
ÎN INTIMPINAREA

CONGRESULUI PARTIDULUI
ȘTAFETA STRĂBATE 
DRUMURILE PATRIEI

PAȘCANI: în raionul Paș
cani, Ștafeta „în intimpinarea 
celui de al IV-lea Congres al 
partidului" se bucură de o mare 
popularitate în rîndul sportivi
lor și al țăranilor cooperatori. 
Călări, pe biciclete sau motoci
clete, tineri din asociațiile spor
tive sătești poartă mesaje care 
oglindesc dezvoltarea multila
terală a cooperativelor agricole 
de producție, lupta necontenită 
pentru depășirea angajamente
lor luate, pentru mărirea pro
ducției vegetale și animale.

în același timp, în centrele 
de comune Tg. Frumos, Butea, 
Mbțca, Lespezi etc, primirea 
ștafetei a prilejuit adevărate 
sărbători ale cîntecului, dansu
lui și a sportului de mase.

De pe patru trasee, ștafeta 
va sosi la Pașcani, centrul de 
raion, unde, pe stadionul Loco
motiva, vor fi organizate în
treceri de fotbal, volei, hand
bal în 7 și aț.lptism.

C. Enca — coresp.

★

Ștafeta „în 
de al IV-lea 

a fost
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CONSTANTA t 
intimpinarea celui 
Congres al partidului 
predată într-un cadru festiv de
tinerii din asociația sportivă 
din Mangalia celor de Ia aso
ciația sportivă Calatis, care au 
predat-o mai departe mecaniza
torilor de la S.M.T. ,23 Au
gust'.

în centrele de raion au fost

o
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ACTUALITATEA SP08TIÎĂ

a

VELIȘTI ROMÂNI LA RE
GATA WARNEMUNDE

• LUPTĂTORI TURCI ÎN TARA 
NOASTRĂ

RUGBISTII FEROVIARI ÎN
VINGĂTORI ÎN R. D. G.

Echipa de rugbi R»apid Bucu
rești, care întreprinde un turneu 
în R.D. Germană, a susținut pînă 
acum două meciuri pe care le-a 
cîștigat cu scoruri categorice : 
27—6 cu Lokomotive Leipzig și 
13—3 cu selecționata orașului 

Leipzig.

Echipa de lupte libere a clubu
lui A.S.S.F. din Ankara întreprin
se un turneu în țara noastră. 
Luptătorii turci vor evolua în 
compania sportivilor de la Steaua 
la Tulcea (duminică). Constanța 
(17 iulie), Mangalia (18 iulie) și 
Medgidia (22 iulie).

• „CUPA MUNȚILOR" 
LA ORIENTARE TURISTICA
Comisia de turism șt alpinism 
asociației sportive I.T.B. orga

nizează In zilele de 9, 10 și 11 iu
lie cea de a 8-a ediție a con
cursului de orientare turistică 
dotat ou „Cupa Munților". Con
cursul este de gradul I, avînd 
două etape : una de zi și una de 
noapte șl se va desfășura in 
munții Bucegi (VInturiș, Cheile 
Zănoagei, Radina). Vor lua parte 
echipe din Brașov, Cluj, Sibiu, 
Timișoara, Tg. Mureș, Oradea, 
Craiova, Ploiești, București.

(Continuare în , pag. a 2-a)

• „MEMORIALUL ROSICKI"
La sfîrșitul săptărninii are loc 

la Praga tradiționalul concurs at
letic internațional „Memorialul 
Rosicki”. Țara noastră va fi re
prezentată de Ana Sătăgean 
(greutate). Viorica Viscopoleanu 
(lungime), Curt Socol și Vasile 
Mureșan (decatlon).

La 8 iulie, la Warnemiinde 
(R.D.G.) se va da startul în ma
rea întrecere internațională de 
iahtlng „Cupa țărilor Mării Bal
tice* la care participă șl un grup 
de sportivi români: P. Mânu — 
O. Tomiuc, M. Băiceanu — I. 
Giuglan, M. Dumitriu, N. Iliescu 
și G. Constantin. La aceste regate 
participă sportivi din 12 țări.

primite ștafetele sportivilor din 
toate asociațiile dobrogene.

La 11 iulie, ștafetele raioane
lor vor ajunge la Constanța. 
Cu această ocazie, pe stadionul 
„1 Mai' se vor desfășura mani
festații cultural-sportive.

E. Petre — coresp.

FĂGĂRAȘ. Peste 40 de aso
ciații sportive au predat zilele 
trecute consiliilor orășenesc și 
raional UCFS Făgăraș Ștafeta 
„In intimpinarea celui de al 
IV-lea Congres al partidului".

în mesajele trimise cu ocazia 
predării ștafetei au fost trecute 
în revistă realizările obținute de 
asociațiile sportive în intimpi
narea celui de al IV-lea Con- 
gres al partidului. Astfel, asocia
ția sportivă Chimia din orașul 
Victoria a amenajat prin muncă 
patriotică terenuri de handbal în 
7 și baschet. Iar asociațiile Co
merțul O.C.L. și Voința din Fă
găraș — terenuri de volei și au 
înscris în UCFS noi membri, 
în curțile școlilor medii din ora
șul și raionul Făgăraș au apărut 
noi terenuri sportive simple, iar 
școlile generale de 8 ani au or
ganizat compionale ale elevilor 
din clasele 5-—8 lâ atletism, vo
lei și fotbal.

B. Stoiciu — coresp.
★’

BRĂILA : în cadrul unei fru
moase „duminici cultural-spor
tive", organizată pe terenul a- 
sociației Constructorul, clubul 
sportiv orășenesc Brăila a pri
mit Ștafeta de Ia asociațiile

și Sport din R. P. Română
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| pe velodromul Dinamo 

I Un interesant concurs 
I internațional: 
j „Cupa orașului

I

î»

București

In Capitală, manifestații sportive de amploare
în aceste zile, tineretul iubitor 
sport adaugă succeselor obți- 

ute în muncă și învățătură noi 
zbînzi realizate în întrecerile de 
>e stadioane. Manifestațiile spor- 
ive închinate celui de al IV-lea 
longres al partidului cunosc o 
mploare deosebită. în întreaga 
iră. mii și mii de sportivi se 
rezintă la startul întrecerilor, 
rțin performanțe deosebite. în 
•apitală, în zilele de 11, 17 și 
L. iulie, vor avea loc impor- 
nțe întreceri sărbătorești în 
ristea Congresului partidului, 
a ele va participa un mare 
îmăr de tineri din București. 
>ntru a cunoaște amănunte su- 
imentare, ne-am adresat tov. 
JTRE CAPRĂ — președintele 
nsiliului orășenesc 
icuresti.
— Întrecerile la care 
iți — ne-a spus tov.
pră — constituie finalul unei 
fiuni pornită din asociațiile 
'■'live și continuată la nivelul 
^urilor. Aceste manifestații 
irtive, organizate în cinstea

celui de al IV-lea Congres al 
partidului, au constituit un pri
lej pentru întărirea activității 
sportive din Capitală. In luna 
iunie numărul membrilor UCFS 
a crescut cu pește 4000 de tineri

— Cu sprijinul Consiliului Ge
neral al UCFS .și in colaborare 
cu Comitetul orășenesc al U.T.M. 
vom organiza în aceste zile ma
nifestații sportive deosebit de in
teresante. Mii de tineri și tinere

Interviu cu tov. Petre Capră, președintele 
consiliului orășenesc UCFS București

UCFS

vă re- 
Petre

și tinere, iar cel. al purtătorilor 
Insignei de polisportiv cu aproa
pe 7 000. In această vreme s-a 
mărit numărul terenurilor de 
sport amenajate prin muncă pa
triotică și au fost îmbunătățite 
numeroase recorduri. Statisticile 
indică, de asenienda, creșterea 
numărului de sportivi clasificați.

— Pentru ca Iubitorii sportu
lui din Capitală să cunoască 
din timp programul, să încercăm 
o prezentare a manifestațiilor 
sportive pe care» le organizați în 
zilele de 11, 17 și 18 iulie.

se vor întrece pe diferite baze 
sportive ale Capitalei intr-un ca
dru sărbătoresc. Pe lacul Herăs
trău vor avea loc concursuri nau
tice, pe circuitul din str. Maior 
Coravu se va desfășura un con
curs motociclist de viteză, pe 
stadionul Republicii — cu pri
lejul finalei „Cupei R.P.R." la 
fotbal — atleții și cicliștii vor 
participa la interesante con
cursuri. Acestea vor avea loc la
11 iulie. Sîmbătă și duminica 
următoare programul va fi și 
mai bogat. El va cuprinde com
petiții de fotbal, lupte, haltere,

rugbi, volei, handbal, tir, ciclism, 
aeromodele și călărie.

Așadar, la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni și a celei care urmează, 
Capitala va găzdui entuziaste 
manifestații sportive închinate 
celui de al IV-lea Congres, com
petiții care vor cuprinde, în des
fășurarea lor, o mare parte a ti
neretului bucureșiean.

Spectatorii vor avea astfel pri
lejul să asiste, în cele trei zile 
de concurs, la competiții fru
moase, atractive, la startul că
rora vor fi prezenți numeroși 
sportivi de frunte ai țării.

Interviu consemnat de 
HRISTACHE NAUM
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Amatorii reuniunilor cicliste 
le velodrom vor urmări la 
sfîrșitul acestei săptămîni un 
interesant concurs internațio
nal. Este vorba de cea de a 
V-a ediție a „Cupei orașului 
București", la care și-au a- 
nunțat participarea pistarzi 
din U.R.S.S., Belgia, Polonia, 
R. D. Germană, Cehoslovacia 
și Bulgaria. Unele federații 
de specialitate din țările par
ticipante au și anunțat lista 
completă a cicliștilor care vot 
evolua sîmbătă și duminică 
pe velodromul din parcul 
sportiv Dinamo. Să vă facem 
cunoscute numele lor : BEL
GIA — Roland van Vlierber- 
gher, campion național, Harry 
Michiels, Eddy Reyniers, Ca
mille Verschaeren, Willy Si
mons ; R. D. GERMANĂ — 
Linke Volkrnar, Peter Och- 
sendorf, Thomas Huschke, 
Bernd Junge, Otto Werner; 
BULGARIA — Atanas Niko- 
lov, Anghel Nestorov, Kosta- 
din Iordanov, Dimitr Kazakov 
și Atanas Zavcev.

Printre viitorii noștri oaspeți 
se află o serie de valoroși 
concurenți, ceea ce ne îndrep
tățește să sperăm că vom a- 
sista la întreceri viu dispu
tate, de un ridicat nivel teh
nic.

Sportivii români s-au an
trenat intens în vederea aces-

t______ _ ______

Aspect dintr-o cursă 
adițiune de puncte, 
asemenea 
figura și în 
concursului 
de sîmbătă și

probă
programul 

internațional 
duminică i

tor importante confruntări, 
luînd parte Ia o serie de con
cursuri in U.R.S.S. și R. D. 
Germană. Reîntorși în tară, ei 
și-au continuat pregătirile sub 
conducerea antrenorilor Ștefan 
Lemindroiu și Iulian Goci- 
man. Aceștia s-au stabilit a- 
supra următorului Iot de aler
gători care ne vor reprezenta 
în concursul de sfmbătă și 
duminică : C. Dumitrescu. M. 
Popescu, D. Popovici, E. Băr- 
bulescu, V. Burlacii, S. Duță, 
D. Panaitescu, C. Baciu, P. 
Soare și M. Gurgui.

I
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Voleibaliștii noștri învingători
în întîlnirile cu francezii

Astă-seară, de la ora 19,30, pe „Republicii

START IN FINALELE DE BOX

Udișteanu (România B), t'n luptă cu blocajul echipei secunde a Franței, va termina 
învingător

ză dintr-o partidă Mi- 
alic—Dinu. Cum se va 
icheia, în acest an, riva- 
tatea sportivă dintre cei 

doi „ușori" ?

Stadionul ^Republicii va cu
noaște astă-seară din nou anima
ția marilor întreceri; pugilistice. 
La ora 19)30} prima bătaie de 
gong va anunța startul în ultima 
fază a campionatului individual 
de box al seniorilor. Deoarece 
cîntarul oficial, vizita medicală

și tragerea la sorți au Ioc azi, 
la ora 8, nu putem informa pe 
cititorii noștri asupra programu
lui primei reuniuni.

Oricum, valoarea participan- 
ților, dorința de afirmare a u- 
nor tineri pugiliști care s-au im
pus în întrecerile zonale sînt ar
gumente care ne permit să anti
cipăm că întrecerile din cadrul 
acestor reuniuni vor fi deosebit 
de spectaculoase.

Echilibrul valoric dintre fina- 
liștii la unele categorii de greu
tate (cocoș, pană, ușoară, semi- 
mijlocie, mijlocie mică, mijlocie) 
ne face să afirmăm că, indife
rent ce vor decide „sorții", chiar 
din prima reuniune, vom fi mar
torii unor „dueluri" pasionante.

Fără îndoială, lista campioni
lor republicani din anul trecut 
va suferi modificări însemnate. 
De altfel, din cei 10 deținători 
ai titlului (Ciucă, Puiu, Buzu- 
liuc, Cîrciumaru, Ejțimi, Nicule- 
scu, Olteanu, Manea, Co jan. Ne
grea) numai 6 mai figurează în 
rîndurile celor 43 de finaliști 
(Ciucă, Puiu, Dinu, -.Niculescu, 
Olteanu și Monea). ■Jî

Terenul de la baza sportivă 
Progresul a găzduit ieri după- 
amiază întîlnirile masculine 
de volei dintre echipele A și 
B ale României și Franței. 
Voleibaliștii francezi, respec- 
tîndu-și promisiunea făcută la 
sosire, au opus o dîrză rezis
tență reprezentanților noștri, 
conducînd deseori pe par
cursul partidelor, necedînd 
ușor întîietatea. Dovadă eloc
ventă — rezultatele : Romania 
B — Franța B 3—1 (10, 9—15, 
8, 11); România A — Franța 
A 2—0 (10, 16), meci întrerupt 
din cauza întunericului în,.se4 
tul 3 la scorul de 10—1 peritru 
echipa României.

Echipele noastre au învins. 
Dar cu prea multă greutate, 
acționînd cu nejustificată cris
pare și nervozitate. Mai ales 
formația secundă. La echipa 
primă, se impunea un spor 
substanțial de varietate și vi
teză în atac, precum și mai 
multă promptitudine la du
blaje. Cum însă lotul se află 
la începutul pregătirii în co
mun, credem că unele... cir
cumstanțe atenuante li se cu
vin totuși jucătorilor și antre
norilor...

Dintre voleibaliștii români, 
mai eficace au fost Schreiber, 
Drăgan, Grigorovici (de la e-

chipa A), Udișteanu și — 
țial — Szocs (de la B). 
echipele franceze, cel 
mult ne-au plăcut 
Mejard, Lanier și Cassini din 
formația secundă, Comte, 
Quazza, Taillade, și Duca din 
prima. Prin ce, anume și-au 
cucerit oaspeții evidgnțierea( 
își vor da seama lesne spec
tatorii din orașele în care e- 
chipele Franței își continuă 
turneul în țară noastră: Bra
șov. Ploiești, Brăila, Galații 
Constanța.-.

CONSTANTIN FAUR,

par- 
Din 
mai 

Mestre,



MVEIAIIA CAMPIONAIUIUI 
RWJLICAN-JUNIORII

Cinci zile de con
curs, la cinci ra
muri sportive fără 
nici o contingență 
una cu cealaltă, 
o dispută apri
gă pentru fiecare 
punct, pentru un 
loc cit mai bun 
în clasamentul

competitivi. Campionatul pentatloniș- 
tilor a însemnat o adevărată risipă 
'de energie, eforturi susținute (și încă 
ce eforturi!) concretizate printr-o se
rie de rezultate remarcabile. La nici 
una din cele 10 ediții de pînă acum 
ale campionatului nostru echipa cîș- 
tigătoare n-a miai înregistrat un punc
taj atît de mare: 14 326 p. „Recor
duri* ale acestei competiții au fost 
înregistrate și Ia pistol viteză (D-tru 
Țintea 197 p) și la înot — 300 m 
(Ivan Baneth 3:49,1).

Caracteristic pentru întrecerea re
cent încheiată este afluxul de tineri. 
Jumătate dintre concurenti au fost 
juniori care practică pentatlonul a- 
bia de anul trecut. Ei au dovedit po
sibilități remarcabile și de n-ar fi 
avut cîteva „inexactități" inerente 
debutului—rezultatele lor ar fi putut fi 
cu mult mai bune. Dintre ei, cea mai 
bună impresie a lăsat-o Gh. Ionescu, 
cu o valoare apropiată la cele cinci 
sporturi, dar avînd „punctele de re
zistentă" la călărie și cros. La tir 
n-a arătat totul, scăpînd un foc 
(39+464-45+47). La înot stă, deo
camdată, ceva mai slab, dar există 
premise să-și amelioreze simțitor per
formantele. Cu 3990 p, Gh. Ionescu s-a 
clasat pe locul 5 și doar 10 p l-au 
despărțit de norma pentru categ. I. 
Timișoreanul Ivan Baneth (3734 p) 
s-a impus la scrimă, cros și, mai ales, 
la înot. La călărie s-a văzut că-i 
lipsește „practica* (a terminat par
cursul fără greșeală, dar a mers 
foarte prudent, într-un timp slab). Em. 
Ionescu, bun la înot și la cros, a avut

Echipa secunda a clubului Steaua, clasată de locul doi, a fost alcătuită din 
juniorii Emil Ionescu, Ivan Baneth fi Gheorghe Ionescu

Foto : R. Vilara

de refăcut handicapul unui 0 puncte 
la călărie.

T, Gufă de la Brașov, M. Ionijă, 
și P. Tătaiu de la Quj au eviden
țiat și ei calități frumoase care, ci
zelate printr-un antrenament temei
nic, îi vor putea ajuta, în cîtiva 
ani, să ajungă printre fruntași.

Ga și anul trecut, campion a de
venit Gh. Tomiuc cu un punctaj bun: 
5112 p. Evoluția sa la acest cam
pionat a oglindit seriozitatea cu care 
s-a pregătit, munca sa de flecare zi. 
Bine au concurat și ceilalți fruntași 
Dan Ionescu, D-tru Țintea și Nic. 
Lichiardopol

In general, nivelul atins de ediția 
din acest an a campionatului este 
în creștere. In afara competitorilor 
o contribuție însemnată au avut și 
inUmoșii antrenori I. Mureșanu și 
I. Blrloiu. In sfîrșit ,un amănunt care 
ni se pare interesant : nici un con
curent n-a abandonat! Și o nedume
rire : n-am înțeles de ce n-a fost 
prezent la start nici un concurent de 
Ia Știința București?

La Reșița si la Tg. Mures,
9 9 9 ° 7 ’

numeroase recorduri
Aproape 100 de 

concurenți de l-a 
S.S.E. și Olimpia 
Reșița au participat 
la întrecerile etapei 
I a campionatului 
republican. Dispu
tele au fost deose
bit de interesante, 
iar unele din ele 
s-au încheiat cu re
corduri republicane 
(în bazin acoperit). 
Iată aceste recordu
ri: Zeno Giurasa 2:30,2 la 200 m spate (rec. 
juniori cat. I și cat. a Il-a); Mircea 
Hohoiu 1:22,8 la 100 m spate (rec. băieți 
12 ani); Eugen Aimer și Mircea Hohoiu 
36,1 la 50 m fluture, Ruth Hocher 1:24,2 
la 100 m spate (recorduri de copii). îno
tătorii reșițeni, printre care Nicolae Tat, 
Dorina Mezinca, lise Hrușca și Anca
Andrei, au stabilit și numeroase recor
duri ale regiunii Banat. (A. RUBEANU- 
coresp.).

★
La Tg. Mureș, asociațiile șj cluburile 

din oraș au prezentat peste 100 de con
curenți la startul probelor etapei I a 
campionatului republican. Cu acest pri
lej, înotătorii mureșeni au stabilit un 
record republican (A. Covaci 1:08,2 la 
100 m fluture, record de juniori cat. a 
n-a), precum și 10 recorduri regionale.
(I. PAUȘ, coresp. reg.).

ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI PARTIDULUI
(Urmare din pag. 1)

Progresul, Laminorul, F. C. Brăila, 
Voința și Marina.

Cu ocazia aceasta au avut loc in
teresante demonstrații de volei și 
box, iar brigada artistică a Combi
natului de fibre artificiale și orches
tra uzinelor de utilaj greu „Progre
sul* au prezentat un frumos program 
artistic.

La loc de cinste se situează iniția
tiva asociației sportive Dezrobirea, 
care organizează un concurs ciclist 
rezervat fetelor.

întrecerea cuprinde două probe, 
pentru biciclete de curse și de oraș. 
Participantele la categoria biciclete 
de curse vor avea de parcurs distan
ta de 30 km, Brașov — Rîșnov — 
Brașov, în timp ce fetele de la cate
goria biciclete-oraș au prevăzut un 
traseu de 15 km, pe ruta Brașov —

sportiv al orașului Brașov, organizea
ză un concurs de ciclism rezervat 
juniorilor, la două categorii. Alerga
rea se va desfășura pe distanța Bra
șov — Mocciu — Brașov, aproxima
tiv 70 km. Și la această competiție 
au fost invitate o serie de secții de 
ciclism din mai multe localități.

C. Gruia — corep. reg.

La secția de box
a clubului Electroputere

secțiilor |

N. Costin ,— coresp.

COMPETIȚII CICLISTE LA BRAȘOV

în întîmpinarea celui de-al IV-lea 
Congres al partidului, la Brașov vor 
fi organizate numeroase competiții 
sportive.

Cristian — Brașov.
Organizatorii au trimis invitații 

cluburilor și comisiilor de ciclism din 
toate regiunile țării. Competiția se va 
desfășura în ziua de 18 iulie 1965.

Concomitent cu această întrecere 
a fetelor, asociația sportivă Torpedo 
Zărnești, în colaborare cu Clubul

Motocicliști, automobiliști, radioamatori, iubitori 
ai sporturilor aviatice, ai 
drumeției și alpinismului

CITIȚI REVISTA

„SPORT ȘI TEHNICĂ! “
în paginile ei găsiți:

• Itinerarii auto-moto, sfaturi practice în vederea punerii la punct a 
motoarelor, noi tipuri de automobile și motociclete, informații cu 
privire Ia performanțe și recorduri.

• Scheme și indicații pentru construirea unor radioreceptoare simple 
și avansate, noutăți din radiotehnică și electronică.

• Figuri de alpiniști celebri, descrierea ascensiunilor temerare, indicații 
de drumeție în munții noștri.

• Comentarii cu privire la cele mai noi probleme din planorism, para
șutism, aeromodelism, zbor cu motor.

• Informații complete despre cosmonauți, despre zborurile lor, des
crieri amănunțite ale obiectelor spațiale.

• Magazin, cuvinte încrucișate, o pagină specială pentru scrisorile 
venite de la cititori.

Numărul 6/1965 al revistei .SPORT ȘI TEHNICĂ* se mai poate 
procura de la chioșcurile pentru difuzarea presei. Iată numai cîteva 
interesante subiecte din cuprins :

• .Fiat 850“ văzut de piloții de încercare • Va atinge automo
bilul „bariera sonică* ? • Valter Bonatti „omul rachetă" • Copstruiți-vă 
un amplificator de magnetofon • Zborul fără navigator.

Uzina Electroputere din Craiova 
este cunoscută astăzi nu numai ca o 
mare unitate industrială producătoa
re de locomotive Diesel, transforma
toare și motoare electrice. Din rîn- 
durile muncitorilor de aici s-au ridi
cat și numeroși sportivi de valoare, 
ale căror nume au depășit granițele 
patriei. Secția de box, de pildă, an
trenată de la înființare de către 
Gheorghe Duduleanu, desfășoară o 
rodnică activitate. încă de acum 10— 
15 ani, boxeri ca Petre Deca și Con
stantin Iordache au întregit lotul re
publican, au dus 
la Graiova tricoul 
de campion al țării, 
în ultima vreme
boxeri talentați și posesori ai unui 
stil curat de luptă ca Florian Pă- 
trașcu și, în special, Nicolae Gîju 
s-au făcut cunoscuți în marile com
petiții internaționale.

Nici în prezent secția nu duce lipsă 
de elemente de valoare. Tinerii Dan 
Popescu, Constantin Bogdan, Con
stantin Filipescu, Nicolae Dumitru 
sînt pugiliști care merg cu pași mari 
pe drumul afirmării. Mai ales ulti
mul, pe care l-am remarcat și cu pri
lejul „zonei" de la Craiova, este un 
boxer de real talent despre care, cu 
siguranță, se vor mai scrie multe lu
cruri frumoase.

în prezent, în secția de box de la 
Electroputere activează un număr de 
24 de sportivi, dintre care 4 au cate- 

i goria I de clasificare, 3 categoria a 
11-a, 4 categoria a IlI-a și restul ju
niori.

Antrenorul Gh. Duduleanu n-a dus 
niciodată lipsă de elevi. Școala pro
fesională, care își desfășoară activi
tatea pe lîngă uzină, este un izvor 
nesecat de tineri talentați, dornici să 
practice sportul curajului și al băr
băției, sport atît de îndrăgit la Cra
iova. Reoent, juniorii D. Popescu, I. 
Slobodniciuc, T. Pălcău, C. Palea s-au 
evidențiat cu ocazia unor întreceri cu 
caracter local.

Secția de box a clubului Electro
putere Craiova are deci o activitate 
bogată și putem spune că este o sec
ție fruntașă. în campionatul regional 
pe echipe, elevii lui Duduleanu au ob
ținut numai victorii. Seria succeselor 
a continuat chiar și după ce o parte 
dintre componenții secției au fost pro
movați în alte formații din țară.

Cineva din comisia regională de 
box ne spunea, oarecum nemulțumit, 
că antrenorul de la Electroputere, deși 
are mulți elevi de valoare, nu-i în
scrie totuși în concursuri și că, in con
secință, îi oprește din ascensiunea lor. 
Așa să fie, oare ? Curios să aflu a- 
mănunte, m-am dus la stadionul Elec

troputere, locul de desfășurare a an
trenamentelor... Băieții se pregăteau 
în aer liber, cu mijloace totuși mo
deste. Și, erau destui la număr : vreo 
20. L-am întrebat pe antrenorul Du
duleanu : — „Văd că aveți elevi des
tui, de ce nu-i puneți să boxeze mai 
des ?“ Puțin încurcat de întrebare, 
antrenorul a răspuns :

— De anul trecut, din luna sep
tembrie, sala de box a fost transfor
mată în... dormitoare. De atunci și 
pînă în prezent am lucrat pe unde și 
cînd am putut, în încăperi cu totul 

improvizate, în 
condiții improprii. 
Uneori nici aseme
nea încăperi nu

ne-au fost la îndemînă. Elevii mei nu 
s-au putut antrena cum trebuie și de 
aceea n-am putut să-i folosesc în 
competi(ii, deoarece erau nepregătiți.

în fața unui asemenea răspuns, 
mi-am dat seama că antrenorul Du
duleanu a procedat corect. I-am vă
zut apoi documentele de planificare, 
ținute — laolaltă cu echipamentul și 
cu celelalte materiale — într-o ca
meră de 1,5 mx2,5 m (singura încă
pere de care dispune secția respec 
tivă), documente judicios întocmite 
și îngrijit lucrate. Despre realizarea 
obiectivelor prevăzute în aceste do
cumente, în asemenea condiții de lu
cru, nici nu poate fi vorba. Am mai 
aflat că nici un membru din comisia 
regională de box nu l-a vizitat la lo
cul de muncă. Conducerea uzinei, 
care a hotărît desființarea sălii de 
antrenament, nu s-a mai preocupat 
să-i pună alta la dispoziție. Și de nouă 
luni antrenorul și boxerii tot... speră. 
Acum, se pare, s-a luat o hotărîre. 
G. S. Electroputere a promis că va 
face rost de o sală de box. Cînd ? Nu 
știm.

După aprecierea noastră, secția de 
box de la Electroputere Craiova, o 
secție cu rezultate foarte bune, cu un 
antrenor priceput și entuziast, care a 
dat elemente talentate boxului româ
nesc, nu-și desfășoară activitatea ir 
condiții normale. Consiliul regiona 
Oltenia al UCFS poate da și ei 
mină de ajutor la remedierea aceste 
situații necorespunzătoare. E necesa 
mai ales acum, cînd sportul cu mă 
nuși din țara noastră simte tot ms 
mult lipsa unor boxeri de valoare.

Am scris aceste rînduri în sperant 
că ele îi vor „mișca” pe cei în cauz 
și că se vor lua toate măsurile pentr 
ca secția de box de la Electroputei 
să contribuie și în viitor la ridicare 
prestigiului boxului craiovean.

MIHAI TRANCA

Campionatele republicane pentru juniori 
au luat sfîrșit

tare bună au avut

Campionatele re
publicane de tir 
pentru juniori au 
luat sfîrșit. întrece
rile s-au bucurat de 
succes. Au fost co
rectate foarte mul
te recorduri ale ță
rii, mai ales pe e- 
chipe. O compOr- 
trăgătorii Șt. Caban

(Dinamo) și Margareta Enache (Steaua), 
care au cucerit cele mai multe titluri 
de campioni,

Iată rezultatele: Pistol sport: 1. D. 
IUGA (Dinamo) 573 p —- campion al 
B.P.R.; 2. Paul Vocliițoaie (Metalul) 
557 p ; 3. Al. Gered (Metalul) 552 p. 
Pe echipe: 1. DINAMO 1622 p — 
nou record al tării, campioană R.P.R.; 
2. Metalul 1595 p ; 3. Steaua 1557 p. 
Armă liberă calibru redus 60 focuri 
culcat, juniori: 1. ȘT. CABAN (Di
namo) 590 p — campion al R.P.R. ; 
2. D. Becea (Știința) 586 p; 3. B. 
Czegezi (Steaua) 582 p. Pe echipe: 
1. STEAUA 1727 p. — campioană a 
R.P.R.; 2. Dinamo 1714 p; 3. Știința 
1711 p. Armă liberă calibru redus 
3x30 focuri, junioare, poziția culcat: 
1. MARGARETA ENACHE (Steaua) 
292 p — campioană a R.P.R.; 2 Elena 
Nistor (Steaua) 287 p; 3. Maria Are- 
mie (Voința Sibiu) 285 p. Pe echipe:
1. STEAUA 864 p —- campioană a
R. P.R. fi nou record republican; 2.
S. S.E. I 837 p; 3. Știința 834 p. Po
ziția în genunchi: 1. ARITINA BIȚICĂ 
(Steaua) 277 p — campioană a R.P.R.;
2. Margareta Enache 276 p; 3. Rodica 
Gorgoi (Steaua) 273 p. Pe echipe : 
1. SITE AU A 818 p ■— campioană a 
R.P.R. fi nou record republican; 2. 
Dinamo 778 p; 3. Olimpia 772 p.

Poziția în picioare: 1. MARGARETA 
ENACHE 266 p. — campioană a 
Pi.P.R. fi nou record republican; 2. 
Magda Borcea (Știința) 262 p; 3. Elena 
Nistor 258 p. Pe echipe : 1. STEAUA 
769 p — campioană a R.P.R. fi nou 
record al țării; 2. Știinta 701 p; 3. 
S.S.E. I 680 p. Pe trei poziții: 1. MAR
GARETA ENACHE 834 p -E campi
oană a R.P.R.; 2. Elena Nis
tor 810 p ; 3. Magda Boreca 809 p. 
Pe echipe: 1. STEAUA 2451 p — 
campioană a R.P.R. fi nou record; 2. 
Știința 2286 p; 3. S.S.E. I 2241 p. 
Armă standard 3x20 focuri juniori: 
1. ST. CABAN 546 p — campion al
R. P.R. fi nou record republican; 2. 
D. Becea 542 p; 3. E. Popa (U.T. Arad) 
537 p. Pe echipe: 1. DINAMO 1608 
p — campioană a R.P.R. fi nou record 
republican; 2. U.T. Arad 1597 p; 3. 
Știința 1553 p. Armă standard 3x20 
focuri junioare: 1. MAGDA BORCEA 
535 p — campioană a R.P.R ; 2. E- 
lena Nistor 532 p; 3. Mariana Anto
nescu 524 p. Pe echipe: 1. STEAUA 
1542 p — campioană a R.P.R. fi nou 
record R.P.R.; 2. Știința 1503 p; 3.
S. S.E. I 1490 p.

V. GORUN

Au început întrecerii 
parașulîșt iii

Duminică, pe 
rodromul Clin^ 
cei mai buni spol 
vi parașutiști < 
țară, aiA luat sts 
tul în -prima pr< 
din Jeîdrul fins 
campionatului i 
publican de para 
tism pe anui 1! 
La sfîrșitul ce 
două salturi de 
1500 m, cu dese 
derea înlîrziată

parașutei între 15—20 secunde și at 
zare la punct fix, clasamentul individ 
arată astfel :

Masculin : 1. Valentin Țurcanu (I 
373,399 p — campion al R.P. Româi
2. Ștefan Băcăoanu (București) 369,012
3. Emil Dumitrașcu (Buc.) 366,679 p 
Mircea Ciobanu (Buc.) 360,413 p; 5. 
Mihai (Ploiești) 359,495 p.

Feminin î 1. Angela Năstase (Gal 
385,388 p (din 400 posibile) — campip, 
a R.P. RomAne. Evoluînd excepțL 
maestra sportului Angela Năstase ad 
bilit cu această ocazie un nou șj val’- 
record republican al probei: 2,055 m. 
chiu] record era de 3,095 m și aparț 
Elisabetei Popescu. Pe locurile ur 
toare s-au clasat: 2. Elena Băcăc. 
(Buc.) 374,573 p; 3. Victoria Zet (Ploi 
351,623 p; 4. Elisabeta Popescu (F 
332,546 p; 5. Elisabeta Minculescu (F 
329,827 p.

Astăzi începe cursul de perfecționa 
a antrenorilor de handbal

Astăzi, în Poiana Brașov, începe 
cursul anual de pregătire a antreno
rilor de handbal, organizat de fede
rația de specialitate. Cu acest prilej, 
cei 60 de antrenori — la acest curs, 
în afara tehnicienilor care pregătesc 
echipele divizionare, participă. și nu
meroși antrenori tineri — vor audia o 
serie de referate, prezentate de cei

mai buni specialiști din țara noa 
Se vor face și demonstrații prac 
în așa fel incit toate noutățile ce 
fi puse în discuție să poată fi în* 
temeinic.

La acest curs, asistă ca invita 
EMIL HORLE, președintele Con 
Tehnice a Federației Internațional 
Handbal.



Finalele „Universitarelor" I
I FOTBAL FOTBAL

au intrat în faza decisivă ! Antrenorii învață Vor activa în categoria C?

Handbaliștii 
buciireșteni continuă 

să se distanțeze 
în clasament

După ce luni a fost zi de odih
nă, echipele masculine și feminine 
de handbal și-au continuat în 
cursul zilei de ieri lupta pentru în- 
tîietate. In centrul atenției gene
rale s-au situat meciurile din ca
drul primei serii a turneului mas
culin, unde selecționata Bucureș- 
tiului I a reușit să se distanțeze 
față de principala sa adversară, 
echipa Timișoarei, cu încă 1 punct. 
Spunem acest lucru, deoarece în

șelor — 1—2. București I și Bra
șov (3 meciuri jucate — 3 victo
rii — setaveraj egal, 9:1), 3
București II (2—2—6:3), 4. Cluj 
(3—1—3:7), 5. Petroșeni (3—0—2:9), 
6. Iași (2—0—3:6), 7. Timișoara
(2—0—1:6); masculin, turneul pen
tru locurile 8—12: 8. Craiova 
(3—3—9:4); 9 Galați (2—2—6:0), 
10. Oradea (3—1—4:7), 11—12. 
Bacău și Pitești (2—0—2:6); femi
nin, pentru titlu : 1—2. București 1 
și București II (2—2—6:1), 3. Craio
va (2—1—4:3), 4. Cluj (2—1—4:4), 
5. Galați (2—0—1:6), 6. Iași (2—0 
— 0:6); feminin, turneul pentru 
locurile 7—11 : 7. Timișoara (2—■ 
2—6:0), 8. Tg. Mureș (2—1—3:4), 
9. Bacău (1—1—3:1), 10. Brașov 
(2—0—1:6), 11. Petroșeni (1—0-

I
I
I
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I
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A trecut mai bine de 0 săptă- 
mînă de la încheierea campionatului, 
duminică se va consuma și ultimul act 
al „Cupei" și, cu toate acestea, an
trenorii noștri de fotbal își vor mai 
amîna vacanța cu câteva zile.

De ieri, antrenorii echipelor de ca
tegoria A, împreună cu cei de la B și 
C, s-au adunat într-una din sălile de 
la centrul de antrenament „23 Au
gust" pentru a-și analiza activitatea 
abia încheiată și pentru a-și însuși noi 
cunoștințe legate de metodica modernă 
de antrenament. „Îmbunătățind ca-

litaiea jocului la echipele noastre 
— spunea în cuvântul său intro
ductiv tor. Ghl Popescu, președintele 
F. R. Fotbal ■— vom putea face cu
noscut mai repede și mai bine fot
balul românesc pe arena europeană".

Printre lectorii prezenți la acest curs 
remarcăm prezența antrenorilor străini 
I. Woosman (Anglia) și Gabriel Gabri- 
jelevid (Iugoslavia). Primul va con
ferenția despre „Noutăți în jocul și 
antrenamentul marilor echipe de fot
bal", iar cel de al doilea despre 
„Probleme tehnice actuale în fotbal".

Continuăm astăzi prezentarea altor 
echipe care iau parte la barajul pen
tru categoria C:

Campion at ud republican de juniori

MINOBRADUE VATRA-DORNEI, 
campioana reg. Suceava, s-a clasat 
pe primul loc la o diferență de 10 
puncte de Feroviarul Cîmpulung Mol
dovenesc. De remarcat că într-un meci 
amical, Minobradul a întrecut cu 3—0 
pe C.F.R. Pașcani din categoria B. 
Formația din Vatra Dornei este an
trenată de Ion Cotruț. El are la dis
poziție un lot valoros din care fac 
parte: Sandu, Bălai — portari, St- 
Pall, Gagea, Weiss, Suciu, Buciucea- 
nu, Bighiu — fundași, Wișchi, Po
pescu mijlocași, Grigoraș, Bandoc, 
Butta, R. Pali —- înaintași.

Multe elemente talentate în grupa de la Mediaș
Să-l ascultăm astăzi pe antrenorul 

federal GHEORGHE OLA expunân- 
du-și părerile privitoare la jocurile 
desfășurate la Mediaș în cadrul uneia 
din grupele turneului final al campio
natului republican de juniori :

— Ca și colegul meu Ion Bălănes- 
cu, vreau să remarc de la bun început 
nivelul tehnic bun la care s-au ridicat 
multe partide jucate la Mediaș. In ge
neral, ele ne-au satisfăcut. Trebuie re
marcat, în special, ultimul meci, care 
a fost și cel mai bun : Știința Cluj— 
Rapid București.

— Față de anul trecut se poate 
vorbi de o îmbunătățire a calității P

— Evident. Aceasta este o urmare 
și a faptului că juniorilor și copiilor, 
pregătirii lor, li se acordă o atenție mai 
mare decit în trecut. Nu mai este ne
voie să amintesc aci, încă o dată, de 
centrele pentru copii și tineret orga
nizate de federație, cu sprijinul clubu
rilor. Firește, e prea devreme să vor- 
bim de rezultatele acestor centre 
oricum, prezența lor se simte.

— Ce jucători ați remarcat ?

dar,

Despre frumusețea meciului masculin Brașov — Iași (3—1) ați aflat, în 
parte, in cronică apărută ieri,,O completăm cu ajutorul acestei reușite 

fotografice.

I
mărturii

Foto : Relu Năstase

cursul etapei de ieri, bncureștenii 
au întrecut comod selecționata 
Clujului (28—16), în timp ce timi
șorenii nu au reușit să se impu
nă în fața echipei din Iași. După 
o partidă foarte echilibrată^ în 
care fazele dinamice au abundat, 
partida s-a încheiat cu scorul de 
14—14 (9—8).

In turneul feminin, formațiile 
București I și Timișoara continuă 
seria victoriilor, meciul direct 
dintre ele urmînd să decidă echi
pa învingătoare

I Clujenii învingători 
în derbiul
de ■ ..R

0
echipelor masculine

baschet
deDerbiul 

baschet, in care s-au întîlnit Clu
jul și Timișoara, a corespuns aș
teptărilor. A fost o partidă de-mare 
luptă, de un bun nivel tehnic, în 
care victoria a revenit pe merit 
clujenilor : 53—48 (20—24).

Alte rezultate : fete : Cluj—-Iași 
79—16 (34—7); Tg. Mureș — Ga
lați 46—15 (22—8); băieți : Bucu
rești II — Oradea 81—55 (24—25)- 
In clasamentele generale conduc 
București I și Cluj la băieți și 
București I și Cluj Ia fete cu cite 
două victorii. Azi, de la ora 18,15, 
la baza sportivă a Universității se 
dispută două jocuri decisive pen
tru prima parte a clasamentului : 
București I — Cluj (f) și București 
I — Cluj (m).

La volei,I se apropie 
„sosirea"

Echipele de volei reiau azi între
cerea, după o zi de repaus. In pro
gramul etapei, ale cărei meciuri 
se desfășoară de la orele 8 și 
16,30, la „Drept", și la I.M.F-j, cele 
mai importante partide sînt bucu
rești II—Brașov, Petroșeni—Timi
șoara, Galați—Craiova (masculin) 
și București II — Cluj (feminin), 

înaintea întîlnirilor de astăzi, 
ordinea în clasamente e urmă
toarea : masculin, turneul frunta-

■
 întrecerea fotbaliștilor 

a ajuns la semifinale
Deși nu din toate selecționatele 

de fotbal prezente la campionatele 
universitare fac parte componenți 
ai echipelor studențești din cate
goria A și B (datorită programului 
competițional) întrecerile fotbaliș
tilor se bucură de mult interes ca 
urmare a unor jocuri de bună ca
litate. In jocurile de pînă a- 
cum s-au înregistrat următoarele 
rezultate: echipa București I a 
învins cu categoricul scor de 7—0 
(2—0) pe constănfeni. Tot cu un 
scor categoric au Învins craiove- 
nii pe timișoreni: 4—0 (1—0). 
Fotbaliștii din Galați au întrecut 
cu 3—2, după ce la pauză erau 
conduși cu 2—1, echipa București 
11, în timp ce studenții din Pe
troșeni au clștigat în fața colegj- 
lor lor din Cluj, cu 2—0 (1—0).

Așadar, s-au calificat în semifi
nale echipele București I, care 
va întîlni formația din Galați și 
Petroșeni, care va juca cu Craio
va. Jocurile din semifinale vOr 
avea loc joi pe terenul Politeh
nica, cu începere de la ora 15,15.

Vești
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ȘTIRI... ȘTIRI... a a
AZI, UN NOU MECI 

LAROMET — C.I.L. GHERLA

întrucît în primele două partide 
din meciul preliminar dintre campioa
na orașului București, Laromet, și 
campioana regiunii Cluj, C.I.L. Gherla, 
ambele echipe au obținut cite o vic
torie și scorul este egal 4—4, con
form regulamentului se mai dispută 
încă un joc. Echipa învingătoare se 
va califica în barajul pentru catego
ria C și va întîlni duminică pe Meta
lul Copșa Mică, campioana reg. Bra
șov.

AI treilea joc Laromet București — 
C.I.L. Gherla se dispută azi, cu în
cepere de la ora 17, pe stadionul 
din Cîmpiha.

„CUPA BALCANICA" 
DIN NOU IN ACTUALITATE

Partida Rapid București — 17 Nan
dori Tirana, care se va disputa 
miercuri 14 iulie în Capitală, readuce 
în actualitate .Cupa Balcanică". Me
ciul are loc în cadrul primei 
Iată clasamentul:

1. Cerno More

2. Rapid Buc.
3—4. Besiktas 1st.
3—4. 17 Nandori
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Cu prilejul campionatelor 
pe asociație...
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— Mai întîi, este vorba de o serie 
de tineri fotbaliști care au jucat chiar 
și în categoria A, ca de pildă Anca, 
Simonfi, Breton de la Știința Cluj, 
Pantea, Birău, Gligor de la V.T.A. și 
alții. Apoi, s-au mai evidențiat o serie 
de elemente cu perspective de promo
vare în primele echipe. După părerea 
mea, Costea Ștefan, Rugiubei (Rapid), 
Domide (U.T.A.), Aii (Farul) ar trebui 
să stea in atenția antrenorilor echi
pelor de seniori ale cluburilor respec
tive. Citîndu-i pe aceștia, lista nu s-a 
încheiat. Unii dintre ei au fost luați 
și în evidența noastră pentru viitoarea 
participare la turneul U.E.F.A. — 
1966.

— Deci, în general, sînteți mulțumit 
de calitatea meciurilor văzute la Me
diaș ?

— Da, dar nu pot trece cu ve
derea un fapt: la primele meciuri, cele 
din 30 iunie, calitatea a cam fost ne
glijată, punîndu-se accent pe luptă, 
lucru care a dus la o stare de nervo
zitate excesivă a juniorilor, de unde 
și cîteva acte de indisciplină. Bine
înțeles, imediat s-a discutat cu antre
norii respectivi și lucrurile au intrat pe 
făgașul normal, calitatea jocurilor cres
tând — cum era firesc — și ea. In 
încheiere, aș vrea să mai menționez or
ganizarea foarte bună, sprijinul acor
dat de organele locale și faptul că 
stadionul din Mediaș a fost plin tot 
timpul. Lucru îmbucurător dacă avem 
în vedere ci a fost vorba de juniori.

C.F.R. CARANSEBEȘ, campioană a 
reg. Banat, este antrenată de Ion Ra- 
die. Din lot fac parte : Udrea, Moto
tolea — portari, Avramescu, Oprea, 
Călina, Mateescu, Ecob, Mezo — 
fundași, Panciu, Jicoane, Vodălni- 
ceanu — mijlocași, Siman, Novaco- 
vici, Dumitru, Dragnea, Mihuță — 
atacanți.

OLTUL RM. VÎLCEA a cucerit cam
pionatul reg. Argeș, obținînd 15 vic
torii pe teren propriu și cinci în 
deplasare. Din lotul antrenat de Mi- 
hăilescu Bulat fac parte portarii Stă- 
nică și Roșu și jucătorii de cîmp 
Dogan, Bălășel, Munteanu, Măduț, 
Bot, Rosor, Bercea, Năsină, Imb.-., 
Udubașa, Ciofică, Asan și Drăgușin.

UNIO SATU MARE, campioana reg. 
Maramureș, are la activul său două 
victorii frumoase: 6—3 cu Sătmărea- 
na și 2—1 cu Minerul Baia Mare, 
în meciuri amicale. Echipa este an
trenată de Andrei Bot. Iată lotul i 
Barbus, Szabo — portari, Orha, Goz- 
ner, Less, Jagher, Szendrei, Seneș 
— fundași, A. Ghero, Heinrich — 
mijlocași, Pali, Bokor, Sentivani, 
Molnar, I. Ghero, Erdei — înaintași.

m. t. —

PROGRESUL REGHIN, campioana 
regiunii Mureș-Autonomă Maghiară, 
este antrenată de Arpad Kiss. Cei 
mai buni jucători sînt Constantinescu, 
Vass și Naghi. De remarcat că în 
ultimele nouă meciuri din campionat 
Progresul nu a primit nici un gol. în 
schimb, a matcat 321

PRONOSPORT • PRONOEXPRES • PRONOSPORT
La tragere» Pronoexpres de azi, de la 

Constanța, se va stabili — prin tragere 
ia sorți — câștigătorul premiului de 
25 ooo lei pentru una din cele patru va
riante de cat. a n-a de la concursul 
Pronoexpres din S0 iunie.

Ln acest premiu concurează patru 
■ participant!, care au avut buletine cîș- 
tigătoare la cat. a Ii-a (5 din 6) :

1) Țiru N. Ion — Cimpulung Muscel
2) Eustațiu Marin — Timișoara

, S) Nlcolau Petre — Galați
4) Seitan Lenuța — București
— Unii participant! ne-au solicitat să 

comunicăm ce meciuri vor cuprinde pro
gramele concursului Pronosport din e- 
tapele viitoare. Le răspundem următoa
rele :

Pentru etapele din 18, 25 Iulie șl 1 au
gust vor fl i> Cluse meciuri din „Cupa 
de vară”, la care participă echipe de 
categoria B șl C.

Etapa din 8 august a.c. va cuprinde 
meciuri din .Cupa 23 August”, la care 
vor participa echipe de categoria A șl 
B.

— Prima etapă de la meciul xn din 
programul concursului Pronosport nr. 
28 (etapa din 11 iulie) va £1 cunoscută 
azi după amiază cînd se va disputa la 
Cimpina el treilea foc dintre Laromet 
București șl C.I.L. Gherla. Echipa învin
gătoare va Întîlni duminică 11 iulie, pe

teren propriu, formația Metalul Copșa 
Mică.

— După cum se știe, la Pronoexpres 
se participă însemnînd cu „X“, 6 nu
mere din 49. Fiecare număr reprezintă 
o disciplină sportivă. Reamintim cele 49 
sporturi: 1. alpinism. 2. atletism, 3. auto
mobilism, 4. aviație sportivă, 5. baschet. 
6. bob, 7. box, 8, caiac, 9. canoe, 10. ca
notaj academic,, 11. călărie, 12. ciclism. 
13. cros, 14. disc, 15, fotbal, 16. gimnas
tică, 17. greutate, 18. haltere, 19. handbal. 
20. hochei pe gheață, 21. hochei pe iar
bă, 22. lupte, 23. maraton, 24. marș, 25. 
motociclism, 26. natație, 27. oină, 28. 
parașutisrn, 29, patinaj, 30. pentatlon 
modern, 31. pescuit, 32. polo. 33. popice. 
34. rugbi. 35. săritură în înălțime, 36, să
ritura în lungime, 37 schi, 38. scrLl™. 
39, suliță, 40. șah, 41. ștafeti, 
de cîmp, 43. tenis de masă, 44. tir, 45. 
țintă, 46. turism, 47. i 
49. volei.

La indicarea nume" 
hele Pronoexpres el . .
de sporturile dvs. preferate.

— In concediul de odihnă continuați 
participarea la sistemele Loto prono
sport. în stațiunile balneo-climaterice, 
de la munte sau de la mare, găsiți agen
ții Loto-Pronosport la; care puteți depune 
buletinele dvs. de concurs.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

scrimă, 
ștafetă, 42. tenis 

vele, 48. vînătoare, 

ierelor de pe buletl- 
uine să țineți seamă

...au fost descoperite numeroase elemente talentate. 
Acest lucru s-a petrecut cu prilejul competițiilor 
organizate de asociația sportivă Ideal din Cernavodă. 
La campionatul de tir au luat parte peste 350 de 
concurenți din rîndul cărora membrii consiliului aso
ciației au reținut numele sportivilor Ion Ganea, 
Victor Gușatu, Al. Neacșu, F. Conete, Clara Ganea 
și Mihaela Stancu pe care i-au selecționat — dato
rită performanțelor bune 
în echipa reprezentativă a asociațieL Depistări de 
elemente talentate s-au 
campionatelor de popice, 
Este, desigur, o acțiune 
stitui un exemplu demn 
asociații sportive.

Noi purtători ai Insignei 
de polisportiv

pe care le-au realizat

mai făcut și cu prilejul 
fotbal, natație și canotaj, 

lăudabilă care peate con- 
de urmat și pentru multe

N. Boncotă ■— coresp.

în aceste zile, tinerii din cadrul Combinatului side
rurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej* din Galați parti
cipă cu entuziasm la concursurile organizate pentru 
trecerea normelor Insignei de polisportiv. Datorită

eficientei popularizări a întrecerilor și bunei orga
nizări a competițiilor, în ultimul timp, 448 de tineri 
și tinere au cucerit Insigna de polisportiv. Acțiunea 
continuă cu aceeași intensitate. ,

Gh. Arsenie și D. Stanciu — coresp.

Tinerii îți amenajează 
terenuri de sport

Peste 4 000 de tineri și tinere din asociațiile spor
tive Gurghiu, Gornești, Suseni, Poarta, Breaza ș.a., 
din raionul Reghin, și-au amenajat terenuri de fot
bal, volei și handbal. Ei au efectuat 80 500 de ore 
de muncă voluntară.

Vasile Man — coresp.

Profesorii de educație fizică...

...Elisabeta Popescu și Aurel Popa de la Facultatea 
de filologie a Institutului pedagogic de 3 ani din 
Craiova se ocupă intens de organizarea concursu
rilor pentru trecerea normelor Insignei de polispor
tiv. Datorită strădaniilor lor, pînă acum 90 de 
studenți și studente au cucerit Indigna de polispor
tiv.

C. Marica — coresp.



Trimisul nostru special, TIBERIU STAMA, ne transmite:

Floretistele noastre au cucerit medalia de argint 
și in proba pe echipe

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
ASK LINZ — CAMPIOANA AUSTRIEI LA FOTBAL

=H Campionatul austriac de fotbal s-a încheiat anul acesta cu vic- 
= toria echipei ASK Linz, care a totalizat 36 de puncte din 2.6 de 
EH meciuri. Pe locurile următoare s-au clasat: Rapid și Admira Energie

— 35 puncte, Wiener Sportklub — 33 puncte.

® Din nou dezavantajați de arbitraj!

OLGA ORBAN-SZABO ILEANA DRlMBA ECATER1N A IENCIC MARIA VICOL

6 (prin telefon). Campionatele mon
diale de scrimă au continuat azi cu 
proba de floretă feminină pe echipe. 
Reprezentantele noastre au avut din 
nou o comportare frumoasă și au reu
șit în cele din urmă, după o luptă 
dificilă alît cu adversarele cit și cu... 
arbitrii, să cucerească medalia de ar
gint, întrecute în finală cu 9—5 de 
sovietice. Dar iată mai întîi amănun
te din meciul cu Ungaria, din semi
finală, cîștigat de noi cu 9—7.

Prima pereche: Olga Orban — 
Szabo cu Lidia Szakovics. Olga mer
ge bine și cîștigă cu 4—2. In asaltul 
următor, Maria Vicol trage cu Ildiko 
Rejtâ. Contrar așteptărilor, Vicol nu 
găsește soluții pentru a anihila „cu
peuri le“ redutabilei sale adversare și 
pierde cu 1—4. Ecaterina Iencic, nici 
ea în verva caracteristică, pierde la 
Paula Marosi, tot cu 1-4. Intr-un asalt 
foarte spectaculos. Ileana Drîmbă dis
pune cu 4—1 de Maria Gulacs. Deci 
2—2 după prima manșă. In cea de a 
doua, Vicol ne dă din nou emoții, 
pierzînd cu 1—4 în fața lui Szakovics. 
Apoi, Olga restabilește egalitatea 
printr-o victorie dificilă (4—3) la 
Marosi. In asaltul Drîmbă —■ Rejto : 
2—4. Manșa a doua o încheie Iencic, 
cu o frumoasă și meritată victorie la 
Gulacs : 4—3. Deci din nou egalitate 
și după această manșă : 4—4. In con

Handhalistele noastre au jucat in localitatea Vinkovci (Iugoslavia)
Lotul feminin de handbal al țării 

noastre s-a înapoiat ieri dimineața în 
Capitală, din turneul întreprins în Iu
goslavia. în drum spre țară, răspun- 
zînd unei invitații primite anterior, 
handbalistele noastre au evoluat du
minică seara în localitatea Vinkovci, 
unde au întîlnit o selecționată a raio
nului respectiv.

Meciul a trezit un mare interes în 
această localitate, în care handbalul 
se bucură de multă popularitate. Cei 
peste 1 500 de spectatori nu au pututWimbledon 1965—un simplu „garden-party“ ?...

Comparația nu ne aparține... Ea 
este semnată de Fred Perry — de 
trei ori învingător la Wimbledon, 
în anii 1934—1936 — actualmente 
comentator sportiv la postul de ra
dio Londra. Să-l citam mai de
parte : „Este admisibil oare ca Ia 
un asemenea turneu să fie numă
rate 19 greșeli duble la serviciu 
din partea unui jucător care aspiră 
la finală ?...“ Perry se referă la 
Denis Ralston, cel mai bun tenis- 
man american și cap de serie cu 
nr. 4 la Wimbledon, autorul aces
tei penibile performanțe in semifi
nala de simplu, unde a capotat in 
fața lui Roy Emerson.

Da, se pare că in multe privin
țe turneul de la Wimbledon — cam
pionatul mondial neoficial al teni
sului — a fost in acest an un 
simplu „garden-party", o serbare 
in parc, cu prea puține atu-uri 
sportive. După 11 zile' de luptă, la 
simplu bărbați, turneul a ajuns 
acolo unde rămăsese la ediția' de 
anul trecut — finala Emerson— 
Stolle. Superioritatea acestui cuplu 
de „ași" australieni este exprimată 
nu atit prin valoarea lor tehnică 

tinuare, Vicol „merge" bine și : 4—1 
cu Marosi. Cu același scor a cîștigat 
și Drîmbă la Szakovics. Apoi, Olga la 
Gulacs cu 4—2. Scorul a ajuns 7—4 
și perspectiva victoriei este destul de 
aproape dar... Rejto— Iencic 4-3, Ma
rosi — Drîmbă 4—0, Gulacs — Vicol 
4—1. Deci 7—7 înaintea ultimelor 
două asalturi. Apoi: Iencic - Szakovics 
4—1 și Olga o învinge pe Rejtd cu 
4—2. Scor final 9—7 pentru noi, cali- 
ficîndu-ne în finală alături de 
U.R.S.S.

In fine, meciul cu U.R.S.S. Arbitrii, 
francezii Kazaban și... Bouhatell; ace
lași Bouhatell care duminică seara 
a întors rezultatul în 5 din asalturile 
individuale. Scorul e 5—5, apoi in
tr-un asalt decisiv pentru noi (Drîm
bă — Rastvorovaj în care am fi 
putut lua conducerea, din nou erori 
de arbitraj. La scorul de 2—1 pentru 
Drîmbă, arbitrul a acordat o tușă 
imaginară Rastvorovei: 2—2. De fapt, 
Drîmbă plecase splendid în fleșă, 
punctînd înaintea adversarei sale. 
Drîmbă s-a enervat, nu s-a mai re
găsit și a pierdut cu 4—2. U.R.S.S. 
conduce cu 6—5. In următoarele trei 
asalturi, sportivele noastre dau sem
ne de oboseală : Kondratieva — Vi
col 4—0, Prudskova — Iencic 4—1, 
Gorohova — Drîmbă 4—2. Rezultat 
final 9—5 în favoarea U.R.S.S. Ori- 

însă urmări pînă la sfîrșit partida, care 
s-a întrerupt în minutul 32, deoarece, 
din cauza ploii torențiale, s-a produs 
un scurtcircuit. în momentul întreru
perii scorul era de 8—4 pentru echipa 
noastră, care condusese la pauză cu 
5—2, prin punctele înscrise de Bofim 
(3), C. Dumitrescu (2), Lidia Dumitru, 
Leonte și Sramco. Pentru selecționata 
Vinkovci (în care au evoluat și 4 ju
cătoare din selecționatele Iugoslaviei) 
au marcat Tomici (2), Kuzma și Do
rn okos.

deosebită, cit prin slăbiciunea evi
dentă a adversarilor. Nimeni nu
I- a pus în pericol pe Emerson, de- 
cît poate compatriotul său Ken 
Fletcher, intr-un meci din sfertu
rile de finală (10—8, 6—4, 11—13,
II— 9), în care ultimul a luptat cu 
o ardoare aproape desperată. Vom 
vedea mai jos de ce.

In urma celor doi finaliști exis
tă o egalitate, la nivel destul de 
scăzut, între citeva zeci de concu- 
renți, de școli și virste foarte dife
rite. îngrijorător este că tinere
tul nu progresează suficient de ra
pid și epoca în care învingătorii 
la Wimbledon, erau de 22 de ani 
(Hoad) sau 23 (Laver), pare să fie 
depășită. Emerson, la aproape 30 de 
ani, cîștigă cu dezinvoltură cel mai 
invidiat titlu in tenis, iar vetera
nul Bob Howe (40 de ani!) este 
prezent într-o semifinală de dublu... 
Unde sînt tinerii ? Roche, David
son, Bowrey, J. Fraser — toată 
noua generație australiană a ieșit 
din primele tururi, iar tinerii ame
ricani, deși au la activ citeva sur
prize de proporții, nu s-au dove
dit periculoși in fața consacraților. 

cum, medalia de argint cucerită de 
echipa noastră reprezintă cea mai 
frumoasă performantă a echipei Ro
mâniei la campionatele mondiale. Re
amintim formațiile : U.R.S.S.: Goro
hova 4 v, Prudskova 2 v, Kondratie
va 2 v, Rastvorova 1 v ; ROMÂNIA : 
Orban — Szabo 2 v, Drîmbă 2 v, 
Iencic 1 v.

Celelalte rezultate : pentru locurile 
3—4: Italia — Ungaria 9—1 (!), pen
tru locurile 5—6 R. F. Germană — 
Franța 9—5.

Patru zile de gimnastică și muzică la Strahov
In ultimele zile, -perechile de îndră

gostiți au căutat zadarnic obișnuita li
niște de pe podul Carol sau din gră
dinile și parcurile pragheze. Peste 
tot, dar mai ales pe arterele ce duc 
spre pitoreasca colină unde se află sta
dionul Strahov, abia se putea strecura 
cineva printre miile de tineri îmbrăcați 
în costume multicolore, purtînd cercuri 
sau eșarfe, mingi sau corzi.

In această estivală atmosferă au în
ceput — și s-au desfășurat timp de pa
tru zile — finalele celei de a IlI-a edi
ții a Spartachiadei naționale a Cehoslo
vaciei, o impresionantă manifestare spor
tivă, o plăcută întîlnire cu gimnastica 
și muzica.

La ansamblurile și exercițiile organi
zate în acest an în cinstea celei de a 
XX-a aniversări a eliberării Cehoslova
ciei, au h at parte peste 1 100 000 de 
tineri și tinere care, luni de zile, au 
exersat diferite și dificile compoziții co
lective de gimnastică.

Si acum, despre finale...
O vreme splendidă. Tribunele arhipli

ne. In așteptarea exercițiului inaugural, 
reîntîlnire cu muzica lui Smetana. Se 
deschide imensa cortină de drapele albe 
și pe cele aproape șase hectare ale tere
nului de la Strahov 14 000 de fete execu
tă, în acordurile muzicii și în aplauzele 
tuturor o extrem de reușită com
poziție de gimnastică artistică. Pri
ma parte a finalelor continuă cu alte 
exerciții colective. Pe stadion pătrund, 

- pe rînd, copii, elevi, tineri gimnaști și 
gimnaste. Ultimele aplauze ale primei 
zile sînt adresate tinerelor gimnaste care, 
într-un grup impresionant — 16 000 — au 
executai compoziția „Cîntecul păcii", un 
ansamblu de gimnastică artistică cu a- 
companiament muzical.

Ne-am reluat locurile, la Strahov, a 
doua zi după-amiază. Si, din nou, cîte- 
va ore în șir am urmărit mii de tineri 
și tinere, în exerciții care, datorită co-

Și încă o caracteristică a aces
tei ediții. Tenisul european a fost 
foarte slab reprezentat. O singură 
prezență in finală (Francoise Duri 
și Jeanine Liefrig la dublu femei), 
și care nu spune mare lucru, un 
singur reprezentant în „ultimii 16” 
(Pietrangeli) și nici unul în „ulti
mii 8“. Aici, e drept, intervine ve
chea dispută a școlilor de tenis, 
cea continentală — a terenurilor 
de zgură — și cea anglo-saxonă, a 
terenurilor cu gazon. Australienii 
și americanii acuză Roland-Gar- 
ros-ul că este prea „încet", iar eu
ropenilor le e frică de Wimbledon 
fiindcă are terenuri prea „rapide"... 
Dar, indiferent de terenuri, rachete, 
mingi și condiții atmosferice, este 
clar că valoarea tenisului din Eu
ropa este in scădere, fapt care a 
influențat nota generală a tur
neului.

Evident, ne aflăm în fața unui 
moment de trecere, în tenisul eu
ropean, în care dispar vechii cam
pioni și apar alții, in ascensiune. 
Este o primenire de care pot pro
fita școli de tenis care pină acum 
n-au contat în ierarhia acestui

REZULTATE BUNE LA ATLETISM

=H S-a încheiat tradiționalul meci international atletic de la Berna 
H= pentru cupa celor „6 Națiuni". Clasamentul final are următoarea 
== configurație: 1. R. F. Germană 141 p; 2. Franța — 115 p; 3. Italia 

— 112 p; 4. Elveția — 70 p; 5. Belgia — 66 p; 6. Ol'nda 52 p.

S Rezultate din ultima zi: 1500 ni : Tummler (R.F.G.) 3:43, 6; cio
can : Beyer (R.F.G.) 67,02 m; 10 000 ni plat : Philipp (R.F.G.) 29:12,4; 
triplu salt: Sauer (R.F.G.) 16,07 m; decatlon : Beyer (R.F.G.) 7219 
puncte; disc: Alard (Franța) 54,66 m; înălțime : Saint Rose (Franța) 
2,04 m.

= • Campionul olimpic Peter Snell (Noua Zeelandă) a fost învins
HH la Dublin. In proba de 1 milă el s-a clasat pe locul 3, cu 3:59,5, 
EH primul loc revenindu-i lui Simpson (Anglia) cu 3:57,5. Alte rezultatei 
— 80 m garduri: Tereza Ciepla (R.P.P.) 11,0; 100 yarzi: Irena Kirzsen- 

stein (R.P.P.) 10,7; 100 yarzi bărbați.; Maniak (R.P.P.) 9,7; Ștafeta 
4x100 yarzi (femei) Irlanda 47,1 ; R.P. Polonă 48,2.

SURPRIZE LA VOLEI

HH La Riga a început un turneu internațional masculin de volei. în 
= prima zi echipa R.P. Chineze a întrecut formația R.S. Cehoslovace 
==z cu 3—2. U.R.S.S. A a întrecut formația de tineret a U.R.S.S. cu 3—0, 

iar R.D. Germană a dispus cu același scor de formația Japoniei. In 
ziua a doua s-au înregistrat alte surprize : U.R.S.S. (Pneret) — R.S. 
Cehoslovacă 3—2 !; R. D. Germană — U.R.S.S. 3—1 !; R.P. Chineză— 
Japonia 3—1.

ÎN TURUL FRANȚEI : POULIDOR SE APROPIE DE LIDER

EH Etapa a 14-a a Turului Franței (Montpelier — Le Ventou — 173 
HH km) a fost cîștigată de Poulidor in 5 h 47:31,0, care se află acum 
== la numai 34 de secunde de Gimondi (Italia), liderul clasamentului 

general.

regrafiet șl regiei muzicale, au creat un 
ansamblu de mișcare continuă, un spec
tacol care certifică o muncă pricepută 
și pasionată pentru pregătirea celor a- 
proape 180 000 de gimnaști și gimnaste 
care au participat la finalele de pe sta
dionul Strahov (în următoarele două zile 
programul celor 12 exerciții a fost re
petat).

Nu numai tribunele de la Strahov au 
fost pline în aceste zile. Programul fi
nalelor Spartachiadei a fost completat 
cu numeroase alte manifestări sportive 
și artistice. Atenția praghezilor, ca și a 
invitaților, a fost reținută în mod deo
sebit de „Serile prieteniei1' găzduite de

K O T E
D E

DRUM

Sportovni Hale. Printre participant, gim
naști și gimnaste din Franța, Finlanda, 
Iugoslavia, Cehoslovacia, Polonia, Uniu
nea Sovietică, Cuba și România.

Intr-una din aceste seri am urmărit 
împreună cu mii de spectatori, programul 
grupului de sportivi români, pregătiți de 
profesorii Gheorghe Ghisoiu și Ileana 
Sima. A fost un spectacol minunat! In a- 
cest adevărat recital de gimnastică de la 
Sportovni Hale, „partitura" românească 
a cucerit cele mai multe aplauze. Prin 
concepția compoziției a cărei temă a fost 
„Avînt tineresc", prin conținutul ei, 
prin varietatea exercițiilor, prin colori
tul costumelor și ținuta exemplară a 
sportivilor, lotul nostru a exprimat con

sport. Dar, pentru moment, austra
lienii — prin jucători cu state mai 
vechi de serviciu — au revenit cu 
autoritate în frunte. Trei dintre 
cele cinci finale la Wimbledon 
le-au aparținut lor, în exclusivi
tate I

Și dacă discutăm autenticitatea 
competiției de la Wimbledon, nu 
putem să nu ne exprimăm nedu
merirea că la un turneu sinonim 
cu campionatul mondial sînt ad
miși concurenți care nu reprezintă 
nici o țară, mai mult chiar — sînt 
suspendați de federația lor. Este 
vorba de ex-australienii Ken 
Fletcher și Bob Hewit, șterși 
de pe lista federației de tenis din 
Australia, și care locuiesc — se 
zice — la Hong Kong, ducînd, de 
fapt, o existență de sportivi pro
fesioniști, călătorind din țară în 
țară. față și motivul rezistenței 
acerbă pe care a opus-o Fletcher 
in fața lui Emerson. El spera să 
producă o mare surpriză, pentru 
a-și garanta astfel angajamente 
viitoare la alte turnee. Ceea ce 
nu i-a reușit...

RADU VOIA 

vingător, la un ridicat nivel estetic, a- 
vîntul sportului românesc.

Frumoasa evoluție a sportivilor noștri a 
fost elogiată unanim de specialiști. După 
spectacolul inaugural (programul a fost 
repetat în serile următoare) J. VECERZ 
președvtitele comisiei de organizare a „Se
rilor prieteniei", declara ia ședința teh
nică : ./“Felicit în mod deosebit ne ro
mâni pentru marele succes obtinut. Deși 
participă pentru prima oară la serbarea 
noastră, lotul român s-a prezentat atît 
de bine îneît a entuziasmat asistenta, 
cucerind — pe merit — aplauze la scenă 
deschisă".

Am consemnat numeroase alte apre
cieri la fel de elogioase făcute de cei 
care au răsplătit cu aplauze „solul" E- 
lenei Leușțean, execuția Mihaelei Solo- 
monov,; exercițiile de ansamblu, finalul 
acestui ‘excelent program.

ir
Duminică seara, la Strahov s-a așter

nut liniștea. Dinspre piața Venceslas, pe 
bulevardul Prikopy, sub covorul multi
color al luminilor de neon, mii de ti
neri — gazde și oaspeți — s-au îndrep
tat spre sălile, parcurile șl grădinile 
pragheze unde, pînă noaptea tîrziu s-au 
desfășurat frumoase serbări populare, 
care au completat programul finalelor 
celei dă â IlI-a ediții a Spartachiadei, 
care a însemnat un succes pentru spor
tul cehoslovac.

DAN GÎRLEȘTEANU

DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI 

COMITETULUI DE ORGANIZARE

CIUDAD DE MEXICO 6 (Ager- 
pres)- -— După cum s-a mai anunțat, 
Adolfo Lopez Mateos, fost președin
te al Mexicului, a fost numit recent 
președinte al Comitetului de orga
nizare a celei de a 19-a ediții a Jocu
rilor Olimpice de vară ce vor avea 
loc în 1968 în Mexic. Luîndu-și în 
primire noua sa funcție, Adolfo Lo
pez Mateos a făcut presei următoa
rea declarație : „Angajamentul accep
tat de Mexic implică o mare răspun
dere. Jocurile Olimpice prilejuiesc 
contactul între tineri de diferite na
ționalități în scopul de a se cunoaște 
mai bine și de a-și aprecia reciproc 
calitățile. Noi vom lucra în așa Iei ca 
Mexicul să fie o gazdă plăcută pen
tru sportivii din întreaga lume"

Confederația sporturilor din Mexic 
a făcut cunoscută alcătuirea definiti
vă a comitetului de organizare a O- 
limpiadei din 1968- Alături de Adolfo 
Lopez Mateos au fost numiți trei vi
cepreședinți. Jose Clark Flores, pre- 
ședințelg' Comitetului Olimpic mexi
can. Augustin Legoretta, directorul 
general., al Băncii Naționale din 
Mexic, și Pedro Ramirez Vasquez, 
arhitect‘însărcinat cu construcțiile 
olimpice.
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