
PRO/,/T4/Î/ DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA în a doua semifinală la box

“Meclurr spectaculoase
• MTRZA ELIMINAT DIN COMPETIȚIE! • OTVOS 

(BACAU) FRUSTRAT DE DECIZIE

REPU- 
LA

UN NOU RECORD 
BLICAN PE 2 000 m 

ATLETISM

Spectatorii prezenți aseară in 
„potcoava* de la Stadionul Repu
blicii au trăit clipe intense de-a 
lungul celor două ore cit a durat 
ultima semifinală a campionate
lor republicane de box. Majori
tatea partidelor’ s-au ridicat la un 
nivel tehnic satisfăcător, fapt 
care întărește — desigur — inte
resul pentru finalele de mîine 
seară.

Re unii unea a fost insă umbrită,, 
in parte, de o decizie care pe 
bună dreptate a stârnit nemulțu-

meci a fost N. Babeț, oare de alt- 
fol șl in celelalte partide a ma
nifestat multă siguranță. Decizia 
— după ceilalți arbitri (care de 
altfel au și fost eliminați din corn- 
petiție), a aparținut lui Costescu.

La „cocoș", Puiu Nicolae a fost 
descalificat In intîlnirea cu brăi- 
leanul P. Covaliov, arbitrul de 
ring apreciind că elevul lui Lu
cian Popeseu a lovit sub centu
ră. Mijlociul V. Dobre a intrat 
decis să obțină victoria In fața 
lui I. Măreuleț. Dobre a lovit ex-
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In întîmpinarca
Congresului partidului

ENTUZIASH
LA POAMA ȘTAFETEIPE STADIOANELE CAPITALEI

numeroase

ATMOSFERĂ RE

marilor
Tineri și tinere, 

ai asociațiilor

Joi dupâ-amiază 
stadioane din Capitală au cunos
cut atmosfera specifică 
evenimente.
reprezentanți 
sportive din uzine, întreprinderi, 
instr.'rții, cooperative agricole de 
producție, din școlile de toate 
gradele s-au întâlnit pe stadioa
nele Ciulești, Dinamo, Progre
sul ș.a., pentru a aduce mesa
jele sutelor de mii de iubitori 
ai sportului, pentru a transmite 
hotărârea tuturor de a cinsti ma
rele eveniment din viata po
porului și partidului nostru — 
cel de al IV-lea Congres al 
partidului — cu noi succese 
in muncă și sport.

In mesajele pe care sportivii 
le-au predat intr-un cadru săr
bătoresc, de tineresc avânt, re
prezentanților cluburilor sporti
ve raionale și departamentale 
le-au fost comunicate succesele 

care sportul și sportivii Ca
pitalei le-au repurtat în sportul 
de masă cât și in cel de perfor
mantă. Datorită grijii părintești 
a partidului, condițiilor minunate 
create dezvoltării mișcării spor
tive, în Capitală, ca și în în
treaga (ară, tineretul iubitor de 
sport a obținut realizări de sea
mă in dezvoltarea activității de 
mase, în ridicarea perfor
mantelor pe trepte tot mai 
înalte. Aceste succese, alături 
de izbînzile dobândite de po
porul nostru în toate celelalte

domenii de activitate, sînt în
chinate celui de al IV-lea Con
gres al partidului.

Sportivii Bucureștiului se mîn- 
dresc cu cei peste 4 000 de noi 
membri ai UCFS intrați în luna 
iunie în marea familie a sportu
lui, cu cele aproape 7 000 de In
signe de polisportiv care strălu
cesc pe pieptul tinerilor ce și-au 
trecut în ultimele zile normele, 
cu recordurile raionale, orășe
nești și republicane realizate în 
cinstea Congresului, cu numărul 
sporit de 
legitimați 
succeselor 
care zi.

Martori 
tații sportive care au avut loc 
cu prilejul predării Ștafetei „In 
întîmpinarca celui de-al IV-lea 
Congres al partidului", am admi
rat — alături de numeroșii spec
tatori prezenți in tribune — în
trecerile și demonstrațiile care 
au avut loc pe stadioanele 
C.P.B., Sirena, Constructorul. 
Progresul, Politehnica, Ciulești, 
Voința, Dinamo, la complexul 
sportiv Ciurel, la baza sportivă 
din str. Barbu' Văcărescu, ca și 
pe frumoasele terenuri 
ale Casei de cultură a 
lui din raionul „Tudor 
rescu". Aceste întreceri 
tă de fapt „startul" unor bogate 
manifestații sportive oare vor 
avea loc în zilele următoare în 
întreaga Capitală.

sportivi clasificați și 
în ultimele zile. Șirul 
se completează cu fie-

ai bogatelor manifes-

de sport 
tineretu- 
Vladimi- 
reprezin-

atleticîn cadrul concursului 
desfășurat ieri în Capitala, pe 
stadionul Tineretului, dinamo- 
vistul Z. Vamoș a realizat un 
nou record republican în proba 
de 2 000 m. El a parcurs cele 
cinci ture de stadion în 5:11,2. 
Vechiul record al tării îi a- 
parținea, din anul 1964, lui 
Andrei Barabaș cu 5:14,4.

• ÎNTÎLNIRI INTERNATIO
NALE ALE GIMNAȘTILOR

NUMEROASE COMPETIȚII IN ÎNTREAGA țară
întreceri la baschet

Recent, în orașul Victoria, a 
av.ut loc un interesant concurs, 
de. baschet organizat în întîra- 
pinarea celui de-al IV-lea Con
gres al partidului. Au partici
pa patru echipe masculine — 
se "Tionatcle orașelor Brașov, 
-Sibi„, Mediaș și Sf. Gheorghe 
— și patru formații feminine — 
reprezentativele orașelor Sibiu, 
Făgăraș, Brașov și Mediaș.

fn vederea acestor întreceri, 
tinerii asociației sportive Chi
mia din orașul Victoria au ame
najat — prin muncă patriotică

— un frumos teren de baschet, 
primul din această localitate. 
Noul teren, situat în incinta

(Continuare in pag. a 2-a)
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Aspect din intîlnirea S. Cos- 

lescu (stingă) și / Otvos, din 
cadrul categoriei muscă. 

Foto : A. Neagu

La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, orașul de la poalele 
Tîmpei găzduiește intîlnirea in
ternațională de gimnastică din
tre echipele de juniori ale o- 
rașelor București și Sofia.

In zilele de 17 și 18 iulie, 
la Timișoara, este programat 
„triunghiularul* de gimnastică 
România — Cehoslovacia — 
Ungaria, în cadrul căruia se 
vor întrece echipele masculine 
și feminine de tineret ale țări
lor respective.

Voleibaliștii

de la Tractorul Brașov

au întrecut echipa primă

a Franței
BRAȘOV, 8 (prin telefon). 

Joi s-a desfășurat în loca
litate 
volei dintre 
prima 
Intîlnirea lui nd sfîrșit 
victoria gazdelor : 
(7, 12, 12). Jocul a fost 
bună valoare 
spectaculos, •

meciul masculin de 
tractorul și 

echipă a Franței, 
cu 

3—0 
de 

tehnică și 
îndeosebi în 

primele două seturi. Local
nicii s-au impus print r-o 
superioară execuție a a- 
tacurilor și prin siguranța 
intervențiilor din linia a 
Il-a. Oaspeții, aplaudați ca 
și la București, n-au reușit 
mai mult din cauza jocului 
prea lent pe care l-au 
ticat. S-au remarcat : 
și Popescu (Tractorul), 
și Philip „(Franța A).

prac-
Szocs
Duca

C. GRUIA 
coresp. reg.

„.Universitarele" se apropie de finiș
...Un finiș pasionant cunosc majoritatea întrecerilor 

desfășurate in cadrul finalelor campionatelor universi
tare, urmărite cu mult interes de numeroși spectatori. 
V-o ilustrează — in parte — alăturata imagine de an
samblu a uneia
lor", și anume
pină la refuz in 
de miercuri. (In 
de la întrecerile

alăturata imagine de
din bazele sportive ale „universjlate- 
cea de Ia „Drept", cu tribunele pline 
timpul meciurilor de volei și baschet 
pagina a doua — cronici și re/.gftate 
de ieri, programul de vineri).

mirea celor aproape 6000 de spec
tatori. Este vorba de verdictul 
dictat de arbitrii Al. Jilău, Gb. 
Dumitrescu, Gh. Enescu și I. 
Ilievioi in meciul dintre S. Cos
tescu (Dinamo Craiova) și 1. Otvos 
(Bacău). Craioveanul s-a impus, 
intr-adevăr, în repriza secundă, 
cînd l-a și trimis pe Otvos la po
dea (prima repriză fusese egală).

. 7 - -- nu a
decît u-n singur boxer: 

Otvos. Mai mult, in final Costes- 
ru a trecut prin momente de mare 
dificultate, care impuneau inter
venția arbitrului de ring. Acesta 
Insă (E. Sava) in loc să-l numere, 
a preferat să-1 facă atent deseori 
pe boxerul din Bacău, pentru, 
chipurile, țineri ! Singurul arbi
tru eare s-a orientat bine in acest

In ultima, insă, pe ring 
„existai' " "

fcrem de puternic, astfel că in 
rundul II și III l-a trimis pe bra
șovean la podea, luindu-i orice 
speranță. în cele din urmă, Măr- 
culeț a fost abandonat, pe bună 
dreptate, de arbitrul Epureanu. 
Surpriza galei a furnizat-o tină 
rul de 19 ani, E. Constantinescu. 
care l-a eliminat pe V. Mirza, 
Victoria craioveanuluî n-a sur
prins pe nici unul dintre cei pre- 
zenți, acesta atacînd șî punct ind 
mai mult. AI.TE REZULTATE 
Ciucă b. p. C. Gruiescu; N.
b. p. D. Răgălie; V. Antoniu
3 A. Murg; V. Gheorghe b. 
Flore»; I. Monea b. k.o. 
Trandafir: V. Mariuța.n b.
T. Ba.sa.ra b.

R. CÂLÂRÂȘANU

• TENISMENII ROMÂNI 
PARTICIPA LA BALCANIADA 
DE LA ATENA

c. 
Giiu 

b. ab. 
p. șt.
2 V
ab. 3

avea 
Vl-a 

tenis, 
noas-

între 12 și 16 iulie va 
loc la Atena cea de a 
ediție a Balcaniadei de 
La această competiție țara
tră va fi reprezentată de I. 
Țiriac, P. Mărmureanu, G. 
Bosch și C. Năstase. Sportivii 
români urmează să părăsească 
Bucureștiul astăzi.

iZBORUL PESCĂRUȘILOR 
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— „Pescăruș 01"... „Pescăruș 01"! 
Aici baza. Răspunde dacă mă auzi...

. Conducătorul zborului, 
Adăscăliței, stă aplecat asupra 
ției, dar în difuzor nu se aude 
o voce. Ce 
seu ?

„Pescăruș 
aerodromul 
lui central „Aurel Vlaicu", cu peste 
două ore în urmă. A atins pri
mul! punct al traseului, al doi
lea, iar acum zboară undeva dea
supra cîmpiei. Sau poate a aterizat 
forțat...

Dar să ne explicăm: „Pescărușul" 
este planorul YR—850, la bordul 
căruia se află pilotul Mihai Bîndea, 
maestru al sportului, având coechi
pier pe Petre Datculescu. Tema zbo
rului este o tentativă de record de 
viteză, pe un triunghi de 200 km 
'Clinceni—Puntea de Greci—Roșiori 
de Vede—Clinceni). Recordul aces
tei probe este de 48 km viteză me
die. pe oră.

La. punctul de zbor instructorii 
se plimbă neliniștiți. „Pescăruș 01" 
a răspuns acum cîteva minute cînd, 
intrând intr-o puternică descendență, 
a început să coboare vertiginos.

Indicatoarele cronomelrelor a- 
leargă. Cinci minute, șapte, nouă...

—■ Baza! Baza! Aici „Pescăruș 
01“... „Pescărușul 01“ raportează : 
Nu mai aterizăm. Am pi ins o 
ușoară ascendentă. Urcăm...

se petrece oare pe

Mihai 
sta
nici 
tra-

pe01“ a decolat de 
Clinceni, al aeroclubu-

In carlinga planorului care spira- 
lează strins sub poala unui nor, pi
lotul Mihai Bîndea cercetează harta, 
măsoară traseele, calculează. Fiecare 
secundă este prețioasă. Situația 
creată solicită toată priceperea, 
întreaga lui măiestrie de zbor.

— Baza! Aici „Pescăruș 01". Am 
atins 1200 m altitudine. Iau cav- 
compas aerodromul...

Și n-au trecut decît câteva zeci de 
minute până când, eu șuieratul ca
racteristic, „Pescăruș 01" a trecut 
săgeată peste aerodromul Clinceni. 
Arbitrii calculează viteza medie sta
bilită pe triunghiul de 200 km par
curs. Rezultatul: 60 km pe oră. 
Nou record republican!

Cu numai cîteva zile înainte pilo
tul planorist Mihai Bîndea, tot pe 
un planor biloc, având coechipier 
pe Ioan Leu a stabilit un alt re
cord republican de viteză, pe tui 
triunghi de 100 km (Clinceni—Vi
dele— Toporu—Clinceni) cu per
formanța de 09,8 km pe oră.

La aterizare, am stat de vorbă 
cu cei doi planoriști ■

•— închinăm performanța noastră 
celui de al IV-lea Congres al parti
dului, ne-au spus ei, în semn de 
recunoștință față de condițiile ce 
ne-au fost create pentru practicarea 
sportului îndrăgit.

Sînt cuvinte pe care, în aceste 
zile, le rostesc numeroși sportivi 
din țara noastră, angajați cu între
gul lor elan tineresc în lupta pen
tru noi succese.

VIOREL TONCEANU
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Mlădițe ale viitoarelor performanțe ieșene „UNIVERSITARELE"
Destule au fo.st — în acest sezon — 

emoțiile și pină la urmă chiar necazu
rile iubitorilor de sport din Iași. Echipa 
masculină de bascheit CSMS retrogradată 
din seria I a categoriei A, cea mascu
lină de volei la fel, aceea de fotbal 
scăpată ca prin urechile acului, formația 
feminină de baschet și cea masculină de 
handbal rezist în d cu chiu eu vai... in
temperiilor pe la mijlocul clasamentului 
seriei a Il-a. De altfel, se pare că în 
genere echipele, sportivii și antrenorii 
ieșeni s-au deprins a se complace în 
mediocritate, preocupîndu-se mai mult 
de evitarea retrogradării decît să țin
tească mai sus, spre performanțe și 
locuri mai înalte, spre creșterea valorii 
lor. Cea mai hună dovadă — faptul că 
cei care urmăresc în mod evident a- 
ceasta și o afirmă cu glas tare, luptîn- 
du-se să obțină condițiile necesare pre
gătirii pentru saltul calitativ urmărit, 
ca de pildă. între alții, rugbiștii sînt 
priviți ca niște... fenomene. Și mulți sînt 
aceia care le-au spus-o deschis : ,,Ce vă 
tot zbateți atîta. că voi stați strălucit !?’. 
Auzi : pe locul 4 în clasament și se fră- 
mîntă de parcă i-ar paște retrograda
rea !?!“

în mare parte, acest aspect l-a rele
vat și Conferința regională UCFS Iași, 
arătînd că — în ansamblu — situația nu 
e prea roză sub raportul calității proce
sului instructiv-educativ și nivelului per
formanțelor și că la loc de cinste trebuie 
să stea și acțiunea de primenire a lotu
rilor, munca în perspectivă, de depistare 
și de selecție a elementelor talentate 
din rindurile copiilor și juniorilor.

Cu prilejul unei vizite făcute de curînd 
la Iași, am putut nota cu satisfacție o 
înțelegere a acestei situații și hotărîrea 
activiștilor sportivi ieșeni — salariați și 
obștești, deopotrivă — de a porni temei
nic la treabă. Cum era și firesc, s-a a- 
cordat mai întîi atenție maximă copiilor.

Am fost prin săli, pe terenuri, la 
ștrand, pretutindeni înregistrînd adeziu
nea entuziastă a puștimii, fierberea la
borioasă a antrenorilor și chipurile lor 
radioase, respirînd încredere și speranță. 
In fața noianului de note pe care le-am 
luat, întîmpinăm dificultatea alegerii. 
Sîntem nevoit i să ne rezumăm la men
ționarea ramurilor sportive cu centre de 
juniori și copii, a antrenorilor pe mîl- 
nile cărora le sînt date spre creștere 
mlădițele viitorului sportiv al Iașilor, 
precum și, unde e cazul, a „fondului de 
bază" constatat de noi în vizita făcută.

— CENTRUL DE ATLETISM (antrenor 
— M. Luca), în curs de deschidere la 
ora aceea. Antrenorul a procedat la o 
serie de sondaje, cu ochii în patru la 
elementele neprimite de tovarășii de la 
centrul de fotbal, cu care-și duce la a- 
celeași ore munca, pe stadionul ..23 Au- 
gust“.

— LA GIMNASTICA, debutul centru
lui se produce pe fundamentul tradiției 
create prin sîrguincioasa activitate din 
ultimii ani a antrenorilor Alice Luca și 
O. Unigureanu. Ambii devotați cu trup 
și suflet gimnasticii, în continuă cău
tare de condiții optime. Prima migă
lește deocamdată la șlefuirea a 15 fete 
între 9 și 14 ani, selecționate din cele 
37 cu care a pornit la lucru și se min
erește, pe drept cUvînt, mni cu seamă 
cu patru (Angela Paulescu, Florentina 
Nicola, Emilia Stratulat și Georgeta O- 
laru), care-s mai avansate. Prin ciurul 

selecției trec însă mereu alte și alte 
fetițe, și ești obligat să speri că printre 
ele se află și viitoare maestre. Aceleași 
nădejdi le exprimă și antrenorul O. Un- 
gureanu care, de asemenea, este asaltat 
de părinții doritori să-i dea spre formare 
vlăstarele și care, pînă una-alta, lucrează 
asiduu cu 10 copii începători și cu 6 a- 
vansați. Dintre aceștia din urmă, pers
pective deosebite prezintă îndeosebi A. 
Grigoraș și I. Ciobanu, amîndoi în vîrstă 
de aproape 15 ani.

— COPIII DE LA BASCHET, cei mai 
inițiați, sînt în număr de 50: 25 de băieți 
(antrenor — L. Zlate), 25 de fete (IVI. 
Avram).

— CENTRUL DE VOLEI (vai, cită ne
voie e de el !). prevăzut să se deschidă 
abia la toamnă. Socotim că e util mult 
mai curînd !

— LA HANDBAL (antrenori — P. Cer
cel și C. Damian) abia se dăduse sfoa- 
ră-n... Iași că încep înscrierile și la 
școlile medii nr. 4 și 7 și-au depus cere
rile zeci de copii.

— Ca și I A TENIS DE CI.MP, unde, 
pe terenul din incinta ștrandului, celor 
aproximativ 40 de copii, cărora antreno
rul C. Belțig le dezvăluie tainele- „sme- 
ciurilor", li se alătură într-una alții.

— De asemenea LA TENIS DE MASA 
(antrenor — G. Simionescu), la fel 
și chiar mai abitir LA ÎNOT (C. Cioată), 
LA BOX. unde L. Ambruș și L. Gheor
ghiu „încrucișează mănușile” (vorba 
vine î) cu 25 de juniori și cu o grămadă 
de copii, puși toți pe fapte mari (asta, 
foarte serios !). Și notați numele a trei 
dintre speranțele boxului ieșean : T. 
Cibota.ru (14 ani, vechime în box 4 luni), 
C. Meliîite (15 ani și învață „scrima pum

La meciul București—Cracovia alergătorii. B. Albrecht și 1. Raței au realizat 
recorduri personale in cursele de 400 m plat fi garduri. Ambii au încă p 
rezervă de multe zecimi. Pe cind le

vor fructifica?

Foto : V. Bageac 

nilor" de 5 luni) și V. Cioraru (.16 ani, 
mai „bătrîn" și mai avansat, de un an 
de zile... în ring).

In Sfîrșlt, SPORTUL CU BALONUL 
OVAL. Una din ramurile sportive ...cal
mante pentru cei din Iași, echipa 
C.S.M.S. putîndu-se făli în oraș cu o 
destul de bună comportare. Ca să-și 
mențină reputația în anii ce vin, rug- 
biul ieșean are și el trebuință de o in
fuzie cu tineret. Și-1 va crește. Punctul 
de plecare — Școala profesională C.F.R.- 
Depou. unde profesorul V. Ultimcscu are 
meritul de a fi descoperit și dezvoltat in
teresul manifestat pentru acest sport de 
38 de elevi între 14 și 17 ani, pe care an
trenorul Al. Camabel i-a luat după a- 
ceea in primire, asigurîndu-ne că toți 
au certe posibilități de progres șj fără 
doar și poate îi vor jura credință neștir
bită rugbiului ! Următoarele obiective, 
izvoare de noi cadre pentru rugbi : 
Școala medie nr. 3 și Centrul școlar a- 
gricol de la Miroslava.

...Acestea toate, pe lingă semnele vi
itoarelor succese ieșene pe care le re
liefează activitatea centrului de fotbal 
pentru juniori și copii, dar despre care 
s-a relatat.

Cum să nu te bucuri și cum să nu 
speri ? Dar, în același timp, cum să nu 
cugeți, cu legitimă părere de rău, că 
de s-ar fi făcut mai demult ceea ce se 
face astăzi, la Iași și-n celelalte centre 
cu tradiție sportivă de la noi, eram de
sigur mai departe decît în stadiul nă
dejdilor.

în definitiv, mai bine mai tîrziu decît 
niciodată,

CONSTANTIN FAUR
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Pe urmele materialelor publicate

I SE APROPIE DE FINIȘ...
BUCUREȘTI I CONTINUA 

SĂ FIE NEÎNVINSĂ LA 
BASCHET MASCULIN

Cu meciul Timișoara—Iași dispu
tat ieri dimineață a luat sfîrșit, în
trecerea echipelor feminine pentru 
primele patru locuri. Avînd în Oti- 
lia Munteanu o neobosită anima
toare a jocului, bănățencele au în
vins clar cu 59—44 (22—19) și au 
ocupat locul 3. Cele mai multe 
puncte au fost înscrise de Zuunouici 
21, Munteanu 19 pentru Timișoara, 
AntOniu 18 și Andrei 14 pentru 
Iași.

La băieți, București I a făcut un 
important pas în lupta pentru cuce
rirea primului loc, dispunând, după 
o partidă deosebit de spectaculoasă, 
de formația Clujului cu 71—63 (43— 
29). A fost un meci jucat mai mult 
pe intercepții și contraatacuri. Cele 
mai multe puncte : Dimancea 16, 
Savu 13, Iecheli 12, Haneș 11 pen
tru București, Barezi 17, Riihring 
16 și Kun 12 pentru Cluj.

Alte rezultate : masculin seria A 
(locurile 1—6) : Iași—Galați 87— 
65 (37—26) ; seria B (locurile 7— 
11): București II—Brașov 93—61 
(43—31), Tg. Mureș—Petroșeni 64— 
52 (29—25). (d. st.)

AZI LA VOLEI, FINALA 
MASCULINA 

BUCUREȘTI I — BRASOV

Tn principalele meciuri de volei de 
ieri : București I — București II 3—1 
(M), București I — Galați 3—0, Bucu
rești II — Iași 3—0 (F). București I și 
Brașov (M), București I și București 
ti (F), în continuare singurele neîn
vinse din turneele superioare. au 
rămas și singurele candidate la tit
luri, pe care le vor aloca acum în 
întrecere directă : băieții astăzi, fe
tele mîine. De la finala masculină de 
azi se așteaptă o luptă de bună ca
litate tehnică și. mai ales, echilibra
tă : individualităților mai experimen
tate ale echipei bucureștene, brașo
venii le opun un colectiv cu nume 
mal puțin sonore, dar mai omogen 
și redutabil cind joacă la nivelul 
hraxim .ai posibilităților sale. Deci, 
nu ca miercuri !

BUCUREȘTI I (m) VIRTUALA 
CîSTÎGATOARE LA 

HANDBAL

La handbal s-au jucat ieri numai 
meciuri masculine. Atenția specta

torilor s-a îndreptat mai cu seamă 
asupra derbiului seriei I, Bucu
rești I — Timișoara. La capătul 
unui joc frumos, în care am admi
rat numeroase și variate procedee 
tehnice, bucureștenii — mai deciși 
în acțiunile ofensive și mai preciși 
în șuturile la poartă — au învins 
cu 22—11 (11—7). Partida a fost 
mai echilibrată în primele zece 
minute, după care bucureștenii au 
luat un avans de 3—4 goluri și 
s-au detașat net în final, datorită 
unei pregătiri fizice superioare. 
Alte rezultate : Petroșeni — Galați 
12—11 (!), Constanța — Suceava 
15—9, Cluj—Brașov 22—19(1), Cra
iova — Oradea 20—17, Tg. Mu
reș — București 11 13—12.

CRAIOVA — GALATI ÎN FI
NALA LA FOTBAL

Ieri după-amiază, pe terenul 
Politehnica au avut loc semifina
lele la fotbal. In „deschidere" la 
capătul unui joc echilibrat, Craio
va a obținut victoria cu 2—1 (1—0) 
în meciul cu Petroșeni. Au în
scris : Anton .min. 38) și Cîrciumă- 
rescu (min. 82), respectiv Răsădea- 
nu (min. 81). In cea de a doua în- 
tîlnire, studenții din Galați au ob
ținut o surprinzătoare, dar pe de
plin meritată victorie asupra for
mației București I, cu 4—0 (2—0). 
Partida a fost dinamică, spectacu
loasă, gălățenii primind aplauzi^- ia 
„scenă deschisă". Au marcat : ,.o- 
jocaru (min. 18) și Neagu (min."20, 
58, 65). (G. Cioranu — coresp.)

AGENDA FINALELOR 
VINERI 9 IULIE

HANDBAL. Teren Universitatea, de 
la ora 8: Iași—București II (!’), Petro
șeni—București B (m>; de la ora 17: 
Tg. Mureș—Suceava (m), Iași—Cluj 
(m). Teren I.M.F. de la ora 16.30: 
Constanța—Craiova (m), Bacău—Bucu
rești II (m). București I—Galați (f). 
Teren Progresul, de la ora 17: Timi
șoara—Cluj (f) și Brașov—Galați (m).

BASCHET. Teren Universitatea de 
la ora 8: Oradeș—Brașov (m), Iași— 
Timișoara (m); die Ia ora 17: Bucu
rești II—Petroșeni (m), Gal,ați—Cluj 
(m) .șj București I—Craiova <m).

VOLEI. Teren Universitatea, de la 
ora 8: Cluj—Iași (f), Galați—Craiova 
(f); de la ora 16.30: București II—Ti
mișoara (m), București I—Brașov (m). 
Teren I.M.F. de la ora 16.30: Timi
șoara—Bacău (f). Brașov—Petroșeni 
(I), Iași—Cluj (m).

ÎN ÎNTÎMPINARCA CONGRESULUI PARTIDULUI
(Urmare din pag. 1)

bazei sportive a orașului, a fost pre
văzut și cu instalație pentru noctur
nă.

Sportivii din otașul Sibiu au do
minat întrecerile, cucerind atit la 
fete cît și la băieți locul Întîi

B. Stoiciu-coresp.

UN NOU RECORD REPUBLICAN

In cinstea Congresului partidului. 
Ia Tg. Mureș, a avut loc un concurs 
de înot la care au participat 120 de 
sportivi din Cluj și Tg. Mureș. Cu 
acest prilej, Adalbert Covaci (Mure
șul Tg. Mureș) a stabilit un nou re
cord republican de juniori cat. a Il-a 
în proba de 800 m liber, cu timpul 
de 10:48,9. Vechiul record era deți
nut de Andrei Moraru (S.S.E. Bucu
rești) cu timpul de 11:09,0. în afară 
de. această performanță, au mai fost 
doborîte 7 recorduri regionale, dintre 
care 4 de sportivii regiunii Cluj și 3 
de către înotătorii din Tg. Mureș.

Ion Păuș - coresp. reg.

O REUȘITA DUMINICA 
CULTURAL-SPORTIVA

Tinerii din bazinul petrolifer Brazi 
si membrii asociațiilor sportive să
tești din comunele Negoești si Pău
lești au participat la o frumoasă du
minică cuitural-sportivă. Și-au dis- > 
uutat întîietatea peste trei sute de j 
tineri și tinere.

întrecerile s-au desfășurat la fotbal, : 
handbal, volei, atletism, tir și popice, j 
Am remarcat numeroși tineri spor
tivi ca : Ilie Vasile, Gheorghe Tincu, I 
llie Dolea de la l.S.C.M. Brazi, Anghel 
Preda (Recolta Negoești), Dumitru 
Constantinescu (Rapid Păulești) s.a. !

Iată cîteva rezultate: fotbai finală
— l.S.C.M. Brazi — Rapid Păulești ■ 
2—1. La volei și handbal în 7 locul j 
întîi a fost cîștigat de sportivii de la 
Rapid Păulești

Gh. Alexandrescu și 
C. Negulescu-coresp.

• In articolul intitulat „Natația 
clujeană a rămas doar cu tradiția și... 
cîteva speranțe" a fost criticat C.S.M. 
Cluj în legătură cu activitatea slabă a 
secției de polo, care în ultima vre
me nu a mai obținut rezultate pe 
măsura posibilităților.

In răspunsul primit de la C.S.M. 
Cluj se arată că s-au huit unele măsuri 
pentru îmbunătățirea rezultatelor la 
polo și notație. Astfel, se va lucra in
tens pentru selecționarea și promovarea 
de elemente talentate, s-a intervenit 
pe lingă conducerea fabricii de pielă
rie și încălțăminte Clujeana să spri
jine mai mult secția de notație, s-a 
trecut la o muncă susținută pentru in
struirea birourilor de secții, s-a atras 
atenția antrenorilor ca să intensifice 
pregătirea și să aplice metodele cele 
mai avansate in procesul de instruire

• întrro notă critică apărută ,îp zia
rul nr. 4662 se arată Jcă unii arbitri 
de fotbal acordă cu prea multă ușu
rință lovftttri de la 11 m echipelor 
gazdă. Federația română de fotbal 
ne-a comunicat următoarele :

„Pentru greșelile comise, arbitrul P. 
Doagă din București al fost suspendat 
pe trei etape și în toi cursul anului 
1965 va fi folosit numai ca arbitru 
de tușă"

» In meciul ■ de‘ fotbal, dintre echi

pele Victoria Străoane și C.F.R. Mătră
șești s-au produs incidente. Fotbalistul 
Hărăhor a lovit pe arbitru și a fost 
inițiatorul unor atitudini huliganice 

pe terenul de joc. Aceste atitudini re
probabile au fost criticate la rubrica 
„Din joi în joi". Consiliul raional 
UCFS Panciu ne-a comunicat că a 
luat măsuri împotriva celor vinovați. 
Astfel, terenul de joc al asociației spor
tive Victoria Străoane a fost suspen
dat pe tot timpul campionatului, iar 
jucătorul Hărăbor a fost suspendat din 
activitatea competițională.

• Nu de mult am publicat un arti
col în care se arăta situația necores
punzătoare în care se află boxul timi
șorean. Iată răsnunsul primit de la 
C.S.O. Timișoara :

„Cu ajutorul organelor locale, s-a 
găsit recent un local corespunzător, 
căruia ulipsesc însă anexele respec
tive (vestiar, baie etK.f. Pentru con- 
stiuirea lor s-au întocmit devize, iar 
sumele necesare au fost aprobate de 
Consiliul General al UCFS. Lucrările 
au început, și în două, trei săptămîni 
vor fi gata".

• Echipa de juniori Muscelul Cîm- 
pulung e,ste antrenată de instructorul, 
sportiv Nicoloe Bălașa. El a fost cri
ticat în ziar pentru atitudini necores
punzătoare calității sale de pedagog.

Consiliul asociației sportive Muscelul 
Cîmpulung a luat următoarele măsuri: 
N. Bălașa a fost suspendat pe timp 
de o lună. In ultima vreme, N. Bălașa 
și-a schimbat atit stilul de muncă cît 
și atitudinea față de tinerii fotbaliști 
pe cure îi pregătește.

• Terenul de joc al stadionului 
din Craiova prezintă de mai multă 
vreme denivelări, împiedicînd buna des
fășurare a meciurilor de fotbal. Sfatul 
popular al orașului Craiova ne-a co
municat că cele semnalate sînt juste. 
S-au luat măsuri ca în lunile iulie și 
august să se execute lucrări de rebrăz- 
dare și nivelare a terenului, lucrări 
ce se vor executa cu sprijinul specia
liștilor de la stadionul „23 August" din 
București.

• Intr-o notă critică publicată re
cent se arăta faptul că în cabina de la 
terenul de sport din comuna Bălcești. 
raionul Oltețu, regiunea Oltenia, spor
tivii nu pot avea acces deoarece in 
acest loc se cresc viermi de mătase

Consiliul raional UCFS Oltețu a " f- 
tărît oa localul respectiv să fie e, ner- 
rat. și fsă fie redat în folosința sporti
vilor. .Șe împotrivește însă Comitetul 
executiv al Sfatului popular raional, 
care susține că viermii trebuie lăsati 
în ac&t loc pînă își... formează mă
tasea. ;

Ca urmare. a sarcinilor, care au re- 
iieșît din plenara Consiliului General 
al UCFS din ianuarie a.c. pentru îm- 

'bunătățirea activității sportive de per- 
ifonnanță în perioada 1965—1968. în
deosebi în vederea pregătirilor pentru 
Jocurile Olimpice de la Mexico, încă 
clin Juna februarie, biroul regional al 
(UCFS Dobrogea a alcătuit un plan con
cret de măsuri. A fost întocmit un ca
lendar competițional pe anul în curs, 
mult îmbunătățit. în special cu con
cursuri pentru copii și tineret. A fost 
prevăzută și organizarea concursurilor 
interraionale cu selecționatele de raion 
la atletism, volei, 'box, fotbal. împreună 
cu secția de învătămînt a Sfatului popu
lar regional au fost organizate campio
nate școlare și de juniori la volei și 
baschet, cu participarea unui mare nu
măr de sportivi. De asemenea, pen
tru verificarea nivelului dezvoltării ca
lităților fizice de bază și specifice, la 
fotbal, baschet, atletism și box au avut 
loc concursuri cu sportivii secțiilor frun

Cum îndepliniți planul
tașe pentru trecerea normelor de con
trol stabilite de colegiile centrale de 
antrenori.

în ceea ce privește crearea unei 
baze optime dezvoltării unor ra
muri de sport, au fost înființate secții 
noi la box : Energia, Portul și Con
structorul Constanța, IMU Medgidia, 
Munca Tulcea ; ciclism : Portul Con
stanța, fotbal: Dobrogea Nouă, haltere: 
SNC, lupte: Energia Constanța. Pen
tru toate aceste nouă secții au fost 
prevăzute fonduri pentru echipament 
și materiale , pentru organizarea de 
competiții, pentru antrenamente. Din 
păcate, unele din aceste secții, ca 
cele de la Portul, Dobrogea Nouă, 

SNC și Energia, nu sînt sprijinite încă 
suficient de asociațiile sportive res
pective.

Dacă unele obiective ale planului de 
măsuri au fost îndeplinite, iar altele 
sînt pe cale, nu același lucru s-ar pu
tea spune despre o serie de sarcini deo
sebit de importante, rămase încă în 
suspensie. De pildă, nu s-a organizat în 
luna aprilie cursul de pregătire și o- 
rientare metodică a antrenorilor de la 
secțiile de performanță. Nu s-a făcut 
mai nimic nici pentru atragerea — cu 
ajutorul secțiilor de învătămînt — a 
profesorilor de educație fizică cu spe
cializările respective, în sprijinirea sec-

In regiunea Dobrogea

de măsuri?
țiilor de performanță (prin acordare de 
ajutor la antrenamente, depistarea de 
noi elemente talentate etc.). Se mai pre
văzuse ca pînă la 15 februarie să fie 
formată o comisie din șapte profesori 
care, pe baza criteriilor de selecție, să 
răspundă de repartizarea elementelor 
depistate la secțiile de performanță 
din cluburi și asociații. Dar comisia 
nici nu există 1 Tot în stare de „pro
iect" a rămas și propunerea ca, pînă 
la 1 mai, să se fi organizat la baschet, 
fotbal, volei o ședință comună cu an
trenorii acestor secții pentru realizarea 
unui schimb ele experiență privind 

noutățile tehnico-taotice apărute pe 
plan mondial și metodele folosite in 
procesul instructiv-educativ.

De o atenție deosebită trebuie să se 
bucure activitatea viitoare a cabinetu
lui regional metodico-științific, aflat 
în... continuă organizare. Este necesar 
să sc asigure condiții bune de studiu 
și schimb de experiență, înfiin(î»du-se 
și un centru de documentare cu lu
crări de specialitate.

O inițiativă frumoasă a consiliului 
regional UCFS Dobrogea este aceea 
a organizării concursului pentru cel 
mai înalt, cel mai greu, cel mai pu
ternic și cel mai rapid om din regiune, 
deschis tinerilor pînă la vîrsta de 20 
de ani. Așteptăm rezultatele ! S-a mai 
preconizat și organizarea, pe timpul 
vacanței de vară, a unor concursuri 
dotate cu cupe pentru copii și juniori 
și aducerea celor mai talentați în ta
berele de pregătire regională. Vacanța 
de vară a venit. Deci...

Cibota.ru


Sîmbătă și duminică pe velodromul Dinamo

A V-a ediție a „Cupei Bucureștiului"
Ciclismul de pistă se situează la sfîrșitul acestei săptămîni 
centrul atenției iubitorilor de sport din Capitală. Pe velodro- 

ndl Dinamo se va desfășura, sîmbătă și duminică, cea de a 
V-a ediție a „Cupei Bucureștiului”. Această întrecere tradițio
nală reunește un important număr de sportivi de valoare din 
Uniunea Sovietică, R.P. Bulgaria, Belgia, R.D. .Germană, R.P. 
Polonă, R.S. Cehoslovacă și R.P. Română, majoritatea dintre 
ei aspiranți la un loc în echipele ce se vor deplasa la campio
natele mondiale.

„Cupa Bucureștiului" devine astfel și un examen, o probă im
portantă de verificare în vederea selecției pentru mondiale. 
Echipa K.S.C. cuprinde doi campioni ai țării (Josef Kratina 
la viteză și Jiri Pecka Ia 1 000 m cu start de pe loc), precum 
și alți patru alergători care se pregătesc pentru mondiale : Pavel 
Kondr, Antonin Kriz, Frantisek Rezac și Milan Puzrla.

Federația de specialitate a fixat programai celor două zile 
de concurs. Sîmbătă (de la ora 16) :

VITEZĂ — ELIMINATORII, URMĂRIRE PE ECHIPE, 
CURSĂ AMERICANĂ (100 de ture, sprint la 5 ture) ȘI PROBE 
DE COMPLETARE.

Duminică (de la ora 16) :
VITEZA TURNEU, CURSĂ ITALIANĂ, 1 000 m CU 

START DE PE LOC, CURSĂ CU ADIȚIUNE DE PUNCTE 
(100 de ture cu sprint la fiecare trei ture).

Ștrandul Noua este locul cel mai căutat de brașoveni in zilele de duminică. E și 
firesc: ei găsesc aici un minunat loc de recreare și odihnă activă

Foto : P. Romoșan

CARNET
COMPETIJIONAL

PARAȘUTISM 
__________________ i

Angela Năstase și Șt. Băcăoanu
campioni republicani absoluți
pe anul 1965

Întrecerile finale ale campiona-» 
tului republican de parașutism pe 
anul 1965 s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate :

MASCULIN : 1. Ștefan Băcă
oanu 1211,274 p — campion ab
solut al R.P. Române ; 2. Valentin 
Țurcanu 1188,586 p; 3. Vasile 
Sebe 1081,911 p.

FEMININ : 1. Angela Năstase 
1200,692 p — campioană abso
lută a R.P. Române ; 2. Elena Bă
căuană 1 142,778 p; 3. Elisabeta 
Popescu 985,986 p.

CAIAC-CANOE

Campionatele republicane, 
la Snagov

INITIATIVE Cuvintul cititorului

Preocupare pentru tinerii fotbaliști
din Ig. Mureș PE LOCUL 1 3!

• 600 DE COPII ÎN ÎNTRECERE • 
CARTIERE, BLOCURI, STRĂZI Șl ȘCOLI

„Bătălia" pentru depistarea elemen
telor tinere, de perspectivă, care să 
rsigure din timp cadrele necesare pen
au sportul cu balonul rotund, se dă 
în aceste zile și în regiunea Mureș-Au- 
tonomă Maghiară. Pe linia acestor pre- 

apări, consiliul regional UCFS a 
-rțiat o „Cupă de vară" pentru echi

pele de copii.
La această cupă s-au înscris pînă în 

prezent aproape 600 de copii înca
drați în 42 de echipe „reprezentative" 
de cartier, bloc, străzi și școli.

întrecerile sînt în plină desfășurare 
și se vor încheia la sfîrșitul săptămînii. 
Pînă în prezent s-au evidențiat unele 
echipe ca cele din străzile Eminescu 
și Libertății, Aleea Tîmplarului etc. 
De menționat că din comuna Sîncrai 
s-au prezentat la aceste întreceri trei 
echipe.

Tehnicieni calificați urmăresc fiecare 
întîlnire în scopul de a selecționa pe 
copiii care dovedesc aptitudini pentru 
jocul de fotbal. Deocamdată, colectivul 
de antrenori a reținut un număr de 40 
Jp copii care, la sfîrșitul întrecerilor,; 
, or urma o pregătire specială în ca-

42 DE ECHIPE REPREZENTATIVE DE 
ÎN LUPTA PENTRU „CUPA DE VARA"

drul unui centru de antrenament, cu 
caracter permanent, ce va funcționa pe 
lîngă consiliul regional UCFS.

. Inițiativa de a se crea acest centru 
de pregătire pentru copii este bineve
nită, dar în ceea ce privește acțiunea 
de selecție a elementelor (copii între 
10—15 ani), ea va trebui să consti
tuie o preocupare permanentă și nu o 
acțiune de campanie.

S. ANDREI

PRONOSPORT
7 "rogramul concursului Prono-' 

sț/ . pr. 28 (etapa din 11 iulie) 
cuprinde finala Cupei R.P.R., fina-? 
la campionatului republican de ju-, 
niori și 8 meciuri de baraj pentru 
categoria C.

Programul 
următorul :

acestui concurs este-

i. Dinamo

II. Dinamo

III.

IV.

V.

Cluj

Cluj

Ca-

Satu

Rafinări?)

Pitești — Știința 
(pion, pauză).
Pitești — Știința 

(pron. final)
Progresul — Știinta Cluj

(pron. pauză).
Progresul — Știinta Cluj 

(pron. final) 
Victoria Criș — C. F. R.

ransebeș
VI. Progresul Reghin — Unio

Maie.
VII. I.M.U. Medgidia

Cîmpina
VIII. Minobradul V. Dornei — Mi

nerul Comănești
Oltul R Vîlcea — S. N. 

Oltenița
Știința Petroșeni — Progresul 

Strehaia
Unirea Negrești — Ancora 

Galati
C.I.L. Gherla — Metalul Copsa 

Mică

IX.

X.

XI.

Rubrică redactată de Loto-Pro- 
noispoxt.

antrenamente. In tur, Minerul a avut 
o comportare sub orice critică. Jucătorii 
veneau la antrenamente după bunul lor 
plac, armonia dintre ei lăsa de dorit. In 
plus, venirea unor jucători de la alte 
echipe ca și aducerea unui antrenor care 
îi avea în grijă a dăunat. In retur situa
ția s-a mai schimbat puțin însă rezul
tatele din toamnă au fost hotărîtoare 
pentru soarta Minerului.

Pentru viitor recomand să se întă
rească echipa cu elemente tinere și dor
nice de afirmare, din cadrul regiunii; să 
se creeze o atmosferă sănătoasă, de ar
monie și colaborare, între jucători să 
se desemneze antrenori tot din cadrul 
regiunii, cu dragoste pentru echipă ; ac~ 
cent deosebit pe pregătire.

I. BOBEICĂ
Baia Mare

După ce vocea crainicului mi-a spulbe
rat și ultima licărire de speranță pe care 
o mai nutream pentru salvarea echipei 
Minerul Baia Mare de la retrogradare, 
rn-am dus cu gîndul la clipele fericite 
troițe acum un an cînd, pe stadionul . . .
„23 August" din Baia Mare, se sărbăto- w cunoștea aptitudinile celor pe care 
rea promovarea echipei în categoria A. 
Ce frumos era! Stadionul, îmbrăcat în 
-haine de sărbătoare zumzăia ca un " roi 
imens de albine, fanfarele și difuzoarele 
se întreceau în delectarea spectatorilor.

în toamnă a început noul campionat. 
Al categoriei A. Minerul și-a făcut de- 

' butul cu o victorie asupra Progresului, 
dar [bilanțul la sfîrșitul competiției este 
14 meciuri pierdute dintre care 3 pe te
ren propriu, nici un joc cîștigat în de
plasare, locul 13 !

. S& p^dem care sînt cauzele acestui re- 
ztyfâțș^Nu sînt specialist și îmi exprim 
părerea ca un simplu spectator, care a 
urmării echipa atît la meciuri cit și la

La Farul Constanța nu există vacantă!
Acum cîteva zile, i-am întrebat pe 

Costică Toma și Petre Comăniță, an
trenorii formației Farul Constanța, 
despre programul de pregătire a echi
pei în timpul 
datorită participării la 
canică“ — 
tele, ci doar le-a redus

nu și-a încetat

verii. Astfel, Farul. 
„Cupa bal- 
antrenamen- 
ca intensi-’

STIRL. ȘTIRI...
„CUPA MICUL RAPIDIST

I

„Cupa micul rapidist**, organizată' 
de centrul de copii și juniori al clu-. 
bului Rapid București, se apropie de 
sfîrșit. în turneul final, dintre nume
roasele echipe participante la între
cere s-au calificat formațiile : BLOCU
RILE CIULEȘTI, RAIONUL 16 FE
BRUARIE, CARTIERUL. GRI/IȚA 
ROȘIE. * : .

Turneul final continuă să se desfă
șoare astăzi și mîine (pe stadionul 
Ciulești de la ora 8,30) cînd va avea 
loc decernarea cupei și premierea cu 
materiale sportive a celor trei echipe 
calificate în turneul final.

STEAGUL ROȘU PARTICIPA 
LA UN TURNEU ÎN IUGOSLAVIA

roșu a 
un tur- 
care se 
lugosla-
Steagul

Echipa brașoveană Steagul 
fost invitată să participe la 
neu internațional de fotbal 
va disputa luna viitoare în 
via, la Subotița. Alături de 
roșu vor mai participa o echipă din 
Ungaria, precum și formațiile iugo
slave Spartak Subotița și Vojvodina 
Novisad.

Turneul va avea loc în zilele de 
și 7 august.6

NE VIZITEAZĂ AUFBAU 
MAGDEBURG

tur-Peste cîteva zile își va începe 
neul în țara noastră formația Aufbau 
Magdeburg din 
versari : Farul
U. T. Arad. (14 
dea (17 iulie).

R. D. Germană. Ad- 
Constanța (11 iulie), 
iulie) și Criș.ul Ora-

tate. Eforturile antrenorilor sînt ca
nalizate spre mărirea eficacității ata
cului (lacună principală în campio
natul trecut) și menținerea pregătirii 
fizice generale. Farul își... permite 
doar 7 zile de vacanță și apoi din nou 
antrenamente intense cu accent pe ri
dicarea capacității de efort a orga
nismului, dezvoltarea calităților fizice 
și îmbunătățirea procedeelor tehnice 
în condiții grele, de joc. Rezultatul 
acestor pregătiri se va vedea cu pri
lejul unor meciuri internaționale pe 
care formația constănțeană este în 
perspectivă să le susțină. în afara 
acSștOra — cele două partide cu

Olimpiakos Pireu (Grecia), jocuri de
cisive în seria Farului.

Cei doi antrenori au efectuat și cî
teva modificări în lot, 
la portarul Ghibănescu, 
stantinescu și înaintașul Zgardan. 
Aceștia vor fi înlocuiți cu elemente 
tinere, selecționate în urma unor 
jocuri de trial. Așadar, porțile echi
pei constănțene sînt deschise celor ta- 
lentați. Lotul actual este următorul : 
Manciu, Pilcă — portari, Costin, 
Stancu, Gref, Pleșa, Zamfir, Kallo, 
Ologu, Tănase, Șoangher, Manolache, 
Mănescu.

L. BRUCKNER

renunțîndu-se 
fundașul Con-

coresp.

A
p I N Ă C I N

După o serie de competiții interne, 
după participarea la concursurile 
internaționale de la Stockholm, 
Bydgoszcz, Pskoc și Griinau, spor
tivii fruntași se reîntîlnesc pe 
lacul Snagov. la startul campiona
telor republicane de seniori.

începînd de astăzi, pînă dumi
nică, cei mai valoroși caiaciști și 
canoiști își vor disputa titlurile de 
campioni ai țării și, fără îndoială, 
fiecare probă va prilejui dispute 
pasionante

Programul campionatelor cuprin
de seriile — care se desfășoară 
astăzi — finalele urmînd să aibă 
loc sîmbătă și duminică.

întrecerile de vineri și sinibătă 
au loc dimineața (de la ora 10) 
și după amiaza (de ia ora 17.30), 
iar cele de duminică sînt progra
mate duminică dimineața de la 
ora 10.

HANDBAL
ț

TURNEUL ECHIPEI
GRASSHOPPERS ZURICH

Cunoscuta echipă de handbal 
Grasshoppers din Ziirich, campioana 
Elveției, va întreprinde de săptămî- 
na viitoare un turneu în tara 
noastră. Ea va susține, după cum 
se știe, trei meciuri : la 17 iulie la 
București (pe terenul Dinamo) cu 
Știința; la 20 iulie la Constanta cu 
Dinamo București și la 23 iulie la 
Brașov cu Tractorul. Întîlnirile sus
cită un viu interes datorită valorii 
atît a oaspeților, cit și a echipelor 
noastre.

Grasshoppers a fost de mai multe 
ori campioana Elveției : în 1950— 
1952, 1954—-1957, 1962. 1963 și
1965

D?
în Hunedoara! sportul crf mănuși 

are mare priză; tineretul este tot 
mai atras spre lupta din ringul de 
box, iar cei ce urmăresc reuniunile 
pugilisticesînt în număr din ce in 
ce mai mare. Ținînd seama de aceste 
lucruri, cu atît mai mare ne-a fost 
surprinderea observînd că, în acest 
an, hunedorenii nu au reușit să ca
lifice în finalele campionatelor re
publicane de seniori și juniori nici 
un sportiv ! Așadar, un centru cu 
frumoase posibilități din care, de-a 
lungul anilor, s-au ridicat boxeri va
loroși, care are și o echipă în prima 
categorie și care, totuși, nu prezintă, 
la cele mai mari competiții republi
cane, nici un finalist.

„Misterul" a fost insă elucidat des
tul de repede. Lipsa unor cadre ca
lificate de tehnicieni, a unor antrenori 
pricepuți îi privează pe sportivi de o 
dezvoltare corespunzătoare, le limi
tează perspectivele. Un timp, la clu
bul Metalul a activat antrenorul 
Mihai Raicu. Pe vremea cînd se ocupa 
de pregătirile boxerilor hunedoreni 
— treburile mergeau cum mergeau. 
Iată însă că într-o bună zi (era prin 
luna aprilie a acestui an) antrenorul 
Raicu s-a supărat... pe club, pe elevii

săi, și-a luat pălăria și a plecatfără 
că să spună măcar un singur cuvînt. 
Și, astfel, postul de antrenor a ră
mas vacant (ca și jumătatea de norma 
acordată centrului de antrenament 
al UCFS) pînă în ziua de astăzi. DE 
ALTFEL, CERCETÎND MAI ATENT 
SITUAȚIA, AM AFLAT CĂ ÎN ÎN
TREAGA REGIUNE HUNEDOARA 
NU EXISTA DECIT UN SINGUR AN
TRENOR DE BOX ! LA CUGIR...

Situația pare însă și mai critică in

ATITUDINI

sportul halterelor, disciplină pentru 
care tineretul hunedorean maniîestă, 
de asemenea, mult interes. Aici... 
recordul este absolut ! NICI UN AN
TRENOR ÎN ÎNTREAGA REGIUNE. 
Singurul cadru cu calificare (absol
vent I.C.F.) — prof. TATU din Orăș- 
tie — se ocupă de FOTBAL, DE 
HANDBAL... NUMAI DE HALTERE 
NU.

Consiliul regional al UCFS, lipsit 
de o permanentă preocupare pentru

creșterea cadrelor de tehnicieni, s-a 
mătginit doar SA CONSTATE această 
mare deficiență și s-o semnaleze mai 
departe. Nici o inițiativă, nici un 
efort în plus. Or, e limpede pentru 
toată lumea că în felul acesta vor 
mai trece incă multe luni fără vreo 
speranță pentru tinerii boxeri și hal
terofili din această regiune. în ace
lași timp, trebuie arătat că nici fede
rațiile de specialitate respective nu 
au făcut absolut nimic pentru reme
dierea acestei situații, privind sec
țiile respective de o îndrumare com
petentă, de un ajutor eficient.
Așa cum arătam și mai sus, posibili

tățile regiunii sînt destul de mari. 
Lipsesc insă factorii care să răspundă 
interesului tinerilor, să le canalizeze 
pasiunea spre un antrenament me
todic dublat de o îndrumare compe
tentă, care să le dea posibilitatea de 
a progresa și a reintra în bătălia per
formanțelor. Și cu atît mai surprin
zătoare ne apare atunci lipsa de inte
res a consiliilor cluburilor și asocia
țiilor respective precum și a organului 
UCFS regional. Acestea, în așteptarea 
unui ajutor de Ja federații și necău- 
tind permanent soluții de rezolvare/ 
au tolerat situații cu totul inadmisi-l 
bile. Pînă cînd 2

ADRIAN VASIIIU ,



Campionatele mondiale de scrimă

Spadasinii și sabrerii in întrecere
-■ De la trimisul nostru special, Tiberiu Stama —

8 (prin leleion)- După floretiști, 
floretiste și spadasini, azi a fost rîn- 
dul sabrerilor să intre în concurs. 
Printre ei, sportivii români Drîmbă. 
Mureșanu, Hăucler, Falb și Csipler.

Sabrerii noștri au debutat bine. în 
special Drîmbă și Mureșanu, care au 
oblinut cite 4 victorii, fapt care le-a 
asigurat locul I (capi de serie) în 
turul următor al competiției. Haucler, 
tot cu 4 victorii, dar cu tușaveraj in
ferior, a ocupat locul II în serie, 
după campionul olimpic Pezsa (Un
garia), pe care îl învinsese (5—3). 
Csipler a obținut 3 victorii iar Falb 
2. Cu toții s-au calificat în turul al 
doilea.

In continuare, Drîmbă a mers la 
fel de bine. El a totalizat 3 victorii, 
cu care s-a calificat în eliminări di
recte. Mureșanu, în schimb, a trecut 
pe lîngă calificare, realizînd 2 vic
torii, ca și englezul Leckie. Cu un 
tușaveraj mai bun, sabrerul englez 
și-a asigurat calificarea în primul 
tur din eliminări. Haucler a obținut 
o victorie la englezul Coopermann 
și apoi a tras cu olandezul Heiden- 
rich. Reprezentantul nostru a condus 
«u 2—0 și 3—1 și se părea că va ter
mina învingător. El nu a reușit însă 
•a să pareze loviturile foarte dure 
ale adversarului său, a fost egalat 
și apoi a pierdut și asaltul cu 5—3- 
Cîștigîndu-1, el ar fi avut un loc în 
eliminările directe. Falb și Csipler,

avantajat și de alonjă

La Roma și Belgrad:

Cristina Balaban și Vladimir Moraru 
au realizat 4 victorii și 8 recorduri ale R.P.R.
Pe înotătorii noștri fruntași care 

I ne-au reprezentat săptămâna trecută în 
I două mari concursuri internaționale 
' (Roma și Belgrad) i-am întîlnit în... 

acceleratul 102 care îi aducea în țară 
din capitala Iugoslaviei. în cușeta lui 
Vladimir Moraru am zărit o cupă im
presionantă de la „Trofeo de sette co
line" pe care organizatorii i-au dă
ruit-o talentatului nostru înotător pen
tru victoria sa într-una din seriile cursei 
dc 400 m liber și pentru cele trei 
frumoase recorduri, 4:36,0 la 400 m 
(locul 7 în clasamentul general), 9:54,0 
la 800 m și 18:42,9 (locul 5) la 1500 
m liber.

Memorialul Rosicki
Peter Snell vrea să se „reabiliteze"...

Dublui campion olimpic în probele 
de 800 și 1500 m plat, Peter Snell 
(Noua Zeelandă), se află la Praga 
în vederea tradiționalei competiții 
„Memorialul Rosicki". Inlr-o convor
bire cu reprezentanții presei sporti
ve, Peter Snell a 'eclarat următoa
rele : „Voi Încerca la Praga să rea
lizez periormanțe bune pentru a mă 
reabilita pe plan mondial. Dacă nu 
le voi obține, nu mă voi descuraja. 
Nu vreau să părăsesc pista atletică 
cu rezultate modeste; de aceea voi 
continua să mă antrenez cu toată se
riozitatea".

La „Memorialul Rosicki" participă 
și 4 sportivi români : Ana Sălăgean, 
Viorica Viscopoleanu, Kurt Sokol și 
Vasile Mureșan. (Agerpres).

cu cite o victorie, au ieșit din com
petiție.

Așadar. în eliminările directe am 
intrat cu un singur sabrer: Ion Drîm
bă. Adversarul trăgătorului nostru a 
fost francezul Fraisse. După un prim 
asalt, pierdut cu 2—5, Drîmbă și-a 
revenit, a atacat mai mult și a da! 
lovituri decisive. Două asalturi cîș- 
tigate. ambele cu 5—4. i-au deschis 
drumul spre turul doi al eliminări
lor directe. Utmătorul lui adversar a 
fost campionul olimpic Tibor Pezsa- 
Si de data aceasta Drîmbă a pierdut 
primul asalt cu 5—2. Apoi, în cel 
de al doilea. Drîmbă conduce cu 1—0 
și 2—1. în final însă. Pezsa a atacat 
mai decis, și.
a punctat mai mult, cîștigînd.

Lui Drîmbă i-a mai rămas o singu
ră portită spre turneul final și anu
me asalturile din recalificări. El s-a 
întrecut cu italianul Calanchini. Sa
brerul italian a cîștigat primul asalt 
cu 5—2. După aceea Drîmbă a plecat 
dezlănțuit și... 5—4 pentru 'el. în 
sfîrșil, ultimul asalt, hotărîtor. Nu 
s-a mai făcut pauza regulamentară 
de două minute și Drîmbă, obosit dar 
și surprins descoperit de adversar, 
a pierdut cu 5—3 .

Tot joi a avut loc finala la spadă 
(individual). Pe planșă — doi italieni, 
Breda și Paolucci, sovieticul Kostava, ' 
englezul Hoskins, maghiarul Nemere 
și francezul Brodin-

Titlul a revenit lui Nemere (Unga
ria) cu 4 v„ urmat de Hoskins (An
glia) 3 v. (7 tușe primite), Kostava 
(U.R.S-S.) 3 v. (9 tușe), Brodin (Fran
ța) 3 v. (12 tușe), Breda (Italia) 2 v. 
și Paolucci (Italia) 0 v.

Vineri are loc proba de spadă pe , 
echipe (eliminatorii) și finala la sabie.

Antrenorul G/i. Dimeca ne-a declarat 
că este foarte mulțumit de rezultatele 
elevului sau. Ceilalți trei sportivi care 

! ne-au reprezentat la Roma au concurat 
ceva mai slab : V. Costa 1:14,6 (locul 
7) și 2:43,4 (locul 9), A. Șoptereanu 
1:15,6 (locul 9) și 2:43,1 (locul 8) la 
100 m și 200 m bras, iar T. Șerban 
1:05,8 rec. egalat (locul 6) și 2:26,1
(locul 12) la 100 m și 200 m spate.

La Belgrad, unde au luat parte 
înotători din 9 țări, reprezentanții noș
tri au avut o comportare frumoasă, 
obtinînd 4 victorii și alte 5 noi recor
duri republicane. Moraru a întrecut 
pe Djakovici (lug.) 2:10,5, Haraszti
(Ung.) 2:10,8 și Ryan (Australia) 2:10,9,

cîștigînd proba de 200 m liber în 
2:10,0 — nou record. La 400 m el a 
ocupat locul secund (4:40,0) după Dja
kovici cronometrat în 4:37,0, iar la 
100 m fluture locul 4 cu 1:05,4 — 
nou rec. de juniori (proba a fost cîș- 
tigată de iugoslavul Depolo cu 1:00,6), 
iar C. Georgescu s-a clasat pe locul 5 
cu 1:05,7.

Pe linia ultimelor ei comportări, Cris
tina Balaban s-a impus și în . această 
competiție, cîștigînd două curse (200 
m spate cu 2:41,8 — nou record și 
200 m mixt cu 2:46,0 — nou record). 
Gea mai valoroasă performantă obți
nută de Cristina a fost însă cea din 
proba de 400 m liber (locul 2 după 
Neubauer 5:04,6) unde a fost crono
metrată în 5:06,5, timp superior cu 
2.6. sec. vechiului record care-i aparți
nea. Iată și rezultatele celorlalți îno
tători români la Belgrad : 100 m bras : 
locul 3 — A. Șoptereanu 1:15,6, lo
cul 4 — V. Costa 1:16, 2 ; 200. m bras: 
1. V. Costa 2:43,0, 2. . A. Șoptereanu 
2:45,0 ; 100 m spate : T. Șerban — 
locul 3 cu 1 06,3 ; 200 ni spate : T. 
Șerban — locul 4 cu 2:30,5 ; M. Poto- 
ceanu — locul 5 cu 2:35,1 ; 100 m li
ber : C. Georgescu — locul 3 cu 59,2; 
100 m fluture : Nicoleta Bărbulescu — 
locul 3 cu 1:15,7.

lolanda Balaș 
învingătoare la Koln

K’O'LN, 8 (Agerpres). — Record
mana mondială IOLANDA BALAȘ 
a cîștigat proba de săritură în 
înălțime din cadrul concursului in
ternațional atletic de la K61n, care 
a reunit la startul diferitelor probe 
pe unii dintre cei mai valoroși 
sportivi din lume. Ea a realizat 
1,75 m, fiind urmată în clasament 
de Portz (R.F.G.) cu 1,66 m.

Proba de 3000 m plat s-a înche
iat cu victoria australianului Ron 
Clarke, cronometrat în 7:54,6. Iată 
alte rezultate :

MASCULIN: 400 m garduri: 
Whitney (S.U.A.) 50,6 ,- 400 m plat: 
Badenski (R.P. Polonă) 46,1, cea 
mai bună performantă europeană 
a sezonului ,- ciocan: Beyer (R.F.G.) 
66,02 m,- 1500 m: Grelle (S.U.A.) 
3:39,0; 100 m plat: Bambuck
(Franța) 10.3; 200 m: Bambuck 
(Franța) 21,0; lungime: Boston 
(S.U.A.) 8,00 m; 110 m garduri: 
I.indgreen (S.U.A.) 13,8; 800 m: 
Manfred Kinder (R.F.G.) 1:48,2; 
5000 m : Gamoudi (.Tunis) 13:47,8; 
prăjină: Seagren (S.U.A.) 4,T m.

i ȘTIRI 
i

Invitație la... cit mai multe goluri
— 0 importantă hotărire a U.E.F.A.—

Miercuri, în cadrul unei ședințe a 
U.E.F.A. care a avut loc la Geneva a 
fost luată o măsură foarte importantă 
in ce privește stimularea eehipelor pen
tru marcarea cit mai multor goluri: IN 
„CUPA CUPELOR" UN GOL MARCAT 
DE ECHIPA IN DEPLASARE VA CONTA 
DREPT DOUA.

I
I
I

REZULTATE
Turnee internaționale la tenis

BLED 8 (Agerpres). — In turneul 
Căndidaților de la Bled, șahistul da
nez Bengt Larsen și-a mărit șansele 
de calificare în semifinalele cam
pionatului mondial. El a remizat cea 
«ie-a 6-a partidă cu iugoslavul Ivkov 
ți conduce cu 4'/2—1 */2 puncte. în 
celălalt meci, fostul campion mondial 
Mihail Tal conduce cu 4’/2—2V2 în 
fața marelui maestru Lajos Portisch 
(R.P. Ungară).

Recent, la G rimau» s-au desfășurat întrecerilt tradiționalei regate internaționale 
ae canotaj academic, important criteriu de verificare înaintea campionatelor 
europene. în fotografie, aspect din proba dt 4 1-1 vjsfc. In primul plan, echipajul.

României.
Foto : Zentralbild

Firește, această hotărî re este deosebit 
de interesantă și ea — introdusă deocam
dată in mod experimental numai in 
„Cupa cupelor" — constituie o invitație 
la abandonarea jocului strict defensiv al 
unor formații care joacă în deplasare. 
In cazul cînd egalitatea persista și după 
acest nou calcul (dublarea, golurilor mar
cate de echipele în deplasare) — se 
spune în noul regulament — jocul se 
va prelungi cu două reprize de cîte 15 
minute. Dacă scorul va rămîne și în 
«acest caz nedecis formația calificată va 
fi hotărîtă prin tragere ba sorți.

Și acum iată eîteva exemple concrete 
in ce privește noul regulament. Să pre
supunem o întilnire între West ham Uni
ted și setubal. Tn primul meci, scorul 
este de 2—1 pentru echipa gazdă. 
(Westham). Dar, după noul regulament, 
golul marcat de Setubal, echivalează cu 
două goluri ! Deci, scorul omologat este 
2—2. Tn meciul revanșă, echipa gazdă 
(de data aceasta. Setubal) învinge pe 
West ham cu 3—2 (deci 3—4 !). Dar.

I Vest ham (echipa care a marcat în de
plasare două goluri — deci patru) a ob
ținut calificarea cu 6—5 ! lată un alt 
exemplu : o echipă în deplasare a pier
dut eu 4—3, dar scorul este omologat cu 
6—4 pentru ea. Iar acasă pierde cu
1—6, deci, de fapt, cu 2—©. Scorul este 
astfel egal : 6—6. Așadar, se joacă pre
lungiri..,

: In fine, o echipă se poate califica și 
daeă pierde ambele jocuri : cu 5—4 în

1 deplasare și eu 1—• pe teren propriu. 
In acest caz, scorul general este rtr 
1—7 pentru echipa care pe teren a pier
dut cu un scor general de 6—4 : După 
eum se vede, scopul acestui regulament 
este să se tnscrie eft mai multe goluri, 
să facă jocul de fotbal cit mai atractiv.
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DIN PRESA STRĂINĂ:
„LE SOIR" (BRUXELLES) : „ȚĂRILE DIN EST - ÎN FRUNTE"...

De curînd, ziarul belgian „LE SO1R“ 
a rezervat un însemnat spațiu con
cluziilor pe marginea Congresului in
ternațional de psihologie sportivă care 
a avut loc la Roma la eîteva zile după 
Congresul Consiliului internațional 
pentru sport și educație fizică.

Analiza amplă a „influenței elemen
tului psihic în antrenamentul și per
formanțele . sportivilor", numeroasele 
exemple concrete, discuțiile cu expert* 
belgieni printre care RAOUL MOL- 
LET, președintele Comitetului Olimpic 
Belgian, fac din ancheta ziarului „Le 
Soir“ un material interesant.

Pentru a dovedi importanța deose
bită a factorului psihic în condiții de 
competiție, este citat exemplul lui MI
CHEL JAZY, participant la cursa de 
5 000 m din cadrul Jocurilor Olimpice 
de la Tokio. Obișnuit să-și dispute în- 
tîietatea de obicei cu un singur adver
sar de valoare, alergătorul francez, a- 
flal în mijlocul unui pluton de 5—6

candidați la victorie, s-a sufocat de. 
emoție.

Mai sîn-t date exemple din sporturile 
pe echipe (analiza comportării unor 
echipe ca Anderîecht, Benfica etc.).

Raoul Mollet, plecînd de la bunele 
rezultate ale semi-londiștilor și cicliști
lor belgieni, de la rezultate ale medi- 
cinei sportive în boxul italian, de la 
bunele rezultate ale natației feminine 
olandeze, de la criteriul științific pe 
oare sînt organizate centrele sportive 
franceze etc. propune un permanent 
schimb de experiență în vederea unei 
bune pregătiri a participanților la O- 
limpiada de la Ciudad de Mexico

Aceasta, însă, nu înainte de a ex
plica motivele unei asemenea propu
neri.

Sub titlul „Țările din Est — în 
frunte"... (capitol al anchetei rezervat 
aplicării cuceririlor psihologiei în an
trenamentul sportivilor) se spune ;

Sînt numai cîțiva ani de cînd s-a în
ceput în mod serios studiul acestui a&~

pect (influenta elementului psihic în și deja, țările din Est: România, Ce- 
antrenament și competiție n.n.) — as- hoslovacia, Polonia și U.R.S.S. s-au si- 
pect deosebit de vast, fără îndoială — tuat în fruntea acestei mișcări*.

ANTRENAMENTUL SĂ CORESPUNDĂ COMPETIȚIEI
Revista „KICKEJR» (R.F.G.) publică un 

articol al fostului antrenor principal al 
reprezentativei de fotbal a JR.F. Germane, 
Sepp Herberger, intitulat „Să jucăm 
bine fotbal“. Din acest articol, publicăm 
eîteva fragmente :

„Intre antrenament și competiție tre
buie să existe o legătură strînsă. Ceea 
ce se cere în competiție, trebuie făcut 
în condiții Și MAI GRELE, la antrena
ment. Competiția este examenul antre
namentului, iar antrenamentul este re
petiția generală înaintea competiției. 
Despre un antrenament raționai și efi
cace se poate vorbi numai atunci cînd 
conținutul lui corespunde competiției.

Un vechi proverb spune că „Toate 
drumurile duc spre Roma" — proverb 
adaptabil și în fotbal. Desigur, întot
deauna vor exista drumuri noi care vor 
duce spre perfecționarea fotbalului în 
funcție de caracterul, temperamentul, 
mentalitatea și fantezia jucătorilor. Azi 
însă, în căutarea idealului în perfecțio
narea fotbalului s-a ajuns la un echili
bru valoric simțitor. Și cînd afirm acest 
lucru mă refer la faptul că apărările

au făcut pretutindeni pași mari înainte. 
Deși în teorie se vorbește că cea mai 
bună apărare este atacul, în practică 
din cauza prudenței — se pune prea 
mare accent pe apărare și, din păcate, 
acest fenomen diminuează frumuseții 
pe care ne-ar putea-o oferi fotbalul. De 
aici, o luptă — de cele mai multe ori 
ncerbă— între apărare și atac. Dar in 
fond, din această hărțuială, fotbalul a 
avut de cîștigat. S-a pus Ia punct un 
compartiment important și pe de altă 
parte, acum se caută soluții pentru a 
străpunge apărările. Am mai putea n- 
dăuga că azi toți jucătorii sînt în... joc. 
indiferent dacă sînt apărători sau ata- 
canți. Noțiunile de apărători și atacanți 
au început să dispară, deoarece la un 
moment dat toți jucătorii devin apără
tori, ca pe urmă să devină și atacănți- 
Pe scurt, vreau să spun că victoria este 
hotărîtă de calitățile jucătorilor și nu 
de schemele tactice sau de sistemele de 
joc ! Numai calitățile individuale ale ju
cătorilor determină adoptarea vreunui 
sistem. Dacă se procedează invers, nu 
e bine.

Rezultate din turneul internațional 
de tenis de la Batastad (Suedia) ; Fox 
(S.U.A.) — Kalogheropoulos (Grecia) 
3—7, 2—6, 6—1, 7—5; Ulrich (Dane
marca; — Lundquist (Suedia) 6—3, 
3—4. f—0; Emerson (Australia)
Bibow (Norvegia) 6—4, 6—4. 6
Stolle (Australia) — ’ 
î— 1, 6—2, 6—2.

Iată și eîteva din 
distrate în turneul 
la Diisseldorf (R.F.G.); Pawlik (R.F.G.? 
— Merlo (Italia) 6—1, 6—0; Kreinberg 
(R.F.G.) — Diepraam (Africa de sud) 
•i—3. 6—1: couder (Spania) —-Span- 
nagel (R.F.G.) 6—2, 6—0.

6—4, 6—4;
Larson (Suedia)

rezultatele înrc 
internațional de

Raliul automobilistic 
„Vltava“

La Liberec s-a încheiat raliul auto
mobilistic ,,Vltava”, cere a contat 
pentru campionatul european. Raliul 
a măsurat 2240 km și a fost cîștigat 
dc perechea Rauno Aaltonen (Finlan
da) — Topi Ambrose (Anglia). Pe 
locurile următoare s-au clasm Rene 
Trutman — Claudine Bouchet (Fran
ța) și Georgio Pianta — Luciano Lom
bardi ni (Italia).

Mecîul de șah
U.R.S.S. — Iugoslavia

(După două ture, echipa U.R.S.S. 
conduce eu 3’/s (7) in meciul de 
șah pe care-1 susține la Vrnjacka 

IBenja eu reprezentativa R.S.F. Iu
goslavia. Tn turul doi, Taimanov 1-a 

. învins pe Matulovici. Stein pe Gli- 
I dorici. Korcinoi pe Janosevici. în 

timp ce Spasski a pierdut la Minici 
în de mutări.
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Campionatul internațional 
de ciclism al Cehoslovaciei

Campionatul internațional de ci
clism al R.S. Cehoslovace desfășurat 
la Plsen pe distanVi. de 154 kilometri 
a fost cîștigat de rutierul danez Die 
Riter cu timpul de 4h 08:03.:-° 5cul 
joi la interval de 3:52,0. a s\ 'ho- 
slovacul Jan Smolik. care a U^cerit 
astfel titlul de Campion al tării sale.

In jurul ringului

La Atena 
lațional de 
amatori ale 
lîlnirea s-a terminat Ja egalitate 5-

a avut loc meciul inter- 
box dintre echipele d« 

Greciei și Libanului. In- . .. .

Campionatul de fotbal 
ol U.R.S.S.

Meciurile din etapa a 11-a a 
pionatului de fotbal ăl U.R.S.S. 
soldat cu rezultatele: Torpedo 
taisi — Pahtakor Tașkent 4—0: S.K.A. 
Odessa — Dinamo Kiev 0—2: Nef- 
teanik Baku — Lokomotiv Moscova 
l—l: Spartak Moscova — T.S.K.A.
Moscova 5—1; Aripile Sovietelor Kui- 
oisev — S.K.A. Rostov pe Don 1—1.

In clasament conduc Torpedo Mos
cova și 'F.S.K.A. cu cite 17 puncte, 
urmate de Dinamo Minsk, Dinamo 
Tbilisi. Șahtior Donețk, Spartak Mos
cova, și Dinamo Kiev cu cite 14 puncte 
fiecare.

cnm- 
s-au
Ku-

(Turneul de fotbal 
de la Chicago

ITn grupa a 2-a e turneului interna
țional de fotbal organizat de federa-

Iția americană, la Chicago s-a dis
putat meciul dintre echipele Polo
nia By tom și Ferencvaros Budapesta. 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat de ’

■ egalitate : 0—0.
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