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UNGARIA LA VOLEI

lunii vi- 
echipele

Calendarul voleiballstic internațional al 
’oare cuprinde, pe lingă întâlnirile cu 
hasculine ale Franței, încă patru meciuri care se 
or desfășura, de asemenea, în țara noastră. Este 
.orba de partidele pe care echipele de tineret 
masculină și feminină) ale Ungariei le vor susține 
1 compania reprezentativelor de tineret ale Româ- 
uei la 18 iulie la Brașov și la 20 iulie la Sibiu.iulie la Brașov șl la 20 iulie la Sibiu-.

PENTRU ANTRENORII DE ALPINISM> CURS
Comisia 

Purism ‘ și 
'anizează 
,5 iunie - ----------
p masivul Bucegi, 
urs pentru perfecționa

rea antrenorilor și ins- 
:ructorilor de alpinism.

Centrală de 
Alpinism or- 
în perioada 

■ 6 iulie u.c.
un

Au fost invitați să ia 
parte antrenori și ins
tructori din toate sec
țiile de alpinism din 
țară. Cursul va consta 
din lecții teoretice, 
precum și din escalade 
efectuate în traseele 
pe versantul sudic 
masivului Bucegi,

de 
al

• „CUPA DINAMO" 
LA CANOTAJ 

ACADEMIC

Sîmbătă șl duminică 
se vor desfășura pe la
cul Herăstrău întrece
rile competiției de ca
notaj academic „Cupa 
Dinamo". Participă spor- 

,j de la toate r socia
ble bucureștene.

• UN ANTRENOR DE 
FOTBAL ROMÂN 
ÎN ANGLIA

De cîteva zile, se află 
în Anglia, ca invitat al 
federației engleze de 
fotbal, antrenorul Nico- 
lae Petrescu. El parti
cipă la un curs de an
trenori, organizat la 
Londra. Cursul durează 
pînă la 26 iunie.

• GAZ METAN MEDIAS—F.S.G.T. (FRANȚA)
4—1 LA FOTBAL

MEDIAȘ, 2» (prin telefon). In cadrul turneului 
Întreprins In tara noastră, echipa franceză de fot
bal F.S.G.T. a întllnit marți echipa locală Gaz 
metan.

Scorul a fost deschis în min. 8 de Zanca șl tot 
el l-a majorat la 2—6 In min. 34. După 9 minute. 
Pascal a mărit avantajul la 3—0. La reluare, poarta 
oaspeților a fost foarte mult solicitată. Chiar și 
linia de fundași medieșană a jucat în terenul 
francezilor. Ea nu s-a repliat însă la timp în min. 
59 și un contraatac al oaspeților s-a încheiat cu 
un gol marcat de Gente. scorul final a fost pecet
luit de Iosif, in min. 67.

Z. RÎȘNOVEANU-coresp.

Vești din țară
• La Tg. Mureș s-a luat lăudabila iniția- 

•țtivă de a se organiza un campionat de fotbal
F ’jfu copii între 10—15 ani dotat cu „Cupa de 
^a*’. Echipele vor fi formate pe cartiere, 

străzi și blocuri. Sîntem convinși că rezul
tatul acestei inițiative va fi încununat de 
succes. (C. Albu — coresp.).

• în orașul Tr. Severin au fost amena
jate pînă în prezent numeroase terenuri 
sportive. Astfel, la Școala medie nr. 3 au fost 
amenajate terenuri de volei, handbal, baschet și 
,un sector pentru sărituri. De asemenea, la 
Școala medie nr. 2 s-a amenajat un teren 
de baschet, iar la Școala profesională de 
mecanici auto terenuri de volei și baschet. 
(Gh. Ionită — coresp.).

• în orașul Ploiești se acordă în ultima 
vreme tot mai multă atenție organizării 
competițiilor sportive pentru cei mici. Ast
fel, comisia regională de handbal a organi
zat un campionat pe regiune. La întreceri 
au participat 9 echipe. Cupa a fost cîștigată 
de orașul Ploiești. Pe locul II s-au clasat 
handbaliștii din Cîmpina iar pe locul III cei 
din. Tîrgoviște. (C. Negulescu — coresp.).
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Permiteți-mi să vă fac cunoș- 
tință cu un colectiv de tineri 
care, prin munca lor, asigură 
buna funcționare a uzinelor și 
fabricilor din Capitală. A tot ce 
e strung, freză, macara, sau 
bandă rulantă. Tot ei răspund 

de... confortul dv. Adică, de

functionarea frigiderului, a ca
loriferului, a magnetofonului, a 
dușului cu apă caldă, a liftului 
care vă urcă plnă In fata a- 
partamentului... V-am spus: 
de tot confortul î

Desigur, este vorba de 
mare Întreprindere. Ea se

o
nu-

Șeful de echipă Nicolae Fratostiteanu împreună cu mecanicii 
Vasile Constantin, Paul Nedelea și Ilie Constantin la tabloul 

de comandă al „magistralei" termice

Aseară, la sediul F.R. Fotbal, a avut loc stabilirea orașelor în 
care se vor disputa miercuri 30 iunie sferturile de finală ale 
„Cupei R.P.R.“. Locurile de disputare au fost stabilite, conform 
regulamentului, de către F.R.F., întrucît echipele nu au căzut de 
acord între ele. Iată unde se vor disputa cele patru partide :

RM. VILCEA ; Metalul Tîrgoviște — Dinamo București 
TÎRGOVIȘTE : Dinamo pitești — Rapid București 
BRAILA : C S.M.S. — Progresul București 
HUNEDOARA : A.S.A. Tg. Mureș — Știința Cluj.
Toate meciurile vor începe la ora 17,15, pentru a se lăsa timp 

eventualelor prelungiri.
în caz de egalitate după 90 de 

lungi cu două reprize a 15 minu
te ; dacă egalitatea persistă și la 
sfîrșitul a 120 minute de joc, se 
va califica formația de categorie 
inferioară sau, dacă echipele sînt 
d© aceeași categorie, în semifi
nale va juca echipa cea mai tî- 
nâră, virata calculindu-se in ani, 
luni și zile.

Programul semifinalelor, care 
se vor disputa la 4 iulie, va fi 
tras la sorți joi 1 iulie, ora 12, 
la sediul F. R. Fotbal.

minute, meciurile se vor pre-

Campionatele republicane de călărie

mește I.E.C.B. (întreprinderea 
Electro-Centrale București) și 
cuprinde două mari centrale e- 
lectrice de termoficare (Groză
vești și 23 August) precum și 
centrala electrică Filaret. Pe 
tinerii de aici vreau să vi-i 
prezint...

încep cu mecanicul de pompe 
Vasile Constantin. La sflr- 
șitul anului trecut, fiind fruntaș 
11 luni Ia rlnd. sportivul a pri
mit insigna de „Evidențiat în în
trecerea socialistă". Acum are 
portretul la nanoul de onoare 
al Întreprinderii. Cînd l-am vi
zitat, executa împreună 
echipa lui reparațiile 
tale la un grup de 
pe de Înaltă presiune, 
pe care, iarna, vă

cu 
capi- 
pom- 
Pom- 
trimit

dumneavoastră — prin „magis
tralele" confortului — căldură 
In apartament. Adică, Încălzire 
de la distanță, la orice oră din 
zi și din noapte, In Drumul Ta
berei sau Militari, In Grivita 
ori bd. 1 Mai, în cele 35 000 
de apartamente „termoficate".

Un alt sportiv au care Între
prinderea se mlndrește este 
Dionisie Deac. Portretul lui se 
află, de asemenea, la panoul 
de onoare. împreună cu alti ti
neri electricieni de Înaltă califi
care, el supraveghează cea de-a 
doua mare magistrală a Între
prinderii, care alimentează cu 
energie electrică două treimi din

V. TOFAN

(Continuare în pag. a 2-a)

Tînăra săritoare Dacia Schileru executînd 
o spectaculoasă săritură de la trambulină, 

la ștrandul Tineretului din Capitală.
Foto : T. Roibu

Care sînt perspectivele secției de inot

a Clubului sportiv școlar din București
§ Era prin 1959. Un grup de aproximativ 40 
= de tineri înotători bucureșteni și doi antrenori 
= inimoși, Gh. Dimeca și M. Mitrofan, au pornit 
= la un drum lung, cu un scop comun — bine 
= definit — de a da natatiei românești cîteva 
= cadre de nădejde. Noua secție a duhului spor- 
= tiv școlar din București (căci despre ea este 
= vorba) avea în față perspective din cele mai 
= frumoase. Componenții ei fuseseră selecționați 
= din cele mai bune grupe de copii din Capitală. 
§ Iar sîrguintei și priceperii celor doi antrenori 
= li se adăugau și condiții de lucru destul de 
= bune. Așadar, existau toate premisele unui !u- 
= cru de calitate, care să împlinească speranțele 
= secției de înot a C.S.Ș. (Continuare
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în anii care au urmat copiii au crescut și o § 
dată cu ei și rezultatele. Din 1962 și pînă în Ș 
prezent, secția de înot a C.S.Ș., a dominat cu 5 
autoritate campionatele de juniori ale țării, iar H 
anul trecut — ca o evidentă maturizare a spe- H 
rantelor — sportivii de la C.S.Ș. s-au clasat pe S 
primul loc și în întrecerile de seniori. Numai Ș 
în 1964 secția lor a avut la 
republicane de juniori și 6 de

activ 20 de titluri g 
seniori. în același H

A. VASILIU

în pag. 2-a)

Reportajul

nostru

Povestea
unor

O invitație în plus pentru un... loc în tribunele bazei hipice din calea Plevnei. 
loase. Programul cuprinde pro
be de obstacole și dresaj re
zervate atît 
juniorilor.

Astăzi vor
le, urmînd ca 
duminică-dimineata și după a- 
miaza — călăreții fruntași să-și 
dispute titlurile de campioni re
publicani pe anul 1965.

Baza hipică din calea Plevnei 
va reuni, din nou, pe fruntașii 
sportului călare din tara noas
tră. De data aceasta, competiția 
are o importantă deosebită, fi
ind vorba de finalele campio
natelor republicane de obstaco
le și dresaj. Pregătirile inten
se făcute în toate cluburile cu 
secții de călărie anunță dispute 
de bun nivel tehnic, spectacu-

seniorilor cit și

începe califlcări- 
de mîine și pînă

LA
Stadionul din Mangalia 

va găzdui sîmbătă și du
minică întrecerile unei im
portante competiții de 
oină, dotată cu trofeul 
„Cupa campionilor regio
nali*. Ajunsă la a treia 
ediție, această competiție.

lacrimi...

organizată de F.R.O. în co
laborare cu consiliul re
gional UCFS Dobrogea, 
reunește formații valo
roase în componența eă- 
rora activează mulți ma
eștri aj sportului.

De fapt, am intrat așa, într-o doară, în 
incinta terenului de sport al Institutului 
pedagogic din Galați. Cînd am ajuns aici, 
meciul de handbal dintre echioa locală 
Știința și Electromagnetica-Bucuresti era 
în toi.

îmi place cum joacă fata scundă, cu 
părul roșcat, de la bucureștence. De cînd 
am venit, a marcat trei' goluri. Meciul e 
extrem de echilibrat. Mai ,sînt 5 secunde 
de joc și tabela de marcaj indică 5—5. Un 
contraatac fulgerător al gazdelor și... gol! 
Privind spre poarta echipei sale, jucătoa- 
rea roșcovană izbucni în plies. „Oare fata 
aceasta plînge după fiecare insucces ?“ 
m-am întrebat, văzînd cum o năpădesc 
lacrimile, în timp ce echipele părăseau 
terenul îndreptîndu-se spre cabine. După 
ce a ieșit dir. vestiar, am intrat în vorbă:

— De ce ai plîns ?
— Cînd ’
— Cînd studentele au marcat golul vic

toriei.
— Ați fost la teren ?
— Da.
— Avem o situație „disperată". După 

această înfrîngere, trecem pe ultimul loc 
în clasamentul seriei a II-a a campiona
tului categoriei A. Dacă aveam portarul 
titular, poate nu pierdeam.

— Dar de ce n-a apărat titulara ?
— A refuzat să vină cu noi.
— A refuzat t ! ?
— Nu știu ce să cred. N-a vrut ea ? 

Nu i-a dat voie soțul? Cert este că Geta 
a susținut să-l luăm la Galați $i pe soțul 
„i. Asociația nu a putut suporta depla-

sarea și atunci ea a rămas acasă. Dacă 
aveam formația completă, nu pierdeam 
nici la Timișoara.

— Aveți jucătoare accidentate?
— Nu. Avem jucătoare cărora nu l* 

pasă că echipa retrogradează. O altă co
legă, Anemarie, a abandonat echipa chiar 
de la începerea returului. Cu ea în for
mație poate am fi clștigat unele me
ciuri.

— Anemarie Honghert, din lotul de ti
neret al tării ?

— Da, ea. Nu suportă critica. A plecat
de la noi pentru ci i s-a spus, pe bună 
dreptate, că nu are o comportare sporti
vă, că nu-și vede de lucru. •

— De ce nu ati ajutat-o la timp ?
— De cînd 

prezic „viitor 
tă' 
Nu pot

are ■prieteni care-i 
„___ de mare handbalis-

nimeni na se mai înțelege cu ea. 
__  ~:t să-mi explic cum de s-a 
schimbat atît de mult. Ne cunoaștem 
din școală. De atunci am jucat îm
preună. Eram nedespărțite, ne iubeam 
ca două surori. I-am spus să nu mai 
piardă ore întregi la „remi", să nu-și 
mal irosească vremea pe la „ceaiuri". 
Degeaba ! Mi-a zis că sînt invidioa* 
să șt nu a mai vorbit cu mine.

— Antrenorul n-a observat ?...
— Ba da. InsS fostul antrenor. Pan*

TR. TOANITESCU

(Continuare în pag. « 2-a)



Serviciul—o formalitate?...
r

Calificări pentru finalele
retro spec- 
sfîrșit

Priviri 
tive la sfîrșit de 
campionat. Revedem 
foile de 
cronicile, 
triem ] 
Cu care 
pem ? De 
ceea ce 
jocul?

Cu serviciul, deci, 
prin 1956, cînd în 

mingii în

‘ arbitraj, 
, notele^ 
problemele.

să înce- 
ce nu cu 
începe și

vreme. .
execuția punerii mingii în joc s-a 
produs un salt înseninat de calitate și
execuția
1'- ----------  .....
de eficacitate, prin alternarea servi
ciului puternic, „roată", cu serviciul 
așa numit „muscă", plutitor, cu traiec
torie și efecte deosebit de derutante. 
Și un timp, cît „primirea" în degete, 
de sus, a predominat, echipele mai 
preocupate și cu mai mulți jucători 
specializați au făcut sumedenie de 
puncte direct din serviciu. „Antidotul0 
a fost găsit în adoptarea, pe scară din 
ce în ce mai largă, a primirii mingii 
cu două mîini de jos, mai precis cu 
antebrațele apropiate, procedeu tehr.iet 
care a simplificat considerabil sarci
na voleibaliștilor aflați în apărare. Nu
mărul punctelor directe a scăzut ver
tiginos, misiunea de organizare a ata
cului de către echipele de la primire 
s-a ușurat, serviciul devenind curînd 
mai mult o formalitate, de trecere a 
balonului peste fileu. Cîteodată, ca în 
voleiul „de plajă". Și nu numai la noi. 
ci în toate părțile.

Ne aflăm — în genere — în acest 
stadiu. Dar e normal ca serviciul să 
fie socotit, așa,-era o simplă formalitate ? 
Desigur că nu. El trebuie apreciat și 
tratat totodată ca un important proce
deu tehnico-tactic ofensiv, în măsură

să îngreuieze construirea atacului ad
vers, dacă nu chiar să puncteze.
mal că în această privință nu se vă
dește suficient interes în pregătirea nici 
uneia din echipele noastre, în ale 
căror ședințe de antrenament nu se 
acordă o cantitate îndestulătoare de 
lucru exersării șl perfecționării siste
matice a serviciului. In campionatele 
1964/65 este adevărat, au fost șl puncte 
înscrise direct din punerea mingii în 
joc, dar tot atît de adevărat e că 
aceasta s-a produs nu ca urmare a 
măiestriei realizatorilor în executarea 
serviciilor, ci— în majoritatea cazuri
lor — din pricina greșitei așezări la 
primire a echipei din apărare, din 
cauza tehnicii individuale nesatisfă
cătoare sub acest aspect a unor jucă
tori sau jucătoare.

Concluzia se impune de la sine. Nu 
opinăm pentru abandonarea nici a ser
viciului „roată", nici a serviciului 
„muscă", ci pentru desăvîrșirea în pre
gătire a ambelor moduri și a tuturor 
variantelor lor. In același timp însă, 
e firesc să cerem și să nădăjduim că 
antrenorii, jucătoarele și jucătorii noștri 
fruntași, se vor strădui să inoveze, vor 
studia, vor căuta și vor descoperi, ln- 
troducînd în bagajul tehnic al școlii 
de volei românești, noi procedee da 
serviciu, proprii, cu noi efecte impri
mate mingii puse în joc. Si bineînțe
les, cu efecte pozitive pentru randa
mentul echipelor romanești, de club 
sau naționale. Tema este — poate — 
doar în aparență de însemnătate re
dusă. Cu siguranță,. însă, că numeroșii 
maeștri emerlți și maeștri 
din voleiul nostru, cărora 
nu o vor considera astfel.

Nu-

ale

ai 
ne

c.

sportului 
adresăm,

FAUR

^Magistralele66 confortului
(Urmare din pag. 1)

Capitală. Instalațiile de protecție pe 
care ei le controlează, analizează și re
zolvă o detecțiune electrică instan
taneu : în 0,3 secunde 1 Aparate a- 
semănătoare asigură și iluminarea 
automată a cartierelor. Iar dacă sea
ra, In orele de mare consum elec
tric, are loc pe „Republicii* și un 
meci In nocturnă, tot aparatele sini 
acelea care sesizează și d spun por
nirea grupurilor de viri din zona 
respectivă.

Am vorbit mai sus despre mun
ca de zi cu zi a celor doi tineri. 
Acum, In preajma celui de-al IV-lea 
Congres al partidului, eforturile for 
— ca și ale celorlalți sportivi din în-

treprindere (Gheorghe Ursei, Nico- 
lae Iliescu ș.a.) — sint Îndreptate 
spre Îndeplinirea principalului anga
jament luat de colectivul I.E.C.B. In 
cinstea acestui măreț eveniment din 
viața partidului și poporului nostru, 
lată angajamentul: .Grupul II turbo
generator de 50 MW să fie gata de 
pornire I*

Așadar, In curind „magistralele* 
care alimentează cu energie elec
trică Bucureștiul lși vor mări puterea. 
Corespunzător proiectelor de Direc
tive, in anii 1966—1975 se va ins
tala în centralele electrice ale patri
ei, <o putere de cca. 10 milioane 
KW, reprezentlnd aproape de trei 
ori puterea centralelor electrice din 
țara noastră la siirșitul anului 1965.

Care sînt perspectivele secției de înot
a Clubului sportiv școlar din București

(Urmare din pag. 1)

timp, 
Șoptei

performeri (A.

secția este încadrată cu 3 norme 
jumătate de antrenor I

Privind cu mai multă profunzime 
activitatea acestei secții se va putea 
observa că perspectivele ei sînt des 
tul de... neclare. Cîțiva performeri 
(pot fi numărați pe degete), tot atî- 
tea speranțe și în spatele lor ni-

cîțiva dintre
reanu, VI. Morarii, G. Trohani, 

Malarciuc, Z. Reznicenko, A. Trohani. 
A. Sterner, M. Tărnăuceanu, G. Tal- 
pan) au ajuns în loturile republicane. 
Alții, datorită unei greșite selecții, 
sau din lipsă de pasiune pentru a- mic. Sau aproape nimic. Poate o mal 
cest sport (vezi cazul Voichiței No
vac) s-au plafonat, limitîndu-se la 
performanțe mediocre.

Care este Insă situația actuală a 
acestei secții de perspectivă ? Din 
1963, dintr-o greșită orientare a fe
derației de specialitate, secțiile de 
natație ale școlilor sportive de elevi 
— principalele pepiniere ale clubu
lui — au fost îndreptate de aseme
nea, spre o activitate de performan
ță, lipsind secția C.S.Ș. de o împros
pătare continuă a lotului. în aceas
tă situație s-a găsit o soluție „sol 
vatoare" prin înzestrarea secției cu 
încă două norme de antrenori pen
tru copii. Dar, în timp ce antrenorul 
H. Iacobini a reușit să dea lotului 
de performantă cîțiva copii cu reale 
perspective ca Gh. Dumitru, Marin 
Andrei, Irina Eremia, Gabriela Si- 
mion, Mihaela Ionescu (numărul lor 
este însă cu totul insuficient), prof 
Valentina Vladar nu a putut desco
peri timp de doi ani nici măcar un 
singur element talentat!

Astfel stînd lucrurile ne întrebăm 
ce perspective mai prezintă la ora 
actuală secția de înot a Clubului 
sportiv școlar ? Cu ce contribuie ea 
la ridicarea calitativă a acestei ra
muri sportive la noi în țară ? Este 
foarte adevărat că Vladimir Moraru 
(18:25,0 la 1500 m liber și 2:24,0 la 
200 m fluture), Anqhel Șoptereanu 
(1:12,0 și 2:36,0 la 100 m și respectiv 
200 m bras sau Anca Trohani (sub 
6:00,0 la 400 m mixt) — între paran
teze sînt rezultatele de care pot fi 
capabili acești înotători într-un vi
itor foarte apropiat —bat la poarta 
consacrării pe plan european. Dar cu 
«fonă-trei flori... Șit. rețineți bine,

bună îmbinare a intereselor secțiilor 
de înot din cadrul școlilor sportive 
de elevi și a Clubului sportiv șco
lar (a se urmări în primul rînd in
teresul major al natatiei românești), 
o mai precisă delimitare a activității 
lor ar constitui o soluție pentru re
medierea stării de fapt. în orice caz 
ceva trebuie făcut și aceasta fără nici 
un fel de întîrziere.

campionatelor republicane
Apele lacului Herăstrău au găz

duit timp de două zile întrecerile 
etapei de zonă a campionatului re
publican de caiac-canoe. Iată rezul
tatele înregistrate : C. 1—500 : 1. I. 
Anastasescu (Olimpia) 2:38,0; 2. C. 
Bratan (CSS) 2:48,9; 3. Gh. Budu 
(SSE) 2:49,9; K 2 fete—500 : 1. Olim
pia 2:29,8; 2. CSS 2:45,0; 3. Univer
sitatea 2:56,0; K 1 fete—500 : 1. Cresa 
Spiță (Voința) 2:33,0; 2. G. Niculescu 
(CSS) 2:42,9; 3. I. Ionescu (CSS)
2:46; ~ ' "■
1:52,7; 
1:57,0; 
CSS II
băieți—500: 1. M. Doară (Voința) 
2:12,2; 2. V. Păcuraru (Știința) 2:12,3; 
3. I. Albu (Voința) 2:14,1 ; K. 4 fete— 
500: 1. CSS 2:12,4; 2. SSE I 2:13,1
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K. 2* băieți—500: 1.
2. Olimpia 1:52,8; 3.
C 2—500: 1. CSS 2:21,5; 
2:25,5; 3. CSS III 2:43,8 ; K 1

css 
css

2.

SOȚII SEMANF
ÎN „CUPA

ÎNVINGĂTORI 
MĂRII**

K 4x500 tete : 1. SSE3. SSE II 2:18,1 ;
12:03,1 ; K 4x500 băieți: 1. Știința 
9:30,4; 2. SSE 9:31,1 ; 3. CSS 9:38,1 ; 
K 1 băieți—1 000: 1. Gh. Frumușan 
(Olimpia) 3:30,2; 2. L. Torok (Știința) 
3:34,6; 3. N. Polizu (SSE) 4:00,5 ; K 2 
băieți—1000: 1. Olimpia 3:16,8; 2. 
Voința 3:27,0; 3. SSE 3:30,4; C 1— 
1000: 1. P. Preoteșescu (CSS) 4:10,5;
2. C. Dlncă (SSE) 4:23,7; 3. I. Cons
tantinescu (CSS) 4:29,1 ; C 2—1000: 
1. CSS I 3:52,0; 2. CSS II 4:00,1 ;
3. SSE 4:02,0; K 4—1000: 1. SSE
2:58,6; 2. Olimpia 2:58,7 ; 3. Univer
sitatea 4:00,1 ; K 4—10 000 : 1. Știința 
35:11,00; K 2—10 000: 1. Olimpia
40:22,00; K 1—10 000: 1. G. Dutche- 
vici 41:02,00; C 1—10 000: 1. R. Ra
dulescu (Olimpia) 49:02,00.

POPICE

Li

MEDGIDIA, (prin 
telefon). — Com
petiția dotată cu 
„Cupa Mării", des
fășurată duminică 
pe arena Cimentul 
(cu participarea a 
16 jucători și 11 
jucătoare), a dat 
cîștig de cauză so
ților Margareta și Tiberiu Sema 
(Voința Tg. Mureș). Prima a ieșit îi 
vingătoare cu 407 p.d., fiind urmai 
de Stana Liță (Voința Constanța) c 
389 p.d.. Elena Trandafir (Laronu 
București) și Maria Tiru (Cimenti 
Medgidia) cu cîte 365 p.d. La băiet 
Tiberiu Semani a cucerit primul lo 
cu 981 p.d. Pe locurile următoare
2. I. Micoroiu (Olimpia Reșița) 961
3. Titus Constantinescu (Cimentu 
Medgidia) 889.

AVRAM RADU, coresp

Recorduri, rezultate, concursuri
Participînd la 

concursul rezervat 
tinerilor înotători, 
de la S.S.E. nr. 1, 

j Alexandru Preda, 
(13 ani) a stabilit

trei recorduri republicane de copii ca
tegoria a Il-a: 1:13,5 la 100 m liber 
(v.r.: 1:13,6 era deținut tot de el), 
3:16,1 la 200 m mixt individual (v.r.: 
3:17,4 aparținea lui Liviu Pătrașcu de 
la Viitorul) și 5:51,0 la 400 m liber 
(v.r.: 5:51,8 era deținut de Gh. Du
mitru). Concursul, desfășurat la 
ștrandul Tineretului, s-a bucurat de 
un frumos succes

★
Cluburile sportiv școlar și Progre

sul și-au desemnat campionii la să
rituri de la platformă, urmînd ca 
aceștia să participe la etapa a doua 
a campionatului republican. Iată cîști- 
gătorii concursului disputat la «Ti
neretului' : campioni ai Clubului 
sportiv școlar : fetițe—Dacia Schileru 
23,01 p; juniori — N. Speriosu 
82,34 p; copii — C. Nedelcu 76,82 p; 
campioni ai clubului Progresul-': ju
nioare — Măriuca Isăcescu 51,15 p; 
juniori — C. Roncea 77,99 p; copii 
— I. Ilieș 58,72 p. Sîmbătă, de la ora

16, și duminică, de la ora 10. au loc 
întrecerile la trambulină din cadrul 
etapei pe cluburi și asociații a cam
pionatului republican.

★
De vineri pînă luni, înotătorii 

bucureșteni vor participa Ia etapa I 
a campionatului republican pentru 
copii, juniori și seniori. Concursul 
va avea loc la ștrandul Tineretului.

★
După concursul de la Tbilisi, sări

torii Ion Ganea și Pantelimon Decu- 
seară vor participa la sfîrșitul acestei 
săptămîni la o competiție internațio
nală ce se va desfășura la Volgograd.

★
Reprezentativa de polo a tării 

noastre, aflată în turneu în U.R.S.S., 
joacă azi și mîine la Erevan în, com
pania selecționatei R.S.S. Armene.

Ș. S. E. Buzău a cîștigat

ITEVHLIN

PLOIEȘTI fc 
telefon). Recent 
s-a disputat în lo
calitate o compe
tiție sistem fulger 
de handbal mascu
lin (juniori), „Cu
pa Știința". Jocu
rile, viu disputate 
și echilibrate, s-au

încheiat cu victoria formației S.S.E* 
Buzău, care a întrecut pe toate cele
lalte echipe: 19—15 cu Știința Plo
iești, 13—4 cu S.S.E. Ploiești și 15—9 
cu Dinamo București. Clasamentul 
final: 1. S.S.E. Buzău; 2. Știința 
Ploiești; 3. S.S.E. Ploiești; 4. Dinamo 
București.

M. POPESCU, coresp.

Dinamo a cucerit „Cupa Olimpia“

A iipârut revista

„Cultură Fizică și Sport
Nr. 2/1965

DIN SUMAR SPICUIM URMĂ
TOARELE : «Aclimatizarea la alti
tudine — factor important la Jocu
rile Olimpice din Mexic — 1968", 
„Rolul elementelor de atletism, 
structura și accesibilitatea lor Ia 
elevi", „Conținutul și organizarea 
activităților de educație fizică în 
taberele de elevi", „Date privind 
modificarea tonusului mușchilor 
scheletici în urma antrenamentu
lui sportiv", „Stările emoționale 
la sportivii de performanță", 
„Drumul marilor performanțe la 
înot începe de la primul contact 
cu apa bazinului", „Elemente de 
mare dificultate la paralele ine
gale", „Organizarea jocului Ia 
„mijlocul terenului" în sistemul 
1+4+2+4 si în varianta 1+4+ 
3+3".

Acest interesant număr se gă
sește la toate centrele și chioșcu
rile de difuzare a presei atît în 
Capitală cit și în provincie.

Duminică s-a des
fășurat în parcul 
sportiv Dinamo din 
Capitală un con
curs dotat cu „Cu
pa Olimpia" orga
nizat de C.S. O- 
limpia pentru spor
tivi seniori de ca
tegoria a II-a, a 
IlI-a și neclasifi- 
cați. „Cupa" a fost

cucerită de sportivii da la Dinamo 
care au totalizat 9 puncte- Pe locu
rile următoare s-au clasat: Olimpia 
14 puncte și Grivița Roșie cu 23 
puncte.

Rezultatele în ordinea categoriilor : 
cat. 56 kg.: 1. Tr. Georgescu (Din.) 
235 kg, 2. M. Chelcea (Gr. r.) 180 
kg; cat. 60 kg.: 1. I. Lazăr (Din.) 265

kg, 2. D. Micu (Din.) 232,5 kg,- gj 
67,5 kg: 1. P. Roșea (Din.) 272,5 kg. 
2. I. Lugojan (Ol.) 272,5 kg; cat. 75 
kg: 1. O. Popa (Din.) 272,5 kg, 2 
L. Nicolaescu (Ol.) 262,5 kg; cat. 82,5 
kg.: 1. Gr. Georgescu (Ol.) 295 kg, 
2. Alex. Ignat (Din.) 280 kg; cat- 90 
kg.: 1. M. Novac (Din.) 285 kg, 2. G. 
Danciu (Ol.) 260 kg; cat. grea : 1. D. 
Vîja (Ol.) 302,5 kg.

Locul de concurs de la Dinamo II 
nu este potrivit pentru organizarea 
concursurilor de haltere, ca de altfel 
și sala de la Rapid II, unde au avut 
loa alte întreceri. Sugerăm comisiei 
de haltere UCFS oraș București să 
programeze în viitor întrecerile de 
haltere în săli corespunzătoare.

C. TABARCEA
coresp-

O. S. T. A,
prezintă

LA SALA PALATULUI R. P. R.
în zilele de 23, 24, 25, 26 și 27 iunie 1965, ora 20

Matineu —• 27 iunie 1965, Ora 11

fi la stadionul „1 Mai" — Timișoara, luni 28 iunie 1965, ora

pe

cintăreții italieni de muzică ușoară
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Povestea unor lacrimi. TONY DALLARA
(Urmare din pag. 1)

telimon Borugă — de o săptămînă 
lucrăm cu instructorul Cătălin Veli- 

ClL — (
talentul 
lipsuri. Ba chiar 
cute fetele care 
icnească.

— Dar consiliul
ti a U.T.M. ?

— I-au atras _____ ....
sportivă și biroul organizației U.T.M. 
Cînd a văzut că e înfumurată pînă 
peste cap, că nu-și vede de treabă în 
producție, conducerea uzinei a mu
tat-o disciplinar de la laborator la sec
ția presă. I s-a spus că dacă se în
dreaptă va reveni la locul unde a lu
crat. Dar ea s-a supărat și și-a pre
zentat demisia.

— Și acum unde lucrează ?
— Am auzit că s-a angajat la Com

binatul de cauciuc Jilava. Nu pot să 
înțeleg cum a lăsat-o inima să ne 
părăsească tocmai acum.

Am transcris dialogul avut

cu
apreciind-o pe Anemarie pentru 

1 ei, îi trecea cu vederea multe 
începuse să perse- 

îndrăzneau s-o do-

asociațlel. organiza- 

atenția șl asociația

___  după 
meciul de la Galați cu Monica Kucer- 
lonașcu. Concluziile ?

Deocamdată nu, pentru că povestea 
a continuat...

Peste cîtevn zile am primit un te
lefon de la președintele asociației

Electromagnetica, Marin Tă- 

a venit la asociație Anema-

sportive 
nașe.

— Iert _ ______ _____ ... _______
rie, — mi-a spus Marin Tănase de la 
celălalt capăt al firului.

— înseamnă, — i-am răspuns — că 
și-a dat seama că a greșit.

— Da' de unde! Ne-a pus condiții: 
„Joc în ultimele trei meciuri pe care 
le mai are echipa de susținut, dacă
îmi dați dezlegarea pentru clubul 

Rapid. Să știți că dacă nu-mi dați dru
mul, Rapidul tot mi va lua". Și por- 
tărița Geta Georgescu ne-a amenin

țat că nu va mai juca dacă asociația 
nu-l va lua în deplasări șl pe soțul ei. 
De aceea vom organiza o ședință a 
secției de handbal, în care vă invităm 
șt pe dv.

Ședința a avut loc. Cele două spor
tive nu au vrut să participe. Conclu
ziile : consiliul asociației a ____’ 1
propunerile biroului secției de handbal 
de a suspenda pe timp de doi ani 
din activitatea sportivă pe Anemarie 
Honghert, iar pe Geta Georgescu pînă 
la sfîrșitul anului 1965.

...Lacrimile micuței jucătoare roșco
vane se vor opri oare de acum ? După 
felul în care ne-a vorbit, Monica va 
mal plînge, poate ascunsă de privirile 
spectatorilor, atîta timp cît unele din
tre colegele ei nu Iubesc echipa și 
asociația lor sportivă.

jf

aprobat

Premiul I al Festivalului de la San Remo

$1

GRAZIA FEI
cu orchestra

„ERMINIO FORNACIAR1“ din Roma
La cordovox: PEPINO PRINCIPE

Biletele se vînd la casa OSTA, calea Victoriei 68—70, telefon 
13.53.75, și în serile concertelor, ila casa Sălii Palatului R.P.R. Pentru 

concertul de ia Timișoara, biletele se vînd Ia Agenția teatrală din 
localitate.

■J
i.



FOTBAL
Astă» seară, Ia „Republicii^

Steaua - Stade Franqais Paris
• MILUTINOVIC1 VA CON
DUCE ATACUL ECHIPEI 
FRANCEZE • MECIUL ÎN
CEPE LA ORA 20 
TREAZĂ SARVAN 
FER (TURCIA)

i.

Colțul specialistului

JOCUL SIMPLU, DIRECT PE POARTĂ
atacului și nici șut, pentru a nu irosi? 
eforturile celor ce urmăresc mingea.

Pentru dislocarea celor mai ermetice 
dispozitive defensive ale adversarului se 
impun și șuturi puternice și precise 
pe spațiul porții, de la distanțe mai 
mari, efectuate prin surprindere.

In apărare. Dacă jocul simplu reclamă 
participarea întregului efectiv al echi
pei în fazele de atac, el cere și grijă 
pentru întărirea pozițiilor defensive.

In cadrul acestei preocupări intră sft 
obligația atacanților de a participa, fie
care în zona sa, la „apărarea agresivă" : 
inaintașii-centru vor supraveghea pe 
fundașii centrali ; aripile pe fundașii 
laterali; cei de la mijlocul terenului pe 
omonimii lor adverși.

Cînd atacul progresează, o aripă, ori 
un mijlocaș va continua lupta de hăr
țuire a adversarului ce conduce min
gea, pentru a nu-1 lăsa că construias-* 
că acțiuni clare.

O mare importanță urmează a fi a- 
cordată acționării fundașilor, care, chiar 
în cazul neadoptării sistematice a apă
rării în linie trebuie să recurgă, la un 
anumit moment critic, la această așe
zare.

La trecerea adversarului din defensi-f 
vă în ofensivă, majoritatea fundașilor 
obișnuiesc să se retragă, în panică, spre”' 
propria lor poartă, cedînd, astfel fără! 
luptă, zona cea mai importantă : mij-1 
locul terenului. Tocmai în această clipă! 
este necesar ca apărătorii să-și păstre-1 
ze calmul, întreaga lor luciditate tactică. 
Ei vor aborda o altă modalitate, dătă
toare de încredere, prin menținerea in
tactă a liniei cu toată fermitatea, în-< 
tr-o primă fază a atacului advers. Print 
aceasta, fără a se precipita, ei vor scoate 
automat din luptă pe atacantii adverși^ 
care datorită unui impuls natural vor 
Intra fatal în poziție de ofsaid.

Apărătorii nu vor face greșala de 91 
se replia lîngă adversarul plecat îna
inte, fără minge, pentru a nu-1 scoate 
din ofsaidul în care acesta a intrat 
singur.

Numai în clipa cînd se conturează; 
precis direcția atacului, apărarea pără
sește așezarea în linie, căutînd să in
tercepteze pasele înaintașilor adverși.

Dacă se desfășoară de-a lungul uneiat 
din liniile de margine, fundașul late
ral de pe partea respectivă schițează 
„atacul la om“ îmnotriva adversarului, 
cu mingea. El va fi imediat dublat de 
fundașul central de pe aceeași parte,* 
în timp ce ceilalți doi apărători se vor 
plasa, unul în spatele altuia, la dis
tanța impusă de viteza cu care este 
condus atacul realizînd „acoperirea*’’ 
(apărarea în scară)

Ultimul apărător va fi atent si la ari
pa de pe partea sa, spre a n-o lăsa 
să primească o eventuală „transver-

. S-a spus și s-a accentuat tot mai mult 
m ultimul timp că fotbalul modern se 
orientează spre forme din ce în ce mai 
simple, mal utilitare, destinate a realiza 
un joc plin de claritate si. în aceiași 
timp, eficace.

Care sînt atributele majore ale jo
cului simplu, direct pe 
de-a fi adoptat de cele 
se echipe de pe glob ?

In primul rînd este
ce se cere imprimată în ... ______
tidel și care nu poate fi obținută decit 
prin jocul în permanentă mișcare al 
tuturor componenților echipei, obligată 
a deține o excelentă formă atletică, o 

individuală, o mare 
dar și o profundă

O ARBI 
MUZAF

ParisStade Francais din 
unul dintre cele mai vechi cluburi 
din Franța. El a fost fondat acum 
72 de ani, în 1893. De-a lungul ani
lor, în formație au activat o serie 
de jucători cunoscuți, printre care 
celebrul Ben Barek, apoi Nyers, 
Gregoire, Hon, Karlsson etc.

Anul acesta Stade Francais a fost 
semifinalistă în „Cupa Franței", 
ediția 1964/1965. Paralel a luat 

la „Cupa orașelor tîrguri" 
. .-de a eliminat echipa spaniolă Be
ttis Sevilla (1—1 la Sevilla, 2—0 la 
Paris) și a fost, la rindul său, elimi
nată de Juventus Torino (0—0 la 
Paris, 0—1 la Torino). Dintre rezul
tatele internaționale mai notăm) 

2—2 cu Lausanne Sp., la Lausanne.
în România, fotbaliștii francezi; 

care au venit din U. R, S. S., susțin 
două meciuri așteptate cu mult in
teres : azi vor întîlni formația bu- 
cureșteană Steaua, în nocturnă pe 
stadionul Republicii (cu începere 
de la ora 20) și mîine după amiază 
ia Ploiești, Petrolul. Partida din 
Capitală va fi condusă de arbitrul 
turc Sarvan Muzaffer.

Din lotul echipei franceze fac 
parte portarii Carnus -24 ani (inter-

ȘTIRI,
AZI, DOUA JOCURI 

ÎN „CUPA BALCANICA"

La Constanța și Varna (Bulgaria) 
se dispută astăzi două partide în ca
drul „Cupei balcanice". La Constanța, 
Farul întîinește formația iugoslava 
Vardar Skoplje, iar la Varna, echipa 
locală Cernomore va juca cu Rapid 
București.

Meciul de la Constanta va fi ar
bitrat de Jean Korkiadis (Grecia).

DUMINICA, CUPLAJ ÎN CAPITALA

Meciurile programate în Capitală 
în ultima etapă a campionatului ea-

poartă, pe cale 
mai prestigioa-

dinamica nouă 
tot timpul par-

Fotbaliștii de la Stade Francais la antrenamentul efectuat ieri pe stadionul 
„23 August". Foto : V. Bageac

26 ani (int. elvețian). Alba 25 ani 
(int. B), Fefeu 27 ani (int. B), Che- 
vallier 23 ani și Levavasseur 20 ani. 
De remarcat că la turneul din țara 
noastră participă și internaționalul 
iugoslav Milutinovici (același care 
a marcat cele două goluri în poarta 
noastră la meciul Iugoslavia—Ro- 
mînia disputat în 1957 la Belgrad, 
în preliminariile campionatului 
mondial ediția — 1958).

național A și B) și Duplenne, 30 ani 
(int. amator); fundași: Bacconnier 
28 ani, Stasiak 28 ani, Bacquet 24 
ani (int. B), Trusas 30 ani ; mijlo
cași : Stako 29 ani (int. A), Maryan 
28 ani (int. A), Peri 23 ani (int. A), 
Berange 23 ani, Dumas ; înaintași » 
Peyroche 27 ani (int. B), Milutino- 
vici 32 ani (int. iugoslav), Pottier

ȘTIRI
tegoriei A vor avea loc pe stadionul 
„23 Augusl“ în program 
Rapid — Crișul la ora 16,15, 
București — Petrolul Ia ora

• La ora 18, un meci de juniori 
între o selecționată a provinciei și 
selecționata Capitalei.

ireproșabilă tehnică 
dîrzenie de luptă, 
gîndire tactică.

Interprețil jocului ______  _____
poartă, vor trebui să facă toate execu
țiile în plină viteză, să realizeze fazele 
numai din preluare sau chiar prin simpla 
deviere a mingii. Ei vor poseda la per
fecție jocul de cap, vor practica apă
rarea agresivă în atac precum si dubla
rea inteligentă în apărare.

Dar, pentru atingerea acestor obiec
tive, se simte nevoia ca, pe lîngă spe
culațiile de ordin teoretic să se expună, 
în mod practic, cum trebuie să se com
porte, în contextul acțiunii colective a 
echipei, fiecare jucător în parte. înce- 
pînd cu apărătorul porții, contlnuînd 
cu cel patru fundași si cel doi sau trei 
mijlocași (ținînd seama că formula 4—3—3 
este tot mai mult adoptată de unele 
mari echipe europene și sud-americane) 
și sfîrșind cu atacanții.

In atac: îndată ce unul dintre coe
chipieri, inclusiv portarul, a intrat în 
posesia mingii. întreaga formație pînă 
atunci concentrată în apărare se des
tinde întocmai unui arc, spre a ocupa, 
cît mal repede toată suprafața terenu
lui, atît în lungime cît șl în lățime, 
preocupîndu-se de-a păstra anumite dis
tanțe între posturi și intervale intre 
compartimente.

I. Portarul care, în aceste faze, este 
cel dinții constructor al acțiunilor, va 
face, de preferință, o pasă cu mina. In 
cazul cînd vede o aripă complet demar- 
eată îl va adresa în general o pasă 
lungă, spre a genera o acțiune fulger, 
capabilă să prindă pe 
părarea adversă.

II. Fundașii centrali 
luîndu-și plasamentul 
căuta să fie demarcați,

simplu, direct pe

picior greșit a-

cuplat i
Dinamo 
18.

ARBITRII MECIULUI 
PETROLUL—STADE FRANCAIS

Partida Internațională Petrolul — 
5tade Franțais Paris programată pen
tru joi la Ploiești, va fi condusă de 
arbitrul Jean Korkiadis din 
El va fi ajutat la tușe 
bucureșteni Marin Niță 
Sadoveanu.

de 
Și

Grecia. 
arbitrii 
Mircea

Jocul va începe la ora 18.

Numeroase concursuri
la ordinea zilei

Zilele următoare 
pe programul activi
tății de atletism sînt 
înscrise numeroase 

și internaționale. Ast- 
va avea loc pe 

_________ ___________ __ _ - a ni-a a 
campionatului Capitalei pentru juniorii 
de categ. a n-a. Simbătă și duminică, 
de la ora 17,30, pe stadionul Republicii 
se va desfășura intîlnirea dintre Selec
ționata cluburilor bucureștene și repre
zentativa Cracoviei In aceleași zile, pe 
stadionul din Poiana Brașov, selecțio
nata regiunii Brașov va întîlni echipa 
TSKA — Cerveno Zname din Sofia. Du
minică dimineața, tot la Poiana Brașov, 
va avea loc finala concursului republi
can pentru copil.

La sfirșltul acestei săptămîni o serie 
de atleți fruntași 
Lia Manoliu, Ana 
Teodorof și Iosif 
Ia „Ziua olimpică" 
la Berlin. lolanda __ .______________
minică în concursul internațional de Ia 
Dornbirn în Austria.

Săptămîna viitoare (30 iunie și 1 iulie) 
va avea loc la Helsinki o competiție Ia 
care au fost înscriși și: Petre Astafel, 
Gheorghe Costache și Vasile Sălăgean. 
In prima parte a lunii iulie atleții noș
tri vor mai participa la tradiționalele 
concursuri „Memorialul fraților Zna- 
menski” la Minsk (3—4 iulie) și la „Me
morialul Rosicki" la Praga (9—10 iulie), 
lolanda Balaș are o invitație pentru un 
concurs la Koln în B.F.G. etc.

în zilele de 3 și 4 iulie, la Cluj, vor 
avea loc finalele campionatelor republi
cane școlare iar Ia 16—18 iulie, Ia Timi
șoara, se vor desfășura campionatele re
publicane individuale de atletism ale 
seniorilor.

’'jipă cum se vede atleții noștri se gă- 
_ c în fața unul bogat program corn- 
t .dțional, pentru care trebuie să se 
pregătească cu toate forțele.
• Etapa pe Capitală a campionatelor 

de seniori s-a încheiat cu victoria atle- 
, ților de la știința care au totalizat 181 
p. Pe locurile următoare s-au clasat : 
’Dinamo 159,5 p, Steaua 158,5 p, Metalul 
70 p, constructorul 66 p, Rapid 45,5 p, 
Progresul 28 p, Viitorul 20 p. etc. Cîteva 

Xtezultate: 100 m: Tudorașcu 10,6, Stamg-» 
tescu 10,7, Popescu 10,8; 200 m: Popescu 
22,5; Midvighi 22,7; 400 m: Rățol 49,9, 
Luncanu 50,8; 800 m: Vamoș 1:51,9, Be- 
regszaszi 1:52,3; 1500 m: Vanioș 3:47,2, 
Beregszaszi 3:55,2, Rusnac 3:58,2; 5000 m: 
Barabaș 14:49,0, Rusnac, 14:59,8; 10 000 m: 
Weiss 32:52,6; 110 mg:/Macovel 14,8, Pre
da 14,9; 400 mg: Albrecht 53,7, Fulger 
se,9; 3000 m ob.: Cyramlhai 8:54,8; lungi-

competiții interne . 
fel, joi (de la ora 16) 
stadionul Tineretului etapa

(Olimpia Cataramă, 
Sălăgean, Elisabeta 
Naghi) vor participa 
care se va desfășura 
Balaș va evolua du-

me: popovsehl 7,31; triplu: Ciochină
16,10, Vlscopoleanu 15,49, S. loan 15,23; 
înălțime : Ducu 2,00, Spiridon și Perța
I, 95; prăjină: Astafel 4,70, Cristescu
4,50, Piștalu 4,30; greutate : Ralca 16,12; 
Crețu 15,89; HC. Gagea 15,81; disc: Naghi 
50,72, Kotlar 48,87; suliță : W. SOCOl 68,12; 
Marian 62,01; ciocan : Drăgulescu 58,76; 
FEMEI: 100 m: Ciobanu 12,8; 200 m:
Cheșu 24,4; 400 m: Cheșu 56,2; lonescu 
58,2, Bucur 60.5, Nicoară 60,7; 800 m :
Bucur 2:16,9; 80 mg: Uiuță 11,3, Jung
II, 7; lungime : Potoroacă 6,00, Caragea 
5,73; Vintilă 5,67, Pândele 5,61, Protopo- 
pescu 5,59; înălțime: Balaș 1,85, Crișan 
1,67; greutate : Gurău 14,44, Elic 12,93, 
Șaucă 12,88, Oros 12,45; disc: Manoliu 
49,60; suliță: Diaconescu 53,21.

In afară de concurs au participat și 
20 de atleți ploieșteni de la clubul Pra
hova. Cel mai bun rezultat l-a înregis
trat junioara de cat. a Il-a Poliacov 
61,5 pe 400 m — record regional.
• TIMIȘOARA. Concurs de decatlon. 

Studentul G. Piculschi a totalizat 6632 p 
întrecînd cu 32 p recordul regional și ob- 
finînd astfel norma de maestru al spor
tului. El a realizat: 11,6 sec. —6,51 m — 
12,68 m — 1,80 m — 55,0 sec. — 16,8 sec. 
— 38,14 m — 3,80 m — 64,72 m — 4:53,5. 
Imbunătățindu-și rezultatele la alergări 
Piculschi poate spera într-o performantă 
de pește 7000 de puncte. Ad. Schneider 
a realizat 5455 p, iar juniorul Em. Tobias 
5118 p. Aruncătorul Matei Plev a obținut 
cu 50,03 m la disc un nou record regio
nal. (L. Micșan si Em. Grozescu-coresp.)

• IAȘI. Etapa regională a camp, de se
niori. 100 m: O lamandi 11,1: 800 m: 
M. Luca 1:58,0; înălțime; P. Stănăsel 1,85; 
FEMEI: 100 m : El. Paveliuc 12,6; M.

Miliadis 12,7; lungime : Miliadis 5,67 
(M. Robotă-coresp.).

• CIMPULVNG MOLDOVENESC. Peste
260 de atleți din regiunea Suceava au 
participat la etapa de zonă a camp, de ju
niori și școlare. 100 m : E. Moldoveana 
(CI) 11,1 (în serie 11,0); triplu: FI. Ba- 
lint (CI.) 12,79; 80 m : L. Bosneag (Suc.) 
9,7 (în serii 9,6); 300 m : D. Măriei (Răd.) 
41,3; JUNIOARE II: 60 m : G. Blghiy
(V.D.) 8,2; 500 m : E. Simion (Bot.) l;24,i; 
lungime : G. Bighiu 4,73. Raionul Suceava 
a totalizat cele mal multe puncte (C. A- 
lexa-coresp. reg.).

Un punct de vedere comun
Ieri dimineața, printr-una din a- 

cele Intimplări care iac pe oameni 
să zică „Vorbești de lup și lupul 
e la ușă", l-am Intilnit pe masivul 
jucător al Progresului, IANCU. 
Tocmai voiam să scriem această 
scurtă notă, in legătură cu noile 
sale sarcini, in angrenajul forma- 
fief bucureștene. I-am expus, pe 
scurt, punctul nostru de vedere:

Ni se pare, i-am spus noi, că 
postul acesta de „centru fix" sau 
„cel mai avansat vîrf de atac" 
ce vi s-a repartizat, în ulti
ma vreme, nu corespunde po
sibilităților pe care le aveți, ba, 
am putea spune, le anulează și 
dezavantajează, în acest fel, și 
echipa.

„Da, avefi dreptate. De altfel, 
slnt de acord și cu observația a- 
părută în cronica de luni din zia- 
rul dv. Este adevărat, eu am ne
voie de spațiu și de timp. Aportul 
meu la golaverajul echipei și im
plicit la numărul de puncte acu
mulate l-am realizat venind din li
nia a doua. Poziția aceasta — ple
carea de pe linia a doua — Îmi dă 
avantajul de a-mi alege EU locul 
și momentul intervenției în joc, 
in fazele de atac. Ca „vlri" sînt 
strict marcat. Pe de altă parte, Ma- 
teianu acționează mai retras și eu 
rămln oarecum izolat în fată, an- 
gajindu-mă Intr-o bătălie surdă, 
fără prea multe perspective, cu 
cei doi fundași centrali a; adver
sarilor".

Concluziile rămîn să fie trase de 
către cei interesați.

P. VALENTIN

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\a\\\\\\\\\\^^^^^

• bistrița. Etapa 
de juniori. Greutate : 
disc : O. Pușcaș 48.85: 
13,6: FETE :..........
lungime ; El 
cher 8,2. (D.

raională a camp. 
V. Roman 

____  90 mg : i. : 
înălțime : L. Cristea 
Chira 4,70; 60 m ; I.

Deac-coresp.).

12.34; 
Zanca 

1.40: 
. Flei-

și laterali, re- 
obișnult. vor 

_____ ___ ______________spre a primi o 
eventuală pasă de la portar, la adăpost 
de orice risc.

III. Mijlocașii vor efectua, în primul 
moment, mișcări de apropiere către li
niile de margine, pentru ca îndată ce 
portarul degajează mingea, să facă o 
acțiune inversă către centrul terenului.

IV. Atacanții vor căuta si ei să se 
demarcheze și să fie cît mai bine pla
sați, spre a primi o pasă în a doua 
fază a acțiunii.

O dată mingea ajunsă la unul din 
mijlocași, întreaga echipă se pune în 
mișcare. înaintașii, desfășurați în evan
tai, aleargă spre poarta adversă, pentru 
ca să poată primi o pasă în adînclme 
și la întîlnlre. Atît aripile, din apropie
rea liniilor de margine, cît si cei doi 
înaintași-centru vor fi gata să conti
nue acțiunea sau prin „un-doi“-url în
tre ei si „un-doi-trei“-uri cu un mij
locaș șl chiar cu un fundaș lateral, 
fie prin „transversale”, trimise uneia 
din aripi, sau recurgînd la o pasă 
„printre" sau chiar la una „înapoi" 
pentru deschiderea unui unghi cît mai 
favorabil de sut.

In timp ce unul dintre mijlocași s-a 
încadrat direct în linia de atac, cei 
patru apărători urmăresc si el acțiu
nea : fundașii laterali susțin faza ofen
sivă ca dubluri ale aripilor (jocul cu 
patru aripi), iar fundașii centrali mer- 
gînd pînă la linia mediană pentru a 
asigura jocul de alimentare.

Cu ajutorul demarcărilor șl al sprintu
rilor scurte se creează instantaneu, 
în jurul celui ce conduce atacul, un 
nucleu ofensiv, la care participă 2—3 
coechipieri (cei mai apropiat! de pose
sorul mingii).

Imediat, se vor ralia acțiunii si alti 
jucători mai îndepărtați, pentru a 
constitui placa turnantă, cu participa
rea întregii linii de atac, a mijlocași
lor șl a fundașilor de ne partea res
pectivă. Toți aceștia au dotaria de a 
se demarca spre a-i da posibilitate ce
lui ce conduce mingea să efectueze cit 
mai multe combinații tactice.

Datorită rapidității cu care se reu
șește a se constitui „nucleul” în prima 
fază și „placa turnantă" în cea de a 
doua, chiar o formulă de joc defensiv, 
ca „măturătorul" poate fi transformată 
oricînd într-una cu un accentuat ca
racter ofensiv.

Pasele, în acest caz. nu trebuie să 
fie moi, spre a nu se încetini ritmul

să primească 
sală".

Deci, de la 
șii ajung să 
gonală« și în 
ret vîrf este ___ „ _ __________
care vine cu mingea.

Cînd ofensiva se desfășoară pe centru, 
„atacul la om“ va fi inițiat de unul din 
fundașii centrali, în timp ce al doilea 
îl sprijină, formînd „scară".

La aceasta contribuie și fundașii late-;- 
rali, care, îndreptîndu-se cu multă pre-< 
cauțiune spre centrul terenului, nu sca-ț 
pă din obiectiv nici aripile adverseJ 
care ar putea primi mingea. i

Desigur, că atunci cînd echipa pro-4 
prie este supusă mai mult timp pre-j 
siunii, unul din mijlocași sau chiar 
aripă vor veni în suprafața de pedeap-j 
să spre a întări dispozitivul defensive 

In orice caz, unul din mijlocași vai 
rămîne permanent la centrul terenului! 
spre a face legătura, în caz de contra-! 
atac, cu propria-i linie ofensivă. j

Portarul nu stă fixat, nici în fazeltfj 
defensive, în spațiul strict al porții. El! 
va avea grijă să se deplaseze, în func
ție de distanța la care se află mingea, 
pentru a interveni cu toată prompti
tudinea, la pasele trimise înainte si a 
plonja, la rigoare, în picioarele unui a- 
tacant care amenință poarta.

In concluzie, jocul simplu, 
poartă, ține să valorifice tot 
Iul de luptă al echipei, spre 
atît incisivitatea si 
cît și blocul masiv, 
parării

Punînd accentul pe 
tanee a jucătorilor, 
de joc conferă o deosebită 
tate a acțiunilor ofensive, 
la intîlnire 4- demarcare.

Iar în apărare, combină, într-un mod 
judicios formula „apărării în liniei cu 
principiul „eșalonării în adîncime", ex-ț 
cluzînd supra aglomerarea dispozitivului! 
defensiv.

așezarea în linie, funda- 
adopte „apărarea în dia- 
forma unei săgeți, al că- 
îndreptat spre adversarul

direct Dd 
potentia- 

a realiza, i 
atacului, ieficienta

de netrecut, al a-

regruparea instan- 
această modalitate■ 

impetuozi- i 
prin pase

VIRGIL ECONOMU

Ultimele zile pentru concursul Sportexpres trimestrul II
Programul concursului Pronosport de 

duminică 27 iunie, cuprinde 2 meciuri in
ternaționale, 7 meciuri din cadrul cate
goriei A și 3 partide din campionatul U- 
niunil Sovietice.

Dintre partidele de categoria A care al
cătuiesc ultima etapă a campionatului ță
rii noastre, un Interes deosebit îl stîrnesc 
meciurile Știința Craiova — Progresul. 
U.T.A. — Minerul Bala Mare si C.S.M.S. 
— Farul, pentru că din disputarea lor se 
vor stabili cele două echipe care vor re
trograda,

Irp perspectivă jocuri deschise.

Tragerea concursului va avea loc la 
Constanta în ziua de 4 iulie.

In afara autoturismelor, se mai atri
buie 60 de excursii peste hotare în R.P. 
Ungară si R.S. Cehoslovacă, cu autocarul, 
motociclete, motorete, televizoare s.a.

— 1 extragere de terminație de 2 cifreA 
Cumpărati-vă bilete din ambele 

pentru a avea mal multe sanse de

• Tragerea concursului special 
NOEXPRES de azi va avea loc în 
Oradea.

serii 
cîstlg.

PRCM 
orașul'

• Ne aflăm în ultimele zile de vîn- 
zare a biletelor SPORTEXPRES care pot 
fi cumpărate pînă la 26 Iunie la coopera
tive și pînă la 30 iunie la agențiile Loto- 
Pronosport.

Cel de-al doilea concurs SPORTEX
PRES al anului oferă 22958 cîștlguri în 
obiecte și bani în frunte cu cele 20 auto
turisme „FIAT 1100 F“, „FIAT 1100 D“. si 
„TRABANT-COMBI".

—-• spmrejcpitcx f
Se vor efectua 40 de extrageri separate 

după cum urmează :
— 29 extrageri de numere formate din 

cîte 6 cifre :
— 5 extrageri de terminații de 5 cifre :
— 4 extrageri de terminații de 4 cifre :
— 1 extragere de terminație de 3 cifre ;

• Zilnic continuă să se prezinte lă Dî-»i 
recția generală LOTO-PRONOSPORTj cîș- 
tigători pentru a-și primi autoturismele 
atribuite la tragerea excepțională LOTO.

Printre primii care și-au ridicat auto
turismele sînt : Alfred Zerdes „FIAT 1100 
D" și Gheorghe Andreșan „WARTBURG-ț 
STANDARD", ambii din Făgăraș, precum j 
și MELANIA CIORAN din București care 1 
a obținut un „FLAT 1100 D”.

Predarea autoturismelor continuă sil*' 
nic.

Pnbrică redactată de Loto-Prono* 
sport.



Swrpriiâ la tafta

Bulgaria - Polonia 6-3, 
la box

SOFIA 22 (Agerpres). — Întîlnirea 
internațională de box dintre echipele 

IR. P. Bulgaria și R. P. Polone, desfă
șurată la Sofia, s-a încheiat în mod 
surprinzător cu victoria gazdelor cu 
scorul de 6—3 (meciul a cuprins 9 ca
tegorii).

Iată rezultatele tehnice : Koțev 
(R.P.B.) dispune la puncte de Czempik 
(R. P. Polonă) ; Georgiev (R.P.B.) pier
de la puncte la Jadiczek (R. P. Polo
nă) ; lunakov (R.P.B.) pierde la puncte 
la R’.bski (R. P. Polonă) ; lankov 
(R.P.B.) bate la puncte pe Rutkovski 
(R. P. Polonă) ; Kiriakov (R.P.B.) pier
de prin abandon la Kasprszik (R. P. 
Polonă) ; Atanasov (R.P.B.) dispune la 
puncte de Siodla (R. P. Polonă) ; Djo- 
nev (R.P.B.) bate la puncte pe Kucz- 
niak (R. P. Polonă) ; Stamboîiev 
(R.P. B.) învinge la puncte pe Dragau 
(R. P. Polonă) ; Hristov (R.P.B.) cîștigă 
prin abandon la Jedrejewski (R. P. Po- 
țonă).

Tineri atleți europeni care se afirmă...
Din cauza timpului nefavorabil și 

startul atleților a cam întîrziat în acest 
an. Totuși, în primele întreceri nume
roși atleți europeni au obținut rezul
tate remarcabile. La înălțime, de pildă, 
o serie de atleți de pe continent sar 
frecvent peste 2,10 m. După ce polo
nezul Czernik a trecut de două ori 
ștacheta înălțată la 2,15 m, iugoslavul 
Andjelkovici a obținut un nou record 
al țării sale într-un concurs desfășu
rat în R.F.G., cu 2,12 m. O mare spe
ranță la înălțime se anunță tânărul 
cehoslovac Hubner, care a trecut peste 
ștacheta înălțată la 2,11 m. Un rezul
tat bun a realizat și sovieticul Kutianin 
din Tașkent care, deși nu prea tînâr 
pentru această probă (26 ani), a intrat

DE PE TERENURILE DE FOTBAL
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Patru înotători români
Ia „Trofeul celor 7 coline" de la Roma

Așa cum am mai anunțat, și în acest 
an țara noastră va fi reprezentată la 
tradiționalul concurs de înot de la 
Roma dotat cu „Trofeul celor 7 co
line". La întrecerile ce sînt progra
mate în piscina olimpică din capitala 
Italiei în zilele de 28 și 29 iunie vor 
lua startul 4 înotători români : bra- 
siștii Vasile Costa și Anghel Sopte- 
reanu, specialistul nostru nr. 1 al pro
belor stilului liber, Vladimir Moraru, 
și spatistul Tiberiu Serbau.

în „elita" săritorilor, cu performanța 
de 2,12 m.

Și pentru că sîntem la capitolul să
riturilor, să trecem la... prăjină. Ur
mașul lui Penti Nikula se anunță tînă
rul finlandez Mustakari (19 ani), care 
cu 4,95 m a realizat un nou record 
de juniori al Scandinavici.

Rezultate remarcabile s-au înregistrat 
și în probele de alergări. Polonezul 
Maniak a egalat recordul Poloniei pe 
100 m (10,2) rezultat obținut și de vest- 
germanul Metz. Pe 1 000 in Tumler și 
Panzer (ambii R.F.G.) au „mers" 
2:20,6, respectiv 2-20,9; pe 3 000 m 
iugoslavul Vazici a corectat recordul 
țării sale, realizînd timpul de 8:02,2.

Cîteva rezultate bune au putut fi 
notate la aruncări și în special la su-

is*

> .•

• Astăzi este așteptată să sosească 
în țară reprezentativa de tineret a 
R. D. Germane la polo. Oaspeții vor 
susține prima partidă din cadrul tur
neului pe care îl întreprind în țara 
noastră joi, la Cluj, în compania unei 
selecționate locale. Sîmbătă 26 iunie 
(la Tg. Mureș) și duminică 27 iunie 
(la București) jucătorii germani vor 
avea ca parteneri de întrecere forma
ția de tineret a României.

liță. Finlandezul Kinunen a aruncat 
81 m la suliță, întrecîndu-1 pe campio
nul olimpic Nevala (80,04 m). Urma
șul sulițașului sovietic Lusis se anunță 
a fi tînărul Baluiev din Ivanovo, care 
a realizat recent 79,32 m. Și aruncăto
rul de ciocan Beyer (R.F.G.) a început 
sezonul cu două rezultate promițătoa
re. Medaliatul de bronz la Tokio a 
aruncat 65,79 m și 66,18 m.

★
SACRAMENTO. Ludwik Danek a 

realizat cea de a patra victorie în 
turneul pe care l-a întreprins în S.U.A. 
La ultimul concurs el a aruncat dis
cul 62,80 m, învingînd pe Weill 61,26 
m, Babka 58,80 m și O'Brien 58,60 m. 
Alte rezultate: 5000 m: Scott (N. Ze- 
elandă) 13:50,6; 120 yarzi garduri : 
Lindgren 13,7; ciocan : Bwke 66,91 
m; greutate : Mc Grath 18,96 m.

★

La Berkeley (California) s-au dispu
tat campionatele universitare de atle
tism ale S.U.A. Iată cîteva din prin
cipalele rezultate înregistrate: 3 mile 
Doug Brown 13:40,2; 220 yarzi Erai 
Homec 21:1,10; 880 yarzi Farell
1:48,1; înălțime Castello 2,10 m.

★

PARIS. Pentru a doua oară în de
curs de trei săptămîni campionul eu
ropean Claude Piquemal a alergat 
distanța de 200 m în 20,5 sec. — 
record al Franței. Alte rezultate: 
Duriez 14,0 la 110 m garduri; Macquet 
81,94 m la suliță; Piquemal 10,3 la 
100 m.

In actualitate

„Europenele" de caiac-canoe
în prezent se fac intense pregătiri 

în vederea campionatelor europene de 
caiac-canoe care, după cum se știe, 
se vor desfășura între 11 și 15 august 
pe apele lacului Snagov, din apro
pierea Bucureștiului. Echipele de mun
citori și tehnicieni lucrează la reamena- 
jarea pistei de concurs și la construirea 
unui turn special de arbitraj. De ase
menea. se vor construi tribune fixe în 
apă, montate pe piloni, pentru a se 
oferi condiții mai bune de vizibilitate 
spectatorilor și s-au întins cabluri noi 
de balizare a pistei. Acum se lucrează 
la instalațiile necesare cronometrajului 
electric. în programul „europenelor" 
figurează 9 probe de caiac și 3 de ca
noe pentru bărbați și 3 probe de caiac 
rezervate fetelor. Paralel cu „europe
nele" seniorilor se dispută întrecerile 
„Criteriului european" al juniorilor.

La competiția de la Snagov și-au 
anunțat participare* peste 20 de țări: 
U.R.S.S., Suedia, Danemarca, R. F.

Răsfoind presa de peste hotare

Probleme ale sportului universitar în Franța
Spicuim din ziarul »THE OBSER

VER' (Londra).
„O revoluție extraordinară se pe

trece In sportul francez. Ministrul 
francez pentru problemele tineretu
lui și sportului, Maurice Herzog, a 
anunțai zilele trecute că în următorii 
cinci ani va fi cheltuită impresionan
ta sumă de peste 75 milioane lire 
sterline pentru dezvoltarea sportului 
francez și că sportul la niveml uni
versitar ar putea deveni „treptat o- 
bliqatoriu". Dl. Herzog se află In po
ziția fericită de a putea miza direct 
pe binecuvîntarea președintelui de 
Gau/Ie și a primului ministru Pom
pidou. ambii considerați ca iubitori 
ai sportului. Prestiqiul sportiv fran
cez se potrivește de minune cu vi
ziunea președintelui de Gaulle, de 
creare a unei Fran/e virile, sănă
toase și tinere.

O experiență interesantă a fost 
realizată la Universitatea din I-ille, 
în nordul Franței. Rectorul Uni
versității. Debeyre, a introdus in mod 
ilegal sportul obliqatoriu în planul 
de studii al universității. Fiecărui 
student i s-a cerut să participe la 
cel pufin 20 de antrenamente spor
tive intr-un an, in orice sport, la 
alegere. Fără un „carnet' dovedind 

Germană, R. D. Germană, Franța, 
R. S. Cehoslovacă, Italia și altele.

Sportivii români se numără printre 
favoriții campionatelor. Cu ocazia mon
dialelor disputate în 1963 la Jaice (Iu
goslavia), sportivii români au cucerit 
G titluri de campioni mondiali și euro
peni și primul loc pe națiuni. Lotul 
echipei noastre pentru „europenele" 
de la Snagov numără 80 de se'recțio- 
nabili, în frunte cu campionii mondiali 
V. Nicoară, H. Ivanov, A. Vernescu și 
cunoscuții sportivi S. Ismailciuc, AI. 
Iacovici, A. Sidorov, A. Igorov, Elena 
Lipalit etc.

înaintea acestei competiții ei își vor 
verifica posibilitățile cu ocazia cam
pionatelor țării 10—11 iulie (Snagov) 
și prin participarea la o serie de con
cursuri internaționale programate îu 
R. P. Polonă, R. D. Germană, U.R.S.S. 
și Danemarca.

(Agerpres)

participarea Ia antrenamentele ce
rute, studenții nu slnt primiți la 
examene.

Un purtător de cuvînt al Ministe
rului pentru problemele tineretului 
și sportului ne-a spus : „Rezultatele 
acestei experiențe au fost Încunu
nate de un deosebit succes. Deși e- 
xistâ oarecare opoziție din partea 
Ministerului Educației, a unor cer cur.' 
intelectuale și chiar și a Sindicala 
lui studenților trancezi, obligativi
tatea sportului este considerată bi
nevenită".

Am rămas cu impresia că, poate, 
studenții de la universitățile france
ze slnt oarecum lipsiți de condiții 
favorabile pentru practicarea sportu
lui în școală, din care cauză pri
mesc cu bucurie sportul obligatoriu 
la universitate.

Există 21 de universități în Franța 
cu aproximativ 300 000 studenti. Dl. 
Laboureau, care conduce sportul u- 
niversitar, ne-a spus: „Este limpede 
că în universități există talente spor
tive care nu au fost folosite nici
odată".

ȘTIRieREZULTATE»ȘTIRI«REZULTATE*ȘTIRI«REZULTATE

lată o fază de la recentul meci Norvegia — Iugoslavia, din preliminariile 
campionatului mondial de fotbal, Încheiat cu neașteptata victorie a 
norvegienilor: 3—0. Portarul iugoslav Skorici, plonjează zadarnic în 
intîmpmarea balonului trimis cu putere de norvegianul Seeman, care 

deschide scorul
Foto: Norwayphoto

„CUPA ORAȘELOR TÎRGURI" la 
fotbal și-a câștigat în ultimii ani o 
mare popularitate. De Ia 10 formații 
câte au luat startul în prima ediție 
(1956—58), numărul lor a ajuns acum, 
în a VH-a ediție, la 46 ! Finaliste în 
această întrecere sînt astăzi două for
mații cunoscute: Juventus Torino și 
Ferencvaros Budapesta, care-și dispută 
întâietatea pe terenul echipei italiene 
și, în mod firesc, avantajul este de 
partea gazdelor. în caz de egalitate și 
după prelungiri, finala se va rejuca...

Cîștigătoareie finalelor 
1958 : Barcelona—Londra 2—2
1960 : Barcelona—Birmingham

0—0
1961 : Roma—Birmingham 0—0
1962 : Valencia—Barcelona

6—2 

6—0și

4—1
2—0

îi
Și

1—1Și
1963 : Valencia—Dinamo Zagreb

2—1 și
1964 : Real Saragossa—Valencia 2—1

ÎN CADRUL etapei a 9-a a cam
pionatului unional de fotbal, Lokomo
tiv Moscova a întrecut formația S.K.A. 
Odessa cu scorul de 2—0, iar Zenit 
Leningrad a pierdut în mod surprin
zător cu 2—3 partida cu Pahtakor 
Tașkent.

în clasament conduce Torpedo Mos
cova cu 14 puncte, urmată de Ț.S.K.A.

2—0

cu 12 puncte, Spartak Moscova și 
Șahtior Donețk cu câte 11 puncte. Cam
pioana de anul trecut, Dinamo Tbilisi, 
se află pe locul 7 cu 9 puncte.

„Tour de l’Avenir" ediția a V-a
LIEGE, 22. — Cea de a III-a etapă 

a „Turului Franței" pentru amatori 
(„Tour de l'Avenir"), disputată marți 
între orașele belgiene Eupen și 
I.iege, pe un traseu cu multe urcu
șuri, s-a încheiat cu victoria italia
nului Monti care a acoperit 130 km 
în 3h 36:57. în același timp cu învin
gătorul au sositși rutierii Vreken (Bel
gia), B. Guyot (Franța), Anni (Italia), 
Beker (Polonia) și Valencici (Iugo
slavia).

Primul dintre cicliștii români a fost 
Ludovic Zanoni, cronometrat cu 
timpul de 3h 37:35. C. Dumitrescu șt 
C. Ciocan au fost înregistrați cu 3h 
39:41, N. Ciumele și Gh. Suciți cu 
3h 43:38, iar Gh. Bâdără și Em. Rusii 
cu 3h 51:17.

în clasamentul general individual 
continuă să conducă Petfgen (R. F. 
Germană}, urmat la 15 secunde de 
francezul Claode Guvot. în cnrsă au 
mai rămas 105 concurenți. Sosiți du
pă închiderea timpului de control,

LONDRA
Recordmanul mondial Ron Clarke 

șl-a anunțat participarea la cam
pionatele internaționale de atletism ale 
Angliei, programate in zilele de 9 șl 10 
iulie pe stadionul White City din Lon
dra. Clarke va participa în proba de 
3 mile, alături de o altă celebritate a 
fondului internațional, Tuloh (Anglia), 
campion european la Belgrad și învin
gător la Jocurile Britanice. Federația 
engleză a anunțat că l-a invitat să par-

au fost eliminați alergătorii Gh. Mol- 
doveanu, Widera (Polonia), doi ci
cliști austrieci și doi rutieri suedezi. 
Austriacul Hiebi a abandonat

Etapa 
pe rula

a IV-a se dispută miercuri 
Jambes—Roubaix (147,5 km).

★

început cea de a 52-a edițieIeri a _
a „Turului Franței" pentru . profesio
niști. 230 de concurenți au luat star
tul în prima semietapă, K61n—Liege 
(149 km), cîștigată de belgianul Rik 
van Looy cu timpul de 4h 06:49 care 
a învins la sprint un piuton de 100 
de alergători.

A doua semietapă disputată conția- 
cronometru pe echipe la Liege (22,5 
km) a revenit formației franceze 
Geminiani—Louviot. Timpul de Ia e- 
chipe nu afectează clasamentul in
dividual. Etapa a Il-a are loc miercuri 
pe ruta Liăge—Roubaix (200 km). 

tlcipe în proba de 3 mile și pe campio
nul olimpic la 5 000 m plat, americanul 
Bob Scliul.

LENINGRAD
Intr-un concurs de atletism desfășurat 

recent la Leningrad, Tatiana Scelkanova 
a sărit 6,42 m la lungime — cea mai 
bună performanță mondială a anului.

TOKIO
Organizațiile sportive din Japonia au 

publicat recent o serie de date statistice 
oficiale privind Jocurile Olimpice de ta 
Tokio. In bilanțul recent Întocmit s-a 
constatat că aproape 2 milioane de bi
lete au fost vin ciute pentru diferitele 
competiții. Cel mal mare număr de spec
tatori a fost înregistrat la atletism : 
519 632. Urmează IH clasament fotbalul, 
eu 484 245 spectatori și natația — 154 318. 
Cifra oficială a sportivilor participanțl 
este de 5565 din 95 de țări. Printre altele, 
s-a stabilit că întrecerea de maraton a 
fost urmărită de 1 190 000 spectatori, că 
au fost editate în timpul Jocurilor Olim
pice 310 800 afișe șl că s-au consumat în 
competiția de tir 453 790 cartușe.

Turneul de la Wimbledon
Pe o vreme schimbătoare, cu dese 

întreruperi cauzate de ploaie, turneul 
de la Wimbledon și-a luat startul în 
ambele probe de simplu: masculin 
și feminin. Pînă acum nu s-a înregis
trat nici o surpriză de proporții, ex
cepție fiind poate brusca revenire în 
formă a englezului Mike Sangster, 
care l-a eliminat pe Froehling (S.U.A.) 
cu 6—4, 6—2, 18—16. Alte rezultate 
mai importante din primul tur: Kock 
(Brazilia)—Bowrey (Australia) 6—1, 
8—6, 3—6, 6—2; Richey (S.U.A.)— 
Kalogheropoulos (Crecia) 6—4, 6—4, 
3—6, 6—3: Stolle (Austr.)—Egorov 
(U.R.S.S.) 6—3, 6—4, 7-5; Bungert

ISTANBUL
Turul ciclist internațional al Mării 

Marmara a continuat cu desfășurarea 
etapei a 4-n -. Canakkale — Biga (100 
km), care a fost cîștigată de vest-ger- 
manul Giinther Poschke în 3h 10:02. In 
clasamentul general conduce Rifat Calis- 
kan (Turcia).

CONCURSUL OE CICLISM DE LA TULA
MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 

desfășurat un concurs inter- 
de ciclism pe pistă cu par- 

alergătorilor din Ungaria, 
și R.S.F.S. Rusă. Proba de 
(60 ture) a fost cîștigată de

Tuta s-a 
național 
ticiparea 
România 
semi fond 
maghiarul Bicskay, cu 63 puncte, ur
mat de compatriotul său Lang cu 48 
puncte. Pe locul 3 s-a clasat ciclis
tul român Vasile Burlacu cu 39 p.

(R.F.G.)—Palafox (Mexic) 4—6, 6—3, 
6—2, 1-6, 6-3; Ralston (S.U.A.)— 
Richardson (S.U.A.) 5—7, 15—13,
9—7, 6—2; Lai (India)—Merlo (Ita
lia) 6—0, 6—2, 6—1; Lundquist (Sue
dia)—McDonald (N. Zeelandă) 1—6, 
6—3, 6—2, 6—4; Barclay (Franța)— 
Rodriguez (Chile) 6—4, 7—5, 3—6, 
12—10: Lejus (U.R.S.S.)—McMilla (A- 
frica de sud) 6—1, 3—6, 6—3, 6—4; 
Hewit (Austr.)—Parker (S.U.A.) 6—3, 
6—1, 6—0. Și două rezultate de Ia 
simplu femei: Christine Tinman (An
glia)—Silvana Lazzarino (Italia) 6—fl, 
6—0; Maria Bueno (Biazilia)—Vinnie 
Shaw (Anglia) 6—3, 6—2.
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