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Dinamoviada la polo 

Dinamo București— 
Gwardia Varșovia 7-0

EGER 17 (prin telefon). Joi au continuat 
în localitate întrecerile „Dinamoviadei** la 
polo. Reprezentanta țării noastre, Dinamo 
București, a debutat cu succes în turneul 
de polo, întrecînd comod pe Gwardia Var
șovia cu scorul de 7—0 (1—0, 4—0, 1—0, 1—0). 
fntr-o vervă deosebită Aurel Zahan, a în
scris 4 goluri. Celelalte trei puncte au fost 
înscrise de Mărculescu, Bla.jec și Kroner.

în seria a doua s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Dozsa Ujpest Budapesta — 
Ruda Hvezda Bratislava 7—5 (1—1, 2—2.
2—1, 2—1); Dinamo Moscova — Spartac So
fia 4—2 (0—0, 2—1, 2—0, 0—1). în clasament 
conduc Dozsa Ujpest și Dinamo Moscova 
cu cîte 4 puncte.

ÎNTRECERILE JUNIOARELOR
BUCURESTENE LA SAH

S-au încheiat întrecerile șahistelor juni
oare din Capitală, contînd ca fază prelimi
nară a campionatului republican. în cele 
două grupe de la sala Progresul s-au înre
gistrat rezultatele :

Grupa I : 1—2. Ana Maria Murafa și Le- 
nuța pitpinic 2’/î p; 3. Cristina Martin o v-ici 
1 p; 4. Mariana Vasile 0 p.

Grupa a n-a : 1—2. Lia Bogdan și Dumi
tra Marinescu 2 p; 3—4. Daniela Florete și 
Mihaela Circu 1 p.

în finală s-au întrecut primele două cla
sate din fiecare grupă, rezultatul fiind ur
mătorul : 1. Lia Bogdan 2 p; 2—3. Ana: 
Maria Murafa și Lenuța Pitpinic 1V2 p; 4. 
Dumitra Marinescu 1 p. De notat că învin- 
gătoarea are doar 12 ani !...

1 întîmpinarea Congresului partidului r
1

Muncă rodnică la uzinele „Autobuzul"
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j| de naștere al multor 
de mașini — autobuze, 
□uze, autoutilitare, auto
re care străbat dru- 

pafriei este impunătoa- 
zir.ă „Autobuzul', de la 
nea Capitalei. Pentru 
a aici este kilometrul zero, 
□ana mașinilor, care 
ie poarta uzinei, este cea 
oncretă expresie a hotă- 
construcforilor de a in
ia cel de al IV-lea Con- 
al partidului cu noi suc- 
In proiectele de Direc

ție celui de al IV-lea Con- 
al partidului se spune :

,Jn vederea satisfacerii nevoi
lor populației, se prevede dez
voltarea transporturilor auto 
interurbane de călători, prin 
extinderea traseelor și deser
virea mai completă _______ 
a celor existente"...

mpmwju 
tare pentru trans
portul mărfurilor----------------
în loturi mici".

far constructorii de mașini, de 
Ia „Autobuzul" răspund cu en
tuziasm tineresc. Numele mul
tora: dintre ei a apărut deseori 
în coloanele ziarului nostru, ca

sportivi cu care asociația din 
marea uzină bucureșteană se 
mîndrește pe drept cuvînt. Pe 
o parte dintre ei i-am vizitat 
zilele acestea, la locul de pro

ducție, la strun
guri, la forjă, pe 
scheletele metalice 
ale mașinilor aflate 
pe banda de mon
taj.

____ ,_ tovarășul Dumitru 
Sava, șef de brigadă în secto
rul utilitare. Grupa sportivă pe 
care o conduce este fruntașă 
pe uzină ; echipa de fotbal se 
află pe primul loc în campio
natul uzinei, iar în etapa pe a-

sociație a Spartachiadei de 
vară sportivii de aici au avut 
o frumoasă comportare.

— Cum muncesc în produc
ție fruntașii de pe terenulile 
de sport ? — l-am întrebat pe 
Dumitru Sava.

— In cinstea celui de al 
IV-lea Conqres al partidului, 
sectorul utilitare s-a angajat 
să îmbunătățească normele 
tehnologice cu 15 minute pe 
mașină, să ridice calitatea 
muncii, să dea 10 autoutilitare

VIOREL TONCEANU

(Continuare in pag. a 2-a)
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upa campionilor europeni" la volei
definitiv la București

Ștafeta „In întîmpinarea 
celui de al IV-lea Congres al partidului"
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Sîmbătă și du
minică se vor des
fășura întrecerile 
etapei pe Capitală 
a campionatelor 
republicane indivi
duale de seniori la 
atletism. Cu acest 
prilej își va face 
reintrarea, la sări
tura în înălțime, 
maestra emerită a 
sportului Iolanda 
Balaș.

Concursurile con
stituie o ultimă ve
rificare înaintea 
meciului dintre e- 
chipele Bucurețtia- 
lui și Cracoviei, 
programat — în 
Capitală — în zi
lele de 26 și 27 
iunie. Tot atunci, 
la Brașov, selecțio
nata regiunii Bra
șov va întîlni for
mația ȚDNA So
fia. IOLANDA BALAȘ
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a 18.40. In fața aerogării 
■asa oprește un Caravelle. 
re pasagerii care coboară 
gigantica pasăre de metal 
și voleibaliștii de la Rapid 
irești, care se întorc victo- 

de la Bruxelles. Zeci de 
eni și simpatizanți ai valo- 
or noștri campioni flutură 
■ te și fac semne prietenești 
mîini. Cînd în ușa avionu- 
ipare Cupa de cristal, prin
de mai mulți jucători a- 

zele nu mii contenesc. Cei 
de seamă ambasadori ai 

•jjilui românesc sînt primiți 
cum se cuvine. Se fac foto- 
ii în făta avionului. Nu lip- 
:, bineînțeles, nici reporterii 
odifuziunii.
um a fost la Bruxelles? Iată 
ebarea la care — deși puțin 
siti din cauza călătoriei — 
•libalrștri Rapidului ne-au 
>uns cu amabilitaia
... răpim, pentru cîteva mi- 
e, pe antrenorul dr. JEAN 
'IOVA.
A fost mult mai greu —ne-a

spus d-sa — decît la Pernik și 
București. Echipa Mimor este 
o formație valoroasă, extrem de 
dificil de Învins de oricare e- 
c.hipă din lume. In finala de Ia 
Bruxelles, în special blocajul 
si atacul echipei din Pernik au 
funefionat aproape fără gre
șeală. Arbitrajul a fost, cum se 
spune, mai liber, fapt care a 
favorizat echipa bulgară, ale 
cărei preluări sînt mai slabe 
Dacă arbitrul Intilnir.i ar fi fost 
mai exigent, cred că am ti 
putut ciștiga și primul set. Dar 
chiar și In aceste condiții, bă
ieții noștri au știut să se mobi
lizeze, De Ia jumătatea setului 
trei, In special, ei au jucat ex
ceptional, reușind să oprească 
atacul și să treacă peste bloca
jul echipei bulgare. Cei mai 
buni jucători ai Rapidului au 
tost Drăgan. Costinescu și Plo
con. Aș fi nedrept Insă dacă 
nu aș remarca Întreaga noastră 
formație, care a clștigat. pentru 
a trera oară „Cupa campionilor 
europeni". trofeu care va rSrrrt- 
ne definitiv In vitrinele Rapidu-

In cadrul acțiunilor inițiate 
de Uniunea de Cultură Fizică 
și Sport în cinstea Congresului 
partidului nostru se înscrie, 
printre altele, organizarea 
Ștafetei sportive „IN INTÎMPI- 
NAREA CELUI DE AL IV-lea 
CONGRES AL PARTIDULUI" 
Ștafeta va aduce Congresului 
mesajul sportivilor din țara noa
stră și se va desfășura în trei 
etape, după cum urmează :

Etapa I. Ștafeta va pleca din 
asociațiile sportive, începind de 
la 19 iunie, și va fi transmisă 

J consiliilor raionale, orășenești 
UCFS, sau cluburilor sportive. 
Plecarea și transmiterea Ștafe
tei se va organiza în cadrul 
unor activități sportive și cul- 
tural-artistice.

Etapa a II-a. Consiliile raio
nale UCFS și ale cluburilor 
sportive vor organiza predarea 
Ștafetei la consiliile regionale 
UCFS între 5 și 13 iulie. Tra
seele ce vor fi parcurse de șta
fetele raionale sau ale cluburi
lor sportive vor fi stabilite de

către consiliile regionale UCFS. 
în așa fel, îneît acestea să trea
că prin localitățile care au o im
portanță istorică legată de tre
cutul de luptă al clasei munci
toare, al poporului nostru, sub 
conducerea partidului.

Etapa a IH-a. Ștafeta va ple
ca din regiuni spre orașul Bucu
rești între 14 și 18 iulie, par
curgând cinci trasee.

In toate etapele, ștafetele vor 
fi formate din 5—10 sportivi 
din diferite ramuri de sport 
Traseele vor fi parcurse pe jos 
pe biciclete, pe motociclete, pe 
cai, cu bărci etc., în funcție de 
posibilități și distanța de par 
curs. Componenții ștafetelor voi 
purta eșarfe roșii pe care va fi 
scris .In întîmpinarea celui de-al 
IV-lea Congres al partidului'*.
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fMării'* Ia popice
Sîmbătă și duminică se va 
ssfășura la Medgidin, pe 
rena „Cimentul", o intere- 
intă competiție de popice, 
■ganizată de consiliul regio- 
â UCFS Dobrogea. Vor par- 
cipa 20 de jucători și 16 ju- 
itoare, printre care membrii 
■turilor republicane. Compe- 
tia va prilejul întreceri dis- 
itate. constituind in aceiași 
mp un criteriu de veriiicere 
sportivilor fruntași.

TURNEUL FOTBALIȘTILOR
DE LA F.S.G.T. (FRANȚA)

Duminică urmează să-ți în
ceapă turneul în țara noastră e- 
chipa de fotbal a F.S.G.T. Fot
baliștii francezi vor rntîlni la 20 
iunie formația Carpați Sinaia, 
vor evolua apoi la Mediaș (22 
iunie) în compania echipei Gaz 
metan și își vor încheia turneul 
la Rm. Vîlcea (24 iunie) jucînd 
cu Unirea.

• „ZONELE" CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE 
CAIAC-CANOE

Azi și miine, pe lacul He
răstrău, se desfășoară etapa 
de zonă a campionatului re
publican de caiac-canoe. Vor 
fi prezențl sportivi din toate 
cluburile bucureștene, cu ex-

șicepția celor de la Steaua 
Dinamo. Programul competi
ției cuprinde probele clasice 
de viteză și fond. Atît vineri 
cit șl sîmbătă întrecerile vor 
începe de la ora 16.

• SCHOLLANDER ÎNVINS!
MVNCHEN 17 (Agerpres). — In concursul internațional de 

natație de la Wurzburg (R F.G.) a fost înregistrată o mare 
surpriză. In proba de 100 m liber, înotătorul vest-german 
Joachim Klein a reușit să-1 învingă pe campionul olimpic 
Don Schollander, obținînd timpul de 54,3. Schollander a fost 
cronometrat în 54,9.

• MOTOCICLIȘT1J BUCUREȘTENl AU PLECAT LA SOFIA
Azi dimineață au 

Capitala îndreptîndu-se 
Sofia rmotocictiștii 
zentativa orașului 

^^are vor concura
I

părăsit 
spre 

din repre- 
București. 
duminică,

la Sofia, în cadrul concursu
lui. internațional de motocros 
dotat cu „Cupa celor trei 
capitale".
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Al doilea ciclu al cursului de inițiere începe azi

Ieri după-amiază n-a fost tare 
cald, dar nici frig. Adică tocmai 
nimerit pentru ca cei 90(1 de 
copii care au frecventat ciclul 
inaugural al centrului de învă
țare a înotului de Ia ștrandul 
Tineretului să dea „examenul" 
final în condiții bune. Copiii, 
cu vioiciunea și curajul specifice 
vîrstei, au demonstrat că au fo
losit din plin cele două săptă- 
mîni și că, deși vremea nu a 
fost întotdeauna favorabilă, au 
învățat să înoate. Ne-au dove-

dit-o parcurgînd (băieții în pro
cedeul tehnic cranl, fetele bras) 
lățimea bazinului de 50 de metri 
fără să se teamă nici de adîn- 
cime și nici de distanță. Ba unii, 
uitînd că acum două săptămîni 
se apropiau cu frică de bazinul 
cu apă mare, au pornit-o verti
ginos de parcă ar fi „atacat" 
un record. Nu au „bătut" nici 
un record nici ei, și nici cei ce 
au traversat bazinul mai... agale, 
dar cu toții au cucerit „Brevetul 
de înotător", înmînat a dată cu

GALA DE FILME SPORTIVE
CEHOSLOVACE

Ambasadorul R. S'. Ceho
slovace la București, Jaroslav 
Sykora, a organizat joi dimi
neața. în sala Clubului spor
tiv „Dinamo*, o qală de filme 
cu prilejul celei de-a 
Spartachiade de la Praaî.

(Agerpres)

3-a Primul statt al unui grup de copii. Desigur, tehnica nu e cea mai „curată". Perspectivele 
sînt in schimb foarte frumoase. Ne vom convinge peste cijiva ani I

Foto: V. Bageae

felicitările de rigoare de instruc
torii centrului.

Care au fost cei mai buni ? 
E greu de spus, mai bine-zis 
ar fi multe nume de amintit. 
Ne vom mărgini să-i pomenim 
pe cei selecționați de unul din 
antrenorii secției de natatie ai 
clubului Steaua, Leo Ungur, și 
anume : Rodica Ștefănescu, Li- 
viu Merghișescu, Valeria Geor
gescu, Georgeta Cotescu, Mihae
la Petca, Simona Viern, Violeta 
Olteana, Dorina Crișan, Doina 
Hluhac.

Să nu-i uităm însă pe instruc
torii a căror muncă le solicită nu 
numai pricepere, ci și multă dra
goste pentru copii, spirit peda
gogic. Ieri a fost, putem spune, 
un examen și pentru ei, absolvit 
de toți, dar cu mențiuni pentru 
Ștefan ~ 
Maria 
nescu, 
trofan

Am 
cu părinții care discutau aprins 
(bineînțeles despre „examen") 
cu proaspeții purtători ai „Bre
vetului". La ieșire, însă, toți se 
opreau cîte o clipă pentru 
privi „coada" formată la 
ștrandului. Ceea ce ana 
și noi pentru a afla că la 
al doilea care începe azi 
scriseseră peste 1100 de 
înscrieri se mai primesc și azi, 

D. STANCLLISCU

Zablău, Eleonora Vitan, 
Stăpinoiu, Rodica Diaco- 
Justin Caracas, Mihai Mi~ 
și lan Paraschio.
plecat de la bazin odată

a 
casele 
făcut 
cicliil 

se în- 
copii.



NE SCRIU CORESPONDENȚII
• ZILELE TRECUTE în orașul 

Victoria a fost dat in folosință un 
nou teren de handbal realizat prin 
munca patriotică a membrilor 
UCFS din asociațiile sportive Chi
mia, Constructorul, Progresul, Vic
toria și Negoiul. Inaugurarea tere
nului s-a făcut o dată cu Începe
rea finalelor campionatului re
publican de handbal In 7, la care 
au participat și echipele Dinamo 
București, Steaua și Dinamo Bra
sov.

FOTOCRITICA

B. Stoiciu

• PENTRU vacanța de vară ele
vii din raionul Sf. Gheorghe vor 
avea prilejul să practice sporturile 
preferate în mod organizat și cu 
cadre de specialitate. Pentru în
ceput au fost stabilite două cen
tre : unul de atletism (la Sf. Gheor
ghe) și altul de 
chiu). Elementele 
îndrumate pentru 
itoare la centrele

natație (la Hăl- 
talenlate vor fi 

activitatea vi
de performanță.

.Aspect" de la stadionul Chimistul din Baia Mare
Foto : V. Săsaranu

Evoluția celor patru formații de 
lupte greco-romane în ultima etapă 
a turului campionatului republican 
seria A, (restanță) a schimbat mult 
ierarhia în clasamentul general. Pe 
locul I a trecut echipa Dinamo ur
mată de Steaua, iar Steagul roșu 
Brașov a terminat pe locul trei.

Iată clasamentul după ultima etapă:

SERIA B

1. Dinamo 11 11 0 0 123: 23 33
2. Steaua 11 10 0 1 137: 25 31
3. Steagul r. Br. 11 9 0 2 102: 54 29
4. C.S.O. Galați 11 6 0 5 92: 74 23
5. Metalul Buc. 11 5 2 4 79: 89 23
6. Rapid Buc. 11 6 0 5 77: 89 23
7. Unio. S. M. 11 4 2 5 71: 83 21
8. C.S.O. Reșița 11 3 2 6 74: 80 19
9. C.F.R. Tim. 11 4 0 7 68: 94 19

10. Viitorul Buc. 11 2 1 8 67: 97 16
11. Chimistul B. M. 11 2 1 8 54:114 16
12. Rulmentul Brașov 11 0 0 11 20:150 11

CAMPIONATUL DE CALIFICARE

începe campionatul
PENTRU

Duminică 20 iunie ___ , _ ____,_______
de calificare pe echipe la lupte greco- 
romane șl libere pe anul 1965. Echipele 
care iau parte la această întrecere can
didează pentru seria B a campionatu
lui republican.

Reuniunile vor avea loc după cum ur
mează : LUPTE GRECO-ROMANE :
GRUPA I la Baia Mare (Voința Baia 
Mare, Topitorul Baia Mare, Lemnarul

Gh. Briotă

• GRUPA sportiva nr. 2 de la 
fabrica de confecții Steaua roșie 
din Sibiu este fruntașa In activita
tea sportiva. Membrii acestei gru
pe participă la numeroase Între
ceri printre care și ia cele ale 
Spartachiadei de vară, la volei, 
fotbal, ciclism, atletism și orienta
re turistică. 40 dintre ei sint pur
tători ai Insignei de polisportiv.

I. Pietreanu

• LA GALAȚI a fost inaugurat 
recent, din inițiativa clubului spor
tiv orășenesc, un centru de ini
țiere la gimnastică. La acest cen
tru au fost înscriși 90 de copii. 
Antrenorii Helga Bîrsan și Antoa- 
neta Mititelu au selecționat copiii 
în urma unui concurs la care au 
participat elevii și 
12 școli qenerale 
Galați.

elevele de la 
de 8 ani din

D' Stanciu

SPORTIVE din• ASOCIAȚIILE
Pitești au amenajat numeroase te
renuri simple in vederea Întreceri
lor din aer liber. Astiel, pe Ungă 
terenurile de sport existente, aso
ciațiile sportive Rapid, Textilista, 
Știința și „Scînteia" au mai ame
najat noi terenuri de baschet, vo
lei și fotbal. Pentru amenajarea a- 
cestora tinerii din asociațiile spor
tive piteștene au prestat peste 
3 000 de ore muncă patriotică.

M. Șerbănoiu

• RECENT, satul Drîncea din 
comuna Punghina. raionul Vîn- 
jul Mare, a sărbătorit un eveni
ment de seamă : s-au împlinit 450 
de ani de la înființare. Cu acest 
prilej, pe lingă programele echipe
lor artistice, de un succes remar
cabil s-au bucurat întrecerile spor
tive. Printre acestea au fost și me
ciurile echipelor de volei și fotbal, 
aplaudate și urmărite de tot satul.

Ristel Tobă

la
(Urmare din pag. 1)

Odorhei), GRUPA 
A n-A la Sibiu 
(Jiul petrila, Utila
jul Petroșeni, Inde
pendența Sibiu), GRUPA A III-A
șiori (Mecanizatorul Roșiori, 
Tîrgoviște), GRUPA A IV-A la 
(C.S.M.S. Iași, Tractorul Rădăuți, 
Iul IUSCM Galați).

LUPTE LIBERE : GRUPA I la 
(C.S.M.S. Iași, Energia Constanța) 
PA A II-A la Oțelul Roșu (Dina 
tești, Școala sportivă Oțelul Roșu) 
PA A m-A la Baia Sprie (Mineri 
Sprie, I.G.O. Baia Mare), GRUI 
IV-A la Bocșa Română (Metalul 
Română, Progresul Deva).

Pentru finale se califică echip< 
gătoare din fiecare grupă.

și orașen

Campion
regions

Nume noi in handbalul nostru feminin
Discutînd despre 

munca cu tineretul 
trebuie să spunem, 
de la bun început, 
că majoritatea copi
ilor sînt înzestrați

cu anumite calități și însușiri, dove
dind anumite înclinații și manifestînd 
aptitudini într-o anumită direcție sau 
pentru o anumită activitate. Adesea 
însă întîlnim copii multilateral talentați. 
In această situație trebuie să intervină 
simțul, priceperea și experiența pe
dagogului. El trebuie să le descopere 
adevărata vocație și să-i călăuzească 
pe drumul realei chemări. Pentru că 
talentul trebuie mai întîi depistat și 
apoi îndrumat și cultivat!

Handbalul nostru feminin (și fără 
îndoială și cel masculin) nu a dus 
lipsă — din fericire — nici de talente 
autentice și nici de oameni care să le 
descopere. Succesele handbalului ro
mânesc, care au stîrnit atîta vîlvă 
peste hotare, nu s-au datorat întîm- 
plării. Ele au fost urmarea firească 
a condițiilor create, a unor preocu
pări bine orientate în problema mat 
sus anunțată și a unei munci asidue 
și perseverente. Aici, credem, este lo
cul să evidențiem munca unor antre
nori ca C. Popescu-Colibași și A. Ka- 
menitky care, la timpul respectiv, au 
descoperit și îndrumat o pleiadă de ju
cătoare ce aveau să formeze „generația 
de aur" a handbalului nostru feminin. 
Acestor antrenori li s-au alăturat alții 
(V. Chița, A Hoffmann, E. Bartha, Z. 
Galfalvi, V. Matei, I. Marian, C. Popa, 
P. Simion, V. Gogîltan etc.), care în 
decursul ultimilor ani au depus o mun
că prodigioasă, concretizată prin afir
marea — am putea spune năvalnică 
— a unei noi generații de jucătoare, 
capabilă — sperăm — să rezolve în 
condițiuni corespunzătoare treptata în
tinerire a formațiilor noastre fruntașe.

Dar, iată și o serie de elemente în
zestrate, care nu au atins încă vîrsta 
maximă a junioratului și care totuși 
atrag atenția tuturor asupra lor:

Szecheli, Moșu, Șimo, Mădău, Arghir 
(Timișoara); Neagoe, Oțelea (Brașov); 
E. Toth, Soos, Branea (Tg. Mureș); 
Velicu, Mamiaca, Butan (București); 
Buzaș (Oradea); Băicoianu (Or. Victo
ria); Cula (Tr. Măgurele) etc. Sini 
nume noi în handbalul nostru feminin, 
în care ne punem mari speranțe I

Criteriile de selecție menite să asi
gure perspectiva unei creșteri și dez
voltări corespunzătoare, depistarea e- 
lementelor talentate, orientarea pre

gătirii și specializării timpurii și asi
gurarea unui cadru competițional (con
form cerințelor vîrstei și gradului de 
pregătire) sint desigur probleme extrem 
de importante. Ele comportă încă dis
cuții metodice și nu sint pe deplin 
elucidate, deși în această direcție s-a 
ajuns la concluzii însemnate.

Dar — se pare — la fel de impor
tante și poate chiar mai spinoase 
sint problemele legate de promovarea 
acestor elemente în primele garnituri 
ale echipelor fruntașe.

Pentru aceasta, antrenorul trebuie 
să procedeze cu mult tact pedagogic, 
dovedind, în același timp, și suficient 
curaj. El trebuie să găsească soluții 
perfect echilibrate în aplicarea planu
rilor sale, să impună cu autoritate și 
hotărîre ceea ce a chibzuit bine și in
tenționează să facă. El trebuie să fie 
acceptat de colectiv în ideile sale. Ju
cătoarele vechi trebuie să fie gata să 
primească și apoi să sprijine pe noua 
lor coechipieră, care, bineînțeles, tre-
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DINAMO BACĂU ÎNVINGĂTOARE 
ÎN PRIMUL MECI

ii

peste plan... Și tinerii sportivi care 
muncesc aici vor sâ contribuie din 
plin la realizarea sarcinilor ce stau 
in fața sectorului nostru.

Marion Filip, campionul de șah al 
uzinei, lăcătuș mecanic î-n brigada 
lui Dumitru Sava, a adăugat :

— Noi sîntem hotărîți să ne depășim 
angajamentele I

Am aflat că Marian Filip a luat 
He curînd a doua insignă de „Frun
taș în întrecerea socialistă”.

în sectorul „matrițe” am stat de 
Vorbă cu tînărul Petre Popa. El e bine 
cunoscut în uzină nu numai pentru 
faptul că este căpitanul echipei de 
volei, formație care a cîștigat în a- 
cest an cupa oferită de clubul „Con
structorul”, celei mai bune echipe din 
raion. Petre Popa a primit și el, de 
curînd, a doua insignă de „Fruntaș 
în întrecerea socialistă*.

—r în cinstea mărețului eveniment 
din viața partidului și poporului nos
tru — ne-a spus el — ne-am angajat 
să îndeplinim planul lunar cu două 
zile mai devreme.

Pe o placă, deasupra mesei de lu
cru a tînărului sportiv, am citit : „Pe- 
tre Popa. Angajamentul meu în c'm- 
etea celui de al IV-lea Congres al 

este să depășesc planul zilnic

cu 10 la sută. Realizat, pînă în pre
zent : 30 la sută".

Aceeași atmosferă de întrecere, 
pentru îndeplinirea cu un înalt simj 
de răspundere a lucrărilor, de mîn- 
drie pentru sarcinile ce le revin con
structorilor din prețioasele documente 
ole partidului, am întîlnit-o și în sec
torul „forjă". Aici lucrează haltero
filii uzinei, în frunte cu Constantin 
Popa. Atmosferă de entuziastă între
cere domnește și în toate celelalte 
seotoare ți secții.

PREȘOV 17 (prin telefon). Miercuri 
în prima zi a turneului internațional 
de handbal masculin, Dinamo Bacău 
a jucat cu formația cehoslovacă Rudy 
Rijen Zubry, din prima ligă (locul 4). 
Handbaliștii băcăoani au obținut vic
toria cu 15—14 (7—8), după un joc 
în care cehoslovacii au avut inițiativa 
în prima repriză, iar Dinamo în doua, 
cînd au condus la un moment dat cu 
15—9, în final însă Rudy Rijen a 
beneficiat de 3 aruncări de la 7 m și 
pînă la urmă au redus scorul. Pentru 
Dinamo au marcat Martini 7, Moldo
van 3, Mureșan 3, Coman și Covaci.

Alte rezultate : Tatran Preșov — 
Burevestnik Tbilisi 25—12 (13—5) și 
Dukla Praga — Spartak Plzen 18—14 
(10-7). :

în continuare, Dinamo Bacău va 
întîlni — în ordine — pe Burevestnik, 
Dukla, Tatran și Spartak.

Cunoașteți Delta?
Participați ia excursiile de 7 zile cu vasul dormitor In Deltă

Vasul parcurge unele din principalele canale ale Deltei, 
lacurile Razelm, Dranov, Matița și trece prin numeroase 
locuri pitorești. în program 3 zile plaje la Sulina.

Prima excursie la 23 iunie. în continuare din 3 în 3 zile.
Programul excursiei îl găsiți la sediile Agenției O.N.T. 

București din Calea Victoriei nr. 100, bd. Republicii nr. 68 și 
la filialele din Giurgiu, Călărași și Alexandria, unde se pri
mesc înscrieri pentru excursiile din lunile iunie - iulie și august.

buie să facă dovada utilității ei în 
formație sau, cel puțin, a perspecti
velor. De asemenea, este bine să se 
găsească momentul oportun pentru in
troducerea debutantei, ceea ce îi va 
da posibilitatea unei prime afirmări. 
Antrenorul trebuie s-o încurajeze efi
cient dacă este timidă și s-o tempe
reze, dacă este o fire îndrăzneață sau 
orgolioasă.

In formare personalității ei de jucă
toare va' avea un rol hotărîtor faptul 
că a fost promovată pe merit și la 
timpul cel mai potrivit. Promovarea 
forțată, prematură, precum și întîrzie- 
rea folosirii ei efective, vor avea re
percusiuni deopotrivă de grave, uneori 
de neînlăturat.

Participării în competiții îi trebuie 
asigurată un caracter de permanență. 
Atît antrenorul cît și jucătoarea tre
buie să persevereze, iar pentru a evita 
eventuale eșecuri, este necesar să se 
țină cont și aici de principiul gradării: 
elementul tînăr trebuie folosit treptat, 
în jocuri din ce în ce mai grele șt 
mai pretențioase. In orice caz, „a face 
tușe" nu poate fi o metodă de pro
movare, după cum nici graba (din 
partea antrenorului) nu poate fi re
comandabilă.

Desigur, problema întineririi treptate 
a formațiilor fruntașe devine inevita
bil acută, cu timpul, la toate echipele. 
Rezolvarea ei însă va fi întotdeauna 
cu atît mai dificilă, cu cît echipa res
pectivă este mai mult angajată în 
lupta pentru titlu, fiindcă aici, fiecare 
ocazie ratată și fiecare gol primit, da
torită lipsei de experiență pot fi fa
tale. In asemenea cazuri se impune 
mai multă prudență, fără a pierde însă 
din vedere obiectivul propus, căci pru
dență nu înseamnă lipsă de curaj!

• A treia ediție a campior 
masculin de baschet al regiunii 
s-a încheiat cu victoria echipei 
Timișoara (antrenor Fr. .March 
trecerile s-au dcsfășuratȚjj.-' 
între 12 formații împărțite îfe- 
serii. Disputele din serii au s 
următoarele clasamente : seria 
C.I.L.T. ; 2. Politehnica Timiș 
3. Medicina Timișoara ; 4.
Arad ; 5. Progresul Timișoar: 
Flacăra Caransebeș ; seria a 
1. Pedagogul Timișoara (antren 
Printz) ; 2. Constructorul Arat 
Ș.S.E. Timișoara ; 4. Știința 11 
șoara ; 5. C.S.M. Reșița ; 6. Ae 
mia Timișoara. Dublul meci de 
dintre cîștigătoarele seriilor s-. 
cheiat cu următoarele rezu 
C.I.L.T.—Pedagogul 81—56 ; Pe 
gul—C.I.L.T. 37—35. Datorită cc 
rajului mai bun, C.I.L.T. va par 
la faza de zonă a campionatului 
culin de calificare. Aflat la prin 
ediție, campionatul regiunii la f 
fost cîștigat de Foresta Arad (a 
nor Arcadie Blîndu). Urmează îi 
dine: 2. Ș.S.E. Arad; 3. Științ 
Timișoara ; 4. Ș.S.E. Timișoara 
Politehnica Timișoara ; 6. Ș.S.E. 
șița. P. ARCAN — coresp. -•

• Zilele trecute a luat sfîrșit 
pionatul masculin de baschet al 
șului Cluj. Jocurile s-au desfă 
în condiții organizatorice bune, 
unele din ele au fost de un ri 
nivel tehnic. Clasament final : 
Ș.S.E. ; 2. Universitatea ; 3. A.S. 
mata „■ 4. Porțelanul ; 5. Inst. P 
gogic; 6. Inst. Politehnic. Ec 
cîștigătoare este alcătuită din clej. 
te tinere (media vîrstei 17 ani și 
mătate), bine dotate din punct 
vedere fizic (media taliei 1,88 
unele din ele capabile să compl< 
loturile formațiilor de categoria / 
Știința și Politehnica. (GH. RUȘI 
președintele comisiei regionale).

prof. FR. SPIER
antrenor

• Echipa feminină Spartv. 'Sal 
a susținut pe terenul Voința din ! 
Mare două întîlniri amicale în c 
pania formațiilor locale Ș.S.E.. <5 A 
diala. Ambele partide au fost 
gate de baschetbalistele din Saloi 
56—41 cu Ș.S.E., 61—41 cu Mond: 
(A. VERBA — corosp.).

Produce și livrează pe bază de comenzi : o 
. gamă variată de insigne de diferite modele ți 

mărimi (la cererea clientului) pentru organizații 
sportive, de masă ți obștești, precum ți premii 
sportive ca : cupe, plachete, medalii, brelocuri etc.
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De vorba cu Elek Schwartz, antrenorul echipei Benfica

t Despre meciul Portugalia-România 
și probleme actuale ale fotbalului mondial

Din transmisia la radio, din co
mentariile trimise de ziariștii români 
prezenți la Lisabona, din declarațiile 
date după meci, din unele spicuiri 
din presa portugheză, ca și din fil
mul prezentat miercuri de Televi
ziune, iubitorii fotbalului și-au pu
tut forma o idee destul de completă 
asupra meciului Portugalia—Româ
nia, desfășurat duminică în capitala 
lusitană.

De aceea, az' nu voi face o reve
nire propriu-zisă asupra jocului, ci 
voi consemna o discuție purtată după 
meci cu unul din cei mai cunoscuți 
antrenori din lume, Elek Schwartz, 
antrenorul echipei care a dat 7 jucă
tori naționalei portugheze.

Mai întîi, o precizare. Elek Sch
wartz vorbește foarte bine româ
nește. Nici nu e de mirare. E năs
cut în România, a făcut liceul ro
mânesc și stagiul militar la Timișoara, 
unde a jucat fotbal (fundaș stînga), 
în diverse echipe, printre care, 
și Ripensia, iar în 1931 a plecat din 
țară. A jucat la echipe franceze de pri- 
ma categorie (Antibes, Red Star, Stras- 
șbourg), devenind apoi antrenor- In 
ultimii ani, a fost antrenor și selec
ționer unic al naționalei olandeze, 
apoi antrenor la Benfica.

Discuția a început, firește, de la 
meciul România — Portugalia.

— Aveți o echipă bună, a început 
antrenorul Benficăi. Jucătorilor dv. 
le-a lipsit însă duminică un plus de 
curaj, cu care puteau scoate un re
zultat mai bun. Au început jocul cu 
o timiditate inexplicabilă, pentru ca 
în repriza a doua să intre pe teren 
complet transformați în bine. Ca 
unul" care cunosc bine fotbalul por
tughez, pot să vă spun că echipa lo
cală a avut totuși o zi mai slabă de- 
cît de obicei și dacă românii ar fi 
știut să profite de acest lucru ar fi 
furnizat poate cea mai mare surpriză 
a anului fotbalistic european.

— Vedeți însă, faima lui Eu
sebio, Augusto, Torres, Coluna...

•©■ — Tocmai aici stă greșeala. Vreți
să spuneți că românii au fost inti
midați de aceste nume, de jocul în 
deplasare. înseamnă că le lipsește 
experiența internațională, contactul 
regulat cu așa numitul „grand foot
ball". Părerea mea este că la nivelul 
actual atins de fotbalul românesc, e- 
chipele dv. atît cea națională cît și 
cele mai bune formații de club, tre
buie trimise la cît mai multe turnee 
peste hotare- Jucînd numai în com
petiții oficiale nu veți putea progre
sa Participați la turnee amicale cît 
mai multe, nu fugiți de înfrîngeri. 
Fotbaliștii știu să învețe, sînt deose
bit de receptivi la ceea ce văd la ju
cătorii mari. Am să vă dau un exem
plu. într-o zi, la un antrenament, 
i-am văzut pe Eusebio făcînd o exe
cuție tehnică pe care nu i-o cu
noșteam. Uimit, l-am întrebat „de 
unde a scos-o Știți ce mi-a răs
puns ? De la Pele 1 La fel s-au pe
trecut lucrurile și cu Simoes. Nu eu 
l-am învățat pe cel mai bun extrem 
stînga de pe continent să execute 
driblingul scurt căruia nu-i rezistă 
fundașii. L-a învățat singur, tot de la 
Pele. Or, dacă Eusebio și Simoes în
vață de la alți jucători, de ce n-ar 
învăța un Ionescu sau un Popescu 
(N.N. Aici, Schwartz nu s-a referit la 
cei doi jucători din lotul nostru ci a 
dat, la general, două nume româ
nești comune) de la marii jucători ai 
lumii ? 1

— Nu diminuați, prin aceasta, 
rolul antrenorului?

— Consider că nu. Rolul nostru, 
al antrenorilor echipelor mari, este 
destul de redus la capitolul tehnic. 
Noi trebuie să cunoaștem bine posi
bilitățile jucătorilor, să încurajăm 
dezvoltarea, punerea în valoare a ca
lităților lor, și să știm să clădim o 
echipă cu materialul de construcție 
de care dispunem. Jucătorul știe 
mai bine ca oricine ce poate face cu 
balonul, ce execuție îi convine mal 
bine. Un antrenor nu poate avea 10

Tinerii fotbaliști 
s-au înapoiat în Capitală
Ieri după amiază, cu avionul de 

Moscova, s-a înapoiat în Capitală 
reprezentativa de tineret la fotbal a 
țării .noastre, care, miercuri seara 
Ia lumina reflectoarelor, pe stadio
nul din Tbilisi, a obținut un frumos 
succes internațional, disrpunînd cu 
scorul de 4—3 de selecționata simi
lară a Uniunii Sovietice.

Tinerilor fotbaliști români li s-a 
făcut la aeroport o caldă primire. 

personalități, 10 psihologii și 10 mor- 
fologii separate, cu care să intre în 
pielea celor 10 fotbaliști pe care-i 
antrenează- Jucătorul trebuie pus in 
situația de a vedea, de a cântări și 
de a încerca să-și însușească el sin
gur din ceea ce vede la alții. De 
aceea, eu cred că trebuie să faceți 
tot posibilul pentru lărgirea contac
telor dv. fotbalistice și cred că cel 
mai nimerit ar fi să faceți turnee în 
America de Sud, unde să mergeți 
«.așa cum mergeau odinioară studenții 
români la universitățile din Paris.

— Se discută mult, în fotbalul 
mondial, despre rolul personali
tăților într-o echipă. Cum vedeți 
problema ?

— E de neconceput o echipă mare, 
fără personalități. într-o echipă tre
buie să existe jucători care să ia 
inițiative în joc, Ia un moment dat, 
care să-și asume responsabilități. 
Nu-mi plac jucătorii care-și caută 
mereu „alibi“-uri de joc. Trebuie 
deosebit însă așa numitul conducă
tor de joc (rol pe care Ia Benfica îl 
are Coluna) de jucătorul de inițiativă 
și de... risc, care este Eusebio- Va
loarea Iui Eusebio constă în primul 
rind în tehnica lui excepțională, dar 
și in curajul său de a acționa. Iată 
un exemplu foarte actual: meciul cu 
România. Ciți jucători ar fi riscat 
un șut la poartă dintr-o poziție atît 
de laterală, cum a făcut Eusebio Ia 
primul gol ? A riscat și a avut suc
ces. Tot el a marcat și golul al doi- 
lea, șutind de la 25 de metri. Jucă
torii dv. nu și-au asumat riscul șu
turilor de la distanță. Au făcut rău, 
mai ales că actualmente în careu 
apărătorii nu se mai lasă păcăliți cu 
una cu două. în fotbal este acum 

-epoca apărătorilor.
— Fiindcă ați adus vorba, cum 

vedeți problema „betonului", le
gată de evoluția fotbalului ?

— Jocul închis scade din specta
culozitatea fotbalului. In apărare se 
joacă închis, dur. Cred că în toată 
lumea arbitrajul este prea tolerant 
cu apărările, dezavantajează pe ata- 
canți. Aceștia nu mai au curajul să 
intre în luptă cu apărătorii și caută 
să scape de balon- Schimbarea orien
tării în arbitraj mi se pare o soluție, 
dar nu unica. Trebuie să căutăm să 
obținem concomitent și o creștere a 
valorii atacanților. In majoritatea ță
rilor europene, atunci cînd se pune 
problema alcătuirii echipelor națio
nale, selecționerii găsesc destul de 
ușor apărători, bătaia de cap înce- 
pînd de obicei de la jucătorul cu 
numărul 7. Noi, la Benfica,, avem 
pretenția că mergem pe o linie pro
prie. Ați văzut la televizor finala 
„C.C.E.“ delaSan Siro-Am jucat emi
namente ofensiv, am atacat chiar 
cînd am rămas în 9 jucători de cîmp. 
Noi „forțăm" valoarea atacului și de
sigur nu e întîmplător faptul că toți 
cei 5 atacanți de la Benfica consti
tuie linia de înaintare a naționalei 
portugheze. îmbunătățirea atacului 
este pasul următor pe care trebuie 
să-l facă fotbalul în evoluția sa mon
dial &

— Ce credeți despre propune
rile de desființare a regulii ofsaid
ului ?

— Acum 10—12 ani eram șl eu 
unul din adepții părerii că spectacu
lozitatea jocului va crește prin des
ființarea acestei reguli. Acum însă, 
cînd am cîștigat mai multă experien
ță, mă pronunț categoric pentru

Concursul specia! Pronoexpres din 23 iunie 1965
Miercuri 23 iunie 1965 Loto Pronosport organizează 

al treilea Concurs special Pronoexpres al anului. La acest 
concurs, în afara premiilor obișnuite în bani se acordă 
suplimentar: 10 autoturisme (cu huse) 1 „Fiat 1100 F“, 
1 „Fiat 1100 D“, 3 „Wartburg-Standard" și 5 „Trabant 
Combi", motociclete, frigidere, magnetofoane, televizoare, 
mașini de spălat rufe, picupuri, aparate de radio, cea
sornice ș.a.

Concursurile speciale Pronoexpres s-au bucurat de fie
care dată de succese din cele mai frumoase. Astfel, la 
cel de-al doilea Concurs special Pronoexpres din 12 mai 
au ieșit 25.857 premii (20.444 în bani și 5.413 în obiecte). 
Din premiile în bani amintim : 1 premiu de 120.000 lei, 
obținut de Nae Gh. loan din Găești, 11 premii a 13.641 
lei ș.a.

în ceea ce privește cele 10 autoturisme, ele au fost ob
ținute în totalitate de participanți din Reșița, Timișoara, 
,Tg. Mureș și București.

Vreți să le reeditați performanța ? Jucați și dvs. la Con
cursul special Pronoexpres din 23 iunie. Șansele dvs. sînt 
mult mai mari dacă jucați pe buletine colective (combi
nate) de 7 sau 8 numere. Prețul unui buletin de 7 numere 
este 21 lei, iar al unuia de 8 numere este de 84 lei.

Jucați la Concursul special Pronoexpres din 23 iunie 1961.
Tragerea Loto de azi vineri 18 iunie a.c., v-a avea loc 

la Bucureștbîn str. Doamnei nr. 2 și va fi urmată de un 
film artistic.

Tragerea va începe la ora 19 iar intrarea va fi liberă.
Rubrică redactată de Loțo-Prono sport,

menținerea ofsaid-ului. Fără el, fot
balul n-ar mai fi fotbal, s-ar trans
forma într-o înghesuială în fața por
ților, atacanții tinzind să stea cît 
mai aproape de gol, iar apărătorii, 
firește, ar veni după ei. Nu, nu sînt 
pentru fotbal fără ofsaid.

— Și acum, cum vedeți turneul 
final al campionatului mondial ?

— Primul favorit este Anglia, care 
?leacă inițial cu avantajul publicului, 
n rest, acord șanse Portugaliei, Bra

ziliei și Argentinei...
— Așadar, citind Portugalia, 

excludeți șansele de calificare ale 
României.

— Nu vreau să vă spun amabili
tăți de circumstanță. Intr-adevăr, ac
tualmente și mai ales după înfrînge- 
rea de duminică, nu văd încă Româ

deposedează de minge pe AugustoNunweiller III, cel mai bun apărător român în meciul de la Lisabona, îl
nia în turneul final. Ca unul 
care am jucat însă mulți ani in Ro
mânia și judecind și după echipa pe 
care am văzut-o aici, cred că fotba
lul dv. are perspective frumoase. 
Trebuie însă să lucrați mai mult — 
în special pentru tehnică — să vă 
lărgiți contactele internaționale. Și 
nu este de Ioc exclus ca peste cîțiva 
ani să dați și dv. fotbalului un ju
cător ca acest Eusebio care parcă are 
două mîini pe tibie.

RADU URZICEANU

Cine seamănă—culege!
PLOIEȘTI. Din inițiativa clubului 

Petrolul, în orașul nostru a în
ceput să funcționeze un centru do 
copii și juniori la fotbal. Primele 
lecții au avut loc la sfîrșitul lunii 
mai și au fost predate de antreno
rii Stelian Răduță, I. Ticușan, N. 
Dumitrescu și Gh. Lipănescu. Ini
țiativa a avut un ecou deosebit în 
rîndul micilor fotbaliști : zilnic, în 
orele care erau prevăzute pentru 
selecții, se înregistra o adevărată 
avalanșă a micilor fotbaliști, dor
nici să învețe tainele acestui sport.

Ținînd seama de sprijinul pe 
care-1 acordă clubul, sîntem siguri 
că centrul de copii și juniori de 
la Petrolul va înregistra rezultate 
dintre cele mai frumoase.

Pe cînd o asemenea inițiativă și 
la alte discipline sportive ?

GH. ALEXANDRESCU 
C. NEGULESCU 

•corespondenți

BRAȘOV. In aceste zile pe sta
dionul Tineretului este o forfotă 
deosebită: de dimineața și pînă 
seara tîrziu, prin fața colectivului 
de antrenori ai clubului Steagul 
roșu se perindă viitorii elevi a» 
centrului de inițiere.

Pe Ștefan Hidișan, antrenorul e- 
chipei de juniori de la Steagul 
roșu, l-am zărit în grupul numeros 
de copil prezenți zilele trecute pe 
terenul cu zgură de la stadionul 
Tineretului. Era înconjurat de a-

STIRI...■i
DUMINICĂ, ÎN CAPITALĂ...

...sînt programate următoarele me
ciuri :

STADIONUL REPUBLICII, ora 16 : 
Progresul—Știința Cluj ; ora 17-45 : 
Steaua—C.S.M.S. (cat. A).

TEREN LAMINORUL, ora 17.45: 
Tehnometal—Metrom Brașov (cat. C).

TEREN TIMPURI NOI, ora 10: 

proape 40 de copii. Impărțiți în 
două echipe pe care le puteai dis-> 
tinge după culorile tricourilor. care 
mai de care se întreceau în a-și 
etala cunoștințele. Era și firesc : la 
mijloc era doar selecția. Am pro
fitat de cîteva minute de răgaz ale 
antrenorului Hidișan, pentru a-1 in
tervieva :

— De clnd ați Început selecția t
— De aproape o lună. Prin fața 

noastră au trecut sute de copii. 
Printre ei — adevărate talente

— Aveți ceva „nume" ?
— Desigur. Să vă pomenesc clți- 

va: I. Porumbiță, N. Șerbănoiu, 
A. Gaz, N. Toderașcu, K. Diodot, 
L. Taus. Selecția va continua. La 
siirșit, vom trece la lucru și cu 
cei 60 de copii care vor rămine In 
centru.

— Din cine este alcătuit colec
tivul de antrenori ?

— Din Silviu Ploieșteanu, Nico- 
lae Proca, Gheorghe Fusulan și... 
subsemnatul.

Antrenorul Hidișan a ținut să 
ne mai spună că viitorilor fotba
liști li s-au asigurat condiții din 
cele mai bune pentru a-și desfășu
ra activitatea.

Există, așadar, condiții excelente 
de pregătire și aceasta confirmă 
că și la Brașov schimbul de mîine 
este asigurat.

C. GRUIA
coresp. reg.

ȘTIRI...
Flacăra roșie — Portul Constanța 
(cat. C).

★
• Azi, la ora 19, în sala Cauciucul 

Quadrat are loc ședința colegiului de 
antrenori al orașului București.

Un arbitraj excelent
Cu cîtva timp în urmă, la Sf. 

Gheorghe s-a disputat meciul de 
categoria C dintre echipele Textila 
din localitate și Tehnometal Bucu
rești (rezultat : 0—0). Jocul avea 
o mare miză : Textila forța victoria 
pentru a ocupa locul I, de care era 
aproape, iar oaspeții — pentru a 
evita retrogradarea. De aceea, sar
cina arbitrului era dificilă. Dar 
felul cum Sever Mureșan-Turda, 
conducătorul jocului, (ajutat de 
N. Tudor și Al. Stener-Cluj) a 
știut să arbitreze, i-a atras sim
patia spectatorilor, ca și a jucă
torilor. Arbitrul de centru a fost 

’tot timpul pe fază, a dat decizii 
sigure, hotărîte și precise, a știut 
să tempereze și să „țină în mînă" 
jocul.

Pe bună dreptate se poate spu
nă că arbitrul Sever Mureșan a 
făcut o demonstrație de arbitraj, 
primind aplauze bine meritate din 
partea publicului.

Amatorii de fotbal din Sf. Gheor
ghe doresc să vadă cît mai des 
arbitraje de acest fel, care să con
stituie un exemplu pentru mulți 
„cavaleri ai fluierului”.

GH. BRIOTĂ — coresp.



Au început semifinalele
CRAIOVA (prin telefon de la tri

misul nostru)1.
Dacă prima reuniune din cadrul 

fazei de zonă s-a disputat la un nivel 
submediocru, în cea de a doua zi 
publicul craibvean a părăsit Stadionul 
Tineretului satisfăcut de spectaculozi
tatea întâlnirilor. De data aceasta, sor
ții au decis cîteva perechi de valoare, 
care au realizat partide frumoase. Cînd 
spunem aceasta ne gîndim Ta meciu
rile A. Simion (Câmpulung Muscel)— 
M. Bucși (Ciudanovița), AL Murg 
(Buc.)—Gh. Pioșca (C. Turzii), I. Pițu 
(Mediaș;—Gh. Eremia (Galați), V. 
Mîrza (Buc.)—N. Paraschiv (Buc.).

Rezultate tehnice: pană: 
D. Anghel (Medgidia) b.p. A. Peter
nel (Cluj) ; C. Popa (Buc.) b. ab. II 
I. Dobrescu (Tîrgoviște) ; A. Simion 
(O. Lung Mused) b. p. M. Bucși 
(Ciudanovița) ; N. Moldovan (Buc ) b. 
p. C. Odică (Ploiești) ; semiușoară : Al. 
Murg (Bac.)b. p. Gh. Roșea (C. Tur
zii) ; V. Maghiari( Tg. Mureș) b. ab. 
III. H. Zechia (Ploiești) ; Gh. Bădoi 
(Buc.) b. K.O. III T. Mesman (Me
diaș) ; I. Marin (C. Lung Muscel) b. p. 
P. Pironea. (Cluj); semimiflocie: I. 
Pițu (Mediaș) b. ab. III Gh. Eremia 
(Galați); T. Mitrea (Galați) b. ab. III 
I. Binder (Sibiu) ; Gh. Enculescu (A- 
rad) b. dese. III N. Padina (Reșița) ; 
mijlocie mică: N. Enciu (Buc.) b. K.O. 
II M. Scarlat (Galați); V. Mîrza 
(Buc.) b. p. N. Paraschiv (Buc.); F. 
Surugiu, (Tulcea) b. p. V. Barbu 
(Craiova).

Aseară s-au disputat în localitate 
primele semifinale ale etapei de 
zonă. Surpriza reuniunii a constituit-a 
eliminarea lui 
(Buc.) de 
Vișinescu 
cîștige. a 
mai mult.
tră
au avut adresă. Dumitresau a practi
cat on box defensiv, a lovit însă mai 
precis. Aceasta nu i-a putut însă de
termina pe arbitri s4-î acorde vic
toria. Juriul, Ia egalitate de puncte, 
l-a preferat în unanimitate pe Viși
nescu, orientare greșită după cele 
petrecute în ring. Un meci frumos 
a realizat Ovidiu Gorea (Reghin) 
care, mai tehnic, I-a învins Ia puncte 
pe combativul N- Tudorel (Medgi
dia). O impresie foarte frumoasă a 
lăsat, de asemenea. Simion Aurel 
care l-a întrecut la puncte pe Con
stantin Popa, anunțîndn-se un serios 
pretendent la cucerirea titlului de 
zonă. N. Moldovan l-a întrecut mai 
greu decît ne așteptam pe Dumitru 
Anghel (Medqidia).

Alte rezultate: muscă: N. Dumi
tru (Craiova) b. p. Gh. Cristea (Buc.), 
C Pop f Craiova) b. ab. I I. Nicolau 
(Iași); cocoș: N. Puin (Buc.), b. p. Șt. 
Mihai (Muscel); semiușoară: A. Murg 
(Buc-) b. p. Gh Magyari (Tg. Mu
reș), Gh Bădoi (Buc.) b. p> I. Marin 
(Muscel).

CH. GOLDENBERG — coresp.

*
GALAȚI (prin telefon). în ziua a 

doua a întrecerilor etapei de zonă 
din localitate spectatorii au asistat la 
multe meciuri frumoase. Majoritatea
partidelor s-au desfășurat sub sem
nul unui vizibil echilibru.

Rezultate tehnice : muscă : G. Din- 
că (București) b.p. St. Popovicl (Ciu- 
danovița),- V. Budilici (Brașov) b. ab. 
III T. Kineses (Brașov); C. Gruiescu 
(Buc.) b. p. I. Dinu (Buc.); AL Con
stantin (Buc.) b. p. I. Mihalache 
(Ploiești); semiușoară: M. Tupenco 
(BuhușiJ b.p. C. Szabo (Ciudanovița), 
M. Băloiu (Buc.) b. p. C. Bîzgan (O- 
radea), P. Vănea (Buc.) b. p. I. Cră
ciun fOrașul Gh. Gheorghiu-Dej), 
V. Gheorghe (Brăila) b. k.o. II C. Gîn- 
dac (Brăila); semimijlocie: A. Majai 
(Cluj) b.p. St. Vituș (Cluj), V. Ute 
(Galati) b. ab. II M. Truichici (Ciuda
novița). S. Bauea (Buc.) b. p. I. Si- 
gheti (Tg. Mureș), C. Vasiliu (Buc.) 
b.p. I. Hodoșan (Craiova).

Mihai Dumitrescu 
eătre I. Vișinescu (Buc,ț. 
a început lupta hotărit să 
atacat deseori, a punctat 
dar — după părerea noas- 

multe din loviturile sale nu

M. TRANCĂ
★

CONSTANȚA (prin telefon),.
In primul rînd, cîteva rezultate de 

miercuri seara; pană: P. Florea (Me
diaș) b. ab. II S. Popovici (Galați), 
A. Iliescu (Constanta) b. ab. III N. 
Păsoiu (Plopeni), C. Crudu (Buc.) 
h ab- L, N Badea (Bus.), ușoară: R. 
Dinu (Brăila) b. p. V. Popescu (Buc.) 
I. Enacbe (Craiova) b. ab. II I. Stoi
ca (C. Turzii), I. Brihac (Buc.) b. ab. 
III V. Tucfose (Buc.), Gh. Manea 
(Muscel) b. ab. III N- Oprea (Brașov).

Aseară, în prima semifinală, D. 
Răgălie (Constanta) a cîștigat prin 
descalificare in repriza a III-a in 
fata lui D. Mircea (BacăuJ. La aceeași 
categorie — cocoș — I. Grăjdeanu 
(Buc.) a învins la puncte pe P. Ne- 
delcea (Reșița). La semiușoară M. 
Săvescn (Galati); h p. R. Alexiu 
(Buc). O dispută interesantă au o- 
ferit bucureștenii L Negru și St. Si- 
poș, cîștigată, pe merit, la.- puncte, 
de ultimtiL M. Ailenii (Buc ) a cîști
gat la puncte în fața lui L Puileț

SPORTUL PE GLOB
(Plopeni), iar R. Gojan (Brăila) 
întrecut pe C. Rotaru (Ploiești).

FELICITĂRI!
După cum se știe, Ia regata internațională de caiac- 

canoe disputată la Stockholm, reprezentanții noștri au 
avut o comportare remarcabilă cucerind victoria in pa
tru probe și ocupînd alte numeroase locuri fruntașe. 
Dat fiind faptul că la această regată au participat doar 
7 sportivi români, specialiștii au apreciat că, raportind 
numărul concurenților la cel al victoriilor, românii au 
fost revelația concursului.

Printre învingători s-a aflat și tinărul nostru calactst 
A. SCIOTNIC. Fotografia reprezintă pe campionul olim
pic Rolf Peterson (locul II la caiac simplu fond) care fi 
felicită pe sportivul român după succesul realizat în 
proba de K 500 m, întrecere în care A. Sciolnic a în
vins — cu o zecime de secundă — pe cunoscutul caia- 
clst suedez Gunnar Utterberg.

(Fotografie reprodusă din ziarul suedez „Dagens 
Nyheter")

GH. ARSENIE - coresp.
★

TIMIȘOARA 17 (prin telefon). Din 
cele 31 de meciuri, care au avut loc 
în cele două gale, nici unul n-a reușit 
să se impună în mod deosebit atenției 
generale. Cei mai mulți dintre pârtiei 1 
panți, din dorința de a abține califi
carea, s-au .bătut” pur și simplu, 
tehnica fiind complet uitată 1 De alt- | 
fel, o serie de pugiliști s-au și prezen
tat foarte slab pregătiți din toate 
punctele de vedere. Așa se șt explica 
faptul că boxeri ca Deicu-Brâila, Pes- 
căruș-Tulcea, Teodor-Galați, Imrc- 
Ouj, Vasilin-Răpid Buc. au abando
nat întrecerea sau au fost opriți de 
arbitri.

Nici arbitrajele n-au fost în toate 
cazurile la nivelul așteptărilor. Cea 
mai flagrantă eroare a fost decizia 
dată în întîlnirea dintre Al. Moldo
van (Bacău) si C. Ciontu (Reșița) în 
care primul deși a obținut o victorie 
clară a fost declarat: învins de arbitru 
Almada-Tiruișoara și Gorgan-Craiova

Rezultatele tehnice : cat. pasă s Gh 
Stan (Met. Buc.) b.p. Al. Prundiș 
(Galați), I. Sabâu (Steaua) b.p. C 
Stanciu (Constr. Buc.), M. Gcranțâ 
(Din. Cv.) b.p. P. Puiu (ASA Oradea) 
C. Ciontu (Reșița) b.p. Al. Moldovan 
(Bacău) decizie eronată t cat semi
ușoară t Gh. Stăncuț (Steaua) b.p. 
A. Minea (Met Buc.), M. Soare (Bra
șov) b.p. G. Spătaru (Galați)', Gh. Bur- 
dujan (CSMS Iași) b.p. D. Vituș (ASA 
Oradea), Șt Florea (Rapid Buc) b.p. 
Gh. Ciobotaru (Galați) ; cat ușoară : 
C. Mihai (Din. Cv.) b.p. P. Păcuraru 
(Ciudanovița), Șt. Popoacă (Steaua) 
b.p. M. Gheorghe (C-ța), N. Petre 
(Rapid Buc) b.p. A. Mărcuș (Prog. 
Buc.), I. Mihalic (Din. Buc.) b.p. I. 
Hatoș (Brașov) ; cat mijlocie naică: 
H. Stumpf (Steaua) b.ab. II V. Bocâ- 
nel (Ciudanovița), D. Bălăci (Semă
nătoarea Buc.) b.p. Gh. Dumitrescu 
(Plopeni), N. Moț (Din. Cv.) b.p. Gh. 
Stefa (Bocșa), I. Mărculeț (Din. Br.) 
b.ab. II V. Siteanu (Rapid Buc).

I. IOANA — coresp.
★

înregistrate asea- 
semifinală dispu- 

muscă: ȘL Costes- 
p. St. Antonescu

Iată rezultatele 
ră, în reuniunea 
tată în localitate : 
cu (Craiova) b. 
(Buc.), P. Onofrei (Iași) b. p. V. Nițoi 
(Buc.); cocoș: N. Mîndreanu (Buc-) 
b. p. C. Bulgaru (Iași), C. Soșoiu 
(Constanta) b. p. L Manea (Craiova); 
semimijlocie: C. Ghiță (Buc.) b. ab. 
II C. Bogdan (Craiova), I. Marin 
(Buc.) b. ab. III N. Simion (Buc-); 
mijlocie mică: H. Stumpf (Buc.) b. p. 
D. Bălăci (Buc.), I. Mărculeț (Bra
șov) b. p. N. Moț (Craiova); mijlo
cie: Gh. ionel (Brașov) b. p. Gh. 
Preda (Buc.)-

I.

A. ARNĂUTU — coresp.

PARIS (Agerpres). — La 20 iu
nie se va da startul la Koln (R.F. Ger
mană) in cea. de-a 5-a ediție a com
petiției cicliste internaționale „Tour 
de I’Avenir*, la care vor particip» 
peste 100 de rutieri din 15 țări, prin- 
trp care si R. P. Română.

După cum s-a mai anunțat, cursa cunoscutii cicliști 
măsoară 2 185 de kilometri împărțiri 
în 13' etape, cu o zi de repaus la 26 
iunie. Ultima etapă se va disputa 
contracronometrului individual, la 
Barcelona, punctul terminus al între
cerii. Traseul este- în cea mai mare 
parte plat, dar in etapa a 10-a ci-

cliștii vor trebui să escaladeze vîrfu- 
rile Aubisgue și Tourmalet din mun
ții Pirinei.

La comitetul de organizare din 
Paris continuă să sosească listele no
minale de participând. Echipa R. P. 
Polone va avea în componență pe 

Stanislav Gazda, 
Rajmund Zielinski, Josef Gawliczek 
și Josef Beker, iar din echipa Italiei 
fac parte printre alții’ Antonio Albo- 
netti, Luciano della Bonna și Claudio 
Michelotto, participant și Ia edițiile 
trecute ale cursei.

CLARKE: „...Puteam scoate
un rezultat și mai bun!“
Amănunte asupra noului record mondial pe 10090 m

HELSINKI 17 (Agerpres). — După 
cum s-a. mai anunțat, cunoscutul atlet 
australian Ron Clarke a stabilit pe 
pista stadionului din Turku un nou 
record mondial în proba de 10 000 m 
plat cu timpul de 28:14,0. în cadrul 
unei conferințe de presă, Clarke a 
declarat ziariștilor: „Starea pistei a 
fost excelentă și puteam scoate un 
rezultat și mai bun dacă nu eram 
obosit în finalu] cursei*4.

Victoria sa, încheiată cu acest nou 
record mondial, a fost aplaudată nu
mai de 3500 de spectatori. în cursul 
probei, Clarke a fost cronometrat la 
1000 m cu 2:44, Ia 2000 m — 5:29,6. 
la 3000 m — 8:19,2, la 4000 m — 
11:10,6, la 5000 m — 14:02,0. Pe 6 
mile Ron Clarke realizase 27:22,4. EI 
este și recordmanul acestei probe cu 
27:17,3. Clarke mai deține recordurile 
mondiale la 5000 m — 13:25,8 ; 3 mile 
— 13:00,4 și 10 mile 47:12,8.

MAMAIA, 17 (prin telefon de Ia 
trimisul nostru). — Din partidele zilei 
a treia, cea mai interesantă s-a dove
dit întîlnirea dintre prima reprezen
tativă a României și echipa de tine
ret a țării noastre. Joi, seara, scorul 
era de 4—0 în favoarea primei echi
pe. Foarte disputată, a fost partida 
de dublu bărbați, în care Mărmurea- 
nu, Serester au dispus de I. Năstase, 
CHerecheș cu 3—6, 8—6, 6—3, 6—3. 
De notat că învinșii au avut 2 set- 
boluri în al doilea set. Cel mai bun 
de pe teren s-a dovedit Ilie Năstase, 
foarte activ Ia fileu. Echilibrată a fost 
și partida fetelor : Iudit Dibar — Ag
neta Kun 1—6, 6—2, 8—6. învingă- 
toaiea a desfășurat un Jqc variat, 
cu dese schimbări de ritm. Celelalte 
două rezultate: P. Mărmureanu — 
Viorel Marcu 6—2, 6—2; C. Năstase— 
Sântei 7—5,

în celălalt 
echipa R. P. 
în fața celei
sai—Rautenberg 6—4, 6—2; Barany— 
Trettin 6—2,, 71—5; Sziksai, Barany— 
Rautenberg, Trettin 6—2, 6—2, 6—3; 
Clara Bardoczi — Eva Wahley 4—6, 
4—6).

6—2.
meci al primei grupe. 
Ungare conduce cu 3-1 
a R.D. Germane (Szik-

iu

JJ

Echipa Franței cuprinde un alergă
tor din categoria „independenților", 
(Maurice Benet) și șapte cicliști ama
tori, în frunte cu Andre Desvages, 
cunoscut din ultima ediție a „Cursei 
Păcii*. Cel mai tînăr membru al for
mației franceze este Claude Guyot 
(18 ani) învingător în 7 
taie: anul acesta.

Echipe puternice vor 
asemenea, federațiile
Suedia, Danemarca, Elveția și alte 
țări.

curse dispu-

trimite, de 
din Belgia,

aniRon Clarke este în vîrstă de 28 
(1,83 m — 74 kg), este căsătorit și 
are doi copii. EI a debutat în atletism 
la vîrsta de 14 ani. Cînd avea 19 ani 
a confirmat clasa sa, parcurcind 1 
milă în 4:06,8. în 1963 a stabilit pri
mele sale recorduri mondiale la 6 mile 
— 27:17,8 și 10 000 m — 28:15,6. în 
cadrul turneului pe care-1 întreprinde 
în prezent în Europa ei va încerca 
doboare recordurile mondiale Ia 
km și o oră deținute în prezent 
William Baillie (Noua Zeelandă).

Iată alte rezultate înregistrate 
concursul de la Turku : 1500 m 
Ollafsson (Suedia) 3:44,8 ; prăjină 
Risto Ivara (Finlanda) 4,80 m; înăl
țime — Aarnio (Finlanda) 2,02 m. în 
proba de 10 000 m plat pe locul doi 
s-a clasat finlandezul Matty Utrianen 
cu rezultatul de 30:26,4.

să
20
de

in

Rezultate din grupa secundă : R.P. 
Chineză — R. P. Bulgaria 4—0; Sel. 
Ostrava—R. P. Polonă 3—0.

Vineri continuă meciurile restante 
din turul doi, iar sîmbătă încep întâl
nirile ultimului tur.

C. COMARNISCHI

Dinamoviada la înot
EGER, 17 (prin telefon).
Joi au avut loc și primele finale 

din cadrul întrecerilor de înot. Iată 
rezultatele tehnice: MASCULIN — 
200 m fluture: Shock (Dinamo Ber
lin) 2:21,9; 2. Aii (Dozsa Budapesta) 
2:22,3 ; 3. Maslov (Dinamo Mosco
va) 2:25,1; 100 m bras : L. Proko
penko (Dinamo Moscova) 1:10,9 ; 2. 
Funikov (Dinamo Moscova) 1:13,5; 
3. Messner (Dinamo Berlin) 1:14,8; 
4X200 m liber: 1. Dinamo Moscova 
8:28,2; 2. Dozsa Budapesta 8:37,0; 
3. Dinamo Berlin 8:46,0; FEMININ 
— 100 m liber: 1. Erdely (Dozsa) 
1:04,7; 2. Takacs (Dozsa) 1:05,2; 

3. Liljental (Dinamo Moscova) 1:07,4 ; 
200 m bras: 1. Prozinicova (Dmamo 
Moscova) 2:57,5 ; 2. Kalman (Dozsa) 
3:02,6 ; 3. Kricmarova (Ruda Hvezda) 
3:03,8. Cristina Stănescu (3:13,0 în 
serii) nu s-a calificat în finală. 200 m 
fluture : 1. Belovețkaia (Dinamo Mos
cova) 2:48,0; 2. Werner (Dinamo Ber
lin) 2:50,1; 3. Umlauf (Dinamo Ber
lin) 2:50,6.

înscrieri pentru Universiada 
de la Budapesta

BUDAPESTA. (Agerpres). — La 
comitetul de organizare a Universiadei 
de Ia Budapesta au sosit primele în
scrieri nominale din partea diferitelor 
tari participante. Lotul delegației spor
tive a R. P. Polone cuprinde o puter
nică echipă de atletism în frunte cu 
sprintera Klobukowska, săritorul Ia înăl
țime Czernik, sulițașul Nikiciuk și a- 
lergătorul Bogusziewicz. Din. delegația 
iugoslavă va face parte reputatul gim
nast Miroslav Cerar, campion olimpic 
la cal cu minere, iar din cea a Ceho
slovaciei jucătorul de tenis Koudelka.
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ATLETISM. Cu prilejul unui concurs de atletism desfășurat la 
Pekin, atletul chinez Cean Cian-huan a parcurs 100 m plat în 10,2. 
Această performanță constituie un nou record al R. P. Chineze. 
Vechiul record era de 10,3.

CICLISM. Turul Elveției a fost cîștigat la actuala ediție 
clislul italian Franco Bitossi, urmat în clasament la 3 minute 
Huysmans (Belgia) și de Marcello Mugnaini (Italia).

de ci- 
de Jos

fotbalFOTBAL. La Guadalajara (Mexic), echipa italiană de 
A. C. Milan a învins cu scorul de 5—4 (3—2) echipa mexicană Gua
dalajara. Punctele fotbaliștilor italieni au fost realizate de Ferario 
(2), Altafini, Amarildo și David.

• La Marb (R. F. Germană), se desfășoară în prezent un turneu 
internațional de fotbal pentru echipele de juniori. Iată primele re
zultate înregistrate : Burnley—sel. Marb 8—0; 
Juventus Torino 2—0; Real Madrid — Steaua 
Bochum — Racing Paris. 2—1.

Ajax Amsterdam. — 
Roșie Belgrad 0—0 ;

de hochei pe iarbă
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HOCHEI PE IARBĂ. Turneul internațional 
de la Varșovia a tost cîștigat de echipa Poloniei B, urmată de Po
lonia A. R. D. Germană, Danemarca și Austria. în ultimul 
echipa R. D. Germane'a întrecut cu 8—1 prima selecționată a 
Pblone..

meci, 
R. P.

de laTENIS DE MASĂ. Turneul internațional de tenis de masă 
Essen (R. F. Germană) a fost cîștigat de jucătorul cehoslovac 
Miko. în ultimele meciuri el a dispus cu 2—0 de Stepanek (R. S. 
Cehoslovacă), cu același scor de Kunz (R.F.G.) și cu 2—1 de iugo
slavul Jazvici.

NATAȚIE. La Londra s-a disputat meciul internațional de natație 
dintre reprezentativele Angliei si Finlandei. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 154—86 puncte.
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