ț 
cesare) sînt aceste ore de mișcare,' 
de destinderel Ce influență pozi
tivă exercită ele asupra dezvoltării 
organismului I Ceva mai mult, expe
riența a dovedit că activitatea spor
tivă organizată stimulează efortul 
intelectual al elevilor, le mărește 
acestora capacitatea de însușire a 
lecțiilor. Că așa stau lucrurile, o 
atestă numeroasele exemple din 
munca practică. Voi folosi, spre e- 
dificare, cîteva exemple din activi
tatea mea.

In cadrul școlii medii „Matei Ba-

Puțini dintre turiștii care străbat 
potecile Bucegilor se abat în partea 
de sud-vest a masivului pe la caba
na și lacul Scropoasa. Acest punct 
turistic, de o rară frumusețe, merită să 
fie vizitat de toți iubitorii drumeției. 
La peste 1 200 m altitudine se întin
de pe o lungime de peste 500 de 
metri lacul de acumulare a cărui o- 
glindă de un verde-vernil te îmbie 
să petreci aici cît mai mult timp. Tot 
aici se află și două cabane cu peste 
fiO de locuri.

Spuneam mal sus că puțini dintre 
turiști se abat prin aceste locuri, 
deoarece Scropoasa se află la capăt 
de traseu de unde drumurile nu mai 
duc la alte cabane. Acei care se în-

cumetă să coboare însă dinspre ca
bana Peștera sau Padina spre Scro
poasa n-au ce regreta, chiar dacă Ia 
înapoiere urcă din nou spre Peștera. 
Itinerarul cel mai indicat pentru vi
zitarea cabanei și a lacului Scropoa
sa este drumul dinspre sud, adică din 
Petroșița.

Turiștii care vor să urce la Scro
poasa din direcția Petroșița vor mer
ge pe traseul 
gara Petroșița 
la sanatoriul 
merge pe jos 
pînă la uzina 
ca 8 km. Chiar dacă acest drum se 
face pe jos, peisajul pitoresc al tra
seului (șoseaua trece printr-o pădure

descris mai jos. Din 
se ia autobuzul pînă 
Moreni de unde se 
sau cu o „ocazie* 
electrică Dobrești, cir-

Pe teme 
actuale

pe de altă

sarab", am o grupă de eleve care 
practică voleiul. 12 fete. Am în

ceput munca cu ele, 
acum doi ani. Nu 
erau toate fruntașe la 
carte. Dar, cu timpul 
cu răbdare, cu spriji
nul șoolii, al părinților,

lucrurile s-au schimbat. Iată situa
ția oîtorva eleve voleibaliste la sfîr
șitul acestui an : Elisabeta Andrași 
(X G), Cristina Sturiac (X C), Rodica 
Ionescu (IX I), Mariana Șelaru 
(IX D), Lucica Militar» (IX I) sînt 
premiante, prima avînd media ge
nerală 9,89. Celelalte — pînă la 
numărul de 12 — au și ele o situa
ție bună la carte.

Alt exemplu. Pe lîngă secția de 1 
volei a Școlii sportive experimen- ; 
tale „Viitorul" lucrez cu un număr | 
de 32 de eleve. Dintre acestea, 5 
sînt premiante, Ileana Coadă (XI— 
S.M. 16), Mariana Ștefănescu (VIII- 
șc. 75), Mihaela Maxim (VIII—șc. 
71), Irina Antonescu (VIII—șc 175) 
și Ana lacobson (VII—șc. 75) iap 
restul au absolvit cu note bune 
clasele respective. De corigențe, nici 
vorbă 1

Pe plan sportiv, voleibalistele de 
la „Matei Basarab" au reușit să 
se claseze pe locul I în campiona
tul republican școlar, faza pe Ca
pitală. Trei dintre elevele amintite 
mai sus, 
Coadă și 
lecționate 
tineret.

Așadar,
poate exista o deplină armonie. 
Pentru aceasta este necesar un sin
gur luciu: o colaborare permanentă 
între școală și familie.

de o rară frumusețe) te face să uiți 
de oboselile celor 8 km. De la uzina 
electrică Dobrești se intră pe drumul 
turistic propriu-zis. Mergînd după 
marcaj (cruce albastră) urmezi fi
rul văii Ialomiței circa trei sferturi 
de oră, după care poteca traversea
ză valea ureînd în serpentină pe 
muntele din dreapta Cheilor Orzei. 
Drumul, anevoios la început, după 
numai 25—30 de minute de urcuș te 
răsplătește din plin. Ajungind pe 
vîrf, printre copacii pădurii se zăC-i 
rește jos, în valea opusă, imensul 
lac de acumulare care alimentează 
turbinele hidrocentralei de la Do
brești. Coborînd cîteva serpentine, 
îți apare in față cabana de pe ma
lul lacului Scropoasa. Poteca ajunge 
pe malul apei chiar la „picioarele" 
celor două uriașe stînci care formea
ză Cheile Orzei. După cîteva minute 
de plimbare de la „chei* se ajun
ge la cabană.

O zi de odihnă în cabana de pe 
malul lacului Scropoasa, alimentat 
de apele Ialomiței și de un pîrîu de 
munte bogat, denumit „Șapte izvoa
re*, este cît se poate de plăcută, 
de reconfortantă. De la cabană în 
mai puțin de o oră se poate ajunge 
la Cheile Zănoagei, ureînd ușor pe 
firul văii Ialomiței, care impresio
nează prin sălbăticia ei, prin zecile 
de cascade. Acei care doresc să con
tinue drumul spre „inima* Bucegilor 
au trasee ușoare înspre cabanele din 
Valea Ialomiței, la Zănoaga, Bolboci, 
Padina și Peștera. Poteca de la Chei
le Zănoagei este de fapt șoseaua fo
restieră care trece prin pitoreasca 
„strîmtoare" Cheile Tătarului, ur- 
mînd Valea Ialomiței pînă aproape de 
cabana Peștera.

Dragi turiști, vă dorim drum bun!

facem ca elevii să-și însușească 
temeinic lecțiile predate?

Problema, desigur, 
și-a găsit rezolvarea 
în cele mai multe din 
școlile noastre, pe de 
o parte prin eficiența 
lecțiilor (predate la un 
înalt nivel pedagogic),
parte prin grija profesorilor diriginți 
care îi supraveghează, îi îndrumă 
pe elevi. Pentru cei mai puțin pre
gătiți, cu sprijinul școlii, al comi
tetului U.T.M., se organizează 
cercuri de consultații. Aici se cla
rifică multe „necunoscute", se lim
pezesc problemele mai dificil de 
înțeles. Prin intermediul acestor 
cercuri de consultații... accidentele 
sînt aproape excluse; când — totuși 
— se ivesc, cazurile sînt „vindecate" 
în cel mai scurt timp...

Paralel cu problema învățăturii se 
conturează și o a doua, nu mai 
puțin importantă: cum trebuie să 
organizăm cît mai folositor timpul 
liber al elevilor?

Este problema în care atît școala 
cit și familia au un cuvînt greu de 
spus. Ambii factori sînt interesați ca 
elevii să învețe bine, dar, totodată, 
ca aceștia să aibă îndeletniciri cît 
mai judicioase și în timpul liber. 
Sportul contribuie, într-o bună mă
sură, la realizarea acestui obiectiv. 
El vine să dezvolte armonios, să 
împletească frumosul cu utilul. Pă
rinții ne spun adeseori: n-avem 
nimic împotrivă ca și copiii noștri 
să practice sportul. Dar — în mod 
organizat, fără să afecteze pregătirea 
lecțiilor și după o mică etapă de 
odihnă.

Am calculat: timpul necesar pen
tru pregătirea lecțiilor nu depășește, 
zilnic, 4 ore. Se adaugă o oră pen
tru odihnă. Mai rămîn 2, 3 ore pe

Maistrul oțelar C. Boceanu
J „De-ar mai fi In poartă Bocea- 
, nu.„ n-am mai avea griji. Minu- 
' nat băiat. Dimineața, la uzină, 
I după-amiază pe teren, la antrena

ment și seara la școala de maiș- 
tri. Un exemplu pentru mulți ti
neri".

Mi-am amintit de aceste cuvin- 
1 te spuse de un suporter al echi- 
i pei de fotbal C.S.M. Reșița la un 

meci care avusese loc anul trecut. 
In puținele cuvinte suporterul a 
reușit să-l descrie pe Constantin 
Boceanu, titular al formației reși- 
țene pînă la începutul campiona
tului categoriei B din acest an. 
Tînărul reșițean a apărat poarta 
echipei sale cu mult succes. Iată 
numai un singur argument (ce-i 

1 drept, puțin mai , elastic", dar to
tuși concludent): la sfîrsitul cam- 
pionatulub de anul trecut, C.S.M. 
Reșița a ocupat locul II cu 40 de 

i goluri înscrise și 24 primite de 
' Boceanu, iar anul acesta, eu trei 
etape înainte de sfîrșitul campio
natului echipa reșițeană ocupă tot 
locul doi — dar din coada clasa
mentului — și tot cu 40 de goluri 
— dar nu înscrise, ci primite de 
înlocuitorul lui Boceanu.

Recent l-am revăzut pe Con- 
i stantin Boceanu. De astă-dată era 
' la locul său de muncă. „Nu-i de 
, multă vreme la oțelărie, căci a- 
1 bia in toamnă a absolvit școala de 
I maiștri. Dar întregul colectiv 
' la cuptoarele Siemens Martin 
' la „formare" sau curătitorie, 
> mîndrește cu tînărul maistru — 
' spunea directorul general 
< tLC.M.R.
' Constantin Boceanu a debutat 
i pe terenul de fotbal la vîrsta de 
1 11 ani, în echipa de pitici a Re- 
i șiței. Mai tîrziu, selecționat 
1 „națională", a apărat poarta
' jocurile turneului UEFA-Italia 1955 
i — apoi în meciurile cu reprezen- 
î tativele de juniori ale Ungariei,
■ Cehoslovaciei, Poloniei și R. D. 
' Germane. Revenit în 1957 la Re
șița — pe atunci avea 22 de ani — 
nu a mai părăsit poarta echipei 
locale pînă anul trecut.

Astăzi, după ce a încheiat acti
vitatea competițională, Boceanu

■ poate fi văzut adesea în preajma 
porții apărată de urmașu-i. Un cu-

vînt, un sfat priceput prețuiește 
mult în împrejurări dificile.

Cu astfel de oameni reșițenii se 
pot într-adevăr mîndri.

COSTIN CHIRIAC
T. RĂBȘAN

Elisabeta Andrași, Ileana 
Cristina Sturiac, sînt se
in lotul republican de

între învățătură și sport

prof. RODICA ȘICLOVAN |
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și aici trebuie să facem cîteva preci
zări :

— Pentru copii șl juniori nu se orga
nizează un număr suficient de compe
tiții, iar la cele organizate participă prea 
puține echipe. Exemplu : la faza regio
nală de volei au fost prezente doar 5 
echipe de băieți și 3 de fete. Sportivii 
din raioanele Șomcuța, Oaș, Vișeu și 
Baia Mare au absentat. La baschet — 
aceeași fază — au fost prezente doar 4 
echipe de băieți și 3 de fete !

— Foarte slaba calitate a muncii de 
selecție, in multe secții se face o se
lecție de mîntuială, pentru a se îndeplini 
o formalitate. (Ex : Minerul Explorări . 
Baia Mare — volei băieți, Unlo Satu 
Mare — baschet, C.S.O. Baia Mare — 
box).

Insuficientă se dovedește, din punct de 
vedere cantitativ șl calitativ, activitatea 
desfășurată în școli. O greșită interpre
tare a normelor și regulamentelor în vi- i 
goare a dus la controverse între condu- ' 
cerile secțiilor de învățămînt — la dife
rite nivele — și organele șl organizațiile 
sportive respective. Aceasta, in locul 
unei colaborări fructuoase. Or, izvorul 
cel mai puternic, cel mai bogat pentru 
sportul de performranță este școala, ca
drul organizat în care elementul uman 
poate fl modelat la cea mal propice 
vîrstă. o permit vîrsta, cunoștințele ca
drelor tehnice angajate (profesorii de 
educație fizică), condițiile materiale op
time.

în încheierea lucrărilor conferinței . a 
luat cuvîntul tov. AUREL DUMA, 
ședințele Consiliului General al UCFs. 
Arătind, printre altele, că „există un 
climat favorabil și premise bune pentru 
a înregistra noi progrese pe linia dez
voltării sportului de mase și creșterea 
performanțelor sportive, tov. A. Duma a 
atras atenția asupra existenței unor re
zerve bogate „care trebuie mai bine- 
valorificate, pentru ca regiunea Mara
mureș să facă un salt mai mare pe linia 
activității sportive, să aibă o prezență, 
mai activă pe plan republican, să dea 
mai mulți sportivi de valoare loturilor- 
țârii".

Maramureșul trebuie să aibă o 
mai activă pe plan republican

prezenfă

(Urmare din pag. 1)
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luni, în satele regiunii Maramureș au 
fost inițiate 1884 de acțiuni turistice, 
1256 de „duminici cultural-sportive", re- 
mareîndu-se asociațiile Recolta Sălsig, 
Recolta Micula, Ardudeana Ardud, Re
colta Sanislău șl altele. De o largă par
ticipare s-au bucurat șl se bucură con
cursurile organizate pentru obținerea 
„Insignei de polisportiv" (pînă în pre
zent, peste 22 000 de tineri și-au trecut 
toate probele).

In scopul asigurării unei activități sis
tematice șl permanente, organele UCFS 
au acordat mai multă atenție organizării 
și desfășurării în condiții optime a cam
pionatului asociației. Un model pentru 
felul în care a fost organizată această 
competiție — una din pirghiile princi
pale în angrenarea în activitatea spor
tivă a tineretului — îl oferă asociația 
Unio Satu Mare. Aici, printr-o colaborare 
exemplară între consiliul asociației, co
mitetul sindicatului și organizația UTM; 
campionatul asociației se organizează cu 
regularitate, la tir, atletism, volei, trîntă, 
tenis de masă, șah. Numărul mare de 
concurenți a făcut ca întrecerile să fie 
organizate pe secții, ateliere, cîștigătorii 
participînd la un turneu final pentru ob
ținerea titlului de campion. Succesul a- 
cestei competiții s-a concretizat în pro
movarea unor elemente de talent în sec
țiile de performanță ale asociației 
Ciulean (lupte) șl alții)

... Kțțțr-?. '■
* ,jstX

____
tn cadrul lucrărilor recentei 

rințe regionale un loc important 
cupat problemele privind act:

rie de rezultate meritorii, realizate in ■-

(Elias,

Confe-
1-au o- 

r_________ . _ activitatea
sportivă a elevilor. Sublinlindu-se o se-

cest domeniu (campionatele școlare, com
petiții tradiționale — Baia Mare, Satu 
Mare, Sighet etc. — organizate la atle
tism, volei, baschet, schi și fotbal) au 
fost evidențiate cadrele didactice care 
și-au adus contribuția la realizarea lor : 
loan Benga (Sighet), loan Socaei (Baia 
Sprie), Vasile Buciu (Cărei), Ecaterina 
Both (Satu Mare), Elena Marinescu (Baia 
Mare) etc.

Cifre interesante au fost prezentate 
șl In legătură cu activitatea de perfor
manță. Astfel, s-a arătat că numărul 
secțiilor afiliate n crescut la 726 Iar cel 
al sportivilor legitimați la 7 295. Lărgirea 
cadrului organizatoric, îmbunătățirea 
procesului instructiv-educatlv, ca și fo
losirea unor metode moderne de pregă
tire au dus la obținerea unor noi recor
duri. în 1964 au fost doborite 67 recor
duri regionale la juniori șl 29 la seniori.

★
Urmărind darea de seamă, dezbaterile 

conferinței, am fost martorii unei ana
lize temeinice. A reieșit limpede faptul 
că în activitatea sportivă maramure
șeană există multe locuri „neumblate”, 
există numeroase forțe nefolosite încă, 
există premise și condiții pentru reali
zări mult mai substanțiale.

Uneori, fațada e strălucitoare, dar în 
spatele el nu se află mare lucru. Să fim 
mai expUciți : o mină de entuziaști au 
dus echipa de volei băieți pînă la cali
ficări șl au chezășult într-un fel pătrun
derea ei pe sub portalul de onoare al 
categoriei A. Dar, era limpede că răml- 
nerea în această categorie cerea oameni 
bine pregătiți. Șl atunci, după o veche 
și rea meteahnă, s-a trecut Imediat la 
„import" de jucători. Desigur că la Baia 
Mare n-au venit „speranțe”, ci „amin
tiri” ale voleiului. Poate că lucrurile n-ar 
fi fost chiar atît de aspru de judecat

dacă dincolo de aceste preocupări, hal să 
zicem dictate de Imperativul categoric 
al rezultatului imediat s-ar fi pus șl ba
zele unei munci de perspectivă. Dacă; 
pe Ungă această formație „experimen
tală" și-ar fi făcut apariția și o echipă 
de juniori (cu antrenor încadrat), echipa 
de copil etc.

Cineva ne-ar putea reproșa : de ce 
criticați tocmai voleiul care, de bine — 
de rău, rezistă în categoria A de vreo 
doi ani și nu vă gîndlți să scrieți ceva 
despre echipa de fotbal Minerul din ca
tegoria A, aflată pe ultimul loc în cla
sament ? Credem că este suficient să 
amintim aici, că din aceleași motive ară
tate în dreptul voleiului, cronicarii de 
fotbal ai diferitelor ziare eu denumit-o 
adesea : „Selecționata regiunilor", 
atunci, explicația 
și dată.

Sportul luptelor 
dițle băimăreană. _______  _______ ....
oarece acum luptătorii băimăreni nu se 
mai numără printre fruntași. Dimpo
trivă. Șl, aici punctul nevralgic îl con
stituie tot lipsa de preocupare pentru 
ceea ce vine din urmă : pentru juniori; 
pentru tineret. Conducătorii secțiilor 
fruntașe de lupte din Maramureș s-au 
întors cu fața spre juniori doar atunci 
cînd a devenit limpede faptul că nu mai 
există nici o altă soluție. Și, întoreîn- 
du-și privirile au constatat că și aici tre
buiau luate lucrurile de la capăt. Este 
de ajuns, credem, să amintim că la ulti
mele campionate regionale ale juniorilor 
cel care s-au impus au fost reprezen
tanții asociațiilor sătmărene, unde luptele 
sînt relativ -------- *
menține la 
sport. Deci, 
problemă a 
reșene este 
JUNIORII.

Și. 
ultimului loc este ca

a fost o glorioasă tra- 
Scriem^ A FOST de-

tinere. Și aceeași situație se 
majoritatea ramurilor de 

e limpede că cea mai actuală 
activității sportive maramu- 
cea care privește viitorul —



Organizațiile U. T. M. — activ
i educarea sportivilor de performanță
/elul ridicat la care se desfășoară întrecerile spor- 
impune sportivilor o pregătire minuțioasă, de lungă 
ă, efectuată la nivelul cerințelor mondiale, 
pregătirea sportivilor este necesară folosirea la maxi- 
a celoT două laturi ale antrenamentului sportiv: 

tire și educație. în procesul instructiv-educativ al 
itirii sportivilor o importantă sarcină revine orgi
ilor U.T.M. Colaborând îndeaproape cu asociațiile 
uburile sportive, organizațiile U.T.M. sînt chemate 
contribuie la îmbogățirea cunoștințelor politice și 
rale, la dezvoltarea oalit&ților morale și de voință 
sportivilor.
ganizațiile U.TM trebuie să cunoască bine pe fie- 
sportiv, în special pe cei ‘fruntași, care reprezintă 

ația, orașul sau țara. Trebuie să se apropie de aceștia, 
cunoască în procesul de producție, să ia măsuri 

itriva acelora care au abateri de la viața sportivă, 
fata comisiei sportive a Comitetului Orășenesc U.T.M. 

irești, a oomisiilor raionale, a stat preocuparea de 
scuta cu acei sportivi care manifestă o slabă preocu- 
pentru pregătirea lor,

i nivelul comitetelor U.T.M. de la Uzinele „23 Au- 
Autobuzul, Flacăra roșie ți altele, sportivii certați 

disciplina au fost discutați în ședințe de comitet 
adunări generale. Astfel Sabo Ion, Stan Anton — din 

pa de fotbal, Dumitrescu George — de la tenis de 
ă din Uzinele „23 August", primii în căutarea unui 
de muncă mai „avantajos", ultimul manifestînd înfu- 
are și indisciplină la locul de muncă, au fost dis- 
iți în comitetul U.T.M. al Uzinelor „23 August", 
•mâți să răspundă de faptele lor în fața colegilor 
echipă și de muncă, ei au recunoscut abaterile să- 
ife. angajîndu-se ca pe viitor să muncească cu serio- 
,j‘ și astfel George Dumitrescu nu mai lipsește din 

ducție, iar pe linie sportivă a fost promovat în lotul 
ublican.
ituații similare s-au ivit în rândul fotbaliștilor de la 
nele Autobuzul, unde Dumitru Ivan, Ion Florentin, 
nitru Jercan manifestă o slabă preocupare pentru 
gătirea profesională, lipsesc de la adunările generale 
j'.M., de la învățămîntul politic, poartă discuții ne- 
icipiale cu tovarășii lor de muncă. Discutați în șe- 
ța de comitet, aceștia s-au angajat să termine cu 
udinea necorespunzătoare de care dau dovadă.
n urma acestor discuții, a recomandărilor ce li s-au 
ut, s-a constatat că sportivii, în marea lor majoritate, 
u îndreptat, au realizat progrese tehnice.
Comitetele U.T.M. de la Flacăra roșie, Mașini elec- 
.-e, Semănătoarea, Grivița Roșie și altele au obținut 

asemenea rezultate bune, reușind să elimine din ac- 
itatea sportivă a tineretului unele aspecte necores- 
nzătoare,
(n această direcție se impune însă o mai bună pre-

ocupare a comitetelor U.T.M. de la întreprinderile Dacia, 
Textila Grivița, Timpuri noi, IRA 17 și altele. Acestea 
nu au luat măsuri împotriva unor sportivi care au avut 
manifestări huliganice pe terenul de sport, lovindu-și 
adversarii, provocînd accidente, aducînd injurii arbitrilor 
sau spectatorilor.

Uneori, organizațiile U.T.M. și asociațiile sportive 
privesc cu pasivitate modul în care procedează unii an
trenori și în special cei de la echipele de fotbal din 
campionatul republican, orășenesc sau raional, care caută 
să sustragă sportivii din procesul de producție. Asemenea 
situații s-au găsit la Electronica, Vestitorul, Timpuri noi 
ți altele.

Unele comitete U.T.M. trec cu multă ușurință peste 
faptul că unii sportivi duc o viață nesportivă, din care 
cauză în unele competiții aportul lor nu a fost cel 
așteptat.

Organizațiile U.T.M. și organizațiile sportive, colabo
rând îndeaproape, trebuie să se ocupe de educarea mo- 
ral-cetățenească a sportivilor, organizând pentru ei sim
pozioane, conferințe, spectacole cultural-educative, ex
cursii, vizite la locuri istorice și muzee. O preocupare 
în această direcție au manifestat-o comitetele raionale 
Grivița Roșie, Tudor Vladimirescu și V. I. benin. De 
asemenea comitetul U.T.M. de la Flacăra roșie orga
nizează periodic pentru sportivi seri distractive, vizionări 
de filme sportive, întîlniri cu maeștri ai sportului. Această 
frumoasă inițiativă trebuie să devină o practică a tuturor 
organizațiilor de tineret.

întărirea continuă a preocupării organizațiilor U.T.M. 
pentru latura educativă a procesului de instruire spor
tivă urmărește să dezvolte la sportivi disciplina și sim
țul de răspundere față de pregătire, calmul în concurs, 
încrederea în forțele proprii, hotărârea și dîrzenia în 
lupta sportivă, dragostea față de culorile clubului pe 
care-1 reprezintă.

Colaborînd îndeaproape cu organizațiile UCFS, orga
nizațiile U.T.M. din orașul' nostru vor sprijini în con 
tinuare activitatea sportivă de performanță, pentru ca 
aceasta să se ridice la nivelul sarcinilor mari și de răs
pundere ce decurg din cerințele actuale ale 
de performanță.

învățând din succeseile și lipsurile manifestate 
tivii noștri, organizațiile U.T.M. din orașul 
vor sprijini îndeaproape organizațiile UCFS în munca 
de pregătire a sportivilor din Capitală, și în special a 
celor ce vor fi chemați să reprezinte țara noastră la 
Jocurile Olimpice din 1968.

prof. ANTON MORARU
șeful comisiei sportive a Comitetului orășenesc 

București al U.T.M.

sportului

de spor-
București

JJCupa Steaua"
Prezente tot mai mult în actualitatea 

sportivă, competițiile de sporturi nau
tice continuă duminică cu tradiționa
lul concurs de caiac-canoe organizat 
de clubul sportiv Steaua. Vor fi pre- 
zenți numeroși sportivi fruntași, com- 
ponenți ai loturilor care se pregătesc 
pentru „europenele" din august. Iată 
de ce competiția constituie și un im
portant mijloc de verificare a stadiu
lui de pregătire a caiaciștilor și ca- 
noiștilor noștri. „Gupa Steaua" repre
zintă totodată o „repetiție" înaintea 
campionatului republican de viteză.

Și acum, programul competiției de

DUniNKl IA SNA6W,

Ia caiac-canoc
duminică ; K 1 500 m, K 2 500 m, 
K 4 500 m fete ; K 1 1000 m, K 
2 1000 m, K 4 1000 m, C 1 1000 m, 
C2 1000 m, K 1 1000 m, K 2 1000 m, 
K 4 1000 m — băieți. Probele mascu
line se vor disputa pe două grupe 1: 
maeștri emenți, maeștri ai sportului și 
sportivi de categoria I; 2. sportivi cu 
alte clasificări.

După încheierea probelor se va în
tocmi un clasament general pe ciu
turi după punctajul: 10—8—7—6—5— 
4—3—2—1. Startul primei probe est» 
fixat pentru ora 10.

K 1 1000 m, K

V. Nicoară, H. Ivanov, A. Confolenco, St. Pocara (Steaua)

„CONSTELAȚIA BRAZI
(Urmare din pag. 1)

Maree! Avarvarei, Constantin Eftimie, 
Cornel Gligor, Sielian Neagu [ope
ratori chimiști), Tănase Vulpe (mas- 
*ru chimist), Gheorghe Vlad (cazan
giu) ere.

it

întreceri sportive

CTMPULUNG MUSCEL. în orqani 
rea comisiei raionale de atletism a 
ut loc recent un concurs dotat cu 
lupa Cravata roșie". Pe locul I — 
hipa școlii de 8 ani nr. 1 [băieți si 
fel.

Gheorghe Brztu

DEVA. La Orăștie a avut loc tinaln 
gională a campionatelor școlare de 
indbal — fele. "Campioană — echipa 
olii medii din Petroșani. Pe locu- 
e UTmătoarre : echipa Școlii peda 
>gice Deva și echipa S.M. Teiuș.

I. Station

CALAFAT. „Școlarele" de atletism, 
za Taio-nalâ, feu dat Ta iveală cîteva 
emente Dine dotate pentru acest 

„î, printre oare Paul Stănoiu 
vĂ. Cala-lat) 12,2 pe 100 rn, Con- 
antin Moclrt (S.M. Poiana Mare) 58 
e 400 m și Mihai Grigore (S.M. Ciij- 
ir) 1,60 m la Înălțime

Un tînăr care promite
In campionatul masculin de po

pice al regiunii București, echipa 
Cetatea din Giurgiu a prezentat 
anul acesta un nume nou : Florian 
Gorbu elev in clasa a IX-a. La pri
ma vedere te impresionează tine
rețea acestui jucător, care are nu
mai 15 ani, apoi — urmărindu-1 pe 
arenă — te cucerește ușurința 
cu care lansează bila.

Ca orice copil și Florian Corbu 
a fost atras de terenul de sport, 
li plăcea handbalul și tenisul de 
masă. Jocul de popice a început 
sâ-1 practice mai tirzlu, dacă se 
poate spune așa, adică la 13 ani. 
Tlnărul elev doboară, la primul său 
meci public, 350 de popice din 100 
bile mlxle dovedind calități re
marcabile. El este imediat intro
dus In echipa de tineret a asocia
ției Cetatea. In anul 1964, Florian

reușește să depășească granița ce
lor 400 p.d., impunîndu-se atenției 
antrenorului. Așa iși cucerește lo
cul în formafia de seniori.

Antrenindu-se în continuare cu 
conștiinciozitate, Florian Corbu 
realizează in faza regională a cam
pionatului republican, pe o arenă 
in deplasare, o performantă pro
mițătoare la proba clasică de 200 
bile mixte : 800 p.d. Unui junior, 
acest 
care 
cind 
du-și 
bilei,
tică și calitățile
Corbu iși poate Înscrie numele In 
viitor pe lista celor mai buni popi
cari din tara noastră. Asta, deo
camdată..,

M. BUZDUGAN 
membru în comisia de popice 

a regiunii București

rezultat ii deschide poarta 
duce spre consacrare. Mun- 
cu seriozitate, perfectionln- 
mereu stilul de lansare a 
dezvollindu-șt glndirea tac- 

fizice, Florian

lată și cîteva din angajamente!» 
acestui harnic colectiv de muncitori, 
luate peste sarcina planificată, în 
cinstea celui de-al IV-lea Congres al 
partidului : a) Scurtarea cu 15 zile a 
termenului de punere în funcțiune a 
instalațiilor de oxid de etilena — 
glicoli, și a fabricilor de azot și 
oxigen, b) Realizarea a 2 800 003 lei 
în plus prin valorificarea a 50 la sută 
din cantitatea planificată în probe 
tehnologice.

„Proiectele de Directive ale Con
gresului al IV-lea ai partidului — na 
spunea ing. Gavril Muscă, directorul 
Combinatului pstro-chimic Brazi — 
ou însuflețit spre fapte mari pe lu
crătorii combinatului nostru. Mărețele 
sarcini puse în fața industriei chi
mice, a cărei producție globală va fi 
în anul 1970 de circa 2,3 ori mai 
mure decît în 1965, cheamă întregul 
tineret care lucrează aici să-și în
chine toată energia și puterea de 
muncă creatoare înfăptuirii planului 
cincinal, înfloririi și pe mai departe 
a patriei noastre socialiste".

„Constelația Brazi" își va mări în 
curînd uriașul perimetru. Sportivii 
asociației Chimia au hotărât să eleș-1 
chidă „șantier" în apropierea com
binatului. Ei s-ou angajat să timona-1. 
jeze prin muncă patriotică u.n terori 
de fotbal, unul ds volei și o pistă de» 
atletism. Am fost invitați la inaugu
rarea acestui mic complex sportiv, 
ble vom duce cu plăcere I ?!

ȚȚ

Ion Zaharia, coresoonaent

Duminica 
dimineața 
la Dinamo

(Urmare din pag. 1)
ZIARIȘTI SPORTIVI : Dan 

Deșliu, Constantin Chiriță, C. 
Amantei, Ion Chirculescu, Gh. 
Constantinescu, Modesto Fe- 
rarini, Nicolae Soare, I. Duml- 
triu, Ștefan Constantin, Dan 
■Portrmbacti, C. Mantu, C. Ale- 
xe, Petre Cristea, Gh. Nicolaes- 
cu, V. Nagy, R. Călărășanu. I. 
Cu-cu, I. Bocioacă, M. T-rancă, 
I. Mustață, Em- Valeriu, V. Di- 
nulescu, <P. Ispas și V. Căbu- 
lea.

Meciul va fi arbitrat de ELE
NA CĂTÂLINOIU din Rm. Vâl
cea, ajutata la tușe de 1. Pă- 
-trulescu și V. PiToiu. iPrezenta- 
Tea întâlnirii va fi făcută de 
crainici, reporteri ARISTIDE 
BUHORJ- și CRISTIAN ȚO- 
PESCU.

Acum, dsipă prezentarea pro- 
nramulu: și a .protagoniștilor, ni 
se pare :.;de. prispe etice... co
mentariu. 'De aceea îi lăsăm pe 
spectatori să-si spună... cuvân
tul

atitudini

' Da, aceasta-i realitatea,
tovarăși profesori severineni!

Să întorrcem împreună filele unei /co
lecții a ziarului nostru. Nu pentru -vfeo 
retrospectiva lă una din disciplinele 
sportive, ci pentru a încercă 'să desco
perim ceva despre activitatea, sportivă 
de performanță din orașul Turnu Seve
rin. lată, ne trec prin fața pdhilor zeci 
de campionate Și concursuri. Știri, cro
nici, rezultate Ia atletism, volei, lupte, 
tir, handbal etc. din orașe mari și midi, 
de la sate și din școli. Este oglinda Vie 

<a unei rodnice activități ce se desiă- 
.Boară pe întreg cuprinsul țării noastre. 
Dar, despre ’Turnu Severin nimic ! Ba 
nu. în fiecare luni, în noiantil de Re
zultate ale categoriei C la fotbal apare și 
Metalul Turnu severin. Atît...

Atît pentru un oraș mare, <cu o masă 
de elevi care cuprinde peste 3 000 de ti
neri, cu două stadioane, dintre care unui 
:are pistă de atletism și instalații bune, 

- cu trei săli de gimnastică taine întreți- 
[ nute. Și, să nu uităm, cu 25 (Da ! Două- 

. zecișicinci ’) de prbfesort de educație fi- 
sică,’ dintre oare mai mult de jumătate 
(18) au terminat institutul de Cultură 
Fizică, cu speciaiiizarea în atletism, hand
bal, volei sau gimnasti'Că. în plus, îa 
Șc. medie nr. 1 există o secție 'Sportivă 
(un fel de Școală sportivă de elevi) cu 
patru secții: afiețism, volei, baschet și 
gimnastică, care au la dispoziție o Shlă 
pentru jocuri, una de gimnastică, mate
rial și echipament sportiv în cantitate 
suficientă ' ;

Cu toate acesiea, rezultatele sînt — 
după cum se vede — foarte slabe și de
parte de a se ridiaa la nivelul acestor 
posibilități.

Cauzele linei asemenea situații le-am 
descifrat greu din suita de „motive" pe 
carp ni ’e-au oferit în discuții profesorii 
de educație Îîzică: „Nu sîntetn sprijiniți 
de eentriil. regional, care (ca să vezi !) 
„persec'ită" pe cei din Turnu Severin...”; 
„Ceilalți profesori nu sprijină în nici un 
fel activitatea sportivă..."; „De muncit 
se muncește, dar corespondenții ziaru
lui nu trimit spre publicare știri despre 
întrecerile locale..."; „Nu avem autori
tate asupra Celorlalte cadre didactice ..”.

Dar munca lor ? Aci au fost mai 
„zgîrciți» în ^explicații și a trebuit să le 
căutăm în altă parte. De pildă, tov. Au
rel Crăciun — care se ocupă de această 
problemă în cadrul secției de învățămînt 
de la Sfatul popular orășenesc — ne măr
turisea ca majoritatea profesorilor de 
educație fizică din orașul Turnu Severin 
nu își îndeplinesc nici măcar sarcinile 
pedagogice, ca să nu mai vorbim des
pre ajutorul pe care au datoria să-1 a- 
co-rde activității sportive de performan
ță din oraș. Un exemplu este concludent 
în aceasta, privință. S-a discutat și s-a 
hotătît ca toți profesorii de educație fi
zică să meargă în asociațiile sp» tive și 
să contribuie prin cunoștințele și price
perea lor lâ formare» de noi secții pe 
ramură de Sport, la selecționarea șl pre
gătirea elementelor valoroase, la ridica
rea pe o, treaptă superioară a calității 
muncii de instruire. Doar sînt calificați 
pentru așa ceva... Ttezultatul ? Nu s-a 
realizat nimic, pentru simplul motiv că 
profesorii de educație fizică nu s-^au dus 
în asociațiile sportive. S-a ajuns pînă 
acolo în^ît, pentru a se asigura acest

ajutor, s-au introdus caiete de evidență 
în care conducerea întreprinderii să pună 
o viză prin care să certifice prezența 
profesorului la antrenamente sau în ca
drul asociației sportive respective ! Ge 
părere aveți, tovarăși profesori Nicolae 
Nedelcu, Gheorghe Mischie, Matilda Nis- 
tor, Eugenia Moisescu și alții, care nu 
faceți nimic ? !

Am reținut din discuțiile purtate cu 
unele cadre didactice faptul că cea mai 
mare parte a profesorilor de educație 
ttzicâ din Turnu soverin nu au autori
tate nici în fața elevilor și nici în fața 
organelor sportive. Și, se pare, că așa 
stau lucrurile. Dar cine este de vină că 
s-a ajuns ia o asemenea situație ? Să vă 
spunem noi, referindu-ne la fapte ca 
acelea pe care le-ram văzut în scurtul 
răgaz de timp cît am stat in orașul de 
pe malurile Dunării. în timpul turneului 
final al campionatului republican femi
nin de handbal, profesorul de educație 
fizică GÎI. Mir CUIE a venit la teren în 
stare de ebrietate, a produs scandal și 
s-a comportat incalificabil. în loc să a- 
jute la buna desfășurare a acestei im
portante competiții, ca un Cadru cali
ficat ce este, aoerft profesor de educație 
fizică a avut o atitudine dintre cele mai 
urite.

Alt exemplu ? Echipele de volei ale 
secției sportive de la Șc. medie nr. 1 
trebuiau să plece la Tg. Jiu, la o fază 
regională. Antrenorul respectivelor echi
pe, profesorul de educație fizică NICO
LAE NEDELCU, a făcut tot ce i-a stat 
în putință pentru a nu pleca cu elevii 
la această întrecere. A găsit tot felul

de justificări. Spre*., ghinionul Ml &ns?U 
elevii și elevele au ‘venit la consiliul p-, 
rășenesc UCFS si au cerut' să plece lă 
această întrecere pentru care s-au pre
gătit. In ultimul moment ei au fost t£b 
miși, însoțiți de un instructor voluntar# 
în timp ce profesorul Nicolae Nedelcu 
se plimba liniștit pe străzile orașului.

Să ne mai mirăm, atunci, că profeso
rii de educație fizică din Turnu Seve
rin nu au autoritate ? Despre ce fel de 
autoritate poate fi vorba cînd se petrec 
lucruri c» cele semnalate mai sus sau 
cînd nu există nici un fel de colaborare 
intre ei, singura formă de legătură fiind 
bîrfeala, critica neprincipială, pasivita
tea față de eforturile unui coleg și tea
ma de răspundere, comună tuturor, in
diferent de funcție ?

NiCi nu mai este de mirare că activi
tatea sportivă de performanță din TUrnu 
Severin este pe... cale de dispariție (cu 
toate eforturile organelor locale UGFS), 
dacă cele mai calificate cadre din oraș 
și, mai ales, cele care lucrează nemij
locit cu tineretul se comportă în felul 
acesta. Dar în Turnu «everin există fii 
profesori de educație fizică. (Maria Ni- 
cblescu, Petre Romanescu, I. Radulescu, 
Eugenia Gruiescu) care muncesc cu a- 
vînt, cu dragoste în ridicarea elemente
lor tinere, în îndeplinirea sarcinilor lor 
de educatori ai generației de mîine.

Restul ? Deoarece nu ne-am propus în 
mod special o anraliză a activității ca
drelor didaCtiee (poate ar fl timpul ca 
Ministerul învățămîntului să realizeze un 
control eficient în această direcție), so
cotim suficient ceea ce am arătat în fi
nest material, sperînd că astfel yofn 
scoate din pasivitate acest mănunchi da 
specialiști în domeniul culturii fizice și 
sportului, care au rămas mtdt datori 
mișcării noastre Sportive. Credem Ca 
este timpul ca aceștia să urmeze exem
plul bun a! colegilor lor despre care 
scriam mai sus.

CĂLIN ANTONESCU
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Start in
Mîine la ora 14 
va da startul în 

tediția pe acest an a competiției inter
naționale de fond «Cupa UCECOM". 
Întrecere tradițională a sportului 
nostru cu pedale, .Cupa UCECOM' 
se bucură la cea de a IX-a ediție da 
n paiticipare valoroasă. Alături ds 
echipele Steaua (două formații), Di
namo, Olimpia (două formalii) și 
Voința (trei formații), vor mai iua 
Startul echipele Wiener Sport-Klub 
(Austria), Septemvri Sofia (R.P. Bul
garia), Spartakus Budapesta (R.P. 
Ungară), Start Varșovia (R.P. Polonă) 
«i Dynamo Berlin (R.D. Germană).

Duminică, la ora 14,

DUMINICAsîmbAtA

țHTRECERIlOR SPORTIVE

Competiția măsoară aproape 
1 000 km, împărțiți în 7 etape. Itine
rarul este următorul: București — 
Pitești (etapa I), Pitești — Sibiu 
(etapa a II-a), Sibiu — Cluj (etapa 
a III-a), Cluj — Dej, contratimp in
dividual și Cluj — Tg. Mureș (etapa 
a IV-a), Tg. Mureș — Miercurea Ciuc 
(etapa a V-a), Miercurea Ciuc — 
Brașov (etapa a Vl-a) și Brașov — 
București (etapa a VII-a). Joi, cicliștii 
vor beneficia de o zi de 
Tg. Mureș.

Startul festiv se va da 
la ora 14 din fața sediului 
(calea Plevnei 46), iar startul tehnic 
la ora 15 de pe șoseaua Chitila.

odihnă la

duminică 
UCECOM

Din nou la drum. Cicliștii români și străini vor străbate, cu prilejul actualei 
ediții a „Cupei VCECOM", sute de kilometri pe șoselele din țara noastră.

In fotografie un aspect de la o cursă de fond desfășurată anul trecut

ATLETISM : Stadionul Tineretului, 
de la ora 16 : campionatul Capitalei 
pentru juniori și școlari.

SCRIMA : Sala Floreasca, de la 
ora 8 și 16.30 : finalele campiona
telor republicane de seniori (flo
retă fete $1 sabie) .

RUGBI : Teren Parcul 
ora 18 : Constructorul ■ 
(cat. A); teren Ciulești, ___
Rapid — Gloria (campionatul de ju
niori).

FOTBAL. Stadionul Republicii, ora 
16.15 : Dinamo—Steaua (meci de ju
niori în cadrul turneului final al 
campionatului republican); ora 16 : 
R.P. Română (tineret) — T. S. K. A. 
Cerveno Zname (R. P. Bulgaria).

TENIS : Terenurile Progresul, de la 
ora 16 : campionatul republican in
dividual.

NATAȚIE. Ștrandul Tineretului, de 
ța ora 11 și de la ora 17 : concurs 
de verificare a lotului republican de 
sărituri ; de la ora 19 : concurs or
ganizat de comisia orășenească pen
tru înotători de cat. a II-a și a III-a, 
precum și pentru unii înotători frun
tași invitați

Copilului, 
— Dinamo 
ora. 17,30 :

ATLETISM. Stadionul Tineretului, 
de la ora 7,30 : campionatul Capi
talei pentru juniori și școlari.

CAIAC-CANOE. Lacul Snagov, ora 
10 : „Cupa Steaua".

SCRIMA. Sala Floreasca, de la ora

8 și 16,30 : finalele cempionate 
republicane de seniori (spadă).

RUGBI. Teren Progresul, ora 8. 
Progresul — Farul Constanta; te: 
Steaua (Ghencea), ora 10 : Steau 
știinfa Cluj (cat. A); teren Steaua 
rra 11.30 : Steaua — S.S.E. 1: tei 
Dinamo II, ora 8,30 ; Dinamo—Vu\ 
teren Parcul Copilului, ora 9 : G»» 
ta Roșie—Constructorul (campiona 
de juniori)

FOTBAL. Stadionul Dinamo, < 
17,45 ; Dinamo Victoria București 
Victoria Giurgiu (cat. C); teren G 
ria, ora 17,45: Metalul Bucureșt 
Știința Galați (eat. B) ; stadioi 
Ciulești, ora 9 : Dinamo pitești 
Farul Constanța (meci de juniori 
cadrul turneului final al campior 
tulul republican), ora 10,30 : Rapi< 
Dinamo Pitești (amical); stadior 
Progresul, ora 10,30 : Progresul — I 
namo București (amical).

HANDBAL. Teren Dinamo, de la 
ra 9: „Cupa Tînărul Dlnamovis

NATAȚIE. Ștrandul Tineretului, 
la ora 10 și de la ora 15,30;. „Cu 
școlarului", concurs de sărituri c 
ganizat de Clubul sportiv școl 
pentru juniori și copii; de la ora 
și de la ora 17,30: concurs de ve: 
ticare a lotului republican dp săi 
turl; de la ora 10 șl de la ora 1 
concurs organizat de comisia orăș 
nească pentru înotătorii de categ 
rin a II-a și a m-a, precum și pe: 
tru unii înotători fruntași invitați.

POLO. Bazinul Dinamo, de ia o
9 : Dinamo — Știința, S.S.E hr 1. 
Rapid, Progresul — Clubul sport 
școlar, Steaua — S.S.E. nr 2. meciu- 
în cadrul campionatului de junloL 
al capitalei.

SALA HOREASCĂ. 12 11 II

FINALA CAMPIONATULUI REPUBLICAN PENTRU SENll

Deși sezonul de pistă se deschide 
oficial la 26 iunie cu ocazia „Cupei 
F.R.C.", pe velodromul din parcul spor
tiv Dinamo au și avut loc o serie de 
concursuri cu caracter de selecție 
In Vederda unor importante competi
ții internaționale. O deplină satisfac
ție au dat viiteziștii Dan Popovici și 
Mircea Popescu, ambii de la clubul 
Dinamo. Primul a realizat, la un con
curs de verificare, într-o serie cu ju
niorul Paul Soare, 11,6 sec. iar dumi
nica trecută, Mircea Popescu a fost 
marcat cu 11,8 sec.

Alături de cei doi sportivi mențio
nați au mai fost selecționați în lotul 
republican Eugen Bărbulescu (Dina
mo), Vasile Burlacu, Dragoș Panai- 
tescu. Silviu Duță și Constantin Baciu 
toți de la clubul Steaua. Lotul, însoțit 
de antrenorii Șteian Lemlndroiu și 
Iulian Gociman, va pleca mîine în 
U.R.S.S. unde pînă la 24 iunie va sus
ține cîteva întîlniri cu pistarzii so
vietici. Intre 29 iunie și 3 iulie repre
zentanții noștri vor participa la două 
concursuri în R.D. Germană.

Unul din obiectivele principale ale 
prdgamului do pregătire a lotului este 
„Cupa orașului București', care se 
va desfășura în zilele de 10 și 11 iu
lie pe velodromul Dinamo. La acest 
important concurs șî-a anunțat parti
ciparea cicliști din Uniunea Sovietică. 
Po’pnia, Ungaria, Cehoslovacia, Bul
garia și R D. Germană. Probabil vor 
concuiu și alergători din Belgia.

Paralel cu pregătirile seniorilor au 
avut loc și antrenamentele juniorilor 
care ap fost invitați, între 13—22 iu
nie, la un țuțneu în R.P. Bulgaria. 
Vor face deplasarea Paul Soare, Geor
ge Negoescu, Dorel Radu, Decebal 
Dumitrescu’ Mircea Gociman și Gh.

Juravle. Tinerii noștri alergători sint 
însoțiți de antrenorul Ion Vasile.

După cum se vede, pistarzii se află 
în pragul unui bogat program inter
național. Iubitorii sportului cu pedale 
așteaptă de la ei o comportare cît mai 
frumoasă în aceste întreceri.

începirid de azi, 
în sala Floreasca, 

o dată cu întrecerile manșei a II-a, 
scrimerii noștri fruntași își vor de
semna campionii tării pe anul 1965. 
Căror sportivi le va surîde pers
pectiva să îmbrace nțult rîvnit’ele 
tricouri de campioni republicani? 
Răspunsul este greu de dat, ținînd 
seama de valoarea apropiată a mul
tor parlicipanți la finale. Vom în
cerca, totuși, să facem unele pro
nosticuri. Reper : rezultatele obținute 
de trăgători în actualul sezon.

La floretă fete, două trăgătoare

ȚIRIAC SI C. NASIASI CEI MAI BUNI
ÎN PROBA DE DUBIU BĂRBAȚI

Vineri, în penul
tima zi a primului 
concurs al etapei fi
nale a campionatu
lui republican in
s-a desfășurat par-dividual de tenis 

tida decisivă pentru câștigarea probei 
de dublu bărbați. Perechea Țiriac—C. 
Năstase (Dinamo, Steaua) a învins 
cuplul Bosch—Serester cu 6—3, 6—0, 
6—3. Țiriac și C. Năstase au deținut 
mereu inițiativa, conlucrînd foarte 
bine, în timp ce de partea cealaltă 
a fileului numai Bosch a încercat să 
opună rezistență, partenerul lui, Seres
ter, obosit, nu a putut să dea replica 
cuvenită.

La simplu bărbați, în continuarea 
turneului grupei I, Țiriac a câștigat se
tul (al treilea) întrerupt joi la Serester, 
la 3—2, cu 6—3. Rezultatul meciului 
este ded de 6—0, 6—-3, 6—3 pentru

Tiriac. într-un alt îneci susținut ieri 
de campionul nostru, acesta l-a învins 
pe Mărmureanu cu 11—9, 6—2, 6—3. 
întrecerea nu s-a ridicat la' nivelul aș
teptat, ambii jucători aoționînd inegal. 
Totuși, Țiriac s-a arătat mai hotărît și 
sigur pe lovituri. Mărmureanu deși a 
avut avantaj de 
8—8 (în setul I) 
tizeze mai mult, 
cu un complex

cite un ghem pînă la 
nu a reușit să concre- 
E1 a jucat tot timpul 

_ ___ ____ de ihfefiofitate, fără 
o îmbinare suficientă în executarea di
feritelor procedee tehnice. Meciul Ti
riac—Bosch a fost ămînat la o altă 
dată.

în semifinala probei de dublu mixt, 
Ecaterina Horșa și Serester au dispus 
de Eleonora Roșianu și/ Boaghe cu, 
3—6, 6—3, 6—4. Finala ' vă avea loc 
astăzi de la ora 16 la progresul. Vor 
juca cuplurile Mariana Ciogolea — 
Țiriac și Ecaterina Horșa—Serester.

MÎINE, IA IAȘI,

Etapa a patra a campionatului republican de motocros
Mîine dimineață, înoepînd de la ora 

9,30, ieșenii vor avea prilejul să asiste 
la un spectacol sportiv deosebit de 
atractiv, etapa a patra a campionatului 
republican de motocros. Concursul sus
cită un interes major atît prin faptul 
că este pentru prima dată cînd se des
fășoară la Iași o competiție republi
cană de motocros cît și datorită punc
tajului minim care-i desparte pe con- 
curenți în clasamentul după trei etape. 
Lupta pentru ocuparea unui loc cît mai 
bun va fi foarte dîrză mai ales la clasa 
500 cmc unde trei sportivi (Keresteș, 

■Gh. Ion și Ștefani) luptă cu șanse e- 
gale pentru titlul de campion. La clasa 
250 cmc M. Dănescu are un avans a- 
preciabil care-1 scutește de emoții în 
ultimele două etape dar și aici pentru 
locul doi sînt angrenați în luptă nu 
mai puțin de cinci concurenți (Șuier, 
Jfacarie, Doviț, Pop și Paxino).

Iată cum arată clasamentul oampio-

natului înamtea etapei a patra: clasa 250 
cmc — I. M. Dănescu (Steaua) 24 p,
2. Al. Șuier (Steaua) 11 p, 3. Tr. Ma- 
carie (Dinamo) 10 p, 4. Cr. Doviț 
(Metalul) 8 p, 5. M. Pop (Dinamo) 7 
p, 6. P. Paxino (Steaua) 7 p ; clasa 
506 cmc — 1. E. Keresteș (Steaua) 
15 p, 2. Gh. Ion (Steaua) 14 p, 3. O. 
Ștefani (Steagul roșu Brașov) 12 p, 4. 
O. Puiu (St.r.Bv) 9 p, 5. E. Seiler (Me
talul) 9 p, 6. V. Sabo (Dinamo) 7 p, 
7. Al. lonescu (Steaua) 5 p. In „Cupa 
F.R.M." clasamentele arată astfel: 
clasa 125 cmc — 1. N. Dumitrache 
(Dinamo) 24 p, 2. D. Matei (D) 18 p,
3. D. Luca (Steaua) 8 p; clasa 175 
cmc — 1. D. lonescu (D) 24 p, 2. 
Tr. Moașa (St. r. Bv) 12 p, 3. Gh. Mun- 
teanu (St.r.Bv) 10 p.

Petre Paxino (Steaua), unul dintre 
tinerii remarcați in actualul sezon

Foto : I. Dumitrescu

intră fără rezerve în discuție: Olga în sfîrșit, la sabie, Dumitru î 
Orban-Szabo si Maria Vicol. Expe- țață se pare că nu va aveă nic 
riența lor îndelungată și forma exce- rival. Poate, doar. Ionel Drîmbî 
lentă în care se găsesc 
sînt principalele atu-uri, 
care le recomandă drept 
cele mai îndreptățite as
pirante la titlu.

La floretă băieți, nu
mărul candidaților este 
ceva mai mare; protago
nistul probei rămîne Ște
fan Haukler, avantajat 
de un punctaj bun rea
lizat în manșa I. Alături 
de el promit să se impu
nă atenției Iuliu Falb i 
(trăgătorul cu cea mai 
mare tenacitate), Ionel 
Drîmbă (care are un bun 
finiș în marile competi
ții) și Atilla Csipler, în
tr-o accentuată revenire.

Și la spadă există mul
te incertitudini. Cîștigă- 
torul primei manșe, Ște
fan Moldanschi, va tre
bui să reziste asaltului ă 
nu mai puțin de 5 trăgă
tori — Ștefan Haukler, 
Constantin Țintea, Dumi
tru Popescu, Ernest Hu
sar și Gheorghe Cristof, 
care îl flanchează strîns 
în clasament.

Ionel Drîmbă (în dreapta), unul dintre facor 
probei de floretă

Foto : V. Bage-aț

LA ÎNCHIDEREA SEZONULUI
• Activitatea com- 
petițională a hand- 
baliștilor și hand
balistelor noastre 

icrvi.i rup fruntașe s-a înche
iat. începe o pe

rioadă de așa-zisă vacanță, de a- 
proximativ două luni și jumătate, 
pînă la începerea noului sezon, o- 
ficial, timp care trebuie folosit Cu 
mult spirit gospodăresc și maximă 
exigență. Ultima ediție a campiona
telor republicane a subliniat progre
se însemnate în pregătire,■ mai cu 
seamă la echipele1 de băieți, dar — 
în același, timlp i—k:a arătat că mai 
există și o serie de deficiențe, care 
trebuie : lichidate. întărirea unora 
și eliminarea altora cad în sarcina 
secțiilor de handbal, a antrenorilor. 
Ne așteaptă noul campionat, ne aș
teaptă întîlniri internaționale im
portante, campionate mondiale în 
care avem de apărat un prestigiu 
care ne este sctimp. Pentru aceasta 
este necesară o temeinică muncă de 
instruire în cluburi și asociații, baza 
activității loturilor reprezentative.

• Federația noastră a terminat lu
crările de omologare a rezultatelor 
campionatelor și turneelor finale, 
precum și de alcătuire a clasamen
telor definitive. Conform regulamen
tului, au promovat în seria I: Știin
ța București și Rafinăria Teleajen 
Ia băieți, Rulmentul Brașov și Voin
ța Odorhei la fete, iar în seria a 
II-a: Partizanul roșu Brașov și Spartac 
Constanța la -fete, Timișul Eugoj și 
Metalul Copșa Mică la băieți. Au 
retrogradat echipele: Știința Tg. 
Mureș și Știința Petroșeni (m), Știința 
Cluj și S.S.E. Ploiești (f) în seria a

• ■«

II-a, Știința Cluj și Recolta lli.
(m). Record Mediaș și Electr orna „ 
tica București (f) în campionatul 
calificare.

• Intre 7 și 14 Iulie se va desfășura. 
Poiana Brașov o importantă acțiun 
se vor întruni peste 50 de antrenc 
din țară, cărora le vor fi prezenta 
printre altele, noutăți în legătură < 
metodele de instruire. Prezența antr 
norilor (din rînduriie cărora unii . 
din păcate — nu au confirmat în< 
participarea la acest veritabil schinȚ 
de experiență) este foarte utilă pent, 
munca lor de viitor.

Actualități
Sportivii de lup 

I te greco-romane ai 
I mîine o zi plină 
i Cei de la Dinamc 

Steaua, Rapid ș 
Viitorul , Bucurași 
— seria A — suș. 
țin meciurile dii 
ultima etapă a tu
rului campionatului 

republican. Reuniunea va avea ioc la 
ora 9, în sala Giuiești.

în seria B au loc următoarek 
tîlniri: grupa 1 Sud : Progresul Bra 
ila—Dinamo Pitești, Garpați Sinaia— 
Prahova Ploiești, Electroputere Cra
iova—Progresul București, Stuful Tul- 
cea—I.M.U. Medgidia. Grupa a 11-a 
Nord: Constructorul Marghita-C.S.M. 
Cluj, I.G.O. Baia Mare-rrA.S.M. Lu
goj, Crișul Oradea—Mureșul Tg. Mu
reș, Constructorul Hunedoara—Vago
nul Arad.



Ce fac echipele din categoria A? Azi, pe stadionul Republicii

Pauza în care se află pînă la 20 iunie echipele de 
categoria A datorită jocului internațional cu 
Portugalia, a creat o ,,fereastră" propice pre

gătirilor în vederea asaltului final în campionat.
in săptămîna care a trecut, redactori și corespon

denți ai ziarului nostru au vizitat cîteva echipe, au 
stat de vorbă cu antrenorii, au asistat la orele de pre
gătire a fotbaliștilor. Iată, pe scurt, vești de la:

FARUL CONSTANȚA: infuzie de elemente tinere

DINAMO BUCUREȘTI: antrenamente de intensitate
în parcul din Șoseaua Ștefan 

cel Mare, dinamoviștii au fost 
prezenți luni dimineața, de la 
ora 11. Două ore de antrena
ment fără balon, pentru condi
ție fizică. Lotul, mai puțin 
Nunweiller III, Ghergheli, Pîr
călab și Popa, reținuți pentru 
meciul de la Lisabona, a lu
crat cu conștiinciozitate sub 
conducerea antrenorilor Ange
lo Niculescu și D. Niculae. 
După 120 de minute tricourile 

J puteau 
forturi pentru punctul care-i 
separă 
lui...

Antrenamentul anunțat pen
tru marți a început la oră fixă: 
16,30. Terenul central este a- 
boperit de jucători, zeci de 

■; mingi zboară de la un capăt la 
altul. Se execută apoi condu
cerea balonului de către înain
tași. Datcu, într-o poartă, Uțu 
în cealaltă, sînt supuși unui 
bombardament masiv. Accent 
tot pe intensitate. Mărturie — 
durata antrenamentului: pînă 
la ora 19,30.

Miercuri, la ora 17, destin
dere: joc la două porti cu ju
niorii. Echipa a suferit noi 
„pierderi": în afară de cei 4, 
Ștefan, Haidu și Frățilă au fost 
chemați la lotul de tineret in 
vederea meciului cu Uniunea 
Sovietică. Nți-i de mirare că 
meciul este echilibrat: juniorii 
lui Petre Steinbach și Ștefan 
Stănculescu dau mult de furcă 
experimentaților Nunweiller 
IV, Ivan, O. Popescu, Petru . ___
Emil, Ene 'II. Datcu, chiar, este caii la teren 
nevoit să scoată un balon din 
plasă, introdus de Iordarhe, un 
junior talentat.

Pe marginea terenului cule
gem cîteva impresii de la tov. 
Gh. Turtureanu, 
secției de fotbal:

— în afară de 
câți in loturi, mai

fi stoarse.-. Eforturi, e-

de șefia clasamentu-

absențe, motivate : Nunweiller 
VI, care încă nu s-a restabilit 
după accidentul de la Istanbul,

nu participă nici măcar la an
trenamente ; Grozea, care a 
suferit o operație de menise, a 
început gimnastica medicală și 
ușoare mișcări pe teren.

După 45 de minute de joc

I
I
A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\X\\\\V

din biroul

oamenii ple- 
avem și alte

STEAGUL ROȘU:

Lotul de tinerei - Ț.S.K.A. Cerveno Zname
După Kallo, primul nume 

nou apărut acum două-trei săp- 
. tămîni în rîndul 

de la Farul, 
gher și 
Arad și 
Ț.S.K.A. 
butat la 
și... COSTICĂ TOMA, antreno
rul Marinei Mangalia, care 
conduce acum pregătirile Fa
rului. în ceasul al 12-lea, con
ducătorii echipei din orașul de 
pe malul mării și-au dat seama 
că ari o serioasă „bază de a-

au 
Pilea, în 
miercuri 
Cerveno 
formația

fotbaliștilor 
urmat Șoan- 
meciul de Ia 
în meciul cu 
Zname a de- 
constănțeană

provizionare** la Marina Man
galia. Cum era și firesc, infu
zia de elemente tinere a dus 
la o creștere substanțială a 
puterii de luptă, a calității jo
cului, lucru confirmat de fru
moasa victorie obținută asu
pra unei echipe aflate pe lo
cul 3 în campionatul Bulgariei.

Primul obiectiv al noului 
antrenor este, firește, îndepăr
tarea echipei de locurile peri
culoase. Sarcina lui este grea: 
ce nu s-a făcut în 24 de etape, 
trebuie făcut-., in două I

RAPID: accent pe jocurile amicale
La Rapid, săptămîna la care 

se referă raidul nostru anche
tă a fost foarte bogată în jocuri 
amicale. Se pare că antrenorii 
formației bucureștene au avut 
ca punct principal în preocu
pările lor menținerea echipei 
în atmosfera de jocuri și păs
trarea formei în așa fel ca ju
cătorii rămași acasă să se pre
zinte la reluarea campionatului 
cu un bun potențial fizic, pre
cum și verificarea unor juniori 
talentați, de perspectivă.

Duminică 6 iunie rapidiștii 
au jucat la Constanța (2—1 
pentru Farul). Marți, antreno
rii V. Stănescu și V. Stăncu- 
lescu au făcut cu echipa un 
antrenament „tare", adică

gîndim și la deplasările făcute 
în această săptămînă (Bucu
rești — Constanța — București 
— Roșiori — Corabia — Bucu
rești, aproape 1000 de km). S-a 
avut probabil în vedere și po
sibilitatea ca acum cînd fot
baliștii Andrei, Georgescu, C. 
Dan, Greavu și Năsturescu 
sînt plecați în loturile republi
cane, să poată fi verificați „pe

RAID-ANCHETA

cu juniorii, urmează încă o re
priză eu Dinamo Victoria. Di- 
namovî'șlii au intrat la dușuri 
aproape de ora 8 seara.

Joi fotbaliștii au fost convo- 
și dimineață și 

după amiază; vineri — p Sin
gură dată, iar duminică, de la 
10,30, vor juca cu Progresul 
pe terenul din str. dr. Staico- 
vici.

ta 
de...
avut
plin

Dinamo, în aceste zUe, 
pauză antrenamentele ajț 
aceeași intensitate ca, in 

campionat.

ora de pregătire și ore de examene
nostru Ca-

prin te-

de cam- 
și-a con- 
conduce-

Corespondentul 
rol Gruia și-a petrecut după- 
amiezele în mijlocul fotbaliști
lor de la Steagul roșu, lată ce 
ne-a transmis el, ieri 
leton :

„De la ultimul joc 
pionat. Steagul roșu 
tinuat pregătirile sub
rea lui Silviu Ploieșteanu. Pre- 

. zența fotbaliștilor la antrena
mente a fost foarte bună deși 
Necula, Năitănăilă și Pescaru 
se află și în perioada de exa
mene. Antrenorii au alcătuit 
însă programul de așa natură

incit orele de antrenament nu 
au stingherit pe cele de învă
țătură și de examene. Nu au 
lipsit, in această săptămînă, 
nici jocurile la două porți. S-a 
pus accent pe mărirea rez'sten- 
ței mijlocașilor pe trasul la 
poartă etc.

De miercuri, din lotul echi
pei lipsesc Năitănăilă și Peș- 
caru, selecționați în echipa dte 
tineret. Cei rămași acasă au 
continuat pregătirile joi și Vi
neri și probabil '■ că dumin’că 
vor susține un joc amicaî“.

două ore de pregătire tehnico- 
taotică și fizică cu intensitate 
mare. Apoi, miercuri, Rapid a 
plecat cu,., autobuzul la Ro
șiori, unde a întîlnit pe C.F R., 
cu care a terminat la egalitate 
(0—0), de unde a plecat apoi 
la Corabia. Joi, a întîlnit aco
lo echipa locală Tractorul 
(scor 6—1 pentru Rapid). în 
sfîrșit, suita jocurilor amicale 
va fi încheiată duminică 13 iu
nie cînd, la Giulești, rapidiștii 
vor întîlni pe Dinamo Pitești. 
Probabil că pînă la acest joc 
echipa (n. n. rîndurile acestea 
sint scrise cînd Rapidul se 
afla ia Corabia) >să mai facă 
un antrenament, vineri-
• Rămîne de yăzut dacă acest 
program de 4 jocuri în 8 zile 
va da rezultatele așteptate. Ne

concret" tinerii jucători de re
zervă. Fiindcă la Roșiori au 
jucat Țuțuianu (acum fundaș, 
deși noi îl știm înaintaș), To- 
mescu 
1947,

— un tînăr, născut în 
cu reale calități, după 

cum ne spunea V. Stănescu, 
Rugiubei și titularul Jamaischi, 
revenit după accidentul din 
jocul cu Sparta Rotterdam, dar 
încă nerestabilit complet, ca și 
Dinu. Nu rămîne altceva de 
făcut decît să-i urmărim pe e- 
levii Iui Valentin Stănescu du
minică și apoi la antrenamen
tele din săptămîna viitoare, 
premergătoare jocului de 
Brașov, cu Steagul roșu.

la

LA C.S.M.S. Moleșeală...
„N-aș putea spune că fotba

liștii ieșeni nu. s-au antrenat 
saptărrțîna aceasta, și-a înce-

PROGRESUL: 6342 șuturi pe poartă!
...aceasta a fost indicația an

trenorului Titus Ozon dată îna
intașilor săi. ta început am 
crezut că este vorba de o glu
mă- Dar, văzîndu-1 cit de mult 
se ocupă de „tirul" atacanților, 
cifra din titlu pare mică dacă 
ținem seama că toată săptămi- 
na porțile terenului de joc au

ceastă stare, antrenorul Ma
rius Beraru a căutat un adver
sar pentru C.S.M.S., dar fot
baliștii din Buhuși, ea și cei 
din Moinești nu au răspuns 
invitației, așa că... pregătirile 
s-au desfășurat numai in fa
milie’’.

Și cînd te gândești că pri
mul meci de campionat ieșenii 
îl au Ia București... Cu 
Steaua !..-

Azi, în Capitală, Lotul de ti
neret al țării noastre susține ul
timul joc de verificare înaintea 
meciului cu reprezentativa de 
tineret a U.R.S.S., de la Tbilisi.

Pe stadionul Republicii, de 
la ora 18, fotbaliștii noștri vor 
tntîlni într-un meci internațional 
amical cunoscuta formație 
ȚS.K.A. Cerveno Zname (fosta 
Ț.D.N.A.) Sofia. Așadar, ad
versari valoroși (fotbaliștii bul
gari ocupă locul 3 în campio
natul țării vecine), în compania 
cărora antrenorii B. Marian și 
A. Nictdescu ' au posibilitatea să

verifice echipa noastră, ce se 
va prezenta cu unele schimbări 
în alcătuire față de evoluțiile 
precedente. ,

In principiu, antrenorii s-au 
stabilit la următoarea formație 
cu care se va începe jocul : 
Duca — Al. Georgescu, Petescu, 
Dumitru Nicolae, Ștefan — Năf- 
tănăilă, Ralesi —• ■Năsturescu, 
Frăfilă, Voinea, Haidu. Rezerve- 
Gaboraș, Stoenescu, ' Pescaru și 
Nagy. Este incertă folosirea lui 
Lupescu, acesta ’ fiind bolnav.

al. c. —

(Urmare

de ore înainte de meciul

din pag. 1)

accident suferitsimțit ușorul 
duminică la Snagov, ceea ce 
a determinat și înlocuirea ■ lui 
la pauză.

La Angers, echipa română a 
avut o primă repriză în care 
a lăsat de dorit. Atacul n-a 
păstrat mingea și a șutat puțin. 
La mijloc, mai ales după acci
dentarea lui Ghergheli, lancu 
și Nunweiller III n-au dat ran
dament. După pauză, jocul 
echipei s-a schimbat mult în 
bine, mai ales că între timp ju
cătorii s-au acomodat cu noc
turna. tn această repriză ac
țiunile au avut mai multă 
cursivitate, s-a încercat mai 
curajos poarta. După 3—1 Insă, 
nu s-a mai insistai în favoa
rea spectacolului, pe care, de 
altfel, presa locală l-a apre
ciat, scriind între altele că 
multi jucători români nu sînt 
cu nimic mai prejos decîl cei 
mai reputați internaționali

Irâncezi. Noi î-am fi vrut to
tuși mai incisivi, așteptam de 
la ei mai multă concentrare 
în fazele de poartă. Miercuri 
seara scorul putea fi mult mai 
mare, dacă lancu, Mateianu, 
Sasu și Pîrcălab nu ratau ocazii 
excelente.

Pentru duminică se pun deci 
probleme de formație în func
ție de posibilitățile de folosire 
a lui Hălmăgeanu și Ghergheli. 
în caz de aviz medical negativ, 
este aproape cert că Nunweil
ler III va juca fundaș central, 
iar D. Popescu și lancu vor 
fi introduși în linia de mijloc. 
Sînt însă speranțe ca ambii 
accidentați, care primesc în
grijirile medicale cuvenite, vor 
fi recuperați, în special mijlo
cașul dinamovisL Ne-am bu
cura, mai ales că, miercuri 
lancu s-a prezentat sub posi
bilități.

Sîmbătă după-amiază, echipa 
română face primul antrena
ment Ia Lisabona.

Ultima etapă, decisivă, in categoria B
25 de etape s-au scurs pînă 

acum în categoria B și, în afa
ră de situația viitoare a celor 
două formați1 timișorene din 
seria a R-a, nimic nu este încă 
precizat !

Știința Timișoara poate fi fe
licitată că, după numai un an, 
revine în categoria A, iar... 
C-F.R. Timișoara va evolua în 
sezonul viitor în categoria C. 
A doua retrogradată din seria 
a Il-a nu va fi cunoscută decît 
după meciul de mîine de la 
Reșița, dintre C.S.M. și Sătmă- 
reana.

în prima serie, situația e și 
mai încurcată: pentru a pro
mova în A, Dinamo Bacău tre
buie să cîștige neapărat la Bra
șov în fața Tractorului; în a- 
celași timp însă, ca să rămînă 
In B, Tractorul trebuie (lot nea
părat) să învingă pe... Dinamo 
Bacău I Se întrevede deci lin 
ioc deosebit de disputat, de 
rezultatul căruia depinde atît 
promovarea cit și retrograda
rea. Siderurgistul Galați, cea-

laltă echipă prețerțdețjtă la pri
mul loc deși e cu lin punct în 
urma băcăoanilor, calculul hîr- 
tiei arată că are un meci mai 
ușor: joacă acasă cu Unirea 
Rm Vîlcea. Vilcenii,. în cazul 
cînd sînt învinși, ajung și ei 
într-o situație dificilă. Așa 
că... A doua candidata la retro
gradare, Chimia Făgaraș, își 
încearcă ultima carte la Brăila, 
în comjjania Constructorului. 
Să așteptăm deci, rezultatele, 
în categoria C, unde mai sînt 
două etape de disputat, pro 
blema liderilor 6 rezolvată în 
seriile Est și Nord, unde Cea
hlăul P- Neamț și Aricșul Tur
da nu mai pot pidrde. în 
schimb, patru echipe ’din seria 
Sud (Dinamo Victoria Bucu
rești, Rulmentul Brâșoy, Victo
ria Giurgiu și Portul' Constan
ța) și trei din Vest (C.F.R. 
Arad, Minerul Deva, și Metalul 
Hunedoara care are un meci 
mai puțin jucat) sînt' 'în cursa 
pentru locul I.

Lisabona iar Al. Georgescu 
totul de tineret) pentru o bună 
comportare în ultimele două 
jocuri de campionat — decisive 
pentru rămînerea: in A.

Printre cei cu caile s-a lucrat 
in privința șuturilor Ja poartă 
se numără Stanciu și Udroaica 
(ambii deficitari), Baboe și Ște- put relatarea corespondentul 
fan Georgescu (lipsiți dein- nostru d! DIACQNESCU. Au 
credere în forțele, lor). Maileu- 'jucat baschet în sală (deși 
ță, care are o întindere 18; pi? timpul era frumos), au jucat 
ciorul sting, încă nu e refăcut.. 
De-abia duminică își va reîn
cepe activitatea.

Dacă Ozon s-a ocupat , de examene, alții (Pop, Constan- 
problemele eficacității, Eugen, tinescu) accidentați și nu pot 
lordache a acordat o atenție participa la antrenamente. In 
deosebită apărătorilor. t,

Fotbaliștii de la Progresul 
privesc cu încredere și speran
țe viitoarele lor evoluții în ca
tegoria A.

pe'terenul din dealul Copou- 
luila două porți- Unii jucă
tori (Vornicu, Humă) sint in

general am impresia că antre
namentele sînt cam șablon, 
lipsite de atractivitate, fapt 
care a dus la o stare de mo
leșeau. Pentru a înlătura a-

De la F. R. Fotbal
bombardate'* ore intregi. 

Și, dacă nu ne credeți că au 
fost expediate 6 342 de șuturi, 
asistați la antrenamente și nu- 
mărați-le !

Paralel s-a urmărit menține
rea in iormă a jucătorilor ră
mași în București (Mateianu, D. . ........... v,
Popescu, lancu sînt plecați la • Partidă

., v v\ 1-i-' i-'C-’: .
• Meciul Arieșiil Turda-U- Forestiera Sighetul Marmației 

nirea Tgr Mureș întrerupt în amîhată din etapa a XXII-a (23 
nun; 33 la scorul de 3—1 în fâ- mai) se va disputa la 27 iunie, 
voarea primei formații din cauză 
retragerii de pe teren a Unirii, 
a fost omologat eg 3—0 în fa
voarea Arieșului.

-------- 1 Gloria Bistrița—

• A fost reprogramat și jo
cul Tractorul Corabia—Metalul 
Hunedoara, nedisputat la 30 
mai. El va avea loc, la Corabia, 
la 16 iunie.

PRONOSPORT 1X2 PRONOSPORT
Astăzi este ultima zi cînd mai 

puteți completa buletinele pen
tru concursul Pronosport de 
mîine 13 iunie a.c.

Pentru participanții la Prono
sport, dornici să cunoască pro
gramul concursului de dumi
nica viitoare 20 iunie a.c., le sa
tisfacem curiozitatea publicând 
în rîndurile de mai jos meciurile 
incluse în program :

Steagul roșu—Rapid
Farul—Dinamo București
Minerul B. M.—Știința Craiova
Crișul—U.T.A.
Progresul—Știința Cluj
Petrolul—Dinamo Pitești
Steaua—C.S.M.S. Iași
Reggiano— Brescia
Parma—Napoli
Potenza—Spăl
Catanzaro—Padova
Pro Patria—Livorno

vind• In întreaga țară 
bilete pentru concursul 
EXPRES trimestrul II 
tragere va avea loc h 4 iulie 
1965.

se 
SPORT- 
a cărui

In fruntea impozantei liste 
premii în obiecte găsim: 
autoturisme și 60 excursii 
autocarul în R.P. 
R.S. Cehoslovacă.

Autoturismele sînt 
astfel: 6 Fiat 1100 
1100 D și 10 Trabant-Combi.

In afară de aceste premii se 
mai acordă: fnotocidete, moto
rete, televizoare, frigidere, mag- 
netofoane, aparate de radio ș.a.

Pentru atribuirea celor 22.960 
premii se vor efectua 
geri separate, după 
rnează:

— 29 
formate

— 5 
de 5 cifre ;

— 4 extrageri 
de 4 cifre ;

— 1 extragere 
de 3 cifre;

— 1 extragere 
de 2 cifre.

Ca de obicei 
acordă și numeroase premii în 
bani.

Ungară

de 
20 
cu
Și

repartizate
F, 4 Fiat

40 extra-
cum ur-

extrageri de 
din cite 6 cifre; 
extrageri de

de

de

de

numere

terminații

terminații

terminație

terminație

Sportexpresul

Cumpărați-vă chiar acum bi
letele SPORTEXPREȘ trimes
trul II, pe care le găsiți la agen
țiile LOTO-PRONOSPORT, co
operative, O.C.L., vînzători vo- 
lanți etc. Costul unui bilet este 
3 lei.

LOTO

La tragerea Loto Central din 
11 iunie 1965 au fost extrase din 
urna următoarele numere : 
66 83 2 59 6 79 90 74 72 87

Premii suplimentare : 65 79 77.
Fond de premii : 736,249 lei 
Tragerea următoare va avea 

loc în București.

PRONOSPORT

Premiile concursului Rronospor, 
nr. 23 din 6 iunie 1965 •

Categoria 
lei;

Categoria
678 lei;

Categoria
88 lei.

premiile concursului 
intermediar

Categoria
3.276 lei;

Categoria
332 lei.

Report la

Rubrică
Pronosport.

L 2 variante1 a 2i.i9>

a Il-a 75 variante

Variante »

Pronosport 
din 2 iunie 1965: 
a Ii-a 9 vapante o

a 111-a 133 variante a

categoria I: 24.576 tel.

redactată de Loto-

a ni-a 859



Să nu așteptăm luna actamăric! Dtipă campionatele europene
Campionatul re- 

rpublican tpe rechi- 
pe împlinește un 
«vechi .deziderat al 
'tutrrror itdhriicieni- 
lur noștri. al atleți- 
consacrați sau în
să .umple un -mare

lor mari și mici, 
cepători. £1 vine 
gol an activitatea c.onjpetițională in- 

’ternă și creează «premisdle -pentru o 
.muncă .tie (calitate, de ipterșpectivă.

•Așa num arătam și .cu .alte ocazii, 
.campionatul ,pe eahjpe din acest an 
nu apare totuși gje un loc... .gol. 

’Ediția 7865 a acestei competiții a 
■fost (pregătită tie desfășurarea cam
pionatului T'gpublicfm ipe «.eahipe -re- 
iprezentative de regiuni (1962 și 11863) 
și, dacă se poate spune, de însăși 
Spurtachiatia republicană de anul 
trecut. Deci toate consiliile regionale 
ale 'UCFS. toate comisiile lor regio
nale, toate consiliile cluburilor, an
trenorii și sportivii au făcut cunoș
tință un mod .diratiț, încă <tiin anii 
hrenilti, teu .acest snare nunaurs. ‘Și 
cei care au știut să sesizeze la timp, 
din analiza competițiilor precedente, 
care sînt direcțiile (tie iatac nle mtnicii 
și, mai ales, cei care au 'trecut Ta o 
activitate susținută (selecție judi- 
r.inasă, pragăliire .atent® un perspec- 
'tiM®, (măsuri organizatorice norespun- 
vătoare mtefl .au .avut .aotnn satidfacția 
.unei comportași miittumitoare trie 
.nntd raejlahi'l...

'Arătam, ’mai zlltile trecute, intr-un 
■scurt (comentariu, ne .au unsemnat 
pentru atletismul mostnu primele 
etape ale 'timiluiTa categ. A și B: -o 
(preocupare/mai mare (pentru atletism, 
iun .număr ’însemnat tie sportivi an
grenată în ăntrecere, o însemnată 
■creștere a cellor imai ibtnre «rezultate, 
•a (mediilor (primilor 10, 25 și ‘50 tie 
at Iuți ila imajoritntea probator, apa- 
«Bițiâ unor ’.tineri 'Idlantițli tite. Toate 
•acestea sînt desigur aspedle care 
trdbuie să bucure [pe (fiecare atthitrn 
activiștii atlefiamului mostru.

Din păcate ins®, o setie de lipsuri 
mai vedlii ale acestui gen de con
cursuri, au ieșit pregnant Ta supra
față o dată cu desfășurarea turului. 
'Să vedem dîteva dintre acestea, .pen
tru ca Juîndu-șe cu .hotărîre măsurile 
corespunzătoare, să Căutăm să le li
chidăm cît mai grabnic,

• Din cele 26 de echipe partici
pante la întreceri (9 la cat. A, 12 la 
cat. B provincie și 5 la cat. Jî .Bucu
rești;) foarte (puține au avut ‘forma

țiile nomfitete, dar și mai puține au 
fost cele care n-au avut nevoie de 
improvizații la anumite probe. .Pen
tru formarea echțpelor a trebuit dă 
se apeleze Ta foști rttlcți (D. Stoian 
— 'Rapid, ‘E. 'Vîtsan — Steaua, S, 
Blaga — Bacău, X. 'Babac — Ploiești, 
-Z. -Antonescu — 'Metalul) sau la alții 
de .la care nu se mai așteaptă rezul 
tate, în loc să tfi .tost .promovați atleți 
tineri care pot progresa.

• Rezultătdle înregistrate.
ciuda creșterilor consemnate !la anu
mite prdbe, n-au .fost pe smăsura uș- 
-tofităritor. Campionatul categoriei A, 
de .pildă, .este dominat de ireaultute 
eGhivâlerite normelor de Clasificate 
la categ. a Tl-a și a Tll-ia, ăn molie 

icazuni mu o valoare scăzută, llătă un 
Ihiiartt hl 'celor 
categ. A :

Iîn

4 .etape ale turului

Norme nerealizate
(M ,1 II III Sen. Jun.

Steaua 15 50 86 .12 ai 2
Știința 2 36 121 .2 42 —
iDinanro 6 16 120 39 6 3
‘Banat ---- 17 142 11 16 1
Cluj — 16 132 27 11 4
Rapid 1 .20 98 40 45 ti
Brașov 3 6 137 24 44 6
Cnișana — 2 87 59 23 4
Metalul 5 12 72 32 42 1

■TOtal B2 476 995 246 150 26

ln acest tăbdl sînt notate reztrl- 
Wtele echivalente clasificării sportive 
■pentru categoriile maestru, I, a Il-a, 
a ilfl-a. Trdbuie «să precizăm că din 
ndle '32 de «norme tie maestru ăl «spor
tului, 11'4 au fost realizate «în «nursa 
de T0 km marș, probă Ta care :tdtnșL_ 
mu se decerne «tifltil Tespecfiv 1

• «Pentru a face față în trecerilor
multe echipe au «apelat la juriior.i, în 
ideea aceșțera Ii ,șe cer Tezultate1 
echivalente normelor, de v .categ, . ;a,j 
THm ș‘i' nu'‘ de1 a Ijl-îa «ca seniorilor. 
"Ne .gîndim. nă pnigrij gu și
așa un .program competițional foarte 
bogat și exist.* posibilitatea supra
solicitării bar, a plafonării de timpu
riu. pentru oritur trebuie- -neapărat

. avută în vedere această problemă.
• «Gă rezultatele n-eu fost ln multe« 

«cazuri cefe așteptate există și o seriei 
do explicații. în primul rînd,, iroțpiiCb 
să se știe că nu concursurile iîn șine 
duc la- rezultate' superioare, ni numai 
munca serioasă, de zi ;cu zî; pentru

pregătire. Deci la acest capitol — 
al pregătirii — există încă serioase 
deticiențe.

■Pe rie altă parte, s» aștcajltfi Teztfl- 
tate la campionatul pe echipe, dar se 
.face abstraoție de faptul că toata 
etapele au Host programate în lunilej 
aprilie §i .mai, adică iîn plină tperioadă 
de pregătireil <Cum și Mturul teste: 
programat în oetonibrie și noiembrie, i 
.rezultă cdă în ;plină perioadă campe-j 
titională, atunci omd atlații sînt iîn| 
.maximum .de ttormă, <si 'nu au .con-i 
cursuri.

'S Starea pistelor și a 'CdlOTlalleJ 
amplasamente -de arancurs -a ÎJăsat ’dpi 
«dorit, în multe cazuri. >Gu 'excepția' 
meciurilor din 'Capitală «u llipsit ane-' 
imomdtrele, daT nici aici 'n-a fost fo
losit aparatul Telesid de înregistrarea' 
sosirilor. Au lipsit o serie de mate
riale de canaurs. Tați antrenorii șii 
atleții cu care am discutrit se tplrng- 
de slaba calitate a pantofilor cu cuie' 
produși la Reghin, <care ae strică itrtiiar, 
.de la primul .antrenament :sau con '■ 
curs.

în Sfîrșit, sîrtt și dl te Uipsuri >spe-' 
■cifice 'fiecărei «echipe în pante. lEste 
(«ie .datoria consiliilor .■dluburilor, <ah?! 
consiliilor UGES Să treacă .de <pe 
acum la analizarea lor, cu toată se-î 
riozitatea, astfdl ca irn ’toamnă, în1 
retur, acestea să nu imai fie îiltîlnite. i 
Ting: este destul, inițiativă ‘și șerio-! 
zitate în muncă ne nnai >trebuietl

Așteptăm un spniijin mai concret 
din partea vicepreședinților .cu iptto-j 
bleme tehnice de Ila «consiliile regi®- i 
nale ale 'LJCPS și secretarilor «cu i 
probleme tehnice de la dlubuni.

i
ROMEO VILARA

de talere și skeet

De vorbă cu iov. Gh. Pasat

Zilele trecute s-au «întors de da Li
sabona concurcmții români care au 
•participat la campionatele europene 
de 'talere și skeet. Telegramele de 
presă pe care le-am primit în tim- 
iptil concursului mau (putui cuprinde 
amănunte despre comportarea parti- 
«ciparttilur la această importantă în- 
't repere. De aceea .ne-am adresat con
ducătorului delegației noastre — Gh. 
Pasăt, -membru al 'biroului F.R. Tir, 
'vicepreședinte al A.G.V.PS., căruia 
i-anr pus cîteva întrebări.

— Care a {ost .componența delega
ției noastre la întrecerile de 'la Li
sabona ?

— Este știut faptul dă noi am <de- 
țplasut la această ediție -a campiena- 
tolor europene patru nonourenți. iDin- 
tfrre aceștia doi .-au fost «juniori, ila pro
ba .de tikeet. Am tfinut s'ă-i verificam 
ne unești «.tineri >rn vederea .campiona- 
dtilor europene.

— .Și ce pareze -aveți despre com
portarea Hori?

— ®n «urma pregătitei din 'tată și aș 
sverifiaănii în concursul rrttemătronsil 
tie :1a Moscova, ne-am întărit și mai 
•mult convingerea că la acest mare 
■concurs tinerii moștri vor tface ifată 
cu succes. Și nu me-am înșelat. Utee- 
ibuie -să vă spunem >că .noi mu am dus 
-acești tineri la Lisabona cu scopul 
sș cîștige titlul de campioni euro-

ÎN CAMPIONATUL CAMWWH A >

Meciuri importante In etapa tie azi și miine

ImSCEBI »T1ITICE
a-a ,mrg tit-A tefcișeoiw 

Peitt'utțpn senidăre :ș M. 
‘Pandelb ‘ (lVTct 1) 4220

■?-u2^7ț"-'>7). jEc, Poteroaeă 
~6Șt»irrtte) 4077 p, (11,8— 
9,47 1,50 - 5,16 26,7), 3. r 
E. Pratepopescu (Constr.).’ 
;3919 «p, L. ffung (Steaua)1 
&710 ,p, M. Oțeleanu 
«(Știința)) 3366 p; Pentat- 
Im junioare: G. Gîrstea 
(Șteaua) 3766 p (11,5—7, 
■84^1,41—5,95-52711); M.! 
Duhni CbS’E I) 3720 p (al 

’ sărrt11;53 an «la «înălțimi''),' 
■ V. Bkluleae l(SSE M) «3438 

Gl' Negoesou (^Prog.») 
8343; tț>. La 5 ;fan marș 
șnniirri iii- Gh. «Nieolae i 
)(SSE Ii) 125104,8. (N. D.
MsrHad). ' i 1 n ■ «.■-•- :;

4^. Sîmbătă sși duminică « 
wiulavea lâc pe Stadionul, 
Tțiierotului etapa pe Ca-' 

... a -« campionatelor 
; -republicane de juniori și 
i'țfâlajte; ‘Concursurile m- 

la .ora 16 și
. miine ia o«ra 7(30.

• ROȘIORI. Etapa re
gională a campionatului 
de țpgpii. Feste 200 de con- 
cmtenți. BĂIEO'• (60 m: 
C. Baran (Oltenița) 7,7 ;
Floreri ‘ ..(Oltenița) 1J:9,7;

I

Campionatul cate
goriei A de «rugbi 
programează' asii țși 
miine iîritrecerlle 

ultimei etape a turului. 'Din edle 6 
meciuri ale etapei trei vor nvealoc 'în 
Capitală. Este vorba de (partidele 
Constructorul—TDinamo '(azi pe 'terentil 
din parcul Copilului, ’începînd de 'la 
ora 18), Steaua—Știința Cluj '(miine pe 
„Ghencea" de la ora 10) și Progre
sul—"Farul Constanța (tot mîine, -pe 
terenul din str. dr. Staicovini, de la 
«ora 8,45). Trei meciuri foarte impor
tante, îndeosebi peiitru Construdtarul, 
Știința Chij și .Progresul, echipe: dfltrte 
în zona retrogradării. ' i

Dintre meciurile care vor avea loc 
în țară, eel mai interesant se ânrmță 
.cel de la Iași, dintre C.S.M.S. fiiil- 
mentul B'rrlad. Formația care va ter
mina victorioasă are toate șansdle să

Finala
1

campionatului feminin
• i

ocupe locul 4 în ediția de primăvară a 1 
competiției, ■ 3‘

Tn celelalte două meciuri, . Știința 
Timișoara—Gloria și ’Știința Pctroșeni— 

’Grivița *Roșie, formațiile -gazdă vor: 
■forța «Victoria (sau cel puțin obținerea' 
cite unui rezultat egal) ■pentru a .ieși j 
și ele din zona .„lanternei roșii". 'Să 
sperăm că nu vor face aceasta iîn de
trimentul calității...

CLASAMENTE
— Seria 7

1. Precizia Săcele
2. Tdeal Cernavodă
3. “CSAS ’Năvodari 
S. (Constructorul Ploiești
5. ’Cimentul Medgidia 
8. .Chimia Brăila 

‘7. Metalul 'Buzău 
S8. A.S. Pitești

— Seria ;a TI
*1. Victoria Galați
2. A.-S. Tecuci
3. Constr TKc Suceava
4. 'Constructorul P.irlad
6. «Politehnica «Iași
6. Dinamo Bacău
7. Cauciucul Ovalul 

Gh. Gheorghiu-Tlej
8. Ceahlăul P Neamț
9. Laminorul .Bornan

V •

1S
15

7 5 1 1 74:28 
7 4 0 3 41M0
7 .3 12 2 2« aM >15
7 3

•7 Z
7 3
7 2
7 1

1
3
0
1
2

o8 0
6 1 1

Mania Rondele, roampioană a Ca pit alei la rpenladon 
« JSțapa ;pe Capitală a «campiona

tului de probe combinate. Becailon: 
Eug. Simionescu (Constr.) 5862 :p 

< 11,8—6,64—10,33—1,73—53,9—19,8—
-.2K15—8;9()-42,1’8—4
■Bătlini (Știința)
meseu ((Știința)) 4955 jș,
(Știința) 4757 >p, V.. Marinescu (Rrogj) 
4736 p, H. Mălușdl (Știința) 4716 pj|

.3012 (r, Ad. îo-
©. Vlădesou

echipe TI
G jf' .< .: . a

La numai te ‘săp-; 
tămînă de «ia (în
cheierea Ciirnpipria- ’ 
tului maspulm (iată 
că e rîndul echj- 
pelor f eminirțe să-și . 
desemneze acainpi- ( 
oana tpe anul 1965. j 
Ultimele .întreceri ț 
ale campionatului •

8 2 l'S 
8'0 4 7 

■811®
— Seriaain-a —■ 

L. Minerul Luperit 
'2. Vulturii TintLșaara 
3. C,;S.M, Sihiu 
• Chimica Ti mii veni 

Electisoputere Cvarova 
ca.7L. Blaj 
rțetsclui Tr, Severin 
Metalul Reșița 
Metalul Hunedoara

4.
5. 
S 
ti'.
8.
9.

i
I

2 M
10 7

37:167 12 , 
157148 -9.

.24: Ol >8 I

[peni, ai .numai «pentru a Ie 4ie- 
.rlfica «pregătirea îritr-un asemenea 
concurs ;în vederea 'campionatelor 
■europene de -ăkeet tiin 'serpteiribrie de 
ta București. Comportarea lor a fost 
demnă de laudă. 'El au 'tras cot la nat 
•eu seniorii, campioni .mondiali ®i eu
ropeni (Durnev, Losev, Turanov — 
■U,‘R.S.S„ Lanard — Suedia ș.a.) și au 
rerittzti iparformaiițe valoroase, cla- 
siudu-se ipe «loauiii (iruritașe. Astfdl, 
Bogdan Mar.inesau .a ocupat locul 2 
cu 143 'talere din 150 posibile, 3n 
campionatul TJ'.T.A.S.C., iar 'G. :Sen- 
covici cu 142 (tăiere a ocupat Tonul 
4. De asemenea, In Grîteritil european 
al junioriloT, IB. «Marinescu s-a dlasăt 
;pe locul T, iar G. Sencovici ne 'locul 3

— Știm că linerii' «noștri au tras 
.și la campionatele europene al* 
G.I.T. 'Cum apreciați rezultatele ,pe 
3»0 tăiere V

— Menționez ică ei «an ftras mn .n- 
celași «titan, iredttztatl (rezultate ibune. 

IB. Marinescu s-a clasat pe locul 4, 
iitir G. Sencoviai ipe .lecui Iii clin 70 
die «cancursnti-

— Avem, după cum se vede, «de
mente de perspectivă la această pro- * 
bă. Ce «ne puteți spune despre ridl- . 
.cerea arceȘtora la o vafloare interna
țională'? ' > |

-—, Tin merit «deosebit în «creșterea 
«acestor «elemente >îl are .S.S.'E. ,4 t(di- > 
vector J. Popleșanui), care a înființat < ■ 
o secție <de 'tir ipreaum .și jprgf. L iL«n 
vinșscu care s-a ocupat :tie pregăti- 
«rea metodică .a unui «.grup de țineri 
din cadrul școlii .respective. Dintre 
aceștia au fost «selecționați (pentru în - 
trecerile tie la Lisabona tinerii .men
ționați .«mai sus. In momsnitil de .față 
av.em iîn (pregătire, «în .lotul irgpubii-,- 
■can, opt juniori ridicați de ,prof. ;I. 
Lovineșcu. Pentru desăvîrșirea .mă- 
iestriei .lor sportive, ibiroul .fedofatiei 
a însărcinat și pe .maestrul emerit .al / 
aportului I, Dumitrescu, ca împreună 
•cu pr.o'f. ILov.inescu, să se ooupje de ' 
lotul selecționat. \

— Nu crettdți «că exemplul S.S.F ’ 
nr. 1 poate fi extins ții in alte școli 
sportive ? ir*'.

. ■■■ Ț i’
— La Lisabona s-au prezentat pe' 

standurile de tragere 'femei și jurijbri . 
și Ta (probele de 'talere aruncate din 
șanț, nu numai Ta ^keet. Arăți de do- > 
Tft ca exemplul Șcdlti,. sportive, de. 
elevi nr. 1 să «fie urmat și fle alte '• 
școli, .îndeosebi pontnu atragerea ‘te-, 
telor la tirul cu arma de vînătoa.re.

— Dar despre campionatele senio
rilor ce ne puteți spune? .

— Chiar de la antrenamentele de 
acomodare la "Lisabona Gh. E.nache 
se prezenta .într-o formă foarte bună, 
■dîndume speranțe pentru un rezultat 
văiprpș.. La fel și I. Dumitrescu, (pe., 
care îl caracterizează combativitatea?

i și dîrzenia 'în marile concursuri. ‘ Pe?
300 de tailere Bnache a «ocupat looul-'

i 5, âar» I. Duimfcresau llactil 7 dim (484 ’> 
■de trăgători, și d®»r 1—2 talere'*1-3?

'■'despărțit de ocuparea, laturilor 41-!3.Ț

Interviu luat tie V. GODESCU

99.:. 4,7-40 I
225: 29 19
57: 57 10
26:150.12 ,
20:193 12 
28:167 ®1 
21:213 9

( 
X

UNIUNEA REGIONALĂ A COOPERATIVELOR 
MEȘTEȘUGĂREȘTI DIN REGIUNEA MURES-AUTONOMĂ 

MAGHIARĂ . f
«
&

(

500 m : M, Florpa .(Oltenița) 1:>19,7;: 
lungime : V. jfieuîescu .(Slobozia) 5,37 ; | 
înălțime : Gheorghe Fflipaohe (SI.);
I, 45 ; greutate : S. Panait (SIj) i
II, 56; FETE r 60 m: .M. Stănilă 

‘(SI,:) ’9;0: 300 m : T. Ciuciu (Roșiori.) 
43,2; hin^me: "M. Cojocaru (Roș.) 4,29, 
■greutate N. Lixandru (Răcan) 9,53.

feminin sînt programate azi și imime 
pe arena Cetatea din'Giurgiu. In cursa 
pentru titlu au mai rămas Rapid Bucu
rești, Voința Cluj, V.T.A. '(învingătea- 
rea echipei campioane a țării «pe >anul 
1964, Voința T|g. Mureș), barmnot 
București și Gaz metan Mediaș, ulti
mele două formații «oalificânduise pen
tru prima oară în finala pe Tară,

Echipele finaliste vor concura tur- 
retitr, jucătoarele lansînd de .fiecare 
dotă cîte 1'00 bile mixte. întrecerile 
vor fi arbitrate de D. Stoica, 'C. Po
pescu (București), P. Tudoran '(Plo
iești) și Gh. Neddlcu (Giurgiu).

I
i !

<, Peatru întilnirea internațională âe 
fotbal tOT -TINERET — T-S.'K.A. CER- 
VENO ZNAME „(RP-B.), >de astazi de pe 
staff iomtl Republicii, bi letcile se găsesc 
de vinzare ila casele obișnuite : str. Ion 
Vîdți, Pronosport căi. 'Victoriei nr. 2, 
agenția C,£UA. bff. 6 Martie, stadioanele 
„23 Ăugusf”, Republicii, Dinamo și Giu- 
<leș*

De la I.E.B.S
Activitatea Ia zi

Rapid fâzcm’e&ti Si Voința—Cricul O- 
radea, iar la TEg. Mureș, Mureșul! — 
Industria Ib'mii Timișoara. ”

1

• l.a ibazSmti acoperit Floreasca con- 
tinuă cursuri de inițiere la înot pentru 
copii. înscrieri, la bazin.

La sfîrșitul aces
tei săptămîni, cam
pionatul republi
cări de polo progra
mează patrii parti
dei Astăzi, la Ora

dea, va avea loc restanța dintre Crișul 
și Știința Cluj. Miine, în cadrul eta
pei a Vîl-a se vor disputa următoa
rele întîlmri: la Clu.j : C.S.M. Cluj—

• Ștrandul Tineretului va găzdui 
astăzi (ile la ora 19j și nfîine (de la 
ora 10 și ara .17) un concurs de înot 
rezervat sportivilor de categoria a 
n-a și a IK-a.

• La Cluj : C.S.M. — Voirrțiă 6—5 
(1—1, 3—0, 0—2, 2—2).

oferă pentru «turiști și oamenii muncii veniji ta odihnă sau în 
trecere prin regiune, următoarele servicii .prin unitățile sale 
de ’deservire : i

I. Reparații, întreținere și spălat turisme și motociclete 
prin unitățile:: - j

~ Cooperativa Metalt/I Tg. Mureș, str. Lăpușna nr. 15, 
telefon 38-93 (funcționează .permanent) ;

- Cooperativa Voința Odorhei, str. insulei nr. 2, telefon 
406 (funcționează permanent);

— Cooperativa Deservirea Sovata-Băi, str. Csorgi nr. 1, 
(funcționează în perioada sezonului turistic).

.11. Reparații și întreținere auto-moto prin unitățile :
— Cooperativa Munca ■colectivă-Top’lița, str. Libertății 

nr. 3 (amplasată pe șoseaua către stațiunea Borsec)
- Cooperativa Lacul Roșu Gheorghreni, str. Băii nr. 16, 

telefon 264 (pentru stațiunea'Lacul Roșu):;
- Cooperativa Oltul Miercurea Ciuc, str. Petofi nr. 53,

(funcționează permanent). în timpul sezonului în cadrul ace
leiași cooperative în stațiunea Tușmad - 'Complex deservire, 
telefon 21 ; - C (Ș. ;■■■-.

- Cooperativa Deservirea Tîrnăverw,, telefon 466.
III. frachirieni de obiecte turistice și distractive ca «: 'Corturi, 

hamaoe, saoi de dormit, aparate foto, radio portative, mag- 
netofoarreț, jocuri distractive etc. prin complexele de deser
vire din stațiunile : S ova ta , Tușnad, Borsec și orașele Tîrgu- 
Mureș, Miercurea Ciuc.

i



2500 Km cu bicicleta in 9 zile!
MICUL „ROMAN DE AVENTURI 

AL LUI JACQUES ANQUETIL
sirea Ia aeroport și 
minute consacrate 
clarațiilor pentru presă ; 
18,50 — se dă startul a- 
vionului „Mystere 20“ cu 
care sosește la Bordeaux 
la ora 19.40; urmează 
drumul pînă la hotel, 
masa, o oră de odihnă, 
masajul și la ora 2 noap
tea startul In cursa Bor
deaux— Paris (557 km).

Jacques Anquetil a tre
cut prin mari emoții In 
ultima zi a acestui ma
raton ciclist. VIntui și 
ploaia i-au mărit dure
rile musculare provocate 
de efortul depus la 
„Dauphine". A vrut chiar 
să abandoneze. S-a uitat 
spre mașina lui Geminia
ni, dar acesta nu i-a dat 
nici un răspuns .. A strlns 
din dinți și a mers mai 
departe. Cu ajutorul lui 
Jean Stablinski a anulat 
avansul de 6:30 pe care 
Francois Mahă îl avea 
la km 400 și a trecut 
primul linia de sosire la 
Parc des Princes din 
Paris. O performanță. In 
tr-adevăr extraordinară, 
generată de curajul și 
talentul acestui mare ci
clist, dar și de dorința 
de a clștiga burse mari 
și de a Întrece renumele 
de care Fausto Coppi se 
bucură in istoria ciclis
mului. Lui Jacques An- 
quetil li lipsește o sin
gură „piatră rară" din 
cunună: titlul de cam
pion al lumii. Anquetil 
ar ii vrut să-și Încheie 
după această ispravă ca
riera ciclistă. Dar gin 
dul că n-a fost nicioda
tă deținător al titlului 
suprem 11 frămlntă. Și 
nu abandonează... Pen
tru el San Sebastian, lo
cul de desfășurare a 
campionatelor lumii 
(septembrie, 1965) consti
tuie marele examen. Va 
izbind! oare ?...

Marele ciclist profesio- 
nist irancez Jacques An
quetil a uimit lumea spor
tivă cu o performantă 
fără seamăn: In 9 zile 
el a ciștigat două mari 
curse, desfășurate la sute 
de kilometri una de alta: 
„Dauphine" și Bordeaux- 
Paris. Știrea vă este de 
sigur cunoscută. Ceea' ce 
vrem să-i adăugăm slnt 
clteva amănunte din „cu
lisele" acestei performan
te de legendă.

După ce slmbătă, la 
Avignon, Anquetil a ter
minal învingător con
cursul Dauphine" (aler
gare de 8 zile, aproape 
2 000 km), el a urmat un 
program demn de epoca 
abordării cosmosului: la 
ora 16,58 a sosit cu plu
tonul pe stadion in ultima 
etapă din „Dauphine"-, 
17,00—urcă podiumul În
vingătorilor; 17,10 — 
„sprintează" ca un ade
vărat atlet de-a lungul 
culoarului format de 
spectatori ,spre mașina 
care-1 aștepta la poartă i 
17,15 — pleacă spre ho
tel ; 17.20 — suie „cîte 
4 o dată" scările hotelului 
unde il așteaptă maseurul, 
baia și masa -, 17,55 — 
cu mașina pilotată de 
fostul ciclist Geminiani 
pornește (cu 140 la oră...) 
spre aeroportul Nlmes- 
Garons, situat la 60 km 
de Avignon; 18,30 — so-

MARCEL CERDAN
După Jacques Anquetil 

și Kikl Caron, francezii 
au acum un nou erou 
sportiv. Este vorba de 
tînărul boxer Marcel Cer- 
dan, care obține victorii 
după victorii în fata unor 
adversari din ce în ce 
mai puternici.

Referindu-se Ia Marcel 
Cerdan, cunoscutul an
trenor de box parizian 
Philippe Filippi a spus că 
acest pugilist va ajunge 
departe.

— „Marcel Cerdan are 
un scop precis. El vrea să 
recucerească titlul mon
dial pe care moartea i l-a 
smuls tatălui său".

(Cititorii îșl amintesc că 
renumitul boxer francez 
Marcel Cerdan șl-a găsit 
sfîrșitul într-un accident 
de avion).

Egalitate și nu prea...

Sportul românesc acum 30 de ani

învingători in raly-ul Monte Carlo

iȘ-ÎS-W’.'-'

Automobiliștli români Ion Zamfirescti și Petre Cristea,

Una dintre cele mai 
importante competiții in
ternaționale care se des
fășoară an de an pe dife
rite trasee din Europa, 
e raly-ul Monte Carlo, 
piatră de Încercare pen
tru cei mai temerari 
automobiliști din lume. 
Proba constă dintr-un

traseu impus, care are 
ca punct terminus orașul 
Monte Carlo și o probă 
finală în circuit pe stră
zile acestui oraș.

în palmaresul acestei 
competiții figurează și 
o victorie românească și 
anume aceea din anul 
1936 (30 ianuarie), opera

C. M. de fotbal

CULISE DIN... PRELIMINARII

cuplului român Ion Zam- 
firescu — Petre Cristea 
care, fără condițiile ma
teriale ce le aveau cei
lalți concurenți străini, 
cu o mașină veche, au 
luptat eroic și au învins, 
făcînd dovada unor ad
mirabile calități tehni
ce. La concurs au luat 
parte 100 de concurenți, 
dintre care numai 72 au 
terminat cursa. Cuplul 
romîn a concurat pe tra
seul : Atena — Monte 
CațJ->, aproximativ 4 000 
km.

OPRICA PREDA

Cunoscuta atletă engleză Ann Parker-Brightwell 
cîștigătoarea medaliei de aur în proba de 800 m lo 
J. O. de la Tokio, a fost distinsă cu decorația 
„M.B.E." („Pentru succese în atletism"). Aceeași 
decorație — dar cu o clasă mai mică — a primit si 
soțul ei, Robbie Brightwell, în calitate de căpitan al 
echipei olimpice a Angliei. Pînă acum cei doi 
soți nu s-au certat din cauza decorațiilor de clase 
diferite. Din alte motive, nu știm...

H. N.

Duminică 13 iunie con
tinuă jocurile prelimi
narii ale campionatului 
mondial, zona europeană. 
Pînă acum s-au disputat 
38 de întîlniri din cele 80 
programate. Rezultatele 
lor au fost mai mult sau 
mai puțin așteptate. Dar 
nu de asta va fi vorba în 
cele de mai jos, ci de cîte- 
va amănunte mai puțin 
cunoscute și chiar deloc, 
din întrecerile zonei euro
pene.
• Mal întîl o referire la 

interesul stîrnlt de aceste 
jocuri : la cele 38 de jocuri

VITEZE...
Cu automobilul: 875,69 

km pe oră — un kilome
tru în 4,11 sec. (viteză 
dezvoltată de Art. Alfons 
la Boneville, la 27 octom
brie 1964, la bordul unui 
automobil cu reacție.

In apă: 6,804 km pe 
oră (performantă înregis
trată de Allain Gottva- 
les, la Budapesta, la 
septembrie 1964, la 
m liberi

13
100

au asistat 1.624.615 specta
tori, ceea ce înseamnă o 
medie de 42.753 spectatori 
de meci. Cea mai mare a- 
sistență : 105.000 la partida 
R. D. Germană — Unga
ria; cea mai mică : 10.108 
spectatori la Luxemburg — 
Norvegia.
• Numărul golurilor în

scrise în aceste 38 de în
tîlniri : 100. Adică 2,63 go
luri de meci.
• Pînă acum, clasamen

tul golgeterilor are trei 
fruntași : Eusebio (Portu
galia), Crossan (Irlanda de 
Nord) șl Papaioanu (Gre
cia) toți cu cîte 5 goluri. 
Urmează: Ivanov (U.R.S.S.) 
și Kuhn (Elveția) cu cîte 3 
goluri. Mateianu figurează 
în grupa marcatorilor cu 2 
goluri.

• Au fost acordate 8 
lovituri de la 11 m. Șapte 
au fost transformate, una 
ratată (Weiss — Cehoslova
cia, în jocul cu Portugalia,

favoarea aces-

eu*

kmCu bicicleta: 66.66 
pe oră = 10,8 pe 200 m 
— rezultat obținut de 
Antonio Maspes pe velo
dromul olimpic din Ro
ma, la 21 iulie

N. CRISTESCU și GH. 
STROESCU, BUCU
REȘTI. — Lucian Po
pescu a devenit campion 
al Europei la categoria 
muscă la 6 iunie 1930, 
în urma victoriei prin 
K. O. în repriza a X-a a- 
supra francezului Kid 
Oliva. Meciul a avut loc
Pe 
află

„Romcomit", unde 
acum Facultatea

devenea și campion 
ropean la categoria 
coș.

ION VAPINA, LIPOVA. 
— Meciul Anglia - Un
garia, care a marcat pri
ma înfrîngere a fotbaliș
tilor englezi pe teren pro
priu, s-a disputat la 25 
noiembrie 1953. Scor: 
6—3 pentru Ungaria. Șase 
luni mai tîrziu — la 10 
mai 1954 — Ia Budapesta, 
maghiarii confinrau suc
cesul din toamnă, cîști- 
gînd cu 7—1. Dacă vă în- 
tîlniți cu un englez, e pre
ferabil să căutați alte su
biecte de discuție 1

AL. MAGEREANU, 
ORADEA. — Dintre epi
gramele trimise ne-a plă
cut aceea inspirată de un 
titlu al unei cronici apă
rute, nu de mult, în zia
rul nostru: „Unii joacă, 
alții... „marcă".

Deh, balonul de fotbal 
F. rotund, nu e oval ; 
Cine nu gîndești-îți 

marcă
Dar mai sigur cine-n- 

cearcă 1
DUMITRU MEDIAN- 

TU, SMÎRDIOASA. — 
Ne întrebați dacă soției 
lui Frățilă îi place fot
balul. Presupun că 
Altfel, se mărita cu un 
...baschetbalist. Cel mai 
sigur este că-i place... 
Frățilă...

ARMAND POPA, PLO
IEȘTI. —• Iată care au 
fost cele 6 sărituri ale lui 
Ralph Boștoii, în reuniu
nea de la Modesto, unde 
avea să stabilească un nou 
record mondial la lun-

eu- 
co-

gime : 8,36 m : depășit, 
8,15, 8,26, 8,24, 8,06, 8,36. 
Cum se spune, urma a- 
lege!

NEACȘU DUMITRU. 
— Didi a figurat, la 
moment dat, în lotul 
Real Madrid, dar n-a 
cat nici un meci sub 
lorile acestei echipe, .... 
găsindu-i-se loc în forma
ție. Vava a activat la At
letico Madrid.

TOMA PETRESCU, 
BUCUREȘTI. — Dinamo 
București și Steaua s-au 
intilnit pînă acum de 34 
de ori în cadrul campio
natului categoriei A la 
fotbal. Bilanțul este fa
vorabil dinamoviștilor, care 
au învins de 14 ori, în 
timp ce Steaua a realizat

tui 
lui 
ju- 
cu- 
ne-

la 1—0 în 
teia !...
• In trei

tea echipe 
10 oameni, ___ _____ _
por accidentări : Portugalia 
a rămas fără Mendes din 
min. 5 al întîlnirii cu 
Cehoslovacia; Austria fără 
Glechner din min. 13 al 
jocului cu R. D Germană, 
iar R.F.G. — în 
cu Cipru — fără 
din min. 27.
• Echipa Spaniei

dut la Dublin ~___  __
gol marcat într-un moment 
cînd nimeni nu se aștepta: 
din' lovitură liberă. O’Neill 
a tras de la circa 30 m, 
portarul Iribar a prins 
mingea, dar... a scăpat-o 
în plasă...

meciurl tot atî- 
au terminat în 

din cauza u-

ZOO-OLIMPIADA

că

partida 
Patzke

Pt. cont.
TITI GHEORGHIU—Vaslui

Colțul celor mici

In alergările 
36.144 km pe 
formanță 
Bob Hayes Ia 21
1963 pe 100 yarzi - 
m).

a pler- 
prlntr-un

pe plat: 
oră (per- 

realizată de 
iunie 
- 91.4

1960

Festivitate de premiere: 
Ursul e primul la haltere, 
Pantera e Ia Înălțime, 
Și leul — primul — la lungime ; 
Calul e maratonist,
Iar racul — dlnd 'napot — rugbist j 
Pisica este alpinistă,
Giraia e baschetbaliste ;
Cronometror — ciocănltoarea.
Și crainic — Știți — privighetoarea. 
Reporter ? Unul ideal:
Un poliglot de papagal... 
...De-autograie amator
Am fost si eu. ca... spectator

Științe Juridice. Lucian
Popescu avea atunci 17 
ani și jumătate. Un an 
mai tîrziu, la „Arenele 
Romane", învingîndu-1 pe 
spaniolul Carlos Flix, el

Un instantaneu curios, în care ju
cătorii Progresului lasă impresia 
exersează dansul cunoscut acum 10- 
20 ani sub numele de „Conga". Fi
rește insă că nu acesta este adevă
rul. Numai de... dansuri nu le arde 
fotbaliștilor de la Progresul in mo
mentul de țață, clnd luptă din răs
puteri să evite retrogradarea/

șugubeață
Fotografia Înfățișează, luat dinfr-un 

anumit unghi, „zidul" făcut de jucă
torii de la Progresul la o lovitură 
liberă executată de Georgescu (Ra
pid). Mingea a trecut totuși prin 
„zid", dar s-a oprit în brațele iu> 
Cozma

da.
8 victorii. 12 întîlniri s-au 
încheiat la egalitate. Sco
ruri neobișnuite între a- 
ceste două echipe: 6—2 
pentru Dinamo în 1951 și 
4—0 
1956.

pentru Steaua în

ION POȘTAȘU
Desene de

NEAGU RADULESCU

STIATI CA...
9 »

...la meciul de fotbal 
Franța — Argentina (scor 
0—0), disputat zilele tre
cute la Paris, au asistat 
doar 11 931 de spectatori?

...Frankie Tylor, cam
pionul Angliei la categoria 
pană, mai deține un... 
titlu? El este cel mai tî- 
năr (22 de ani) cronicar 
de box al Angliei, co
mentariile sale din -The 
People" fiind citite cu 
mult interes.

...suspendarea pe care 
a suferit-o acum cîtva 
timp i-a adus lui Denis

Law o pagubă de a- 
proape 500 de lire ster
line? Pînă la urmă el n-a 
rămas în deficit, întrucît 
a primit circa 700 de lire 
sterline pentru o serie de 
articole intitulate... „Re
gistrul păcatelor mele în 
fotbal".

...Armand Penveme, fost 
internațional francez de 
fotbal, se retrage din ac
tivitatea competițională P 
Deși lucrează într-o an
trepriză de construcții, el 
se simte dezgustat de.- 
beton.



Rapid

Miine la Bruxelles,

București - liinior PcrniK
Au luat sfîrșit lucrările celui de al 25-lea Congres 

al Federației internaționale de schi
finala Ia volei

Capitala Belgiei — Bruxelles— găz
duiește mîine a treia întîlnire finală 
de voiei a „’Cupei campionilor euro
peni", în cea de a șasea ediție mascu
lină a principalei competiții conti
nentale pentru echipele de club. Pre
zentă pentru a cincea oară în finala 
„C.C.E.", campioana României, Rapid 
București, își dispută cu campioana 
Bulgariei, Minior Pernik, trofeul pe 
care l-a mai cîștigat în două rînduri

„tardurite există 
ca să fie... bătute**
TORONTO ill (Agerpres). — In 

decurs de 24 de ore, atletul neo- 
zeelandez. Peter Snell, a avut parte 
de două surprize oarecum neplăcu
te. Sosind joi la Toronto (Canada), 
el a aflat mai întîi că recordul său 
mondial în proba de o milă a fost5 
doborît de francezul Jazy, apoi, în 
seara aceleiași zile, a fost învins 
la 880 yarzi de canadianul Bill’ 
Crothers pe care-1 dominase la. 
Tokio. Cu toate acestea, Snell nu 
s-a arătat prea impresionat de a- 
ceste două „eșecuri".

„Desigur nu pot fi bucuros că 
am pierdut recordul pe milă, — a 
spus Snell. — dar în definitiv re
cordurile există ca să fie... bătute 
Cred că intr-un viitor apropiat re
cordul la o milă va coborî sub 
.3:50,0 Jazy este capabil să facă a- 
r.est lucru și sînt sigur că a comis 
o eroare la Tokio, optînd pentru 
proba de 5000 m în loc să alerge 
la 1500 Sper sa mă întîlnvic în au
rind pe această distanță-cu atletul 
francez", și-a încheiat declarația 
Peter Snell.

Iată acum și rezultatele reuniu
nii atletice de la Toronto : MAS
CULIN : 100 yarzi : Jerome (Cana
da) 9,3; 220 yarzi: Drayton (S.U.A.) 
20,9; 440 yarzi: Cassell (S.U.A.) 
47,2; 880 yarzi: Crothers (Canada) 
1:48; 1 milă : Grelle (S.U.A.) 3:58; 
3 mile : Clarke (Australia) 13:03,3; 
prăjină : Morris (S.U.A.) 4,75 m; 
FEMININ : 100 yarzi : Wyomia
Tyus (S.U.A.) 1.0,3 (record mondial 
egalat neomoiogăbil însă din cau
za vîntuluî); 220 yarzi : Mac Gulie 
(S.U.A.) .23,7; .înălțime : Baskerville 
(S.U.A.) 1,62 m.

„Jocul în
’.Cunoscutul specialist în problemele 

sportului eu balonul rotund Gabriel 
Hanot, a publicat recent sun articol 
în ziarul elvețian „TRIBUNE DE 
LAUSANNE", în care formulează 
unele idei interesante privind prin
cipiile jocului modern de fotbal.

„De două sau trei sezoane tradiția 
în fotbal este zdruncinată serios de 
un vînt de reforme care mu lasă indi
ferentă nici una din marile echipe. 
Modificarea este de .ordin strategic 
sau tactic. lEa șpriveg.te srepartitia ju
cătorilor pe teren, așezarea lor în 
echipă. Ordinea se exprimă prin cifre 
sau litere : înainte era acel 1^2 +3 
+5, apoi a fost WM-ul, astăzi se vor
bește despre 4<-2+-4, portarul consi
derat ca inamovibil și intangibil fitnd 
lăsat la o parte, în timp ce cei 4 
înaintași, cei 4 apărători și 2 jucători 
de mijloc sînt în centrul atenției. Se 
exprimă păreri pentru și contra noii 
lor așezări fără să se remarce faptul 
că nodul problemei nu se află aici.

Transformarea reală a jocului se 
realizează intr-un sens profund. La 
suprafață, de la o aripă da alta, nu 
este nimic senzațional de Temarcat 
în felul cum este ocupat terenul de 
joc. Dar fundașii au acum tendința 
de a se îndrepta spre mijloc pentru 
a lua parte la acțiune Și, dacă este 
posibil, să ajungă în apropierea por
ții adverse, la care au acces mai 
mult decît în trecut cînd erau simpli 
furnizori de mingi pentru tripleta din 
centru.

Măi millt decît cei doi jucători de 
mijloc, cei patru apărători au un rol 

(în 1961 și 1963). Rapidiștii, cu un e- 
fectiv sudat și experimentat, dețin 
o formă deosebită, dînd astfel temei 
speranțelor cu care sînt creditați.

Conduși de antrenorul Jean Pono- 
vq, feroviarii vor începe jocul în 
formația : Grigorovici, Nicolau, Fe- 
rariu, Plocon- Bărbuță, Drăgan. Re
zerve : Costinescu și Mincev (ridi
cători-coordonatori), Pavel și Ardelea 
(trăgători).

S-a încheiat primul tur al finalei 
„europenelor" de șah

HAMBURG tl (prin telefon). — 
în meciul cu echipa Ungariei, un 
singur jucător român a reușit să-și 
întreacă adversarul : Ciocîltea l-a 
învins pe marele maestru L. Szabo, 
în schimb, șahiștii maghiari au în
scris puncte prin Portisch la Gheor
ghiu, Barcza la Giinsberger, Porintos 
la I. Szabo și Honfi la Stanciu. Remi
za a fost consemnată în partidele : 
Bilek -— Ghițescu, Radovici — Lengy
el, Pavlov — Dely, Pogacs — Botez 
și Voiculescu — Navarovsky- Scor ge
neral: Ungaria — România 6V»—3’6.

In fotografie : Michel Jazy după rprimul său succes pe distanța de 
1 milă . record european. El este felicitat de fostul deținător al recordului, 
polonezul Baron. La o saptămînă după aceasta, Jazy dobora și recordul 
mondial ăl probei / Foto;: iFranee Prese

adincime“
nou de îndeplinit. Altădată ei erau 
numai cei care respingeau ofensiva, 
fundașii care degaiau .mingea ; acum, 
dimpotrivă, funcțiile lor sînt lăr
gite și își semnalează prezenta în 
apropierea porții adverse, ei ac
ționează chiar în fața porții unde 
expediază șutul lor și își iau 
„partea leului", deoarece cea mai 
mare bucurie a unui fotbalist este 
să expedieze balonul în plasa adver
sarilor, adică să marcheze un gol.

Din presa străină

în sens contrar, dacă atracția apă
rătorului spre poarta .opusă devine 
din ce în ce mai puternică, chemarea 
atacanților în direcția propriei supra
fețe de 16 metri cîștigă în frecventă 
și în hotărîre. Corso, de la Interna- 
zionale Milano, înscrie goluri cu 
capul, însă el se dovedește deseori 
ultimul apărător în fata porții echi
pei sale. Astfel, pot fi văzuti atacanti 
alergînd, driblînd și degajînd balo
nul ca fundașii. Stilul ror dublu a 
apărut de cîteva luni. în același timp, 
ei își mențin alura lor de sprinteri, 
rapizi în acțiune, cu pasul scurt în 
contrast frapant cu ritmul apărăto
rilor cu pași mari, cu driblinguri lun
gi, cu șuturi lungi. Atacantul este 
iute, instantaneu, deseori precipitat. 
Contraatacantul este mai puțin pre
sat, el are timpul să vadă și să-și 
asigure lovitura.

In Ultima zi a lucrărilor Congresu
lui Federației Internaționale de schi 
s-au luat o serie de hotărîri impor
tante. Rezumăm, din multitudinea de 
probleme, partea esențială. Astiel, 
după ce s-au discutat problemele cu
rente, legate de statutul F.I.S. și de 
activitatea comitetelor tehnice, con
gresul a hotărît afilierea unor federa
ții naționale. La recomandarea Consi
liului, congresul a votat în unanimi
tate primirea în F.I.S. a federațiilor 
de specialitate din Algeria, Andora și

U.R.S.S. a învins Ia scor categoric 
Olanda: 7%—2'6 (sovieticii au pierdut 
o singură partidă, prin Taimanov la 
Ree), iar Iugoslavia a întrecut cu 
6%—3’6 R.F- Germană.

La sfîrșitul primului tuT al finalei 
— și după consumarea tuturor parti
delor întrerupte — clasamentul se 
prezintă astfel: U.R.S.S. 34, Iugosla
via 29, Ungaria 28, R.F. Germană 
21’/», România 20, Olanda 17'ă.

în prima rundă a returului, echipa 
României joacă împotriva formației 
Olandei.

la fotbal
Vizite ale apărării la atac, ale a- 

tacului la apărare, incursiuni ale fun
dașilor spre atacanti, ale atacanților 
în apropierea portarului propriu, miș
cările de piston înlocuiesc paralelis
mul jocului impus de cei 5 atacanti 
în linie. O altă consecință: fotbaliș- 
tii nu sînt obligați să îndeplinească 
numai o singură sarcină, ei sînt che
mați să îndeplinească mai multe ro
luri. Viani. directorul lui A. C. -Milan.. 
a declarăt că a luat inițiativa de a 
■forma echipa sa, cu jucători ..potriviți 
pentru orice posturi, „eclectici1* cum 
îi numește el. în realitate acest eclec
tism nu este o cauză ci un efect,; el; 
permite acțiunile ofensive din partea 
apărătorilor, replierea defensivă fa
miliară atacanților ; el se datorește 
practicării fotbalului în adîncime. 
Pluralitatea sarcinilor jucătorului a’ 
luat locul monotoniei sistematice a 
sarcinilor impuse.

Cultură generală sau cultură spe-, 
cializată ? Poate amîndouă deodată. 
Viitorul ne va spune. Pentru mo
ment, fotbalul mondial prezintă două 
caracteristici: replierea eventuală a 
atacanților pentru a cîștiga balonul 
și a elibera propria jumătate de teren 

• de pericol; reabilitarea și înflorirea 
deplină a apărării.

în rezumat joc în profunzime, o 
mai bună utilizare a terenului și a 
mingii, intensificarea fotbalului, e- 
Chipe coordonate mai bine — iată 
cum se exprimă progresul forma
țiilor de elită".

R-P.D. Coreeană, Reprezentantul aces
teia din urmă a fost invitat în sală 
și In aclamațiile delegațiilor prezente, 
a rostit un cald salut de mulțumire.

Apoi s-a ales, tot prin vot, locul 
unde se va desfășura viitorul Con
gres al F.I.S.: Beirut (Liban), în iunie 
1967.

Una din cele mai dezbătute chesti
uni a constituit-o numărul de con- 
curenți dintr-o țară în fiecare probă 
în cadrul marilor competiții. Propune
rea de a se majora de 'la 4 la 5 nu
mărul de concurenfi la o probă pen
tru „țările alpine" a fost respinsă, 
astfel că și pe viitor se vor înscrie 
maximum 4 concurenți.

Mult dezbătută a fost și problema 
obligativității de a se folosi schiuri 
fără marcă. Propunerea, deși a fost 
respinsă, va mai putea face obiectul 
discuțiilor viitoare.

Alegerea Consiliului F.I.S. a fost 
ultimul punct de pe ordinea de zi. în
tregul Consiliu a fost reales cu una
nimitate de voturi.

„Cupa Mamaia" la iahting a revenit 
echipei R. P. Române (II)

Echipa R. P. Române II a cîștigat 
„Cupa Mamaia", realizînd cel mai 
bun punctaj în clasamentul pe echipe 
— 20 p. Pe locurile următoare s-au 
clasat echipele R.P. Române I 19 p. 
și R.D.G. I 14 p. Ultima regată a con
cursului, desfășurat la Mamaia, a dat 
loc, cum era de așteptat, unor dis
pute dîrze, fiecare echipaj încercînd 
o comportare cît mai bună și, prin 
aceasta, un loc cît mai bun în cla
samentul general.

La sfîrșitul concursului, clasamen
tele generale pe Clase au în partea 
lor superioară următoarea configu
rație.:

Recorduri mondiale la haltere
Campionatele europene de halte

re au continuat la Sofia cu desfă
șurarea întrecerilor la categoria semi- 
mijlocie- Titlul de campion a 
fost cucerit de Victor Kurențov 
(U.R.S.S.), care a realizat la cele trei

Stoile invins 
la Beckenham

La Beckenham și Bristol se des
fășoară două turnee internaționale 
de tenis, premergătoare mareluL con
curs de la Wimbledon.

In turneul de la -Beckenham, india- 
fflill Mukerdja l-a învins cu 7—-5, 
6—4 pe australianul Fred Stolle și 
cu 6—3, 13—45, 6—4 pe sovieticul 
Egorov. Tomas Lejus a cîștigat în 
turul trei cu 9—LI, 7—5, 6—3 la 
Cox (Anglia), iar în turul patru l-a 
eliminat pe Metreveli: 6—4, 6—4. 
Printre participanți se află și fiul 
celebrului fotbalist Stanley Mat
thews. Jn turul trei, Stanley Mat
thews junior a fost învins cu 6—4, 
6—4 de Barrett.

La Bristol, jucătorul grec Kalo- 
gheropoulos l-a eliminat pe Richey 
(Si'U.A.) cu IT—9, 4—6, 6—3, Grebner 
(S.U.A.) pe Osuna (Mexic) cu 6—3, 
1—6, 6—4 și Gerrard (Noua Zeelan- 
da) pe australianul Bob Howe cu 
6—2, 6—2, In turneul feminin, 
Billy-Jean Moffitt (S.U.A.) a în
vins-o cu 6—4, 6—4 pe australianca 
Madona Schacht.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

COKWSOl AILtTIC 01 IA BRATISLAVA
BRATISLAVA 11 (prin telefon de 

la redacția ziarului Ceskoslovenski 
sport). Concursul internațional de 
atletism din localitate, desfășurat în 
conditiuni atmosferice necorespunză
toare. a prilejuit doar puține rezul
tate de valoare, în -rest cifrele fiind 
modeste. Greutate : Vaxju (Ungaria)

In cadrul recepției de închidere- 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, a luat cuvîntul Ion 'Balaș, 
vicepreședinte al Consiliului General 
al UCFS, care i-a salutat pe partici-l 
panți și Ie-a transmis cele mai bune- 
urări din partea forurilor sportive din 
țara noastră. Apoi Anghel Vrabie, 
președintele Federației române de 
schi, i-a felicitat pe participanții la 
Congres, în frunte cu președintele 
Marc Hodler, pentru laborioasa acti
vitate desfășurată de Congresul jubi
liar al Fd.S.

In cuvîntul său de răspuns, preșe
dintele F.I.S., Marc Hodler, a mulțu
mit gazdelor pentru ospitalitatea deo
sebită, pentru solicitudinea arătată și 
pentru minunata organizare, mențio- 
nînd totodată că această reuniune a 
constituit un minunat prilej pentru 
punerea în valoare a capacității de 
muncă a delegațiior și a membri. 
Consiliului. ’ts

GH. RUSSU ȘIRIANU

F. D. : 1. G. Ffdese — M. Klaus 
(R.D.G. I) 3483 p, 2. E. Blaszka — S. 
Popovski (R.P.P.) 3350 p, 3.1. Alexan
dru—D. Ene (R.P Română I) 2353 p, 
STAR: 1. M. Băiceanu—I. Giuglan 
(R. P. Română II) 4506 p, 2. N. Calcan
— N. Navasart (A.S. Marina) 4205 p, 
3. P. Mânu—O. Tomiuc (R.P. Româ
nă I) 4154 p; FINN: 1. C. Schroder 
(R.D.G. III) 3792 p, 2. N. Iliescu (R.P. 
Română I) 3538, 3. G. Hoffmann 
(R.D.G. I) 2654 p; SNIPE: 1. V. Ge- 
les—M. Carapancea (R.P. Română 1,0 
5132 p, 2. L. Predescu—M. Ancuț 
(Progresul Buc.) 4880 p, 3. D. Popovic
— T. Doctor (R.P. Română I) 4306 p.

stiluri 432,5 kg (135 + 125 + ’172,5). 
Pe locurile următoare s-au clasat în 
ordine Werner Ditrich (R.D. Germa
nă) — 432,5(137,5 + 130 + 165 kg) 
și Rolf Mayer (Franța) — 422,5. in 
afară de concurs, la stilul „aruncat", 
Kurențov a stabilit un nou record 
mondial cu performanța de 178 kg. 
Vechiul record era de 176,5 și apar
ținea campionului olimpic Zdrazila. 
Un -nou record mondial, tot în afară 
de concurs, a stabilit și Vladimir 
Beliaev, care la stilul „smuls" a rea
lizat 141 kg, corectîndu-și cu 0,5—Vg. 
propriul -record. De remarcat că și 
la această categorie titlul a fost de
cis la cîntar, deoarece primii dfc 
concurenți au r-ealtzat același re
zultat.

Ciernik - 2,15 m la înălțime!

In ziua a doua a concursului in
ternațional de atletism de la Riga, 
pOlon-ezill Edward Czernik a trecut 
peste ștacheta rid;cată la 2,15 me
tri, egalînd cea mai bună perfor
manță europeană a acestui . sezon, 
realizată de sovieticul Valeri Brumei.

Campionul olimpic la triplu salt, 
Josef Schmidt (R.P. Polonă), a rea
lizat la această probă 16,04 m, iar 
Irina Press a cîștigat cursa de 80 m 
garduri în 10,7.

Alte rezultate : 200 m plat bărbați: 
Herbert Bende (R.S.C.) 22,1; 200 m 
plat femei: Renata Late (UlR.S.S.) 
24,5; 400 m plat: Valeri Bulîșev 
(U.R.S.S.) 48,2; disc: Kim Buhanțev 
(U.R.S.S.) 55,93 metri.

18,54; 100 m: Kynos (Ceh ) 10,7; 800 
m: Kasal (Ceh.) 1:55,6; femei: 100 m: 
Lehocka (Ceh.) 11,9; lunqime: Krade- 
kova (Ceh.) 5,73, Gabriela Radulescu 
5,71; disc: Nemcova (Ceh.) 50,81, 
Mertova (Ceh.) 49,94, Olimpia Cata
ramă 49,40.
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