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ÎNTÎMPINAREA
«GREȘULUI PARTIDULUI
nii in producție-primii in sport
Ai citit pagina a doua?
Dai Recunosc că voi ați 

rai bine pregătiți. Cupa s-o 
i la loc de frunte.
Avem noi grijă. Dar, din
?... e transmisibilă. La anul 

va trece la voi. Pină a- 
cinste turnătorilor!

ntura de discuție am sur- 
o într-o pauză de produc- 

Doi tineri, la umbra unui 
castan, răsfoiau cu interes 

a locală „Timpuri noi“. 
abil citiseră cronica spor- 

oțit de un corespondent al 
li am intrat în atelierul de 
rie. L-am cunoscut aici pe 
■tarul biroului organizației 
oază, Dumitru Anton, un 
rter înflăcărat al... tuturor 
plinelor sportive.

„Timpuri noi" e o marcă 
'leetată in tară și pesle hol are 

:tie el. Proiectul de Di

rective ale Congresului al IV-lea 
al Partidului Muncitoresc Ro
mân, cu privire la dezvoltarea 
economiei naționale in perioada 
1966—1970, subliniază că „PRO
DUCȚIA INDUSTRIEI CONS
TRUCTOARE DE MAȘINI VA 
CREȘTE CU CIRCA 75 LA 
SUTA PIN A IN 1970, CU UN 
RITM MEDIU ANUAL DE 
PESTE 12 LA SUTA. Iată doar 
o parte din sarcinile mărețe la 
care sîntem chemați să contri
buim cu toată priceperea fi 
energia și noi cei de la „Tim
puri Noi". Și vom contribui! 
Atelierul de sculărie s-a anga
jat ca in lunile mai—iunie să 
depășească numărul de „S.D.V.“- 
uri de la 260 planificate, la 290. 
Angajamentul prinde zi de zi

(Continuare în pag. a 2-a)

ȘTAFETĂ „ÎN ÎNTÎMPINAREA 
CELUI DE AL IV-LEA

CONGRES AL PARTIDULUI

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VA!

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Română
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• VASILE PINCIU ÎN
VINGĂTOR LA OLSZTYN | 

în concursul hipic inter- 
național desfășurat în ora
șul Olsztyn (R.P. Polonă) 
călărețul român Vasile 
Pinciu a obținut un fru
mos succes, fiind desem
nat cîștigătorul celei mai 
importante probe a con
cursului, „Marele premiu 
al orașului Olsztyn44, El a 
concurat pe calul Clasic.
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• CONCURSUL DE ÎNOT 
„TROFEUL CELOR 7 

COLINE"
ROMA (prin telefon). în 

localitate au început între
cerile pentru „Trofeul ce
lor 7 coline”. la care parti
cipă unii dintre cei mai 
valoroși înotători din Eu
ropa. Luînd startul în 
oroba de 400 m liber, îno
tătorul român Vladimir 
Mo rar u a parcurs distanța 
in 4:36,0, timp care depă
șește vechiul record repu
blican cu noua zecimi de 
secundă. Moraru s-a clasat 
oe locul 7. Proba a fost 
cucerită de Wiegand 

(B.D.G.) CU 4:20,4.

® TREI ATLET! ROMÂNI 
LA HELSINKI
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UCEAVA (prin telefon). Ca 
n celelalte colțuri ale țării 
raionul CîmDulung Moldo- 
esc, sportivii întîmpină cu 
rflețire cel de al IV-lea 
igres al partidului. Dumini- 
a sosit Ia Cîmpulung Mol- 
enesc ștafetele asociațiilor 
rtive din comuna Vama, și 

răul de la Fabrica de lapte. 
Etate de atlețl și motocicliști 
sajele sportivilor cuprind 
Jli^'Tle obținute de asocia- 

imintite. Astfel, aso- 
jția sportivă din Vama a 
penat pe toți membrii UCFS 
întrecerile Spartachiadei de 

fă, a realizat în proporție de 
>% planul de venituri și 
iltuieli, iar opt sportivi au 
ținut categoria a doua de 
țsificare.

realizat
(răul.

reprezentanților asociațiilor 
sportive din localitate într-un 
cadru festiv. După aceea au 
avut loc frumoase manifestații 
cultural-sportive, care au fost 
urmărite de numeroși specta
tori.

Ziarele de ieri au publicat Proiectul 
CONSTITUȚIEI REPUBLICII SOCIALISTE RO
MÂNIA. Oamenii muncii din întreaga țară 
au luat cunoștință cu interes și bucurie de 
acest important document.

In fotografie, lăcătușul Aurel Bentu, arbi-

tru de fotbal, și o parte din tovarășii lui 
de muncă din secția mecanic-șef a fabricii 
„Flacăra roșie București", printre care se 
află rugbiști, fotbaliști și alți sportivi, iau 
cunoștință din ziar de Proiectul de Consti
tuție.
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nsfantin

Succese importante 
și sportivii de la

Alexa, coresp. reg.

28 (prin telefon).1D.JUD, f )
feta „în întîmpinarea celui 

i al IV-lea Congres al parti- 
lui” se bucură în asociațiile 
prtșvfisJin raionul Adjud, re- 
inea cău, de o largă popu
late. Ea se desfășoară în 

’jlocul unui viu interes. Du- 
' ..au sosit pe biciclete și 
Jh^dete purtătorii ștafetei 

patru centre : Sascut Tîrg, 
hancea, Podul Turcului și 
sa. Mesajele au fost predate

E. Teirău — coresp.

Șerban loan, recordmanul țării la juniori, 
este principalul favorit la titlul de campion 
republican școlar la înălțime.

Foto : R. Vilara
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ULTIMUL EXAMEN...

Tradiționalele 
competiții sportive 
ale școlarilor, care 
aduc pe stadioane și 
în săli o dată cu 
entuziasmul și vo
ioșia caracteristice 
tinereții, și „comoa
ra" nenumăratelor 
talente re bat cu 
stăruință la „por
țile" confirmării 
valorii lor sportive, 
ating în aceste zile 
un punct culminant, 
în diferite orașe 
din țară încep în
trecerile finale ale 
celei mai importan
te competiții ale 
școlarilor: campio
natele republicane. 

Este ultimul exa
men sportiv. Ulti
mul și cel mai aș
teptat. deoarece 
de-a lungul între
gului an școlar s-au 
făcut pregătiri, s-au 
disputat zeci de

concursuri la capătul cărora cei 
mai buni au obținut dreptul de 
a fi prezenți la aceste finale. Și, 
apoi, interesul pe care îl stîr- 
nesc aceste competiții este le
gat și de faptul că noii cam
pioni școlari ai țării vor urca 
cu acest prilej prima treaptă 
pe calea afirmării talentului și 
posibilităților lor de viitor.

In încheiere, să reamintim că 
astăzi au loc primele dispute 
finale la baschet (Mediaș), vo
lei (Piatra Neamț) și handbal 
(Timișoara). în zilele următoa
re se vor prezenta la start și 
finaliștii întrecerilor de gim
nastică (București) și atletism 
(Cluj). TUTUROR LE URĂM 
DEPLIN SUCCES !

Conferință de presă 
la clubul sportiv Steaua

Ieri, după-amiză, a avut loc o conferință de presă organi
zată de consiliul clubului sportiv Steaua, cu participarea re
prezentanților presei de specialitate și ai rubricilor de sport 
ale ziarelor centrale.

Au fost expuse o serie de măsuri preconizate de clubul 
Steaua privind îmbunătățirea calitativă a sportului de per
formanță și lărgirea bazei de selecție a secțiilor clubului. De 
asemenea, au fost subliniate cele mai importante obiective ale 
muncii care se va desfășura in cadrul clubului Steaua pentru 
continua ridicare a nivelului științific al pregătirii sportivi
lor, în perspectiva Jocurilor Olimpice din 1968,

A VICTORIE DIFICILA A RUGBIȘTILOR
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Astăzi și mîine se desfă
șoară pe stadionul olimpic 
din Helsinki un mare con
curs etletic internațional. 
La întreceri vor lua parte 
și trei atleți romîni : 
Petre Astafei (plăjină). 
Gheorghe Costache (ciocan) 
și Vasile Sălăgean (disc).

• NUMIREA PRESE 
DINTELUI COMITETULUI 
DE ORGANIZARE A 
J. O. DE LA MEXICO

MEXICO CITY —
Oficialitățile sportive me

xicane au comunicat 
președintele comitetului d< 
organizare al Olimpiade 
de vară din 1968 de la 
Mexico a fost numii 
Adolfo Lopez Mateos.

că

• NOI ÎNSCRIERI LA 
CURSUL DE ÎNOT DE LA 

„TINERETULUI"
Înscrierile pentru al 

treilea ciclu al cursului 
de învățare a înotului, de 
la ștrandul Tineretului, 
încep azi dimineață. Lec
țiile acestui ciclu se inau
gurează la 7 iulie.
• VOLEI : TURNEELE FI
NALE LA „CALIFICARE"

Au fost fixate datele de 
desfășurare a turneelor fi
nale ale campionatelor de 
calificare la volei. Acestea 
vor avea loc în zilele de 
30—31 iulie șl 1 august, în 
orașe ce urmează a fi sta
bilite ulterior. Deoarece 
datele de disputare ale in
terregionalelor calificării 
coincideau cu cele ale 
campionatelor universitare, 
federația a stabilit ca în
trecerile etapei de zonă să 
se desfășoare în zilele de 
1G, 17 și 18 iulie, iar nu la 
2—4 iulie cum se anunțase 
inițial.
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NOȘTRI JUNIORI
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Obligații impuse de o performanța
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Treptat, o bună parte din întrecerile republicane, care timp îndelungat au pola
rizat interesul unor largi mase de iubitori ai sportului, s-au încheiat. în privința 
felului în care este folosiță perioada de întrerupere a activității competiționale 

la jocurile sportive (volei, baschet, handbal etc.) se pare că lucrurile nu sint pe deplin 
clare pentru toți antrenorii și tehnicienii noștri. Mai există „voci" — este adevărat 
din ce în ce mai puține — care susțin că această perioadă trebuie să fie rezervată gnei 
relaxări totale, după cum mai sint încă antrenori care privesc cu multă ușurință lipsu
rile manifestate de echipele lor în timpul desfășurării campionatelor republicane, avind 
obiceiul de a încerca remedierea lor pe... parcurs.

Ținînd seama că aceste fenomene nu sint izolate și că ele au o influentă negativă 
asupra dezvoltării generale a mișcării noastre sportive, ne-am propus să solicităm unor 
antrenori sau tehnicieni părerea lor cu privire la folosirea perioadei de întrerupere a 
activității competiționale la sportul respectiv. Majoritatea dintre ei ne-au răspuns 
prin a ne aminti de un vechi proverb, care spune că omul gospodar își face : „iarna 
car și vara sanie", ințelegind prin aceasta că succesele realizate în campionate sînt 
consecința directă a unei intense munci de pregătire, desfășurată de-a lungul întregului 
an. Și, încercind să vedem in amănunt cum se poate face „iarna car și vara sanie", 
am solicitat unora dintre ei materiale pe această temă, pe care le publicăm începind 
de azi, cu speranța că ele vor folosi tuturor antrenorilor noștri.

★
Activitatea competițională din 1964— 

1965 ne-a atras atenția, în special, asu
pra unor probleme pe care va trebui să 
le abordăm cu insistență în pregătirea 
ce urmează.

★
Echipa feminină de volei Rapid Bucu

rești a cucerit titlul de campioană repu
blicană. Este o victorie frumoasă, cu 
care ne mindrim, dar sintem conștienți 
că ea ne obligă să nu ne limităm ia a ne 
bucura, ci să ne gindim cu seriozitate la 
viilor, să facem totul pentru consolida
rea succesului de acum.

★

(Continuare în pag a 2-a)

După ce duminică, la Con
stanta, tinerii rugbiști ceho
slovaci au fost întrecuți net de 
juniorii noștri cu 28—11, ieri 
ei au abordat întîlnirea revan
șă cu o vigoare deosebită 
(poate chiar cu prea multă vi
goare I). Din dorința de a rea
liza un scor cit mai strîns, pra- 
ghezii au aplicat și o tactică 
corespunzătoare, apărîndu-se, 
în majoritatea timpului, supra- 
numeric. Acest lucru le-a reu
șit în totul, praghezii fiind în
trecuți doar cu 3—0, și n-a lip
sit prea mult ca întîlnirea să 
ia sfîrșit cu un scor alb.

Explicația acestui scor strîns 
trebuie căutată și în compor
tarea sub așteptări a jucători
lor bucureșteni. în loc să fi 
atacat pe trei sferturi cu mai 
mult aplomb, cu mai multă 
hotărîre și incisivitate, juniorii 
noștri s-au lăsat pur și simplu 
angrenați în jocul distructiv 
al oaspeților, aecoușind să-și 
concretizeze o superioritate 
tehnică evidentă și dominarea 
insistentă la care au supus 
15-le oaspeților. Scorul meciu
lui a fost stabilit în min. 66 de 
fundașul Durbac (lovitură de 
picior căzută de la aproape 30 
de metri)-

Întîlnirea a fost presărată cu 
numeroase durități și incidente 
neplăcute. O însemnată con

tribuție la toate acestea, ca și 
la jocul încîlcit practicat de 
ambele formații, a adus-o și 
conducătorul partidei Friedler 
(R.D-G.), care n-a intervenit cu 
hotărîre în curmarea neregu- 
larităților și care, în mod sur
prinzător, a trecut cu vederea 
numeroase infracțiuni. În plus, 
el a refuzat echipei noastre un 
eseu în urma unui spectaculos 
blocaj chiar în terenul de 
țintă.

în deschidere, o plăcută de

monstrație între două echipe 
de foști jucători. Scorul parti
dei a fost 6—6, ca urmare a 
încercărilor realizate de Cos- 
mânescu și Nanu pentru echipa 
B, a unei lovituri de picior 
căzute și a uneia de pedeapsă 
realizate de Zamfir pentru e- 
chipa A.

★
în cadrul turneului din Ce

hoslovacia, Progresul Buc. a 
obținut două victorii: 9—6 
(6—0) cu ZIASZ Brno și 36—16 
(23—8) cu Savoj Vscove.

Un nou atac al echipei noastre (In tricouri albe) a fost, 
stopat de apărarea pragheză.

Foto: V. Bagea®



ATLETISM

folosul colectiv al

asemenea întreceri 
fiecărui atlet pen-

Din capul locului 
se cuvine să subli
niem și să aplau
dăm inițiativa or
ganizării unor astfel 
de întreceri de at- 
cum au fost celeletism pe echipe, 

desfășurate, la sfîrșitul săptămînii tre
cute, între selecționata cluburilor bucu- 
reștene — reprezentativa Cracoviei și 
regiunea Brașov — TSKA Cerveno 
zname din Sofia.

Este un lucru știut că deși atletismul 
este un sport exclusiv individual, com
petițiile sale pe echipe au un rol deo
sebit de pozitiv în întărirea spiritului 
de luptă al sportivului, în formarea per
sonalității sale atletice, dacă vreți, în 
disciplinarea eforturilor sale îndreptate, 
de această dată, în 
echipei.

Pe de altă parte, 
sporesc răspunderea
tru pregătirea proprie, a antrenorilor 
pentru pregătirea întregii echipe. In 
sîrșit, ar mai fi de adăugat faptul 
că întrecerile de săptămîna trecută au 
permis „rodarea internațională" a unui 
mare număr de atleți, pentru care a- 
ceste concursuri au însemnat un bun 
prilej de învățăminte. Dacă la nive
lul echipei reprezentative lărgite se 
poate spune că există totuși destule 
concursuri internaționale, pentru atleții 
clasați pe locurile 4—5 în ierarhia na
țională asemenea prilejuri sînt extrem 
de puține. De aceea meciurile de sîm
bătă și duminică au fost cum nu se 
poate mai binevenit și trebuie per
manentizate în calendarul nostru com- 
petițional.

Echipa bucureșteană a obținut, în 
meciul cu Cracovia, un succes mai net 
decît ne-am închipuit înaintea con
cursului. Cu extrem de puține excepții,

atleții polonezi n-au fost 
adversarii redutabili pe 
care-i bănuiam, ținînd 
seama de faptul că acea
stă localitate este bine co
tată din punct de vedere 
atletic, în Polonia. în a- 
ceste condițiuni deși gaz
dele n-au mai avut nici o 
emoție, într-o seamă de 
probe au fost consemnate 
cîteva rezultate care re
prezintă recorduri perso
nale : pentru Ene fi Stef, 
Albrecht și Rățoi, Floren
tina Stancu etc. Dar, cu 
toate succesele, nu putem 
trece cu vederea și o se
rie de rezultate subme
diocre, cele ale aruncă
torilor de disc fiind cele 
mai rămase în urmă.

întâlnirea de la Poiana 
Brașov a fost mai echili
brată și formația bulgară 
(cu mulți campioni națio
nali, atleți cu vechi state 
de serviciu în întîlniri in
ternaționale) a trebuit să 
facă apel la toate resur
sele pentru a-și adjudeca 
victoria. Echipa brașovea- 
nă, cu foarte mulți juni
ori, a reușit să dea o re
plică frumoasă adversa
rilor lor și să se im
pună la multe probe, ceea ce, evi
dent, este un lucru pozitiv. In această 
privință vom consemna eforturile și 
rezultatele lui V. Ersenie (7,27 m la 
lungime), Sanda Angelescu (11,4 pe 80 
mg—record junioare), Iancu Orghidan 
(10,7 pe 100 m), Victoria Pulpea (1,55 
m la înălțime) etc.

Asemenea întîlniri trebuie pregătite 
însă cu și mai multă răspundere, în 
așa fel ca la edițiile lor viitoare să pu
tem consemna noi succese, dar și re*- 
zultate mai bune ale tinerilor noștri 
atleți.

După cîteva luni de absență de la concursuri, A- 
lexandru Bizim și-a făcut o reintrare promițătoare: 
73,45 m.

Foto : V. Bageao
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Primii in producție-primii in sport
(Urmare din pag. 1)

viață. Avem muncitori de nădejde. 
Dumitru Rădulescu, fotbalist, este un 
modeller de mina întîi. Evidențiat în 
întrecerea socialistă, Dumitru Rădu
lescu încheie în această perioadă lu
crul la două cochile piston-escavator. 
Realizarea cochilelor implică măies
trie profesională și îndeplinirea unui 
obiectiv principal: CALITATEA.

Jucătorul de tenis de masă Alexan
dru Popescu se află, lunar, la panoul 
evidențiaților, ca de altfel și Ion E- 
nache, instructor voluntar al echipei 
de juniori la fotbal. Enache e un ar
tist în meseria de modelier și cu a- 
ceeași pasiune se ocupă și pe terenul 
de spoit de creșterea tinerelor ele
mente ale asociației noastre sportive.

Pauza de producție s-a terminat. 
„Sculăria" a reintrat în atmosfera ei 
de lucru. Mașinile au pornit cu viteză 
maximă. Cu îndemînare le conduc 
meni care luptă pentru produse de 
litate, pentru „marca uzinei".

Spartachiada de vară a atras pe te
renurile de sport ale Casei de cultură

oa-
ca-

a tineretului zeci de echipe. Nu de 
mult a avut loc și o zi „cultural-spor- 
tivă", care s-a bucurat de un mare 
interes din partea tuturor colectivelor 
de muncă. întrecerile au fost dîrze și 
victoria a revenit turnătoriei, care a 
acumulat 55 de puncte. Pe locul doi 
s-a clasat atelierul de prelucrări meca
nice cu 50 de puncte.

Turnătoria a prezentat la startul pro
belor de atletism o echipă omogenă, 
bine pregătită. Maria Măndoiu a arun
cat greutatea peste 11 metri, iar Petre 
Nemet e noul campion la 100 m plat. 
Și la volei partidele au fost extrem 
de disputate. Un meci atractiv a fost 
cel dintre „prelucrări mecanice" și ser
viciile tehnice.

★
O veste de ultimă oră: turnătoria, în 

cinstea Congresului partidului și-a în
deplinit planul pe trimestrul doi cu 15 
zile înainte de termen, la capitolul 
economii realizînd peste 215.000 lei. 
Un succes de prestigiu cucerit în pro
cesul de producție. Cupa decernată 
sportivilor de la turnătorie are parcă 
și mai mult farmec. A revenit într-a- 
devăr celor mai bunii

PETRE GHEORGHIU

După campionatele republicane de căi

Comentarii intre „parcursuri".
de clubul bucureștean Știința. Cor 
că membrii lotului republican de 
stacole au evoluat la un nivel mulț 
tor, dovedind progrese remarcabil 
o puternică dorință de afirmare.

A. PURCHEREA — antrenor. 
CSM SIBIU: „Sînt foarte mulț 
de rezultatele obținute de sportivi 
Sibiu atît la dresaj cît și la obsta 
După părerea mea, recentele într. 
au marcat un evident revirimenj 
sportul călare. Ne-am convins în< 
dată că avem numeroși tineri tale; 
și că nu ne lipsește nici mater 
cabalin necesar nu numai pentru 
bele de categorie ușoară, ci și pe 
cele superioare. In ceea ce ne privj 
trebuie să subliniem sprijinul subs 
țial primit din partea clubului, co 
țiile bune de pregătire ce ne-au 
asigurate. Este, de fapt, un lucru e 
țial și cred că preocuparea sporit 
cluburilor pentru sportul călare esb 
mare măsură explicația succesului 
care s-a bucurat sub toate aspec 
prima etapă a campionatelor".

M. MAINESCU — antrenor la 
bul sportiv ȘTIINȚA București: 
eu sînt foarte mulțumit de rezulta 
elevilor mei. Iată dar că se poa 
Tinerii călăreți s-au „bătut" de la'4 
și uneori i-au depășit pe frună> 
rința de pregătire cît mai bună a i 
evidentă. Doresc să remarc echililț 
valoric care a existat aproape în to 
probele. Victoriile s-au... împărțit, c 
ce — după părerea mea — arată că 
curînd vor fi foarte mulți candic 
pentru echipa reprezentativă".

N. MIHALCEA — multiplu camp 
republican de dresaj: „Consider că 
probele „ușoare", pînă la catego 
semigrea, s-au făcut serioși pași îi 
inie în direcția creșterii numărului 
sportivi cu perspective. La probi 
grele continuăm 
loc. Este drept 
poate alcătui o 
Molnar, Velicu) 
singură indisponibilitate și probleri 
echipei de dresaj rămîne nerețe’vat 
Firește, lucrurile nu se pot sț bl 
bătînd din palme. In dresaj progrese 
se realizează destul de lent, după a 
de muncă, de pregătire. Dar început: 
trebuie făcut cît mai curînd. In pi 
vința nivelului tehnic al probelor c 
dresaj desfășurate în prima etapă 
campionatelor, consider că se poa1 
vorbi despre o creștere calitativă fal 
de perioada corespunzătoare a anuli 
trecut".

In completarea acestor comentat 
pe care ni le-am notat în pauzele dir 
tre „parcursuri", am vrea să ad.‘ 
că recentele întreceri de călări?, a 
arătat existența unor mari resurs. ~no 
posibilități deosebite de dezfcrîtare • 
echitației. împărtășim părerea că in ceh 
patru zile de concurs sportul călări 
a cîștigat în popularitate, că fu 
dovada unui progres apreciabir. llă 
mine ca aceste succese să fie conso 
lidate, ca principalele obiective di 
pregătire să fie îndeplinite și în viitoi 
cu aceeași competență și pasiune.

In patru zile de competiție, călăreții 
participanți la prima etapă a campio
natelor republicane au efectuat cîteva... 
sute de „parcursuri" I La sfîrșitul a- 
cestui veritabil maraton hipic se im
pun, desigur, unele notații privind ac
tualul stadiu de pregătire a călăreților 
noștri, progresele, dar și... stagnările 
pe care le-a înregistrat acest sport. 
In această direcție, ni se pare util să 
redăm cîteva din părerile unor cadre 
tehnice și sportivi fruntași:

M. TIMU, antrenor al lotului repu
blican de obstacole: „Desfășurate după 
un regulament îmbunătățit (s-a urmă
rit îngreuierea tuturor probelor), între
cerile au arătat buna pregătire a celor 
mai mulți dintre concurenți. S-au fă
cute remarcate eforturile depuse atît 
pentru o mai bună selecție și pregătire 
a materialului cabalin cît și pentru îm
bunătățirea tehnicii călăreților. O cons
tatare foarte îmbucurătoare: prezența 
în întrecere a unor loturi numeroase, 
în progres față de anii trecuți, din 
unele centre cum ar fi Mangalia, 
Ploiești, Sibiu etc. Cred că, în afară 
de echipele Steaua și Dinamo, trebuie 
remarcată omogenitatea și valoarea 
formației prezentate de CSM Sibiu și

Obligații impuse de o performanță
Ne preocupă în largă măsură pri

menirea echipei. Vom avea cu cine, 
vom avea de unde alege: ne dau a- 
sigurări pentru aceasta elementele 
talentate din echipa de junioare, pe 
care o antrenează prof. L. Sorbală, 
iar pentru mai tîrziu fetițele — nu 
mai puțin dotate — din grupa a că
rei pregătire o conduce prof. Sonia 
Co/ceru.

în sfîrșit, ne-am alcătuit un plan te
meinic de muncă pentru obținerea 
progreselor și de ordin tactic (deter
minate de fapt de îmbunătățirile sub 
raport tehnic), acordind din capul lo
cului atenție majoră ansamblului pro
cedeelor de primire a mingii, de cali
tatea acestora depinzînd în mare parte 
acurateța, siguranța și eficacitatea 
acțiunilor oiensive, varietatea lor. 
Este capitolul în care, deseori, echipa 
noastră nu a strălucit și de aceea a- 
supra Iui va trebui să insistăm. Pen
tru a reuși, ne propunem să realizăm, 
printr-o laborioasă și minuțioasă pre
gătire, o formație compusă din jucă
toare care în aceiași timp să fie și 
trăgătoare și ridicătoare, deci a unei 
formații în care voleibalistele să poa
tă fi în stare a participa în mod egal 
la jocul defensiv ca și la cel din 
atac.

Deci, destule sarcini de pregătire 
pentru ca să dorim ca vara să lie... 
cît mai lungă cu putință, pentru a 
avea mai mult timp de lucru, astfel 
ca la începerea campionatului să ne 
fie mai ușor să atingem obiectivul 
care ne animă : apărarea titlului prin- 
tr-un joc de calitate superioară și re
prezentarea cu cinste a voleiului ro
mânesc în intîlnirile internaționale.

ing. NICOLAE MEADU 
antrenorul echipei feminine de volei 

Rapid București

(Urmare din pag. 1)

Aceasta va li necesar s-o axăm în
deosebi pe rezolvarea sarcinilor noi 
create prin ultimele modificări tegu- 
lamentare, vizînd ameliorarea loviturii 
de atac în condițiile trecerii peste fi
leu a mîinilor blocajului advers, îm
bunătățirea corespunzătoare a pro
priului nostru blocaj, dublarea ofen
sivei, „autodublarea" etc. Totodată, 
s-a vădit că în cadrul pregătirii din 
această perioadă va trebui să punem 
accent pe dezvoltarea vitezei și torței 
trenului inferior al jucătoarelor, iar 
în pregătirea fizică specifică să lu
crăm pentru creșterea vitezei de e- 
xecuție (Tudora, Moraru), a forței de 
săritură (Rebac, Golimas) și a rezis
tenței specifice (Iancu). Toate cele 
de mai sus, bineînțeles, iară a neglija 
perfecționarea tehnicii, corectarea e- 
xecuțiilor deiectuoase la unele jucă
toare (Grigore și Rebac — pasa de 
sus, Petrenciuc, Rădulescu etc. — 
blocajul), precum și a mișcării în te
ren (Moraru ș.a.). Știind că această 
amplă acțiune de pregătire, menită să 
fundamenteze solid viitoarele reali
zări tactice la un nivel înalt, impune 
perseverență, sîrguință. multe efor
turi și, așadar, mult timp, sîntem ho- 
tărîți, atit eu cil și jucătoarele mele, 
să nu irosim vremea. Ne vom îngă
dui deci o vacanță nu atit de rela
xată ca in anii precedent! ci mai 
scurtă, în concordanță cu obligațiile 
ce decurg din titlul republican cuce
rit. Bunul gospodar își face iarna car 
și vara sanie. Vom proceda în con
secință, pornind din vară, cu stăruin
ță, la clădirea victoriilor pe care do
rim să le obținem în viitorul campio
nat, pentru a ne putea apăra cum se 
cuvine titlul.

însă să batem pasul 
că la ora actuală 
echipă (n.r. Mihalcc 
dar... numai atît.

len 
val

ÎNTRECERILE aeromodeliștilor
D. G.

Ceea ce a sur
prins la campiona
tele republicane de 
aeromodele captive, 
care au avut loc 
sîmbătă și duminică 
primul rînd, atmos-la Iași, a fost, în primul rînd, atmos

fera de anonimat în care s-au desfășu
rat întrecerile. Cu toate că această în
semnată competiție era cuprinsă în ca
lendarul sportiv al regiunii, iar Fede
rația Română de Aviație a solicitat 
aeroclubul regional să se ocupe de 
organizarea ei, nici aeroclubul și nici 
organele locale UCFS nu au făcut ab
solut nimic pentru popularizarea com
petiției. Nu a existat nici măcar un 
afiș care să informeze pe iubitorii a- 
cestui sport despre locul și era des
fășurării întrecerilor. Nu este de mirare 
deci că atît la terenul din grădina Co
pou — în inima orașului — cît și la 
aerodromul aeroclubului, finala cam
pionatului n-â avut spectatori, în afară 
de cîțiva copii atrași de zumzetul me
talic al micilor motorașe. Și în alte re
giuni, cum sînt Banat, Galați, Oltenia, 
Argeș, aeromodelismul este, pentru or
ganele UCFS „ruda săracă", lucru do
vedit de faptul că din aceste regiuni 
nu s-a prezentat la campionat nici un 
concurent, cu toate că există tradiții 
ÎB acest sport.

întrecerile de la Iași au cuprins pa
tru categorii de modele: viteză, curse, 
machete de avioane — desfășurate pe 
pista din grădina Copou și acrobație.

Despre aeromodelele cu care s-a 
concurat se poate spune că au fost rea
lizate la un înalt nivel tehnic, mai 
ales în categoriile curse și viteză, unde 
construcțiile prezentate G. Ciomo 
— Oradea, Stefan Purice — București, 
Alexandru Bedo — Tg. Mureș, Dumi
tru Ivancea — Brașov au atins nivelul 
aeromodelelor prezentate anul trecut 
la campionatele mondiale. Păcat însă 
că marea majoritate a concurenților 
n-au putut face fată în mod satisfă
cător probelor din lipsă de antrena
ment. Datorită faptului că în țară există 
foarte puține terenuri de zbor pentru 
aceste modele (merită subliniat că ele 
sînt destul de mici și pot fi construite 
cu eforturi minime) mulți concurenți 
și-au încercat aparatele doar cu cî- 
teva minute înaintea starturilor ofi
ciale, ceea ce a fost cu totul insufi
ciente.

Rezultatele tehnice: categoria vi
teză — 2,5 cmc: 1. St. Purice (Buc.) 
campion al R. P. Române cu 204 
km/h; 2. N. Mesaroș (Oradea) 188 
km/h ; 3. G. Dan (Buc.) 183 km/h ; 4. 
D. Ivancea (Brașov) 176 km/h; 5. A. 
Moldoveanu (Ploiești) 171 k/h. Câte-

goria acrobatică: 1. G. Craioveanu 
(București) campion al R.P. Române;
2. Mihai Muscă (Cluj); 3. Ștefan Fă- 
nică (Ploiești); 4. Carol Silex (Bra
șov); 5. Francisc Boloni (Tg. Mureș). 
Categoria curse (primele trei echi
paje): 1. G. Ciomo, pilot și Al. 
Ciomo, mecanic — (Oradea) campioni 
ai R.P. Române; 2. B. Sebe pilot și 
Al. Bedo — mecanic (Tg. Mureș) ;
3. Silex Carol — pilot și H. Uve — 
mecanic (Brașov). Categoria machetă: 
1. G. Dan (București) campion al 
R. P. Române (cu macheta avionului 
romînesc IAR—813); 2. Șerban Gor
don (Ploiești); 3. Ladislau Pîrcălab 
(Tg. Mureș) ; 4. Ion Găinam (Cluj); 
5. I. Mirvald (Suceava).

Pe echipe s-au clasat: 1. oraș Bucu
rești 2284 p; 2. Cluj 1822 p; 3. Mu
reș Autonomă-Maghiară 1730 p; 4. 
Crișana 1677 p; 5. Brașov 1656 p; 6. 
Ploiești 1293 p; 7. Suceava 1076 p; 
8. Iași 992 p; 9. Constanța 604 p.

In încheierea întrecerilor maestra 
sportului Elvira Purice a făcut o ten
tativă de record reușită, la catego
ria viteză, ridicînd recordul Republi
can de la 214 km/h (deținut de Ștefan 
Purice) la 220 km/h.

' VIOREL TONCEANU

COMITETUL DE STAT AL APELOR 
DE PE LINGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI 

GRUPUL ȘCOLAR HIDROTEHNIC 
CRAIOVA

STR. S. BARNUTIU NR. 18, TELEF. 14.28

ANUNȚ
In cadrul grupului școlar hidrotehnic din Craiova pentru anul școlar 

1965—1966 funejionează :

Școala profesională cu durata de 3 ani cu specialitatea 
.Electricieni exploatare centrale și stafii*

CONDIȚII DE ADMITERE

Pentru școala profesională se primesc absolvenfi ai școlilor de 
(8) ani în vîrstă de. 14—46 ani,. în ordinea mediilor obținute la con-

Tnscrierile se primesc la sediul școlii din str. Simion Barnufiu nr. 18,
cursul de admitere și în limita locurilor planificate, 

înscrierile se primesc la sediul școlii din str. Simion Barnufiu nr. 18,
Craiova, telefon 14.28, în baza unei cereri însoțită de următoarele acK

— certificat de naștere (copie legalizată)
— certificat *de studii (în original)
— buletin de analiza sîngelui
— rezultatul examenului radiologie pulmonar
.— adeverința de sănătate eliberată de policlinica la care sînt 

luați în evidență (pentru candidații din mediul urban).
Examt .ul de admitere ce se va fine între 3—12 VII.1965 va 

consta din următoarele probe :
— Limba română — scris și oral
— Matematica — scris și oral.

— certificat de naștere (copie legalizată)

— buletin de analiza sîngelui

— adeverința de sănătate eliberată" de



FOTBAL 71 FOTBALFOTBAL
S-a încheiat campionatul. Ce impresie v-a lăsat?

i il
MOTOCICLI5M1

disputat duminicăAcum... 60 de ore, arbitrii au fluierat sfîrșitul meciurilor din ultima 
etapă al celui de al 47-lea campionat de fotbal al țării. Comentariile 
însă nu s-au încheiat. Dimpotrivă, ele abia încep. Cei care se ocupă de 
fotbal (tehnicienii, statisticienii, antrenorii și... ziariștii) au un bogat 
material la dispoziție. Mai mult ca oricînd, la federație este o forfotă 
neobișnuită: antrenori și conducători ai secțiilor de fotbal comentează 
evoluția echipelor în acest campionat mai disputat ca oricare altul. 
N-am scăpat prilejul de a culege pentru cititorii noștri cîteva impresii:
FLOREA TĂNÂSESCU, secretar ge

neral al F. R. Fotbal :„Nu-mi amin
tesc să fi avut campionate atlt de 
palpitante ca cel care s-a Încheiat 
duminică. Sub acest aspect —- pre
miul I. Aș vrea să adaug că meciurile 
s-au ridicat la un nivel tehnic satis
făcător doar atunci clnd fotbaliștii 
și-au văzut de joc, cînd nu au cău
tat să-și rezolve răfuielile personale 
sau să apostrofeze pe arbitri. In vii
tor, ar fi de dorit ca fotbaliștii să-și 
pună 1n aplicare mai mult calitățile 
lor tehnice, să fie preocupați de iot- 
bal Înainte de toate. Federația va 
lupta In continuare pentru instaura
rea unei discipline totale pe terenurile 
de fotbal. O recomandare echipelor 
si antrenorilor: timpul de pregătire 
plnă la viitorul campionat este scurt. 
In plus, la toamnă ne așteaptă par
tidele din cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial. De aceea, pe

rioada care urmează trebuie folosită 
toarte judicios pentru o pregătire cit 
mai bună pentru creșterea, In conti
nuare, a nivelului fotbalului româ
nesc “

C. BRAUN-BOGDAN, antrenor e- 
merit : „Spectacol, emoție, intensi
tate rar Intllnite in lunga mea 
carieră — iată ce vă pot spune 
de la bun Început despre cam
pionatul Încheiat. Ca tehnician am 
cîteva observații pe care doresc să 
vi le împărtășesc pe scurt: consider 
ca Îmbucurător faptul că echipele 
și-au însușit mai judicios sistemul 
cu patru fundași. De asemenea, o 
notă bună tuturor formațiilor din ca
tegoria A pentru pregătirea fizică co
respunzătoare cu care antrenorii și-au 
prezentat jucătorii In Întrecere. Con
sider ca un pas important și faptul 
că tehnicienii noștri au dat dovadă de 
mai mult curaj In promovarea jucă
torilor tineri. De pildă, la Dinamo Pl

utești, Știința Cluj, Farul, U.T.A., Petro
lul etc. au apărut elemente talentate, 
de perspectivă. Deci—în continuare 
— curaj In promovarea tinerilor fot
baliști. Nu pot să trec Insă peste un 
aspect negativ pe care antrenorii noș
tri au datoria să-l rezolve cit mai 
repede, plnă 
ineficacitatea 
unor jucători 
sarcinile puse

cialitate privind practicarea unui joc 
colectiv, constructiv, eficace au fost 
realizate lntr-o măsură mai mare 
declt In trecut. Avem deci toate pre
misele create ca In viitorul campio
nat să plecăm spre un ' ' ' '
și mai ridicat".

ILIE OANA, antrenor : 
mai ultima etapă a dat 
două întrebări esențiale ______ ____
campionat (cine va fi campioană 7 cine 
va retrograda ?), denotă că valoarea echi
pelor este mai apropiată decît în anii 
anteriori. Vreau să fiu bine înțeles : va
loarea mai apropiată pe un plan mai 
ridicat. Campionatul l-a cucerit echipa 
care în ultimul timp s-a arătat a fi cea 
mai în formă: Dinamo București. Cu 
acest prilej îi felicit pe dinamovisti pen
tru titlul cucerit. Fată de ultimii ani — 
și spre deosebire de alte echipe — Di
namo a dovedit o preocupare pentru 
creșterea eficacității. Ce dovadă mai 
bună poate fi alta declt faptul că în

nivel de joc
Faptul că nu- 
un răspuns la 
pentru orice

la campionatul viitor : 
liniilor de atac, a 

special. In general, 
forul nostru de spe-

In 
de

TN MECI PRELIMINAR

LA BARAJUL PENTRU CATEGORIA C

C.I.L CHIRI A - LAROMET
■. IBUCURIȘTI 3-1 (3-1)

"--GHERLA (prin
> 'chipa locală C.I.L., 

nii Cluj, a întîlnit

telefon). — E- 
campioana regiu- 

__ __ . duminică în meci 
preliminar la barajul de promovare 
în categoria C, formația Laromet, 
campioana orașului București. Din 
primul minut de joc oaspeții inițiază 
atacuri frumoase prin Rădulescu și 
Butnaru, încercînd vigilența portaru
lui Bociș (C.I.L.). In min. 3, la o 
acțiune a bucureștenilor, fundașul 
Victor Vasile (C.I.L.) trimite balonul 
la portar dar acesta nu reține și... 
1—0 pentru L_.„. 
apoi la atac și în 
aduce egalarea, pentru ca Oștea în 
min. 19 și 26 să înscrie încă două 
goluri pentru formația din Gherla. 
După pauză, < ’ , ’ 
ritmul de joc este

Returul jocului va 
lie, la București.

DUMITRU

Laromet. Gazdele ies 
min. 17 Plejan

echipele par obosite, 
mult mai scăzut, 
avea loc la 4 iu-

VATAN-coresp.

NICOLAE 
ral : „Era

PETRESCU, antrenor lede- 
__  de prevăzut: echipele di 

cursă lungă. Dinamo București, Rapid si 
Steaua au ocupat locuri fruntașe. A- 
ceasta în urma jocului de calitate pres
tat în majoritatea partidelor, o surpriză 
pentru mine : creșterea calitativă a jo
cului practicat de echipele din a doua 
jumătate a clasamentului. Deși amenin
țate, ele au evoluat la un nivel supe
rior turului. In general, echipele au fă
cut un salt calitativ, antrenorilor rămî- 
nîndu-le în continuare sarcina de a se 
ocupa cu atenție de jucători pentru îm
bunătățirea tehnicii individuale, pentru 
ca în viitorul apropiat formațiile noastre 
să evolueze la valoarea unor echipe de 
nivel european"

CONSTANTIN TEAȘCA antrenor : „In 
ambianța rezultatelor internaționale ob
ținute de fotbaliștii noștri, rolul prim 
l-a jucat campionatul. Cu miza puncte
lor în față, în atmosfera unor orașe 
(Craiova, Baia Mare etc > participante 
în marea confruntare cum nepregătite, 
dar sub conducerea trnoi arbitraje mult 
îmbunătățite, campionatul primei cate
gorii a marcat progresul scontat. In ce 
constă acesta ? In locurile aprige din 
vîrful piramidei care s-au desfășurat 
fără ca jucătorii sfl-si plătească... polite; 
tehnicitatea acțiunilor a justificat pre
ocuparea (este însă loc pentru mai 
bine) pentru îmbunătățirea trasului la 
poartă; jocul colectiv, ofensiv, mai pu
țin cel constructiv s-a impus: sistemul 
1—1—2—4 a căpătat nuanțe spre adevă-

râtul lui scop : participarea tuturor ju
cătorilor în atac și apărare".

.,0 inițiativă
Sute de copii din Turnu Severin au 

primit cu multă bucurie vestea că a- 
sociația sportivă Drubeta va înființa 
un centru de inițiere în tainele fotba
lului. Inițiativă lăudabilă. La început, 
se părea că consiliul asociației Dru- 

ț .Zbeta și organele locale UCFS vor a- 
corda tot sprijinul. Dar, timpul a tre
cut. De atunci antrenorul centrului 
Romulus Predescu a solicitat sprijinul 
necesar bunei desfășurări. încercări 
zadarnice. în prezent, din lipsă de e- 
chipament și materiale antrenamen
tele au fost sistate-

Se pune întrebarea : de ce organele 
respective nu sprijină acțiunea de 
creștere a tinerelor elemente ?

' MIRCEA FOCȘAN, coresp.

Spectacol, emoție, intensitate, iată ce a caracterizat marea majoritate a me
ciurile disputate în acest campionat.

ultimele patru etape a marcat 13 go
luri ? I Aș vrea să mai adaug, ca antre
nor al echipei reprezentative, că a fost 
foarte bună colaborarea cu antrenorii 
echipelor care au dat jucători națio
nalei "...

VALENTIN STĂNESCU, antrenor la 
Rapid : „A fost cel mai tare campio
nat din cite-mi amintesc. Mă refer la 
poziția echipelor in clasament, a În
cordării cu care s-a luptat plnă In 
minutul 90 al ultimei etape. Deși Ra
pid a fost, la un moment dat, marea 
favorită, n-a reușit să-și satisfacă su
porterii. Echipa noastră care la sflr- 
șitul turului avea trei puncte mai pu
țin față de Dinamo, a refăcut terenul 
și a luat ea un avans de trei puncte, 
tn tot returul am pierdut un singur 
meci. Suficient Insă să capotăm pe 
linia de sosire. De ce ? Pentru că ju
cătorii au privit cu ușurință unele 
meciuri (cele cu U.T.A. și Progresul), 
pierzlnd puncte hotărltoare. Ne vom 
strădui să ne redresăm mai lnth 
psihic deoarece aici se simte un de
reglaj. Dorim să facem o figură fru
moasă in „Cupă", și...

TITUS OZON, antrenor la Progre
sul : „S-a Încheiat un campionat deo
sebit de interesant, In care simt re
gretul că Progresul nu se află pe un 
loc mai bun. Dar aceasta se datorește 
startului foarte greu din tur ; retu
rul a fost pentru noi un adevărat 
tur de forță. In general, nivelul de 
joc a fost mai bun declt In anii tre- 
cuți, ceea ce dovedește o atenție mai 
mare acordată pregătirii. De fapt, 
aceasta este cheia de boltă a calității. 
Un aport de mare Însemnătate In creș
terea calității fotbalului dintr-o țară, 
11 aduc și arbitri. Schimbul de expe
riență, mai bogat ca altă dată, efec
tuat In timpul acestui campionat a 
avut urmări bune In ceea ce privește 
calitatea unor arbitraje. Dar cred că 
această calitate mai poate fi Încă 
mult Îmbunătățită, lucru care ar tre
bui să stea In atenția federației".

Azi, 3 meciuri în „Cupa R.P.R.46
în programul sferturilor de finală 

ale „Cupei R.P.R." a mai intervenit o 
modificare: meciul A.S.A. Tg. Mureș— 
Știința Cluj, programat la Hunedoara, 
se va disputa mîine în loc de azi. In 
rest — reamintim — se vor desfășura 
următoarele partide:

TÎRGOVIȘTE: Dinamo Pitești—Ra
pid București.

BRĂILA : C.S.M.S.—Progresul Buc.
BUCUREȘTI: Metalul Tîrgoviște— 

Dinamo București (meciul are 
stadionul Dinamo cu începere 
ora 17,15 avînd în deschidere, 
15,45, finala campionatului de
ai Capitalei: Laromet—Granitul).

loc pe 
de la 
la ora 
juniori

Concursul interna
țional de motocros 

la Brașov a scos in 
evidență cîteva aspecte îmbucurătoare 
pentru iubitorii sportului cu motor din 
țara noastră. Astfel, am constatat că 
principalii animatori ai cursei au fost 
alergătorii români. Ei au imprimat un 
ritm susținut în toate cele patru manșe 
ale concursului, deși la startul probe
lor s-au prezentat cîțiva alergători cu 
vastă experiență și un bogat palmares. 
Sportivii noștri nu s-au lăsat impre
sionați de „cărțile de vizită" ale oas
peților supunîndu-i unui „presing" dez
lănțuit. Victoriile românești repurtate 
la ambele clase sînt cu atît mai pre
țioase, cu cît ele au fost obținute în 
condiții deosebit de grele — căldură 
caniculară și traseu foarte dur.

In cursa rezervată motocicletelor de 
250 cmc, încă din primul tur s-a insta
lat la conducerea plutonului austriacul 
Manfred Klerr, un redutabil alergător, 
victorios în mai multe concursuri in
ternaționale din acest sezon. El a con
dus
M.
mai 
cei 
conducerea lui Doviț. în același mo
ment Dănescu atacă dezlănțuit și cu 
două ture înainte de final trece pe pri
mul loc, urmat de Doviț și Klerr. In 
manșa a doua Dănescu a benefici dt de 
un start mai bun și, instalîndu-se în 
frunte, a luat întrecerea pe cont pro-

opt ture talonat de Cr. Doviț și 
Dănescu, dar în turul nouă n-a 
făcut față presiunii efectuate de 
doi alergători români și a cedat

priu. El a imprimat cursei o trenă ra
pidă căreia nu i-au rezistat de cît foarte 
puțini. CLASAMENT FINAL: 1. M. 
Dănescu; 2. Cr. Doviț; 3. M. Klerr 
(Austria); 4. D. Mojzis; 5. T. Schmaltz; 
6. Fr. Zelenka (toți R.S.C.); 7. P. 
Paxino (R.P.R.); 8. M. Miladinov 
(R.P.B.); 9. Al. Șuier (R.P.R.); 10. H. 
Peev (R.P.B.)

La clasa 500 cm porneau mari fa- 
voriți VI. Dubsik, J. Brabec (R.S.C.) și 
Stil Peters (S.U.A.). In prima manșă 
au condus, cu schimbul, Dubsik și 
Brabec urmați îndeaproape de repre
zentantul nostru E. Keresteș. Din tu
rul 6 O. Ștefani (R.P.R.) a atacat în 
forță, sprijinit de colegul său O. Putu 
și a reușit să termine manșa pe locul 
2, în urma lui Brabec. In manșa a doua 
lupta a fost și mai palpitantă deoarece 
poziția lui O. Ștefani era atacată de 
patru alergători străini: Dubsik, Bra
bec, Știi Peters și Z. Strnad (R.S.C.). 
El a rezistat însă și clasîndu-se tot pe 
locul doi în manșa secundă, a acumu
lat avantajul necesar victoriei. A fost 
o victorie meritată la care și-a adus 
un aport substanțial întreaga echipă 
și în mod deosebit O. Puiu și E. Ke
resteș. CLASAMENT FINAL: 1. O. 
Ștefani; 2. J. Brabec; 3. VI. Dubsik; 
4. O. Puiu; 5. Z. Strnad: 6. E. Keres
teș; 7. J. Jasanski (R.S.C.); 8. M. Ste- 
pina (R.S.C.); 9. Gh. Ion (R.P.R.); 10. 
FI. Ștefan (R.P.R.).

ION DUMITRESCU

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI
9

CAMPIOANĂ PE ANUL
ARAD 29 (prin telefon de la trimisul 

nostru). — Ultimele două runde n-au 
adus modificări esențiale în clasamen
tul finalei campionatului republican. 
Cucerind încă două victorii (cu Elec
tronica și Știința Timișoara, ambele la 
3*/2—2‘/2), echipa Constructorul și-a 
păstrat primul loc în clasament, înttînd 
în posesia titlului de campioană a țării. 
Mai disputat a fost locul doi, pe care

ESTE ECHIPA
1965

Știința Cluj a tre
buit să-l cedeze la 
luptă, suferind o înfringere la Petro
lul: 2‘/2—3*/2 (la prima masă, Soos a 
pierdut la Partes). Electronica (3—3 
cu Crișul în ultima rundă) întrece în 
clasament cu */2 punct echipa studen
ților clujeni. Pentru ultimul loc, deci
sivă a fost întîlnirea Progresul-Auto- 
rapid, cîștigată de prima cu 3*/2—2*/j.

Iată alte rezultate: Știința Timișoara- 
Progresul 4—2, Știința Cluj—Crișul 
3*/2—2*/2, Petrolul—Autorapid 3—3.

Clasamentul general al finalei este 
următorul: 1. Constructorul București 
28*/2 puncte (din 42 posibile); 2. Elec
tronica București 22*/2 p; 3. Știința 
Cluj 22 p; 4—5. Petrolul Ploiești și 
Crișul Oradea 20*/2 p; 6. Știința Timi
șoara 19V2 p; 7. Progresul București 
17’/2 p; 8. Autorapid Craiova 17 p.

La sfîrșitul acestei săptămîni rutierii 
se vor întîlni din nou pentru desem
narea campionilor de ciclism ai țării. 
De această dată vor lua startul echi
pele angajate în lupta pentru întîietate 
la contratimp și semifondiștii.

Ambele finale ale campionatelor re
publicane sînt programate la Constanța 
și se vor desfășura pe șoselele din 
împrejurimi. La contratimp pe echipe, 
seniorii vor parcurge 100 km (50 la 
ducere și 50 la întoarcere pe soseaua 
spre Tulcea), iar juniorii de categoria 
I — 50 km (254-25). Echipele vor fi 
formate din cîte patru cicliști. Startul 
se va da din 5 în 5 minute în ordinea 
în care au fost trase la sorți formațiile. 
Proba se va desfășura vineri.

Semifondiștii se vor întrece duminică 
pe un circuit ce urmează să fie sta
bilit la Constanța sau la Mamaia. Dis
tanțele sînt: 80 km pentru seniori, 50 
km pentru juniori de categoria I și 30 
km pentru juniorii de categoria a Il-a. 
Titlurile de campioni ai țării vor fi 
atribuite în probele de seniori și ju
niori de categoria I.

T. RADULESCU

Formalitate
în etapa a ll-a

Ultima zi pentru vinzarea biletelor Sportexpres, trim. II
Azi este ultima zi cînd se mai pot 

procura bilete pentru concursul Sport
expres trimestrul n.

La acest concurs se atribuie 22.958 
premii, în fruntea cărora găsim : 20 au
toturisme (6 Fiat „110 F”, 4 Flat „1100 D“, 
10 „Trabant Combi“) și 60 excursii cu 
autocarul în R.P. Ungară și R. S. Ce
hoslovacă. Se mai atribuie : motociclete, 
motorete, televizoare, frigidere, magne- 
tofoane, aparate de radio, mașini de 
cusut, covoare etc.

Procurîndu-vă cit mai multe bilete, vă 
măriți șansele de clștig.

Tragerea concursului 
expres trimestrul H va 
iulie la Constanța.

★
Programul concursului

27 (etapa din 4 iulie) este următorul :

U.R.S.S. — Brazilia
Rapid — știința Cluj (camp, ju

niori)
U.T.A. — Farul (camp, juniori) 
Steaua — Progresul (camp, juniori) 
A.S.A. Tg. Mureș — Știința Timi

șoara (camp, juniofl).
Ancora Galați — Unirea Negrești 

(baraj)
Minerul Comănești — Minobradul 

V. Dornei (baraj)

special Sport- 
avea loc la 4

Pronosport nr.

vin.
IX.

x.
XI.

xn.

Unio S. Mare — Progresul Reghin 
(baraj)

Rafinăria cîmpina — I.M.U. Med
gidia (baraj)

CFR Caransebeș — Dinamo Oradea 
(baraj)

S. N. Oltenița — Oltul R. Vîlcea 
(baraj)

Laromet — C.I.L. Gherla (baraj)

atrage atenția participanților că 
■’ Gherla — Laromet,

Se
meciul XII C.I.L. _ ...
tipărit pe flutanașii și afișele concursului 
Pronosport ”" '
înlocuiește 
Gherla.

nr. 27 din 4 iulie a.c. se 
cu meciul Laromet — C.I.L.

dill
★

luna Iulie a.c. vor avea 
urmează :
București, 4 iulie (Sport-

i. n.
nr. rv.
V.

VI.

vn.

Tragerile 
loc după cum

2 iulie (Loto) 
expres) Constanța, 7 iulie (Pronoexpres) 
Constanța, 9 iulie (Loto) Eforie Sud, 14 
iulie (Pronoexpres) Mangalia, 16 iulie 
(Loto) Eforie Nord, 21 iulie (Pronoexpres 
București, 23 iulie (Loto) București, 28 
iulie (Pronoexpres) Sinaia și 30 iulie 
(Loto) Predeal.

PREMIILE CONCURSULUI SPECIAL 
PRONOEXPRES Nr.

Premii obișnuite
Categoria a H-a:

25 DIN 23 IULIE 1965

16 -variante a 10.147 
«

lei ; categoria a ill-a: 140 variante a 1284 
lei; categoria a IV-a: 727 variante a 309 
lei; categoria a V-a: 2986 a 75 lei; cate
goria a Vl-a: 12.307 variante a 25 lei.

Report la categoria 1 : 124.863 lei.
Premii suplimentare în obiecte și bani.
Categoria I: 2 variante; categoria a Il-a: 

16 variante; categoria a III-a: 18 variante: 
categoria a IV-a: 141 variante; categorie 
a V-a: 160 variante; categoria a Vl-a: 
398 variante; categoria a VH-a: 961 va
riante; categoria a VlH-a: 1954 variante.

Premiile de categoria I au revenit par- 
tlcipanților: Pușcaș Gheza din Sighi
șoara reg. Brașov și Chiorcău Ion din 
com. Cornu, raion Cîmpina; regiunea 
Ploiești.

Tragerea Pronoexpres de azi va avea 
loc la ora 19, în București, în sala Uzinei 
7 Noiembrie din str. Dudești 167, cînd se 
va trage la sorți șl premiul de 25.000 lei 
pentru o variantă de la categoria a Il-a.

Tragerea la sorți a autoturismelor și 
grupelor de obiecte oferite la concursul 
special Pronoexpres din 23 iunie a.c. 
va avea loc tot astăzi, după operațiunile 
tragerii obișnuite Pronoexpres.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.
*

în etapa a Il-a a 
campionatului de 
haltere pe echipe 
al orașului Bucu

rești rezultatele realizate de sportivii
formațiilor participante au fost slabe, 
pe măsura concurenților prezentați. 
Spunem aceasta deoarece majoritatea 
echipelor s-au prezentat cu numeroase 
rezerve.

Pe lîngă aceasta, organizatorii au mai 
pus și spectatorii pe drum. In prima 
zi întrecerile au avut loc la parcul 
sportiv Dinamo, iar în cea de a doua 
la grădina Progresul, cu toate că afi
șele și programul competițiilor spor
tive publicate în presă consemnau un 
singur loc: parcul sportiv Dinamo.

Sîmbătă după-amiază s-au întîlnit e- 
chipele Sirena - Grivița Roșie (catego
ria B) și Dinamo - Rapid (categoria 
A). Halterofilii de la Sirena au câștigat 
detașat, cu 5—2. Dinamoviștii și-au 
făcut calculele că mai mult de o vic
torie la limitg nu puteau realiza cu 
formația pe care o prezentau. Și, în- 
tre-adevăr, au cîștigat cu 4—3.

Duminică dimineața halterofilii de la 
Steaua s-au achitat repede de „obliga
ții", lăsînd întîietatea celor de la Pro-, 
greșul Sumai la o singură categorie, 
astfel că, în final, scorul a fost 6—1 
în favoarea lor.

Rezultatele pe categorii nu le mai 
consemnăm deoarece nu merită să ri
sipim spațiul. Cel mult două recorduri 
personale realizate de D. Niculescu 
(310 kg — cat. ușoară) și-M. Cristea 
(385 kg — cat. semigrea), ambii de 
la Steaua.



Cu două zile înaintea campionatelor 
mondiale de scrimă

Universiada a IV-a, un mare eveniment sportiv 
internațional al anului 1965

Vineri, în sala „Pierre de Couber
tin" din capitala Franței, floretiști și 
■oretiste, spadasini și sabreri din nu

meroase țări ale lumii vor fi prezenți 
la festivitatea de deschidere a celei 
de a 28-a ediții a campionatelor mon
diale de scrimă pentru seniori. Este 
un eveniment sportiv deosebit de im
portant, care stîmește interes pe toate 

j continentele.
Marea confruntare sportivă de la Pa

ris ne interesează îndeaproape, fiind 
; știută aprecierea bună de care se bu
cură scrima românească pe plan in
ternațional. Ea s-a impus de-a lungul 
anilor prin cîteva rezultate de presti
giu : o medalie de aur la Buenos 
Aires în 1962, locul I la Criteriul mon
dial al tineretului de Ia Gând, din 
1963, locul II la prima ediție a cam
pionatelor mondiale de tineret de la 
Budapesta, locul I și II î» cea de a 

I doua ediție a mondialelor rezervate 
„speranțelor", în toate cazurile la flo
retă femei. Trebuie să adăugăm victo
riile remarcabile realizate la floretă

Trimisul nostru speoial, PETRE GAJU, ne comunică;

Reprezentativa noastră feminină de handbal 
debutează în „Trofeul Zagreb'*

ZAGREB 29. — Prezența, pentru 
, prima oară, a handbalistelor noastre 
la tradiționala competiție „Trofeul Za
greb" a stîrnit în localitate un interes 
deosebit, justificat prin faptul că re
prezentativa României este, după cum 
se știe, campioană a lumii. Evoluția 
sportivelor române la această impor
tantă întrecere interesează în aceeași 
măsură și pe iubitorii sportului din țara 
noastră, deoarece cu acest prilej se va 
face o primă verificare a pregătirilor 
efectuate în vederea campionatului 

i mondial, care va avea loc în toamna 
acestui an în R. F. Germană. Deci, 
jocurile cu cele două selecționate iugo
slave și cu reprezentativa Poloniei ur
mează să dea antrenorilor lotului nos
tru o imagine exactă asupra realizărilor 
de pînă acum și, mai ales, asupra 
celor ce mai sînt de făcut

In localitate au sosit și handbalistele 
poloneze, care se prezintă la startul

SAO PAULO î Corespondentă specială 
pentru „Sportul popular"

Echipa de fotbal a Braziliei 
are de rezolvat unele probleme

Peste puține zile, echipa de fotbal a 
Braziliei ve fi la Moscova pentru a în- 
tîlni formația U.R.S.S. De bună seamă 
că telespectatorii români vor avea pri
lejul să urmărească această partidă și 
de aceea socotim nimerit să informăm 
cititorii asupra unor probleme care fră- 
mîntă actualmente fotbalul brazilian.

După cucerirea Cupei Jules Rimet, 
echipa Braziliei și fotbalul brazilian, în 
general, au suferit un regres. Pentru 
unii observatori este vorba pur și sim
plu de o auto-mulțumire care a influen
țat jucătorii ; pentru alți observatori 
metoda de ]oc 4—2—4 cu variantele ei, 
care a adus două campionate mondiale 
Braziliei, nu mai este un secret pentru 
adversari și fotbalul brazilian ar fi de
venit prin aceasta vulnerabil. Faptul că 
Brazilia a fost învinsă anul trecut de 
Argentina cu 3—0 pe teren propriu, ca
tastrofalul turneu în Europa din 1963 și 
eliminarea echipei F. C. Santos din „Cupa 
campionilor Americii de Sud“ au impre
sionat neplăcut pasionatul spectator bra
zilian și a fost un strigăt de alarmă 
pentru conducători.

Conducerea sportului brazilian a ho- 
tărit o ofensivă temeinică pentru ridi
carea prestigiului fotbalului local. O 
primă acțiune a fost organizarea celor 
trei meciuri, la Rio de Janeiro, cu Bel
gia (5—0), cu Germania occidentală (2—0) 
si cu Argentina (0—0). Concluzia celor 
xrel partide — pe care am avut prilejul 
să le urmăresc este că potențialul de 
atac n-a scăzut. Pele,. Garrincha, Flavio 
și Rinaldo constituie un cvartet capa
bil, Dudu și Ademir de Guia sînt doi 
mijlocași cu mari posibilități, iar apă
rarea. condusă de veteranul Djalma San
tos (36 ani) este mobilă, puternică și greu 
de învins. Totuși, în cele trei partide, 
s-a marcat greu. în partida cu Belgia, 
golurile au venit după primele 45 de 
minute, iar cu Germania victoria s-q 
ăsat mult așteptată. Meciul cu Argentina 

a fost cel mai greu și nu s-a marcat 
nimic. Cei trei adversari au jucat ex
clusiv în defensivă. Belgienii au făcut 
o mișcare foarte activă pentru a anihila 
ne Pele și Garrincha* germanii au jucat 
excesiv de dur, iar argentinienii s-au 
apărat cu 10 oameni, fără să încerce 

masculin și feminin asupra redutabi
lelor formații ale Uniunii Sovietice, 
Poloniei, Ungariei — campioane mon
diale sau olimpice etc.

în vederea actualei ediții a cam
pionatelor mondiale, scrimerii noștri 
s-au pregătit eu toată atenția. De la 
începutul anului, paralel cu desfășu
rarea procesului de instruire propriu- 
zis, reprezentanți de frunte ai scrimei 
noastre au luat parte la o serie de con
cursuri internaționale în țară sau peste 
hotare — întreceri cu caracter de ve
rificare, foarte utile pentru toți trăgă
torii români și destinate să stabilească 
lotul nostru pentru mondiale. Nu ne 
îndoim că scrimerii care au făcut de
plasarea la Paris vor ști să răspundă 
integral încrederii acordate. Așteptăm 
de la ei o comportare cît mai fru
moasă, la înălțimea prestigiului de care 
se bucură scrima românească peste 
hotare. Urăm succes în deosebi flore- 
tistelor și floretiștilor, de la care aș
teptăm confirmarea deplină a valorii 
și posibilităților lor.

întrecerii avînd la activ o victorie 
asupra reprezentativei iugoslave (8—6). 
Cît privește cele două selecționate 
iugoslave, ele se află la Zagreb în 
cantonament de o săptămînă.

Lotul nostru, ajuns luni noaptea în 
acest frumos oraș, a făcut marți un 
antrenament de acomodare. Antrenorii 
intenționează să înceapă primul meci 
cu formația: Irina Naghi — Aneta 
Șramco, Aurelia Szdkd, Constanța Du
mitrescu, Elena Hedeșiu, Ana Boțart, 
Iuliana Naco. Pe parcursul partidei și 
al turneului vor mai fi folosite Maria 
Buzaș (portar), Edeltraute Franț, Au
rora Leonte, Elena Dobirceanu, Rodica 
Floroianu și Lidia Dumitru.

în prima lor partidă, miercuri în 
noctură, handbalistele noastre întîlnesc 
reprezentativa Poloniei, echipele Iugo
slaviei jucând între ele.

contraatacuri. Este evident* că în ase
menea condiții, randamentul echipei 
braziliene, mai ales în ultimele două 
partide, a fost redus, îneît teoreticienii 
fotbalului brazilian au scris negru pe 
alb că pînă nu se schimbă regulamentul, 
în sensul interzicerii accesului a mai 
mult de 4 apărători în ultima treime de 
teren (gen hochei pe gheața), nu sînt 
șanse pentru a se îmbunătăți randamen
tul echipelor care iubesc ofensiva. Cert 
este că în metoda de joc 4—2—4 cu ac
centul pe defensivă al adversarilor, e- 
chipa braziliană se mișcă din ce în ce 
mai greu. Iată de ce nimeni nu poate 
pronostica șansele echipei braziliene pen
tru viitorul campionat mondial.

Actualul turneu din Africa și Europa 
are drept scop adaptarea jucătorilor 
brazilieni cu jocul european, cu sis
temul de apărare european și cu con
dițiile de joc. De altfel, Vicente Feola. 
antrenorul echipei braziliene, va pleca 
de la Moscova la Londra pentru a cu
noaște mai bine terenurile și condițiile 
de joc din Anglia.

Unii cronicari europeni care au fost 
recent la Rio au avut impresia că ran
damentul lui fele a scăzut. Adevărul 
este ca celebrul jucător e mai bun ca 
niciodată. Noi îl vedem foarte des, îl 
urmărim la antrenamente și găsim că 
are mai multă maturitate, mai multă 
inspirație și socotim că a crescut în 
jocul de „distribuitor", ajutîndu-1 pe 
Flavio să marcheze. Garrincha, e drept* 
după operația de menise, n-a ajuns la 
-Jorma cea mare". Driblingul său, de 
preferință mutînd balonul spre dreapta, 
este mereu același, păcălește apărarea 
lăsînd cu abilitate mingea în urmă, cu 
aceeași artă. Impresia noastră este însă 
câ Garrincha n-a cîștigat elemente noi 
de tehnică și folosește același arsenal 
care l-a consacrat în ultimii șase ani.

Tehnicienii brazilieni consideră că ele
mentele bune nu lipsesc. Intr-adevăr, 
există în Brazilia o mulțime de tineri 
jucători care constituie valori incontes
tabile. Dar ei nu intră în vederea se
lecției pentru 1966. Faptul câ un Ivair 
(Portuguese a fost lăsat pe tușe și n-a 
intrat în echipa care se află acum în 
Europa e o dovadă că lupta pentru un

A devenit o tradiție ca din doi în 
doi ani, spre sfîrșitul vacanței, înain
tea începerii unui nou an universitar, 
cei mai buni studenți sportivi din 
întreaga lume să-și dispute întîieta- 
tea la mai multe discipline sportive 
în cadrul Universiadei.

Universiada (Jocurile Mondiale 
Universitare de vară) se organizează 
sub auspiciile Federației Internațio
nale a Sportului Universitar (F.I.S.U.) 
și cuprinde în program întreceri de 
atletism, gimnastică, baschet, volei, 
polo, înot, sărituri în apă, scrimă și 
tenis de cîmp.

Prima Universiadă a avut loc în 
anul 1959 la Torino, a Il-a în 1961 
la Sofia și a IlI-a în 1963 la Porto 
Alegre în Brazilia. La aceste ediții 
au participat un număr mare de re
prezentative naționale studențești, în 
rîndul cărora au figurat mulți cam
pioni și recordmeni europeni, mon
diali și olimpici. Acest lucru a făcut 
posibil să se stabilească multe recor
duri naționale, europene și mondiale, 
și astfel Universiadele au ocupat un 
loc de frunte în ierarhia marilor con
fruntări sportive internaționale.

Sportivii studenți din țara noastră 
și-au adus și ei contribuția la crește
rea valorii întrecerilor și au repre
zentat cu cinste mișcarea sportivă din 
patria noastră.

în 1959, la Torino, reprezentanții 
noștri au obținut 3 medalii de aur 
și 2 medalii de bronz.

în 1961, la Sofia, țara noastră a 
fost reprezentată de o delegație mare 
de sportivi, la toate probele incluse 
în program, cîștigînd 21 de medalii 
(6 aur, 6 argint și 9 bronz) și ocupînd

Compelilia ciclislă
Cursa ciclistă internațională „Tour 

de l'Avenir” a continuat ieri cu etapa 
a 9-a Chatelaillon — Bordeaux.

Primul a trecut linia de sosire da
nezul Ole Hojlund, care a parcurs 
distanța de 189 km în 4h50:01, reali - 
zînd media orară de 39,100. In același 
timp cu învingătorul au sosit: Albo- 
netti (Italia), Botard (Belgia) și alți 9 
concurenți. După 20 de secunde a 
sosit grosul plutonului în care se a- 
flau și trei cicliști romîni, Gh. Suciu, 
L. Zanoni, C. Ciocan. Cel de al 4-lea 
ciclist român rămas în cursă, N. Crtt- 
mete, a avut în această etapă mai

Ioc în „națională” este foarte grea. In 
schimb, lipsește o nouă metodă de joc, 
una care să ’ asigure succesul la mon
diale. Frămîntările în această direcție 
nu lipsesc și Lula, antrenorul lui San
tos, a prezentat anul acesta „sanfono", 
o mișcare în teren care începe din zona 
apărării și continuă, cu pase scurte, 
așezînd jucătorii într-o scară mobilă 
pînă în careul advers. Dar a fost un 
foc de paie această „armonică" și nu o 
soluție salvatoare.

în orice caz, spectatorii moscoviți și 
telespectatorii vor putea vedea echipa 
Braziliei care, indiferent de rezultat, 
prestează un joc spectaculos și interesant 
prin mobilitatea și tehnica jucătorilor.

Sqo Paulo, iunie 1965.

JUAN PERE1RRO
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în prima grupă a 
turneului internațional de 
fotbal de Ia New York, 
selecționata orașului New 
York a terminat Ia ega
litate: 0—0 meciul retur cu

I
I
I

formația italiană Varese. 
Echipă orașului New York 
s-a clasat pe primul loc 
in grupă, cu 9 puncte.

e Marele premiu auto
mobilistic al Franței, dis
putat la Clermont Ferrand, 
a fost cîștigat de sportivul 
Jim Clark (Anglia) pe o 
mașină „Lotus". El a aco-

^^erit cei 306,090 km în 2h 

locul al II-lea pe națiuni, după re
prezentativa Uniunii Sovietice.

A IV-a Universiadă va avea loc Ia
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= Băieți : 100 m — 10,5 ; 200 m — 
= 21,0 ; 400 m — 47,5 ; 800 m — 
E 1:50,0 ; 1500 m — 3:45,0 ; 5000 — 
E 13:55,0 ; 110 mg — 14,5; 400 mg 
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= — 53 m ; suliță — 54 m ; pentat- 
= Ion — 4300 p ; 4x100 m — 46,0. 
| ÎNOT
E Băieți : 100 m liber — 56,0 ; 400 
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= — 18:30,0 ; 200 m delfin — 2:18,0; 
= 200 m bras — 2:38,0 ; 200 m spate 
E — 2:20,9 : 400 m mixt — 5:05,0. 
E Fete : 100 m liber — 1:05.0 ; 
= 400 m liber — 5:05,0 ; 100 m del- 
= fin — 1:11,0; 200 m bras —
E 2:52,0; 100 m spate — 1:12,0; 
k 400 m mixt — 5:35,0.
Budapesta între 20—29 august. Și-au 
anunțat prezența peste 3000 de spor
tivi din aproximativ 40 de țări, prin-

„Tour de l’ftuenir"
multe defecțiuni la bicicletă, neputîn- 
du-le repara singur ; el a trecut linia 
de sosire pe jos, realizînd 5hl7:49. 
In această etapă a abandonat belgia
nul Leshire. In cursă au rămas 90 de 
concurenți.

După consumarea acestei etape în 
clasamentul generai individual con
duce De Locht (Belgia), urmat de 
Furian (Austria) la 1:02 și Steevens 
(Olanda) 2:26.

Azi are loc etapa a 10-a : Dax — 
Bagneres de Bigorre (226,5 km) în 
cursul căreia cicliștii vor escalada vîr- 
furile Aubisq (1710 in) și Tourmalet 
(2 114 m) din Pirinei.

★
Etapa a 8-a a Turului Franței pen

tru profesioniști (La Rochelle — Bor
deaux, 197,5 km), a fost cîștigată de 
belgianul Pe Roo cu 4h56:14. în frun
tea clasamentului general se menți
ne Van de Kerkhove (Belgia). Azi, 
etapa a 9-a, pe același traseu ca și 
etapa din .Tour de l’Avenir", anun
țată mai sus.

TURNEUL DE LA WIMBLEDON
întrecerile turneului internațional de 

tenis de la Wimbledon se apropie de 
sfîrșit. Au fost stabiliți ultimii 4 com
petitori ai probei de simplu masculin, 
care își dispută semifinalele : Emerson 
— Ralston și Stolle — Drysdale. Dacă 
așii australieni n-au avut probleme deo
sebite în calificarea lor pentru penultima 
fază, viitorii lor adversari din semifinale 
au avut de luptat din greu. Denis Ral
ston, primul tenfsman american, a fost 
condus cu 2—0 la seturi în fața tînărului 
său compatriot Martin Riessen, pe care 
l-a întrecut pînă la urmă cu 3—6, 2—6, 
6—4, 6—2, 6—2. Al treilea reprezentant 
al S.U.A., Allan Fox, a opus o rezis

14:38 cu o medie orară de 
143,580 km. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Jack 
Stewart (Anglia) — 2h 15:04 
și John Surtees (Anglia) 
2h 17:11,7.

la Luxemburg, campionul 
european la categoria „se- 
mimijlocie”, italianul Bru
no Visintin, și-a apărat cu 
succes centura în fața șa- 
langerului său oficial,

• In prezența a peste 
3 000 de spectatori, la Bel
grad s-a disputat meciul 
internațional de box din
tre echipele selecționate 
ale Iugoslaviei șj R.S. Ce
hoslovace. Pugiliștij iugo
slavi au obținut victoria 
cu scorul de 14—6.

a Cu prilejul unei re
uniuni de box desfășurate

luxemburghezul Ray Phi
lippe. Visintin a obținut 
victoria la puncte după 15 
reprize.

®.ln apropiere de 
Karlsruhe s-a disputat un 
important concurs inter
național de canotaj acade
mic, la care au participat 
sportivi din 6 țări. Iată 
cîteva din rezultatele în

tre care: U.R.S.S., S.U.A., Anglia, 
Japonia, R.F.G., Polonia, Cehoslova
cia, Italia, Franța.

Prezența, pentru prima dată în 
istoria Universiadelor, a sportivilor 
americani, alături de ceilalți studenți, 
va ridica desigur nivelul întrecerilor 
la atletism, înot și baschet, dat fiind 
faptul că ei dețin, la ora actuală, în 
aceste ramuri sportive, supremația 
mondială.

Numărul mare de țări participante, 
valoarea sportivă ridicată a concuren- 
ților, numărul mare de probe incluse 
în program, face ca încă de pe acum 
Universiada de Ia Budapesta să fie 
apreciată ca cel mai mare eveniment 
sportiv internațional al anului 1965.

Privind cu toată răspunderea parti- 
ciparea la Universiada de Ia Buda
pesta, studenții noștri se pregătesc 
intens și sînt hotărîți să nu precupe
țească nici un efort pentru a-și aduce 
contribuția la creșterea gloriei spor
tive a patriei noastre.

Prof. AL. MUREȘAN 
membru în Comitetul Executiv al

U.A.S.R., șeful Comisiei Sportive

Atleți români
!a zzA4emoriaIuI
ZnamensLi7

Tradiționalul concurs de atletism „Me
morialul Znamenski” va avea loc anul 
acesta în zilele de 3—4 iulie la Minsk. 
Vor participa 350 de sportivi ai țării 
gazde și peste 100 de sportivi din Aus
tralia, Anglia, Ungaria, Grecia, Franța, 
Japonia etc.

România va fi reprezentată la această 
competiție de următorul lot: Gh. Zam
fir eseu și Al. Tudorașcu (100 și 200 m), 
V. Sălăgean (disc), Gh. Costache (cio
can), Ilie Popa și Ion Barbu (50 km 
marș), Viorica Gabor (800 m), Floren
tina Stancu (400 m) și Viorica Viscopo- 
leanu (lungime).

„Cele mei spectaculoase probe — su
bliniază comentatorul sportiv al agen
ției TASS — vor fi fără îndoială cele 
de 1 500 m, 5 000 m și 10 000 m. La 5 000 
m va lua startul, după toate probabili
tățile, și recordmanul european, fran
cezul Michel Jazy".

Vasas Budapesta 
a cucerit 

„Cupa Europei Centrale" 
la fotbal

Finala „C.E.C." la fotbal, oare a 
avut loc la Viena, între formațiile Fio
rentina și Vasas Budapesta a reveni’ 
fotbaliștilor maghiari, care au înviSk, 
cu 1—0 (0—0) prin golul marcat de 
Meszoly din penalti. Pe locul III s-a 
clasat Sparta Praga, care a învins cu 
2—0 echipa Rapid Viena.

tență acerbă sudafricanului Cliff Drys
dale, învingător cu 4—6, 6—2, 7—5, 7—5.

Patru jucătoare din S.U.A. sînt pre
zente în sferturile de finală la simplu 
femei : Jean Albert întîlnește pe dețină
toarea titlului, Maria Bueno, tînăra Jus- 
tina Brikka — pe ausfralianca Margaret 
Smith, BiLlie Je&n Moffit — pe Lesley 
Turner (Australia), iar Nancy Richey 
pe Christine Truman (Anglia). O mare 
surpriză Sr-a produs în proba de dublu 
feminin, unde perechea australiană 
Smith—Turner a fost eliminată de Fran- 
Coisa Durr, Jeanine Liefrig ^Franța) ; 
6—4, 6—4.

registrate: schif: Meisner 1 
(R.F.G.) 6:53,1; 2 plus 1:
Iugoslavia 6:58,6; 4 fără 9 
cîrmaci: R.F. Germană |
5:54,4; 8 plus 1; Iugoslavia 
5:34,6. g

q Concursul internațio- | 
nai de atletism desfășurat » 
la Belgrad a reunit spor
tivi din R.P. Bulgaria, R.P. 9 
Polonă, R.S. Cehoslovacă, | 
R.D. Germană, R.F. Ger
mană și R.S.F. Iugoslavia, a 
Iată cîteva din rezultatele | 
înregistrate în cele două ■ 
zile de întreceri: Mascu
lin î 100 m: Karasi (J) 10,7; 9 
1500 m: Vazici (J) 3:48.0; | 
3000 m plat: Korici (J) 
8:21,2; prăjină: Hlebarov g 
(B) 4,70 m; greutate: Baris- | 
sih (J) 17,60 m; suliță; Ni- ■ 
kieiuk (P) 71,21 m; femi- _ 
nin: 100 m: Marko (R.P.U.) I 
11,8; 200 m; Marko 24,7; | 
suliță: cirkovici (J) 49,05 m.
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