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Competiții
în întreaga tară

GAEȘTI. Consiliul raional 
UCFS Găeștl organizează nume
roase concursuri sportive. In 
„Cupa Argeșului”, la lupte greco- 
romane s-au întrecut formațiile 
Dinamo Pitești, Metalul Pitești, 
Metalul Tîrgoviște șt Știința Gă- 
ești. Mai bine pregătiți, dinamo- 
viștii piteșteni au reușit să se im
pună, ciștigînd trofeul pus în joc.

In prezent în asociațiile sporti
ve din raion se desfășoară între
ceri la următoarele ramuri de 
spert: t- "'ăl, popice și tir. Iată cî- 
teva rezu,._ite înregistrate la fot
bal: Flacăra Valea Mare—Automo
bilul Gâești 2—3, Avîntul Topolo- 
veni — Centrul școlar agricol 
Gâești 6—1, Voința Găeștl — Vic
toria 1 Mai 3—0. Finalele acestei 
competiții vor avea loc la 18 iulie.

Pentru buna desfășurare a în
trecerilor au fost amenajate sau 
recondiționate o serie de terenuri 
de fotbal, volei, baschet etc,

MIRCEA bAJAN
BUZĂU. Pe terenurile de sport 

din orașul nostru se desfășoară în 
aceste Zile entuziaste întreceri de 
atletism, handbal, fotbal, etc. 
Printre asociațiile sportive care 
au reușit să mobilizeze un mare 
număr de tineri la startul aces
tor concursuri se află Progresul, 
Voința, S.S.E., Avîntul ș.a. între
cerile continuă, iar finalele sînt 
programate în cursul acestei săp- 
tămini.

MARIN DUMITRU — coresp.

GALAȚI. In localitate a fost or
ganizată o competiție de fotbal 
rezervată copiilor. întrecerile s-au 
bucurat de o participare nume
roasă, primul loc fiind cîștigat 
de echipa Oțelul.

Dintre micii fotbaliști s-au re
marcat în mod special R. Chihaiia, 
M. Sever, V. Capotă, A. Pastia, 
și C. Pavel.

T. SIRIOPOL — coresp.

Comisia de 
regiunii Brașov a 
colaborare cu con
vers Sf. Gheorghe, 
de handbal. Și-au

SF. GHEOBGHE. 
specialitate a 
organizat, în 
siliul raional 
o competiție
disputat întîietatea patru echipe 
feminine și tot atîtea masculine. 
Clasamentele finale au 
înfățișare : feminin — 
tul Brașov, 2, Textila 
ghe, 3. S.S.E. Brașov, 
tul II
Dinamo Brașov, 2. Textila 
Gheorghe, 3, S.S.E. Brașov, 
olimpia Sf. Gheorghe.

următoarea
1. Rulmen- 
Sf. Gheor-
4. Rulmen-

Brașov; masculin —

Ștafeta străbate drumurile patriei
LA PETROȘENI..
Duminică dimineață au so

sit Ia Petroșeni ștafetele 
pornite din localitățile de 
pe Valea Jiului. Purtătorii 
mesajelor din Uricani, Lu- 
peni, Aniiioasa, Lonea, Pe- 
trila și Petroșeni au rapor
tat cu mîndrie frumoasele 
succese obținute în pro
ducție și în sport de harni
cii mineri.

Ștafeta Văii Jiului va 
porni, în ziua de 15 iulie, 
spre orașul Deva, urmînd 
ca de aici să fie predată 
regiunii Brașov.

ST. BĂLOI și 
I. ZAMORA - coresp.

CONSTANTA-
Ștafeta sportivilor dobro

geni a sosit duminică la 
Constanța, fiind primită pe 
stadionul „1 Mai" în pre
zenta a peste 5000 de spec
tatori. Mesajele sportivilor 
vorbesc despre succesele 
obținute de mișcarea spor
tivă din regiunea Dobro- 
gea, succese închinate celui 
de al IV-lea Congres al 
partidului.

Din mesajul sportivilor 
din raionul Negru Vodă 
am desprins că membrii 
celor 61 de asociații au par
ticipat cu mult entuziasm 
la întrecerile organizate în 
cinstea acestui eveniment, 
fapt ilustrat de cele 28 de 
duminici cultural-sportive 
pe care le-au organizat și 
de cele 75 de acțiuni turis
tice. Asociațiile sportive din 
Cîrlogeni, Peceneaga, Al
bești, Viișoara și Topraisar 
ca și sportivii fruntași G. 
Bîra, Ion Dumitru, Elisabe- 
ta Popescu, Maria Cîrlig și 
alții s-au evidențiat în mod 
deosebit în activitatea lor. 
Succese frumoase s-au ob
ținut și în celelalte raioane. 
Astfel, în raionul Băneasa 
s-au organizat 74 de dumi
nici cultural-sportive, la 
care au participat aproape 
13 000 de concurenți.

raionul Istria, la campiona
tul asociației iau parte 
peste 8 000 de sportivi și 
sportive, iar în orașul Con
stanța, Ia acțiunile sportive 
organizate în cinstea Con
gresului iau parte peste 
20 000 de concurenți.

Ștafeta sportivilor dobro
geni va porni spre Bucu
rești sîmbătă 17 iulie.

E. PETRE — coresp-

...și BAIA MARE
Intr-un cadru festiv, pe 

stadionul „23 August" din 
localitate au fost primite 
ștafetele din orașele Baia 
Sprie, Satu Mare, Baia Mare, 
Sighetul Marmației, precum 
și din raioanele Oaș, Vi- 
șeu, Cărei, Lăpuș, Sighet, 
Cehul Silvaniei și altele.

Mesajele citite au ilus
trat frumoasele realizări ob
ținute de oamenii muncii în 
producție și pe terenurile 
de sport, în întîmpinarea ce
lui de al IV-lea Congres al 
partidului.

Sărbătoarea primirii ștafe
tei a fost precedată de en
tuziaste întreceri de fotbal, 
motociclism etc.

V. SASARANU-
coresp.

De la stingă : dr. Georgescu, Sorin Brelan și Aclam
Văzuți de Neaga Radulescu

r

o adevărată finală •
iDuminică 

inundat de 
clujenii descindeau de pe bra
țele suporterilor, ca să intre 1n 
tunelul vestiarului, antrenorul 
Șepci spunea:

„Am așteptat ziua asta 32 de 
ani. Am mai jucat finala o sin
gură dată, în ediția 1933—34, 
dar marele atac al Ripensiei 
m-a străpuns de cinci ori, deși 
cu puțin timp înainte apărasem 
poarta Balcaniadei lui 13—0. 
Astăzi sînt fericit. Juniorii care 
acum nouă ani au cîștigat tit
lul de campioni republicani, 
duc 
rare

seara, pe gazonul 
reflectoare, cinci

„Cupa" la Cluj. „Perseve- 
humanum est l"

★
fost o finală frumoasă. UnA

stadion arhiplin a stat incor

dat 90 de minute. Clujenii au 
demonstrat ce pot cind VOR. 
In numărul de duminică al re 
vistei SPORT, antrenorul dina 
movist Angelo N icul eseu de
clara „Cel mai puternic ad- 
varsar al nostru în campionat 
a fost de departe Știința Cluj 
o echipă care poate mult, mull 
mai mult. Are jucători tineri, 
plini de talent și jucători ma 
turi de o valoare certă".

Șliinfa Cluj a confirmat. A 
jucat modern, cu mișcări largi, 
cu schimburi de flanc derutante 
și cu pătrunderi spectaculoase 
Inginerul Mogul a plon/at ca în 
anii primei tinereii, fundași’

ACTUALITATEA

IOAN CHIRILA

(Continuare îo pag. a 3-a)

COLABORARE RODNICA
GHEORGHE STAN 

președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular re

gional Ploiești
REZULTATE BUNE
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• DINAMO BUCUREȘTI — 
ȘTIINTA CLUJ, DUMINICA 
PE STADIONUL REPUBLICII

Meci de mare atracție, du
minică 18 iulie pe stadionul 
Republicii : în cadrul ..dumi
nicii sportive14. organizată în 
întîmpinarua celui de al IV-lea 
Congres al partidului, se în- 
jiîlnesc în nocturna echipele 
Dinamo București (formația 
campioană) și Știința Cluj 
(cîștigătoaren Cupei R. P. Ro
mâne). Tn deschidere. Știința 
Timișoara — Siderurgistul Ga
lați, proaspăt promovate în 
categoria A.

Program ul mai cuprinde de
monstrații de ciclism, aero-mo- 
dele, iudo, călărie. Vom reveni 
cu amănunte.

• CLAUDIA IACO3 — NOU 
RECORD DE JUNIORI 
PE 500 M

alergă- 
CLAUDIA IACOB (Pro- 
Buc.i a parcurs distan- 
500 m in 1:15,6 — nou 
republican •?£ junioare 
Vechiul record — i:16,6 

— îi aparținea, din 1963, Vio- 
ricăi Gabor din Brașov. In 
acest an Claudia lacob a rea
lizat rezultate promițătoare pe 
400 rn (58,9 sec.) și pe 800 m 
(2:15,0).

In cadrul unui concurs des
fășurat la Timișoara, 
toarea 
greșul 
ța de 
record 
cat. I.

După cum se știe, dezvoltarea continuă a activității sportive 
de masă, creșterea performantelor sportive sînt strîns legate de 
asigurarea unei puternice baze materiale. Acționînd în această 
direcție, comitetul executiv al Sfatului popular regional a îndru
mat sfaturile populare raionale, orășenești și comunale să spri
jine efectiv organele UCFS, să colaboreze cu acestea pentru dez
voltarea, întreținerea și amenajarea bazei lor și terenurilor 
sportive.

Numai în perioada ultimilor trei ani, în regiunea Ploiești au 
fost amenajate 486 terenuri 
sportive simple. La orașe, ca 
urmare a preocupării manifes
tate de sfaturile populare și sec-

amenajeze terenurile necesare 
desfășurării activității sportive.

Multe, chiar foarte 
renuri sportive simple 
najat la sate, unde 
populare comunale, 
faptul că au repartizat terenuri 
în acest scop, și-au adus contri
buția la amenajarea lor. Sporti
vii din comunele Vadul Pașii, 
Bentu, Clondiru, Calvini, Pro- 
vița de Jos, Bordeni, Runcu și 
altele, au la dispoziție frumoase 
terenuri de sport, iar sfaturile 
populare comunale respective 
ajută ca activitatea sportivă din 
aceste comune să se dezvolte 
continuu.

Desigur că în direcția amena
jării de noi terenuri de sport, 
cerute de dezvoltarea sportului 
de masă n-am făcut totul. Stu
diem acum posibilitatea amena-

multe te- 
s-au ame- 

sfaturile 
pe lingă

i
i

I
I
I

I
I
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cea mai indicată perioadă
pentru finale?

• ALTE DOUA VICTORII 
ALE ECHIPEI DE RUGB! 

RAPID BUCUREȘTI ÎN
R.D.G.

Lipsifi de orice grijă, copiii noștri își petrec vacanta invăluiti de dragoste și atenjie 
pentru odihna lor. Jocurile lor copilărești pregătesc pe viitorii sportivi ai [ăriii ..

Echipa de rugbi Rapid Bucu
rești și-a încheiat turneul în, 
R. D Germană, susținînd alta 
două partide. în care a obți
nut victoria : 19—5 cu Loko-
mocive Leipzig și 33—3 cu Lo
komotive Berlin.

GH. BRIOTA — coresp.

țiile lor de învățămînt, un mare 
număr de școli elementare, medii 
și profesionale și-au amenajat 
terenuri de sport. în orașele 
Tîrgoviște, Ploiești și Cîmpina 
există adevărate întreceri între 
școli în privinfa amenajării unor 
terenuri sportive cît mai fru
moase. Merită apreciată în acea
stă direcție strădania depusă de 
conducerile școlilor medii nr. 1, 
2, 5 și Grupul școlar Petrol- 
Chimic din Ploiești, Școala me
die din Rm. Sărat, Școala me
die nr. 1 Tîrgoviște și cea din 
orașul Moreni, care cu ajutorul 
sfaturilor populare au reușit să



Colțul specialistului

loată grija pentru cei mai mici atleți
După campionatele republicane rniversitare la jocuri

CARE ESTE CEA MAI INDICATĂ PERIOADA PENTRU FINALE?
g în finalele campionatelor școlare de atletism, care au avu! loc 
£ recent la Cluj, s-au disputa! probe rezervate juniorilor de categoria I 
g (17—19 ani) și celor de categoria a n-a (!5—16 ani). Răsfoind toile 
E de concurs, am constatat că 16 dintre concurenți au avut vîrsta sub 
E cea prevăzută în regulament, adică 13—14 ani. Cu alte cuvinte, 
£ aceștia fac parte din categoria copiilor. Lăsind Ia o parte aspectul 
E intrării timpurii în marile competiții atletice este utilă o analiză 
E ceva mai amănunțită a pregătirii de concurs a celor 16 atleți-copii. 
S Șapte dintre ei au participat la cîte o singură probă, accesibilă 
E vîrstei lor. Unii au reușit chiar să realizeze lucruri deosebite Astfel,
— Magdalena Pretorian, născută in 1952 (antrenor Maria Siraion) a 
= alergat 8,0 pe 60 m plat, ajungînd în finala probei. Cu toate că a 
E vădit un real talent și la alergările mai lungi, antrenoarea Simion 
E are „răbdare", renunțînd la succese efemere pentru a obține, mai 
H tirziu, rezultate de valoare. De asemenea, cu reale calități se anunță 
EMiliana Micu (născută in 1951) din București, care s-a clasat pe locul 
EIV la greutate cu 11,15 m, Gabriela Raicu (Bacău) la lungime cu
— 4,71 m sau Ileana Mayer (Crișana) cu 29,35 m la suliță.
E Au fost însă copii care au participat la două sau chiar la 3 
E probe. Elena Oancea din Ploiești, de pildă, a mers în aceeași zi la 
E 60 m și la 100 m plat, alergînd în serii și semifinale 5 curse de sprint. 
E Ceea ce este prea mult ! Veronica AngheL tot din Ploiești, a parti- 
E cipat la țoale cursele de viteză ajungînd, Ia toate, în finală. La 200 m, 
E probabil datorită efortului prea mare, nu s-a mai prezentat în îinala 
E probei. 7,9 sec pe 60 m, 12,9 sec pe 100 m și 27,2 pe 200 m sînt 
E rezultatele obținute pe Veronica Anghel. Aceste cifre o prezintă ca 
E pe un copil deosebit de dotat ! Tocmai de aceea nu este de loc reco- 
E mandabil să i se irosească talentul.
E Ca să nu mai vorbim de participarea copiilor la cursa de 500 m, 
E probă care solicită organismul la eforturi mult mai mari decît cele 
E pentru care a fost pregătit
E Multe rezultate excelente obținute în ultimii 8—10 ani de cei 
E mal mici dintre atleți la categoria copii sau juniori II nu au mai fost 
E confirmate și la categoriile superioare de vîrstă, decît cu foarte rare 
E excepții. Aceasta dovedește că trebuie să acordăm mult mai multă 
E atenție lucrului în perspectivă, să ferim copiii de emoțiile marilor 
E concursuri, să nu folosim o intensitate mare de lucru. Copiii sînt 
E copii ! Numai cu o pregătire MULTILATERALĂ, dusă cu RĂBDARE 
E și PERSEVERENȚĂ se poate avea chezășia performanțelor viitoare.

E SILVIU DUMITRESCU, antrenor

Colaborare rodnică— 
rezultate bune

(Urmare din pag. 1)

jSrii unor terenuri sportive în noile 
«vartale de locuințe, pentru a da 
posibilitate copiilor să-și petreacă 
plăcut și util timpul liber. Este o 
problemă deosebită și căreia îi 
acordăm multă atenție. De aseme
nea, constatând că sfatul popular 
din orașul Buzău, cele din comu
nele Beceni, Smeeni, I-oioiasca, Si- 
riu, Cosminele, Telega și altele nu 
sprijină la nivelul cerințelor activi
tatea sportivă de masă, au fost 
luate măsuri corespunzătoare.

O contribuție de seamă la dezvol
tarea activității spertive de masă o 
«duc, firește, profesorii de educație 
fizică prezenți în număr destul de 
mare în regiunea noastră. Aceasta 
presupune o activitate obștească in
tensă. fără ca profesorul de educa
ție fizică să se limiteze doar la 
orele de curs pe care Ie are la ca
tedra respectivă.

în școlile medii și profesionale 
profesorii de educație fizică — pe 
lingă munca didactică — pregătesc 
elevii pentru concursurile și cam
pionatele școlare. Astfel, în anul 
școlar 1964—1965 secția regională 
de învățămînt. în colaborare cu sec
torul de resort din Consiliul regio
nal UCFS, a organizat campionate 
«colare cu etapele respective (lo
cale, raionale și regionale) la toate 
disciplinele prevăzute în programa 
Ministerului învățămîntulai, înre- 
gistrîndu-se participări masive la 
atletism, volei, handbal, bascliet etc.

Totuși, rezultatele obținute în a- 
ceastă direcție nu ne mulțumesc în 
Întregime, deoarece în raport cu 
posibilitățile existente în regiunea 
noastră, numărul elevilor atrași în 
echipeie de juniori și copii este 
Sncă mic, iar performanțele obținute 
-de ei sînt încă sub nivelul cerințe
lor și pretențiilor actuale. Prea pu
țini elevi ploieștcni s-au afirmat în 
Întrecerile republicane. Aceasta, 
pentru că mai sînt profesori care 
nu muncesc cu destulă pasiune pen
tru pregătirea tinerilor sportivi, că 
unii dintre ei mai fac uneori treabă 
de mântuială. Rezultatele sub posi- 
lrilități obținute de unii sportivi 
școlari se datoresc și faptului că 
la numeroase școli de 8 ani din me
diul rural sînt încadrați profesori 
recalificați care predau educația 
fizică, iar în alte școli orele de 
educație fizică sînt date în comple
tarea altor obiecte de învățămînt. 
Iată probleme importante spre care 
trebuie să-și îndrepte atenția secți
ile de învățămînt din regiune.

în regiunea noastră avem o școa
lă sportivă de elevi în orașul Plo
iești și trei școli sportive în ora- 

Tîrgoviște, Buzău și Sinaia, cu 

secții pe lingă școlile medii din lo
calitate. Datorită faptului că la 
aceste școli funcționează cadre de 
specialitate cu o pregătire bună, că 
se acordă o grijă crescîndă selec
ționării elementelor de perspectivă, 
au fost înregistrate, în general, re
zultate bune, școlile respective 
transformîndu-se în pepiniere pen
tru sportul de performanță. Bună
oară, echipa de volei a S.S.E. Bu
zău a cucerit anul trecut titlul de 
campioană republicană la junioare, 
iar anul acesta echipa de handbal 
a aceleiași școli și-a înscris nu
mele pe lista cîștigătorilor campio
natului republican de junioare. Re
zultate meritorii a obținut și secția 
de schi a Școlii sportive de elevi 
din Sinaia, care a cucerit toate tit
lurile de campioni ai școlilor spor
tive din țară.

Subliniind cele mai recente suc
cese obținute de componenții echi
pelor școlilor sportive de elevi, ne 
mîndrim că din rîndul acestora 
s-au afirmat elemente talentate, care 
acum fac parte din loturi republi
cane și din diferite echipe de cate
gorie A. în regiunea noastră au 
crescut și s-au afirmat atletul Vale- 
riu Jurcă, gimnasta Rodica Cheșa, 
handbalistele Elena Dobîrceanu și 
Elena Nicolae. scrimerii Pavel Filip 
și Laurențiu Ionescu, care fac par
te din loturile republicane, precum 
și alți sportivi cunoscuți, ca Eca- 
terina Potoroacă (atletism), Octa
vian Ionescu, Nicolae Penu (hand
bal), Ion Petric (volei), Octavian 
Vintilă, Sorin Poenaru (scrimă) 
etc, care au devenit elemente de 
bază în echipele în care activează.

Aceste succese trebuie să consti
tuie un imbold în activitatea șco
lilor sportive de elevi, care au da
toria să muncească cu rezultate 
mult mai bune, să crească noi 
sportivi cu perspective mai ales la 
atletism și natație, sporturi în care 
regiunea noastră este mult rămasă 
în urmă.

Pentru realizarea acestor obiec
tive importante, pentru ca rezulta
tele sportive în regiunea Ploiești să 
fie la nivelul cerințelor și condiți
ilor actuale, este necesară o și mai 
rodnică colaborare între Comitetul 
executiv al Sfatului popular regio
nal și Consiliul regional UCFS, iar 
această colaborare să existe pînă la 
nivelul orașelor și comunelor, unde 
sfaturile populare comunale tre
buie să sprijine asociațiile sportive 
din comunele respective. Această 
colaborare va trebui să fie îmbu
nătățită în permanență, ea materia- 
lizîndu-se mai ales în sprijinirea or
ganelor și organizațiilor sportive, în 
realizarea unei baze materiale din
tre cele mai bune.

Față-n fată — cele mai bune jucătoare ale finalei feminine: Hangrud 
(București I) blocind-o cu succes pe Ceamurian (București II)

Foto : A. Neagu

BASCHET: Competiție 
atractivă, dar și... 

probleme (foarte puțini 
jucători înalți)

Competiția baschetbaliștilor a lost 
deosebit de atractivă, iapt dovedii 
de numărul mare al spectatorilor pre
zenți zilnic pe terenurile Universită
ții. Chiar dacă meciurile nu au lost 
de un nivel tehnic ridicat (lucru ine
rent deoarece studenții se aflau după 
sesiunea de examene și nu făcuseră 
prea multe antrenamente în comun), 
întrecerile au plăcut și au constituit 
o bună propagandă pentru baschet. 
In cursul competiției s-au remarcat 
formațiile masculine București 1 și

HANDBAL: Un prețios 
schimb de experiență

Desigur că despre linalele la handbal se pol spune 
multe lucruri, mai ales bune. Mă voi mulțumi să subli
niez că ele și-au atins scopul: întâlnirile, atît cele mas
culine cit și cele feminine, au fost interesante, în nenu
mărate rînduri dinamice, de un nivel tehnic apropiat 
și uneori egal celui din categoria A, în orice caz supe
rior ultimei ediții a campionatelor universitare. Entu
ziasmul caracteristic studenților a imprimat turneelor fi
nale o notă aparte, specifică •. jocuri disputate cu ar
doare, dese răsturnări de scor în cursul aceleiași partide 
și chiar surprize.

Mă gîndesc însă, că aceste finale s-ar fi putut solda 
cu un bilanț mai bun din punct de vedere al calității 
meciurilor, dacă datele de disputare ar fi lost altele. 
Este cert că programarea finalelor imediai după sesi
unea de examene a influențat atit pregătirea par'ticipan- 
ților, cît și componența loturilor echipelor. Pregătirea a 
fost îngreuiată de iaptul că în perioada în care trebuia 
efectuată finaliștii se aflau în examene, iar unii dintre 
ei au fost nevoiți să renunțe la deplasare avînd de sus

ținut examenul de Stat sau fiind la practică. Din acest 
motiv cred că Ia viitoarele ediții va trebui să se țină 
seamă de aceste lucruri. Sugerez să se studieze eventua
litatea programării finalelor în luna august. Cum din 
majoritatea formațiilor fac parte sportivi ai echipelor 
Știința, dintre care multe sînt angrenate în campionate 
de categoria A, o astfel de perioadă ar folosi în același 
timp și la pregătirea lor în vederea sezonului oficial de 
toamnă. Este o părere personală care ar putea servi 
drept bază de discuție.

în altă ordine de idei, subliniez printre alte aspecte 
pozitive ale recentelor finale, faptul că studenții eu avu! 
prilejul să se cunoască și să lege prietenii trainice. De 
asemenea, zilele petrecute în Capitală au fost și pentru 
noi, profesori și antrenori, o ocazie foarte nimer tă să 
discutăm probleme ale sportului studențesc. De altâel, a 
și avut loc un schimb de păreri privind diferite probleme 
ale sportului din centrele universitare; s-au făcut și 
propuneri pentru îmbunătățirea muncii de instruire, me
nite să contribuie la ridicarea calității activității sportiv, 
a studenților.

în concluzie, un bilanț bun, stimulator, care deschide 
perspective frumoase sportului studențesc.

prof. V. CHIȚA
antrenorul echipei de handbal Timișoara

VOLEI: Valoarea tehnică 
nu a satisfăcut 
decît în parte

De la întrecerile de volei din ca
drul finalelor campionatelor univer
sitare de anul acesta se aștepta un 
nivel ridicat, datorită în primul rind 
faptului că regulamentul îngăduia 
participarea la competiții a studenți
lor sportivi clin echipele divizionare 
(formațiile Știința din Galați, Cluj, 
Timișoara, C.S.M.S. Iași). Or, dacă 
sub aspectul combativității și al echi
librului pe care ea l-a determinat 
multe jocuri au corespuns așteptări
lor, în schimb, în ceea ce privește 

N. R. — Unanimi în a sublinia cadru! sărbătoresc și importanța campionatelor republicane universbrre, 
cei trei antrenori ridică — în același timp — O problemă foarte importantă : aceea a perioadei de disputare a 
finalelor. Desigur, există dificultăți în rezolvarea acestei probleme, date fiind caracteristicile activității generals 
a studenților. Dar faptul că acești antrenori fac propuneri diferite poete fi luat ca o sugestie : programarea tur
neelor finale după cerințele sportului și ale activității co-rnpetiționale de performanța, mai precis ale campio
natelor de caiegorie A Cu alte cuvinte, în perioade diferite.

Cluj (către sfrrșit și Iași), iar la fete 
București 1 și Cluj au lost evident 
mai bune, fapt normal dacă ținem 
seama că aceste echipe au lost alcă
tuite aproape in exclusivitate din ju
cătoare divizionare.

Prolitînd de prilejul oferit, doresc 
să fac o sugestie in legătură cu sis
temul de desfășurare a jocurilor. La 
actuala ediție, echipele participante 
au susținut mai intii cile un joc eli
minatoriu care le-a Împărțit In două 
serii valorice. In prima s-au disputat 
partidele pentru locurile fruntașe, in 
a doua cele pentru partea inferioa
ră a clasamentului. Consider că mult 
mai echitabil ar fi fost ca echipele 
să fie împărțite în două serii (prin 
tragere la sorți), iar după desfășura
rea turneelor în serii să joace echi
pele clasate pe locul I în serii pen
tru locurile 1—2 în clasamentul ge
neral, cele clasate pe locul 2 să-și 
dispute locurile 3—4 ș.a.m.d.

Consider că și alegerea unei alte 
date de disputare a jocurilor ar con

valoarea lor tehnică ele nu au satis
făcut decît în parte. Cauza principală 
o constituie perioada in care s-au des
fășurat finalele și care nu a fost cea 
mai indicată, studenții intrind in com
petiție imediat după sesiunea de exa
mene, fără o etapă pregătitoare in ve
derea finalelor și prezent indu-se ast
fel la un nivel inferior posibilităților 
lor normale. în plus, nu puține au 
fost Ioturile reprezentative care nu 
au putut cuprinde o serie de jucători 
de bază, students care erau angrenați 
fie în examenul de stat, fie în practi
ca în producție, precum și pe unii 
sportivi fruntași aflați în pregătire la 
loturile republicane. Era de sperat că 
în locul acestora se vor deplasa la fi
nale și se vor afirma elemente tinere, 
talentate, de perspectivă, ceea ce, din 
păcate, nu s-a petrecut. Au fost cen
tre universitare care au prezentat e- 
chipe necorespunzătoare ca valoare.

Organizate în bune condițiuni și 
desfășurate într-o atmosferă de en
tuziasm, proprie tinereții, finalele 
campionatelor republicane universi
tare la jocuri sportive au prilejuit ne
numărate spectacole extrem de atrac
tive și, în același timp, învățăminte 
prețioase privind viitoarele ediții ale 
acestei importante competiții, în parti
cular, și dezvoltarea activității sporti
ve studențești, în genera).

Participanții și antrenorii lor, pro
fesorii care au depus mult suflet și 
pricepere pentru buna comportare a 
echipelor, au părăsit Capitala cu fru
moase amintiri și, îndeosebi, cu foarte 
utile concluzii care le vor servi în 
viilor.

Cîteva din aceste concluzii sînt sub
liniate mai jos, în rînduriîe pe care 
redacția noastră le-a solicitat din 
partea unor antrenori, prezenți zi de 
zi la finale.

tribui la Îmbunătățirea desfășurării 
competiției. Anul acesta, „finalele" 
s-au disputat imediat după cesiunea 
de examene și chiar in jr...;>ul exa
menelor de Stat. Din această cauză 
Liviu Pușcașu (Timișoara) nu a putut 
participa la competiție, iar Bogdan, 
Horvath și Lungu (Cluj) au venit la 
București cu patru zile Intirziere. Aș 
propune organizarea finalelor in 
cursul vacanței de iarnă, cind studen
ții au o perioadă mai puțin „încăr
cată" și, totodată, cei care joacă in 
echipele divizionare sînt în plină ac
tivitate competițională, deci bine pre
gătiți.

In Încheiere, o constatare Îngrijo
rătoare pentru baschetul nostru : 
FOARTE PUȚINI JUCĂTORI IN ALȚII 
Cu mai multă strădanie, cred că me
dia taliei putea fi mai ridicată.

prof. E. SAROSI
antrenorul echipei masculine 

de baschet Cluj

în plus, sistemul de desfășurare 
a competiției, prin disputarea unor 
jocuri preliminare, a dus în anumite 
cazuri — după părerea mea — la si
tuări inechitabile în clasament. De 
exemplu, aceea a echipei masculine 
Galați (de fapt Știința, care în campio
natul republican se află pe locul 4), 
eliminată în calificările pentru tuA 
neul propriu-zis, deoarece, din mo
tivele arătate, a început întrecerea 
descompletată și, astfel, a jucat la 
„consolare", lerminînd doar pe locul 
8

Pentru înlăturarea pe viitor a a- 
cestor condiții improprii, propun ca 
finalele de volei ale campionatelor 
universitare să se organizeze in pe
rioada dintre turul și returul campio
natelor republicane.

pros. C. BENGEANU 
antrenorul echipei masculine Cluj



Alte amănunte din barajul
pentru categoria C

UNIREA NEGREȘTI—ANCORA 
GALAȚI (O—1). Oaspeții, învingă
tori în primul meci cu 2—0, au 
arătat că merită calificarea în ca
tegoria C. Unicul gol a fost în
scris de Vasilache (min. 85) după 
ce Alexe (Ancora) ratase un penaJti 
în min. 82. (D. Diaconescu-coresp. 
reg.)

I.M.U. MEDGIDIA—RAFINĂ
RIA CÎMPINA (3—0). Meci viu dis
putat. Echipa locală, jucînd mai 
calm și posedînd o tehnică supe
rioară petroliștilor, a dominat în 
cea mai mare parte a timpului. 
Prin golurile înscrise de Bașchir 
(min. 29 și 62) și Kemal (min. 50). 
I.M.U., care a cîștigat primul meci 
cu 3—1, și-a asigurat promovarea 
în categoria C. (Radu Avram-co- 
resp.).

ȘT1INTA PETROSENI—PRO
GRESUL STREHAIA (2—0). Jo
cul a fost vioi și s-a desfășurat în 
limitele sportivității. Partida începe 
în nota de dominare a gazdelor 
care ratează o mare ocazie chiar 
în primul minut de joc. în conti
nuare, după o serie de atacuri ale 
studenților, Bulbucau înscrie (min. 
17) din lovitură liberă de la 20 m. 
în repriza secundă studenții pre
sează și, la o învălmășeală, Stă- 
nescu (Progresul) comite henț în 
careu. vitura de pedeapsă este 
transformată tot de Bulbucan (min. 
50). Oaspeții au pus accent mai 
mult pe apărare și pe contraatacuri. 
(St. Bălai și I. Zamora-cwesp.).

PROGRESUL REGHIN—UNIO 
SATU MARE (2—0). Progresul a 
jucat mai bine, exercitînd un pre
sing continuu la poarta adversă. 
Acest lucru a făcut ca apărarea 
oaspeților să fie destrămată în re
petate rânduri. Ambele goluri sînt 
opera jucătorului Buta (min. 17 și 
40). în urma acestui rezultat, Pro- 
gresid Reghin va activa în sezonul 
viitor în categoria C. (Liviu Ma- 
ior-ooresp.).

C.I.L. GHERLA — METALUL 
COPȘA MICĂ (0—2). Bucuria pe 
care o trăiau suporterii echipei lo
cale după victoria obținută în cel 
de al treilea meci cu Laromet 
București a fost spulberată dumi
nică, deoarece C.I.L. Gherla, ju
cînd sub așteptări, a pierdut pe 
teren propriu. Golurile echipei din 
Copșa Mică au fost înscrise de 
Cionca (min. 10 și 68 din penalti). 
(D. Vatau-coresp.).

Roadele muncii și...
1955, 1956. Doi ani consecutiv 

juniorii Științei Cluj, cu Petru 
Emil, Costin, Mureșan și Băluțiu 
în formație, cucereau titlul de cam
pioni ai țării. Au trecut nouă ani 
de atunci și duminică seara, pe 
gazonul de pe stadionul Republicii, 
juniorii clujeni realizau din nou 
această frumoasă performanță. Și 
coincidență: în timp ce Petru Emil 
îmbrăca duminică seara tricoul de 
campion împreună cu colegii de 
la Dinamo, fosta lui echipă de ju
niori cucerea din nou titlul de cea 
mai bună formație a țării.

O performanță frumoasă pentru 
care juniorii Științei și antrenorul 
lor Silviu Avram (și el fost jucă
tor al aceleiași echipe) merită toate 
felicitările. De asemenea conduce
rea secției de fotbal care mani
festă mult interes față de juniori, 
lată roadele muncii.

Echipa prezentată duminică a 
arătat multe lucruri bune și ne dă 
încrederea că din acest lot se vor 
ridica jucători de perspectivă. 
Anca (duminică rezervă la echipa 
de seniori, câștigătoare a „Cupei 
R. P. Române"), Căruț, Szoke și 
Simonfi au și jucat în prima for
mație clujeană și posibilitățile lor 
sînt oarecum cunoscute. Dar, echi
pa mai are cîteva elemente talen 
tate (Sorin Bretan —• puțin cam 
individualist, Czetgean, Mustețea, 
Tarcu) care pregătite bine în con
tinuare, promit mult.

Știința a fost superioară adver
sarului prin plusul de tehnică a 
jucătorilor (și acesta e un lucru 
foarte bun), prin claritatea acțiu
nilor realizate la mijlocul terenu
lui. Echipa a avut însă perioade 
de comportare diametral opuse. A 
wcepnt slab, a jucat bine între 
minutele 30—60, iar apoi, după 
2—0 a cedat inițiativa adversari-

FOTBAL
0 ADEVARATA FINALĂ

(Urmare din pag. 1)

marginali Marcu și Clmpeanu și-au 
împins tăvălugul pină în careul ad
vers, doctorul Georgescu a temperat 
cu experiența sa furia „integralistu- 
lui" medicinist Grăjdeanu, „trio"-ul 
de mijloc Alexandru Vasile — Neșu 
— Suciu a „măcinat" rampele de lan 
sare ale piteștenilor, iar avangarda 
Szabo — Ivansuc -— Adam a dat o 
frumoasă culoare tehnică elanuluj 
său de totdeauna. De-a dreptul cap 
tivantă — evoluția lui Ivansuc, care 
a țîșnit ca din „start-blocuri", deru 
tind adversari și uneori chiar coechi 
pieri prin alternarea registrelor teh 
nico-tactice în stil brazilian. De alt
fel, între tehnologia „celebrului go1 
doi al iui Pe'.e" și cea a barei iu< 
Ivansuc nu există nici o diferență 
Aceeași plecare reflexă, același de-

— Dobrin — a Irinat tempoul jocului 
prin floricele din ce în ce mai pu
țin gustate în fotbalul modern

★
Aceasta a fost, in cîteva cuvinte, 

finala Cupei, care i-a mulțumit din 
plin pe iubitorii autentici ai fotbalu
lui, adică pe cei care au făcut abs
tracție de absenta „capetelor de 
afiș".

Dacă socotiți, totuși, că entuziasmul 
cronicarului este puțin exagerat, vă 
rog să-1 puneți pe seama unui sfat 
dat de un ziarist mai bătrîn: „Cînd 
e să critici, nu te feri. Dar cînd ai 
văzut un gol frumos de la 25 de me
tri, scrie fără grijă că a fost de la

CARNET
I
8

I
I
I
I

Moment de tensiune la poarta clujenilor. Fază din meciul de juniori Știința 
Cluj — Progresul București, încheiat cu victoria oaspeților : 2—0 (1—0)Cluj — Progresul București, încheiat

maraj cu doi adversari în spate, ace
lași șut fără pendulare.

Aseară, pe străzile p/ine, marele 
selecționer unic — publicul, cereacu 
insistență înscrierea cuplului de can 
didați Plrcălab—Ivansuc pe lista echi
pei naționale.

O propunere din mase.

★

Dinamo Pitești a luptat frumos, n-a 
cedat nici la 2—0, dar a trebuit să se 
încline în fata unui adversar în z.i 
mare. Regretabil faptul că cel mai tî- 
riăr jucător al acestei... tinere echipe

După finala juniorilor

perspective frumoase
lor, ceea ce denotă o pregătire fi ■ 
zică insuficientă și ... automulțu- 
mire.

Cîteva cuvinte despre adversari. 
Progresul a pierdut. Cu lipsa de 
eficacitate pe care a arătat-o îna
intarea nu se putea mai mult. Ori
cum, a fi finalistă a campionatului 
republican este o performanță me
ritorie. Formația bucureșteană are 
cîteva nume de acum cunoscute, 
dar care nu și-au unit forțele pen
tru succesul echipei. Munca antre
norului I. Kluge a dat pînă acum 
rezultate bune și ea trebuie con
tinuată. Antrenîndu-se cu perse
verență mulți dintre juniorii ac
tuali vor putea fi mîine titulari în 
prima formație a clubului din str. 
dr. Staicovici.

CONSTANTIN ALEXE

203760

Foto : V. Bageac
I

30. Acești nevinovați cinci 
plus sînt tonicul pe care-1 
reții".

me-tri în 
dai tine-

I
8
I

De vorbă cu învingătorii |
un răspuns ia cabină, 
nu Ia cinci minute, ci 

cînd ne-a venit 
și fericiții supor-

o
Cosmoc, elr. Mir-

Șj 
să 
pe 
se

O întrebare și 
după meci (dar 
la o jumătate de oră, 
rlndui printre mulții 
teri) :

— Gînduri de viitor
Antrenorii Șepci și

cea Luca (de 30 de ani la acest club) 
și medicul echipei, Mircea loanete, de 15 
ani la Știința, avind acordul din priviri ai 
ferieiților învingători ne răspund simplu, 
iar noi sintetizăm :

— Un singur gind : întreaga echipă 
colectivul de conducere se angajează 
depună toate eforturile pentru ca șl 
viitor fotbaliștii clubului știința să
comporte la nivelul evoluției de pe sta
dionul „Republicii" în finala „Cupei". 
Vrem să merităm mereu mai mult dra
gostea și prețuirea cu care am fost și 
sîntem înconjurați pretutindeni.

Ne vom strădui, de asemenea, să în
tregim această comportare cu o prezen
ță cît mai bună în „Cupa cupelor".

...Aproape de miezul nopții un autocar 
ieșea pe poarta stadionului „Republicii" 
înconjurat de cîteva sute de tineri care 
își conduceau învingătorii cintînd „Gau- 
deamus igitur”. La ferestrele inundate 
de flăcările albe și roșii ale florilor, spor
tivii clujeni, emoționați și fericiți de 
succesul obținut, impărțeau bucuria și 
florile victoriei cu mulțimea.

Era in gestul lor nu numai bucuria 
mărturisită dar și promisiunea unor noi 
și frumoase rezultate in sport.

Le așteptăm...

T. B.

COMPETITIONAL
AVIAȚIE SPORTIVĂ

NOI RECORDURI REPUBLICANE
în cadrul unor tentative de record, 

sportivii parașutiști participanți la cea 
de a 7-a ediție a finalei campionate
lor republicane au stabilit următoa
rele performanțe:

4,21 m: un nou și valoros record 
îepublican în proba de salt în grup 
de 7 de la 600 m înălțime, cu deschi
derea imediată a parașutei și aterizare 
la punct fix. Grupul a fost compus din 
Vasile Sebe (0,95 m), Ștefan Băcăoanu 
(î,28 m), Gheorghe. lancu (2,49 m), 
Valentin Țurcanu (5.06 m), loan Roșu 
(6,40 m), Ionel Iordănescu (6.60 m) și 
Ion Negroiu (6,77 m). Vechiul record 
era de 8,11 m.

3,53 m : nou record 
proba de salt in grup de 4 — Gheor
ghe lancu (2,09 m), Ion Negroiu 
(2,54 m), Ioan Roșu (2,84 m) și Ștefan 
Băcăoanu (6,65 m) — de la 600 m 
cu deschiderea imediată a parașutei 
și aterizare la punct fix. Vechiul re
cord era de 5,77 rn.

4,09 
proba 
600 m 
rașutei și aterizare la punct fix. Grup 
format din Angela Năstase (1,39 m), 
Eleno Băcăoanu (2,02 m) și Elisabeta 
Popescu (8,86 m). Vechiul record: 

5,34 m.
4,74 m — este recordul republican 

stabilit de sportivii Cornel Serghianu, 
Ionel Iordănescu, Nicolae Grămescu și 
Emil Dumitrașcu, în proba de salt în 
grup de 4 de la 1000 m cu deschi
derea imediată a parașutei și ateri
zare la punct fix.

republican în

m: nou record republican în 
de salt în grup de trei de la 
cu deschiderea întîrziată a pa
și aterizare la punct fix. Grup

ACTUALITĂȚI
• Clasamentul final (pe regiuni) 

al campionatului republican de para
șutism arată astfel : 1. București 1
5313 
4292 
2242

p, 2. București II 4463 p, 3. Iași
p, 4. Ploiești 3378 p, 5. Cluj
P-

TENIS

Rezultatele competiției
„Cupa dr. Pclru Ciroza'*

în zilele 
fășurat la 
nis dotate cu 
za“. Au luat parte 84 de copii din 
1 l orașe : București, Timișoara, Arad, 
Salonta, Oradea, Cluj, Baia Mare, 
Cîmpia Turzii, Tg. Mureș, Brașov 

și Hunedoara. Iată cîștigătorii : sim
plu fete, cat. 10—12 ani : Adriana 
Călin (Buc.), cat. 13—14 ani : Lilia
na Cobzuc (Buc.), cat. 15—16 ani : 
Lucia Tănăsescu (Cluj), simplu bă
ieți, cat. 10—12 ani : Dorel Giurgiu 
(C. Turzii), cat. 13—14 ani : Con
stantin Hulpe (Cluj), cat. 15—16 ani : 
Toma Ovici (Tg. Mureș), dublu băr
bați : Adrian Sarău—Toma Ovici 
(Buc.—Tg. Mureș), dublu mixt : Va
leria Pogan—-Lucian Bolilor (Salon
ta—C. Turzii).

Cel mai disciplinat concurent : Mir
cea Cristescu (Cluj) ; cel mai tehnic 
participant : Toma Ovici (Tg. Mu
reș) ; cei mai tineri jucători : Car
men Lupea (C. Turzii), Florin Ma
nea (Hunedoara), Radu Giurgiu (C. 
Turzii).

de 7—11 iulie s-au des- 
Salonta întrecerile de te- 

„Cupa dr. Petru Gro-

GH. COTRĂU și E. OLARIU
corespondenți

HANDBAL

Reprezentativa masculină (B)
Cupa Mării Baltice'*în „

8
8
I
8
8
8
i
8
i
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★
Proba de zbor pe cap 
km) pe triunghiul Iași--Tg.

compas
Fru- 
fina- 
zbor 
pla

ci
(104 
mos—Iași, disputată în cadrul 
lei campionatului republican de 
fără motor, a fost cîștigată de 
noriștii 
cu 311 
clasat 
Iliescu 
139 p.

Clasamentul general după 
pe : 1. Petre Zenovei 1447 p,
Valentin Romașcu 1289 p, 3. Mihai 
Bîndea 1196 p

Ion Alexa și Alexandru Iozsa 
p. Pe locurile următoare s-au 
Zoltan Naghi ’48 
179 p și Valentin

BASCHET

p, Emil 
Romașcu

trei eta-
2.

ÎNCEP FINAEELE JUNIORILOR
De mîine pină 

sportivă Voința din 
duiește întrecerile celei de a ÎX-a 
ediții a campionatelor republicane 
de baschet pentru juniori și junioa
re. La competiție participă echipele 
de băieți Tînărul dinamovist Bucu
rești, S.S.E. Oradea, Școala medie 
nr. 2 Tg. Mureș, S.S.E. nr. 1 Bucu
rești, S.S.E. Piatra Neamț, 
Brad și echipele de fete S.S.E. Ora
dea, Rapid București, Școala medie 
nr. 2 Tg. Mureș, S.S.E. nr. 2 Bucu
rești, S.S.E. Ploiești, S.S.E. Brașov 

(Campionatele se dispută sistem tur 
neu, numai tur.

8
I
8
8
8

lei report la Pronoexpres

duminică, baza 
Tg. Mureș găz-

Aurul

Ca în fiecare an, concursurile prono
sport continuă și de data aceasta în se
zonul de vară.

Față de anii trecuți, cînd programele 
de concurs din sezonul de vară cuprin
deau meciuri din alte țări, ale căror echi
pe erau mai puțin cunoscute, anul n- 
cesta Federația Română de Fotbal, în 
colaborare cu LOTO-PRONOSPORT, a 
organizat o competiție rezervată echipe
lor de categoria B și C, „Cupa de Vară“.

Sistemul de disputare a „Cupei de 
Vară” este turneu, numai tur în cadrul 
seriilor și va merge pînă la desemnarea 
unei cîștigătoare de serie carp va primi 
premii din partea LOTO-PRONOSPORT.

Principalul scop al întrecerii este acela 
de a da echipelor noastre posibilitatea să 
se pregătească pentru noul sezon.

Cupa de Vară se organizează pe 6 gru
pe regionale formate din cîte patru e- 
chipe: Grupa I: Dinamo Bacău, C.F.R. 
Pașcani, Ceahlăul Piatra Neamț, Textila 
Buhuși; Grupa a II-a: Poiana Cîmpina, 
Flacăra Moreni, Metalul Tîrgoviște, Ra

pid Mizil; Grupa a IlI-a: C.S.M. Sibiu, 
Gaz metan Mediaș, Textila Sf. Gheorghe, 
Faianța Sighișoara; Grupa a IV-a: Jiul 
Petrila, Minerul Lupeni, Minerul Deva, 
Metalul Hunedoara; Grupa a V-a: Vago
nul Arad, C.S.M. Reșița, C.F.R. Arad, 
Electromotor Timișoara: Grupa a Vl-a: 
Industria sîrmei Cîmpia Turzii, Clujeana 
Cluj, Arieșul Turda și A.S. Aiud.

Duminică 18 iulie a.c. are loc prima 
etapă și tcate cele 12 întîlniri ale ei sînt 
incluse în programul de concurs Prono
sport.

Dăm mai jos programul concursului 
de duminică 18 iulie :
Textila Buhuși — Dinamo Bacău
C.F.R. Pașcani — Ceahlăul Piatra Neamț 
Rapid Mizil — Poiana Cîmpina
Flacăra Moreni — Metalul Tîrgoviște 
Faianța Sighișoara — C.S.M. Sibiu 
Textila Sf. Gheorghe — Gaz metan Med. 
Metalul Hunedoara — Jiul Petrila 
Minerul Deva — Minerul Lupeni 
Arieșul Turda — Industria sîrmei
A. S. Aiud — Clujeana

C.F.R. Anad — Vagonul Arad
Electromotor Timișoara — C.S.M. Reșița.

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres 
nr. 27 din 7 iulie 1965:

Categoria a 11-a : 1 variantă cu
38 968 lei și 4 variante a 13 968 lei ;

Categoria a 111-a : 48 variante a 
1566 lei :

Categoria a IV-a : 216 variante a 
447 lei ;

Categoria a V-a : 1083 variante a 
89 lei ;

Categoria a Vl-a : 4058 variante 
a 33 lei.

Report la categoria I : 203 760 lei.
Rubrică redactată de Lolo-Prono- 

sport.

între 20—25 
masculină (B) 
inaugura activitatea în acest sezon, 
prin participarea la o imnortantă în
trecere internațională — „Cupa Mă
rii Baltice", organizată de federația 
poloneză în orașul Gdansk

La acest turneu vor mai partici
pa reprezentativele Unqariei, Uniu
nii Sovietice, Bulgariei și Polonie1 
(A și B).

Echipa noastră va juca, în ordine 
cu Ungaria (20 iulie), U.R.S.S. (?.J 
iulie), Polonia B (23 iulie), Polonia 
A (24 iulie) și Bulgaria (25 iulie). 
Lotul nostru, cuprinzînd o serie de 
jucători cunoscuți (Bogolea) Penii, 

lacob, Roșescu, Goran, Popescu, Ni- 
ca, Marinescu etc.), și-a început pre
gătirile sub conducerea antrenorului 
E. Trofin.

iulie, reprezentativa 
a României își va

Cursul internațional 
de arbitri de la Piran
între 17 și 22 iulie, Federația In

ternațională 
ză la Piran 
ternațional 
participa și
nu. La acest curs forul internațio
nal a invitat și o serie de specialiști 
și tehnicieni, printre care pe antre
norul emerit I. Kunst-Ghermănescu 
și I.. Grigorescu, secretarul general 
al F.R.H.

de Handbal organizea- 
(Iugoslavia) un curs iu

de arbitri, la care vor 
V. Sidea și P. Cîrligea-

GIMNASTICĂ

Concursul repuDlicon el s. s. I.
La sfîrșitul săptămînii trecute peste 

250 de gimnaști de la numeroase 
școli sportive de elevi din țară s-au 
întrecut în cadrul concursului repu
blican al S.S.E. Au fost prezente la 
start 19 echipe de fete și 16 de bă-
ieți. întrecerea a fost echilibrată. Se 
cuvine a fi evidențiată munca profe
sorilor și antrenorilor de la S.S.E. din 
Reșița, Sibiu, București (S.S.E. nr. 2), 
Sf. Gheorghe, Ploiești, Bacău, Cluj și 
Arad, ai căror sportivi s-au situat 
printre fruntașii clasamentelor, atît la 
aparate cît și la individual compus.

FETE: individual compus, junioare 
I. Doina Mihăilescu (Buc. II) și Mi
oara Constantinescu (S.S.E. nr. 1) 51,90 
p; senioare I: Elena Petrescu (Buc. II) 
68,60 p; maestre: Felicia Secula (Re
șița) 69,40 p.

BĂIEȚI: individual compus, juni
ori I: Const. Petrescu (Buc. II) și 
Aurel Munteanu (Lugoj) 72,90 p.: se
niori II: I. Bende (Sf. Gheorghe) 91,30 
p: seniori I: Grigore Marcu (Sibiu) 
102,50 p.

în clasamentele pe echipe, primul 
loc la băieți a fost ocupat de S.S.E. 
Sibiu, iar ia fete de sportivele de la 
Reșița. Ambele echipe au primit din 
partea organizatorilor cupe.

C. GRUIA -coresp, reg.



Primele rezultate Stcaua-A.s.s.r. Ankara 44,
în „Criteriul european de juniori"" la lupte libert

la tenis
' T2 (prin telefon). Reprezentanții a 18 
(țări participă la ediția din acest an 
[iț „Criteriului european de juniori" la 
tenis de masă : Anglia, Belgia, Bulga- 
ria,- Cehoslovacia, Danemarca, Franța, 
(Irlanda, Iugoslavia, Luxemburg, Unga
ria, R. F. Germană, R. D. Germană, 
[Polonia, Austria, Grecia, Suedia 
•U.R.S.S. și România. Competiția s-a

Alexandra Nicolau
continuă să conducă
în turneul de la Briansh

Cu trei runde înainte de încheierea 
turneului internațional feminin de șab 
de la Briansk, Alexandra Nicolau 
continuă să conducă în clasament cu 
ț61/2 puncte.

Șahista româncă este urmată de trei 
| concurente sovietice, Kozlovskaia cu 
; 6 puncte, Ranniku și Kislova cu cîte 
5% puncte.

Alexandra Nicolau a remizat parti
da întreruptă cu concurenta maghiară 
Karakas, iar în runda a opta a în- 

ț yins-o pe Filanovska.
, fAlte rezultate din runda a 8-a > 

f Borisenko—Jurczinska 1—0, Kozlov- 
f 6kaia—Asenova 1—0, Eretova—Laza- 
1 revici 1—0, Ranniku—Karakas 1—0 și 
I Kislova—Kazmina 1—0.

(Agerpres)

deschis cu probele pe echipe, fete 
băieți. în ambele probe, formațiile 
fost împărțite în cîte patru grupe. La 
băieți, selecționata noastră concurează 
în grupa D, alături de U.R.S.S., R. F. 
Germană, Belgia și Luxemburg, iar la 
fete, tot în grupa D, se întrec echipele 
României, Ungariei, R. F. Germane și 
Poloniei.

Iată primele rezultate : echipe băieți, 
grupa A : Franța — Danemarca 5—4, 
grupa B : Suedia — Polonia 5—2, 
R. D. Germană — Anglia 5—4, grupa 
C : Iugoslavia — Grecia 5—0, Unga
ria — Cehoslovacia (B) 5—3, grupa D: 
U.R.S.S. — Luxemburg 5—0, R. F. 
Germană — Belgia 5—0, R.F. Germa
nă — România 3—5.

Echipe fete, grupa D : R. F. Ger
mană — România 3—0 : Kruger — 
Crișan 2—1 (19, —19, 15), Lang — 
Ivan 2—1 (—18. 16, 15), Kriiger, 
Lang — Crișan, Ivan 2—1 (24, —11, 
21). întrecerile au fost foarte disputate, 
sportivele noastre pierzînd la limită 
fiecare meci.

Competiția se încheie joi.

51
au

TULCEA (prin telefon). Duminică, 
în sala Casei de cultură a sindicatelor 
din localitate, în prezența unui public 
numeros a avut loc întîlnirca amicală 
de lupte libere dintre formația Steaua 
și A.S.S.F. Ankara. întrecerea s-a ter
minat la egalitate : 4—4. Din rîndurilc 
luptătorilor de la Steaua s-au evi
dențiat Petre Poalelungi și Ștefan 
Stîngu. Oaspeții au prezentat o echipă 
valoroasă în rîndurile căreia au figu
rat și doi campioni balcanici (Hasan 
Servim și Ismail Topkal).

Iată rezultatele înregistrate : cat. 
52 kg : I. Focaru b.p. Oruk Samledin; 
cat. 57 kg. Hasan Servim b. tuș Al. 
Marmara; cat. 63 kg. Yunas Pehlivanii 
b.p. Al. Geantă; cat. 70 kg. P. Poale
lungi b.p. Mehmet Atlin; cat. 78 kg.
l. Popescu m.n. Mehmet Golcer; cat. 
87 kg. Fr. Bolla b.p. Huscim Hursai; 
cat. 97 kg. A. Balogh m.n. Huluși 
Yedikadesler; cat. +97 kg. Șt. Stîngu
m. n. Ismail Topkal.

ION TURȘIE — coresp.

ale orașului București

Campionatul mondial 
tie mare fond la inot

— Duminică, 
disputat eam- 
fond la înot.

NEAPOLE 12 (Agerpres). 
între Capri șl Neapole, s-a 
plonatul mondial de mare 
Titlul a fost cîștlgat de Mohammed Ha- 
nafry (R.A.U.), care a realizat timpul de 
9h 21:49,0. Este pentru a 7-a oară conse
cutiv cînd un sportiv egiptean îșl înscrie 
numele in palmaresul competiției. Pro
ba feminină a revenit înotătoarei olan
deze Judith Deniys.

Un public numeros a asistat dumi
nică la întrecerea de gimnastică din
tre reprezentativele de juniori ale ora
șelor București și Sofia, găzduită de 
sala Armatei din Brașov. La capătul 
unor întreceri disputate, juniorii și ju
nioarele selecționatei orașului Bucu
rești au învins cu scorul de 276,45 p— 
262,90 p.

Dintre sportivii români, comportarea 
cea mai frumoasă a avut-o, fără în
doială, Alina Goreac — în vîrstă de 
12 ani, care a ocupat primul loc la 
individual compus, evoluția ei fiind

aplaudată la „scenă deschisă" de cei 
prezenți.

Și acum rezultatele tehnice: JU
NIOARE: individual compus: 1. Alina 
Goreac (B) 37,25 p; 2. Gabriela Be- 
rescu (B) 36,75 p; 3. Minka Nedelceva 
(S) 36,05 p; 4. Mioara Popescu (B) 
35,95 p; 5. Marika Balova (S) 35,90 
p; 6. Carmen Grecu 35,80 p. Pe apa
rate: sărituri: 1. Marika Balova 9,55 p; 
2. Alina Goreac 9,25 p; 3. Minka Ne
delceva 9,25 p; paralele inegale: 1. 
Mioara Popescu 9,20 p; 2. Alina Go
reac 9,15 p; 3. Gabriela Berescu 9,15

COIPIENIHI/WA Ua prezentăm echipa de fotbal

„B. 1909" Odense
Corespondență specială

Festivitate de pre
miere in proba de flo
retă femei. Pe locul 
II (prima din stingă) 
Olga Orban-Szabo (Ro
mânia) iar pe locurile 
4, 5 fi 6 sportivele 
noastre Maria Vicol, 
Ecaterina lencic fi 
Ileana Drlmbă.

De la trimisul nostru special,
TIBERIU STAMA

Proba de sabie pe echipe

mondiale de scrimă

Odense este cel de-al treilea oraș, 
ca mărime, din Danemarca, avînd 
aproximativ 130.000 de locuitori. 
Este un oraș pitoresc, al cărui 
punct de atracție îl constituie în
deosebi casa în care s-a născut ma
rele povestitor Hans Christian An
dersen.

Cea mal bună echipă de fotbal 
a orașului Odense este „B. 1909" 
(numele oficial al viitorilor adver
sari ai lui Dinamo). Ea a obținut 
dreptul de participare în „C.C.E.* 
în urma cîștigării titlului în noiem
brie anul trecut. (în Danemarca, 
campionatul se termină toamna). 
Aflată la egalitate cu Copenhagen- 
Club, fichipa „B. 1909"-Odense a 
cîștigat jocul decisiv, din ultima 
etapă, cu 1—0 și — prin aceasta — 
a cucerit pentru a patra oară titlul 
de campioană a țării în ultimii cinci 
ani. Seria sa a fost intreruptă în 
1961—62, cînd titlul a revenit lui 
Aarhus.

în noul campionat, început în 
această primăvară, „B. 1909" Oden
se a avut un start destul de difi
cil. La încheierea turului, echipa 
lui Bruno Eliasen (căpitanul forma
ției și cel mai vîrstnic jucător) s-a 
clasat pe locul 9 din 12 participante 
la competiție. Unul din motivele 
acestei scăderi de randament îl con
stituie pierderea de către Odense 
a doi din cei mai buni jucători ai 
săi, extremul stingă Mogens Berg, 
care a semnat pentru clubul scoțian 
Dundee United, și interul dreapta 
John Danielssen, transferat astă-iar- 
nă la clubul vest-german Werder 
Bremen. Pierderea acestor doi jucă
tori a contat mult în ansamblul 
echipei. (Danielssen a jucat acum 
doi ani contra echipei României în 
preliminariile olimpicei. în aceste 
zile de pauză între cele două se
zoane, Odense lși întărește însă qar-

nitura și speră să revină pe locu
rile fruntașe în returul care începe 
în august.

Iată ce ne spunea zilele trecute 
Bruno Eliasen, căpitanul echipei (32 
de ani), centru-half: „Vacanța de 
vară ne este foarte utilă. Vom in
troduce în formație jucători noi, 
vom lucra pentru omogenizarea 
echipei. Faptul că primul joc se dis
pută la București constituie un avan
taj pentru Dinamo, dar cred că șl 
noi avem șanse importante de 
ficare pentru turul doi."

în formația daneză figurează 
meroși jucători care au făcut 
te din echipa reprezentativă, 
tualmente, Odense dă „unsprezece- 
lui" reprezentativ numai un titu
lar : fundașul dreapta Leif Hartwig, 
în vîrstă de 21 de ani. Mai fac par
te din lot, în afară de el, portarul 
Svend Aage Rask și extremul dreap
ta Palie Kahler. Alțl 3—4 jucători, 
mai tineri, fac parte din echipa de 
tineret a Danemarcei. Anul trecut, 
în „CCE", Odense a căzut la sorti 
cu Real Madrid, pierzînd ambele jo
curi : 2—5 la Odense și 0—4 la Ma
drid. Echipa are, în general, un bo
gat program internațional. La înce
putul acestui an, de exemplu, Oden
se a făcut un turneu în Orientul 
îndepărtat, jucînd în R.P. Chineză, 
India, Thailanda și Pakistan, unde 
a obtinut rezultate din cele mai bu
ne, nepierzînd nici 
ducerea tehnică a 
părere că o echipă 
joace cît mai mult, 
care an „B. 1909 
mares cîte 40 de meciuri, în medie, 
în afara jucătorilor amintiți, mai 

fac parte din lot: Nielsen, J. Rask 
Hansen, Jacobsen. Richter, pentru 
a nu-i cita decît pe cei mai cunos
cuți. Un nume de reținut: centrul

p; bîmă: 1. Alina Goreac 9,45 p; 2. 
Minka Nedelceva 9.25 p; 3. Tomka Lam- 
beva (S) 9,20 p; sol: 1. Marika Balova 
9,50 p; 2. Gabriela Berescu 9,45 p’; 
3. Alina Goreac 9,40 p; echipe: Bucu
rești 182,25 p; Sofia 176,45 p. 
JUNIORI : Individual compus : 1. Pe
tre Mihăiuc (B) 55,40 p; 2. Cornel 
Bălan (B) 55 p; 3. Petre Mărcuțiu (B) 
54,90 p; 4. Petre Potcovaru (B) 54,80 p; 
5. Gh. Mutu (B) 54,60 p; 6. Svetoslav 
Crîstev (S) 54,60 p. Pe aparate: sol: 
1. P. Mihăitic 9,65 p; 2. C. Bălan 9,50 
p; 3. Gh. Păunescu (B) 9,40 p'; inele: 
1. C. Bălan; 2. P. Mărcuțiu; 3. P. 
Potcovaru — toți cu 9,35 p; bară: 
1. P. Mărcuțiu 9,45 p; 2. P. Mihăiuc 
9,40 p; 3. S. Krîstev (S) 9,40 p; cal: 
1. Gh. Păunescu 9,40 p; 2. I. Vasi
lev (S) 9,15 p; 3. P. Mărcuțiu 9,05 p; 
paralele: 1. C. Bălan 9,20 p; 2. P. Mihăiuc 
9,15 p; 3. P. Potcovaru 9,15 p'; sărituri: 
1. P. Mihăiuc 9,45 p; 2. P. Potcovaru 
9,35 p; 3. C. Bălan 9,25 p; echipe : 
București 276,45 p; Sofia 262,90 p.

12 (prin telefon). — In sfîrșit, și 
finala probei de sabie pe echipe. Pe 
planșe formațiile Uniunii Sovietice și 
Italiei, aceleași finaliste ca și la J.O. 
de la Tokio. In sferturi și semifinale 
ecliipa Uniunii Sovietice a întrecut 
echipa Bulgariei cu 9—0 și pe cea a 
Franței cu 9—5, iar echipa Italiei a 
dispus cu 9—4 de cea a Poloniei și 
cu 9—5 de echipa Ungariei. In finală, 
ambele formații au condus pe rînd. 
înaintea ultimei manșe egalitate: 6—6. 
Apoi, în asaltul Astatiani—Calarese, 
italianul a insistat mai mult și a cîș- 
tigat cu 5—4. In asaltul următor Mav- 
lehanov—Salvador:. Sabrerul sovietic 
nu i-a lăsat adversarului său posibili
tatea de a avea inițiativa și * între
cut cu 5—4, îu cel mai spectaculos 
asalt. Așadar, din nou egalitate: 7—7. 
Rîkita a încrucișat apoi sabia cu Ca- 
lanchini. Sabrerul sovietic a fost tot 
timpul primul în atac și a cîștigat cu 
5—2. Apoi Rîlski, care nu cîștigase 
nici un asalt în acest meci, a tras cu 
Narduci. Rîlski, cu o victorie meritată 
(5—4), stabilește scorul final de 9—7 
pentru Uniunea Sovietică. Clasament: 
1. Uniunea Sovietică (Rîlski, Mavleha- 
nov, Rîkita, Astatiani), 2. Italia, 3. 
Franța, 4. Ungaria.

Ora 19,45 — festivitatea de încheiere 
a campionatelor mondiale de scrimă. 
Dl. Pierre Ferry, președintele Federației 
internaționale de scrimă, rostește cu- 
vîntul de salut adresat tuturor partici- 
panților la această frumoasă competi
ție.

C. GRUIA și V. SECÂREANU, 
coresp.

Gimondi continuă să conducă 
în turul ciclist al Franței

Cea dc-a 20-a etapă a Turului 
Franței, disputată ieri pe distanta 
Lyon—Auxerre (298 km), a fost cîș- 
tigată de englezul Wright, cu timpul 
de 8 h 42:03,0, urmat de francezul 
Grain (8h 42:05,0) și olandezul Nijdam 
(8h 42:25.0). în clasamentul general 
conduce italianul Gimondi, urmat la 
1 min 12 sec de francezul Poulidor 
și la 8 mrn 30 sec de italianul Motta. 
(Agerpres).
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o partidă. Con- 
clubului este de 
bună trebuie să 
astfel că, în fie- 

își adaugă în pal-

Anul trecut echipa din Odense a 
cîștigat și „Cupa Danemarcei". !n 
fotografie, căpitanul echipei, Bruno 

Eliasen, cu prețiosul trofeu
Foto : Mogens Berger

atacant Mogens Hsastrup, care anul 
trecut a fost golgeterul campiona
tului, cu 20 de goluri.

PETER STORM, ziarist

• In grupa a doua a turneului inter
național de la New York, West Brom
wich Albion (Anglia) a terminat la ega
litate : 1—1 cu Ferencvaros Budapesta. 
Cu același rezultat s-a încheiat meciul: 
Kilmarnock (Scoția) — Polonia Bytom.
• Rezultate din „Cupa Rappan" : I.F.K.

Norrkoeping — P.S.V. Eindhoven 3—1; 
Eintracht Frankfurt — Chaux de Fonds 
4—2; LESK Leipzig — Gwardia Varșovia 
2—1; ADO Haga — Malmd 1—1; Fortuna 
Gelen (Olandn) — Grasshoppers Zurich 
1—0; Lucerna — Sparta Rotterdam 2—2; 
Borussia Neunkirchen (R.F.G.) — F. C. 
Lugano (Elveția) 1—1; S.C. Rostock 
(R.D.G.) — Radnicki Niș (R.S.F.I.) 3—0; 
Sosnowiec (R.P.P.) — V.S.S. Kosice
CR.S.C.) 3—0
• Iată citeva rezultate din cadrul cam

pionatului URSS: Pahtakor Tașkent — 
Lokomotiv Moscova 2—2; SKA Odessa
— Dinamo Tbilisi 0—3; ȚSKA — Aripile 
Sovietelor Kulbîșev 0—0; Dinamo Kiev
— Torpedo Kutaisi 4—0; SKA Rostov pe 
Don — Dinamo Moscova 1—1; Zenit Le
ningrad — Spartak Moscova 1—0; Nef- 
teanik Baku — Șahtior Donețk 3—1.

AUTOMOBILISM
• In împrejurimile orașului Rouen s-a 

disputat un mare concurs internațional 
de automobilism cu participarea unora

dintre cei mal valoroși alergători mon
diali, pe un circuit, de-a lungul a 46 do 
tururi cu un total de 300,935 km. Victoria 
» revenit lui Jim dark (Anglia), care a 
realizat timpul de lh 48:29,1 (medie ora
ră 166,437 km).

Balcaniada de tenis

NATAȚIE
• In piscina „Georges Vallery" din 

Paris s-au disputat timp de două zile 
întrecerile tradiționalei competiții inter
naționale de natație „Marele premiu al 
orașului Paris". In cea mai interesantă 
probă a zilei, 100 m liber masculin, vic
toria a fost repurtată de americanul Roy 
Saari, cronometrat cu timpul de 54,9. 
Sportivul maghiar Gyula Dobay s-a cla
sat pe locul doi cu 55,8. Cunoscuta cam
pioană franceză Christine Caron a cîști
gat proba de 100 m spate în 1:08,2, în- 
vingînd-o pe campioana olimpică Cathy 
Ferguson (S.U.A.) — 1:09,0. Cu mare in
teres a fost urmărită și proba de 200 m 
spate femei. Caron a confirmat forma 
în care se află, ocupînd primul loc cu 
rezultatul de 2:28,8, nou record al Eu
ropei. Cea de a doua clasată, Ferguson 
(S.U.A.), a realizat 2:29,2. Vechiul record 
european era de 2:29,6 și aparținea tot 
lui Christine Caron.

• Cu prilejul concursului „Marele 
premiu al orașului Paris" s-a disputat» 
paralel, și meciul triunghiular Franța —- 
R. P. Ungară — Iugoslavia, încheiat cu 
următoarele rezultate : R. P. Ungară — 
Franța 51—47 ; Franța — Iugoslavia 
67—31 ; R. P. Ungară — Iugoslavia 65—33 
puncte.

CANOTAJ ACADEMIC

ATENA___ - _______
12 (prin telefon). Cea de a VI-a 

ediție a Balcaniadei de tenis a în
ceput luni seara în capitala Greciei. 
Reprezentativa României nu a fost 
programată în prima zi. Concursul se

desfășoară pînă vineri inclusiv. Echi
pa noastră va juca astfel : marți : cu 
Turcia, miercuri: cu Iugoslavia, joi : 
cu Grecia, tar vineri : cu Bulgaria 
Printre participanți se numără jucă
tori cunoscuți ca iugoslavii Iovanovici 
și Pilici, grecul Kalogheropulos, bul
garul Ciuparov etc.

Recent a avut loc la Henley tradiționa
lul concurs internațional anual de cano
taj academic. In cea mai importantă 
probă, 8+1, echipajul R. F. Germane și-a 
luat revanșa pentru înfrîngerea suferită 
la Tokio în fața echipajului S.U.A., 
cîștlgînd în 6:16,0 (record al pistei).

Alți învingători : simplu : D. Spero 
(S.U.A.) ; dublu : Elveția ; 2 fără clrmaciî 
R. D. Germană ; 4+1 : Anglia ; 4 fără 
cirmaci : Anglia.
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