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întrecerile 
sportive 
din Capitală

Pregătirile pentru manifestațiile sportive care vor 
avea loc sîmbătă ți duminică în Capitală sînt în toi. 
Dornici să realizeze performanțe cît mai bune în ca
drul întrecerilor închinate celui de al IV-lea Congres al 
partidului, sportivii din cluburi ți asociații se pregătesc 
intens sub îndrumarea antrenorilor, lată acum programul 
complet al competițiilor care vor sta la dispoziția pasio- 
naților sportului din Capitală.

â

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Română

Deosebit de spectaculoase, Întrecerile de obstacole la călărie vor fi prezente in programul mani
festațiilor sporii* organizate, la sfîrșitul acestei săptămini, in intimpinarea celui de al IV-lea 

Congres al partidului
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SÎMBĂTĂ: FOTBAL, LUPTE, HALTERE

Pe stadioanele Progresul și 
Voința și în sala de sport Flo- 
reasca vor avea loc sîmbătă 
după-amiază, începînd de la ora 
17, finalele competițiilor spor
tive desfășurate în cinstea celui

de al IV-lea Congres al parti
dului. Pe terenul Voința se vor 
întrece fotbaliștii, pe stadionul 
Progresul — halterofilii, iar în 
sala Floreasca își vor disputa 
întîietatea luptătorii.

DUMINICĂ DIMINEAȚA: CICLISM, RUGBI,. VOLEI, 
HANDBAL, LUPTE și TIR...

Iată programul de duminică 
dimineață :

Ora 9 : pe șoseaua București 
— Alexandria, concurs ciclist 
de fond la care participă cei 
mai buni alergători (start de Ia 
km 8; seniori — 120 km, juni
ori — 80 km; semicurse — 20

km, oraș (băieți) — 10 km, oraș 
(fete) — 8 km).

De Ia ora 8 vor avea loc în
treceri de rugbi (Stadionul tine
retului), volei (teren Știința), 
lupte (sala Floreasca), handbal 
(stadionul Dinamo) și tir (poli- 
aonul Tunari).

te în categoria A : Siderurgistul 
Galați și Știința Timișoara. în 
pauză — întreceri de ciclism. De 
la ora 19.15 pe gazon vor intra 
aeromodeliștii care vor face o 
demonstrație de acrobație cu a- 
vioane machetă. Apoi, călăreți’ 
de la Dinamo, Steaua și Știința 
se vor întrece în cadrul probe
lor de ștafetă și forță progre
sivă.

La ora 20.15 : meciul de fot
bal Dinamo București — Știința 
Cluj.

în cadrul acestor manifestații 
sportive va avea loc și primi 
rea ȘTAFETEI „ÎN ÎNTÎMPI- 
NAREA CELUI DE AL IV-LEA 
CONGRES AL PARTIDULUI'.

.DUPĂ-AMIAZĂ PE STADIONUL REPUBLICII
Duminică după-amiază pe sta- fără îndoială, neîncăpătoare 

dionul Republicii vor avea loc tribunele. La ora 17.30 va înce- 
manifestatii sportive deosebit pe meciul de fotbal dintre cele 
le interesante care vor face, două echipe proaspăt promova

DINAMO BUCUREȘTI 
ȘI ȘTIINȚA CLUJ SE PREGĂ

TESC PENTRU JOCUL 
DE DUMINICĂ

SPOR LA MUNCĂ, 
PROMOȚIA 1965!
Fețe îmbujorate așteaptă nerăbdătoare în fața unei uși, 

Din cînd în cînd se fac apeluri : liniște vă rugăm. 
Evenimentul însă îi depășește pe toți acești tineri, entu
ziasmul nu poate fi ținut... în chingi, mai ales acum 
cînd e prezentă și emoția.

Examenele au trecut. Au trecut și cei patru ani de stu
denție, petrecuți aici în preajma stadionului din Dealul 
Spirii.

Cum trec anii 1 Parcă ieri i-am întîlnit pe acești tineri. 
Erau atunci niște adolescenți entuziaști, ieșiți de pe băncile 
școlii medii și care din dragoste pentru sport își îndreptaseră 
pașii spre Institutul de Cultură Fizică. Atunci, fiecare îți 
vorbea numai de examenul de admitere, de dorința de a 
deveni profesor de educație fizică, de a îndruma apoi pașii 
altor generații spre tainele sportului. Și anii au trecut. Au 
rămas în urmă examenul de admitere, colocviile, orele de 
laborator, de practică pe stadion și sesiunile cu examenele, 
cu emoțiile lor. Pentru 115 tineri — cu examenul de stat 
trecut — visul de atunci a devenit realitate.

115 fețe îmbujorate așteaptă acum pe culoarul Institutului 
de Cultură Fizică emoționate mai mult ca oricînd. Stau în 
fața panourilor pe care sînt afișate listele cu mediile obținute 
la examenul de stat. Din cînd în cînd. fiecare își mai aruncă 
privirile pe o hartă a țării ce stă suspendată pe peretele 
alăturat. Apoi, cînd fiecăruia îi vine rîndul, cu emoție dar 
și cu hotărîre pășește pragul camerei unde îi așteaptă comisia 
de repartizare.

Primul invitat a fost Ștefan Sava, cu media 9,97. Fără trei 
sutimi 10 ! Excepțional record. L-a urmat maestrul sportului 
Alexandru Popescu, fostul campion republican de înot, care 
a terminat Institutul ou 9,71. După ci încă 19 absolvenți în 
dreptul cărora figurează note peste 9.

Pășim în sala unde lucrează comisia. înainte de a se com
pleta fișa de repartizare, se chibzuiește îndelung în alegerea

CONSTANTIN ALEXE
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ACTUALITĂȚI
STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
BORUTA (R.P. POLONA) 12—4 

LA LUPTE

BRAȘOV 14 (prin tetefooi). în 
localitate a avut loc astăzi întil- 
nlrea internațională de lupte din
tre formațiile Steagul roșu Brașov 
șl Boruta (R. P. Polonă). Gazdelo 
au învins cu scorul de 12—4. s-au 
desfășurat trei meciuri de lupte 
greco-romrane și 5 de „libera". 
Brașovenii nu au pierdut nici o 
întîlnire, Baciu șl Marinache în- 
trecîndu-șj adversarii prin tuș.

C. GRUIA și E. BOGDAN 
coresp.

• UN NOU HOTEL TURISTIC 
LA POIANA BRAȘOV

Luni a fost dat în folosință un 
nou hotel turistic în apropierea 
hotelului „Sport" din Poiana Bra
șov. Noul hotel are 144 de locuri 
și oferă cele mai confortabile con
diții de găzduire pentru turiști sl 
excursioniști.

• FELICE GIMONDI 
A C1ȘTIGAT TURUL FRANȚEI

Ieri s-a încheiat a 52-a ediție a 
Turului ciclist al Franței. Ultima 
etapă (a 22-a), Versailles — Paria 
contr.a-cronometru a revenit 
lui Felice Glmondl, care a parcul* 
cel 37,800 km în 50:57,0. Clasamen
tul final al Turului : 1. Felice Gl- 
mondl (Italia) 116 h 42:06.0. 2.
Poulidor (la 2 minute sl 40 da 
sec.), 3. Motta (la 9 minute sl U 
sec.).

După Nenclnl — cîstlgătorui 
Turului din 1960, Felice Glmondl 
este al doilea italian care cîstlgă 
această mare întrecere clcllstă în 
ultimii 5 ani.

Reportajul nostru

Popas în cimpîe...
Lăsăm în urmă centrul orașu- 

'ui Buzău fi gonim pe șoseaua de 
Kfalt ce duce spre Ploiești. La 
plecare, tînărul conducător al 
motocicletei cu care călătoream, 
Paid Vrăbiescu, președintele 
consiliului orășenesc UCFS, îmi 
spusese că în zilele secerișului 
satele sînt aproape... pustii. De 
aceea, am hotărît să-i căutăm 
pe sportivii .din Stîlpu pe tar
lalele coopera^ cei agricole.

...Oameni și mașini împînzesc 
cîmpia ce se întinde pînă liăt 
departe. Poposim într-un loc 
unde griul ne vine pînă peste 
brîu și întrebăm o fată de vreo 
13—14 ani.

— Unde-l putem găsi pe Ion 
Ungureanu ?

— Care, cel de la căminul 
cultural sau cel care se ocupă cu 
sportul?

- Pe președintele asociației 
.sportive

— Lucrează pe tarlaua nr. 1, 
în brigada a treia. Acolo, ne 
arată fata cu mîna, unde se văd 
oamenii aceia.

Ajungem în dreptul unor hol
de unde zeci de femei și bărbați 
cosesc de zor. 11 căutăm pe tov 
Ion Ungureanu. După ce am 
făcut cunoștință, intrăm direct 
în subiect.

— Ce fac în aceste zile spor
tivii satului?

— Se întrec pe... tarlale. Colo 
lucrează cel mai bun fotbalist, 
Neagu Stoica, dincolo voleibalis
tul Titu Iancu. Cel cu coasa în 
inînă e Necula, jucător de hand
bal, iar lîngă el Ion Lica, por
tarul echipei de fotbal. Ei co
sesc zilnic cîte 5 000 m2 în loo 
de 3 500 cît prevede planul.

— Dar de ce cosiți cu mîna?
— De aici nu se prea vede, 

dar mai încolo griul e oulcat da

potvînt și ploaie. Mașinile nu-1 
secera.

— Unde mai muncesc spor
tivi?

— Peste tot. Pe tarlalele de Ia 
Mal, unde de cîteva zile au 
intrat în... luptă combinele, la 
grădină, la sectorul zootehnic.

TR. IOANIȚESCU
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Amîndouă echipele acordă aten
ția cuvenită acestei importante 
partide, care se va desfășura în 
cadrul „duminicii sportive" orga
nizată în întîmpinarea CELUI DE 
AL IV-LEA CONGRES AL PARTI
DULUI. Dinamoviștii bucureșteni 
s-au antrenat, ieri, pe stadionul 
lor din șoseaua Ștefan cel Mare. 
Au fost prezenți aproape toți jucă
torii care alcătuiesc lotul forma
ției campioane. Antrenorii Angelo 
Niculescu și D. Nicolae-Nicușor 
vor să alinieze duminică un „11” 
redutabil, cu Datcu, Popa, Nun- 
weiller III, P. Emil, Pîrcălab, Fră- 
țilă etc.

în ceea ce-i privește pe stu
denții clujeni, după succesul ob
ținut duminică seara, ei și-au 
permis o singură zi de relaxare, 
după care și-au reluat pregătirile 
în vederea meciului de duminică 
și a turneului pe care îl vor în
treprinde în R. P. Chineză. For
mația studențească este așteptată 
la București sîmbătă dimineața. 
Antrenorii Andrei Șepci și Robert 
Cosmoc vor folosi pentru meciul 
cu Dinamo formația care a cîști- 
gat „Cupa R,.. P. Române".

Ce plăcut e!

anului fotba- 
făra ,.. rival, 
de vară, cînd 
întrecerile de 

ba-

Un instantaneu dintr-un 
meci de polo.

Dacă în restul
Iul este sportul 
în zilele acestea 
natura „fierbe“,
polo pe apa răcoroasă a 
zinelor sînt, să recunoaștem, 

de preferat.
Numai privind fotografia de 

față și parcă suportați mai bi
ne căldura de-afară ... Iar da
că vreți 
realitate, 
polo ..,

ca iluzia să devină 
înotați, jucați și dv.

Specialiști
• •

atitudini

datori mișcării noastre sportive
se vorbește zilnic, se țin expu

neri^ ziarele publică materiale 
din experiența altor țări privind 
dezvoltarea sportului în școli ca 
punct de plecare în obținerea 
marilor performanțe. Mai este 
oare cineva care să nu fi auzit 
despre victoriile unor sportivi 
— începînd de la vestitul Don 
Schollander și încheind cu atleta 
noastră Mihaela peneș — oare au 
ajuns campioni europeni, mon
diali șl chiar olimpici cînd nu pă
răsiseră încă băncile școlii ? Este 
greu de crezut ! Și totuși...

în orașul Hunedoara și împreju
rimile sale există peste 11 000 de 
elevi și nu mai puțin de 20 de 
profesori de educație fizică. Cu 
toate acestea, în 1964 n-a plecat 
din acest onaș nici măcar un 
sportiv în lotul olimpic, iar în 
acest an situația nu pare să fie 
cîtuși de puțin deosebită. Pers
pectivele de a sărbători în „ceta
tea de foc" măcar un campion re
publican sînt și acum destul de 
minime. De ce oare ? Nu iubesc 
copiii sportul, nu îndrăgesc ei 
atletismul, gimnastica, boxul, lup
tele, fotbalul, voleiul srau handba
lul ? Nu ne îndoim nici o clipă 
de acest lucru. Dar pentru ca 
din rîndurile lor (și cite posibili-

tăți nu există ?!) să poată apare 
performeri, recordmani, purtători 
ai tricourilor naționale trebuie să 
existe preocuparea în direcția de
pistării celor mai dotați, pentru 
continua șlefuire a calităților de 
oare ei dispun. Și sarcina aceasta 
revine în primul rînd (mai trebuie 
s-o spunem ?) — PROFESORILOR 
DE EDUCAȚIE FIZICA.

Am greși dacă nu am releva 
activitatea neobosită a unor ca
dre didactice cum sînt Gheorghi- 
ță Mureș (Școala de 8 ani nr. 1), 
Doru Bol dureau u (Școala profe
sională Călan), Nicolae Pănoiti 
(Grupul școlar profesional) sau 
Romulus Gruiță (Școala de 8 ani 
nr. 3), aflați permanent în mijlo
cul copiilor, observîndu-le calită
țile native și îndrumîndu-le acti
vitatea spre disciplinele cele mai 
accesibile. Cuvinte frumoase sg 
pot spune și despre prof. Nicolae 
Cocheci (Școala medie Ghelar) 
sau Ion Stoica (Școala de 8 ani 
Peștiș), care în ciuda faptului că 
nu ati încă — propriu-zis — o 
specializare, sînt neobosiți cău
tători ai ceior mai buni atleți, 
handbaliști sau voleibaliști din 
școlile în care lucrează. Dar, după 
cum vedeți, exemplele bune pot

fi numărate pe degete. Celelalte 
însă...

Iată, de pildă, pe profesoarele 
Olga Coste sau Edith Schwarz 
(ambele la Școala medie nr. 1) cu 
specializare gimnastică. Au lia 
dispoziție condiții bune de lucru 
și totuși, de atîția ani, nu au reu
șit să clasifice pînă acum nici un 
sportiv de categoria I. Iar dacă 
li se solicită cumva ajutorul în 
îndrumarea unei asociații sporti
ve, siau pentru crearea unui cen
tru de antrenament (cît de ne
cesar ar fi !) nu-și găsesc mai 
niciodată timp ! Sau iată „exem
plul" prof. Melania Covaci (Școa
la de 8 ani nr. 2) cu specializare 
handbal : de 4 ani de cînd „lu
crează" efectiv la această școală 
nu a reușit să ridice nici măcar 
o echipă feminină cu pretenții 
pe plan regional !

Să mergem însă și mai departe. 
La Școala medie din Călan pre
dau educația fizică prof. Ioan 
Silvestru și prof. Lucia Boldurea
nu. Predau ore și nimic mai mult. 
Asociația sportivă nu primește

A. VASILIU

(Continuare in pag a 2-a)



Să ne pregătim temeinic-
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SPORTIVII NOȘTRI ÎNAINTEA 
NARILOR COMPETIȚII

CARNET
COMPETIȚIONAL

avem de apărat un titlu mondial! A LUAT SF1RȘIT TURNEUL 
FINAL AL CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE JUNIORI

Absolvent cu „diplomă de merit" ol multor examene difi
cile susținute în ultimii oni, handbalul românesc — mult 

prețuit și respectat azi în lume — se află, înaintea unei noi 
încercări : în noiembrie reprezentativa feminină își va apăra 
în R.F.G. titlul de campioană mondială cucerit în 1962 la 
București.

Pregătirile pentru acest important eveniment au început 
din toamna anului trecut, astfel că se poate spune că parti
ciparea naționalei noastre la „Trofeul Zagreb", s-a produs 
la... jumătatea drumului. Prilej, deci, pentru o analiză a stadiu
lui de pregătire atins de lotul reprezentativ. De altfel, acesta 

la competiția de la Zagreb.a și fost scopul participăm

A decis diferența 
de pregătire

Bineînțeles cfi faima handbalului 
nostru obliga pe jucătoare să-și pro
pună și o comportare corespunzătoa
re, concretizată în rezultate bune. A 
existat această dorință, dar — din 
păcate — bilanțul a fost nesatisfăcă
tor. Este adevărat că echipa s-a clasat 
pe locul II, însă a obținut o singură 
victorie și aceea în fața garniturii se
cunde a Iugoslaviei; în schimb, a 
pierdut — surprinzător 
— în fața Poloniei (pre
sa iugoslavă a calificat 
acest eșec drept „senza
ția anului") și apoi în fa
ta Iugoslaviei. Acest bi
lanț este consecința fi
rească a unor lipsuri se
rioase, scoase în eviden
ță de „Trofeul Zagreb*. 
Constatarea principală 
pe care am făcut-o a fost 
aceea că între echipa 
noastră și celelalte parti
cipante (cu excepția Iugo
slaviei B) e existat o dife
rență clară ca stadiu de 
pregătire — individuală 
și de ansamblu — și ca 
activitate competițională 
internațională. Echipa Po
loniei, de pildă, fusese rodată pînă e- 
tunci în trei partide interțări (între 
care cu R.D.G. și Iugoslavia) din care 
a cîștigat una, iar reprezentativa Iu
goslaviei (care, după părerea noastră, 
s-a prezentat la Zagreb în maximum 
de formă) susținuse cinci partide 
(printre care cu Polonia, R.D.G. și 
Cehoslovacia), reușind o singură vic
torie. Or, lotul nostru a fost verificat 
la începutul anului doar în compania 
unor formații de club și acelea de va
loare îndoielnică, deci practic fără ud 
folos real pentru pregătire.

Echipa noastră a avut ocazii ca în 
jocul cu Polonia să schimbe rezul
tatul final sau în cel cu Iugoslavia 
să „scoată" un scor mai strîns. 
Dar, aceste rezultate nu ar fi 
schimbat prea mult din conclu
ziile — de loc mulțumitoare — alo 
comportării nesatisfăcătoare a jucă
toarelor și a echipei. Aceste concluzii 
trebuie privite de federație și de an
trenorii lotului (C. Popescu și Fr 
Spier) cu toată seriozitatea și puse 
la baza etapei următoare a pregătiri
lor pentru campionatul mondial.

Lipsuri care se cer 
înlăturate

• DECALAJ INTRE JUCĂTOARE 
CA VALOARE ȘI PREGĂTIRE, ceea 
ce a dăunai omogenității formației 
și a dus fa erori tactice.

• O INSUFICIENTĂ PREGĂTIRE 
FIZICA, MAI ALES IN CE PRIVEȘTE 
VITEZA ȘI REZISTENȚA. De aici, ne- 
iolosirea contraatacului, in trecut 
armă principală a echipei noastre (la 
Zagreb, dacă s-au marcat 2—3 goluri 
din contraatac) și o repliere greoaie.

« UN BAGAJ REDUS DE PROCE
DEE DE ARUNCARE ȘI DE COMBI
NAȚII TACTICE. Extremele nu știu 
sau nu au curaj să arunce din plon
jon, așa cum fac, de pildă, cu mare 
eficacitate, iugoslavele Veinovici și 
Samargia ; iar de la 9 m, jucătoarele, 
cu excepția Anei Boțan, nu trag la 
poartă din săritură decit sporadic, nu 
folosesc aruncările pe jos.

Considerații pe marginea tom- 
portarii reprezentativ el noastre 

feminine de handbal la „Trofeul 
Zagreb", în lumina pregătirilor 

pentruC.K.

• Deși jocul in atac este mai or
ganizat, totuși MULTE COMBINAȚII 
NU AU AVUT UN CONȚINUT TAC
TIC, n-au fost finalizate, procedeele 
de angajare la semicerc lasă de dorit 
(in meciul cu Iugoslavia B nu s-a 
marcat nici un gol de pe semicerc...).

• JUCĂTOARELE PREZINTĂ 1N 
APĂRARE CARENȚE IN CE-PRIVEȘ
TE CUNOAȘTEREA TACTICII INDI
VIDUALE (dublare, preluare, ieșire O 
atac) și aplicarea „zonei" prin aglo
merare și ajutor reciproc, caracteris
tice jocului colectiv. De asemenea, 
jucătoarele nu sini in măsură ca, in 
funcție de adversar, să schimbe sis
temul de apărare. Din acest motiv, ca 
și din lipsa de experiență a unor ju-

Ce-i de
Așadar, aricit ar părea de curios, 

fiind vorba de un sport cu frumoase 
realizări, situația nu-i de loc roză ; 
dar, trebuie să privim lucrurile așa 
cum sînt. Important este că știm de 
unde plecăm și, deci, ce avem de 
făcut. Și să pomim la lucru cu încre
dere și seriozitate, ținînd seamă de 
faptul că în timpul rămas pînă la 
campionatul mondial nu mai încap 
experiențe sau improvizații. După pă
rerea noastră, patru sînt direcțiile 
spre care trebuie să se îndrepte aten
ția federației, antrenorului federal si 
antrenorilor lotului :

O imagine din meciul România — Polonia, concludentă in ce privește 
modul cum s-au apărat jucătoarele poloneze. Pivotul nostru, Franț. s-a 
strecurat la semicerc, dar este mult stînjenită de Tyka și Tobola, care au 

prins-o ca intr-un clește

cătoare, echipa a fost surprinsă de 
multe ori și a dat posibilitatea adver
sarelor să creeze breșe in apărarea 
noastră.

9 PREGĂTIREA MORALĂ ESTE 
NESATISFĂCATOARE. Jucătoarele 
iși pierd foarte ușor calmul și acțio
nează (cum s-a intimplat In special 
in meciul cu Polonia) cu teamă, ner
vos, comrțind greșeli personale, une
ori decisive, care au dus la goluri.

Cauze vechi șî noi
După cum se vede, sînt — în linii 

mari — lipsuri manifestate și la echi
pele noastre de club, și tocmai de 
aceea ele se reflectă și în comporta
rea reprezentativei. Aici este, de fapt, 
una din cauzele deficiențelor semna
late de „Trofeul Zagreb" : modul ne
satisfăcător în care se muncește în 
secțiile Iruntașe de handbal. Acestea 
dau lotului jucătoare cu o pregătire 
incompletă, fapt care — fără îndoială 
— îngreuiază munca antrenorilor. 
Nu-i mai puțin adevărat însă (și aici 
semnalăm o a doua cauză) că în pre
gătirile de pînă acum antrenorii nu 

au izbutit să înlăture mă
car o parte din lacune 
și, în primul rind, cele 
de ordin fizic. De ase
menea, nu s-a asigurai 
o conducere de pe tușă 
mai calmă, mai atentă 
si mai unitară, care să 
redea jucătoarelor în
credere și siguranță, să 
le mobilizeze în momen
tele dificile.

O cauză esențială o 
constituie lipsa de preo
cupare permanentă a fe
derației și colegiului său 
de antrenori pentru for
marea cadrelor necesare 
primenirii echipei națio
nale. Ani de-a rîndul 
indiferent de întrecere și 

importanța ei, au fost folosite de dra
gul rezultatelor aceleași jucătoare 
consacrate și a fost lăsată pe un plan 
secundar problema formării, rodirii si 
promovării cu curaj a elementelor ti
nere. E drept că au fost luate unele 
măsuri, dar timid, nesistematic, fără 
eficiență, deși situația impunea mă
suri urgente.

în sfrrșit, mai trebuie adăugat fap
tul că lotul reprezentativ n-a avut 
asigurat în sezonul de primăvară un 
program de jocuri interțări (și cit de 
util ar fi fost!), că antrenorii lotului 
au fost lipsiți de o documentare în ce 
privește pregătirile și stadiul atins de 
echipele altor țări.

făcut?...
1. SELECȚIE. Revizuirea lotului care 

a evoluat la Zagreb în lumina com
portării individuale și a perspective
lor, și completarea lui cu crite ele
mente, verificate, ca Ana Nemet, Lu- 
creția Anca, Tereza Secheli etc. Pa
ralel, trebuie începută acțiunea de 
formare a cadrelor necesare pentru 
campionatul mondial din 1968.

2. INSTRUIRE. Pregătire intensă, 
conștientă, într-un mare volum, pe 
baza învățămintelor impuse de parti
ciparea la „Trofeul Zagreb", urmă
rind înlăturarea pe cît posibil a 
lipsurilor esențiale, alcătuirea unei E- 
CHIPE capabile să-și apere cu succes 
titlul mondial. Antrenorii lotului să-și 
unească întreaga lor pricepere și toa
te eforturile de care sînt capabili (așa 
cum au mai dovedit), iar federația să 
desfășoare o mai exigentă muncă de 
coordonare și control.

3. ACTIVITATE COMPETIȚIONALĂ. 
Perfectarea unor întâlniri cu echipe 
străine de valoare certă, care să com
pleteze instruirea echipei, să-i verifice 
periodic potențialul și să ajute jucă
toarele tinere să cîștige un plus de 
experiență.

4. DOCUMENTARE. Urmărirea tu
turor jocurilor preliminare ale cam
pionatului mondial programate în a- 
ceastă perioadă, precum și a celor 
amicale, susținute de alte ță-ri anga
jate în C.M.

Considerăm că, folosind judicios 
și cu mult simț de răspundere cele 
3—4 luni rămase pînă la turneul fi
nal, federația, antrenorii și jucătoa
rele pot crea, printr-un efort comun 
susținut, premise favorabile pentru o 
comportare demnă de prestigiul hand
balului românesc, pentru păstrarea 
titlului de campioană mondială.

PETRE GAȚU

Sala de sport a Școlii medii nr. 1 din Brașov a găzduit recent turneul 
final al campionatului republican de juniori la șah. La acest turneu finol 
au fost prezenți 18 juniori și 15 junioare, reprezentînd majoritatea regiuni
lor țării. Multe dintre partide au avut o valoare tehnică bună. Lupta pentru 
supremație a fost deosebit de atractivă, ceea ce a făcut ca, în special la 
băieți, clasamentul să se contureze abia în ultimele două etape. Comportări 
frumoase au avut Dan Zara, S. Segall, M. Ghindă, A. Urzică, Adam Weiss. 
Pia Brînzeu, Ana Maria Murata șl Rodlca Crăciun.

Iată clasamentele finale : BĂIEȚI — Turneul pentru locurile 1—6: 1. Dan 
Zara (Petrolul Ploiești) 4 p; 2. Sorin Segall (Banca de Investiții Buc.) 3 p; 3. 
M. Ghindă (București) 21/: PI 4. A. Weiss (Arad) 21/: p; 5. D. Ghizdavu (Buc.) 
r/2 p; 6 A. Urzică (Buc.) l’/s p; pentru locurile 7—12: I. Sugovitz (Banat) 4 p; 
C. Czumbel (Crișana) 3'/s p; S. Grunberg (Buc.) 2V> p; A. Solomon (R.M.A.M.) 
2 p; S. Georgescu (Ploiești) 1‘/, p; M. Tratatovici (Galați) l'/> p; pentru locu
rile 13—18: T. Lepădatu (Cluj) 4 p; A. Greavu (Brașov) 3'It p; N. Doroftel 
(Suceava) 2'1, p; I. Dăscălescu (Bacău) 2 p; C. Popescu (Oltenia) 2 p; Al. 
Greavu (Brașov) 1 p.

FETE. — Pentru locurile 1—8: 1. Pia Brînzeu (Știința Timișoara) S'h p; 2. 
Rodica Crăciun (CFR Bnașov) 4'/s p; 3. Ana Marta Murata (Buc.) 4 p; 4. Flo- 
rica Nicolae (Giurgiu) 3'/s p; 5. Lenula Pitpinic (Buc.) 27: p; 6. Georgiana 
Alexandrescu (Constanța) 27: p; 7. Mariana Modilca (T. Severin) 2Vi p; 8. 
Maria Wersebe (Oradea) 2 p; pentru locurile 9—15: Sieglinde Pink (Jimbo- 
lia) 5 p; Lia Bogdan (Buc.) 4 p; Melita Simovici (Tg. Mureș) 4p; Sofia Zeco- 
vici (Brăila) 27: p: Fivi Mureșan (Cluj) 27: p; Liliana Cociașu (Constanța) 2 p; 
Margareta Nedef (Bacău) 1 p.

• •

VOLEI

TIBERIU MANIU, coresp.

ÎNCEP meciurile
DE CALIFICARE

9 Start în etapa interregională a campionatului republican de cali
ficare. Federația de specialitate a stabilit ca întrecerile să înceapă la 16 
iulie, în următoarele orașe : Sighetnl Marmației fete — Victoria Sighetul 
Marmației, Știința Dej, Victoria 9 Mai reg. Crișana, Ș.S.E. Tg. Mureș ; 
Șimleul Silvaniei băieți — Cooperatorul Șimleul Silvaniei, Progresul 
Șomcuta . Mare, Știința Politehnica Cluj. Banca Tg Mureș; Hunedoara 
fete — Știința Miercurea, Sănătatea Arad, Ș.S.E. Rin. J^îlcea, Sănătatea 
Tg. Jiu ; Hunedoara băieți — Metalul Hunedoara, I.C "Arad, Sănătatea 
Cîmpulung Muscel, Știința Craiova ; Brașov fete — Știința Brașov, Trico
tajul roșu Buc., Știința Constanța, Unirea reg. Buc. ; Cristianul băieți — 
Muncitorul Cristianul, Știința Buc., Hidrotehnica Constanța, i^.S.A. 
Ploiești ; Bacău băieți — Viitorul Bacău, Fulgerul Suceava, Constructo
rul Galați, Rulmentul Bîrlad ; Piatra Neamț fete — Țesătura P. Neamț, 
Confecția Botoșani, Constructorul Brăila, Politehnica Iași. întrecerile vor 
lua sfîrșit în ziua de 18 iulie.

• Finalele campionatului republican de juniori (echipe feminine 
și masculine) vor avea loc la Timișoara, între 30 iulie și 1 august. La 
turneul feminin vor lua parte următoarele echipe : Ș.S.E. Timișoara, 
Meteorul Brașov, Ș.S.E. Constanța, Ș.S.E. Piatra Neamț, iar la băieți 
vor participa formațiile Ș.S.E. Timișoara, Ș.S.E. Ploiești, Progresul Bucu
rești și Ș.S.E. Cluj.

TENIS DE MASĂ
FINALA CONCURSULUI 
CENTRELOR DE COPII

Aproape 60 de copii, fete și băieți între 9 și 14 ani, vor lua parte 
la finala pe țară a concursului centrelor de copii la tenis de masă. Com
petiția va avea loc vineri și sîmbătă la Tg. Mureș. Se desfășoară me
ciuri la probele pe echipe fete (6 formații) și băieți (8 formații) și simplu 
fete și băieți. Vor lua parte cei calificați din faza de zonă, ca și o serie 
de invitați {echipe și individual), de federația de specialitate.

Concursul se anunță interesant fiind vorba de promoția celor mai 
mici jucători de tenis de masă. Elementele care se vor evidenția vor 
urma o pregătire de o lună de zile în cadrul unei tabere organizate 
în timpul acestei vacanțe de vară a școlarilor.

HANDBAL
NOUTĂȚILE VIITORULUI

CAMPIONAT

Federația de specialitate a încheiat lucrările privind viitorul cam
pionat republican al categoriei A. A fost alcătuit regulamentul de 
disputare și programul jocurilor și au fost stabilite datele etapelor. Un 
buletin conținînd toate acestea, precum și diverse instrucțiuni, a fost 
expediat tuturor comisiilor regionale.

Analizînd sistemul de disputare folosit pînă acum și pe baza con
cluziilor trase, biroul federal a hotărît ca începînd cu competiția din 
anul 1965—1966 să se renunțe la turneul final la seria I. în consecință, 
echipa campioană va fi desemnată — cum e și normal — pe baza clasa
mentelor alcătuite după disputarea celor 18 etape. r

Campionatul la seria I și seria a Il-a masculine și serv; Il-a femi
nină va începe la 5 septembrie și va continua duminică ae duminică 
pînă la 31 octombrie, cînd se va încheia turul.

în mod excepțional, dat fiind faptul că reprezentativa feminină a 
țării noastre se va afla în pregătire pentru campionatul mondial din 
R.F.G., turul seriei I feminină va începe — în sală — la 19 decembrie 
și se va încheia la 20 februarie (returul se va desfășura normal, în aer 
liber, o dată cu celelalte serii).

în perioada septembrie — octombrie federația va organiza pentru 
echipele din seria I „Cupa de toamnă", în scopul de a le asigura totuși 
un program competițional.

Specialiști datori mișcării noastre sportive
(Urmare din pag. 1)

nici un ajutor din partea lor și, 
bineînțeles, nici sutele de copii 
care ar vrea poate să sară la înăl
țime, ca lolanda Balaș, sau să 
joace handbal, oa loan Mozer. 
Și prof. C. Ciontescu ar putea 
contribui — ținînd seama de pri
ceperea sa — la dezvoltarea atle
tismului în școlile hunedorene dar 
..dînsul este veșnic ocupat. Cu 

orice, în afară de atletism.
Și sînt numeroase exemplele de 

profesori, care limitîndu-se strict 
la orele de educație fizică (și a- 
ceasta pentru că trebuie să facă 
și ei ceva), uită de o serie întrea
gă de sarcini importante, cum ar 
fi : depistarea și îndrumarea ele
mentelor talentate, activitatea ob
ștească in cadrul asociațiilor spor
tive, inițierea unor centre de an
trenament, a unor cursuri de in

structori si arbitri etc. Chiar și în 
timpul verii, cînd copiii sînt li
beri și activitatea lor sportivă ai 
putea fi organizată în cadrul unor 
tabere, nu se face mai nimic, a- 
portul profesorilor fiind ca și ine
xistent. Să ne mai mire atunci că 
din Hunedoara nu apar campioni, 
nu se ridică performeri care să 
ducă sportul românesc pe cele 
mai înalte culmi ?

Credem că a venit timpul să 
fie ajutați să iasă din pasivitate 
acești specialiști în domeniul cul
turii fizice, care au rămas atît de 
datorț mișcării sportive din țara 
noastră, să fie întrebați cum jus
tifică prezența lor (chiar și didac
tică) in mijlocul colectivelor în 
care se află.

Poate că secția de învățămînt 
a Sfatului popular din Hunedoa
ra ne va da un răspuns în aceas
tă direcție.



OPINII

Campionul de ciclism- - 
sportiv complet!

in activitatea ciclistă se simte 
xi^voia unor prefaceri. Mai bine 
spus, a unor adaptări la o evoluție 
firească a lucrurilor. Aceasta este 
și semnificația recentei propuneri 
pe care a primit-o Uniunea Inter
națională de Ciclism și anume, a- 
ceea de a se remania formula 
campionatului mondial. După cum 
se știe, această competiție desem
nează, m fiecare an, campionul 
lumii prin+r-o întrecere pe circuit. 
Este greu de presupus că cei 170— 
180 km pot tria valorile și, deci, 
pot desemna pe cel mai bun ci
clist. Ținînd seamă de aceasta, s-a 
formulat ideea ca întrecerea pen
tru cîștigarea titlului de campion 
mondial să fie alcătuită din trei 
curse (e+ape) : contratimp indivi
dual, concurs pe circuit și o între
cere pe munte. Așadar, campionul 
mondial trebuie să-și dovedească 
aptitudinile în toate cele trei sec
toare importante ale ciclismului. 
Federația noastră a sprijinit, la 
Congresul U.C.I., acest punct de 
vedere.

Dacă așa stau lucrurile, atunci 
de ce să nu premergem acțiunea 
pe plan intern ? Am putea 
folosi acest răgaz pentru a-i 
obișnui pe alergătorii noștri cu for
mula de desfășurare preconizată. 
Și, în plus, argumentul cel mai im
portant pentru înființarea acestei 
competiții este acela că noi tre
buie, să formăm cicliști compleți, 
alergători care să aibă calități de 
sprinteri, șă meargă bine la con
tratimp și pe munte. Pentru aceas
ta, propunem federației noastre 
de ciclism să inițieze pentru anul 
1966 desfășurarea campionatului 
republican de ciclism pe trei eta
pe : circuit, fond pe munte și con
tratimp. Ele există, de fapt, în ca
lendarul compe+ițional și singurul 
lucru care rămîne de făcut este 
reunirea lor prin alcătuirea unu‘ 
clasament generai (formula de a- 
diționare a timpurilor realizate ni 
se pare cea mai bună) care să 
confere celui moi bun ciclist titlul 
de campion absolut de ciclism al 
țării. Pentru ca interesul cluburi
lor în participarea la aceste între
ceri să nu slăbească, o perioadă 
(de „tranziție") s-ar putea menține 
și titlurile separate de campioni pe 
probe, pentru ca, apoi, în ciclismul 
de șosea să nu existe decît un 
singur titlu. Acest lucru ar duce la 
o creștere considerabilă a valorii 
cicliștilor pentru faptul că ș-or 
crea obligația unei pregătiri multi- i 
laterale. în felul acesta s-ar atinge | 
și scopul de a se desemna drept 
campion al țării alergătorul cel I 
mai complet, cel mai îndreptățit să 
se mîndrească cu acest titlu. Cre- I 
dem că biroul federației de ci- ' 
clism va îmbrățișa această idee. i

HRISTACHE NAUM I

POPAS ÎN
(Urmare din pag. 1)

Duceți-vă la Ciungălara, acolo lucrează 
lxrigada a patra, cu cei mai mulți 
rxtrtivi. E o brigadă fruntașă.

ijungem la marginea unei tarlale 
ae orz. Se apropie de noi un om 
între două vîrste. Se recomandă.

— Radu Bîzu, brigadier.
— Am auzit că aveți mulți sportivi 

în brigadă.
Este adevărat. Echipele de fotbal 

și handbal ale brigăzii noastre au cîș
tigat întrecerile pe asociație din ca
drul Spartachiadei. Păcat că ați picat 
tocmai acum și nu vă putem arăta...

— Nu-i nimic, l-am întrerupt. Noi 
am venit să-i vedem pe sportivi cum 
luptă pe... frontul secerișului.

— Să știți că sînt băieți de ispravă. 
Și scoțînd un carnet din buzunar con
tinuă: „Vă rog să notați pe fotba
liștii Constantin Apostol și Ion Veron, 
pe jucătorul de tenis de masă Ale
xandra Vasile, pe șahistul Vasile Ve
ron... Sînt fruntași la toate muncile, 
la prășit, la cosit".

Ne-am luat rămas bun de la bine
voitorul nostru interlocutor și am ple
cat spre tarlalele de la Mal. Auzi
sem că acolo se află președintele 
cooperativei. Goneam cu motocicleta 
pe marginea holdelor unde cinci com
bine secerau. Ne oprim lîngă un om 
cu părul argintiu, care purta la sub
țioară: o servietă. Mergea spre aria

--- Noroc bun, ne adresăm omului 
cu servietă. Dorim să stăm de vorbă 
eu președintele.

-- Ați călcat cu stîngul. E la ma
gazie. Dar poate vă pot fi eu cu 
ceva de folos. Sînt contabilul coopera
tivei.

„Cupa balcanică"
RAPID—17 NANDORI TIRANA 3-1 (2-1)

Meci internațional la Arad

...Nici nu începuse bine meciul și... 
1—0 pentru Rapid : Jamaischi, interca- 
lîndu-se în linia de atac a echipei sale 
a șutat plasat, pe jos, de la vreo 15 m 
în dreapta portarului albanez Topi care 
surprins, nici nu a intervenit. Crono
metrai marca primul minut de joc. Oas
peții nu se descurajează, atacă cu 
mult aplomb, dar șuturile lor merg pe 
lîngă poartă și tot feroviarii măresc 
scorul: Dinu șutează prin surprindere 
de la 25 m și Topi este din nou în
vins: 2—0 în min. 13. Perechea de 
mijlocași a Rapidului, prezentă în atac 
ca și în apărare, e pe tot terenul și a 
reușit aseară o repriză (prima) de mare 
clasă. Dar imediat ce ea a slăbit, re
prezentanții Albaniei în „Cupa bal
canică" au știut să profite și Bukoviti 
se infiltrează în dispozitivul apărării 
rapidiste, îl păcălește pe Urziceanu și 
trimite balonul în poartă : 2—1.

Se părea că acesta va fi și rezultatul 
final, mai ales că la reluare Rapid 
greșește minge după minge. In special 
Năsturescu și Codreanu. Apoi Năstu-

Așa a fost înscris al doilea goi pentru echipa Rapid
Foto : T. Roibu

25 de jucători in
Analizînd comportarea jucătorilor 

din lotul reprezentativ în cele trei 
partide susținute pînă în prezent în 
preliminariile campionatului mondial, 
selecționerii au ajuns la concluzia că 
— în vederea unei comportări și mai 
bune în partidele retur cu selecționa
tele Cehoslovaciei, Turciei și Portu
galiei — Iotul trebuie lărgit cu o se
rie de jucători care au dat satisfacție 
în ultimele jocuri.

Astfel în momentul de față lotul 
reprezentativ cuprinde 25 de fotba
liști. Aceștia sînt :

CÎMPIE...
— Foarte bine. Și pe dv. doream 

să vă întîlnim. Cite familii are coope
rativa?

— 1289.
— Cîți sportivi sînt în aceste fa

milii? i-am zis în glumă.
— Trebuie să recunosc, ne răspunse 

zîmhind Dumitru Șerban, că am lip
suri în evidența contabilă a sporti
vilor. Vă pot spune însă că în avu
tul obștesc al cooperativei figurează 
un teren de fotbal, unul de handbal, 
o masă de tenis, precum și echipa
ment sportiv.

Facem o scurtă pauză. Privim aurul 
holdelor.

— Aveți o recoltă bogată.
— Da, răspunse prompt socotitorul 

cooperativei. La orz am depășit pla
nul cu 120%, la ovăz cu 50%, iar 
la griu am obținut pînă acum, în 
medie, peste 3 000 kg boabe la hec
tar... Asta înseamnă că valoarea zilei 
de muncă crește considerabil. După 
calcule, fondul de bază de 3.067.818 
va spori cu cel puțin 40—50%.

— Deci se va întări și baza mate
rială a asociației sportive.

— Bineînțeles. Am uitat să vă 
spun că am proiectat în curtea 
vechiului sediu al cooperativei o 
arenă de popice, că vom cumpăra 
materialele necesare amenajării unor 
terenuri de volei și baschet.

L-am lăsat pe contabil să-și con
tinue drumul și am plecat pe urmele 
lui Gheorghe Iancu. președintele co
operativei agricole de producție „Bel
șugul" din comuna Stîlpu. L-am gă
sit la magazie.

— Am stat de vorbă cu contabilul 
do. Ne-a informat și despre proiectele 
cooperativei pe linie de sport. 

rescu este înlocuit cu Kraus și, începe 
„festivalul Kraus" : mai întîi bară (min. 
61), apoi scapă singur dar trage para
lel cu poarta goală (min. 67), întârzie 
să șuteze (min. 76) și, în sfîrșit trece 
de toți apărătorii, dar... (min. 83).

Iar atunci cînd toată lumea se pre
gătea de plecare, în min. 90, Codreanu 
este faultat în careu și Ionescu trans
formă: 3—1. In urma acestei victorii, 
Rapid a revenit pe primul loc în 
seria sa.

In lipsa arbitrului delegat (din Tur
cia), partida a fost condusă (cu greșeli, 
niai ales în repriza a doua) de I. 
Pișcarac-București.

RAPID : Urziceanu, Lupescu, Motroc, 
C. Dan, Macri, Dinu, Jamaischi, Năs
turescu (min. 57 Kraus), Ionescu, O- 
blemenco, Codreanu.

17 NANDORI: Topi, Sărăci, Halili, 
Kasmi, Mana, BylyTcu, Xhacka, Buko
viti, Bytyci, Hiko, Ishka.

M. TUDORAN

lotul reprezentativ
PORTARI : Haidu, Andrei, Io

nescu.
FUNDAȘI : Popa, Marcu, Nnnweil- 

ler III, C. Dan, Greavu, Hăimăgeanu, 
Solomon, Dumitru Nicolae.

MIJLOCAȘI: Ghergheli, D. Po
pescu, Iancu. Georgescu, Jamaischi.

ÎNAINTAȘI : Pîrcălab, Ivansuc, 
Badea, Sasu, Mateianu, Adam, Sorin 
Avram, Creiniceanu și Nunweiller VI.

După o scurtă pregătire comună, 
selecționabilii își vor relua locarilc în 
echipele lor de club în vederea re
luării campionatului la 15 august.

— Cred că nu a putut să vă spună 
chiar tot ce, plănuițn. De-abia aseară 
am hotărât ca la vechiul sediu al coope
rativei să amenajăm, pînă la 23 Au
gust, un club pe care să-l utilăm cu 
tot ce este necesar. Vrem să cum
părăm, maiouri, chiloți și echipament 
pentru echipele de volei, trîntă și po
pice. Mai avem noi și alte planuri. 
De aceea vă invităm să ne faceți o 
vizită la toamnă cînd vom număra...

Spor Ia muncă, promoția 1985!
(Urmare din pag. 1)

viitorului loc de muncă, se ține mai 
întîi seama de media absolventului, 
de necesitățile Ministerului învăță- 
mîntului și ale organelor sportive cen
trale și... de problemele familiale. 
Romeo și Agneta Radoslav s-au că
sătorit în Institut. Cei doi soți — ei 
bun atlet, ea gimnastă talentată — 
sînt repartizați, cum e și firesc îm
preună. Romeo la Ș.S.E. Bacău, iar 
Agneta la Școala medie nr. 8 din 
același oraș. Sava, „șeful promoției" 
va lucra la toamnă la Școala medie 
nr. 29, iar Alexandru Popescu la 
Ș.S.E. 11 din București. Florin Giu- 
glescu a ales comuna Corbeanca din 
regiunea București, iar Maria Tiron 
— orașul Oltenița. Aurora Tecleanu 
s-a înapoiat pc meleagurile natale și 
va lucra ca metodistă pentru jocuri 
sportive la consiliul regional UCFS 
Suceava. Era fericită, entuziastă ca 
toți colegii ei.

Peste cîtva timp îi vom întîlni pe 
noii absolvenți ai I.C.F.-uIui la noile 
lor locuri de muncă. La catedra Școlii 
elementare dintr-o comună din apro

ll.T.A.—Auibau Magdeburg 3-2 (1-0)
ARAD, 14 (prin telefon). — Azi s-a 

desfășurat în localitate întâlnirea inter
națională de fotbal dintre formațiile 
U.T.A. și Aufbau Magdeburg. Jocul 
a plăcut publicului spectator datorită 
numeroaselor faze interesante create 
la ambele porți.

Textiliștii au dominat mai mult, au 
meritat cu prisosință victoria, dar au 
și ratat mult prin Donciu (min. 13 
și 37), Varga (min. 18), Comisar (min. 
32), Jack (min. 52), Mețcas (min. 84).

Cele cinci goluri ale partidei au fost 
înscrise, în ordine, de Chivu (min. 43), 
Ruhloff (min. 49), Eckardt (min. 71),

Antrenorul Ion Zaharia și devii lui...
După terminarea finalei campiona

telor universitare la fotbal, am stat de 
vorbă cu antrenorul echipei cîștigă- 
toare, Știința Calați, Ion Zaharia. Mo
dest, emoționat, fostul jucător al Pe
trolului a refuzat să facă mărturisiri.

— Știți, nu sînteți prunul care îmi 
cere să fac declarații presei. Totdea
una m-am ferit de gazetari. Doresc 
ca rezultatele muncii mele să vorbea
scă...

Antrenorul Ion Zaharia a venit la 
Știința Galați în primăvara anului 
1964. înaintea returului, echipa se afla 
pe ultimul loc, la șapte puncte dife
rență față de penultima clasată. O 
situație grea, care cerea rezolvarea 
multor probleme. Tînărul antrenor Ion 
Zaharia (in 1959, pe cînd încă juca 
la Petrolul, a absolvit școala de an
trenori), munciră cu perseverență, a 
insuflat componenților echipei, încre
dere în forțele proprii, a căutat să 
creeze un adevărat colectiv, reușind 
ca la terminarea campionatului, forma
ția Știința Galați să fie salvată de re
trogradare. Noul campionat 1964—1965 
a însemnat pentru antrenor și echipă 
un an de muncă susținută, în care 
rezultatele au început să se vadă. In 
locul unor elemente necorespunzătoare, 
au fost promovați 7 tineri din forma
ția de juniori a Științei Galați, fina
listă în ediția de anul trecut a cam
pionatului republican. In retur, Știința 
Galați nu a mai gustat din cupa amă
răciunii (eterna amenințare cu retro
gradarea) terminînd pe locul 5. Prilei 
de bucurie și satisfacții...

Toți jucătorii sînt studenți în cadrul 
Institutului politehnic și Institutului 
pedagogic. Lor trebuie să-l adăugăm și 
pe antrenorul Zaharia, student în anul 
l la Facultatea ele chimie.

Iată -lotul: portari: Enache, Manta, 
fundași: Pascu, Nicolae, Cristian, An
tonescu, Dima, Coman, mijlocași: Io

bobocii, adică atunci cînd vom cu
noaște toate veniturile noastre.

Am primit cu dragă inimă incitația. 
La despărțire am întrebat-

— Ce angajamente și-au luat mem
brii cooperativei în cinstea celui de 
al TV-lea Congres al partidului.

— Trei angajamente: să dăm re
colte bogate, să primim calificativul 
„foarte bine" în campania secerișului 
și să efectuăm la timp arăturile de 
toamnă.

pierea Brașovului, la școala medie 
din Bacău, la școala sportivă din 
București sau la Institutul pedagogic 
din Pitești. îi vom întîlni pe acești 
tineri dornici să împărtășească elevi
lor lor cele învățate pe băncile Insti
tutului. Vor întîmpina, poate, și unele 
greutăți. Inerente fiecărui început. Dar 
pregătirea lor (mărturie ne stau me
diile excelente cu care au terminat) 
și entuziasmul tineresc vor învinge. 
Va veni și ajutorul colegilor cu mai 
multă experiență și sarcinile cu sigu
ranță că vor fi îndeplinite. De fapt, 
aceasta este ceea ce așteptăm de Ia 
noua promoție.

Acum, la cîteva zile după despăr
țirea de Institut cînd gîndurile lor 
se îndreaptă spre locurile unde vor 
munci în viitor, le dorim tuturor 
multe succese, spor la muncă. Sîntem 
încredințați că promoția 1965, a In
stitutului de Cultură Fizică va fi la 
înălțime, că din mîinile acestor tineri 
profesori și antrenori se vor ridica 
sportivii fruntași de mîine, campionii 
care să ne reprezinte cu cinste în 
marile competiții.

Mețcas (min. 75) și Cernega (min. 84).
Arbitrai Aurel Pop (Oradea) a con

dus următoarele formații:
U.T.A. : Weichelt (Pop) — Birău, Ba- 

coș, Schiopu, Czako II — Comisar, 
Axente (Cernega) — Me(eas (Axente). 
Varga (Mețcas), Donciu (Jack), Chivu.

AUFBAU : Moldenhauer — Wiede
mann, Fronczek (Eckardt), Retschlag, 
Kubisch — Ruhloff, Heuer — Hirsch- 
mann, Walter, Seguin, Klingbiel.

ȘT. IACOB — coresp.

nescu, lacob, înaintași: Găiruiru, Coio- 
caru, Neagu, Stănculescu, Balcangiu. 
llulfan.

Cel mai în vîrstă: mijlocașul lacob 
(25 ani).

Cel mai tînăr: fundașul central Ni
colae (17 ani).

Cel mai perseverent: mijlocașul Io
nescu, căpitanul echipei.

Cel mai bun la învățătură: fundașul 
Pascu (anul IV Mecanică, numai nota 
de 10).

Cel mai eficace: înaintașul central 
Neagu (selecționat în lotul VEFA — 
1965 și golgeter al seriei I din cate
goria B).

Media de vîrstă: 21 de ani — cea 
mai tînără formație din seria I a ca
tegoriei B.

Pentru viitor, formația Știința Ga
lați și antrenorul ei și-au propus o 
comportare cît mai bună în catego
ria B, îmbunătățirea calității jocului 
printr-o pregătire atentă, conformă cu 
cerințele fotbalului modern

ii dorim succes.

GH. CIORANU

PRONOSPORT
PRONOSTICUL DR. MIRCEA LUCA 
PENTRU CONCURSUL DE DUMINICA

Duminică 17 iulie a.c. are loc prima 
etapă a Cupei de Vară și toate cele 12 
întîlniri ale ei sînt incluse în programul 
concursului Pronosport.

Pentru aceasta am cerut pronosticul 
doctorului Mircea Luca, fost stoper la 
Știința Cluj, în prezent făcînd parte din 
conducerea aceleiași echipe. Fiind un 
pasionat jucător l»a Pronosport, amabil 
ca întotdeauna ne-a indicat următorul
pronostic •
Textila Buhuși — Dinamo Bacău 2 
C.F.R. Pașcani — Ceahlăul P. Neamț 1 
Rapid Mizil — Poiana Cîmpina 2
Flacăra Moreni — Met. Tîrgoviște 1 2 
Faianța Sighiș. — C.S.M. Sibiu ’ 2
Textila SI’. Gheorghe — Gaz metan X 2 
Metalul Huned. — Jiul Petrila 2
Minerul Deva — Minerul Lupeni X 2 
Arieșul Turda — Industria sir mei 1 2
A. S. Aiud — Clujeana 2
C.F.R. Arad — Vagonul Arad 1 2
Electromotor Timiș. — C.S.M. Reșița 2

O Este bine de știut că și în conce
diul de odihnă se pot obține premii de 
valoare. Cum ? Participînd în continua
re la sistemul preferat. în anii trecuți 
numeroși participant! care se aflau în 
concediu, la munte sau la mare, eu 
cîștigat la agențiile Loto-Pronosport. Din
tre aceștia amintim pe participantul 
Stancu Ștefan care jucind la Poiana Ța
pului b cîștigat 80.673 lei la Pronoexpres 
și pe participanta Lupeanu Maria tot 
din București, care aflîndu-se la Eforie 
Nord, a cîștigat un autoturism la Loz 
£n plic.

Deci... la munte sau le mare, nu ui
tați sistemul preferat.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres din 14 iulie 

1965. au fost extrase din urnă următoa
rele numere :

29 16 44 38 2 5
Numere de rezervă : 3 17
Fond de premii: 847.290 lei din care 

203.760 lei report categoria I.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 21 iulie 1965 în București.
Premiul de 25.000 lei de la categoria a

II- a, concursul nr. 27 din 7 iulie 1965. a 
revenit participantei Teodor Elena din 
Timișoara

LOTO

Premiile întregi si sferturi de la tra-* 
gerea Loto din 9 iulie 1965 :

Premiul Suolimentar I : 2 variante a 
28.463 lei și 6 variante a 7.115 Iei : Pre- , 
miul suplimentar II : 9 variante a 6.176 
lei și 11 variante a 1.544 lei; Categoria I : 
6 variante a 9.364 lei și 7 variante a 2.341 
lei ; Categoria a Il-a : 25 variante a 2.460 
lei și 18 variante a 615 lei ; Categoria a
III- a : 14 variante a 3.976 lei și 17 varian
te a 994 lei ; Categoria a IV-a : 45 va
riante a 1.273 lei și 48 variante a 318 lei : 
Categoria a V-a : 115 variante a 529 lei si 
88 variante a 132 lei ; Categoria a Vl-a : 
79 variante a 776 lei și 58 variante a 194 
lei ; Categoria a Vll-a : 103 variante a 
558 lei si 108 variante a 139 lei : Catego
ria a VIII-a : 137 variante a 405 lei si 
168 variante a 101 lei.

a Tragerea Loto de mîine, vineri. 16 
iulie a. c., va avea loc la Eforie Nord.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport
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ATENA

CALEIDOSCOP

.„Criteriul european 
de junwi“ la tenis de masă 

întrecerile pe echipe ale celor 
mai buni juniori de tenis de ma
să de pe continent s-au terminat 
cu victoriile formațiilor U.R.S.S. 
(la băieți) și Suediei (la fete). Re
zultate : echipe băieți, semifinaie• 
Cehoslovacia—Suedia 5—4, Uniu
nea Sovietică—Iugoslavia 5—3, fi
nala : Uniunea Sovietică (Varda
nian, Gromozkov, Sarkarian)—Ce
hoslovacia (Hylsky, Remeș, Dvo
rak) 5—0 ; echipe fete, semifina
le : Suedia—R.D. Germană 3—2, 
R.F. Germană (Kruger, Lang)— 
Uniunea Sovietică (Balaișitc, Ani
simova) 3—2, finala : Suedia
(Rundstrom, Johansson)—R. F.
Germană 3—0. Echipa noastră fe
minină s-a clasat pe locul III în 
grupa D, după R.F. Germană și 
Ungaria și înaintea Poloniei. La 
băieți, tot în grupa D, formația 
română a ocupat locul al Il-lea 
după Uniunea Sovietică și înain
tea R.F. Germane, Belgiei și Lu
xemburgului. în ultimul meci : 
România—Belgia 5—0 .

Iată și primele rezultate înre
gistrate la proba de dublu mixt : 
tur preliminar : Crișan, Dumitriu 
—Dufour, Bardet (Franța) 2—0 
(14, 12), turul I : Pauknerova,
Dvorak (Cehoslovacia)—Crișan, 

Dumitriu 2—0, Ivan, Păun—Chris
tensen, Petersen (Danemarca) 2—1 
(—15, 17, 22). Au început meciu
rile și în celelalte probe indivi
duale.

La Balcaniada de tenis

România- Turcia 3 0
Marti seara au continuat pe te

renurile Tennis Club din capita
la Greciei meciurile din cadrul 
celei de a Vl-a ediții a Balcania
dei. în fata a 1.500 de spectatori, 
reprezentativa țării noastre a ob
ținut o victorie confortabilă în 
dauna formației Turciei, cu sco
rul de 3—0 : Țiriac—Balaz 6—2, 
6—2, 6—2, Mărmureanu—Ozgii- 
rel 6—1, 6—1, 6—1, Țiriac, C. 
Năstase—Bari, Balaz 6—1, 6—1, 
6—1. Partidele, care s-au încheiat 
la ora 2 noaptea, s-au desfășurat 
tot timpul sub semnul unei evi
dente superiorități a sportivilor 
români.

într-o altă partidă, Iugoslavia 
a învins Grecia cu 3—0 : Pilici— 
Kalogheropulos 6—3, 4—6, 6—4, 
6—-1, Iovanovici—Gavrilidis 6—8, 
6—1, 6—1. 6—0, Iovanovici, Pilici 
—Gavrilidis, Purpuras 6—0, 6—0, 
6—3.

Miercuri, noaptea tîrziu, au în
ceput meciurile România—Iugosla
via și Bulgaria—Turcia.

Joi sînt programate întîlnirile 
România—Grecia și Iugoslavia— 
Bulgaria.

Situația in preliminariile 
campionatului mondial feminin 

de handbal in 1
La ora actuală, atenția federațiilor 

de handbal din străinătate, ca și a fo
rului nostru de specialitate, este con
centrată asupra pregătirilor pentru 
campionatul mondial feminin din no
iembrie 1965. 13 din cele 15 țări în
scrise sînt angrenate în jocuri prelimi
nare, pentru desemnarea celor 6 echipe 
finaliste, alături de România și R.F.G., 
calificate direct.

Preliminariile sînt în curs de desfă
șurare. Se cunoaște însă prima repre
zentativă feminină calificată pentru tur
neul final: U.R.S.S., care a cîștigat și 
meciul retur cu Olanda, disputat du
minică la Amersfort. Scor: 15—4, la 
pauză 9—1 (în tur: 19—6). De aseme
nea, Norvegia a reușit să învingă din 
nou Suedia, la Levanger, cu 8—7, după 
ce obținuse victoria și în deplasare 
(cu 7—6); dar pentru calificare mai are 
de susținut un dublu examen cu Polo
nia. In sfîrșit, al treilea joc preliminar 
(tur-retur), care trebuie disputat pînă 
în august, este Ungaria—R.D. Germană. 
La Tata, Ungaria a cîștigat, cum se știe, 
cu 8—6. Duminică 18 iulie însă, la 
Schwerin, șansele la victorie sînt de 
partea echipei R.D.G., care poate rea
liza o diferență mai mare de goluri 
și o dată cu ea și calificarea.

Celelalte trei partide (Danemarca— 
Islanda, Iugoslavia—S.U.A. și Ceho
slovacia—Japonia) urmează să se dis
pute pînă la 1 noiembrie.

FEDERAȚIA engleză 
de fotbal a decis să nu 
mai autorizeze transmi
sia directă a meciuri
lor la televiziune, cu 
excepția finalei „Cupei

Angliei". Veniturile ce 
reveneau federației din 
aceste transmisii sînt — 
după calculele conducă
torilor financiari ai fo
rului fotbalistic englez

— mult mai mici decît 
pierderile cauzate de 
scăderea numărului 
spectatorilor. Jocurile 
turneului final al C.M, 
din 1966 vor fi totuși 
transmise. "

FAIMOASA echipă de baschet „Harlem Globe Trotters" ue află din nou îk ■ r 
turneu în Europa. Evoluînd recent la Bologna, Harlem și-a completat progra
mul cu demonstrații de gimnastică, avînd ca protagonistă pe ex-campioana 
olimpică Eva Bosakova.

GELOȘI pe succesele concetățenilor 
lor de la Inter, conducătorii echipei 
de fotbal A. C. Milan își întăresc 
simțitor echipa pentru viitorul se
zon. Ei au achiziționat, pentru în-

DE LA PRIMA edi
ție (Atena 1896) si pînă 
în 1924, tenisul a figu
rat în programul Jocu
rilor Olimpice. După 40

de ani de absentă, me
xicanii vor să reintro
ducă „sportul alb" în 
rîndul sporturilor olim
pice. Ei depun eforturi

ceput, trei mari vedete care au jucat 
în sezonul trecut în alte echipe din 
Italia : Schnellinger, Sormani si An- 
gelillo, toți de la A. S. Roma.

pentru ca tenisul să fi
gureze la Mexico-City 
ca sport facultativ. Nu
meroase federații na^ 
ționale de tenis susțin 
acest deziderat.

înaintea ultimei runde a turneului de șah de la Briansk
în runda a X-a (penultima) a tur

neului feminin de șah de la Briansk, 
Alexandra Nicolau a terminat remiză 
partidă cu Kislova. Tot remize s-au 
încheiat jocurile Eretova-Asenova, Bo
risenko—Kazmina. Alte rezultate: La-

zarevici—Jurczinska 1—0, Kozlovskaia— 
Karakas 1—0, Filanovska—Ranniku 
0—1. în clasament, conduc Alexandra 
Nicolau și Valentina Kozlovskaia cu 
cîte 7'/2 puncte urmate de Ranniku 
(7 p).

DIN PRESA STRĂINĂ:

„Antrenamentul modern în fotbal“

kicker

CAMPIONATUL individual de gim
nastică feminină al U.R.S.S. s-a în
cheiat cu victoria Polinei Astahova 
(29 de ani), care a cîștigat și titlu
rile la paralele și sol. La celelalte

aparate s-au impus cîteva concu
rente foarte tinere : Natașa Kucin- 
skaia (16 ani) a obținut cea mai mare 
notă din concurs (la bîrnă), iar Ele
na Volcețkaia — la sărituri.

RUGBISTUL englez John Adey, în vîrstă de 21 de ani. și-a făcut un debut 
mai mult decît promițător în atletism. După numai patru săptămîni de antre
nament (cel puțin așa declară antrenorul său), Adey a cîștigat proba de 440 y. 
din cadrul campionatelor regionale cu rezultatul de 48 de secunde. Calitățile 
fizice excepționale ale tînărului rugbist îi fac pe specialiști să 4 considere un 
candidat serios la medalia de aur olimpică pentru proba de 400 m.

„de extremă urgență" 
pentru buna desfășura
re a lucrărilor.

de organizare a J.O. de 
la Grenoble. Legea pre
vede aplicarea unor ex
proprieri considerate

CROSUL CELOR SUB 6 ANI ! Primul cros din R.P. Ungară fără... pârtiei- 
pan ții pe care ne-am obișnuit să-i vedem. Locul lor a fost luat de micuții

ADUNAREA Naționa
lă Franceză a votat un 
proiect de lege menit 
să accelereze lucrările

„sportivi", iar ei dovedesc cu adevărat alură de sportivi și cine știe dacă 
printre aceștia nu se găsesc viitori campioni !...

CEL MAI scurt meci de box tele
vizat nu este totuși cel disputat re
cent între Cassius Clay și Liston. în
cheiat după 60 de secunde de luptă. 
Alți telespectatori s-au păcălit și 
mai... tare. La 9 noiembrie anul tre

cut, la Syracusa (S.U.A.) meciul din
tre Mike John și Charles Powell a 
luat sfirșit după... 47 de secunde, timp 
în care sînt socotite și cele 10 se
cunde care au consfințit victoria prin 
k.o. a primului.

UN NOU joc : camping-tenis. Un cercetător biochimist din R. P. Ungară 
a alcătuit un nou joc pentru camping, care este de fapt o combinație a 
3 jocuri : tenis de cîmp, volei și tenis de masă. Este un joc simplu st accesi
bil, recomandat în special pentru excursioniști și turiști, fiind necesare numai 
rachete, o plasă, o minge și semne de marcare. Jocul poate fi practicat ori
unde pe un teren de 10x4 m, de 2 sau 4 persoane.

Revista de specialitate „KICKER" 
(R.F.G.) publică un articol aii fos
tului antrenor principal al repre
zentativei de fotbal al R. F. Ger
mane, Sepp Herberger, intitulai 
„ANTRENAMENTUL MODERN ÎN 
FOTBAL". Publicăm cîteva frag
mente din acest articol.

„Ca și In celelalte sporturi, și In 
fotbal echipele se întrec pentru a 
obține victoria. Dar, esențialul con
stă în felul cum se obține victoria. 
Numai cu un stil perfect, victoria ne 
aduce o deplină satisfacție. Ce se în
țelege printr-un stil perfect ? In pri
mul rînd, frumusețea pe care (i-o 
poate oieri fotbalul și jocul cu o 
concepție clară. Fotbalul trebuie ju
cat azi în viteză, în forță, cu un atac 
impetuos, cu acțiuni care să pornea
scă din mijlocul terenului, folosind 
pasele lungi șutate și trasul la poartă 
din orice poziție.

Dar, pentru a ajunge la un aseme
nea joc trebuie să pregătești jucători 
cu o mare măiestrie : să stăpînească 
perfect controlul balonului, driblin
gul, fentele surprinzătoare. Măiestria 
individuală — plăcută la ochi, efica
citatea unui jucător, uneori hotărîtoa- 
re în scopul pe care-1 urmărim In
tr-un meci, nu exclude jocul colectiv. 
Cu individualități de seamă, victoria
se obține cu mult mai ușor decît 
atunci cinci lipsește măiestria și, deci, 
ea trebuie compensată cu un surplus 
de energie.

Performanta în fotbal se obține nu
mai atunci cînd atacul se ridică dea
supra valorii apărării adverse, cînd 
se folosește un sistem de țoc adec
vat calităților și lipsurilor propriei 
formații, cînd se joacă Intr-un ritm 
rapid în tot timpul partidei.

Experiența șl cunoștințele ne per
mit să știm ce avem de tăcut în ela
borarea programului de antrenament.

Să muncim mult cu echipele de 
club care constituie baza creșterii și 
promovării jucătorilor. Să creăm 
echipe cu înaintări bune și apărări 
la fel de bune. în pregătirea echipe
lor și a jucătorilor să nu uităm ur
mătoarele aspecte :

1. Să ne străduim să aducem tn 
același timp pe jucători într-o formă 
maximă.

2. Să lucrăm pentru omogenizarea 
echipei.

3. Fiecare jucător trebuie să fie în
zestrat cu viteză, forță și rezistentă.

Dar, In afară de toate acestea, în 
centrul atenției antrenorilor trebuie 
să stea exercițiul permanent cu min
gea — condiție esențială pentru ri
dicarea tehnicii individuale.

Consider că atît pregătirea tehnică, 
tactică cit și cea fizică se fac simul
tan, atunci cînd se lucrează în per
manență cu mingea. La siîrșitul lec
ției de tehnică sau tactică de joc, pro
gramul de antrenament trebuie să se 
încheie cu exerciții fizice. Pregătirea 
fizică reprezintă în fotbalul modern o 
condiție esențială. Degeaba vorbim de 
măiestrie, tehnică, de maturitate tac
tică, dacă jucătorilor le lipsește vi
teza de joc, rezistența. Un jucător 
fără condiție fizică este la fel ca un 
motor fără benzină...

Pregătirea fotbaliștilor trebuie să 
fie împărțită în trei categorii de vîr- 
stă : juniori între 14 și 16 ani, juniori 
între 16 și 18 ani și seniori. Cu co
piii pînă la 16 ani, vom lucra exclu
siv pentru ridicarea tehnicii indivi
duale, pentru că deprinderile corecte 
însușite la această vîrstă vor rămlne 
neschimbate. Apoi, cu cei pînă la

PRECIZĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU TUR
NEUL FINAL AL CAMPIONATULUI 

MONDIAL DE FOTBAL

Dr. H. Kaeser, secretar general al 
federației internaționale de fotba) 
(F.I.F.A.), însoțit de Dennis Fellows, 
secretar al federației engleze de spe
cialitate, au început vizita lor la prin
cipalele stadioane din Anglia care vor 
găzdui meciurile din cadrul turneului 
final al campionatului mondial de 
fotbal. După ce au vizitat instalațiile 
stadioanelor londoneze, Wembley și 
White City, dr. Kaeser a ținut o con
ferință de presă. El a precizat că sis
temul „capilor de serie" va fi utilizat 
în alcătuirea grupelor turneului final, 
în linii mari — a spus el, grupele vor 
fi formate judicios. De exemplu, cele 
4 echipe sud-americane nu vor fi re
partizate în aceeași grupă. Pe de altă 
parte, tara gazdă, Anglia, și dețină
toarea cupei Julet Rimet, reprezenta- 

18 ani vom face deja jocuri-școală cu 
diferite scheme tactice, punînd accen
tul pe dezvoltarea fizică generală. 
tn jocuriie-școală vom insista asu
pra importantei startului la balon. 
Vom exemplifica practic cit de im
portant este startul pentru a ajunge 
în posesia mingii. O minge pierdută 
înseamnă a da posibilitate adversa
rului să dezlănțuiască un atac.

Un principiu tacric spune că supe
rioritatea fată de adversar se impune 
în momentul în care ești în posesia 
mingii. Noi insistăm pentru formarea 
așa-ziselor cupluri în atac și apărare. 
Aceste cupluri au sarcina să conducă 
balonul, să aibă un plasament cit 
mai adecvat și să se demarce de ad
versar.

In lecțiile practice vom exersa, de 
pildă, cu un cuplu de atacanți contra 
unui fundaș. Firește, misiunea ata- 
canților, chiar cu un singur adversar, 
este mai dificilă și de aceea deprin
derea trebuie formată la antrenament, 
tn joc se ivesc deseori asemenea si
tuații și nu o dată rămlnem mirați 
cînd se ratează. Da, se ratează, pen
tru că Ia antrenamente nu se exer
sează faze care survin în timpul jo
cului".

-V 
?-țf.

tiva Braziliei, nu vor juca în aceeași 
grupă. în continuarea conferinței de 
presă, Dennis Fellows a anunțat că 
vînzarea biletelor de intrare pentru 
turneul final decurge satisfăcător.

TNTÎLNIREA DE ȘAH DINTRE 
U.R.S.S. Șl IUGOSLAVIA

La Vrnjacka Banja a continuat me
ciul internațional de șah dintre echi 
pele selecționate ale U.R.S.S. și Iugo 
slaviei. După disputarea partidelor 
din cea de-a 5-a rundă, scorul este de 
32*/2—17'/2 în favoarea echipei so
vietice (2O'/2—91/, la seniori, 6‘/2—3‘/a 
la senioare și 5*/2—4*/2 la juniori) 
Iată rezultatele partidelor întrerupte

SUPORTERII lui Ben
fica au deschis o listă 
de subscripție, cu sco
pul de a oferi echipei 
favorite o cupă identică

cu aceea decernată de 
ziarul „l’Equipe" cîști- 
gătoarei ..Cupei campio
nilor europeni" la fot
bal. Pentru suporterii

IN TIMPUL unui concurs de tenis, jucătorul Venezuelan Fernando Mendez, 
nemulțumit de decizia arbitrului, a aruncat supărat mingea în tribune, lovind 
o tînără spectatoare. Lovitura a fost destul de serioasă și a necesitat inter
venția unui medic. Consternat, Mendez s-a grăbit să ceară scuze victimei, 
care i le-a acordat deîndată. Epilog : peste cîteva săptămîni s-a celebrat căsă
toria tenismanului cu spectatoarea, iar martori le-au fost... medicul și arbitrul. 
La căsătorie Mendez a declarat „Deși eram peste măsură de enervat, am exe
cutat atunci cea mal inspirată lovitură din cariera mea sportivă".

ÎN ORAȘUL australian Ellice 
Springs se dispută în fiecare an Re
gata Henley-Todd. Nu este însă 
vorba de un concurs de canotaj. La 
start se prezintă, într-adevăr. echi
paje de 8+1, dar bărcile sînt fără 
fund și fără vîsle. La semnalul star- 
terului, fiecare echipaj își ia barca 
în spate și aleargă cu ea prin mîlul

NOU RECORD MONDIAL LA 10000 m. /
Cu ocazia concursului atletic in

ternational desfășurat la Oslo, cunos
cutul atlet Ron Clarke a stabilit un 
nou record mondial în proba de 
10.000 m: 27:39,4 (v.r. 28:14,0). în 

din rundele a 4-a și a 5-a : Stein — 
Cirici 1—0; Nedelkovici — Volpert 
remiză,- Janosevici — Taimanov re
miză ; Volpert — Stadler remiză ,- 
Planici — Grigorian 1—0. Dintre par
tidele cuprinse în ultima rundă se 
remarcă : Matulovici — Stein ,- Gligo- 
rici — Spasski i Matanovici — Korci- 
noi; Taimanov — Cirici și Zatulov- 
skaia — Nedelkovici

RECORD MONDIAL LA HALTERE
Cu prilejul unui concurs de haltere, 

desfășurat în orașul Ufa, sportivul so
vietic de categorie „semimijlocie* 
Viaceslav Kozlov a depășit recordul 

portughezi. Benfica este 
învingătoarea morală a 
dramaticei finale de pe 
„San Siro“.

din albia rîului Ellice. După nenu
mărate căzături în noroi, echipajele 
trec linia de sosire, cîștigătorii pri
mesc o frumoasă cupă de argint, iar 
căpitanul echipajului învingător este 
purtat în triumf, prin tot orașul. în- 
tr-un... butoi. Halal concurs... spor
tiv l

același timp, el a modificat și recor
dul mondial în proba de 6 mile 
(26:47,0),

(Agerpres)

mondial la stilul „împins*, realizînd 
149 kg. Recordul mondial oficial este 
de 148 kg și aparține aceluiași halte
rofil.

IRINA PRESS 10,5 PE 80 MG

Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat la Kiev, Irina Press 
a egalat recordul unional în proba de 
80 m garduri, parcurgînd această dis
tanță în 10,5. Recordul aparține tot 
Irinei Press și fusese stabilit anul tre
cut la Kiev.

BASCHETBALIȘTII DE LA REAL 
MADRID, ÎNVINȘI LA SAO PAULO

în cadrul turneului pe care-I între
prinde în America de Sud, echipa de 
baschet, Real Madrid a jucat la Sao 
Paulo cu formația Corinthians.

Baschetbaliștii brazilieni au cîștigat 
partida cu 118-109 (69-53).
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