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In zrua de 28 iunie 1965 a avut loc ședin
ța plenară a Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Român.

Plenara a examinat proiectul de Consti
tuție a Republicii Socialiste România, ce a 
fost întocmit de Comisia pentru elaborarea 
Constituției, aleasă de Marea Adunare 
Națională.

Plenara și-a exprimat în unanimitate a-

cordul cu proiectul de Constituție subli
niind că prevederile proiectului reflectă în 
mod just transformările ce au avut ioc în 
țara noastră, în procesul de construire a 
orînduirii socialiste.

Organele și organizațiile de partid, pre
cum și organele de presă au sarcina dea 
asigura larga dezbatere a proiectului de 
Constituție de către oamenii muncii.

n întîmpinarea Congresului partidului

iPORTIYH, PRINTRE FRUNTAȘI
țlte, maiestuoase, asemeni 
păsări uriașe, le zărim In 

i lungi, pe aleile astal- 
Sln^ combinele care 

esc argintiu in razele 
"Sluși. Firesc, mintea asocia- 
•<. mî tablou o altă cu- 
. A aurului. Aurul nesilr- 
>r ianuri de griu ale cim- 
■ patriei noastre.
a uzinele „Semănătoarea" 
lapitală domnește atmosfe- 
asionantă a Întrecerii so
ite. Sectoarele, secțiile, 
izile, echipele se află In 
cere pentru Îndeplinirea 
iepășirea angajamentelor 
: in cinstea celui de al 
ra Congres al partidului, 
există muncitor sau tehni- 
care să nu fie angrenai, 

mai adăuga că fiecare se 
intr-o Însuflețită Întrecere

el însuși. Nu este o figură 
stil. Fiecare caută în aces- 
zile să se depășească, să

a Alexandru și Catrine! Folea
cingătoare in concursul

<<e tenis de masă
de masă or-

cu 
de 
te 
realizeze azi mai mult decii 
ieri, iar miine mai mult decii 
azi.

De un frumos prestigiu in 
rindul tovarășilor lor de muncă 
se bucură — am constatat acest 
lucru chiar Ia locul de pro
ducție — sportivii uzinelor 
..Semănătoarea". Pe mulți din
tre ei i-am intilnit intr-un tur 
al sectoarelor, făcut in „plasa" 
vijelioasei extreme a Rapidu
lui de altădată, economistul Io
nică Bogdan. Principal anima
tor al mișcării sportive, nea Io
nică „li știe" pe mai toți spor
tivii din uzină. lată-ne in fața 
strungului Iui Șteian Rădules
cu. Recunoscut in echipa de 
fotbal — participantă in cam
pionatul orășenesc — 
centru atacant foarte 
„Fane", slăbiciunea Iui nea fo
nică, este fruntașul 
„mecanic șef". De curlnd el a 
realizat două valoroase inova
ții. Amîndouă inovațiile. Ște
fan Rădulescu le-a închinat ce
lui de al IV-lea Congres al 
partidului.

ca un 
eiic.ace.

secției

Printre fruntașii in Întrecerea 
socialistă se numără și boxerii 
Gh. V asile, care mai zilele tre
cute i-a dat destul de mult de 
furcă, la faza de zonă, cam
pionului republican Ion Dinu și 
M, Ailenii. Amlndoi ne-au de
clarat că au citit cu deosebită 
atenție proiectele de Directive 
ale celui de al IV-iea Congres 
al partidului și că marea lor 
dorință este ca, in cinstea Con 
greșului, prin rezultatele pe 
care ei le vor obține în pro 
ducție să-și ciștige un loc pe 
panoul fruntașilor.

Voleibaliștii Vasile Dumitra 
che și Nicolae Pelin, maestru 
al sportului la parașutism Va- 
sile Sebe, handbalistul Ciorea- 
nu Nedelcu, fotbaliștii Stefan 
Rădulescu, Nicolae Fieraru, Ion 
Dascălu și C-tm Ciobanu, bo
xerii Gh. Vasile și M. Ailenii, 
iată doar citeva din numele ce
lor care la locul de muncă o- 
narează titlul de sportiv, ailin- 
du-se, prin remarcabilele lor 
rezultate obținute in procesul 
de producție, in primele rln- 
duri ale intrecerii socialiste.

Presa centrală publică astăzi
PROIECTUL CONSTITUȚIEI 
REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA
Azi, pe stadionul Dinamo

RUGBI: București - Praga

icarsul de tenis
.zat de comisia de specialitate 
ireștî în cinstea celui de-al 
?a Congres al partidului a reu- 
pe unii dintre cei mai buni 
tori din Capitală în frunte cu 
Strele emerite ale sportului 
ia Alexandru și Ella Constan- 
ieu. întrecerile au fost inte- 
ite și s-au încheiat cu vic- 
Le Măriei Alexandru (simplu 
ați), catrinel Folea (simplu 
*i). Viorica Ivan (simplu ju
re) si Ion Panait (simplu ju- 
i). Iată clasamentele și cîteva 
linte : simplu bărbați, gr. I: 
îndeanu, 2. Maria Alexandru, 
elu Păun ; gr. a Il-a: 1. Ella 
stantinescu, 2. Silviu Dumi- 

3. Cărmăzan ; turneul final 
iî 1. Maria Alexandru cu Sîn- 
iu ?2, Ella Constantinescu 
Dumitriu 2—0, 2. sindeanu cu 
Constantinescu 2—0, Dumi- 

0—2, 3. Ella Constantinescu— 
litriu 2—0 ; simplu femei: 1. 
'inel Folea, 2. V. Jandrescu, 
p. Zaharia, 4. M. Jandrescu ; 
piu junioare, sferturi de fi- 
•â:; Cristina Mușat — Constanța 
,u ”*■■•'•5-semifinale: V. Ivan — 

-T 2—0, R. Toma — E. Cio- 
(u ^2—1, finala : V. Ivan — R. 
ia 2—0; simplu juniori : 1. I. 
iait, 2. Costache, 3. N. Da
is.
iștigătorii au primit cupe și 
tome, iar următorilor clasați 
;-au decernat diplome.

MARIUS POPESCU

< „ Sportivii bucureșteni, profitînd de o
- - ușoară adiere de vînt, au continuat în-
* * trecerile de iahting pe lacul Herăstrău
- ► în cadrul campionatului Capitalei

Foto : F. Romoșan

ANGAJAMENTUL NOSTRU
Activiștii, antrenorii și spor

tivii din asociațiile și cluburile 
regiunii Crișana s-au angajat ca 
în cinstea celui de al IV-lea 
Congres al partidului să realize
ze, printre altele, următoarele 
obiective :

• 900 de „duminici cultural- 
sportive", în cadrul cărora vor 
participa peste 50 000 de tineri 
și tinere.

• Organizarea unor mari 
competiții în care mii de tineri 
se vor întrece la fotbal, atle
tism. volei, orientare turistică, 
handbal, șah etc.

• ia vederea popularizării u- 
nor ramuri sportive, în zilele de 
11 și 18 iulie se vor organiza 
interesante demonstrații la dis
ciplinele cele mai îndrăgite în 
regiune.

• 150 000 de participant la 
de 

vară a
întrecerile marii competiții 
masă a Spartachiadei de 
tineretului.

• înființarea a 35 de 
de inițiere pentru copii 
niori, la atletism, fotbal, bas
chet, natație, haltere, handbal 
etc, care vor cuprinde peste 
2 000 de copii.

centre 
?i ju-

• Cu ocazia a două con
cursuri de alpinism, la Vadul 
Crișultii se va fixa o placă co
memorativă cu inscripția „Con
gresul al IV-lea al P.M.R.“.

• Iubitorii sportului din re
giunea noastră vor amenaja, 
prin muncă patriotică, peste 300 
de terenuri sportive simple.

Și acum ,,Cupa“

Campionatul o dată încheiat, toate pasiunile se 
ncentrează în jurul „Cupei” : Dinamo București, 
oaspăta campioană pe 1964—1965 și deținătoarea 
upei R.P.R.", Rapid București, C.S.M.S. Iași, 
iința Cluj, Dinamo Pitești, Progresul București, 
ttalul Tîrgoviște și A.S A. Tg. Mureș își vot 
sputa trofeul aflat în clipa de față în vitrina 
ihului din șoseaua Ștefan cel Mare.
în programul anunțat a intervenit o 
rgoviște și Dinamo București au căzut 
' să se dispute în Capitală, astfel că 

miercuri este următorul :
BUCUREȘTI : Metalul Tîrgoviște—Dinamo București 
ipută pe stadionul Dinamo, cu începere de la ora 17,15).
TÎRGOVIȘTE : Dinamo Pitești—Rapid București.
BRĂILA : C.S.M.S.—Progresul București.
(C^J^EDOARA : A.S.A. Tg. Mureș—Știința Cluj.
Toate meciurile vor începe la ora 17,15 pentru a se lăsa 
ap eventualelor prelungiri.
Așa cum am mai anunțat, în caz de egalitate după 90 de 
nute de joc, meciurile se vor prelungi eu două reprize a 
e 15 minute ; dacă egalitatea persistă și la sfîrșitui a 120 
nute, se va califica formația de categorie inferioară sau, 
că echipele sînt de aceeași categorie, în semifinale va juca 
îipa cea mai tînără, vîrsta calcuiîndu-se în ani, luni și zile.
Programul semifinalelor, care se vor disputa la 4 iulie, va fi 
is la sorți joi 1 iulie, ora 12, la sediul F.R. Fotbal.

Astăzi, pe stadionul din Ștefan cel Mare — de 
la orâ 18 — se va disputa întîlnirea internațio
nală amicală dintre rugbiștii români și cehoslovaci. 
De data aceasta, echipele vor juca sub denumi
rea de selecționate ale orașelor București și Pra
ga.

1N DESCHIDERE : MECIUL .VETERANILOR"
înaintea partidei internaționale București — 

Praga, spectatorii prezenti astăzi — la ora 16,45 — 
în tribunele stadionului Dinamo vor avea prilejul 
să urmărească o partidă care retine atentia prin 
ineditul ei: meciul „veteranilor". Foștii inter
naționali își vor da astăzi întîinire pe gazonul 
stadionului după multi ani de întrerupere a ac
tivității competitionale. Vom revedea astfel ju
cători mai vîrstnici ca Ion Tudor, Nelu Popa, 
Vespremeanu, Ascanio Damian, Costică Dinescu, 
Gogu Sfetescu etc., precum și rugbiști care 
și-au luat „rămas bun" de la... buturi mai de cu- 
rînd : Pircălăbescu, Buda, Blegescu, Marinacbe, 
Ilie Ion, Cristoloveanu, Cosmănescu, Groman, 
Radu Veluda și alții.

La școala viitorilor scrimeri
In partea finală a lecției —« 

ușoare asalturi cu partener. Mai 
întîi cu antrenorul ; apoi eu 
site un coleg (sau colegă), după 
preferințe. Atelierul este asemă
nător unui zumzet de albine. 
Albinele acestea harnice sînt vii 
itorii scrimeri de performanță.

Antrenorul și-a consultat cea
sul. Ora s-a încheiat. Floretele 
frumos rînduite, sînt puse la 
odihnă în rasteluri. Micii tră-

deprindere însușită greșit lasă 
amprenta asupra întregului pro
ces de instruire. Omul din mar
ginea planșei, antrenorul, știe 
bine acest lucru. Exigența lui 
este deci justificată.

După lucrul la manechin, cî- 
teva fandări în fața oglinzii. Poți 
să vezi cu... ochii tăi, dacă lu
crezi „ca la carte". Poți să te 
corectezi mult mai ușor. Fețele 
micilor sportivi sînt broboane de 
sudoare. Nimeni însă nu mani
festă plictiseală, nimeni nu se 
uită la ceas. Fără lucrul la o- 
jlindă, nu se poate.

Sala de scrimă de la stadio
nul Tineretului. Oră de „atelier" 
cu micii trăgători ai Școlii spor
tive de elevi nr. 1. Antrenor prof. 
Cornel Pelmuș (rețineți: unul 
și același cu fostul campion al 
țării la floretă și sabie...). „A- 
tetienil" cuprinde 30 de mici 
sportivi care, deocamdată, des
cifrează „abc‘-ul scrimei, al flo
retei îndeosebi. 30 de băieți și fete 
intre 10 și 13 ani, 30 de perechi 
de ochi vioi care urmăresc în 
liniște explicațiile antrenorului: 
cum se execută 
pas fandare, un 
manechin.

Sînt elemente 
exersate, o dată, 
nenumărate ori. (Cine mai poate 
să știe exact?). în fond, asta-i 
scrima! Trebuie să lucrezi con
tinuu, să repeți neîncetat 
exercițiu, o mișcare, pînă ce 
formezi deprinderi corecte.

TIBERIU STAMA
o fandare, un 
salt fandare la

care au fost 
de două ori,de

schimbare : Metalul 
de acord ca meciul 
programul definitiv

U.UJW W.U.VJ

ACTIIAUTATIA SPORTlW I
l
l
l

ambele zile

GRUNAU

I
I
I
I
I

J

compus din 
Gbizela Ba

Mîine, ta ora 8.39, la baza hipică din cartierul Floreasca 
se dă startul în prima probă a campionatului republican de 
pentatlon modern — călăria. Ia zilele următoare vor avea 
loc întrecerile de scrimă (joi), tir (vineri), natație (sîmbătă) 
și cros (duminică).

• TURNEU DE SELECȚIE PENTRU JUNIORI 
LA TENIS DE MASA

COSTICĂ RUSU 
președinte al consiliului regio

nal ai UCFS — Crișana

In vederea ..Criteriului european de juniori" Ja tenis de 
masă (Praga. 12—15 iulie), miarți și miercuri va avea loc in 
București un concurs de selecție cu participarea urmă
torilor juniori : Dumitriu. Păun, frații Simandan. cărmăzan. 
Iulian, Simin și a junioarelor : Sălăgeanu, Ivan, Crișan, Veis, 
Touia, Dinu și Ciobanu. Competiția începe in • • -
de la ora 17.

• CAiACIȘTH Șl CANOIȘT1I LA PSKOV Șl
Astăzi urmează să plece în U.R.S.S. un lot 

Elena Lipalit, Ema Mihăilescu, Adriana Kalinin, 
lint, Dumitru Alexe, Calabicicv, Cozlov și Frumușanu. Dele
gația este însoțită de antrenorul S. Teodorof. Sportivii români 
vor participa la concursul internațional programat, sîmbătă 
și duminică, la Pskov.

Vineri, un alt lot de caiaciști și canoiști va pleca la 
Griinau, unde vor lua startul la concursul internațional.

• MÎINE, PRIMA PROBA A CAMPIONATULUI DE 
PENTATLON MODERN

fConfjauare in pag. a 2-a) ,

un
îți
O

I 
I

Pe urinele cicliștilor
La concursul internațional de la 
București vor 
din ~ ”
gia,

POPAS LA... BUCUREȘTI

Intre două drumuri — o depla
sare efectuată în U.R.S.S. și una 
în R. D. Germană pentru trei 
concursuri — pistarzii au făcut 
un scurt popas la... București. 
Am reușit, totuși, în acest mic 
interval de timp, să stăm de vorbă 
cu antrenorul Ștefan Lemîndroiu, 
care ne-a vorbit despre... trecut 
și viitor.

— în Uniunea Sovietică — ne-a 
spus el — cei 7 cicliști (E. Băr- 
bulescu, M. Popescu, D. Popovici, 
V. Burlacu, S. Duță, C. Baciu și 
D. Paaaitescu) au luat parte la 
două concursuri, primul la Ir
kutsk și al doilea la Tuia, în 
compania alergătorilor maghiari 
și sovietici. în primul — pe velo
dromul de lemn (500 m) de la 
Irkutsk — Dan Popovici s-a cla
sat pe locul 6 la viteză. El putea 
ocup»a locul II, dar a fost jenat 
în mod evident de unul dintre 
adversari (i s-a tăiat calea) și a 
fost obligat să se sprijine cu mîna 
de el pentru a nu intra pe iarbă. 
La Tuia (velodrom de beton, 333 
m), V. Burlacu a ocupat locul III 
la cursa cu adițiune de puncte, 
iar echipa de urmărire a obținut 
4:54,2. în general, am observat 
în aceste două concursuri un ar
bitraj mai larg, care permite con- 
curenților să evolueze... ,,bărbă- 
tește“, precum și faptul că fără o 
mare experiență a concursurilor 
internaționale nu poți izbîndi, in
diferent de rezultatele pe 
le-ai obținut acasă.

Acum ne pregătim 
în R.D.G.; unde vom 
trei întreceri. După 
10—11 iuîie, vom da
examen în fața publicului nostru.

concura sportivi
R.S.C., R.P.B., R.P.P., Bel-
R.D.G. și U.R.S.S.

INTERVIU CU UN... 
ABANDONAT

care

să plecăm 
concuna la 

aceasta, la 
un dificil

Emil Rusu, unul dintre membrii 
echipei noastre în „Tour de l’A- 
venir", s-a întors acasă. După 
cum se știe, el a abandonat. Iată 
ce ne-a declarat :

„Eu și Bădără am abandonat 
fiindcă în etapa a iV-a ne-am 
pierdut pe munte încă din primii 
kilometri. Să recunosc : am mers 
slab Da jumătatea cursei ni s-a 
atras atenția să ne urcăm în ma
șină pentru că am pierdut prea 
mult tirnp și am ieșit din control. 
N-am vrut la început fiindcă spe
ram să refacem ceva din terenul 
pierdut, dar după vreo 40— 50 km 
ne-am dat seama că nu mai a- 
veam nici o șansă șl ne-am urcat 
în mașină. Gh. Moldoveanu a ie
șit din control fiindcă nu se 
,.si mțea" bine pe munte. Despre 
Dumitrescu nu cunosc nimic, fi
indcă nu mai eram în caravană 
eînd a abandonat. Cur?a este 
foarte grea, îndeosebi pentru fap
tul că traseul are în fiecare etapă 
o sumedenie de urcușuri care; 
chiar dacă nu sînt prea mari, ta 
sufocă atunci cind nu ești obiș
nuit. Pentru a face față In „Tour 
de l’Avenir" este nevoie de o pre
gătire specială pe munte, trebuie 
să ai materialul necesar șj să cu
noști bine regulamentul. De pildă, 
în această cursă nu se dă bici
cletă de schimb. Daeâ al spart 
primești roată, iar dacă al de
fecțiune mecanică, un cadru pe 
care-ți atașezi roțile. Traseul 
fece din oraș în oraș, are multe 
viraje scurte, linii de tramvaie și 
alte asemenea „obstacole" care, 
dacă nu ești obișnuit, te dezo
rientează".



Coltul antrenorului

De ce alît de puține goluri de la distanță 
în meciurile feminine de handbal?...

Concursul republican
al copiilor

în concepția modernă a handbalului în 
li aruncările la poartă de la distanță 
joacă un rol deosebit de important. Ele 
nu pot fi suplinite nici prin diferite com
binații, circulații sau scheme, oricit de 
bine concepute sau spectaculoase ar fi 
ele, și nici prin cele mai subtile și vir
tuoase procedee, prin care s-ar urmări 
finalizarea de pe semicerc. Numai randa
mentul sporit al jucătorilor de la 9 m 
poate asigura echilibrul ofensiv și poate 
crea premisele tactice pentru un joc de 
atac variat și eficient.

în această privință echipele noastre fe
minine, — spre deosebire de cele mascu
line — sînt extrem de deficitare. Ulti
mele evoluții din turneul final al cam
pionatului au scos în evidență, pe lingă 
altele, și această carență a handbalului 
nostru feminin. Pînă și jucătoarele, odi
nioară renumite și temute ca excepțio
nale realizatoare de la distanță, se pare 
că s-iau lăsat contaminate de o anumită 
psihoză, care — în numele principiului 
„asigurării mingii" (greșit interpretat) — 
le inhibă, le inspiră teamă (în loc de 
prudență), reținere (în loc de chibzu
ință) și ezitare (în loc de hotărîre). Ra
rele excepții (Ana Boțan, A. Szbkd, C. 
Dumitrescu, A. Leonte, A. Nemeț etc.) 
nu schimbă prea mult această situație, 
devenită — din păcate — generală.

De unde provine și cum poate fi re
mediată această stare de fapt ?

Confuzia c?e noțiuni și greșita înțele
gere a lucrurilor, pornite dintr-o slabă 
pregătire teoretică, generează comple
xele despre care am vorbit mai sus. Tre
buie știut că „disciplina tactică”, prin
cipiul „asigurării mingii" și o serie de 
alte principii, reguli și cerințe nu în
grădesc cu nimic personalitatea jucă
toarelor, gîndi’-ea, fantezia, inspirația sau 
inițiativa lor creatoare ; ele pretind doar 
să nu se risipească mingile ! Ele nu li
mitează numărul aruncărilor la poartă 
și nu impun restricții cu privire la dis
tanța de aruncare, momentul execuției, 
alegerea procedeului etc.

Cunoscîndu-și perfect posibilitățile, 
jucătoarea poate și trebuie să acționeze 
prompt și îndrăzneț, urmărind pe calea 
cea mai’sigură, scurtă și simplă, obți
nerea randamentului maxim ! Neexistînd 
Insă suficientă încredere în forțele pro
prii și pierzînd obișnuința de a marca 
de la distanță, jucătoarele scot din cate
goria „situațiilor favorabile" pe cele ce 
li se oferă, în timpul jocului, dincolo de 
semicercul de 9 m și... pasează, fen- 
tează, driblează etc. A dispărut plăcerea, 
dorința și satisfacția de a da gol de la 
distanță, după cum aproape nimeni nu 
mai vădește pasiune pentru a deveni o 
realizatoare specialistă în aruncăr\Le sur
prinzătoare, puternice și precise.

Cu aceasta am ajuns, credem, ia cau
zele principale, care trebuie căutate în 
lacunele și greșelile care încă persistă 
în procesul de instruire.

Jucătoarele tinere (numai rareori sufi
cient de înalte, robuste și puternice) nu 
au beneficiat niciodată ’ de influențele 
handbalului în 11 ; tehnica și forța lor 
de aruncare sînt unilateral dezvoltate, 
îngust specializate și adaptate dimen
siunilor terenului redus. Aceasta nu vrea 
să fie o pledoarie pentru reînființarea 
campionatului de handbal în 11, ci doar 
un îndemn de a antrena aruncarea la 
poartă — din cînd în cînd — și pe te
renul mare !

în majoritatea cazurilor se acordă prea 
puțină atenție dezvoltării forței generale 
și specifice (de aruncare) sau, cel puțin, 
nu se perseverează. Se apelează numai 
foarte rar la metodele moderne ale an
trenamentului de forță-viteză și tot atît 
de rar se adaptează asemenea metode la 
cerințele specifice ale handbalului în 7. 
Antrenamentul propriu-zis de „aruncare 
la poartă” este de obicei prezent în 
toate planurile de pregătire. Dar cum 
se efectuează ? Din păcate, de cele mai 
multe ori în mod empiric și superficial, 
neadecvat condițiunilor concrete de joc : 
fără adversari (pasivi, semiactivi sau ac
tivi) ; fără sarcini precise ; fără pre
tenția de a executa corect procedee noi 
și variate ; fără un conținut tactic ; 
fără a solicita din partea jucătoarelor 
să gîndească. să judece și să aibă preo
cupări pentru specularea punctelor vul
nerabile ale adversarelor.

Dar, „lanțul slăbiciunilor*4 nu se între
rupe aici. Se comit și unele erori tac
tice, care duc la scăderea randamentului 
jucătoarelor de la 9 m. Din punct de 
vedere tactic individual, ele nu reușesc 
să distingă clar poziția lor față de ad
versară, să sesizeze din timp situația de 
pe teren și posibilitățile lor proprii de a 
arunca la poartă : a) de departe, fără 
ca adversara să poată împiedica sau 
jena execuția, sau b) din imediata apro
piere a adversarei. Pentru fiecare din 
aceste situații, desigur sînt necesare ela
nuri diferite și procedee de aruncare 
deosebite. Cu toată spontaneitatea de 
care dispune o jucătoare, pregătirea în 
timp util a aruncării și hotărîrea cu care

se efectuează, vor fi întotdeauna deter
minante asupra efectului ei.

în sfîrșit, alte cauze care micșorează 
capacitatea de realizare de la distanță 
a jucătoarelor de 9 m, pot fi o greșită 
așezare tactică (prea apropiată de ad
versar), și o concepție eronată (pe care 
o preconizează unii antrenori), prin care 
se cere o circulație continuă și excesiv 
de rapidă (a tuturor jucătoarelor și a 
mingii). Aici, consecința este scăderea 
coeficientului de precizie și siguranța 
în mînuirea mingii, pierderea direcției 
porții și a caracterului ofensiv-agresiv 
al atacului și, în final, scăparea momen
tului prielnic de a arunca la poartă.

Cert este că toate aceste cauze, cît și 
altele neenumerate aici, formează un fel 
de cerc vicios, care neapărat trebuie 
,,spart“ undeva, dacă vrem ca handbalul 
nostru feminin să iasă din impasul in 
care se găsește în momentul de față. 
Antrenorii și jucătoarele trebuie să chib- 
zuiască și ’să treacă la fapte. Ceea ce 
am prezentat în acest material ca lipsuri 
trebuie să devină, în Cel mai scurt timp 
„punctul forte“ al echipelor noastre !

prof. FR. SPIER
antrenor

1. 
2.
3.
4.
5.

La școala
(Ui mare din pag. 1)

gători își schimbă echipamentul. Fiind
că lecția nu a iuat sfîrșit. Pentru o altă 
oră — lucru afară pe terenul din 
fața sălii, alergări, exerciții de gim
nastică și jocuri sportive. Antrenorul 
nu și-a încetat nici el rolul. Și-a schim
bat numai atribuțiile. II vedem, pe 
rînd, starter la cîteva probe de sprint, 
arbitru de fotbal și de volei, de bas
chet și de handbal. Abia după aceea 
profesorul Pelmuș ne stă la dispoziție...

— Ăsta-i de fapt secretul muncii 
unui antrenor de scrimă, care lucrează 
cu copiii: ca, pe lingă lecția pro- 
priu-zisă, să facă și puțină joacă. Nu
mai așa ne atragem elevii, îi ajutăm 
să-și însușească cu mai mult interes 
(și plăcere, desigur) elementele din 
tehnica acestui sport.

Prof. Pelmuș răspunde de secția de 
scrimă a Școlii sportive de elevi nr. 1 
din toamna anului trecut. îl întreb cu 
ce bilanț își încheie acest an școlar.

—• Bilanțul poate fi apreciat ca sa
tisfăcător. In octombrie am început 
lucrul cu 102 elevi, recrutați din cîteva

Duminică dimi
neața, pe o vreme 
buni 150 din miile 
luat startul la di-

splendidă, cei mai 
de copii care au 
ferite etape ale concursului lor re
publican, s-au întrecut în finală la 
Poiana Brașov. Am asistat la între
ceri dîrze, spectaculoase, de un bun 
nivel tehnic, care au arătat preocupă
rile antrenorilor pentru o muncă de 
calitate cu cei mai mici dintre atleți.

Rezultate înregistrate: FETE: triat- 
1: El. Mîrza (SSE I Buc.) 269 p 
m — 8,2, lungime — 5,19, greu- 
— 8,44); G. Raicu (SSE Bacău) 
p; M. Micu (Constructorul Buc.) 
p; triatlon II: El. Rusu (SSE Cluj) 
p (60 m — 8,6, înălțime — 1,30,

Ion
(60
tate
251
248
227
mingea de oină — 44,36), M. Dumi- 
trache (SSE I Buc.) 221 p, M. Stă- 
nilă (reg. Buc.); 4x60 m: SSE Ploiești 
31,1, SSE I Buc. 31,5, SSE Cluj 31,6;

BĂIEȚI : triatlon I: I. Sferlea (SSE 
Beiuș) 263 p (60 m — 7,8, lungime — 
5,56 m, greutate — 11,45), S. Vigu 
(SSE Cluj) 251 p., S. Păsulă (Banatul) 
243 p; triatlon II: P. Kolf (Banatul) 
248 p (60 m — 8,3, înălțime — 1,49, 
mingea de oină — 72,95), C. Basarab 
(Banatul) 227 p, H. Arghir (SSE II 
Buc.) 222 p; 4x60 m: SSE Cluj 29,3, 
SSE I Buc. 29,4, SSE II Buc. 29,8.

In urma desfășurării celor șase probe 
din program, clasamentul general al 
întrecerilor are următoarea înfățișare: 
1. SSE Cluj 36 p, 2. SSE 1 Buc. 32,5 
p, 3. Banatul 24,33 p, 4. SSE II Buc. 
18 p, 5. SSE Ploiești 16 
Beiuș 9 p, 7. SSE Brașov 
reg. București și Viitorul 
10. SSE Bacău 5 p. etc.

p, 6. SSE
7,50 p, 8.
Buc. 6 p,

C. GRUIA, 
coresp. reg.

campionilor 
regional
A treia ediție
Cupei campionilor 

regionali" a reunit 
opt dintre cele mai 
bune echipe de oină 
întrecerile desfășurate 
nică pe stadionul din ___ ___
în evidență buna pregătire a formați 
participante.

Echipele au fost împărțite în două sc 
Intîlnirile au avut loc sistem tun 
(tur-retur) formațiile clasate pe prii 
loc disputîndu-și întîietatea, în d< 
jocuri, pentru desemnarea echipei ci 
gătoare a competiției. In prima se 
cele mai echilibrate jocuri le-au furni
C. P.B. și Avîntul Frasin, bucurești 
reușind să cîștige grupa respectivă, 
cealaltă serie eu fost trei echipe de fc 
sensibil egale. Avîntul Valea Roșie (r 
București), mult schimbată în bine 
cînd conducerea antrenamentelor a f 
preluată de instructorul Dumitru 1 
pescu, a obținut victoria în fața fos 
deținătoare a trofeului, Biruința G1 
răești (reg. Bacău), la capătul unor p 
tide deosebit de spectaculoase. Dinai 
București a cîștigat toate meciurile, t 
în tur a fost la un pas de a părăsi 
renul învinsă în fața echipei Avîn 
Valea Roșie, pe care a depășit-o cu r 
mai un punct. în finala competiției s- 
calificat C.P.B. și Dinamo. Prima echii 
mai omogenă și practicînd un joc suț 
rior la „prindere", a reușit să-i întrea 
pe dinamoviști, care la „bătaie" au f< 
în majoritate prinși și „jucați la mijlo< 
Rezultatele : 11—8 (tur) pentru C.P.B.
9—9 (retur). Echipa C.P.B., care a cuce 
trofeul, a folosit următoarea -• >rmați<
D. Bărbieru, V. Tudorancea, I. Dedi
M. Radu, I. Anton, M. Pușpană, 
mitrescu, I. Ciobanu, V. Ghișa, C.** '
și I. Bacău. Antrenor : Alex. Rafailesc 
Pentru locurile 3—4 s-au întîlnit Avînt 
Frasin și Avîntul Valea Roșie. Cu t 
plus de voință și precizie în apăra: 
Avîntul Frasin a învins cu 12—9.

Cele mai competente arbitraje au fo 
prestate de C. Căpățînă (Buzău), I. Pet 
(Galați) șj I. Nedelcu (Constanța).

din țara noas 
sîmbătă și du 
Mangalia au s

înfăti-

Concursuri, clasamente, recorduri
• După meciu

rile ultimei etape 
clasamentul cam
pionatului republi
can de polo are 
următoarea

Dinamo Buc. 
Steaua Buc. 
Crișul Oradea 
Știinta Cluj 
Rapid Buc.

6. C.S.M. Cluj
7. I.C. Arad
8. Mureșul Tg. Mureș
9. Voința Cluj 

10. I. Linii Timiș

Iată și 
tanțe : 4 
și Steaua 
Crișul — 
— Dinamo București.

• Concursul de sărituri de la tram
bulină, desfășurat sîmbătă și dumi
nică la ștrandul Tineretului în cadrul 
etapei I a campionatului republican, 
a desemnat următorii campioni de 
cluburi și asociații sportive: Clubul 
sportiv școlar — juniori cat. I : N- 
Speriosu 100,12 p; copii cat. 1: C- 
Nedelcu 94,72 p; copii cat. a Il-a: 
R. Grama 76,38 p; junioare cat. a 
Il-a: Natașa Teodorescu 56,04 p; fe
tite cat. I: Dacia Schileru 68 p; fetițe 
cat. a Il-a: Irinel Popescu 69,83 p; 
Progresul: juniori cat. I : M. Mun- 
teanu 108,30 p; juniori cat. a Il-a: 
J. Treistaru 92,58 p; copii cat. I: I. 
Ilieș 90,27 p; junioare cat. I: Măriuca 
Isăcescu 93,37 p,- junioare cat. a Il-a:

programul
iulie: Rapid — I.C. Arad
— Voința Cluj ; 8 iulie : 

Rapid; 11 iulie: Steaua —

ultimelor

Rodica Ghiulea 66,85 p; S.S.E. nr. 1: 
junioare cat' a Il-a: Rodica Popescu 
84,54 p; fetițe cat. a Il-a: Anca Ha- 
giescu 69,12 p-

• La Tg. Mureș, în cadrul campio
natului de înot al orașului, A. Covaci 
de la Mureșul a stabilit un nou record 
republican în proba de 100 m lluture 
juniori cat. a Il-a: 1:08,2, față de 
1:09,1 cît era vechiul record deținut 
tot de el.

Concursul de Înot, desfășurat 
zilele trecute la ștrandul Tineretu
lui In cadrul etapei I a campiona
tului republican, a constituit, prin 
numărul mare al participantilor, 
un frumos succes. în iotograiie, 
un aspect din proba de 100 m flu
ture junioare, una din cele mai 
disputate curse ale concursului.

Foto : P. Romoșan

Participantele Ia „interregionalele" campionatelor de calificare
Au fost desem

nate și se cunosc 
toate echipele cam
pioane regionale 
care, între 2 și 4 
iulie, vor lua parte 
a întrecerii pentrula faza pe zone 

calificarea în categoria A. Iată-le mai 
jos, grupate pe zonele în cadrul că
rora se vor întîlni. Primele echipe, la 
fiecare regiune, sînt campioanele 
masculine, iar între paranteze cele 
feminine.

I) Hunedoara: Metalul Hunedoara, 
(Știința Miercurea); Banat: I. C. Arad 
(Sănătatea Arad); Argeș: Sănătatea 

Cîmpulung Muscel (Ș.S.E. Rm, Vîl-

cea); Oltenia: Știința Craiova (Sănă
tatea Tg. Jiu).

II) Maramureș: Progresul Șom- 
cuța Mare (Victoria Sighetul Mar- 
mației); Cluj: Știința Politehnica Cluj 
(Știința Dej); Crișana: Cooperatorul 
Șimleul Silvaniei (Știința Oradea); 
Mureș A. M.: Banca Tg. Mureș 
(Ș.S.E. Tg. Mureș).

III) Bacău: Viitorul Bacău (Țesă
tura „8 Martie" Piatra Neamț); Iași: 
Rulmentul Bîrlad (Politehnica Iași); 
Suceava: Fulgerul Suceava (Confec
ția Botoșani); Galați: Constructorul 
Galați (Constructorul Brăila).

IV) Brașov: Muncitorul Cristian 
(Știința Brașov); Dobrogea: Hidro-

tebnica Constanța (Ș.S.E. Constanța); 
Oraș București: Știința (Tricotajul 
roșu); reg. București: Unirea Bucu
rești — Sfatul popular regional (U- 
nirea București — Sfatul popular re
gional).

TR. IOANIȚESCU

Se apropie de sfîrșit
finala campionatului
republican pe echipe

ARAD 27 (prin te 
lefon de la trimisu 
nostru), cu dou 
runde înainț(JȚ'\d 
sfîrșit, Const *o 
rul București 
luat un substanța 
avans de puncte î 
fața celei de a dou 
clasate, Electronici 
Șahiștii de la Con 
structorul au 
cîștigat două 
ciuri: 4%—lVa

Știința Cluj și 3Va—2% cu Progresul (d 
notat că Ciocîltea a fost învins de Puș 
cașu).

Iată alte rezultate din rundele a 4-. 
și a 5-a: Crișul Oradea — Știința Timi 
șoara 3%—2Va, Electronica București- 
Autorapid Craiova 3—3, Petrolul Ploieșt 
— Progresul București 3%—2Va, ȘtilnțJ 
Timișoara — petrolul ploiești 3—3, cri 
șui Oradea — Autorapid Craiova 3%—2Va 
Electronica București — 
3%—2 Va. Prin acest ultim 
tronica a trecut pe locul 
ment.

Iată ordinea finalistelor,
rea a 5 runde: Constructorul 21%, Elec
tronica 17, Știința Cluj I61/a, Crișul H.%, 
Petrolul 14, Știința Timișoara 13,t > 
greșul 12, Autorapid 11%.

O. S. T. A
prezintă la

me 
me
ci

Știința,, Viu 
rezultat Elec 
doi în clasa

după disputa-

T. RADULESCU

viitorilor
școli de 8 ani și medii din cuprinsul 
raionului. Trei săptămîni mai tîrziu, 
după trecerea normelor de control (sub 
formă de alergări, săritură în lungime 
de pe loc și cu elan) n-au mai rămas 
decît jumătate. Apoi, în februarie, la 
primul colocviu practic, o nouă triere, 
o a doua selecție... Cu acești 30 de 
copii merg mai departe, în anul II. 
Sper să realizez ceea ce mi-am 
propus.

— Adică?...
— Să aduc în 3—4 ani, primii flo- 

retiști în finalele de juniori ale țării. 
Am cîteva elemente de certă perspec
tivă. Dintre fete — Doina Momi, 
Viorica Draga, Florica Radu și Vir
ginia Veloiu, dintre băieți — Ștefan 
Ioniță, Ion Alexandru, Adrian Ghinuș. 

acest 
locuri

— Ce vă face să anticipați 
salt, de la inițiere, la primele 
în campionatul republican ?

— Mai întîi, faptul că am reușit 
să fac o foarte riguroasă selecție. Așa

■ ■■

cum am amintit, n-am ținut în secție 
nici un element care nu prezenta „afi
nități" cu scrima. I-ați văzut doar. Rîv- 
na lor echivalează cu aceea a marilor 
campioni. Apoi — înțelegerea pe care 
o am din partea conducerii unor școli 
de cultură generală (de 8 ani nr. 
175, 8, 24 și medii „Aurel Vlaicu", 
„Gheorghe Lazăr" și „Dr. Petru 
Groza"), a părinților. Aceștia din urmă 
ne vizitează destul de des și își ma
nifestă satisfacția pentru ceea ce văd... 
In fine — sprijinul larg al Școlii 
sportive de elevi nr. 1, prin noua 
conducere? (n.n. director prof. Ion 
Popleșanu) interesată ca toate secțiile 
să aibă condiții și posibilități de creș
tere și de afirmare.

Iată atîtea motive care mă în
deamnă să pun în valoare toată ca
pacitatea mea de muncă...

Aș adăuga .— cunoscîndu-1 pe tână
rul antrenor — nu numai capacitatea, 
puterea de muncă ci și priceperea, 
experiența și mai ales entuziasmul I

Teatrul de vară „23 August4*

joi 1 și vineri 2 iulie 1965, ora 20
un

CONCERT -SPECTACOL
cu

GIGI MARGA 
DOINA BADEA

GEORGE BUNEA 
WILLI DONEA 

TOMA POPESCU
Șl 

VASILE TOMAZIAN

'Acompaniază cvintetul de muzică ușoară „București"
Toate locurile sînt numerotate

Biletele se vînd la casa O.S.T.A., Cal. Victoriei 68-70, 
telefon 13.53.75, și în serile concertelor la casele Teatrului de 

vară „23 August".



DIN CARNETUL CRONICARULUI
Tactica și disciplina

au fost uitate
C.S.M.S. și Farul au rămas în cate

goria A. Aceasta a fost fi ținta celor 
două echipe care își legase speranțele 
de cele două puncte puse în joc du
minică. Meciul era deosebit de impor
tant fi de aceea latura spectaculară, 
calitatea, au fost lăsate (de ce, totuși?) 
pe plan secund. Dar ceea ce am văzut 
a fost sub așteptări în privința jocului 
în sine. Dar să ne oprim asupra cîtorva 
aspecte din meci.

1. Mai bine de 80 de minute focul 
a aparținut CSMS-ului, care a domi
nat categoric. Totuși ieșenii, cu chiu 
cu vai, au reușit un meci egal. De ce? 
Feti ' a că in afara participării celor 
doi fundași laterali la acțiunile ofen-

echipa este complet descoperită 
capitolul tactică. Unii jucători nu 

""respectă indicațiile dinainte de meci. 
Matei și Stoicescu joacă individual 
și... pe toane. In meciul de duminică 
cine a vrut și cine nu a vrut a plecat 
la înaintare, deșt careul constănțenilor 
era supraaglomerat. Sînt greșeli de o- 
rientare, de tactică, nepermise pentru 
fotbaliști de categoria A.

2. Matei a fost o speranță pentru 
mulți specialiști și spectatori. Jucător 
talentat, el își irosește însă forțele cu 
lucruri mărunte, cu artificii, driblinguri 
inutile In plus este mereu nemulțu
mit de deciziile arbitrului! Duminică 
a ratat și o lovitură de la 11 metri. 
Și nu este pentru prima dată. Aceasta 
înseamnă că Matei mai are încă rnulța

CAMPIONATUL DL FOTBAL S-A ÎNCHEIAT

Concursurile Pronosport 
continuă

Duminică 27 iunie s-a încheiat una 
din cele mai palpitante ediții a cam
pionatului nostru de fotbal.

Ca în fiecare an și de data aceasta în 
sezonul de vară, concursurile Pronosport 
continuă. Deosebirea, foarte importantă 
pentru participanți, constă în aceea că 
față de anii trecuți, cînd programele 
de concurs din sezonul de vară cuprin
deau meciuri din alte țări, ale căror 
echipe nu erau cunoscute, în această 
vară vom avea programe de concurs 
cu meciuri din țara noastră.

Acest lucru este posibil datorită spri
jinului pe care îl acordă Federația Ro
mână de Fotbal, care a luat măsura să 

_organizeze o competiție care va permite 
includerea meciurilor în programele de 
concurs. Chiar dacă programele de con
curs din sezonul de vară nu vor cu
prinde meciuri în care se vor întîlni cele 
mai bune echipe din țară, ele vor avea 
meciuri cu echipe cunoscute.

Firește, programele de concurs vor 
cuprinde și unele meciuri internaționale 

■Y-ț meciuri foarte importante din fot
balul nostru, cum sînt finala ,,Cupei 

< R.P.R.’? sau finala campionatului de ju
niori .

★
In atenția participanților

Se atrage atenția participanților 
că meciul XII. C.I.L. Gherla-Laro- 
met, tipărit pe fluturașii și afișele 
concursului Pronosport nr. 27 din 4 
iulie a.c., se înlocuiește cu meciul 
LAROMET—C.I.L. GHERLA.
In atenția participanților din 

CAPITALA LA SISTEMELE 
LOTO-PRONOSPORT

Incepînd cu data de 1 iulie 1965, sediile 
casieriilor plătitoare de premii din Ca
pitală sînt următoarele :

1. Raionul Lenin ag. 1—12 bd. Gh. 
Gheorghiu-Dej 10 (fost bd. 6 Martie), ca
sieria 11.

2. Raionul T. V. ag. 2—35, bd. Repu
blicii 52, casieria 21.

3. Raionul 30 Decembrie eg. 3—18, str. 
13 Decembrie 6, casieria 31.

4. Raionul 16 Febr. ag. 4—12, str. Bre- 
zoianu 26, casieria 41.

5. Raionul 23 August ag. 5—22, șos. M. 
Bravu Bloc E 1, casieria 51.

6. Raionul 1 Mai, ag. 6—9, str. Llzeanu 
colț Ștefan cel Mare bloc 30, casieria 61.

7- Raionul N. Bălcescu, ag. 7—5, Magis
trala Nord-Sud Mărășești colț cu Șerban 
Vodă, casieria 71.

8. Raionul Gr. Roșie, ag. 3—8, cal. Gri- 
viței nr. 130, casieria 81.

Tot cu aceeași dată, cîștigătorii din 
Capitală pot să-și ridice premiile (indi
ferent de valoarea lor) timp de 45 zile de 

- la data tragerii sau concursului numai 
Aâ casieria din raionul unde au jucat, zil

nic între orele 11—14, 15—18, cu excepția 
duminicilor și sărbătorilor legale.

Cu această ocazie, se reamintește că 
plata cîștigurilor prin miandat poștal < 
se face în următoarele cazuri :

a) cîștigătorii care au jucat în alte 
regiuni ;

b) cîștigătorii care au indicat ca a- 
dresă, unitatea militară.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport. 

de învățat, chiar cum se execută un 
11 m.

3. Ambele echipe au dovedit o pu
tere de luptă exemplară. In ciuda 
căldurii sufocante s-a alergat mult, 
s-a muncit enorm, incit tricourile au 
trebuit să fie strașnic stoarse la 
sfîrșitul meciului. Dar în focul luptei 
pentru cele două puncte unii jucători 
au uitat de sportivitate, ca de pildă 
Pleșa, Stoicescu, Ologu, Costin, Ștefă- 
nescu și V. Popescu. Ultimii doi „re- 
marcîndu-se" chiar din acest punct de 
vedere. După ce Manciu a plonjat și 
a prins mingea jos, Popescu și Ștefă- 
nescu au continuat să-l atace, lovindu-l 
pur și simplu cu piciorul. Urmarea: 
Manciu, lovit la genunchi, n-a mai pu
tut relua jocul, fiind înlocuit în minu
tul 38. Iată lucruri asupra cărora an
trenorii trebuie să reflecteze serios.

C. ALEXE

Două aspecte...
• Gestul conducerii secției de fot

bal de la U.T.A. — suspendarea pe 
timp nelimitat a lui Țîrlea, Igna și 
Comisar — a surprins. Mulți dintre 
iubitorii de fotbal din Arad l-au con
siderat ca o imprudență, care ar fi 
putut să afecteze randamentul dat de 
către echipă. „Eh, ziceau ei, N. Du
mitrescu este un antrenor tînăr! N-are 
experiență și nu apreciază bine lu
crurile". Pe teren, în jocul cu Mine
rul Baia Mare, atu-ul principal al 
arădenilor a fost tocmai tinerețea 
lor, ambiția de a deveni. Toți cei 
promovați au alergat fără să se me
najeze măcar o clipă. Ca un argu
ment concret pentru susținerea acestei 
afirmații, notez faptul că Cromeli 
(Minerul Baia Mare) a fost obligat 
de adversarul său să alerge atît de 
mult încît a făcut o criză de ficat 
spre sfîrșitul primei reprize. Contri
buția tinerilor la jocul echipei lor 
n-a fost doar de domeniul elanului. 
Axente — un adevărat piston pe 
mijlocul terenului — a înscris cel de 
al doilea gol (min. 34) ca urmare a 
unei execuții tehnice lăudabile.

• Sasu, aidoma unui fluture ce 
încearcă să ajungă la focarul lumi
nos al unei lămpi, s-a zbătut mult 
în preajma porții gazdelor dar n-a 
reușit decît o singură dată să înșele 
vigilența acestora. Privindu-1 cum se 
frămîntă, mă gîndeam că e greu să 
faci singur ceea ce trebuie să facă 
patru. Scriu aceasta pentru că cei
lalți colegi de linie — Drăgan, Soo, 
Czako, mai ales — potrivit unei vechi 
metehne, în deplasare stau „cuminți", 
nu fac mai nimic. Și Drăgan e un ju
cător cu multiple posibilități...

P. VALENTIN

Aceasta nu contează?
Sînt multe elemente care contribuie 

la realizarea unui bun spectacol fot
balistic. Firește, în primul rînd con
tează jocul celor două echipe sau mă
car al uneia din ele. Disciplina jucă
torilor constituie, de asemenea, un 
factor important, iar arbitrajul — mai 
e necesar să subliniem ? — este și el 
unul din motivele pentru care plecăm 
mulțumiți sau nemulțumiți de la sta
dion.

ADAM (ȘTIINȚA CLUJ) ÎN FRUNTEA GOLGETERILOR
18 GOLURI : Adam (Știința Cluj) 

— 2 penaltiuri.
16 GOLURI : Sfîrlogea (Știința Cra

iova).
14 GOLURI : N. Naghi (Dinamo 

Pitești) — 1 pen., Ene II (Dinamo 
București) — 2 pen.

13 GOLURI : Dridea I (Petrolul) - 
4 pen., Frățilă (Dinamo Buc ).

12 GOLURI : I. Ionescu (Rapid) - 
1 pen.

11 GOLURI: Țîrlea (UT.A.) — 3 
pen.

10 GOLURI : Haidu (Dinamo Bucu
rești).

9 GOLURI : Gane (Steagul roșu).
8 GOLURI : Creiniceanu (Steaua), 

Stoenescu (Dinamo Pitești) — 1 pen., 
FI. Voinea (Steaua), Badea (Petrolul), 
S. Avram (Steaua), Constantin (Stea
ua) — 1 pen.

7 GOLURI: Soo (Minerul) — 1 
pen. Codreanu (Rapid) — 1 pen., Pîr-

Dacă acestea sînt elementele prin
cipale, nu înseamnează însă că pe 
celelalte le putem socoti cantități ne
glijabile. Cum ar fi, de pildă, aspectul 
vestimentar al jucătorilor.

Ați fost duminică la cuplajul de pe 
stadionul „23 August"? In cazul acesta 
ați fost plăcut surprinși, ca și noi, 
de jocul prestat în prima repriză și în 
primele minute după pauză de fotbaliștii 
de la Crișul. In schimb, echipa din 
Oradea a dezamăgit prin felul cum a 
fost echipată. Nu este admisibil ca o 
echipă de categoria A să se prezinte 
în fața publicului într-un echipament 
decolorat, nepus la punct, care lăsa 
impresia — să ni se ierte expresia fo
losită — că e de căpătat. La antre
namente poate fi folosit un echipament 
oricît de vechi. In meciuri însă echi
pele au alte obligații. Față de public 
și față de ele însele: echipamentul 
trebuie să fie în bună stare, curat, căl
cat, cu numere vizibile pe tricouri 
etc.

J. B.

P. S. Și semnatarul acestor rînduri 
este în situația de a-și face autocritica: 
în cronica de ieri n-am arătat că fot
baliștii de la Crișul au deschis scorul 
în min. 10 al celei de a doua reprize, 
adică în min. 55 de joc, greșind în fe
lul acesta în arătarea scorului de la 
pauză : 0—0.

DE LA CRAIOVA...
Cer scuze cititorilor noștri că tre

buie să încep scurta completare a 
cronicii de la Craiova cu o precizare. 
Ultima frază a reportajului de ieri 
trebuie citită astfel: „Și NIMIC IM
PORTANT nu s-a mai petrecut pe te
ren pînă la fluierul arbitrului...". 
Dintr-o eroare de transcriere a cro
nicii telefonate a apărut „Și nici un 
incident nu s-a mai petrecut..." for
mulare contrară realității pentru că 
— de fapt — scoaterea de pe teien a 
lui Eftimie (în urma unei lovituri 
INTENȚIONATE a lui Ioniță) a tăcut 
ca pînă la sfîrșit meciul să nu mai 
aibă nici pe departe caracterul unui 
spectacol fotbalistic, redueîndu-se la o 
dispută a nervilor, la un șir de nere- 
gularități mai mari sau mai mici. 
Avem convingerea că cele petrecute 
la Craiova vor fi discutate de către 
federație și că măsurile nu vor în- 
tîrzia.

O impresie proastă ne-a făcut-o și 
comportarea unei părți a spectatori
lor. Trecem peste faptul că încă de la 
intrarea pe teren echipa Progresul a 
fost întîmpinată cu un val de huidu
ieli (pentru simpla „vină" că... era 
programată să joace cu Știința în a- 
cest meci decisiv pentru craioveni!) 
și ne oprim asupra unor aspecte con
damnabile ca proferarea a tot felul 
de insulte la adresa oaspeților și mai 
ales „bombardarea* jucătorilor bucu- 
reșteni cu pietre și sticle sparte. După 
ce antrenorul Titus Ozon a căzut vic
timă acestui ciudat fel al unor „supor
teri* craioveni de a-și manifesta sim
patia (!) pentru echipa locală (el s-a 
ales cu adinei tăieturi pe spate și pe 
braț), aceleași megafoane care îna
inte de meci transmiteau apeluri în
flăcărate spectatorilor pentru ,încu- 

călab (Dinamo București), Eftimie 
(Știința Craiova), Sasu (Minerul).

6 GOLURI : Biikosi (Farul) — 1 
pen., Chivu (U.T.A.)-

5 GOLURI : Voica (C.S.M.S.), Vor- 
nicu (C.S.M.S) — 3 pen., Pavlovici 
(Steaua), Necula (Steagul roșu), Da
mian (Crișul), Stoicescu (C.S-M.S.) — 
1 pen., Goran (Steagul roșu), D. Po
pescu (Progresul), Moldoveanu (Petro
lul).

4 GOLURI : Cuperman (C.S.M.S.), 
Ologu (Farul), Kraus (Rapid), Sacaci 
III (Crișul), Iancu (Progresul) din care 
un gol pentru C.S.M.S-, Năftănăilă 
(Steagul roșu), Ivansuc (Știința Cluj), 
V. Alexandru (Știința Cluj) — 1 pen., 
C- Ionescu (Dinamo Pitești), Drăgan 
(Minerul), O. Popescu (Dinamo Bucu
rești), Onea (Știința Craiova), Donciu 
(U.T.A.), Ivăncescu (Steagul roșu) — 
3 pen., E. Petru (Dinamo Buc.), Io
niță (Progresul) — 3 pen., Harșani 
(Crișul). 

rajarea" Științei au transmis cu un 
sfert de oră înainte de minutul 90 a- 
peluri la calm și disciplină. Tardiv, 
foarte tardiv.

Probabil, microfonistul și-a amintit 
că pentru un caz similar terenul din 
Iași a fost recent suspendat. Tardiv, 
foarte tardiv...

RADU URZICEANU

Antrenorul B. Marian
despre meciul de la Cluj

Ieri dimineață, antrenorul Bazil 
Marian ne-a răspuns la cîteva între
bări privind meciul de la Cluj dintre 
Știința și Steaua, pe care l-a urmărit 
în calitate de observator federal:

—■ Pot spune că mai frumos de
cît meciul din campionat a fost jo
cul echipelor de veterani. Publicul 
l-a „gustat" din plin, datorită execu
țiilor tehnice frumoase, sportivității 
în care s-a jucat. Jucătorii de azi de 
la Știința Cluj și Steaua ar putea să 
învețe ce înseamnă respectul față de 
adversar de la cei care au jucat în 
deschidere.

— Cum s-a comportat Știința 2
— fn jocul echipei studențești nu 

s-au văzut de loc, spre deosebire de 
meciul disputat duminica trecută In 
Capitală cu Progresul, trăsăturile jo
cului modern. S-a jucat mai puțin 
constructiv șj combmativ, și chiar 
mai puțin ofensiv, deși se aștepta un 
fotbal de calitate. Studenții au avut 
doar patru ocazii de gol, dar nu prea 
au tras la poartă. De altfel, golul lor 
a fost marcat din penalti. Se pare 
că Știința a dorit să obțină victoria 
cu orice preț și de aceea jucătorii 
au fost foarte nervoși, irascibili, de 
unde numeroasele acte de nesportivi- 
tate (intrări tari, periculoase, ati
tudini anti-joc) în care s-au „remar
cat" Adam, Marcu, V. Alexandru și 
Clmpeanu. Spre cinstea lui, publicul 
a dezaprobat acest joc.

— Și Steaua ?
— S-a comportat mai calm, folo

sind așezarea 1—4—3—3 cu Constan
tin — coordonator — la mijlocul te
renului și a contraatacat periculos. 
A avut mai multe ocazii decît Ști
ința, dar Voinea s-a întrecut pe el 
însuși, ratîndu-le una cite una... 
Cred că antrenorii echipei bucureș- 
lene ar trebui să se ocupe în mod 
special de Voinea, să-l învețe cum 
se lovește balonul în mod corect, să 
fie mai lucid în fazele de finalizare 
etc. Păcat că și unii jucători de la 
Steaua au depășit limitele sportivi
tății, angrenîndu-se în jocul Științei. 
Printre ei, M. Georgescu, D. Nicolae 
și Chiru, care și-au lovit adversarii 
și S. Avram, pe care meciurile bune 
reușite în ultima vreme se pare că 
l-au îngîmfat peste măsură. Arbitrul 
Stavru Nicolau — Constanța a dat 
multe decizii inverse, n-a fost auto
ritar cu jucătorii. După părerea mea, 
penaltiul dat în favoarea Științei a 
fost complet imaginar, lntrucît nu se 
comisese nici o infracțiune. Cred că 
l-a dictat în compensație, pentru a 
liniști publicul. Pe scurt, un meci 
cum... n-aș dori să mai văd. Am pro
pus ca jucătorii care și-au lovit ad
versarii să fie sancționați.

3 GOLURI : Sziics (Crișul), Tufan 
(Farul), Bretan (Știința Cluj), Baboie 
(Progresul), N. Georgescu (Rapid), Su- 
ciu (Știința Cluj), Balint (Farul), Ma
tei (C.S.M.S.) - 2 pen-

2 GOLURI : Mureșan (Știința Cluj) 
— 1 pen., M. Voinea (Progresul), 
Nunweiller IV (Dinamo Buc.), Floruț 
(U.T.A.), Pantea (U.T.A.), David 
(Steagul roșu), D. Ene (Dinamo Pi
tești), David (Dinamo Pitești) — 1 
pen-, Pîrvuleț (Știința Cluj), Mateianu 
(Progresul) — 1 pen., Neșu (Știința 
Cluj), Cîrciumărescu (Știința Craiova), 
Dragomir (Petrolul), Țurcan (Dinamo 
Pitești), Igna (U.T.A.), Comisar 
(U.T.A.), Halagian (Minerul), Iacob 
(Crișul), Vasilescu II (Știința Craiova), 
Hașoti (Steagul roșu), Al. Constanti- 
nescu (Progresul), Oblemenco (Rapid), 
Bacoș (Crișul), C. Dan (Rapid).

1 GOL : Năsturescu (Rapid), Dinu 
(Rapid), Stancu (Farul), Donca (Mi
nerul), Mocanu (Petrolul), Pînzaru

— La început a fost... „ra- g 
■ pid", apoi „accelerat" și în cele | 
Idin urmă a devenit... „perso

nal". |

(Minerul), Szabo (Știința Cluj), Pa- 
honțu (Petrolul), Anton (Știința Cra
iova), Szekeli (Minerul) :— 1 pen., Ște- 
fănescu (C.S.M.S-), Negrea (Steaua), 
Tîlvescu (Farul) — 1 pen., Mihai (Cri
șul), Ujvari (Minerul) — 1 pen., U- 
droaica (Progresul). Neacșu (Farul), 
Czako I (Minerul), Nunweiller VI (Di
namo București), Danileț (C.S.M.S.), 
Jamaischi (Rapid), D. Munteănu (Pe
trolul), Selimeși (Steagul roșu), Dumi- 
triu (Rapid), Marcu (Știința Cluj), 
Țîrcovnicu (Dinamo Pitești), Milea 
(C.S.M.S.), Șoangher (Farul), Mănescu 
(Farul), C- Radu (Dinamo Pitești), 
Axente (U.T.A.), Cacoveanu (Minerul).

AUTOGOLURI : Cosma (Progresul)
— pentru Petrolul, Florea (Petrolul)
— pentru Dinamo București, Vornicu 
(C.S.M.S.) — pentru Progresul, Jenei 
(Steagul roșu) — pentru Crișul, Staicu 
(Minerul) — pentru U.T.A., Vaida 
(Minerul) — pentru U.T.A.

S-au înscris în total 448 de goluri-
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Rezultate de valoare mondială 
la atletism
9 CUPA EUROPE!: OLANDA SI ELVEȚIA CALIFICATE IN 

SEMIFINALE
• DUPĂ RECORDUL LUMII LA 4x1500 M
• RON CLARKE DIN NOU ÎNVINS
• BILL MILLS - RECORD MONDIAL PE 6 MILE

La Enschede (Olanda) în ca
drul preliminariilor „Cupei Euro
pei* la atletism echipa Olandei a 
obținut primul Ioc cu 68 puncte 
în întîlnirea cu reprezentativele 
Spaniei — 58 puncte, Danemarcei
— 49 puncte și Portugaliei — 33 
puncte.

In meciul disputat pe stadionul 
Prater din Viena contînd, de ase
menea, pentru preliminariile „Cu
pei Europei” echipa Elveției a ob
ținut calificarea totalizînd cel mai 
mare număr de puncte : 62. Aus
tria a realizat 61 puncte, Grecia
— 47 puncte și Luxemburgul — 
27 puncte. Echipa Elveției va par
ticipa Ia 21 și 22 august la Roma 
la reuniunea care aduce la start 
echipele masculine ale R.P. Polone, 
R.D. Germane, R.S. Cehoslovace, 
Italiei și R.P. Bulgaria.

lată cîteva din rezultatele înre
gistrate la Viena : prăjină Papa- 
nicolau (Grecia) 4,80 m ; 400 m 
garduri Conconiconi (Elveția) 53,5; 
ciocan Winter (Austria) 61,71 m ; 
200 m Noester (Austria) 21,8 ; disc 
Rcinitzcr (Austria) 53,11 m; 800 
m r>lat Klaban (Austria) 1,50,6 ; 
3000 m obstacole Wicher (Austria) 
9:05.2 ; triplu Katseris (Grecia) 
14.93 m.

★
După cum s-a mai anunțat, în 

cadrul unui concurs de atletism 
disputat la Paris, echipa Franței a 
stabilit un nou record mondial în 
proba de ștafetă 4x1500 m cu 
timpul de 14:49,0. Recordul pre
cedent de 14:58,0 aparținea echipei 
R.D. Germane. Echipa franceză a 
avut următoarea componență (în 
dreptul fiecărui atlet este trecut 
timpul realizat de el) : Gerrard 
Veervorrt — 3:41,8 ; Claude Ni
colas — 3:44,2 ; Michel Jazy — 
3:40,8 și Jean Wadoux 3:42,2. Mi
chel Bernard care a acuzat o în
tindere de mușchi a fost înlocuit, 
în ultimul moment, de Claude 
Nicolas.

Australianul Ron Clarke a evo- E 
luat din nou în Finlanda la o E 
nocturnă disputată la Cauhava = 
cîștigînd proba de 5000 m plat cu = 
rezultatul de 13:33,0. A doua zi, § 
Clarke a participat în localitatea E 
Saarijaervi la o probă de 3000 m = 
pe care a cîștigat-o John Davies = 
(Noua Zeelandă) în 7:54,4. Clarke E 
a fost cronometrat în 8:00,0.

* E
Pe un timp călduros, la San E 

Diego, în cadrul campionatelor de = 
atletism ale S.U.A., campionul 
olimpic la 10 000 plat Bill Mills 
a stabilit un nou record al lumii 
în proba de 6 mile (9657 m) cu 
timpul de 27:11,6. Cel de al doilea 
clasat, Gerry Lindren, a fost cre
ditat cu același timp devenind ast
fel corecordman mondial al pro
bei. Vechiul record era de 27:17,6 
și aparținea australianului 
Clarke care-1 stabilise la 18 
cembrie 1963 la Melbourne.

Alte rezultate înregistrate : 
can : Connoly 70,74 m ; 440 yarzi 
Cassel 46,1 ; 2 mile (marș) Ron 
Laird 14:04,2; 880 yarzi: Groth 
1:47,7 ; înălțime: Burrel 2,13 m; 
greutate: Mcgrath 19,20 m ; lun
gime : Ralph Boston 8,01 m ; 120 
yarzi garduri : Davenport 13,6 ; 440 
yarzi garduri : Cawley 50,3 ;
3 mile: Schul 13:10,4 (nou record 
al S.U.A.) ; prăjină : Pennel 5,18 
m ; suliță : Floerke 78,82 m ; disc : 
Danek (R.S. Cehoslovacă) 62,66 m. 
Silvester (S.U.A.) s-a clasat pe 
locul doi cu 58,22 m. Iată seriile 
de aruncări ale lui Danek : 60,99 
m ; 62,26 m ; 61,14 m ; 62,13 m și 
61,16 m.

Echipele Brașovului și TSKA-Cerveno zname și-au împărțit victoriile
POIANA BRAȘOV 27 (prin tele

fon). Cîteva mii de spectatori au ur
mărit cu interes desfășurarea întâl
nirii de atletism dintre echipa regiu
nii Brașov și reprezentativa clubului 
TSKA-Cerveno zname din Sofia. Vic
toriile au fost împărțite. La fete au 
cîștigat gazdele cu 72—45 iar la băr
bați au cîștigat sportivii bulgari cu 
122—90 p. în final victoria a revenit 
oaspeților la o diferență de numai 
5 p-

Rezultatele tehnice: BĂRBAȚI: 
100 m: Nikolov (S) 10,6, Orghidan 
10,7, Lalev (S) 11,0, Hugel 11,2; 200 m: 
Nikolov 22,0, Vălov (S) 22,4, Orghi
dan 22,7, Levonian 22,8; 400 m:
Ghergov (S) 49,2, Dobrev 50,9, Levo
nian 51,1, Schmidt 51,7; 800 m: Mar
kov (S) 1:52,0, Spasov (S) 1:55,1, Ga
giu 1:56,6, Pintea 1:56,8; 1500 m:
Markov 4:01,2, Stanov (S) 4:02,7,
Seible 4:03,7, Iordache 4:04,7; 5000 
m: Rusnac 15:10,0, Livnov (S) 15:27,0, 
Kostov (S) 15:37,2, Torok 16:42,6; 10 
km marș : Uie 48:37,1, Baboie 48:40,4. 
Cikalov (S) 51:13,4, Sebacev (S)
53:52,7; 110 mg: Prikopov (S) 15,1, 
Vidrașcu 15,3, Cernescu 15,5, Gighe-

Iov (S) 15,7; 400 mg: Gheghev (S) 
53,7, Dumitrașcu 57,2, Proganov (S) 
57,2, Cefan 57,5; 3000 m. ob.: Peev 
(S) 9:23,4, Borisov (S) 9:32,7, Iorda- 
ehe 10:00,0, Sfetea 10:18,0; lungime: 
Țonev (S) 7,58, Ersenie 7,27, Hodoș 
6,84, Kisakov 6,71; triplu: Haler 
14,51, Nikolov (S) 14,39, Dumitrescu 
14,08, Mendov (S) 13,23; Înălțime: 
Arvai 1,85, Boboc 1,85, Gheorghiev 
(S) 1,85, Talec (S) 1,85; prăjină : Piș- 
talu 4,30, Hristov (S) 4,20, Cicalov 
(S) 4,00, Marian 3,70; greutate:
Ghiujov (S) 16,00, Ivanov (S), 15,70, 
Luchian 15,10, Popescu 13,75; disc : 
Sălăgean 50,46, Zahariev (S) 47,71, 
Ghiurov 43,75, Hodoș 41,69; suliță: 
Popescu 73,00, Dicev (S) 69,02, Takov 
(S) 67,66, Venczel 62,40; ciocan: Iva
nov 59,82, Mindov (S) 54,89, Nosner 
49,83, Amels 49,06; 4x100 m: TSKA
42.5, Brașov 43,6; 8 + 4+2+100 m: 
TSKA 3:13,0 — nou record. Brașov 
3:24,6; FEMEI : 100 m: Angelescu
12.5, Mihailova 12,6, Schal 12,8, Da- 
nailova (S) 13,0; 200 m: Dascalova 
(S) 26,0, Ec. Vitalios 26,4, Danai-

Iova 26,7, Ursache 27,0; 400 m:
Gabor 58,2, Moldoveanu 59,8, Amzi- 
na (S) 61,0, Dimitrova (S) 62,9; 800 m: 
Gabor 2:13,5, Amzina 2:15,4, Moldo
veanu 2:22,5, Dimitrova 2:29,5; 80 mg: 
S. Angelescu 11,4 — rec. de junioare, 
A. Vitalios 12,2, Bindova (S) 12,5, 
Kamenova (S) 13,6; lungime: Popes
cu 5,29, A. Vitalios 5,16, Mihailova 
(S) 4,87, Dragoeva (S) 4,71; Înălțime: 
Pulpea 1,55, Bîndova 1,50, Popescu 
1,45, Dragoeva 1,40; greutate: Cior- 
bova (S) 14,76, Scherer 13,64, Oros 
12,89, Kristanova (S) 10,96; disc ; El. 
Cataramă 42,41, Oros 39,62, Ciorbova 
37,29, Starceva (S) 22,14; suliță:
Neacșu 47,81, Nicolaus 37,77, Starce
va 35,97, Bîndova 26,84; 4x100 m: 
TSKA 50,4, Brașov 51,1.

C. GRUIA, coresp. reg^Tf*

Lotul României in vederea

: meciuri amicale de tenis
z* '„mondialelor" de scrimă

între jucătorii chinezi și
CLUJ 27 (prin telefon). Timp de 

două zile, sîmbătă și duminică, tere
nurile de tenis din parcul orașului 
au găzduit partidele internaționale 
amicale dintre jucătorii chinezi și 
cei români. întrecerile au fost urmă
rite cu interes de spectatori. Rezul
tate tehnice : C. Năstase—Siui Mei-

români
7—5, Ien Da-țui—Ma-
4—6, 6—4, 6—1, Siui

lin 4—6, 6—4, 
riana Ciogolea 
Mei-lin, Pen Gi-iuan—Serester, Geor
gescu 6—3, 7—5, Ciu Gen-hua—Gh. 
Comoroczi 6—3, 6—1, Siui Juîn-cen 
— Vera Rado 6—1, 6—3, Siui Mei-lin, 
Pen Gi-iuan—Sopa, Baia 6—3, 6—2.

P. RADVANI-coresp.

A fost fixat lotul care va face de
plasarea la Paris în vederea campio
natelor mondiale de scrimă. Lotul 
cuprinde pe : T. Mureșanu, I. Falb, 
I. Drîmbă, St. Haucler, A. Csipler, 
Olga Szabo, Maria Vicol, Ecaterina 
Icncic, Suzana Tasi și Ileana Drîmbă.

în cursul zilei de azi scrimerii ro
mâni părăsesc Capitala pe calea 
aerului.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE
TENIS POLO

★
Cu prilejul unui concurs dispu- : 

tat la Potsdam semifondistul Jur
gen May (R.D.G.) a parcurs 800 m 
plat în 1:46,8 egalînd cea mai : 
bună performanță mondială a se- • 
zonului, care-i aparține lui Morgan ; 
Groth (S.U.A.).
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rr Tour de I'Avenir", ediția a V-a
LA ROCHELLE, 28. — Luni s-a 

desfășurat etapa a 8-a, La Baule Porni- 
chet—La Rochelle, 219 km. întrecerea 
a avut loc pe ploaie. Pe primul loc s-a 
clasat spaniolul Perurena cu timpul 
de 5 h. 12:06. El a fost urmat — în 
același timp — de Steevens (Olanda), 
Addy (Anglia) ș. a. în plutonul care a 
sosit cu o întîrziere de 23 de secunde 
se aflau și cei 4 rutieri români (L. Za- 
noni, N. Ciumele, C. Ciocan și Gh. 
Suciu). Au abandonat Monti (Italia), 
Shea (Anglia) și Deniken (Elveția). în 
cursă mai sînt 91 de cicliști.

După etapa a 8-a, în clasamentul ge
neral individual conduce De Locht, 
urmat la 1:02 de Furian, la 2:51 de 
Steevens și Peffgen. Marți are loc eta
pa a 9-a, 
189 km.

Plutonul a sosit la 4 minute. în clasa
mentul general pe primul loc se află 
acum belgianul Van de Kerkhove, ur
mat la 1:01 de Van Espen (Olanda), 
la 1:56 de G. Desmet (Belgia), la 2:10 
de Gimondi (Italia). Pe locul 9, la 5:16, 
Poulidor, iar pe locul 20, la 6:53, Rik 
van Looy. Marți etapa a 8-a : La Ro
chelle — Bordeaux, 197 km.

Chatelaillon—Bordeaux,

★
La profesioniști a avut loc etapa a 

7-a pe aceeași rută. învingătorul eta
pei este belgianul Eduard Sels (5 h. 
03:47), urmat de compatriotul său G. 
Desmet și de Woltshol (R.F.G.). Ulti
mul este fostul deținător al titlului de 
campion mondial de cidocros și actua
lul cîștigător al „Turului Spaniei".

lii al doilea meci de polo:

TAȘKENT, 28 (prin telefon). — în 
cea de a doua partidă susținută în com
pania reprezentativei de polo a R.S.S. 
Uzbecă, poliștii români n-au mai reu
șit performanța din primul meci. Se
lecționata noastră a evoluat sub posi
bilități și a cedat la limită : 2—3 (1—0, 
0—2,1—1,0—0). Au marcat; Silontiev, 
I.utenko, Tutușkin, pentru gazde, res
pectiv, Firoiu și Țăranti, pentru echipa 
noastră.

Turneul de la Wimbledon a continuat, după o zi de 
pauză, cu disputarea sferturilor de finală la simplu 
bărbați. Stolle l-a învins pe Osuna cu îl—13, 6—3
6—1, 6—2, iar Emerson a dispus de Diepraam cu 4—6, 
6—3, 6—1, 6—1. Ceilalți doi calificați pentru semifinale 
sînt americanul Ralston și sud-africanul Drysdale.

în turneul internațional de polo pe apă de la Praga, 
echipa Australiei a învins cu scorul de 7—1 (0—0; 3—0; 
2—1; 2—0) echipa orașului Stuttgart (R.F.G.).

VOLEI

HALTERE

La Varșovia s-a disputat meciul triunghiular de hal
tere, dintre echipele selecționate ale R. D. Germane, 
R. P. Polone și R.S.S. Ucrainene. Halterofilii polonezi 
au ocupat primul loc în clasament. Ei au învins cu 4-3 
echipa R.S.S. Ucrainene și cu 5-2 echipa R. D. Ger
mane.

TBILISI 28 
nin de volei 
jocurilor din _________ i______ _______
a întrecut reprezentativa de tineret a Poloniei cu 3—0, 
iar echipa U.R.S.S. *.....................
Germane cu 3—1.
R. P. D. Coreene a 
pontei cu 3—1.

(Agerpres). — Turneul internațional femi- 
de la Tbilisi a continuat cu desfășurarea 
ziua a treia. Selecționata primă a U.R.S.S.

(tineret) a dispus de echipa R. D. 
în ultimul meci al zilei formația 
învins selecționata de tineret a Ja-

AUTOMOBILISM
GIMNASTICA

Tradiționalul concurs automobilistic internațional de 
la Monza (Italia) a fost cîștigat de suedezul Picko Tro- 
berg. El a parcurs 172,500 km în 56:20,4, realizînd o 
medie orară de 183,711 km. Pe locurile următoare s-au 
clasat englezii John Cardwell — 56:20,7 și Pierce Cou
rage — 56:20,9.

în localitatea Premnitz s-a disputat meciul interna
țional de gimnastică dintre echipele feminine de tineret 
ale R. D. Germane și R. P. Polone. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 187,70—185,30 puncte. Woswitha/*< ' "» 
Haertig (R.D.G.) a ocupat primul loc în clasamentul ’ - 
general individual cu 38 puncte, fiind urmată de polo
neza Gerda Brylka cu 37,60 puncte.

De pe terenurile de fotbal

6 GOLURI IN POARTA CELOR 5 HANSEN
Campionatul Bulgariei — Alte rezultate

MOSCOVA 28 (corespondență spe
cială pentru „Sportul popular* de la 
IURI DARAHVELIDZE — redactor la 
„Sovietski sport”)

„Primul act* al preliminariilor cam
pionatului mondial de fotbal din 
grupa a Vîî-a s-a încheiat duminică, 
cu victoria categorică a reprezenta
tivei U.R.S.S. care, după cum se știe, 
a întrecut cu 6—0 echipa Danemar
cei. După acest rezultat, se poate 
afirma că selecționata sovietică are 
cele mai mari șanse de a se califica 
în turneul final. Pînă la reluarea

echipa

jocurilor, clasamentul grupei se pre-
zintă astfel i

1. U.R.S.S. 3 3 0 0 11: 2 6
2. Grecia 4 2 0 2 8: 9 4
3. Țara Galilor 4 1 0 3 5: 6 2
4. Danemarca 3 1 0 2 3:10 2

Danemarcei,Surprinzător, 
care a obținut zilele trecute o victo
rie de răsunet in fața Suediei, a evo
luat duminică mult sub posibilități. 
Dar, nu este mai puțin adevărat că

echipa 
partidă 
un joc 
formației sovietice nu a acționat atît 
de clar și eficace ca în partida cu 
Danemarca. ,;Cei patru Hansen* de 
pe linia de fund daneză au fost fă- 
cuți „șah-mat* de cvintetul ofensiv 
al gazdelor. „Figura centrală* a me
ciului a fost interul stingă Barkaia, 
de la Dinamo Tbilisi, care cu acest 
prilej a debutat strălucit în prima 
reprezentativă a țării, mareînd două 
goluri și luînd parte la alte două 
acțiuni din care s-au marcat tot atî- 
tea puncte. Un alt debutant din re
prezentativa U.R.S.S. a fost portarul 
Kazașvili (Torpedo Moscova), dar 
asupra posibilităților sale nu ne-am 
putut edifica, deoarece atacul oaspe
ților, în frunte cu Ole Madsen (ani
hilat de Șesternev) și E. Hansen (a! 
cincilea Hansen din echipă!) a fost 
foarte slab.

Arbitrul iugoslav Zecevici a con
dus următoarele formații :

U.R.S.S.: Kazașvili — Logofet,

U.R.S.S. a făcut cea mai bună 
din actualul sezon. în nici 

din primăvara aceasta atacul

Șesternev, Riabov, Saraiev — 
ronin, Husainov —- Metreve/f, 
Ivanov, Barkaia, Meshi.

Vo- 
V.

DANEMARCA: Nielsen —
Hansen, J. Hansen, B. Hansen, 
Hansen — Ahreridoff, Petersen 
T horst. Ole Madsen, E. Hansen, 
noksen.

LA
LEVSKI SOFIA
UN PAS DE TITLU

E-

(prin telefon de Ia cores-SOFIA 
pondenlul nostru, TOMA HR1STOV). 
Etapa a 27-a a campionatului bulgar 
a programat derbiul returului și al 
competiției : partida Levski — Loko
motiv Sofia, în care se întîlneau prin
cipalele candidate la lupta pentru 
titlu. Prin două goluri înscrise de 
Asparubov, Levski a cîștigat cu 2—0. 
Celelalte rezultate ale etapei : 
Ț.S.K.A. Cerveuo zname — Dunav 
5—1, Cerno More — Marek 5—1, 
Spartak Pleven — Akademik 2—2, 
Botev Plovdiv — Spartak Plovdiv

1—1, Beroe — Botev Vrața 4—1, 
Spartak Sofia -- Slavia 1—1, Sliven
— Lokomotiv Plovdiv 2—1. Clasa
ment : Levski 37 p, Lokomotiv Sofia 
33 p, T.S.K.A. 32 p, Slavia și Beroa
— 31 p.

• In meci retur pentru finala „Cu
pei Austriei” Linzer A.S.K. și Wiener 
Neustadt au terminat la egalitate: 
1—1. învingătoare in primul 
1—0, echipa din Linz a intrat 

trofeului.
1—0, 
sesia

joc cu 
în po-

ÎN MECIURILE semifinale 
ale „Cupei Spaniei' la fotbal au fost 
înregistrate următoarele rezultate : 
Real Sociedad — Atletico Madrid 
3—3; Atletico Bilbao — Saragossa 
2—2. în finală se vor întîlni echi
pele Atletico Madrid și Saragossa. 
Finala va avea loc la 4 iulie la Ma
drid.

(retur)

• Învingînd cu 9—0 în semifinala 
pe F. C. Baga, echipa Benfica s-a ca
lificat în finala „Cupei Portugaliei' 
la fotbal. în finală, Benfica va juca 
cu învingătoarea din meciul Spor
ting Lisabona — Setubal.

ECHIPA A. C. Milan și-a continuat 
turneul în Venezuela jucînd la Ca
racas cu echipa locală Las Palmas 
Club. Fotbaliștii italieni au terminat 
învingători cu scorul de 3—1 (1—1).
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