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Azi au loc optimile de finala ale „Cupei României", lată programul complet : CLUJ : 
A. S. Aiud - Crișul ; BRAȘOV : Cimentul Medgidia - U. T. A.; HUNEDOARA : Clujeana — Steagul 
r°tuĂ : ȘodaOcna Mu,l'e? ~ Steaua ; BUCUREȘTI : Metalul Plopeni - Farul ; BAC- _.

m-r1- -n «... -• ’ ■' * ~ Universitatea Cluj — DinamoC.S.M.S. — Rapid ; PITEȘTI : Petrolul - SiderurgistuT; MEDIAȘ : 
București.

Meciul de azi de la Dinamo 
(ora > 16,30), dintre Metalul Plo- 
peni și Farul Constanta, se a- 

Lgunță a îi interesant mai ales 
că formația metahirgistă, aliată 
actualmente pe primul loc în 
seria I a campionatului regiu
nii Ploiești, a trecut de 5 ad
versari pentru a ajunge în 
„optimi". Astfel, a întrecut cu 
3-0 pe Textila Pucioasa,

2-1 pe Electrica Fieni din ca
tegoria C, a eliminat două e- 
chipe din „B" (1-0 cu Flacăra 
Moreni și 2-0 cu Metalul Tîr- 
goviște) și a spulberat șansele 
formației de categoria A, Di
namo Pitești (anul trecut pre
zentă în finala competiției ală
turi de Universitatea Cluj), in- 
vingînd-o cu 1-0. Fără îndoială 
s;nt performanțe mai mult de- 
cît valoroase pentru formația 
antrenată de Emil Avasili- 
chioaie. Echipa probabilă : Torz 
— Jinga, Giurgiuveanu, Ce- 
poîschi, Fiuza — Pana: t-pș m. 
Drăgan — Gheorqhîță, Draa- 
nea, Ba bone, G. Marin.

Dar Farul ? In etapa ante
rioară, Farul a învins cu 3-0 
pe Foresta Fălticeni. V. Măr- 
dărescu, antrenorul formației 
constănțene, a anunțat că va 
folosi echipa din repriza a doua 
a meciului cu Steagul roșu, a- 
dică: Manciu — Pleșa, Tîl-

vescu, Costin, Gref — Mareș, 
Koszka — Ologu, Manolache, 
Iancu, Kallo.

Partida va fi condusă de ar
bitrii C. Bărbulescu — la cen
tru, D. Ciotoiu și N. Cretu — 
la tușă, toți din București.

Amintim cu acest prilej li
nele modificări aduse regula
mentului _ Cupei Astfel, a-
tunej cînd jocurile se distrată 
în localități 1 
de astăzi) in 
egal și după 
califica pentru 
re echipa de 
oară. Dacă ce 
sînt din aceea 
ciul se va re 
de opt zile ; 
sau pe altul In cazul unei 
egalități, după prelungiri, 
va califica echipa cea mai 
nară, vîrsta socotind u-se 
ani, luni, zile.

modif

caz
se va

Trei zile pină la marea finala

Meciul de volei Rapid—Dinamo 
la egalitate de... pronosticuri!

la viitoarele performanțe

Adrian Qagea și-n realizat cu 
16,~)8 m cea mai buită perfor- 
munfă la aruncarea greutății.

Foto: R. Vilara

După o etapă reușită a campio
natului republican pe echipe, după 
dispute nu mai puțin reușite în 
cadrul campionatelor universitare, 
cei mai valoroși atleți ai țării se 
vor prezenta, sîmbătă și duminică, 
la starturile unei importante com
petiții : tradiționalul concurs re
publican de primăvară al seniori
lor. Tocmai de aceea, tinînd seamă 
de rezultatele mai mult decît pro
mițătoare înregistrate în acest în
ceput de sezon, așteptăm cu deo
sebit interes evoluția fruntașilor 
atletismului nostru.

Pentru acest concurs Gh. Zam- 
jirescu e premis 10,3; I'aleriu

A luat sfirșit 
turneul internațional de șah

Jur că, la fel, a promis un timp 
bun pe 400 m. Iosif Naghi și-a 
propus să-și corecteze recentul re
cord la disc, Andrei Barabaș și 
^icolae Mustață sînt hotărîți să 
alerge 5000 m sub 14 minute. Pe
tre Astafei dorește să-și îmbună
tățească recordul la prăjină, A- 
drian Gogea să „zvîrle44 greutatea 
peste 17 metri etc. Aproape că nu 
există atlet fruntaș care să nu-și 
fi legat de datele acesluî concurs 
de primăvară împlinirea unui 
gîad... Știind cum s-an pregătit 
at let ii noștri pentru acest sezon, 
~il europenelor*, simeni convinși 
că multe asemenea gînduri vor de
veni realitate.

întrecerile vor avea loc sîmbătă 
de la ori 15 și duminică de la 
14.30.

Pc primele leotri: 1. honinm (b.r.s. s.);
2. Gticorfihia (România); 1 haiakh ((choslo>«cw)

Din cele 105 partide cile a cu
prins turneul international de 
șah, a rămas să fie încheiată ana 
singură. Cea dintre B. Soos și M. 
Czerniak, care trebuie să aducă 
jucătorului nostru un meritat loc 
patru în clasamentul definitiv al 
întrecerii, precum și o notă de 

■ maestru internațional.
A fost singura întilnire a ul

timei runde care a ajuns la con
trolul de timp, celelalte încliein- 
du-se în primele ore. Astfel, s-au 
[înregistrat cîteva remize rapide, 
dorite de jucători care își aveau 
asigurate oricum locurile în cla
sament. Florin Gheorghiu a remi- 
|zat cu Șerban Neam|u, pentru a 
intra în posesia unui prestigios 
loc doi în clasament, permițînd 
Insă totodată lui. Viktor Korcinoi 
| să-și mărească la 2]/2 puncte a- 
vansul, printr-o ultimă victorie la 
cubanezul G. Garcia. Remize au 
fost și partidele Bednarski—Ko- 
larov, Minici-Partos și Ghițescu- 
Pavlov, bineînțeles, fără istoric. 
In schimb o luptă acerbă s-a dat 
la tabla unde se întreceau iugos-

la val M. Matul© viei și fostul 
nostru campion V. Ciocli tea, ul
timul fiind învins pînă la urmă.

Și un rezultat după întrerupere, 
din runda XIV: Neamțu—Bed
narski 1—0.

Iată cum arată clasamentul tur
neului, înainte de reluarea par
tidei Czerniak—Soos (menționăm 
că în caz de victorie, Soos deține 
coeficient Soneborn superior lui 
Matulovîci) :

7. V. Korcinoi (V.R.S.S.) 12^/2 
puncte (din 14 posibile); 2. FI. 
Gheorghiu (România) 10 p.; 3.
L. Kavalek (Cehoslovacia) 9{/.2 
p.; 4. M. Matulovici (Iugoslavia) 
9 p.; 5—6. B. Soos (România) și
M. Czerniak (Izrael) 8 p.; 7. D.
Minici (Iugoslavia) 7l/2 p.; 8—9. 
J. Bednarski (Polonia) și A. Ko- 
larov (Bulgaria) 7 p.; 10—11. V. 
Ciocîltea și Th. Ghițescu (Româ
nia) 5^/2 P4 C. Partos
(România) și G. Garda (Cuba) 
4 p.; 14. M. Pavlov (România) 
3v/2 p.; 15. S. Neamțu (România) 
3 P-

RADU VOIA

Studiul i—-=— -- - -’—7 7 ” 2
NOVA, antrenorul echipei Rapid (stânga) : 
ce privește varietatea atacului, care” 
gan și Mic ol au se arată convinși de ___ ___ ________ „ _
la un înalt nivel sîmbătă). S. MIHĂILESCU. antrenorul echipei Dinamo 
varietate și subtilitate în ofensivă ! O vom putea realiza, și totul ne va reuși, daeă ne vom apăra eu concentrarea J ---- — . .... ’ . _.. .
(Berzei, Stoian 
și sînt hotărîți

propriului joc și al adversarilor, indicații și... concluzii în an tren am en ț el e de ieri.
~ ; Bya trebui neapărat să-i intrecem tocmai

constituie punctul forte al dinamoviștilor *“ (Plocon, 
aceasta și deciși — ca toți coechipierii lor — s-o izbutească 

(dreapta) : „Maximum de
de atenție, combativitatea și maturitatea opuse echipei Dukla 
și Corbeanu — asemenea celorlalți • dinamoviști — 
să procedeze... în consecință).

Peste trei zile, primele două e- 
chi.pe masculine ale voleiului nos
tru, Rapid și Dinamo, se vor găsi 
iarăși față-n față, în cea mai pa
sionantă dispuLă din istoricul _e- 
ternei" lor rivalități. Incontestabil 
..cap de afiș*" al săptăminii spor
ii ve din Capitală, prima ediție a 
finalei românești a „C.C.E." Rapid 
—Dinamo va avea loc. după cum 
se știe, în sala grandioasei con
strucții a Pavilionului Expoziției 
Economiei Naționale, sîmbătă 14 
mai. ^Startul*4 în marea finală s-a 
dat totuși cu multe zile în urmă, 
o dată cu calificarea, la capătul 
semifinalelor „C.C.E.“, a dinamo- 
vișiihjr și apoi 2 rapidiștilor. Cei 
care au început lupta și o poartă 
cu înfocare sînt suporterii celor 
două echipe, precum și numeroșii 
iubitori ai sportului m general, 
din afara familiei de ,,microbiști“ 
ai voleiului. Pretutindeni — co
mentare amplă, tehnică, tactică 
șL— psihologică, a recentei partide 
Rapid—Dinamo din campionat 
(3—2), ciocniri de previziuni 
subliniind, prin egalitatea deplină 
în care sînt împărțite părerile, for-

țele mai apropiate ca oricînd în
tre cele două echipe. Discuții, dis
cuții...

In vremea aceasta, voleibaliștii 
din echipele finaliste discută și fac 
pronosticuri... luerind la antrena
mente. Cu aceeași seriozitate și a- 
prindere eu care susținătorii lor 
combat... verbal. Ultimele ședințe 
de pregătire în vederea înfruntării 
de sîmbată... Luni și ieri. Rapid 
s-a antrenat în Giu Iești, punînd ac
centul pe perfecționarea tacticii în 
defensivă, acordînd-o judicios cu 
-combinațiile de atac ale dinamo- 
viștilor. Iar la Dinam-o, în antre
namentul de ieri — finisare cu mi
nuțiozitate a schemelor ofensive, 
urmărind »n plus de subtilitate. 
Dar. mai presus de orice, ca și 
la Rapid, atenție și strădanii maxi
me pentru creșterea potențialului 
în apărare, al dubla jelor și în ge
nere al mișcării în teren. Aceasta 
va constitui, neîndoielnic, pentru 
ambele f-ormații, „cheiameciului 
de sîmbălă. Lată un pronostic dat 
în unanimitate !

— C. F. —

Din „secretele44 
muncii cu copiii la natație

de mvățăre a înotului ?

• Antrenamentul zilnic

pe uscat - determinant In

timpul verii • Părinții

In munca noastră.

La ce vîrsta trebuie învățat înotul, cum și cu ce mijloace 
pot fi îndrumați copiii spre activitatea de performanță, ce fac
tori contribuie la obținerea marilor rezultate — iată cîteva 
întrebări care frămintă tot mai mult pe specialiștii natației din 
întreaga lame, dornici să contribuie la progresul acestei fru
moase discipline sportive.

Și la noi în țară, ultimii ani au marcat o muncă tot mai 
asiduă de inițiere a copiiloT. de la virsta cea mai fragedă, în 
tainele înotului. Rezultatele cele mai bune au fost înregistrate 
la Reșița. Acest lucru ne-a determinat să ne adresăm prof. 
IOAN SCHUSTER, antrenorul performerilor reșițeni, pentru a 
ne Împărtăși din secretele activității sale.

★
Am citit, nu de mult, într-o 

revistă părerea unui specialist 
care susține că un copil poate 
deprinde mișcările necesare 
plutirii în apă înainte de a în
văța să meargă!... Ideea mi se 
pare deosebit de îndrăzneață 
și poate că o voi experimenta 
și eu în curînd. ~ 
deci, să nu mai existe o... vîrstă 
precisă de învățare a înotului. 
Un lucru este insă clar: cu 
cît se începe mai repede, cu 
atît mai devreme vin și rezul
tatele. Cu mai mulți ani în 
urmă, frații John și lisa Kon-

S-ar putea,

★
rads deveneau recordmani mon
diali la vîrsta de 14 și 15 ani. 
Astăzi avem o Karen Muir (13 
ani) și mai multi performeri 
de valoare (mai ales în S.U.A. 
și Australia) care nu au mai 
mult de 12 ani!

în ceea ce mă privește, 
grupa de performanță (Anca 
Andrei, Zeno Giurasa, Mircea 
și Cristina Hohoiu, Alex. Bain, 
Dorina Menzinca, Daniela

prof. IOAN SCHUSTER

(Continuare în pa&. a 2-a)

Kolin Ia Jihlava !*?
știu bine că ^aceasta e „rețeta-

Foto: A. Neaga

(olanda Balaș pe primul ioc 
In concursul de la Tel Aviv
TEL AVIV 10 (Agerpres). 

La Tel Aviv s-a desfășurat 
un concurs internațional at
letic la care au luat parte 
sportivi și sportive din Fran
ța, România, S.U.A., Republi
ca Ciad, Anglia, IzraeJ și alte 
tari. Atleta română Toi an da 
Balaș s-a clasat pe primul 
loc în proba de săritură î-n 
înălțime cu rezultatul de 1,75 
m. La masculin, aceeași pro
bă a revenit lui Mah'amat 
Idris (Ciad) cu 2,09 m urmat 
de fostul recordman mondial 
John Thomas — 2,06 m. Pro
ba de săritură în lungime 
(femei) a fost cîștigată de at
leta americană . Willie White 
cu 6,12 m. Viorica Viseopo- 
leanu (România) a 
cui doi cu 6,09

Voleibaliștii
rn.

de
la

ocupat lo

io
masculină 
București'

la Steaua, 
Budapesta 
(A-gerpres) 
de volei 

i“ a susți-
BUDAPESTA

Echipa
„Steaua __ ...
nut două întâlniri amicale cu 
formația maghiară „Honved 
Budapesta". In primul joc, 
voleibaliștii români au ter
minat învingători cu scorul 
de 3—2 (16—14. 8—15. 15—13,
12—15. 15—11). In cea de-a
doua partidă victoria a reve
nit echipei Honved cu 3—1 
(15—8, 15—9. 6—15. 15—9)

Boi boxeri români
la turneul internațional

din Bulgaria
mai va avea 

___ ____ un interesant 
internațional de box 

participa și doi

Intre 26 și 22 
loc în Bulgaria 
turneu 
la care vor 
sportivi români. Este vorba de 
Gheorghe Vlad (semimijlode) 
și Virgil 
mică).

Pugiliștii
soțiți de 
Fiiresz.

Badea (mijlocie 

români vor fi în- 
antrenorul Eugen

Meciuri restanță
LA BASCHET (m. I.) : Di

namo București — Politehnica 
București 73—66 (32—281

LA HANDBAL (m. H.' : Ra
pid — Cauciucul 19—13 (7—7).



CAIAC-CANOE

Surprize în etapa a ll-a 
a campionatului pe echipe 

la „greco - romane4*

„Zonele" campionatului individual
® La Oradea,
® Craioveanul

cel mai tehnic boxer: N. Gîju 
E. Constantinescu în drum spre titlul

întrecerile fondiștilor bncureșteni

ELECTROPUTERE CRAIOVA A ÎN
TRECUT PE CHIMISTUL 

BAIA MARE!

Il-a) 
Chi-

Tn grupa <îe Ia București (a 
s-au întîlnit formațiile Steaua, 
mistui Baia Mare și Electroputere 
Craiova. Luptătorii de la Steaua au 
cîștigat ambele partide : 24,5—7,5 cu 
Electroputere și 22—2 cu Chimistul 
Baia Mare. Cu toate acestea, n-au 
lipsit surprizele. Astfel, A. Șandragan 
și C. Corneanu (Steaua), au fost în
vinși la puncte de către N. Sandu și 
respectiv I. Popa (Electroputere).

Neașteptată a fost însă înfrîngerea 
suferită de echipa băimăreană, care 
era favorită, în meciul cu Electro
putere. Craiovenii au condus cu 4—0 
și 10—6, dar înaintea meciului de la 
.grea" scorul a devenit favorabil băi- 
mărenilor cu 13—11. în ultima partidă 
C. Bușoiu (Electroputere) a adus 
echipei sale 4 puncte și astfel victoria 
a revenit formației craiovene cu 15— 
13. IC Ch.t.

categoriei mijlocie-ușoară
ORADEA (prin telefon). Finalele eta

pei zonale, desfășurate în localitate, au 
prilejuit întreceri foarte disputate. Iată 
rezultatele tehnice: muscă: G. Pop (Cra
iova) b.p. V. Nițoi (Buc) ; cocoș: N. 
Gîju (Buc.) b.p. V. Ivanovici (Banat) : 
pană : G. Buzuliuc (Craiova) b.p. AL 
Dumbravă (Buc.) ; semiușoară: P. Vanea 
(Buc.) b.p. FI. Pătrașcu (Craiova) ; 
ușoară; V. Tudose (Buc.) b.p. V. Gheor
ghe (Buc.); semimijlocie: C. Niculescu 
(Buc.) cîștigă prin neprezentarea lai N. 
Cîmpeanu (Bocșa) ; mijlocie-u^oară: E. 
Constantinescu (Craiova) b.p. N. Moț 
(Craiova) — în reuniunea precedent!. 
Constantinescu îl întrecuse prin abandon 
pe V. Mîrza !; mijlocie: I. Manole (C-lung 
Muscel) b.p. P. Mircesca (B.ikj- : 
semigrea : I. Monea (Buc.) b. dese. 3 
G. Lucian (Buc.).

ILIE GHIȘA-coresp. reg.

ușoară: H. Stumpf (Bue.) b.p. AL Ma
tias (Baia Mare); mijlocie: I. Olteana 
(Buc.) b.p. Gh. Constantin (Craiova); 
semigrea: V. Perianu (Brăila) b.p. O. 
Urlățeanu (Buc.) ; grea: I. Cioran (Brăi
la) b. k.o. 1 Gh. Creangă (Reșița).

D. DIACONESCU-coresp. reg.

Printre competițiile de sporturi nau
tice care rețin atenția în mod deosebit 
în acest început de sezon se află și 
întrecerile din cadrul campionatului 
republican de fond. Aceasta explică 
desigur și interesul cu care au fost ur
mărite; recent probele de caiac-ca- 
noe din cadrul fazei de zonă a cam
pionatului, desfășurate pe lacul He
răstrău.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV ÎNVINSA
LA LUGOJ 1

! In grupa de la Lugoj (a IV-aț a 
tevoluat una dintre echipele fruntașe 
de ,greco-romane" — Steagul roșu 
Brașov. Tot în această grupă au mai 
•concurat Metalul București si
Ă.S.M.T. Lugoj. După ce au în 
formația bucureșteană cu 19—12,
luDtătorii brașoveni au fost întrecu.:, 
surprinzător, de lugojeni cu 14—10. 
Localnicii n-au mai reușit același 
lucru si în meciul cu luptătorii de ia 
Metalul, care, la capătul celor 8 par
tide, și-au adjudecat victoria cu 
20—12.

S-au remarcat : Popescu (A.S.M.T 
Lugoj), Meszaroș (Steagul roșuj si 
Cuplea (Metalul). (ION LES-coreso ..

IAȘI (prin telefon). Finalele etapei de 
zonă au scos in evidență nu nuasai buna 
pregătire a învingătorilor ci și a pugi- 
liștilor care au coborit treptele ringului 
învinși. Ne referim. îndeosebi. La C. Sasu 
(A.S.A. Bacău). O. Baciu (Farul C-ța), 
A. Majai (C.S.M. Cluj) ș.a.

REZULTATE TEHNICE: mm. I. 
Nîca (Buc.) b.p. I. MihiiUana (Craio
va) ; cocoș: Șt. Ispas (Bac.) b.p. C, 
Dinei (Bac.): pmi: C. Cruda (Bac.) 
b.p. C. Saso r? tiu word : V.
Amoniu (Buc.) b.p. Gh- Desitra (Me
diaș): ușoara. I__M&a le (Boc.) b-p-
O. Bariu (L-ța) ; - C- Gh.il
(Buc.) b.p. A. Majai (Chij); «ti/Iwrie-

HANOBAL

tC.S.M. REȘIȚA A PIERDUT AC 
AMBELE PARTIDE

Intrecerile grupei I au avut loc la 
Reșița între formațiile Dinamo Bucu
rești, Unio Satu Mare și C-S.M. Re
șița. Multipla campioană repubhcană. 

.Dinamo, a cîștigat la scoruri catego
rice partidele susținute : 27,5—0,5 cu 

’Unio Satu Mare și 24—8 cu C.S.M. 
Reșița. Dacă luptătorilor reșițeni nu 
li se poate reproșa înfrîngerea în 
meciul cu dinamoviștii, în schimb 
comportarea lor în partida cu Unio 

;a nemulțumit pe toți suporterii din 
^localitate. Ei au pierdut și acest meci 
• cu 11—21. (IANCU PLĂVIȚIU- 
coresp.l.

OȚELUL GALAȚI: 18—14 CU C.F.R 
TIMIȘOARA ȘI RAPID

, i-rtuptătorii gălățeni au avut o com
portare bună în etapa s Il-a, reușind 
tsă cîștige cu același scor, 18—14, 
meciurile cu C.F.R. Timișoara și Ra- 
jpid București. în cea de a treia par- 
itidă rapidiștii au obținut o victorie , 
jia limită (16,5—15,5) în fața -timișo
renilor. (GH. ARSENIE-coresp.j.

AU CUVÎNTUL DELEGAȚII 
GENERALI

REZULTATE : K 1— 20 000 m : 1. 
Gh. Ispas (Voința) 91'45" ; 2. Gh. Ga
lan (Olimpia) 93'00" : 3. I. Rădulescu 
(Voința) 97'14"; K 2 — 20 000 m: 
1. M. Doară — V. Rusnac (Olimpia) 
85T0" ; 2. S. Pentek—V. Covalciuc 
(I.S.E.) 85'20" ; 3. C. Dutchevici—R. 
Matei (Voința) 86'15" ; K 4 — 20 000

m: 1. M. Mușat—A. Oreg—M. Zevonian 
—C. Neleaptcă (Olimpia) 79'00". 2. S. 
Răduleț—C. Buslă —C. Amzer—S. Du 
mitrescu (Universitatea) 81'02", 3, I. 
Barbu—T. Guță—I. Dudici—C. Loba- 
novici (I.S.E.) 81’03" ; C 1 — 20 000 
m : 1. R. Radulescu (Olimpia) 103'00" ; 
2. I. Anastasescu (Olimpia) 103'09" ; 3. 
A. Dolcescu 103'25 ; K. 1 (fete) 5 000 
m : 1. Cresa Spiță (Voința) 31'8" ; K 2 
(fete) 5 000 m : 1. L. Mafiei—M. Do- 
mocoș (Voința) 31’13”; 2. F. Pirtea— 
I. Niculescu (I.S.E.) 33’40”.

în competiția organizată de comisia 
orășenească de sporturi nautice a ora
șului București, clasamentul pe echipe 
este următorul : 1. Olimpia 47 p ; 2. 
Voința 39 p ; 3. I.S.E. 25 p ; 4. Uni
versitatea 7 p.

B. Robert ( zona Oradea) : -Comisia 
regionali de box a asigurat turneului 
de la Oradea o organizare perfect!. Ar 
fi bine ca federația si încredințeze ac
tiviștilor sportivi orădeoi organizarea a 
tot mai multor reuniuni de amploare. Ma
joritatea meciurilor s-au ridicat la o buni 
valoare. Foarte bine s-au comportat N. 
Gîju, P. Vanea. C. Niculescu și E. Con- 
staminescu. în schimb, boxeri de la care 
aștepiaai mai mult (Șt. Cost eseu. M. 
Goasti, V. Mirza, I. Monea) n-au dat 
randamentul obișnuil**’.

V. Popesc» (zona Iași) : ■«Cea
mare par^e dintre partidele disputate in 
localitate s-an ridicat la un nivel tehnic 

«țci.uhr superior. O pllcuîi surpri
za au furnizai boxerii tineri (printre care 
Nedekea. Matins, Pop, Mihăilea-
w). care au servit adversarilor lor, mai 
experimentați, • replici foarte dirză. In 
ceea ce privește deciziile, din 47 de par
tide. judecii orii în 15 au dictat decizii 
cu 2—1 (de ce, de atîtea ori, puncte de 
vedere deosebite?) și în 32 în ananimi- 
late“.

Al doilea concurs al sezonului

mai

Al doilea concurs de călărie din ac- 
iualul sezon, disputat șîmbătă și dumi
nică pe baza hipică din Calea Plevnei, 
ne-a oferit întreceri spectaculoase, de un 
bun nivel tehnic. Pe lingă probele de ob- 
s:acole programul a cuprins și probe de 
dresaj. Majoritatea probelor au fost cîș
tigat e de membrii loiurilor republicane 
de juniori și seniori, care se pregătesc 
pentru concursul internațional din Iu
goslavia. Consemnăm evoluțiile lui 
Vasile Pinciu, Virgil Bărbuceanu, Oscar 
Rccer și Gheorghe Langa — la obstacole 
și Iosif Molnar — la dresaj, precum și 
ale tinerilor călăreți Mihai Aluneanu, Ga
briela Ionescu și Ion Popa.

Iată rezultatele înregistrate : DRESAJ: 
cat. mijlocie: 1. I, Molnar (Steaua)

SITUAȚIA IN SERIILE SECUNDE..
Situația este ca și limpexiti in frun

tea clasamentelor seriilor secunde. 
C.S.M. Reșița la băieți — învingă
toare duminică la scor in fața uneia 
dintre candidatele la locul al doilea 
(Canoneai) — și-a consolidat poziția 
de lider- Echipa din Reșița și-a ma
nifestat și in această partidă sapeno- 
ritatea. dovedindu-se cea mai bană 
din serie. De asemenea. Voința Si
ghișoara la fete, care duminică a cîș
tigat ușor, deși Ia o diferență mică 
(10—6), în fața formației Spartac Con
stanța, are un avans care o cam scu
tește de emoții in etapele viitoare 
(este vorba de avansul față de a treia 
clasată. Progresul), tn schimb, lupta 
pentru locul al doilea continuă, mai 
ales în seria masculină- Aici își men
țin candidatura Metalul Copșa Mică. 
C.S.M.S. Iași și Cauciucul Oraș Gh. 
Gheorghiu-Dej. Fiecare din aceste
mâții mai are cîte două meciuri acasă 
și unul în deplasare, astfel incit s-ar 
putea ca pînă la urmă să decidă 
golaverajul. Dintre echipele feminine. 
Știința Galați are cele mai multe 
șanse să ocupe locul doi (și chiar pri
mul !), în special după înfrîngerea 

teren propriu de către 
cu Universitatea

o

mul 1), î
suferită pe
Progresul: 11—13
Cluj (aceasta din urmă a cîștigat după 
ce cu trei zile înainte pierduse net la

Buzăo, cu 12—4 Dar, iată cu cine 
mai au de jucat prunele trei clasate : 

Veiața : Știința la Galați, Part roșu 
la Sighișoara și S.S.E. la Petroșeni.

Știiața : Voința la Galați. S.S.E- la 
Burău. Progresul Ia Galați.

Progresul: Constructorul la Timi
șoara. Spartac Constanța la București 
și Știința la Galați.

Așadar, avantaj de... program pen
tru primele două.

In privința retrogradării, se pare că 
la fete lucrurile s-au clarificat, Part 
roșa și Spartac avînd foarte puține 
șanse să scape. In seria masculină, 
însă, lupta continuă între patru echi
pe : Voința Sibiu. Timișul Lugoj, 
Știința Tg. Mureș și Rapid București. 
Dintre ele se vor alege cele două care 
vor retrograda.

.Și acum, iată clasamentele, după 
etapa de duminică :

MASCULIN,

COI

ISERIA
L Dinimn Buc. 15 14 0 1 285:150 ?8

Steaua Buc. 14 U • 4 243:165 30
x Univers;it. Buc. 14 9 1 4 177:159 19
4. Știința Galați 14 8 1 5 212:183 17
5> Raf. Teleajen 14 S 2 6 195:199 14
6. Dinamo Bacău 14 6 e 8 164:163 13
7. Dinamo Brașov 14 4 3 7 203:214 11
8. Politehnica Tim. 14 4 2 8 201:212 10
9. Tractorul Brasov 14 3 1 10 187:246 7

U. Voința Sighiș. 15 2 0 13 127:303 4
SERIA A H-A

L C.S.M. Reșița 15 12 0 3 247:193 24
9 Metalul C. Mică 15 7 2 6 231:180
3. C.S.M.S.. Iași 15 8 0 7 213:183 16

8.
9.

10.

Din „secretele muncii cu copiii Ia natațic
(Urmare din pag. 1)

(Coroiu, Ruth Hocher) pe care o pre- 
izint acum în concursuri are o ve- 
«chime de 8 ani. Toți cei amintiți mai 
rsus au făcut primii „pași" în apă de 
:1a 6 și 7 ani. Acum însă am o pro- 
:moție și mai tînără, care nu știe încă 
:să descifreze semnele 
lui...

„Rețete" deosebite în 
(copiilor, după părerea 
•există. Mai ales la noi, la 
«de nu întotdeauna am avut la dispo- 
îZiție cele mai bune posibilități de 
•antrenament. Există însă cîteva prin
cipii care nu pot fi neglijate. Să 
Încep cu selecția.

Mai în fiecare an mi-au trecut prin 
șmînă 200—300 de copii, din care am 
țreținut cel mult 20—25. Am căutat 
'îndeosebi copii slăbuți și mai înalți, 
•care pe parcursul anilor capătă mult 
întâi ușor acea suplețe determinantă 
îîn obținerea plutirii ușoare șl rapide 
■Țn apă. Selecția lor de bază s-a pro
dus însă de-a lungul anilor în func- 
’ție mai ales de posibilitățile organis
mului lor de a se adapta la eforturi 
mari, de plăcerea lor de a „lucra" 
.neîmpinși de la spate, de ambiția și 
dorința fermă de a ajunge la obiec- 
Mvul propus.

ne oprim jțuțin și la antreaa-

abecedaru-

pregătirea 
mea, nu 

Reșița, un-

mentul proprra-zis. De la bun început, 
am căutat ca elevii mei să deprindă 
toate cele patru procedee tehnice și 
chiar să le perfecționeze. Am plecat 
de la premisa că nu poți deveni un 
bun „spatist' sau „fluturist" fără să 
stăpînești la perfecție procedeul cra- 
ul, sau că pentru a deveni un valoros 
înotător la mixt trebuie să ai bine 
pus la punct și brasul. Iată, deci, un 
prim element de bază în antrenamen
tul copiilor. In al doilea rînd, pentru 
a fi la nivelul cerințelor actuale ale 
natației de performanță, am căutat 
să imprim elevilor obișnuința unui 
antrenament zilnic. Am căutat să le 
explic, folosindu-mă de exemplele 
celor mai buni dintre ei (Anca An
drei, Dorina Mezinca, Daniela Co- 
roiu), că acea oră și jumătate petre
cută la bazin le ușurează procesul de 
asimilare a cunoștințelor predate la 
școală.

Desigur, antrenament zilnic nu în
seamnă însă totul în activitatea unui 
copil care vrea să ajungă recordman 
și campion. Am urmărit ca o dată cu 
creșterea posibilităților organismului 
de adaptare Ia efort, să măresc dis
tanțele parcurse zilnic, să cresc in
tensitatea lucrului efectuat în bazin: 
1500 m — 1600 m pentru copii de 
8—10 ani, 3000 m și, respectiv, 
4500—5000 (la două antrenamente

zilnice) pentru copii de 11—12 ani, 
6000—7000 m pentru cei de 13-14 
ani. In funcție de creșterea distante
lor am mărit și intensitatea efortului 
în repetări. Paralel, am acordat o 
atenție egală „lucrului" pe uscat, 
din care nu au lipsit sporturile com
plimentare (gimnastică, fotbal, bas
chet, schi), crosuri ușoare, exerciții 
cu haltere mici, extensoare, mingi 
medicinale, etc. In special în timpul 
verii, cînd copilul este mai tentat să 
lucreze în apă, pregătirea pe uscat 
joacă un rol determinant.

Aș mai vrea să subliniez două lu
cruri nu mai puțin importante. In 
primul rînd, existența cît mai multor 
concursuri cu caracter stimulativ, 
pentru verificarea continuă a stadiu
lui de pregătire. Popularizarea celor 
mai bune rezultate are o influență 
deosebită asupra copiilor, le stimu
lează dorința de a se întrece și de 
a ajunge mereu primii la sosire. A- 
poi, este vorba de realizarea unei 
cît mai bune colaborări cu părinții, 
de lămurirea lor asupra tuturor a- 
vantajelor oferite copiilor de acest 
sport. Pentru că — și acest lucru 
este binecunoscut — cu ajutorul efec
tiv al părinților munca noastră, a an
trenorilor, se desfășoară în mai bune 
condițiuni și rezultatele vor fi mai 
bune.

4.
5.
«.
8.
9.

li.

14
15
14
14
15
15
14

6
7
7
7
9
9 

10

186:172
206:218
159:175 
159:187 
174:204
188:239
213:220

8
7
7
6
6
6
4
cuprins meciul 
Azi se dispu

Cauciucul 
Tehnometal 
Știința Petroșeni 
Voința Sibiu 
Știința Tg. Mureș 
Timișul 
Ranid

In clasament n-a fost 
de ieri Rapîd-CauciucuL ___ __
tă restanța Știința Petroseni-Voința Si" 
biu.

cu Vultur 637 p; 2. Panait Sîrbu (Di
namo) cu Nostim 615 p; 3. 'Nicolae Mi- 
halcea (Steaua) cu Domino 585 p; cat. 
semigrea : 1. I. Molnar cu Argint 629 p .
2. N. Mihutcea cu Dana 625 p ; 3. 1. 
Molnar cu Vultur 608 p ; cat. grea : I.
Molnar cu Argint 816 p; 2. N. Mihalcea 
cu Bolero 810 p; 3. D. Velicu (Steaua, 
cu Șeic 775 p ; OBSTACOLE : juniori în
cepători (după baraj): 1. C. Berindei 
(Știința) cu Ghidran 0 p, 29 sec. ; 2. D. 
Ciobanu (Steaua) cu Nușa 0 p, 31 sec.
3. A. Viziru (Steaua) cu "
31,3 sec. ; cat. ușoară : 1.
ceanu (Steaua) cu Merzuh 0 p, 32 sec. ; 
2. D. Velea (Steaua) cu Amara 0 p. 34,3 
sec.; 3. Gh. Tomiuc (Steaua) cu Faima 
8 p, 37,1 sec.; cat. mijlocie (probă rezer
vată lotului republican de juniori): 1. 
M. Aluneanu cu Floricel 0 p, 1:32,0 :
2. Gabriela Ionescu cu Arcaș 0 p. 1:53,3;
3. Ion Popa cu Gelu 4 p, 1:41,4; cat. 
semigrea : 1. V. Pinciu (Dinamo) cu Cla
sic 0 p, 1:25,4 ; 2; V. Pinciu cu Gratiela 
0 p, 1:26,0; 3. Oscar Recer (Dinamo) 
cu llirsan 0 p, 1:49,0; ștafetă : 7. 
Știința — Manuela Bogza cu Logodna si 
Enache Boiangiu cu Gliidran 0 p, 2:08.8 ; 
2. Știința — Mircea Silea cu Sapa și Stef 
Teodorescu cu Padina ' 0 p, 2:19,7 
Steaua — V. Bărbuceanu cu Merzuh și 
Andrei Costea cu Brîndușa 4 p, 1:55,0 ; 
echipe (rezervată lotului republican de 
juniori) : M. Aluneanu cu Floricel, Ga
briela Ionescu cu Sulina, Ion Popa cu 
Struna și Gh. Moiseanu cu Stoc 4 p; 
forță (după două baraje, cu ultimul ob
stacol avînd înălțimea de 1,70 m) : 1—2. 
(la egalitate) V. Bărbuceanu cu Altai și 
Gh. Langa cu Simplon — Op; 3—4. 
V. Pinciu cu Clasic și Oscar Recer^u 
Greer — 4 p.

Concursul a 
Steaua care a 
iar sportivii de 
cui 2 cu 100 de puncte.

Recova 0 p, 
V. Bărbii-

FEMININ, SERIA I
13 1
10 1

0 3
8 4
6 3
6 3
5 1
3 1
2 2
1 3

a n-A
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

L Universitatea Tim. 
Rapid Buc. 
Mureșul Tg. Mureș 
Universitatea Buc. 
Tractorul 
Lie. nr. 4 Tim. 
Confecția Buc. 
C.S.M. -------
Rulmentul 
Voința

2.
3.
4.
5.
6.

1.2,
3.
4.
5.
6.

Sibiu 
Bv. 

Odorhei
SERIA

Sighiș. 
Galați

15
15
15
14
14
15
15
15
15
15

147: 74 
155:109 
123: 78 
110: 80 
112:101

1
4
3
2
5
6 97:118
9 105:129 

11 70:117 
11 114:157 
11 91:161

27
21
21
20
15
15
11

7
6
5

V oința
Știința ___ r
Progresul Buc. 
Universitatea Cluj 
S.S.E. Petroșeni 
Constructorul Tim. 
Favorit Oradea 
S.S.E. Buzău 
Part, roșu Bv.
Spartac C-ta

12 1
10 3

9
7
7
6
5
5
4
1

3
1
1
2
3
2
1 10
1 13

2
2
3
7
7
7
7
8

155: 96 
113: 83 
128:113 
152:124 
89:110 
94: 85 

110:138 
102:112 
134:160

81:137

25
23
21
15
15
14
13
12

9
3

fost cîștigat 
totalizat 123 
la Știința au

te echipa 
de puncte 
ocupat lo-

V. POMPILIU



Categoria C in cifre și comentarii
Seria Sud

FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI 
— TRACTORUL BRAȘOV (1—0). 
Gazdele au obținut o victorie meri
tată, în urma unei dominări terito
riale clare. Punctul victoriei a fost 
marcat de Ion Constantin în min. 86. 
Brașovenii au acționat timid. In 
'ceea ce privește spectacolul fotba
listic el a lăsat de dorit din cau
za numeroaselor greșeli elementare 
pe tehnică. A condus cu scăpări V. 
Hărătău din Brăila. (N. Tokacek-co- 
resp.).

| OLTUL SF. GHEORGHE — ME
TROM BRAȘOV (0—2). — Jocul a 
avut două aspecte diferite. In prima 
repriză Oltul este echipa care atacă 
insistent și periculos (deși cu vîntul 
Bn față), dar acțiunile ofensive ale 
Razdelor nu pot fi fructificate din 
pauza impreciziei. In repriza secun- 
Hă oaspeții, mai fermi în atac, tri
mit mingea de două ori în poarta 
j^Lului, prin Sima (min. 65 și 84). 
(^arbitrat corect M. Sadoveanu din 
București. (Gh. Briota -coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV — DU
NĂREA GIURGIU (2-0). — Parti
ția spectaculoasă prin contribuția am
belor formații. Mai insistente în fa
zele de finalizare gazdele au fructi
ficat. două ocazii prin Bunăziua în 
min. 44 și Lupu în min. 71. Pentru 
atitudine nesportivă, jucătorul Gău- 
ka (Dunărea) a fost eliminat de pe 
teren in min. 88. (Ion Hîrșu-coresp.).

ELECTRICA CONSTANȚA—CHI
MIA FĂGĂRAȘ (2—0). — Meci de 
bun nivel tehnic, datorită atît com
portării ambelor echipe cît și arbi- 
Irajului corect și autoritar prestat de 
Mircea Pică din București. Cu victoria 
Ibținută, localnicii au mai făcut un 
pas spre evitarea retrogradării. Au 
înscris : Olteanu (min. 49) și Rîșniță 
kutogol în min. 89). (Mircea Sculea- 
jKcoresp.).

peria Est
PETROLUL MOINEȘTI—FRUCT

EXPORT FOCȘANI (3-0). Partidă 
e bună factură tehnică. Gazdele au 
bținut o victorie clară prin punctele 
hscrise de Ionescu (min. 28), Jurja 
min. 57) și Adam (min. 82). In min. 
k Artenie (Fructexport) a fost elimi- 
lat pentru lovirea adversarului. (C. 
fanai tt-coresp.).

[TEXTILA BUHUȘI — CHIMIA 
[UCEAVA (3—1). Localnicii puteau 
pține o victorie la scor, dacă înain- 
Lșii nu ratau numeroase ocazii de gol. 
Iu marcat Raic (min. 6 și 69) și 
liosanu (min. 60) din lovitură de la 
I m, pentru Textila și Găinara (min. 
t) pentru Chimia. (I. Vieru-coresp.).

VICTORIA ROMAN — METALUL 
IĂDĂUȚI (2—1). In prima repriză 
Lzdele joacă nervos. Oaspeții profită 
L greșelile gazdelor și deschid sco- 
EJ-rarin Ghițău (min. 13). La reluare 
Icalnicii ies decis la atac și reușesc 
I obțină victoria prin punctele înscri- 
I de Tr. Popescu (min. 74) și Ionul 
lini. 77). De notat că în min. 79 
Lnciu (Victoria) a fost eliminat de 
I teren pentru lovirea intenționată a 
tversarului. (C. Broșteanu-coresp.).

IRAPID MIZIL - FLAMURA RO. 
IE TECUCI (1—0). Formația loca- 
I a cîștigat datorită unui joc mai 
Iganizat prestat în repriza secundă 
lid a și înscris punctul victoriei prin 
lișoi în ultimul minut de joc. (I. 
fcorgescu-coresp).

ImINOBRAD VATRA DORNEI — 

CRESTA FĂLTICENI (2—0). Joc 
I un bun nivel tehnic. Gazdele au 
Iținut o victorie meritată prin goluri- 
I marcate de Vișan (min. 7) și Țin- 
|i (min. 30). In min. 35 jucătorii I.

eria Nord
MINERUL BAIA SPRIE — SODA 
pNA MUREȘ (2-2). Un meci fru- 
»s în care s-au evidențiat în deo- 
li oaspeții. Pînă în min. 45 Soda 
marcat două goluri prin Podara II 
in. 35) și Popanica (min. 45). După 
uză tot oaspeții atacă. în ultimul 
Irt de oră Minerul are o puternică 
fenire și reduc scorul în min. 78 
urma unei lovituri de pedeapsă — 
nsformată de Breban și apoi reu- 
c să egaleze în min. 81 prin Suta. 
I. Domuța-coresp.).

METALUL COPȘA MICĂ — MI
ORUL BIHOR (2—3), Punctele au

I. M. U. MEDGIDIA — ELECTRI
CA FIENI (2—1). — Gazdele au do
minat majoritatea timpului (raport 
de cornere 5—1 și șuturi la poartă 
20—4 în favoarea lor). Au înscris : Că
lin (min. 21) și Midache (min. 28) 
pentru I.M.U.M., respectiv Chiriță 
(min. 23). Corect arbitrajul lui Gh. 
Oltean din București. (Radu Avram 
— coresp.).

MARINA MANGALIA—TEHNO- 
METAL BUCUREȘTI (1—0). Meci 
frumos, care a revenit la limită lo
calnicilor în urma golului marcat în 
min. 19 de Marin. A condus bine Leca 
Tudor din Brăila. (E. Dumitrescu — 
coresp.).

S. N. OLTENIȚA — PORTUL 
CONSTANȚA (1—0). Partidă foarte 
disputată cu multe faze de gol care 
au dat prilej ambilor portari să se re
marce. Unicul gol a fost realizat în 
min. 43 de Hagivreta. Bun arbitra
jul lui V. Grigorescu din Ploiești. 
(M. Voicu-coresp.).

CLASAMENT

1. Metrom Brașov 15 11 5 3 29—14 27
2. Tractorul Brașov 15 8 C 5 31—21 22
3. Tehnometal Buc. 15 8 6 5 31—22 22
4. Chimia Făgăraș 15 li 1 8 34—35 21
5. I.M.U. Medgidia 15 8 4 7 28—24 20
6. Portul Constanța 15 6 7 6 27—25 19
7. Dunărea Giurgiu 15 6 7 6 16—17 19
8. Marina Mangalia 15 7 5 7 25—27 19
9. Flacăra roșie Buc. 15 7 4 8 21—27 18

10. Electrica Constanța 15 6 5 8 26—24 17
11. Electrica Fieni 15 6 5 8 24—25 17
12. Oltul Sf. Gheorghe 15 5 7 7 15—22 17
13. S.X. Oltenița 19 4 5 6 12—24 17
14. Rulm. Brașov 19 4 3 12 24—36 11

ETAPA VIITOARE : Portul Cons
tanța — Dunărea Giurgiu, Rulmentul 
Brașov — Tractorul Brașov, Electrica 
Fieni — Electrica Constanța, S. N. 
Oltenița — Oltul Sf. Gheorghe, Teh- 
nometal București — I.M.U. Medgidia, 
Chimia Făgăraș — Marina Mangalia, 
Metrom Brașov — Flacăra roșie Bu
curești.

Constantin (Foresta) și V. Vlad (Mino- 
brad) au fost eliminați de pe teren 
pentru lovire reciprocă. (P. Spac-co- 
resp.).

CHIMIA ORAȘUL GH. GHEOR- 
GHIU-DEJ — UNIREA NEGREȘTI 
(4—1). Numai ratările copilărești ale 
înaintașilor formației gazdă au făcut 
ca scorul să nu ia proporții și mai 
mari. Au înscris Munteanu (min. 4 
și 57), Bulea (min. 19), Anastasidis 
(min. 33) pentru Chimia și Cioncu 
(min. 56) pentru Unirea. (Gh. Gorun- 
coresp.).

METALOSPORT GALATI — LO. 
COMOTIVA IAȘI (0—0). Joc echi
librat doar în primele 20 de minute, 
după care ieșenii au dominat cu insis
tență. Gălățenii au evoluat sub aștep
tări. (N. Costin-coresp.).

CLASAMENT

1. Petrolul Moinești 19 8 7 4 22—13 23
2. Chimia Suceava 19 8 6 5 22—22 22
3. Flamura roșie Tecuci

19 8 5 6 30—23 21
4. Locomotiva Iași 19 9 3 7 27—24 21
5. Minobrad V. Dornei 19 3 3 7 28—27 21
6. Foresta Fălticeni 19 9 3 7 25—24 21
7. Textila Buhuși 19 9 2 8 33—23 20
8. Fructexport Focșani 19 9 1 9 27—27 19
9. Rapid Mizil 19 8 3 8 24—26 19

10. Metalul Rădăuți 19 7 4 8 20—24 18
11. Metalosport Galați 19 6 5 8 14—18 17
12. Victoria Roman 19 8 0 11 29—27 16
13. Chimia Orașul Gh.

Gheorghiu-Dej 19 7 2 10 17—26 16
14. Unirea Negrești 19 4 4 11 10—24 12

ETAPA VIITOARE : Flamura roșie 
Tecuci — Metalosport Galați, Metalul 
Rădăuți — Chimia Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Fructexport Focșani — Mi- 
nobrad Vatra Dornei, Textila Buhuși 
— Victoria Roman, Unirea Negrești— 
Rapid Mizil, Locomotiva Iași — Fores
ta Fălticeni, Chimia Suceava — Pe
trolul Moinești.

fost înscrise de Munteanu (min. 38) 
și Ținea (48) pentru Metalul, respec
tiv de Kedves (32 și 69) și Andrei 
(80). Fără să diminuăm cu nimic me
ritele învingătorilor trebuie să spunem 
că gazdele au jucat inexplicabil de 
slab. (M. Faliciu-coresp.).

GLORIA BISTRIȚA — A.S. AIUD 
(2—0). Scorul partidei a fost stabilit 
în repriza I (min. 24 și 39 — Ciocan) 
după care Gloria n-a mai putut în
scrie nici un gol datorită pripelii în 
fazele de finalizare. A arbitrat bine 
C. Varga — Baia Mare (D. Deac — 
coresp.).

OLIMPIA ORADEA — FORES
TIERA SIGHETUL MARMAȚIEI 
(1—0). Disputa celor două echipe 
aflate în coada clasamentului a fost 
deosebit de dîrză. Ambele echipe au 
practicat un joc obstructionist pe care, 
din păcate, arbitrul Tr. Cruceanu le-a 
trecut cu vederea, pînă în min. 77 
cînd l-a eliminat pe Arcaleanu (F) 
și apoi pe Pugna (O) min. 88. Uni cai 
gol al partidei a fost înscris de Molnar 
în min. 61. (I. Oprea-coresp.).

FAIANȚA SIGHIȘOARA — CHI
MICĂ TÎRNĂVENI (2—0). Apăra
rea oaspe a rezistat timp de 55 de 
minute asalturilor neîntrerupte ale 
echipei gazdă. Pînă la sfirșit însă Fa
ianța obține victoria prin cele două 
goluri marcate de Iosif. A condus bine 
I. Oniga (Teiuș). (Q Moldova»-co- 
resp.).

PROGRESUL REGHIN — STEAUA 
ROȘIE SALONTA (2—2). Jocul s-a 
caracterizat printr-o luptă permanentă 
între înaintarea locală și apărarea ma
sivă a oaspeților. Fotbaliștii din Sa
lonta au inițiat cîteva contraatacuri 
din care au înscris de două ori prin 
Baghi (min. 3) și Szatmari (39). Gaz
dele au marcat prin Tujon min. 8 și 
88 (ultimul gol din penalti). (L. 
Maior — coresp.).

UNIREA DEJ — SĂTMĂREANA 
(3—1). Victorie pe deplin meritată. 
Unirea a arat permanent inițiativa. 
Realizatorii golurilor : Ardan (min. 5), 
Safar (40), Neagu (75) respectiv Nagy 
(27). (A. Kontrai-coresp.).

Seria Vest
METALUL HUNEDOARA — PRO

GRESUL CORABIA (6—0). Hunedo- 
renii au prestat un joc tehnic și 
eficace, obținînd o victorie la scor. 
Oaspeții s-au apărat supranumeric, 
dar... fără speranțe. Au înscris: Se- 
cheli (min. 4) din lovitură de la 11 m, 
Steiner (min. 12), Păunescu (min. 15), 
Homeghi (min. 24 și 87) și Dobindă 
(min. 54). (V. Albu-câresp.).

C.F.R. CARANSEBEȘ — ELECTRO
MOTOR TIMIȘOARA (2—0). Manifes- 
tînd o netă superioritate, gazdele au 
obținut o victorie comodă. Au mar
cat : Urs (min. 35) și Oprea (min. 80). 
De notat că în min. 35, Iancu (Elec
tromotor) a fost eliminat de pe teren 
pentru proteste și injurii adresate ar
bitrului. (M. Mutașcu-coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
VICTORIA TG. JIU (0—0). Jocul a 
fost dinamic și spectaculos. Rezulta
tul de egalitate oglindește raportul de 
forțe de pe teren. (ȘL Gurgui-coresp.).

MINERUL DEVA — PROGRESUL 
STREHAIA (2—0). Cei 2 000 de spec
tatori prezenți la această partidă au 
rămas dezamăgiți de modul cum au 
evoluat cele două formații, care au 
practicat un joc lent, confuz, cu multe 
pase greșite. Gazdele au reușit să 
obțină victoria, datorită insistentei 
manifestate în repriza secundă. Au 
înscris : Onea (min. 47) care a trans
format o lovitură de la 11 m și Delios 
(min. 89). (Ion Simion-coresp.).

MINERUL ANINA — MUSCELUL 
CÎMPULUNG (2—1). Joc viu disputat. 
Localnicii au manifestat o superiori

AMĂNUNTE IN LEGĂTURĂ CU CONCURSUL SPECIAL PRONOEXPRES
Depunerea buletinelor cîștigătoare la 

premiile obișnuite și suplimentare se va 
face la agențiile autorizate pînă sîmbătă 
14 mai 1966 ora 13 în orașele de reșe
dință regională, iar în celelalte localități 
pînă în ziua de vineri 13 mai 1966 ora 13.

Omologarea buletinelor cîștigătoare se 
va face în ziua de luni 16 mai 1966.

Cîștigătorii premiilor suplimentare de 
la categoriile a IV-a, a V-a, a Vl-a, a 
Vil-a și a VIII-a vor primi premiile în 
bani prin mandat poștal.

Cîștigătorii autoturismelor vor fi înști
ințați în scris (în perioada 20—30 mai 
1966), unde și la ce dată să se prezinte 
pentru ridicarea lor.

Cîștigătorii grupelor care cuprind mo
tociclete și televizoare se vor prezenta 
personal sau prin împuternicit cu pro
cură legalizată de notariat, pentru ridi
carea lor de la Centrala Administrației

ty fosă de poartă din derbiul seriei Nord: Progresul Reghin—Steaua roși» 
Salonta (2—2))

Foto: V. Racz — coresp.

1. Steaua roșie Salonta

CLASAMENT

19 9 5 5 30—27 23
2. Unirea Dej 19 9 4 6 29—27 22
3. Progresul Reghin 19 9 3 7 31—29 21
4. Metalul Copșa Mică 19 9 2 8 32—21 20
5. Minerul Bihor 19 8 4 7 35—30 20
6. Chimica Tîrnăveni 19 7 6 6 16—15 20
7. Gloria Bis o* ița 19 8 3 8 28—24 19
8. Minerul Baia Sprie 19 6 7 6 26—26 19
5. Faianța Sighișoara 19 8 3 8 23—30 19

lt. Soda Ocna Mureș 19 6 6 7 26—25 18
11. Sătmăreana 19 7 4 8 28—28 18
12. Olimpia Oradea 19 6 5 8 28—28 17
13. A.S. Aiud 19 3 10 6 20—27 16
14. Forestiera Sighetul

Marmației 19 7 0 12 23—38 14

ETAPA VIITOARE : A. S. Aiud— 
Unirea Dej, Sătmăreana — Metalul 
Copșa Mică, Minerul Baia Sprie — 
Faianța Sighișoara, Soda Ocna Mu
reș — Progresul Reghin, Minerul Bi
hor — Forestiera Sighetul Marmației, 
Chimica Tîrnăveni — Gloria Bistrița, 
Steaua roșie Salonta — Olimpia Ora
dea.

tate evidentă în prima repriză, cînd 
a fost fixat și rezultatul întîlnirii. Au 
marcat r Cojocaru (min. 30) și Spă- 
lățelu (min. 40) pentru Minerul si 
Petrache (min. 42) pentru Muscelul. 
(Gh. Crăciunel-coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — METALUL 
TR. SEVERIN (2—0). Timișorenii au 
dominat majoritatea timpului și au 1 
cucerit o meritată victorie. Scorul nu , 
a luat proporții datorită ratărilor îna- i 
intașilor pe de o parte și a formei Ș 
excepționale a portarului oaspeților, i 
Punctele învingătorilor au fost rea- ' 
lizate de Seceleanu (min. 6) și Fodor ! 
(min. 55). (C. Țăranu-coresp.).

CUS.UIENT
L CF.R, Timișoara 19 14 3 2 54—17 31 *
X Victoria Tg. Jiu 19 9 6 4 34—14 24
3. Metalul Hunedoara 19 10 9 7 38—17 22
4. Eleetroputere Craiova

19 9 3 7 39—20 21
5. Progresul Sorehaia

19 9 3 7 23—39 2i i
6. Minerul Deva 19 9 2 8 28—23 20
7. Minerul Anina 19 7 5 7 16—16 19
8. C.F.R. Caransebeș 19 8 3 8 22_ 24 19
9. Muscelul Cimpulung

19 7 3 9 20—27 17 j
10. Electromotor Tim. 19 6 4 9 35—31 16
11. Victoria Călan 19 6 4 9 19—27 16
12. Metalul Tr. Severin

19 7 2 10 22—37 16 ‘
IX Progresul Corabia 19 5 5 9 9—28 15
14. Minerul Cimpulung

19 2 5 12 8—43 9

ETAPA VIITOARE: V ictoria Tg. J iu l
—Minerul Cîmpuldng. M etalul Tr. Se- !
verin—Metalul Hunedoara \ ictoria Că- |
lan—Minerul Deva, M«JSC<riul Cimpuluing
—C.F.R. Caransebeș, Minerul Anina
C.F.R. Timișoara, Electroino tor Timișoa- '
ra—Eleetroputere Craiova, progpesul Co-
rabia—Progresul Strehaia 1

• ASTĂZI TRAGEREA
• DEPUNEREA BULETINE

LOR CÎȘTIGĂTOARE
• CUM SE PLĂTESC PRE

MIILE

de stat Loto-Pronosport, Calea Victoriei 
9, în perioada 28 mai—8 iunie 1966.

Cîștigătorii din Capitală ai celorlalte 
premii în obiecte vor fi înștiințați în 
scris la ce dată trebuie să se prezinte 
pentru ridicarea lor.

PROGRAMUL CONCURSULUI PRONO
SPORT Nr. 20 (15 mai 1966)

l Steaua—Petrolul, II Crișu]—Dinamo 
Buc., III U.T.A.—Siderurgistul, IV Di

„Cupa orașelor 
reședință de regiune** 

la Timișoara
Marea competiție rezervată elevilor 

clin școlile generale, licee și școlile pro
fesionale a atras la Timișoara 36 de 
echipe. întrecerea a cunoscut un fru
mos succes, scoțînd la iveală elemente 
talentate, cu perspectiva de a fi selec
ționate în secțiile de copii și juniori. 
Rămîne doar ca antrenorii să-i selecțio
neze și să-i îndrume în continuare.

Iată cîteva din rezult a lele înregis
trate :

Școli medii și profesionale ■ Liceul 
nr. 10- Liceul nr. 7 2—2. Liceul de 
muzică—Liceul nr. 5 3—1. Liceul nr. 
1.—Liceul nr. 3 3—0, Școala C.F.R.— 
Școala UCECOM 15—1, Școala textila — 
Școala U.M.T. 3—1, Școala profesională 
chimic—Școala specială nr. 2 4—4. 
Școala profesională de construcții— 
Liceul nr. 2 2—0, Școala profesională 
electromotor—Liceul nr. 6 1—0. Școala 
profesională textilă—Liceul nr. 8 2-1, 
Liceul nr. 10—Liceul nr. 5 2—2. Li
ceul nr. 1—Școala profesională C.F.R.
2— 2, Școala profesională textilă—Școa
la profesională chimie 3 1. Școala pro
fesională electromotor—Liceul nr 2
3— 0.

Ciclul II din școlile generale și licee: 
Școala generală nr. 6—Liceul nr. 1 
3—2, Școala generală nr. 5—Școala ge
nerală nr. 8 3—0, Liceul nr. 8— 
Școala generală nr. 15 4—1, Școala ge
nerală nr. 2—Școala generală nr. 13 
7—0, Școala generală nr. 11—Liceul nr. 
2 6—0. Școala generală nr. 9—Școala 
generală nr. 7 0—0, Liceul de muzică 
—Liceul nr. 7 6—1, Școala generală 
nr. 1—Școala generală nr. 14 3—0. Li
ceul de muzică—Școala generală ni. 3 
5—0, Școala generală nr. 16 — Școala 
generală nr. 9 1—0, Școala generală
nr. 11—Școala generală nr. 4 3— 0.
Școala generală nr. 12—Liceul nr. 8 
3—0, Liceul nr. 5 — Școala generală 
nr. 5 2—2, Școala generală nr 6— 
Școala generală nr. 10 2—1

P. ARCAN-corcsp. reg.

namo Pitești—Rapid, V. Steagul roșu— 
Știința Craiova, VI Politehnica—Farul,
VII C.S.M.S. Iași—Universitatea Cluj,
VIII Juventus—Bologna, IX Lanerossi— 
Milan, X Roma—Cagliari, XI Sampdoria 
—Napoli, XII Spal—Fiorentina. XIII 
Varese—Brescia.

Amintim marii cîștigători din ultimul 
timp de la concursurile Pronosport : Pe
tre Traian Ardeleanu —■ București — 
120.000 lei, Ion Crueeru — Bistrița —• 
151.912 lei, Dumitru Petre — rcg. Bucu
rești — 120.000 lei, Ludovic Vigulc — 
Cluj — 120.000 lei șl Gh. Găvenea — 
Rîșnov — 136.829 lei.

Majoritatea din aceste cîștiguri au fost 
obținute pe buletine jucate 50%.

(Rubrică redactată de Administrația de 
Stat Loto-Pronosport),



Azi la Milano

Echipele de polo ale Italiei CALEIDOSCOP
Marți s-a desfășurat pe ruta Praga- 

Liberec cea de a Il-a etapă a „Cursei 
Păcii". Primul loc a fost ocupat de 
italianul Guerra cu timpul de 3h 19:18. 
Pe locul secund 
ticul Alexei Petrov 
3 h-19:54. In același timp a sosit un 
grup numeros din care au făcut parte 
și Albonetti, Kegel, Smolik, Appler, 
Butzke, Gunther, Anderson etc. Primul 
clasat dintre sportivii noștri, W. Ziegler, 
a sosit în cel de al doilea pluton, la 
1:38,0 de cîștigător, ocuptod locul 50. 
Ceilalți cicliști români s-au clasat astfel: 
57 — JV. Ciumeti 3 h.21:17; 61 — I. 
Ardeleanu 3 h.22:05; 62 — Gh. Suciu 
Bh.22:57; 68 — C. Ciocan 3 h.22:57; 
84 — €. Grigore 3 h^5:53.

s-a clasat sovie- 
cronometrat cu

In clasamentul general pe echipe con
duce Italia cu 1811.55:18, urmată de 
R.D. Germană și R.S. Cehoslovacă. E- 
chipa țării noastre se află pe locul 13 
la 19:13. Liderul clasamentului general 
individual este acum italianul Guerra, 
care totalizează timpul de 6 h.16:32, 
fiind urmat de Petrov la 1:36 și de Ga- 
lazzi la 2:06.

Pînă la închiderea ediției nu ne-au 
fost comunicate locurile ocupate de 
cliștii români în clasamentul 
dividual.

Astăzi se desfășoară etapa 
părțită în două semietape:
Harrachov, 17 km contratimp individual 
și Harrachov—Ilradec Kralove 108 km 
cp plecare în bloc.

general
ci- 
in-

îm-

și României se întîlnesc
pentru a 14-a oară

campionatului euro-

vor alinia în acest 
Ștefănescu (Frățilă)

»••••••••
Astă-seară, finala „C.C.E.“ la fotbal

Partizan Belgrad sau Real Madrid?

Astă-seară, în piscina Cozzi din Mi
lano se va desfășura cea de a 14-a în
tîlnire dintre reprezentativele de polo 
ale Italiei și României. Partida consti
tuie pentru ambele formații o primă ve
rificare în vederea 
pean de la Utrecht.

Antrenorii noștri 
joc următorul lot:
— Zahan, Grințescu, Blajec, Mărciilescu, 
Firoiu, Fleșeriu (Culineac, Szabo, Kro
ner ). Din echipa Italiei nu vor lipsi cu- 
noscuții internaționali Pizzo, Lavorratori, 
Guerrini, Spinolla, Barluci și Vasallo. 
Intîlnirea va fi condusă de ]. Dirnweber 
(Austria), care a arbitrat meciul celor 
două formații și la J. 0. de la Tokio.

DUPĂ CUM s-a a- 
nunțat, Jocurile Olim
pice de iarna se vor 
desfășura în 1972 la 
Sapporo. Organizatorii 
japonezi au propus 
C.I.O. ca la Sapporo în 
afara sporturilor de 
Iarnă propriu-zise, să 
figureze ’ 
Întreceri 
lei, judo 
cizia în 
viață va 
viitor, 
C.I.O.

CA DE OBICEI, în 
flecare an, în Anglia 
se alege cel mai bun 
jucător al sezonului. In 
acest an, ziariștii spor
tivi englezi l-au desem
nat pe primul loc pe 
Bobby Charlton de la 
Manchester United. Lo
cul 2 a fost acordat 
fundașului de la Full- 
ham, George Cohen, iar 
locul 3 a revenit cen
trului înaintaș de la 
Chelsea, Peter Osgood, 
în vîrstă de numai 19 
ani. Ultimul a fost de 
altfel revelația campio
natului, fiind introdus 
și în lotul Angliei care 
se pregătește .....
„mondiale”.

ANUL acesta 
făsoară ediția

sparturilor
in program și 
fte sala, la vo- 
șl haltere. De- 
această prl- 
fi luată anul 
la sesiunea 

de la Teheran.
DE

pentru

golge- 
sale ! 
Kohl-

—jubiliară — a Jocu
rilor Americii Centrale 
și Caraibilor. Competi
ția este programată în
tre 11 și 25 iunie la 
Porto Rico.

UN PORTAR, 
ter al echipei 
Este vorba de
mann, de la Hallstadt 
(R.F.G.) In acest sezon 
el a transformat toate 
cele 14 lovituri de la 11 
metri de care a bene
ficiat echipa sa, fiind 
— cu 14 goluri — cel 
mai eficace jucător al 
formației.

IN CADRUL sesiunii 
C.I.O. de la Roma s-a 
decis ca la ceremonia 
de închidere a J.O. să 
nu mai participe toți 
concurenții fiecărei țări. 
Șefii de delegații vor 
desemna cite 6 sportivi 
care vor lua parte la 
festivitate.

DUPĂ CUM s-a mai 
anunțat, perechea de 
patinatori artistici Ki- 
lius—Băumler care a 
cîștigat medalia de ar
gint la J.O. de la Inns
bruck, a fost nevoită 
să restituie medalia, 
trecînd la profesionism. 
Potrivit unor propu
neri, medalia ar fi ur
mat acordată

Iată-ne și în ziua mult așteptatei 
finale a celei de a XI~a ediții a 
„Cupei campionilor europeni" la fot
bal. Astă-seară, cu începere de la 
ora 20,30, stadionul Heysel din Bru
xelles va fi gazda finalei în care se 
întrec Real Madrid ți Partizan Bel- 

i intermediul televiziunii, 
de fotbal din țara noastră 

micul ecran 
această pasionantă finală. Iubitorii fot
balului de pe continent își pun acum 
aceeași întrebare : cine va cîștiga : 
Real Madrid, care deține o carte de 
vizită impresionantă în istoria acestei 
competiții (pentru a 8-a oară în finală,

grad. Prin 
amatorii c. 
vor putea urmări pe

de 5 ori cîștigătoare) 
Belgrad (o adevărată 
această ediție, prin performanțele ob
ținute în jocurile cu Sparta Praga și 
Manchester United) ? Ambele echipe 
aliniază cele mai bune garnituri, lată 
componența echipelor pe care le vom 
putea urmări astâ-seară la televiziune: 

PARTIZAN : Soskicj — lusufi, Mi- 
hailovicL Beceiaț. Rașoviă, VasovicL 
Bai ci, Kovacevici, Hasanaghici, Galici, 
Pirmaier.

REAL MADRID: Araqidstain — 
De Filipe, Sanchis, Pachin, Martinez, 
Amancio, Zocco. Serrena, Grosso, 
Velasquez, Gento.

Meciul va fi arbitrat de Krehlein 
(R.F.G.).

sau Partizan 
revelație în

de caiac la Timisoara

ȘTIRI, MZUITATE
VA.U.$O\ LA- — In mtîlnirea inter

națională amicală de hochei pe iarbă 
dintre reprezentativele Poloniei și In
diei. sportivii indieni au obținut vic
toria cu scorul de 1—0 (0—0). Re
cent. la Leipzig echip3 Indiei, cam
pioană olimpică, fusese învinsă cu 
2—0 de selecționata R. D. Ceonae-

Bl DAPESTA. — In cadrul unui 
concurs de atletism desfășurat la 
Budapesta cu participarea unor at'eti 
fruntaș: maghiari, 1 Aarjn a reaB- 
zat in proba de aruncare a greutății 
performanta de 19.40 m. Proba de a- 
runcare a discului (barbari) a re
venit lui lejer cu 54.76 m

MAURIII. — După 12 etape, ia 
turul ciclist al Spaniei cocduee 
spaniolul t nona. cu timpul de ofh 
01:64 Același timp îl are ș: cornp»- 
triotul său Echevarria

ROMA. — Proba «ie simplu femei 
din cadrul turneu Im international de 
tenis a revenit juca loarei engleze 
Ann 1 ia a don-Jones, care a întrecut-® 
îd finală cu 8—6. 6—1 pe Annette 
Van Zyl (Republica Sud-A frica ni). 
1d semifinalele probei de dublu 
bărbați, australienii R. Emersnn și 
f. Sțotic au eliminat perechea T. Ok- 
ker— M. R iessen cu 6—4. 4 — 6, 6— 
4, 6—4. iar N. Pietrangeli—C. 
Drysdale au învins cuplul american 
D. Ralston—C. ’Graebner ce 6—2 
S— 6 6-2

-— In „Cupa Davis' 
s-a desfășurat in
ii intre selecționatele

NEW DELHI.
(zona asiatică) 
tilnirea de tenis
Indiei și Ceylonului. Net superiori, 
sportivii indieni s-au calificat învin- 
gînd cu 5—0.

VARȘOVIA. — Turneul internațio
nal de baschet (feminin) de Ia Poz
nan s-a încheiat cu victoria echipei 
poloneze A.Z.S. Poznan

HELSINKI. — La Tampere s-a 
desfășurat întîlnirea internațională a- 
micală de gimnastică dintre echipele 
masculine ale U.R.S.S. și Finlandei. 
Victoria a revenit gimnaștilor sovie
tici cu 567,9—561,15 puncte. La in
dividual pe primul loc s-a clasat 
Mihail Voronin (U.RJ5.S.) cu 115,20 
puncte, urmat de Olli Laiho (Fin
landa) 113,65 puncte și Iuri Titov 
(U.R.S.S.) — 113,35 puncte.

BIARRITZ. — In meciul interna
țional de haltere dintre echipa se
cunda a Franței și reprezentativa 
Spaniei, halterofilii francezi au obți
nut victoria cu scorul de 6—1.

PARIS. — Cu prilejul lucrărilor 
(Uniunii europene de judo s-a stabilit 
ea viitoarea ediție a campionatelor 

■ europene să se desfășoare anul viitor 
In cursul lunii mai la Londra.

♦
Tot azi, se desfășoară iiitîiniriie a- 

micale: Bulgaria—Iugoslavia (la Sofia), 
Scoția—Olanda (la Glasgow) și Stras
bourg—Budapesta (Ia Strasbourg).

TIMIȘOARA,10 (prin telefon). 
Mîine ar. azi), se dispută în locali
tate întîlnirea de caiac dintre echi
pele S.S.E. Timișoara și cea a clubu
lui „Bega* din Zrenjanin (R. S. F. 
Iugoslavia-. Programul cuprinde ur
mătoarele probe: seniori (1000 m): 
simplu, dublu, patru; juniori și ju
nioare (500 m): simplu, dublu, patru. 
Printre caiaciștii oaspeți se numără 
Bojik Boriboj și Zlatomir Suvatski, 
campioni ai Iugoslaviei. Caiacul timi
șorean va fi reprezentat, printre alții 
de Mircea Radu, Valerian Șubran, 
AlpTar.rlra Țăranu, Doina Pentec, Eu- 
genia Marchiș, Mircea Lupuțiu, Ion 
Tomescu ș. a.

Examene trecute cu brio
dar și... corigențe

La cea de a III-a ediție a campio
natelor mondiale de tineret de la 
Viena scrimerii noștri au obținut 
unele rezultate de prestigiu: la flo
retă băieți an titlu de campion mon
dial — Ștefan Weissbock și locul HI 
— Mihai Țiu la spadă un loc V prin 
Anton Pongraț și un Joc VH—VLH 
Ia sabie, prin același Șteian Weiss
bock. Din păcate, la floretă-fete, unde 
ne așteptam și unde valoarea noastră 
ne crease un bun renume, nu s-au 
obținut rezultatele scontate. Speran
țele la un loc fruntaș și chiar la o 
medalie erau îndreptățite, judecind 
după rezultatele drn alți ani. Dar con
cursul ne-a dezvăluit existența unor 
lacune serioase în pregătirea tehnică, 
tactică, fizică și psihică a sportivelor 
noastre. Aceste lipsuri au dus la mo
destele locuri ocupate de reprezen
tantele noastre: Marina Stanca — 
VIII, ileana Drrmbă — IX și Ecateriua 
lencic — XH ! Cu toate acestea, în 
clasamentul pe națiuni ne-aa situat 
pe locul IU ca 29 puncte, înaintea 
unor țări cu tradiție in scrimă, ca: 
Franța, italia, Polonia, Anglia etc.

în rîndurîle ce urmează vom În
cerca să analizăm comportarea spor
tivilor noștri la Viena

EXAMEN TRECUT CU BRIO
LA FLORETA BĂIEȚI

Este pentru prima dată cînd la 
această armă obținem un titlu mon
dial. încă din primul tur al seriilor 
eliminatorii floretiștii noștri s-au ca
lificat cu ușurință. în turul II al se
riilor Weissbock obține patru victorii 
(și o înfrînqere — la italianul Ber- 
goneli). Țiu, de asemenea, se cali
fică în eliminarea directă. Numai 
Filip Pavel nu poate ține pasul și 
„cade" din concurs. In primele două 
tururi ale eliminării directe Weiss
bock și Țiu fac dovada unei bune 
pregătiri și acumulează puncte pre
țioase în fața unor adversari valo
roși — Verbrugge (Olanda), Paul 
(Anqlia), Flertzeg .(Ungaria). Turul III 
al eliminării directe a fost foarte di
ficil pentru trăgătorii noștri Weiss
bock a tras cu sovieticul Grigorian, 
un „stîngaci" foarte tehnic. Repre
zentantul nostru a reușit să obțină o 
victorie clară cu 5—4 și 5—1, asi- 
qurîndu-și calificarea în finala de 
șase. Țiu, mai puțin inspirat în asal-

se des- 
a zecea

Întîlnire internațională

săr- 
nu-i 
alta

Aceasta pereche de tineri căsătoriți 
cercurile olimpice drept „decor" în cortegiul 
bătoresc care H conducea spre casă... Nici 
de mirare, din moment ce mireasa nu este 
ded: cunoscuta schicară franceză Christine Goit- 
schel. -campioană olimpică de slalom special la 
J.O. de la Innsbruck, iar mirele, Jean Beranger, 
este antrenorul reprezentativei feminine de schi 
a Franței. Data fericitului eveniment : duminică
1 mai 1966.

turile cu Litov (U.R.S.S.), pierde cu 
2—5, 4—5. Cu toate acesLea, el mai 
avea șanse de a intra în finală, de
oarece recalificările îi dădeau această 
posibilitate. Cu prețul unor eforturi 
deosebite, Țiu ciștigă asalturile cu 
olandezul Verbrugge la 5—0, 5—1 și 
cu polonezul Karzmarek cu 5—2, 
5—3 și intră în finală.

După o comportare excepțională în 
asalturile din finală, Weissbock se 
află la egalitate de victorii (4) cu 
ungurul Berkovitz. Barajul este sin
gura cale de a desemna campionul. 
A urmat o luptă pasionantă care avea 
să se încheie cu victoria lui 
Dock. O splendidă victorie a 
lui nostru!

DECEPȚIA DE LA FLORETA 
SI CAUZELE Ei

Weiss- 
sportu-

FETE

De ta bun început apreciem că re
zultatele obținute la floretă iele nu 
sînt pe măsura posibilităților scrime-

O analiză amănunțită a compor
tării nesatisfăcătoare a tinerelor noas
tre floretiste scoate la iveală cauzele 
care au generat aceste lipsuri. Pre
gătirea, mai ales cea specifică, s-a 
început prea tîrziu. Densitatea lecți
ilor de antrenament a suferit. Nu s-au 
făcut asalturi cu sportivele în con
diții apropiate de concurs. Se pare că 
federația de specialitate a scăpat clin 
vedere obiectivul central al pregă
tirii — campionatul mondial de ti
neret — și a îngăduit participarea 
componentelor de bază ale lotului la 
o serie de concursuri la care puteau 
fi trimise alte sportive. Ne referim 
la concursul internațional de floretă 
de la Savonna, care le-a răpit 5 zile 
de pregătire, „Cupa Europei" de la 
Torino și „Cupa Martini", unde s-au 
pierdut de asemenea trei zile. Sosite 
luni seara de Ia Torino, floretistele 
au plecat miercuri dimineața spre 
Viena pentru campionatul mondial.

Considerații pe marginea campionatelor
mondiale de tineret la scrimă

relor noastre. Acest fapt trebuie să 
constituie un semnal de alarmă atît 
pentru federația de specialitate cit 
și pentru sportivele respective, com
ponente de bază ale lotului republi
can, și care, nu peste mult timp, vor 
participa la campionatele mondiale 
de la Moscova (sfîrșitul lunii iulie).

De ce n-au „mers' bine fetele la 
Viena ? Răspunsul e unul singur : au 
fost nepreaătite! Si acest lucru s-a 
văzut clar pe planșe. Trecînd de cele 
două tururi ale seriilor, în elimina
rea directă au început să apară toate 
carențele pregătirii, manifestate prin 
nervozitate excesivă, sau stări apa
tice. Nu Ie „mergea" atacul, acționau 
cu brațul îndoit, se opreau prea des, 
manifestau lipsă de orientare tactică 
în situații simple. De asemenea, ele 
erau cuprinse de o panică nejustifi
cată chiar cînd trebuiau să tragă cu 
unele adversare cunoscute si ne caie 
le întrecuseră cu alte ocazii (Halina 
Balon, Loyd, Novikova).

Această hărțuială de la un concurs 
la altul, în condiții grele de deplasare, 
a afectat serios pregătirea atât de ne
cesară îndeplinirii celui mai impor
tant obiectiv. După părerea noastră, 
biroul federal, colegiul de antrenori 
șl antrenorii lotului (Andrei Vîlcea 
și Iosif Zilahy) trebuie să ia măsuri 
de îmbunătățire a muncii, să refacă 
planurile de pregătire în vederea 
„mondialelor" de ja Moscova, să co
releze judicios pregătirea cu con
cursurile de verificare. Să fie cunos- 
cuți adversarii pînă în cele mai mici 
amănunte (atenție la stîngaci), iar 
antrenamentele să aibă o densitate 
sporită și să fie efectuate în condiții 
cit mai apropiate de concurs. Se cere 
o colaborare cît mai strânsă între 
metodiștii și antrenorii lotului, în ve
derea unei conlucrări mai fructuoase. 
Considerăm că avem elemente talen
tate, cu posibilități reale, dar trebuie 
să se muncească eu mai mult dis- 
cernămînt și simț de răspundere pen-

următorilor clasați. A- 
cum însă s-a făcut o 
altă propunere. Meda
lia să fie depusă la 
Muzeul olimpie din 
Lausanne. Comitetul In
ternațional Olimpic ur
mează să ia o hotărîre 
definitivă în această 
chestiune.

CONDUCEREA clubu
lui Coruna (Spania) a 
hotărât ca întreaga echi
pă de fotbal să vizio
neze campionatul mon
dial de fotbal din An
glia. Aceasta drept re
compensă pentru faptul 
că formația a cîștigat 
campionatul categoriei 
B și a promovat din 
nou în prima categorie 
a campionatului spa
niol.

JOCURILE sportive 
mediteraneene vor avea 
loc la Tunis între 8 șl 
17 septembrie 1967. In- . 
trecerile se organizează 
la 14 discipline sportive 
și vor reuni aproape 
2500 de sportivi din ță
rile Europei, Asiei și 
Africei. Competițiile vor 
avea loc pe stadionul 
din Tunis, care are o 
capacitate de 45 000 
locuri, într-o sală cu 
— “ ‘ " bazin

capa- 
6900

des-M 
:sant^

care 
de 

într-o sală 
6500 locuri și un 
de înot, a cărui 
citate este de 
locuri.

LA LONDRA s-a 
fășurat un interesant 
meci de fotbal intre re
prezentativele de elevi 
ale Angliei și K.F. Ger
mane. Victoria a reve
nit școlarilor englezi 
cu 2—1 (0—1). Intilni-
rea s-a desfășurat pe 
cel mai mare și cel 
mai bun stadion al An
gliei, Wembley, și a 
fost urmărită de 85 Obs 
de spectatori.

INDIANUL Mihir Sen 
este primul care a par
curs înot cei 30 km ce 
separă India de Ceylon. 
Sen a stabilit astfel și 
recordul probei: 25 de 
ore și 44 de minute.

CEL MAI lung meci 
de baschet din istoria 
acestui sport s-a Înche
iat cu scorul de 6776— 
6686. Partida, disputată 
în Florida, de două e- 
chipe de elevi, a durat 
patru zile fără întreru
pere, jucătorii schim- 
bindu-se din patru in 
patru ore.

PENTRU Gento (Real 
Madrid), meciul împo
triva lui Inter, pe care 
eehlpa sa l-a susținut 
recent, a constituit cea 
de-a 70-a partidă dis
putată în cadrul com
petițiilor europene.

tru marile competiții, în care trebuit 
și putem să obținem rezultate de va
loare.

MAI BINE CA PÎHĂ ACUM, 
DAR TOTUȘI INSUFICIENT...

La celelalte două arme la care an 
participat în cadrul întrecerilor de 1< 
Viena — spada și sabia — am obținu' 
rezultate bune. Apreciem că am fos 
frustrați de un loc mai bun la săbii 
unde Weissbock trăgînd în recall 
licări cu Gerevich (Ungaria) pentri 
a intra în finală, a fost net dezavan 
tajat la tușa decisivă (-4—5, 4—5 
Fazele au fost interpretate greșit d 
către arbitru, ceea ce a nemulțumit s
publicul spectator.

O mențiune specială pentru Al. 
trate care, trăgînd la spadă, s-a „des 
curcat* destul de bine în serii vale 
roase, Tn eliminarea directă a ajun 
pînă în turul II, în care l-a întîln 
pe multiplu! campion mondial, frai 

-cezul Brodin, la care a pierdut c 
2—5, 2—5. In recalificări Istrate 
tras cu ungurul Pakay, la care 
pierdut cu 3—5, 4—5. Astfel, el s- 
clasăt în primii 18. Filip Pavel, tr« 
gînd și la spada, a mers foarte slal 
neconfirmînd așteptările. Deși are c< 
lități fizice csreșpunzâtoare unui ser 
mar. este superficial în pregătire ; 
acest lucru se vede clar în concur 
Nu stăpînește în suficientă măsui 
elementele tehnice, nu .are o gîndii 
tactică corespunzătoare situațiile 
ivite, se demobilizează repede. Aces 
lipsuri dăinuie de mult, iar antrenor 
se mulțumesc să-i ceară prea puți 
Ceilalți doi sabreri participanți 
campionatele mondiale, Budahazi 
Mihăileanu, au fost eliminați d: 
turul doi a] seriilor, din cauza un 
pregătiri tehnice insuficiente și lips 
de experiență în marile concursu

în încheiere, subliniem că recente 
campionate mondiale de tineret < 
la Viena au constituit un examen s 
rios pentru schimbul nostru de rtuin 
Au fost obținute rezultate de pre 
tigiu dar, în același timp, au ieșit 
iveală o serie întreagă de lipsuri ca 
cer o remediere grabnică, deoare 
mai avem doar puțin timp pînă 
„mondialele" de la Moscova. Puți 
dar nu insuficient.

ELENA DOBINC
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