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Răspundem cu entuziasmul
nostru tineresc

Constructorii de locomotive electrice Diesel, 
de la uzina „Electroputere” din Craiova, au 
primit cu entuziasm și nemărginită bucurie 
nțoiectele de Directive ale celui de al IV-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc Român. 
Vestea că producția acestor mașini va crește 
pînă în 1970 cu circa 1.8 ori, prin asimilarea 
de noi tipuri ca: locomotiva electrică de 
6 580 c.p. și locomotiva Diesel cu transmisie 
hidraulică, prin creșterea producției la tipurile 
existente, ne-a însuîlețit și ne-a întărit hotă- 
rîrea de a munci cu eforturi sporite pentru în
deplinirea și depășirea angajamentelor luate în 
cinstea Congresului partidului.

fn aceste zile, tineretul uzinei noastre mun
cește cu tot elanul său caracteristic pentru 
realizarea unor lucrări de cea mai înaltă ca
litate, aflindu-se în primele rinduri ale luptei 
pentru o calitate cit mai ridicată a produselor 
uzinei noastre. Sîntem hotărîți ca atît în pro
ducție cît și pe terenurile de sport rezultatele 
pe care Ie vom obține să fie cit mai valoroase, 
pentru a întimpina cu cinste mărețul eveni
ment din viața partidului și a întregului nostru 
popor — al IV-lea Congres al P.M.R.

Sarcinile și obiectivele ce decurg din proiec
tele de Directive ale Congresului al IV-lea al 
partidului constituie pentru colectivul de mun
citori, tehnicieni și ingineri de la Atelierele 
de reparat material rulant „16 Februarie" din 
Cluj un imbold deosebit în muncă, în reali
zarea și depășirea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor luate.

La marile transformări pe care le va cunoaște 
tara noastră în viitorii ani, o contribuție în
semnată o va aduce și colectivul nostru prin 
ridicarea calității reparațiilor la locomotive și 
printr-o permanentă preocupare pentru mtro 
ducerea tehnicii noi, asigurînd asttel transpor
tul feroviar în cele mai bune condiții. Membrii 
UCFS din întreprinderea noastră, sportivi con 
sacrați sau începători, se străduiesc zi de zi 
să-și desăvîrșească pregătirea profesională 
pentru a răspunde la cel mai înalt nivel ce
rințelor actuale.

Paralel cu succesele obținute în producție 
șt pe terenurile de sport, vom depune toate 
eforturile pentru ca rezultatele obținute în a- 
cest domeniu să fie la nivelul minunatelor 
condiții pe 
tineretului.
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Fotoreporterul nos-

această imagine în 
timpul întrecerilor 
la dasa Finn. „Sto
lul" de concurenți 
așteaptă vînt din... 

pupă I

Bibl>eteca ~~T V

tru Paid Romoșan, 

prezent la Con
cursul internațional 
de iahting de la 
Mamaia, a surprins

In regiunea Galati pot fi obținute succese importante 
in sportul de’ mase și in cel de performanță
— Pe marginea conferinței regionale UCFS —

A

9

care le-a creat partidul nostru

ȘTEFAN PETRIȘOR 
bobinator — component al echipei 

de handbal

inq. ILARIE MĂGDAS
maestru al sportului

La Galați s-au desfășurat lu
crările Conferinței regionale 
UCFS. Conferința a fost salu
tată de tovarășul CONSTAN
TIN SCARLAT, mebru al C.C. 
al P.M.R., prim secretar al co
mitetului regional P.M.R. Ga
lați, care a spus printre altele : 
„Mișcarea de cultură fizică și 
sport din regiunea Galați a cu
noscut în ultimii ani o frumoasă 
dezvoltare. Sub conducerea per
manentă a organelor și organi
zațiilor de partid, consiliile ra
ionale și orășenești UCFS pre
cum și cluburile și asociațiile 
sportive, în colaborare cu orga-

tineret, 
și rod

nizațiile sindicale și de 
au desfășurat o intensă 
nică activitate. Dar rezultatele 
nu sînt încă pe măsura condi
țiilor create de partid, a cerin
țelor mereu crescînde ale iubi
torilor sportului. Numărul spor
tivilor care practică cu regula
ritate exercițiile fizice și spor
tul este încă mic, în mod special 
la sate și ne șantierele de con
strucții”.

în încheierea cuvîntului său 
tov. Constantin Scarlat a atras 
atenția că noul organ regional 
UCFS va trebui să muncească 
cu și mai multă pasiune pentru

MIHAI BURLAN 
bobinator — campion R.P.R. la lupte- 

juniori

Și sportivii Fabricii de țigarete „București" se află in primele 
rinduri ale întrecerii socialiste, desfășurată in cinstea celui 
de al IV-lea Congres al P.M.R. Iată-1 pe maistrul Constantin 
Băloiu, component al echipei de handbal a fabricii, la mașina 

de lucru, împreună cu muncitoarea Elena Mircea
Foto : A. Neagu

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
© LOTURILE NORVEGIEI SI OLANDEI PENTRU 

ÎNTRECERILE DE GIMNASTICA DE LA 
CONSTANTA

Federațiile de specia
litate din Norvegia și 
Olanda au comunicat 
loturile din care vor 
alcătui echipele pentru 
rpeciurile cu selecțio
natele R.P. Române ce 
vor avea loc la sfîrși- 
tul sâptămînii, la Con
stanța. Lotul masculin

al Norvegiei : Wigaard, 
Storhaug, Lilja, Thore- 
sen, Pedersen, Ander
sen, Engedahl. Gaksdr, 
Lie; lotul feminin olan
dez : Vierstra, Gielen, 
Rietveld, Belmer, van 
Essen, van Bekkum, 
Klees.

• DON SCHOLLANDER, ÎN TURNEU ÎN 
EUROPA

NEW YORK 15 (Ager- 
pres). — înotătorul a- 
merican Don Schollan- 
der, cîștigător a patru 
medalii de aur la O- 
limpiada de la Tokio, 
împreună cu înotătoa- 
rea Cathy Fergusson, 
campioană olimpică la 
100 m spate, vor între
prinde luna aceasta un 
turneu în Europa. Cei 
doi sportivi americani

vor evolua în Elveția, 
Franța, R.F. Germană 
și Belgia.

• CAIACISTI RO
MANI LA REGATA 

PRAGA
La sfîrșilul sâptămî

nii se vor desfășura, la 
Fraga. întrecerile tra
diționalei regate inter-

Concursul republican de gimnastică al copiilor
însemnări pe marginea unei competiții reușite

Cu ocazia finalei concursului 
republican de gimnastică pentru 
copii, tehnicienii prezenți în sala 
de întreceri de la Timișoara au 
putut consemna succesul crescînd 
de care se bucură această compe
tiție, atît sub aspectul nivelului 
tehnic ridicat, cît și sub aspectul 
numărului mare de concurenți.

Aflat la cea de-a treia edi
ție, concursul copiilor a adus în 
acest ap, la etapa finală, aproa
pe 400 de tineri gimnaști, selec
ționați din mai toate regiunile 
țării. Comportarea lor a sur
prins, în general, pe cei prezenți, 
aducînd în actualitate mult dis
cutata problemă a pregătirii co
piilor în gimnastică.

Muncind de mai mult timp cu 
copiii și urmărind îndeaproape 
această problemă, am „văzut" în 
concursul de la Timișoara, mai 
evident ca orieînd. momentul de

cotitură în gimnastica noastră. 
Dacă acest moment s-ar fi pro
dus cu mai mulți ani în urmă, 
n-am mai fi cunoscut în ultimii 
2—3 ani — la nivelul echipelor 
naționale — „crize" în selecție, 
valoare și rezultate.

Iată acum, principalele noas
tre constatări și învățăminte 
desprinse de la acest concurs.

La fete am remarcat preocu
pări pentru ținută, exerciții va
loroase — în conținut și exe
cuții — unele exprimînd o deo
sebită virtuozitate și măiestrie, 
însoțite de expresivitate, dina
mism și-.. îndrăzneală. Selecția, 
în general îmbunătățită, a arătat 
că unii dintre colegii noștri au 
început să-i acorde atenția cu
venită. Trebuie să scoatem în e- 
vidență echipele reprezentative 
ale regiunilor Ploiești, Banat. 
Cluj, precum și cea a orașului

București, unde antrenori sau 
profesori ca Elena Sima, Ileana 
Călărașii, Tatiana Isar, Alfred 
Moinar, Amelia Bunea, Ana Că- 
tiueanu ș.a. muncesc cu modestie 
și pasiune, obținînd rezultate po
zitive. Dintr-o listă lungă de 
gimnaste, remarcate prin calități 
deosebite și reale perspective, cu 
greu putem cita pe cineva A- 
mințim, totuși, pe Nina Sioenes-

GETA DUMITRESCU
maestră a sportului, 

antrenoare la Școala experi
mentală „Viitorul"

prof. MIRCEA RADULESCU

ca mișcarea sportivă din regiu
nea Galați să se ridice la nive
lul condițiilor create, la nive
lul dragostei de care sportul se 
bucură în rindul maselor de oa
meni ai muncii, în rîndurile ti
neretului.

Din darea de seamă prezen
tată de tov. NICOLAE TOFAN, 
președintele consiliului regional 
UCFS Galați. precum și din cu- 
vîntul participanților. a reieșit 
că activitatea sportivă din re
giunea Galați a fost' mult îm
bunătățită, în special în ceea ce 
privește organizarea și desfă
șurarea competițiilor de masă.

Un succes deosebit a cunos
cut și în regiunea Galați prima 
ediție a Spartachiadei republi
cane. La întreceri au lut parte 
peste 290 000 de concurenți. Cu 
acest prilej au fost stabilite 275 
de recorduri raionale și 65 de 
recorduri regionale. 850 de ti
neri și tinere au obținut dife
rite categorii de clasificare spor
tivă, iar 40 de secții au fost afi
liate la federațiile de speciali
tate. Iată numai cîteva cifre 
care ilustrează interesul mani
festat de sportivii din regiunea 
noastră, munca de pregătire pe 
care au desfășurat-o pentru o 
bună comportare în această 
mare manifestație sportivă.

Rezultate bune au fost obți
nute și in alte competiții și con
cursuri, în organizarea și des
fășurarea unei cît mai intense 
activități sportive de masă. Ast
fel, în cadrul celor 3370 de ac
țiuni turistice organizate în anul 
1964 au fost atrași peste 300 000 
participanți, evidențiindu-se cu 
acest prilej comisiile din orașele

(Continuare în pag. a 2-a) (Continuare în pag. a 2-a)

ROMÂNIA ORGANIZEAZĂ CAMPIONATUL
naționale de caiac-ca- 
noe. La competiție par
ticipă și patru caiaciști 
români : V. Nicoară, H. 
Ivanov. Elena LÂpalit și 
Valentina S e.r gh ei. 
Sportivii noștri urmea
ză să plece astăzi la 
Prâga, însoțiți de antre- 
nbarea Maria Navasart.

• TABĂRA DE PREGĂTIRE SI SELECȚIE 
PENTRU VOLEIBALIȘTII JUNIORI

Ca și în alți ani, fe
derația noastră de volei 
organizează în timpul 
vacanței de vară o ta
bără destinată pregăti
rii și selecției celor mai

Zilnic, sub îndrumarea antrenorilor L. Lazăr și M. 
Malschi, peste 100 de copii învață fotbalul în cadrul 
clubului Metalul București. în foto, un aspect de la 

ședința de pregătire de ieri dimineață.
Foto : T. Roibu

dotate elemente din 
rîndurile juniorilor și 
junioarelor. Localitatea 
aleasă ca gazdă a ta
berei de anul acesta 
este. Vatra Dornei, pe
rioada de pregătire — 
9—29 august. La capă
tul pregătirii și verifi
cărilor din cadrul ta
berei, la care urmează 
să participe 25 de ju
cători și 25 de jucătoa
re, vor fi alcătuite lo
turile republicane de 
juniori și junioare.

• NE VIZITEAZĂ E- 
CHIPA DE FOTEAL 
STADE FRANțAIS

Sâptămîna viitoare ne 
va vizita formația Sta
de Franțais din Paris. 
Oaspeții vor întîlni pe 
fotbaliștii clubului
Steaua la 23 iunie în 
nocturnă pe stadionul 
Republicii, iar a doua 
zi vor Juca la Ploiești 
cu Petrolul.

MONDIAL UNIVERSITAR DE ȘAH
Conform unei hotărîri recente 

a Federației internaționale de 
șah (F.I.D.E.), dreptul de orga
nizare a celei de a XII-a ediții 
a campionatului mondial univer
sitar de șah pe echipe a revenit 
țării noastre. întrecerile vor 
avea loc la Sinaia, între 25 iulie 
și 9 august. Pînă acum, Comisia

sportivă a U.A.S.R. a primit 
confirmări de participare din 
partea mai multor țări, printre 
care: U.R.S.S. — deținătoarea 
titlului mondial universitar — 
Anglia, Bulgaria, Belgia, Ceho
slovacia, Iugoslavia, Olanda, 
Ungaria, S.U.A.

Duminică, penal tiuia etapă 
în categoria A

Duminică din nou la fol bal I 
Se dispută cea de a XXV-a e- 
tapă — penultima — a campio
natului categoriei A :

BAIA MARE: Minerul — 
Știința Craiova.

BRAȘOV: Steagul roșu —
Rapid

CONSTANTA: Farul — Di
namo București

PLOIEȘTI : Petrolul — Dina
mo Pitești

ORADEA : Crișul — U.T.A.
BUCUREȘTI: Progresul — 

Știința Cluj și Steaua —< 
C.S.M.S.

Meciurile din Capitală se vor 
disputa pe stadionul Republicii 
cu începere de la ora 16.



Primele rezultate din „zona" de la Constanța
CONSTANȚA, 

(prin telefon). — 
Marți seara, un 
public numeros a 
ținut să fie pre
zent la prima re
uniune _clin cadrul 
etapei de zonă a 
campionatului re
publican individual 

Constanța participăLa „zona" de la
72 de boxeri. Marți și miercuri sînt 
programate meciurile eliminatorii, 
joi și vineri — semifinalele, iar du
minică seara, finalele. In reuniunea 
de marți, disputată în Sala sporturi
lor au avut loc meciuri în cadrul 
categoriilor cocoș, pană, semiușoară, 
ușoară, semimijlocie și semigrea.

Iată cîteva rezultate tehnice: cat. 
cocoș: I. Grăjdeanu (Metalul Buc ) b. 
p. T. Szabo (ASA Oradea); P. Nedel- 
cea (CSO Reșița) b. p. I. Lungu (ASA 
Oradea); D. Răgălie (Farul) b. ab. 2. 
N. Paraschiv (Voința Buzău); cat.

pană: C. Buzuliuc (Dinamo Craiova) 
b. ab. 1 Gh. Galagan (ASA Oradea). 
Chiar din primele secunde, cei doi 
boxeri s-au angajat în schimburi pu
ternice de lovituri. Meciul promitea 
un spectacol frumos, dar arbitrul P- 
Malinschi (Buc.) a oprit în mod ne
justificat lupta, apreciind că Galagan 
a lovit cu mănușa deschisă; cat. se
miușoară: M. Săvescu (Constructorul 
Galați) b. ab. 1 M. Dincă (Progresul 
Buc.); R. Alexiu (Rapid) b. p. Al. 
Murg (CSM Cluj); I. Negru (Steaua) 
b. ab. 3 B. Gugu (Știința Buc.); cat. 
semiușoară: Șt. Sipoș (Din. Buc.) 
b. p. Al. Dumitru (Constr. Galați); 
cat. ușoară: V. Popescu (Olimp- 
Buc.) b. p. V. Prooroc (Constr. Hu
lled.); cat. semimijlocie: I. Baciu 
(ASA Oradea) b. p. A. Chirali (Din. 
Bac.), C. Niculescu (Prog. Buc.) b. 
ab- II M. Kucsar (B. Mare), cat. se
migrea: V. Trandafir, (Steaua) b. 
k.o. II N. Stoian (Prog. Brăila).

C. GOLDENBERG — coresp.

CICLISMi telefon de Ia tri
misul nostru).

De-a lungul celor 165 km, cit a 
măsurat etapa Sibiu — Cluj cei 46 
de alergători care au mai rămas în 
cursă, au avut de atins două puncte 
de cățărare și au străbătut multe ur
cușuri.

La Alba Iulia (km 66) se desprind 
Petre Neacșu și polonezul Szklani, ul
timul cîștigînd sprintul. Cei doi fugari 
se distanțează sub privirile îngăduitoa
re ale plutonului, luînd un avans de 
2,30 min. la km 86 de la plecare. Plu
tonul se agită și, după o urmărire de 
14 km, fugarii sînt prinși. Pe valea 
de la intrarea în orașul Turda, pluto
nul se rupe în două. în frunte se află 17 
alergători, printre care se găsesc toți 
fruntașii cursei. Micul pluton din față 
se distanțează serios pe urcușurile care

Vești din asoci
sportive

De la start, la sosire
• BUCUREȘTI. 

Campionatele de ju
niori și școlare. JU
NIORI ii: 80 m: T. 
Iordache (Con.) 9,3, 
P. Măuță (Din.) 9,4; 
300 m: C. Blaga 
(SSE I) 36,9, T. ior
dache 37,6; 90 mg: 
M. Georgescu (SSE 
I) 12,9, " ~ -
(SSE II) și I. Ham- 
Jambie (CSS) 
3 km mars :
Nicolae (S S E I, 

antrenor E. Răducănescu) 14:14,2 — re
cord republican, C. Dinu (SSE îl) 14:52,2; 
lungime • S. Lăzărescu (CSS) 6,38, P. 
Ruj an (SSE II) 6,32 ; înălțime : R. Muțică 
(Olimp.) 1,70 ; prăjină : S. Marian (CSS) 
3,80, P. Rujan 3,60 ; greutate : C. Mitrea 
(CSS) 13,70, C. Pecec (SSE II) 12,98 ; 
«uliță : I. Șerbian (Viit.) 48,08, E. Jalbă 
(SSE U) 44,25 ; ciocan : D. Popescu
(Con.) 43,67, N. Radu (Viit.) 39,80 ; JU
NIOARE II : 60 m : R. Marinescu (Din.) 
3,0, M. pretorian (Viit.) 8,1 ; 500 m : F. 
Grigorescu (SSE II) 1:21,8, L. Visu 
(Steaua) 1:22,9; 60 mg : M. Anghel (SSE 
II) 9,6, M. Ovmitrache (SSE I) 9,6 ; lun
gime : M. Anghel 4,88, El. Dumitrescu 
(SSE I) 4,88 ; înălțime : D. Radu (Steaua)
I, 48, C. Popescu (CSS) 1,48 ; greutate ; 
T. Sîmbotin (Din.) 11,16, M. Micu (Con.)
II, 04 ; disc: C. Popescu (SSE II) 34,59, 
T„ Sîmbotin 32,79.

Clasamentul general pe echipe : 1. SSE 
n 451,50 p, 2. SSE I 321 p, 3. Viitorul 187,5 
p, 4. Dinamo 153 p, 5. Constructorul 
141 p, 6. CSS 121 p. (N. D. Nicolae-coresp.).

Cîteva observații pe marginea întrece
rilor juniorilor desfășurate pe stadionul 
Tineretului.

<$ Rezultatele, în ansamblul lor, nu 
s-au ridicat la înălțimea așteptărilor. Nu 
uităm totuși că majoritatea competito
rilor au fost angrenați în ultima perioadă 
de timp în pregătirea examenelor șco
lare. Cu siguranță că de acum înainte. 
5n zilele vacanței, ei se vor putea ocupa 
mai intens de antrenamente și perfor
mantele vor crește în calitate.

< Cei mai nuni performeri ai con
cursului, la aproape toate probele, sînt 
sportivi care activează în cadrul clubu
rilor bucureștene sau la școlile sportive 
și care, evident, au avut un nivel de 
pregătire cu mult superior colegilor lor.

$ La întreceri au participat vreo trei 
sute de tineri. Dată fiind importanța 
acestei competiții așteptam să vedem la 
start mult mai mulți concurenți, căci în 
București există cîteva mii de elevi în 
cele 44 de școli medii, în cele aproape

ESZSHH2

p. Tudor

J3,o; 
Gh.

200 de școli de 8 ani, ca să nu mai vor
bim de școlile tehnice șl profesionale I

©IAȘI. Pe stadionul „23 August" a 
avut loc etapa orășenească a campio
natelor de juniori. Viorel Suciu a egalat 
recordul țării la 110 mg (91,4 cm) cu 
13,9 sec. La 1000 m C. Petrișor a realizat 
cu 2:44,9 un nou record regional. Din 
inițiativa Șc. m. nr. 2 ,,Mihail Eminescu" 
a fost organizată o competiție pentru 
elevii din clasa a IV-a a școlilor din lo
calitate. Au luat parte un mare număr 
de copil, mulți dintre ei reușind rezul
tate promițătoare. competiția a fost 
cîștigată de Șc. medie nr, 3. (Gh. Vasi- 
Uu-coresp.).

Un atlet cu perspective se anunță a 
fi juniorul clujan C. Szekeli (născut 
in 1949). El a aruncat sulița de 0,600 
gr. la 58,92 m și pe cea de 0,800 gr. 

la 53,80 m.
Foto : P. Naghi—Cluj

CLUJ 15 (prin urmează, iar pe dealul Feleacului se 
detașează purtătorul tricoului galben 
W. Ziegler, maghiarul Keseru și Fr. 
Gera (Steaua I), urmați la 50—60 m 
de I. Ardeleanu, G. Moiceanu, I. Stoi
ca, iar la 150 m de polonezul Linde, 
bulgarul Bojilov, Simion Ariton, N. 
Niculescu etc- Primele două grupuri 
fac joncțiune la coborîre cu numai un 
km înainte de sosire.

Sprintul final e cîștigat de I. Arde
leanu (Steaua I), cronometrat cu 
4h33:34, urmat în același timp de 
I. Stoica (Steaua I), Keseru (Spartacus 
Budapesta), W. Ziegler (Dinamo) și 
la 2 sec. de G. Moiceanu (Dinamo) și 
Fr. Gera (Steaua I).

CLASAMENT GENERAL după trei 
etape : Individual: 1.1. Stoica
llh40:45, 2. I. Ardeleanu, la 3 sec.
3. W. Ziegler la 12 sec, 4. Keseru la 
51 sec-, 5. G. Moiceanu, 6. Fr. Gera, 
7. Linde (Start Varșovia)) la 53 sec 
etc. Echipe: 1. Steaua I 35h04:38, 2. 
Steaua II 35h09:02, 3. Dinamo 35hl0:14,
4. Septemvri Sofia 35hl0:35, 5. Voin
ța I 35hll:58.

Miercuri se dispută etapa a IV-a îm
părțită în două semietape : Cluj — 
Apahida — Cluj 20 km contratimp in
dividual și Cluj — Tg. Mureș (110 km) 
cu plecare în bloc.

De curînd, la C.S.O. Craiova -tu 
luat ființă o nouă secție de ciclisnfk 
Alergătorii din noua secție au și par
ticipat la primul concurs oficial — 
faza pe regiune a campionatului re
publican — unde au avut o frumoa
să comportare, cîștigînd primele locuri 
la toate probele. De subliniat că la 
Craiova nu a mai existat o 
ciclism din anul 1954.

M. Gherghinoiu,

secție de

coresp.

Asociațiile snortive din 
Păncești, Păunești, Sascut-Tîrg, 
dul-Turcului, Adjudul-Vechi

TR. IOANIȚESCU

( Urmare din pag. 1)

GIMIMaS TI

comunele
Po- 

ț. a. 
(raionul Adjud), au desfășurat o ac
tivitate susținută pentru difuzarea 
cărții pe teme sportive. Numai în ul
tima perioadă în aceste asociații au 
fost difuzate cărți sportive în valoa
re de 7 500 lei.

E. Teirău, coresp.

★

De cîtva timp sportivii din comu
na Vînju Mare au un nou teren de 
fotbal. Ei au amenajat acest teren 
prestînd un mare număr de ore de 
muncă patriotică.

Ristel Tobă, coresp.

Parașutiștii n-au lost la
După mai multe zile de întreceri, 

pe aerodromul Strejnic din Ploiești 
s-a încheiat etapa regională a cam
pionatului republican de parașutism. 
Urmărind tabelul performanțelor ob-

Concursul republican al copiilor
’ cu, Marcela Pău- 

nescu, Alina Go- 
reac, Claudia Pan- 
delescu și Ofelia

Alexa.
Revenind la conținutul problemei, 

apreciem curajul unor antrenori de a 
include în exerciții elemente grele, u- 
nele de nivelul categoriei maestre. A- 
vem rezerve numai în ceea ce privește 
gradul de dificultate a unor clemente 
de acrobatică, care nu trebuie însă in
troduse forțat în pregătirea copiilor, 
decît ținînd riguros seama de calitățile 
și de particularitățile individuale. De 
altfel, această forțare poate duce la 
execuții defectuoase, la formarea de 
deprinderi greșite și favorizează acci
dentele.

Insistăm asupra atenției care trebuie Și la băieți s-a remarcat grija pentru 
să se acorde — de pe acum — pregă- selecție, impresionînd felul în care s-au 
tirii artistice, unde se pot folosi mij
loace de bază din baletul clasic și din 
gimnastica artistică. Aceasta ar îmbră
ca exercițiile cu expresivitate, grație, 
dînd astfel un plus de valoare unei exe
cuții care, pe lîngă o tehnică corectă, 
va fi și estetică.

Ne permitem să sugerăm ca pe viitor 
să se renunțe lă exercițiile impuse de 
la bîrnă și sol, care sînt depășite, ele 
urmînd a fi înlocuite cu exerciții liber 
alese, dar stabilite ca grad de dificul
tate. De asemenea, trebuie delimitată 
durata acestor exerciții.

La băieți, nivelul tehnic a fost destul 
de ridicat, „solul" punînd în valoare 
posibilitățile extraordinare ale copiilor. 
Multe exerciții și execuții s-au situat 
aproape de cea mai înaltă măiestrie.

prezentat echipele Banatului, Clujului, 
Brașovului și ale orașului București. 
Un merit incontestabil revine unor an
trenori ca M- Trincă, Titus Isar, H. 
Stolz, L. Lakatos ș.a. a căror activitate 
este îndreptată spre calitate în conținut 
și rezultate. A surprins inexplicabila 
absență din competiție a copiilor din 
regiunile Galați, Crișana, Suceava și 
Oltenia. Această situație trebuie exa
minată cu atenție de organele în drept.

★

• • •

La Ploiești

înălțime

în regiunea Galați pot fi obținute succese importante 
balul sînt de asemenea discipline la 
care rezultatele nu sînt pe măsura po
sibilităților și a condițiilor existente.

Vorbitorii au mai scos în evidență 
faptul că nu se acordă suficientă aten
ție copiilor și sportului școlar. Orga
nizarea centrelor de inițiere în sport, 
în care se fie atrași toți copiii, ini
țierea unui număr sporit de compe
tiții pentru copii și școlari, atragerea 
celor mai bune cadre de profesori de 
educație fizică și antrenori în desfă
șurarea procesului instructiv-educativ 
cu copiii și juniorii — iată obiective 
importante care nu s-au bucurat de 
suficientă atenție din partea organe
lor și organizațiilor sportive. Ele tre
buie să constituie sarcini de viitor 
spre îndeplinirea cărora este necesar 
să se mobilizeze toate forțele.

/Urmare din pag. 1J

Brăila, Galați și Focșani. Cu toate 
acestea sînt încă numeroase asociații 
sportive care nu organizează acțiuni 
turistice sau care nu se îngrijesc de 
alcătuirea unui program sportiv atrac
tiv în timpul excursiilor.

Un mijloc important de angrenare 
a tineretului într-o activitate sportivă 
continuă îl constituie organizarea „du
minicilor cultural-sportive", care nu
mai în anul trecut au atras peste 
210 000 oameni ai muncii. în aceste 
acțiuni succese importante au obținut 
asociațiile sportive din Gugești, Ure- 
chești — raionul Focșani, Ianca, Jir- 
lău (Făurei), Ivești, T. Vladimirescu, 
Independența (Galați), Fîrțănești (Bu
jor) și altele.

Darea de seamă s-a ocupat pe larg 
șî de aspectele activității sportive de 
performanță. Printre altele s-a arătat 
că astăzi regiunea Galați este pre
zentă în majoritatea 
publicane masculine, 
pele feminine au o 
slabă. Doar echipa
(handbal) este prezentă într-o astfel 
de competiție.

Discuțiile purtate au scos însă în 
evidență slaba preocupare a consi
liului regional și a celorlalte organe 
sportive, a antrenorilor, profesorilor 
de educație fizică și a instructorilor 
sportivi, în ceea ce privește dezvol
tarea pe bază de mase a unor ramuri 
sportive rămase în urmă cum sînt 
atletismul și natația. Gimnastica, po- 
pitcle, scrima, sporturile nautice, fot-

competițiilor re- 
în schimb echi- 
activitate foarte

Știința Galați

}

DIN CUVINTUL PARTICIPAN- 
ȚILOR

Z. CĂRBUNARU, prim secre- 
comitetului regional U.T.M.

„Organizațiile

Tov. 
tar al 
Galați a arătat că :
U.T.M. sînt chemate să sprijine activ
mișcarea sportivă, să contribuie la 
atragerea întregului tineret pe sta
dioane”.

Tov. TEODOR OPRICA, președin
tele C.S.O. Galați : „Așa după cum 
s-a arătat, Ia unele ramuri sportive 
s-au obținut rezultate slabe. în goană 
după rezultate imediate, cluburile și 
asociațiile sportive nu au acordat aten
ția cuvenită creșterii juniorilor 
piilor".

„în general, a spus tov. C. 
BOTIN, pentru a acoperi unele 
ta te slabe se încearcă deseori

și co-

SÎM- 
rezul- 
să se

arunce vina pe lipsa bazei materiale. 
Este adevărat, sînt necesare mai multe 
terenuri de sport, dar ce condiții spe
ciale trebuie asigurate atletismului, 
gimnasticii, șahului etc. ?“

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vîntul tov. ION S1CLOVAN, recto
rul Institutului de Cultură Fizică. Vor
bitorul a spus că în regiunea Galați 
există un mare număr de tineri ta- 
lentați, o bază materială corespun
zătoare și antrenori calificați. Tov. Ion 
Siclovan a arătat apoi că „faptul că 
nu s-au obținut rezultate la nivelul 
condițiilor create se datorește lipsei 
de exigență a unor activiști și tehni
cieni, comodității unor antrenori, pro
fesori de educație fizică și instructori 
sportivi".

„In perioada care urmează, a subli
niat vorbitorul, organele și organiza
țiile sportive din regiunea Galați vor 
trebui să-și îndrepte atenția spre 
creșterea cu grijă a cadrelor tinere, 
spre organizarea unei bogate activi
tăți competiționale de masă și spre 
continua îmbunătățire a procesului in- 
structiv-educativ. Este necesar ca în 
toate aceste acțiuni să fie angrenați, 
alături de ceilalți tehnicieni, toți pro
fesorii de educație fizică. Regiunea 
Galați are mari resurse și în ceea ce 
privește activitatea sportivă și ele tre
buie folosite pentru continua lărgire 
a activității sportive de mase și creș
terea performanțelor în toate discipli
nele".

Referitor la exercițiile prevăzute 
pentru aceste categorii, credem că ele 
trebuie revizuite și îmbunătățite, iar 
pentru exercițiile liber alese se poate 
stabili deja un grad de dificultate, por
nind de la experiența acumulată cu pri
lejul celor trei ediții de pînă acum ale 
acestui concurs republican.

In concluzie, părerea noastră este că 
activitatea copiilor în gimnastică se 
găsește pe un drum bun. Diferitele opi
nii, lupta de idei, cercetările științifice, 
munca experimentală (folosită cu răs
pundere profesională) vor ajuta desigur 
ia netezirea asperităților acestei munci 
frumoase și interesante. Trebuie, de 
asemenea, ca preocuparea antrenorilor 
să nu se rezume doar la formarea unor 
„copii minune“ pentru o impresie de 
moment sau pentru un rezultat imediat 
Munca de pregătire a copiilor trebuie 
dusă în perspectivă, pentru a avea 
gimnaști bine dezvoltați, cu deprinderi 
corecte, capabili de progrese și de a 
face față cu succes cerințelor de perfor
manță puse de gimnastica mondială.

ținute, constatăm 
că numărul celor 
care merită a fi 
luate în evidență, 
este destul de mic, 
mult sub cerințele 
dezvoltării actuale 
a parașutismului 
sportiv. Parașutiștii 
ploieșteni nu au 
fost la... înălțimea 
că ținem seama 
la Ploiești există 
parașutism unde 
o temeinică pregătire. Instruc
torul Zolta Megheri, care a condus 
aici antrenamentul sportivilor, nu a-.— 
insistat suficient asupra tehnicii pilo
tării parașutei, asupra orientării față 
de situațiile posibile în văzduh, lu
cru care a făcut ca în timpul întrece
rilor concurenții să aibă o compor
tare nesigură, cu rezultate incon
stante.

întrecerile au cuprins două probe: 
salt individual de la 1 000 m cu des
chiderea fntîrziată a parașutei, pînă 
la 10 sec. și aterizare la punct fix și 
salt de la 600 m cu deschiderea ime
diată a parașutei și aterizare Ia punct 
fix.

La prima probă, pe locul 1 s-a cla
sat Ion Mihai cu 364,998 p, urmat de 
Vasile Zet Victoria 354,519 p și Con
stantin Trîmbițașu 351,644 p.

In proba de salt de la 600 m, lo
cul I a revenit lui Ion Vulpoi 
355,709 p; 2. Constantin TrîmbițdȘu* 
354,717 p; 3. Ion Mihai 331,243 p.

în clasamentul general primeie 
cinci locuri au fost ocupate după cum” 
urmează: 1. Constantin Trîmbițașu
(Asociația Constructorul) — campion 
regional — 706,361 p; 2. Ion Mihai 
(Petrolul Brazi) 696,241 p; 3. Ion Viii 
poi (Flamura roșie) 686,956 p; 4. Va
sile Zet Victoria (Flamura roșie) 
579,852 p; 5. Gh. Ciubotaru (Flamura 
roșie) 596,531 p.

H

așteptărilor, 
de faptul 

un turn 
se putea 

pregătire.

da-
că 
de 

face

S. CONSTANTINESCU 
GH ARSENIE 

T SIRIOPOL 
corepondenți

V. TONCEANU
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Trimisul nostru special C. ALEXE ne transmite:

AZI, ARE LOC MECIUL
U.R.S.S.- ROMÂNIA (ECHIPELE DE TINERET)

Miercuri, Ia SkopîjȘ

Știința Timișoara
:ged (R.P.U.) 3-1 (1-0)
IMIȘOARA, 15 (prin telefon). — 

. jocul de la Timișoara, echipa din 
țed și-a încheiat turneul în țara 
istră. Cei peste 6 000 de spectatori 
lenți pe stadionul „1 Mai“ din lo
cate au asistat la un joc plăcut, 
multe faze de poartă, în care ini- 
tva a aparținut în majoritatea 
pulul echipei locale. Timișorenii 
făcut astăzi un joc bun. Dacă sco

ți a luat proporții, aceasta se da- 
:ște intervenției sigure a portaru- 
Koranyi și a apărării imediate a 

beților. Deși au dominat, studen- 
ratează ocazii favorabile, prin 
aru (min. 3), Cotormani (min. 14 
7) și Recep (min. 27). în minutul 
Lereter, transformă o lovitură de 
11 m la un henț comis în careu de 
'ari.
n repriza a doua, studenții atacă 
stent și în min. 48, în urma unei 
îbinații între Cotormani și Mița- 
ultimul ridică scorul la 2-0. Peste 
minute, Cucu înscrie al treilea gol 
gazdelor. Studenții nu mai insistă, 
mițînd astfel oaspeților să-și or- 
izeze jocul. La un contraatac ei 
șese, în min. 73, să înscrie prin 
ika în urma unei greșeli de apăra- 
De remarcat jocul bun al lui Spe- 

>u, Recep, Lereter și Mițaru de la 
nța și Szekeres, Pataki, Nemes de 
oaspeți.
Arbitrul Octavian Comșa (Craiova) 

aipetent.
P. ARCAN — coresp. reg.

TBILISI 15 (prin telefon). Am ajuns 
la Tbilisi acum cîteva ore, adică 
doar cu puțin timp înainte de începe
rea jocului, după un drum plin de 
întîmplări neprevăzute. După cum 
știți, am decolat de la Băneasa luni 
dimineață la ora 7. După aproape 3 
ore am ajuns la Moscova în condiții 
excelente. Escala am petrecut-o mi
nunat, vizitînd capitala U.R.S.S. 
Ne-am îmbarcat apoi într-un Tu-104 
cu destinația Tbilisi. Pe drum vremea 
s-a schimbat brusc, nava 
aeriană 
teribilă, 
piedicat 
am fost 
portul 
climaterice cu același nume, la o dis
tanță de 600 km de Tbilisi. Am stat 
cu toții o noapte întreagă în sala de 
așteptare sperînd să se îndrepte vre
mea. în sfîrșit, marți spre ora prîn- 
zului am pornit-o din nou la drum 
și la ora 16 ora locală (18 ora Bucu
reștiului) am sosit la Tbilisi. Deși o- 
bosiți, fotbaliștii noștri au ținut să

pe stadionul pe 
se va desfășura

încă
pro- 

de

noastră 
avind de înfruntat o furtună 
Lipsa de vizibilitate a îm- 
aterizarea la Tbilisi, așa că 
nevoiți să coborîm pe aero- 
Mineralnîi-Vodî, al stațiunii

facă o „dezmorțire" 
care mîine (n. r. azi) 
jocul- La sfîrșitul scurtului antrena
ment, B. Marian și A. Niculescu au 
stabilit echipa care va intra în teren: 
Duca — Stoenescu, Petescu, Niculae, 
Ștefan — Năftănăilă, Pescarii — Năs- 
turescu, Frățiiă, Raksi, Haidu.

Adversarii noștri nu au sosit 
în localitate. Formația lor — 
babilă — am luat-o din ziarul
specialitate „Lelo“. Iat-o: Lejavat — 
Esambaiev, Renveșili, Cealidze, Ita- 
nov — Lenev, Iliadi — Pilipcine, 
Maisuradze, Cujivili, Ejkov.

Meciul se dispută în nocturnă la 
ora 20 (18 ora Bucureștiului) și va 
fi condus de un arbitru finlandez, 
care insă nici el (probabil tot din 
cauza timpului nefavorabil) nu a a- 
juns încă aici.

Cînd vă transmit aceste rînduri, 
deși este abia ora 21, băieții noștri 
dorm de mult. Să sperăm că, după 
31 de ore de călătorie, această noap
te îi va reface fizic, iar miercuri 
vor juca la adevărata lor valoare.

Azi, pe agenda „Cupei baleanice" 
intereluburi — o nouă întîlnire. Este 
vorba de prima partidă dintre Vardar 
Skoplje și Farul, din cadrul seriei a 
Il-a a celei de a IV-a ediții a com
petiției balcanice. Jocul se dispută 
la Skoplje (returul: la 23 iunie la 
Constanța). Sperăm că fotbaliștii 
constănțeni vor confirma rezultatele 
satisfăcătoare obținute pînă acum 
(1—1 și 1—0 cu Spartak Plovdiv).

între timp, în această serie s-a mai 
disputat un joc, la Plovdiv, între 
Spartak și Vardar. Debutul echipei 
din Skoplje în competiție s-a soldat 
cu o înfrîngere netă: Spartak a cîș- 
tigat cu 4—1 (2—0). (returul).

ilui in „Cupa Bal canîcă“
înaintea acestui meci, clasamentul
seriei se prezintă astfel i
1. Farul Constanța 2 1 1 0 2:1 3
2. Spartak Plovdiv 4 1 1 2 6:6 3
3. Olimpiakos Pireu 1 1 0 0 3îl 2
4. Vardar Skoplje 1 0 0 1 1:4 0

Reamintim și clasamentul primei
serii :

1. Rapid București 1 1 0 0 2:0 2
2. Cerno More Vama 3 0 2 1 1:3 2

3—4. Beșiktaș Istanbul 1 0 1 0 1:1 1
3—4. 17 Noiembrie Tirana 1 0 1 0 0:0 1

Viitorul meci al Rapidului: cu
Cerno More, la Varna, la 23 iunie.

AU

Cuvîntul cititorului
LIPSIT DOAR... FOTBA

LIȘTII !
Cu cîtva timp în 

Rm. Vîlcea a avut 
pe teme fotbalistice, 
jinul F.R. Fotbal. Un 
despre cele mai importante probleme ale 
fotbalului actual și altul a prezentat cî-

*

urmă, în orașul 
loc un simpozion 
organizat cu spri- 
antrenor a vorbit

5 minute cu antrenorul Iiie Suvu despre Steaua
de la
cam-

— Ce au făcut fotbaliștii 
Steaua în perioada întreruperii 
pionatului ? Această primă întrebare 
am adresat-o 
SAVU.

— Jucătorii 
mentele zilnic, 
bunătățirea calităților tehnice în con
diții de foc. Au avut loc șase antre
namente pe săptămînă, cu o durată 
de 70—90 minute, paralel formația sus- 
ținînd și două jocuri de pregătire cu 
echipele Chimia Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Petrolul Ploiești, cîș- 
tigate cu același scor: 2—1.

— Aveți jucători indisponibili ?
— Dintre jucătorii accidentați, Ne

grea și Suciu și-au reluat antrenamen
tele. Pe Suciu vom conta în formație 
o dată cu începerea noului campionat. 
Pe Negrea mai curînd. In general în
tregul lot participă cu multă tragere 
de inimă la antrenamente. O remarcă 
specială pentru Pavlovici, mult schim
bat în bine.

ieri

au 
S-a

antrenorului ILIE

continuat antrena- 
pus accent pe îm-

— Considerați că Constantin își va 
putea aduce în continuare o contri
buție substanțială în formație ?

— Fără prezența lui in echipă, jo
cul Stelei are un conținut mai scă
zut. Posibilitățile lui de gindire tac
tică, execuțiile lui tehnice, contribuie 
la organizarea unui joc mai clar pe an
samblul echipei.

— De ce Haidu, portarul echipei 
Steaua a avut scăderi 
Lisabona ?

— Haidu, de la 1 
fiind titularul echipei 
ticipat consecutiv la 
formației noastre și la 
național. Deficiențele 
manifestă nu sînt de . „
rii, ci de ordin psihic, emoțional. El 
are momente de relaxare în poartă, 
care duc la neatenție, fiind surprins 
de acțiunile adversarului. Aceste mo
mente de relaxare țin de temperamen
tul lui și au uneori urmări grave 
pentru echipă. Așa s-a întîmplat în

în meciul de la

noiembrie 1964, 
Steaua, a par- 
antrenamentele 

cele ale lotului 
pe care el le 
natura pregăti-

cadrul întîlnirilor disputate de Steaua 
în cadrul „Cupei cupelor“ și, recent, 
la Lisabona. Personal am organizat 
antrenamente speciale cu el, alternînd 
șuturile pe poartă din apropiere, cu 
cele de la distanță, în vederea îmbu
nătățirii vitezei lui de reacție și a 
menținerii unui echilibru psihic, de
terminat de starea sa emoțională, pe 
întreg parcursul jocului. Totuși... mai 
am încă mult de lucru cu el.

G. CIORANU

teva filme realizate în R.P. Ungară și 
R.F. Germană. Simpozionul s-a bucurat 
de mult succes. Au fost prezenti iubi
tori ai fotbalului din oraș și chiar din 
raion.

Păcat însă că o asemenea inițiativă 
nu â fost luată în considerație șl de clu
bul Unirea, mai precis de jucătorii de 
fotbal ai acestui club care activează în 
categoria B. La simpozion nu a parti
cipat nici măcar un fotbalist I Unii au 
fost, ce-i drept, în deplasare. Alții însă 
au fost văzuțl prin oraș. De ce n-au ve
nit la simpozion ? Poate știu nrea mult 
fotbal ? Da de unde. Echipa Unirea era 
cît pe ce să retrogradeze, așa că...

prof. COSTEA MARINOIU
satul Valea Răii, com. Rîureni, 

raionul Rm. Vîlcea

★

SĂ MAI TERMINĂM CU... 
FOTBALUL !

Campioni reg:onali
REGIUNEA SUCEAVA

Echipa Minobradul Vatra Dornei, 
mai bine pregătită, a condus din pri
ma pînă în ultima 
mele cinci locuri:
1. Minobradul V. D.
2. Feroviarul C-lung
3. Avîntul Frasin
4. Foresta Moldovița
5. Foresta G. Hum.

C. Alexa,
REGIUNEA MARAMUREȘ

Tițlul de campioană regională 
venit echipei Unio Satu Mare, 
a realizat cu patru puncte mai 
decît cea de a doua 
partea superioară a
1. Unio Satu Mare
2. Sătmăreana II
3. Bradul Vișeul de Sus
4. Unirea Seini

etapă. Iată pri-

26 17 3 6 62:25 37
26 12 3 11 38:32 27
26 12 3 11 43:42 27
26 13 1 12 46:47 27
26 12 3 11 39:43 27

Coriesp. reg.

re-CAMPIONII TARII SI AI EUROPEI

: - >
&

Așadar, Dinamo București a cuce- 
din nou titlul național. Pentru a 

>ea oară în cele 7 ediții ale campi- 
atului și pentru a doua oară conse- 
tiv.
Dinamo a încheiat campionatul pro- 
opriu-zis cu un avans de 9 puncte, 
care — după turneul final — l-a 
irit la 13! O diferență elocventă 
re nu mai comportă nici un comen- 
iu. Este necesară doar o comple- 
e, care subliniază și mai mult com- 
rtarea excelentă a dinamoviștilor 

anul competlțional 1964—1965 : 
rrerirea „Cupei campionilor euro- 
ii“, singura care lipsea din vitrina 
trofee a handbalului romînesc. La 
lasta mai adăugăm amănuntul sem- 
icațiv că în meciurile oficiale

LtK n-a suferit nici o înfrîngere, 
i cedat nici măcar un „nul“ !
\ceste veritabile performanțe încu- 
tiează o muncă neprecupețită, de 
e și sute de ore de antrenament 
ens, insistent și conștient, care a 
rezit drumul spre un joc de ridicat 
rel tehnic și spectacular, plin de

fantezie și prospețime fizică, propriu 
școlii românești de handbal. Meritele 
revin în egală măsură antrenorului 
emerit Oprea Vlase — acest neobosit 
tehnician — și jucătorilor.

în fotografia alăturata vă prezen
tăm pe campionii țării și ai continen
tului (singurul absent: Gh. Covaci). 
De la stingă la dreapta, sus: Gh. 
Bădulescu, C. Nica, I. Ionescu, M. 
Costache I, antrenorul emerit Oprea 
Vlase (cu „Cupa campionilor euro
peni" în brațe), P. Ivănescu, V. Hnat, 
M. Mureșanu și I. Moser; jos: T, 
Manolache, L. Popescu, I. Bogolea, 
R. Schuman, M. Redl, M. Costache II 
și Gh. Coman. Bogolea și Redl țin 
cupele oferite de federația noastră.

în total 9 maeștri emeriți ai spor
tului (Redl, Bogolea, Ivănescu, Moser, 
Hnat, M. Costache II, Coman, Bădu
lescu și Covaci) și 4 maeștri ai spor
tului (Popescu, M. Costache I, Ionescu 
și Nica). Majoritatea a făcut parte din 
echipele naționale — campioane mon
diale.

clasată- Iată 
clasamentului: 
26 17 1 2 50:10 41 
26 17 3 6 65:23 37 
25 13 4 8 46:34 30 
25 12 5 8 40:29 29 

V. Săsăranu, coresp.

La Pașcani fotbalul are o tradiție fru
moasă. Pe lingă formația C.F.R. din cam
pionatul categoriei B, spectatorii au fost 
obișnuiți să urmărească și jocurile din 
cadrul campionatului regional ale echi
pei Gloria, a asociației cu același nume. 
In anii trecuți. această formație a reușit 
rezultate bune, clasîndu-se pe locuri 
fruntașe în campionatul regiunii lași.

Iată insă că, în timpul actualului cam
pionat regional, consiliul asociativi spor
tive Gloria (președinte Gh. Panaite) si 
secția de fotbal (președinte N. Cojocarul 
au găsit de cuviință... să termine cu 
tradiția fotbalistică. Zis șl făcut. Echipa 
nu s-a prezentat la 3 jocuri în deplasare 
și... gata, a fost scoasă din campionat. 
Tovarășii din conducerea asociației au 
găsit și motive. In primul rînd, susțin 
ei, „situația financiară» etc. etc.

Adevărul trebuie însă căutat în stilul 
de muncă defectuos al consiliului aso
ciației sportive Gloria Pașcani. Terml- 
nînd eu fotbalul, la Gloria Pașcani s-a 
terminat și cu activitatea sportivă, pen
tru că alte sporturi nici nu se prea prac
tică.

Pe bună dreptate se pune întrebarea t 
consiliul raional UCFS Pașcani nu are 
nici un cuvînt de spus în această pri
vință ? Dacă da, atunci s-o facă cît mai 
urgent.

CONSTANTIN ENEA —
Pașcani

NOTE

Un gest reprobabil
Notam in cronica meciului din

tre echipele Tractorul Brașov și 
Dinamo Bacău că în min. 76 for
mația brașoveană a irosit, prin 
Budai, cea mai mare ocazie a par
tidei. In această fază atacantul 
respectiv a alunecat și de jos, vă- 
zînd ce a pierdut, și-a exprimat 
necazul lovind cu pumnul în pă- 
mînt. In acest moment fundașul 
hăcăoan Seceleanu s-a apropiat de 
el, a avut o clipă intenția să-l a- 
jute pentru a se ridica, după care,

cu un calm imperturbabil, l-a călcat 
pe spate... Consecința unui ase
menea gest, cu totul ieșit din co
mun, a fost aceea că fotbalistul 
brașovean a trebuit scos de pe te
ren. Ne întrebăm: cum este cu 
putință oare ca pe un teren de fot
bal să-și găsească loc asemenea 
comportări ? Ce părere are condu
cerea secției de fotbal de la Di
namo Bacău ? Așteptăm răspuns.

C. A.

La 23 iunie Concurs special Pronoexpres
Miercuri 23 iunie 1965, LOTO-PRONOSPORT orga

nizează un nou concurs special PRONOEXPRES, al trei
lea din acest an. Dintre numeroasele puncte de atracție 
remarcăm :

10 autoturisme: „FIAT 1100 F', „FIAT 1100 D‘‘, 
„ WARTBURG-STANDARD" și „TRABANT-COMBI". în 
afara lor, sute și sute de alte cîștiguri în obiecte ca: 
motociclete, frigidere, televizoare, aparate de radio etc. 
Urmează obișnuitele premii în bani.

Pentru atribuirea tuturor cîștigurilor acestui concurs 
special vor fi extrase din urnă 22 de numere :

— o extragere de 6 numere de bază și 2 numere de 
rezervă din 49, pentru atribuirea premiilor obiș
nuite în bani, pe 6 categorii.

— 2 extrageri suplimentare separate de cite 7 numere 
din 49, pentru atribuirea premiilor suplimentare în 
obiecte și bani, pe 8 categorii.

Important de reținut este faptul că și la categoriile 
suplimentare a Il-a și a III-a se pot cîștiga autoturisme

Lista completă a premiilor și condițiunile de atribuire 
se găsesc la toate agențiile Loto-Pronosport.

Participați din vreme la concursul special PRONO
EXPRES din 23 iunie a.c.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.



Echipele române învingătoare 
în prima zi a „Cupei Mamaia“ la tenis

MAMAIA, 15 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Prima zi din 
ediția inaugurală a competiției inter
naționale de tenis „Cupa Mamaia" 
nu s-a bucurat de un timp favorabil 
(vînt).

Dintre rezultatele înregistrate se 
remarcă victoria cu 5—0 a primei 
reprezentative a R. P. Române, în
vingătoare asupra formației bulgare, 
ca și succesul echipei de tineret a 
țării noastre în fața reprezentativei 
Poloniei.

R. P. ROMÂNĂ — R. P. BUL
GARIA 5—0. Bosch — Velev 6—0, 
4—6, 6—0. Mărmureanu — Țolov 
6—2, 6—4. Jucătorul român s-a im
pus prin forța loviturilor sale. Eca- 
terina Horșa — Nadejda Todorova 
6—3, 4—6, 6—1. Joc de regularitate, 
in nota de ușoară superioritate a 
jucătoarei noastre. Serester, C. Năs- 
tase — Țolov, Velev 6—2 2—6,
6—4, 6—2. Dublul român s-a pus 
relativ greu pe picioare. Iudit Dibar, 
Țiriac — Todorova, Țolov 6—1, 6—0.

R. P. ROMÂNĂ (tineret) — R. P. 
POLONĂ 3—2. I. Năstase — Orli- 
kowski 3—6, 4-6. Cherecheș — Ri- 
barczylc 5—7, 4—6. Agneta Kun — 
Danuta Rylska 6—1, 6—1. O fru
moasă victorie a tinerei noastre re
prezentante, obținută asupra cam
pioanei Poloniei. I. Năstase, Cbere-

Echipe de certă valoare 

în turneul de polo 

ei ^,Dinamoviadei“
Ăstăzi încep în orașul Eger din 

R. P. Ungară întrecerile celei de a 
VIII-a ediții a „Dinamoviadei" la 
polo și înot. Deosebit de atractiv se 
anunță turneul de polo la care par
ticipă o serie de formații (Dozsa Uj- 
pest. Dynamo Magdeburg, Dinamo 
Moscova, Dinamo București) de certă 
valoare. Cele 7 echipe participante 
au fost împărțite în două grupe. în 
prima vor evolua Dvnamo Magde- 

urg, DINAMO BUCUREȘTI și Gvar- 
dia Varșovia, iar în cea de a doua, 
Dozsa Ujpest, Dinamo Moscova, Spar- 
tac Sofia și Ruda Hvezda Bratislava.

La concursul de înot, clubul bucu- 
reștean va fi reprezentat de 5 spor
tivi : Dan Demetriad, Emil Voicu, Ti- 
beriu Șerban, Cristina Balaban și 
Crisțina Stănescu. Luînd startul în 
urmă cu 4 zile într-o cursă neoficială 
de 400 m liber, Cristina Balaban „a 
mers" 5:12,0 (timp superior recordu
lui republican), astfel că așteptăm, 
în special din partea ei, rezultate su
perioare. 

cheș — Orlikowski, Ribaczyk 4—6, 
2—6, 6—1, 11—9, 6—3. Mariana Cio- 
golea, I. Năstase — Rylska, Ribar- 
czyk 3—G, 8—6, 6—0.

R. D. GERMANĂ — R. P. CHI
NEZĂ 2—2. Rautenberg — Ciu Cen- 
hua, 7—9, 6—2, 8—6; Trettin—Pen Gi- 
iuan 6—3, 6—2 ; Eva Wachiey — 
Ci Fun-ti 3—6, 2—6; Rautenberg,
Trettin — Ciu cen-hua, Pen Gi-iuan, 
1—6, 2—6, 2—6. Urmează să se 
dispute meciul de dublu mixt.

R.P. UNGARĂ — SELECȚIONATA 
OSTRAVA (R. S. Cehoslovacă) 3—2. 
Sziksai — Necas 11—9, 6—2; Barany 
— Vrba 6—3, 2—6, 6—4; Bardoczi— 
Lendlova 6—4, 5—7, 5—7; Sziksai, 
Barany — Necas, Vrba 6—1, 4—6. 
6—1, 8—6; Lendlova, Necas—Bar
doczi, Sziksai w.o.

Echipele învingătoare incep mîine 
(n.r. miercuri) jocurile din cadrul 
turneului final pentru locurile 1,—4.

C. COMARNISCHI

F- O T R A I «Se conturează echipele participante
---------- ^ir_r1rriinin° la viitoarele ediții ale „Cupei 
campionilor europeni" și „Cupei cupelor"

Campionatele de fotbal ale țărilor 
europene se apropie de sfîrșit. Pînă 
acum în numeroase țări au fost de
semnate echipele campioane și câști
gătoarele de cupe, care vor lua star
tul în viitoarea ediție (1965—1966) ale 
„Cupei campionilor europeni” și „Cupei 
cupelor”. După cum se știe, tragerea la 
sorti a jocurilor din primul tur al 
acestor competiții va avea loc la 7 
iulie, la Geneva („C.C.E.") și la Varna. 
(„Cupa cupelor”). Iată mai jos forma
țiile campioane și cîștigătoarele de 
cupă din diferite țări.

Echipe campioane : Partizan Tira
na (Albania), Anderlecht Bruxelles 
(Belgia), Werder Bremen (R.F.G.), 
Manchester United (Anglia), Nantes 
(Franța), Feijenoord Rotterdam (O- 
landa), Drumcondra Dublin (Irlanda), 
Internazionale Milano (Italia), Parti
zan Belgrad (Iugoslavia), Stade Dude- 
lingen (Luxemburg), Vorwarts Berlin 
(R.D.G.), Derry City (Irlanda de 
nord), Benfica Lisabona (Portuga
lia), Kilmarnock (Scoția), Lausanne 
(Elveția). Real Madrid (Spania), 
Sparta Praga (Cehoslovacia), Fener
bahce Istanbul (Turcia).

Cîștigătoare de cupe : Anderlecht 
(Belgia), Borussia Dortmund (R.F.G.), 
F.C. Liverpool (Anglia), Rennes 
(Franța), Feijenoord Rotterdam (O- 
landa), Dinamo Zagreb (Iugoslavia), 
Spora Luxemburg, Aufbau Magde
burg, F.C. Coleraine (Irlanda de nord), 
Gornik Zabrze (Polonia), Celtic Glas
gow (Scotia), F.C. Sion (Elveția) și 
Cardiff City (Țara Galilor).

Belgia va fi reprezentată în „Cupa

Ron Clarke-al 11-lea recordman al lumii pe 5000 m.
© MICHEL JAZY LA UN... PAS DE RECORDUL MONDIAL

In ultimele zile ale anului 1963, agen
țiile internaționale de presă au transmis 
o știre care a produs o adevărată sen
zație în lumea atletismului. Intr-un con
curs la Melbourne, un oarecare Ronald 
Clarke a încheiat cursa de 10 000 m în 
23:15,6. Nou record mondial !

Cine era acest Clarke, care l-a întrecut 
pe Bolotnikov pe tabelul recordurilor lu
mii ? Anuarele asociației internaționale 
a statisticienilor de atletism nu-i publi
caseră niciodată numele, căci pînă la 
recordul lumii acesta n-avusese nici un 
rezultat deosebit.

In 1964 Clarke a obținut însă o serie 
de rezultate remarcabile care l-au impus 
ca principal favorit al cursei de 10 000 ni 
la Tokio. Pe „Stadionul Național" Clarke 
a pierdut, la finiș, medalia de aur pe 
care o țintise, fiind nevoit să se mulțu
mească doar cu „bronzul” locului trei.

Spre sfîrșitul anului trecut el șl-a re
luat pregătirea pentru sezonul australian 
și, chiar la 16 ianuarie 1965, a realizat un 
nou record al lumii, de data aceasta pe 
6 000 m. cu timpul de 13:34.8. Dacă ve
chiul record al lui Kuț rezistase tuturor 
încercărilor timp de 9 ani, noul record 
el lui Clarke n-a mai avut însă o viață 
la fel de lungă. Tot el l-a mal corectat 
o dată, la Auckland, la l februarie 
113:33,6), iar în urmă cu cîteva zile. Ia 
Los Angeles, a realizat excepționala 
performanță de 13:25,8 !

Ronald Ctarke este al 11-lea alergător 
care își înscrie numele pe tabelul record
manilor mondiali ai probei de 5 000 m :

14:36,6 Hannes Kolehmainen (Fin.) 1912

în foto: Ron Clarke

DIN SCHIMBURILE DE
Recent a plecat spre casă antreno

rul american Robert Martin Horn, 
care timp de 4 săptămîni a urmărit 
pregătirile echipelor fruntașe de polo.

„M-am simțit excelent — ne-a de
clarat Robert Horn. Am fost primit 
peste tot cu inima deschisă, înconju
rat permanent de oameni amabili, 
binevoitori, gata să-mi ofere orice ex
plicație, astfel că nici nu am simțit 
cînd au trecut cele 4 săptămîni.

— Știm că în calitate de sportiv 
(component al echipei olimpice la Mel
bourne și Roma) sau antrenor (la To
kio) ați avut prilejul să vedeți la lu
cru echipa română, la ultimele trei 
ediții ale J.O. Cu ce constatări noi vă 
întoarceți acum acasă ?

— Jucătorii do s-au maturizat, și-au 
îmbunătățit mult tehnica de joc. Din 
punct de vedere tactic nu am observat 
deosebiri esențiale. Ceea ce vă mai 
dezavantajează, cred eu, în întîlnirile 
cu echipele fruntașe din Europa este 
diferența de fizic (talie, greutate) și

cupelor” de Standard Liege, deoarece 
Anderlecht, cîștigînd și campionatul, 
va lua startul în „C.C.E." ; iar din O- 
landa, Go Ahead Deventer ia locul 
formației Feijenoord în această com
petiție.

o In turneul internațional de fot
bal de la New York echipa orașului 
New York a obținut o nouă victorie. 
Gazdele au învins cu scorul de 2-1 e- 
chipa italiană Varese.

în meci demonstrativ : Santos—Mi-
lan 1-1.

înaintea ultimei runde
a campionatului
HAMBURG 15 (prin telefon). — în 

runda a 8-a, echipa României a făcut 
meci egal cu formația R. F. Germane : 
5—5 (Gheorghiu-Unzicker, Ciocîltea- 
Schmid, Ghițescu-Pfleger, Radovici- 
Ilecht remize ; Gunsberger-Teschner 
0—1, Szabo-Kestler rem., Stanciu- 
Weise 1—0, Pavlov-Besser, Nacu-Eising, 
Voicuiescu-Fanneschmidt remize). E- 
chipa U.R.S.S. conduce cu 6—3 în 
fața Iugoslaviei, o partidă (Lein-Cirici) 
fiind întreruptă. Petrosian l-a învins pe 
Ivkov, iar Botvinnik a pierdut la Gli- 
gorici. Ungaria a întrecut Olanda cu 
7-3.

Penultima rundă a fost programată 
în seara zilei de marți (n.r. ieri). La 
ora cînd efectuăm transmisia, scorul

14:35,4 Paavo Nurmt (Finlanda) 1922
14:23,2 Paavo Nurmi 1924
14:17,0 Lauri Lehtinen (Finlanda) 1932 
14:08,8 Taisto Măkl (Finlanda) 1939 
13:58,2 Gunder Hăgg (Suedia) 1942 
13:57.2 Emil Zatopek (Cehoslovacia) 1954 
13:56,6 Vladimir Kuț (U.R.S.S.) 1954 
13:51,6 Chris Chataway (Anglia) 1954 
13:51,2 Vladimir Kuț 1954
13:50,8 Sandor Iharos (Ungaria) 1955

Din Ușierul de performante

13:46,8 Vladimir Kuț 1955
13:40,6 Sandor Iharos 1955
13:36,8 Gordon Pirie (Anglia) 1956
13:35,0 Vladimir Kuț 1957
13:34,8 Ronald Clarke (Australia) 1965
13:33,6 Ronald Clarke 1965
13:25,8 Ronald Clarke 1965
In momentul de față Ron Clarke mat 

deține recordurile mondiale și ta: 3 mile 
(4828,04 m): 13.00.4—1965. 6 mile (9656.07 
m): 27:17,8—1963. 10 mile (16093,5 m):
47:12.8.

Valorosul atlet australian are 28 de 
ani (s-a născut la 11.2.1937), 183 cm și 74 
kg. Este expert contabil. Practică atle
tismul de la vîrsta de 19 ani, dar în pe
rioada 1958—1962 s-« retras din activita
tea competlțională pentru a se dedica 
studiilor. După cum se vede această în-

Antrenorul american Robert Hom declară:

EXPERIENȚĂ CU PRIETENII DIN ROMÂNIA' 
NU AVEM DECÎT DE CÎȘTIGAT!

forță. De asemenea, mi-am dat seama 
că viteza poliștilor dv este încă mică. 
La echipa pe care o antrenez la Los 
Angeles (V.C.L.A.), jucătorii înoată 
„suta" de metri în 57—58 sec., în 
timp ce, de pildă, la Dinamo Bucu
rești, media de viteză este între 59,0 
—59,5 sec.

— Cum se explică faptul că S.U.A., 
deși posedă o masă de înotători de 
certă valoare, nu reușește să alinieze 
la J, O. și o echipă de polo de ace
lași calibru ?

— La fiecare Olimpiadă am trimis 
echipe tinere, in general, fără expe
riență, care de regulă erau depășite 
de formațiile europene. Și întotdea
una echipele noastre cuprindeau alți 
jucători, care ne puneau în situația 
unui permanent decalaj de 4 ani, în 
ceea ce privește noutățile tactice, îm
bunătățirile continue aduse jocului de 
polo. La aceasta a contribuit și lipsa 
de contact internațional a jucătorilor 
noștri.

— Ce diferențe de regulament există 
între jocul formațiilor americane și al 
celor europene ?

— După fiecare gol marcat focul sa 
reia direct prin aruncare de la por
tar. La patru faulturi jucătorul este 
eliminat definitiv, cu drept de înlo
cuire. Și arbitrajele sînt mai severe. 
Toate acestea dau jocului o notă de 
dinamism, spectaculozitate și corecti
tudine în plus. De asemenea, antre
norii beneficiază de cite un time-out 
la fiecare două reprize.

— înotătorii de mare performanță 
practică acest joc ?

— Desigur. în echipa mea, la 
V.C.L.A., joacă Charles Bittick — fost 
recordman mondial la 100 m spate

european de șah
în meciul România-Iugoslavia este 
6*.2—2*/2 pentru șahiștii iugoslavi. Ei 
au cîștigat în partidele Gligorici-Cio- 
cîltea, Udovcici-Stanciu, Marovici-Bo- 
tez și Vuliovici-Voiculescu, restul fiind 
remize, printre care și confruntarea de 
la prima masă, dintre Gheorghiu și 
Ivkov. O partidă este întreruptă : Pav
lov are avantaj la Minici. Echipa 
U.R.S.S. conduce cu 4l/2—2*/2 în întîl- 
nirea cu formația Ungariei (3 partide 
întrerupte) iar în meciul R. F. Ger- 
mană-Olanda scorul este de 6—3 (1) 
în favoarea primei echipe.

Clasament înaintea ultimei runde : 
U.R.S.S. 57*/. (4), Iugoslavia 5O‘/2 (2), 
Ungaria 48*/2 (3), R. F. Germană 40*/2 
(1), România 37 (1), Olanda 30 (1).

trerupere nu l-a stmjenit de loc. Ori 
s-ar ti putut ca astăzi el să fi fost cu 
mult mai bun 1

★
Nici n-au apucat să se stingă primele 

ecouri ale ultimului record mondial pe 
5 000 m și iată că alergătorul francez 
Mtchel Jazy șe apropie vertiginos de va
loarea... . atinsă de fondistul australian. 
Recent Jazy a încheiat două curse de 
5 0p0 m, la Rorient (13:34,4) și la Paris 
(13:29,J), cu rezultate care reprezintă noi 
recorduri europenei

Jazy are 29 de ani (s-a născut la 
; 15.6.193,6), 175 cm și 66 kg. Michel deține 
o adevărată colecție de recorduri mon
diale : 2 000 m: 5:01,6—1962, 3 000 m: 
7:49,2—1903, 1 milă (1609.35 m): 3:53,8—1965 
și europene : 2 mile (3218,69 m): 8:29.6— 
19bJ, 5 000 m: 13:29,3—1965, 1 500 m: 3:37,8— 
1963.

Iată acum lista celor mai buni perfor
meri mondiali ai cursei de 5 000 metri :

13:25,8 Ronald Clarke (Australia) 1965 
13:29.3 Michel Jazy (Franța) 1965 
13:35,6 Vladimir Kuț (U.R.S.S.) 1957 
13:35,2 Murray Halberg (N. Zee.) 1961 
13:36,8 Gordon Pirie (Anglia) 1956 
13:38,0 Robert Schul (S.U.A.) 1964 
13:38,1 Piotr Bolotnikov (U.R.S.S.) 1960 
13:39,2 Barry Magee (N, Zeelandă) 1961 
13:40,0 William Baillie (N. Zee.) 1964.
13:40,6 Sandor Iharos (Ungaria) 1955
Cu siguranță că viitoarele concursuri 

vor aduce noi modificări la această listă 
și poate și ie cea a recordurilor mon
diale...

ROMEO VILARA 

și celebrul Roy Saari. De altfel, £ 
la sută din înotători joacă și pol 
Pentru ei nimic nu este mai plăcut 
odihnitor — după un antrenament tai 
de înot — decît un joc de polo. 1 
general, la selecția jucătorilor mă < 
rientez spre brasiști. Aceștia au ce 
mai bună poziție de înot (mai ales c 
schimbările de direcție) pentru ace 
ioc.

— Ați înregistrat vreo deosebire îi 
tre antrenamentele echipelor amer 
cane și ale celor românești ?

— Metodele sînt în linii mari act 
leași. Jucătorii dv lucrează mult per 
tru îmbunătățirea tehnicii individual 
Noi mai avem de pus la punct destul 
probleme tactice. Echipa pe care 
antrenez are însă un program mai ir 
tens. Zilnic, cite două ședințe ; un .an
trenament individual dimineața și u. 
colectiv seara. Foarte important est 
însă ca antrenamentul să fie cît mt 
variat, astfel ca jucătorii să particip 
cu cea mai mare plăcere și, în act 
lași timp, cu mult interes,

— Care va fi primul lucru pe cai 
îl veți face la întoarcerea în țară ?

— Voi încerca să organizez un tui 
neu al unei formații (de club sau chir,' 
reprezentative) în Europa. Poate chil 
în vara aceasta, dacă nu, în mod s 
gur anul viitor. Voi reveni oricînd c 
cea mai mare plăcere în Românii 
întărind relațiile de prietenie și schim 
burile de experiență cu prietenii no; 
tri români nu avem decît de cîștigat

Interviu luat de
ADRIAN VASILIU

Șlilll • REZULTATE • ȘTIR!
ATLETISM
La Sacramento (California) atletu 

negru Ralph Boston a cîștigat prob 
de săritură în lungime cu performant 
de 8,16 m. Alte rezultate : 5 000 m; 
Neville Scott (Noua Zeelandă 
13:50,6; prăjină: Jefi Chase 4,91 m 
greutate: John Mac Grath 19,07 n

BOX
La Vichy s-a disputat meciul d 

box dintre echipele de amatori ah 
Franței și R. F. Germane. Victoria 
revenit pugiliștilor francezi cu 114

CAIAC-CANOE
Concursul internațional de caiac 

canoe desfășurat la Karlsruhe 
dat următorii cîștigători pe 
caiac simplu 500 m : Schulze (R.F.G. 
1:50,4; caiac simplu 1 000 m: Kemec 
sei (R.P.U.); 3:55,4; caiac dublu SOC 
m: Schulze, Bueker (R.F.G.) lt 
caiac dublu 1000 m: Hesz, Mesza 
ros (R.P.U.) 3:33,2; caiac 4, 1 000 m 
Austria (Pfaff, Heubusch, Heidiger 
Seibold) 3:20; caiac 4x500 m: R. P 
Ungară 7:51,8; canoe simplu 1 000 m 
Koedman (R.P.U.) 4:28,2; caiac sim 
piu femei: Japies (Olanda) 2:01,4 
caiac dublu femei: Japies, Duif 
(Olanda) 2:01,4.

GIMNASTICA
„Cupa U.R.S.S.” la gimnastică, des

fășurată la Habarovsk, a fost cîștigata 
de Viktor Lisițki cu 116,30 puncte 
secundat de Serghei Diamidov — 
115,55 puncte și Viktor Leontiev 
114,30 puncte. Lisițki s-a clasat pe 
primul loc la sărituri, inele și sol.

RUGBI
La Bytom, în prezența a 6 000 de 

spectatori, s-a disputat meciul inter
național de rugbi dintre echipele R.P. ■ 
Polone și Italiei. Rugbișlii italieni au 
terminat învingători cu scorul de 
12—6.

9 într-un meci contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni” la 
rugbi, echipa cehoslovacă Slavia 
Praga a învins cu 31-3 (12-3) for
mația iugoslavă Nada Split. Cei mai 
buni jucători ai echipei pragheze au 
fost Falber, Mager și Barchanek.

ȘAH
Cu o rundă înainte de terminarea 

i turneului internațional de șah de la 
I Marianske Lazne (R. S. Cehoslovacă), 
I in clasament conduce Șamkovici cu 
| 9,5 puncte, urmat de Keres 9 (1), 
Hort 9, Fuchs și Filip 7,5.
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