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STEAUA—PETROLUL, derbiul etapei 
a XXI-a, în campionatul categoriei A

Din cele șapte partide progm- 
late mîine în categoria A, in 
întrul atenției se situează derbiul 
rEAUA—PETROLUL. Este un 
eci care întrunește mereu sufra- 
ile publicului și cu atît mai 
țțjt la ora de față, cînd forma- 

■K-izitatoare apare în postură 
F lider. Vor reuși petroliștii să 
sacă și de acest... „hop“? Greu, 
arte greu de anticipat în pri- 
nța formației ploieștene, antre- 
>rul G. Cemăianu anunță rein- 
area Iui Iuhas (care va face 
reche la mijloc cu Dragomir) 
menținerea lui Dincuță în linia

: atac, alături de Dridea I, Ba- 
a („responsabilul” cu golul în 
curile^disputate în deplasare) 

Moldoveana.
La Steaua, compartimentul de- 
asiv ■— punctul forte al echi- 
i în momentul de față — va 
țnîne intact. Posibilele modifi
ci —- se pare din necesitatea 

a se găsi un coordonator de 
e —- privesc celelalte linii,
ksi, care de altfel a evoluat 
miercuri în meciul de cupă, 
fi o soluție.

După surprinzătorul eșec sa
lt duminică în fața Siderur- 

Ruîtii, RAPIDUL mizează acum 
o victorie a Stelei, care să-i 

rească din cursă pe ploieșteni, 
care să pună în valoare un 

sntual succes rapidist în meciul 
mîine. Infrlngerea administrată 
către codașa clasamentului i-a

mai adus la realitate pe fotba
liștii feroviari (apreciind 
evoluția lui Dumitriu în 
de la Bacău), al căror 
DINAMO PITEȘTI se 
oricum, mai disputat ca 
cînd scorul a fost 4—2 
bucureșteni.

In zona imediat următoare a 
clasamentului, două meciuri apa
rent liniștite : C.S.M.S.—UNI
VERSITATEA CLUJ și STEA
GUL ROȘU—ȘTIINȚA CRAIO
VA. De ce aparent ? Pentru că 
cele 20 de puncte ale studenților 
din Cluj și Craiova au nevoie 
de... completări pentru ca proble
ma rămîneiii în prima categorie 
să lie pe deplin rezolvată.

și după 
meciul 
joc cu 
anunță, 
în tur, 
pentru

In sfîrșit, cele trei jocuri ră
mase de comentat angrenează o 
echipă (Dinamo Buc.) mai la a- 
dăpost de emoții și alte cinci 
(Farul. Crișul, U.T.A., Politeh
nica Timișoara, Siderurgistul) 
care alcătuiesc plutonul codașe
lor. Să ne închipuim, așadar, in
teresul major pe care-1 stîrnesc, 
la Timișoara, Arad și Oradea, 
meciurile POLITEHNICA—FA
RUL, U. T. ARAD—SIDERURGIS
TUL și CRIȘUL —DINAMO 
BUCUREȘTI. Să ne închipuim 
și să așteptăm „verdictul* pînă 
duminică seara.

G. NICOLAESCU

it duminică în
■fc-.-.i, RAPIDUL

n urma tragerii la sorti efcc- 
tă la sediul federației de bas- 
t, a fost stabilit următorul 
gram al turneului final al cam- 
natului masculin care va fi 
:duit săptămîna viitoare de 
a Floreasca : marți: Dinamo 
firești — Universitatea Ținti
ră, Rapid—Universitatea Cluj, 
[iua—Politehnica București ; 
rcuri : Universitatea Timișoara 
iteaua, Rapid — Politehnica. Di- 
io—Universitatea Cluj; joi: 
litehnica—Universitatea Ținti
ră, Rapid—Dinamo, Steaua— 
versitatea Cluj ;* vineri: Uni- 
sitatea Cluj—Universitatea Ti- 
oara, Dinamo — Politehnica, 
)id—Steaua; sîmbătâ : Rapid 
Jniversilatea Timișoara, Uni- 
ritQtea Cluj — Politehnica, 
aua — Dinamo. In fiecare zi me- 
rile încep la ora 17.

Concursul atletic de primăvară a!seniorilor
• Se anunță întreceri dlrze • In perspectivă - noi recorduri și performanțe Ele valoare

VIORICA VISCOPOLEANU

Tradiționalul concurs republi
can de primăvară al seniorilor re
unește la startul întrecerilor de 
pe stadionul „23 August* tot 
ce are mai bun atletismul nostru 
la ora actuală. între cei înscriși 
se află majoritatea fruntașilor a-

cestui sport, în frunte cu cam
pioanele noastre olimpice [olanda 
Balaș și Mihaela Peneș, care se 
pregătesc cu toată seriozitatea 
pentru campionatele etiropene de 
la Budapesta. Reținem cîteva 
nume: Șerban Ciochină, Viorica

Dreapta: Plocon. Mincev,Stingă: Schreiber, Tirlici, Ganciu, Cozonici și Derzei (Dinamo).
Drăgan, Nicolau și Grigorovici

Văzuți de Neagu Rădulescu
Sărbătoare voleibalistică în Capitală, astăzi în incinta Pa

vilionului Expoziției Economiei Naționale. în fine, marea 
dispută dintre Rapid și Dinamo pentru „Cupa campionilor 
europeni' — 1966 începe. Mult-dorita finală românească a 
.C.C.E.', 
voleiului 
ora 17,30, întîia sa .manșă*. 
15,30, de o prețioasă .uver
tură', pe parcursul căreia spec
tatorii își vor face... încălzirea 
pentru întrecerea maeștrilor 
admirînd însușirile unor au
tentice speranțe, juniorii din 
lotul comun al Liceului nr. 2 
si al S.S.E. Ploiești.

Evenimentul central, meciul 
nr. 1 Rapid — Dinamo din fi
nala .C.C.E.", subliniind în 
orice caz o splendidă biruință 
a voleiului nostru, va desemna 
cea mai puternică echipă mas
culină de club de pe conti
nent. Premisele valorice ale 
întîlnirii de azi le-am enunțat 
si analizat în cea mai mare 
parte anterior. Cu privire la 
meciul acesta, a rămas de ex
primat mai mult... după- 
amiază : prin aplauzele pe care

rr
— 1966 începe. Mult-dorita finală

confruntarea primelor două formații masculine ale 
nostru, are programată pentru după-amiază, la 

Ea este precedată, de la ora

cu siguranță ni le va impune 
jocul de înaltă clasă al celor 
două echipe. Două echipe mari, 
care întotdeauna au realizat 
împreună jocuri mari, de ridi
cată valoare, indiferent de sco
rul final. Acesta, din 1953 în
coace, de cînd se înfruntă 
Rapid și Dinamo, le-a fost fa
vorabil cel mai adesea rapi- 
diștilor, campionii țării. Dar, din 
ce în ce mai accentuat în ul
tima vreme, dinamoviștii, cu 
o echipă mai tînără și acumu- 
lînd cu accelerație experiența 
întrecerilor de maximă impor
tanță, s-au dovedit sub nume-

CONSTANTIN FAUR
(Continuare în pag. a 4-a)

>1

Programul 
SIMBATA : I 
10 km marș, 
țime B. lungi 
100 m B și F. M» m B ș 
maraton redus <25 km), 
piu, suliță B, greutate 
154» m. S>» m obst.
m, 4x100 m B; DUMIN 
ora 8 : 20 km marș;
14.30: disc B, M> mg. 
țmă. lungime B. măi 
F, 200 m B și F. 80 mg. 
ță F, greutate F, 800 m B 
ciocan, 4x100 m F, 4x4Oj 
5000 m.

Concursul de duminică 
desfășoară în deschidere 
meciul de fotbal Steaua 
PetroluL

de

FINALELE DE BOX
PE ORICE VREME!
Pregătirile celor 

41 de finsliști pen
tru întrecerile care 
vor decide noii cam
pioni de box ai țării 
se apropie de sfîr- 
sit- O activitate fe
brilă domnește, în 
aceste zile, Îb rin-

Ringul va fi mon
tat iu ^potcoava*" 
stadionului Republi-

înd aduni iară
un consemnat deseori în ultima vreme 
iorarea substanțială a activității spor- 
? de masă din regiunea Suceava și 
cuprins în aceste aprecieri și preo- 

ările asociațiilor sportive și ale or- 
lelor raionale UCFS pentru creșterea 
nărului de purtători ai Insignei de 
isportiv, pentru buna organizare a 
(cursurilor. Sînt succese care arată 
în raioanele Rădăuți și Fălticeni, în 

cial, se muncește cu pricepere și pa
ne în acest important domeniu al ac- 
tății sportive de masă.

■a prima vedere, situațiile cifrice exis
te indică un progres general. Dar, 
■fapt, ele nu reflectă — în totalitatea 

— nici folosirea integrală a posibi
lilor și, uneori, nici... realitatea.
Ipuneam că la Rădăuți și Fălticeni s-a 
ncit bine. Dar în celelalte raioane ? 
■am notat cîteva exemple — credem

edificatoare : în raioanele Botoșani și 
Cîmpulung sînt 42 de asociații sportive 
în care nu există nici un purtător al 
Insignei; în Suceava nu s-a organizat

• CIFRE CARE RESPECTA SI CARE... NU 
RESPECTA REALITATEA • E MAI CO
MOD AȘA ! • DESPRE CÎTEVA „DIFE
RENȚE" • CHIAR DACA NU AU TRE

CUT TOATE NORMELE...

DIN VIAȚA

ORGANIZAȚIEI NOASTRE

nici un concurs pentru trecerea norme
lor în... 42 de asociații I Să mai sur
prindă, oare, faptul că în 210 asociații 
sportive din această regiune nu există 
purtători ai Insignei de polisportiv ?

Această situație evidențiază mari po
sibilități care n-au fost folosite. Mai 
ales dacă amintim, în plus, că nu s-a

făcut aproape nimic pentru organizarea 
concursurilor nici în școlile din raioa
nele amintite (la Cîmpulung există pur
tători ai Insignei numai în 7 din cele 
24 de școlii).

Așadar, nu este vorba de o preocu
pare generală pentru creșterea număru
lui de purtători ai Insignei, pentru or
ganizarea concursurilor. Cum s-ar spune, 
unii muncesc cu rezultate foarte bune 
iar alții stau. Dar, pentru că... planul 
pe regiune este îndeplinit, toată lumea 
e mulțumită. Inclusiv activiștii consiliilor

DAN GlRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a S-a)

di, și va fi acoperit 
astfel că meciurile 
se vor putea disputa 
în orice condiții at
mosferice. .

Pentru întHmrile 
din cadrul turneului 
final, federația de 
spedantate a . n • •— 
tat la București ș— 

doi arbitri de pes
te hotare. Este vor
ba de CerTonehko 
(U.R.S.S.) șl Fedoro- 
tcicz (Polonia), care 
împreună cu arbitrii 
noștri M. Voicules- 
cu (Craiova) P- 
Sliheifi (Oradea), I. 
Ștefan (Galați), O. 
Orban (Tg. Mureș), 
P. Epureanu, M. 
Stănescu. V. Popes
cu, D. Dimulescu, 
V. Cazacu, V. Schio- 
pu, B. Robert și M. 
Moise (toți din Ca- . 
pitală) vor căuta să 
asigure buna desfă
șurare a meciurilor 
finale.

Doi dintre finaliștii turneului final de 
box : C. Stanei (stingă) și P. Vanea. Ei 
vor lupta însă in în categorii diieiite.^



TURISMUL Carnet de excursionist
TIMIȘOARA. — în Centrul nostru 

universitar, turismul a devenit o ac
tivitate îndrăgită de un număr tot 
mai mare de studenți și studente.

>ASIUNE STUDENȚEASCAȘ;

Comisia de excursii și turism a cen
trului universitar Timișoara, ținînd 
seama de sugestiile primite, a organizat 
în ultima vreme reușite plimbări cu băr
cile pe canalul Bega, la care au par
ticipat peste 400 de studenți. Aseme
nea acțiuni vor fi organizate și în 
viitor.

PRIMĂVARA 

LA M UN TE...
Am fost cu cîteva zile in urmă pe 

platoul Bucegilor și m-am gînăit că 
și unii dintre dv. își vor programa 
în zilele ce urmează ascensiuni în 
munți.

Iubitorilor drumeției, zilele calde 
și însorite ale acestuti anotimp le sti
mulează dorința de a cunoaște și 
alte locuri - ascunse cu strășnicie în 
cotloanele sălbatice ale Carpaților 
noștri.

Muntele atrage zi de zi tot mai 
mulți tineri și vîrstnici. Prin formele 
sale de relief atît de variate, prin 
pîraiele cristaline sau prin locurile 
Cuibărite în cine știe ce căldare gla
ciară, el stîrnește curiozitatea, dez- 
v&ltă dorința de a cuceri înălțimile, 
de a le cunoaște.

Turismul se desfășoară într-un 
Cadru măreț și variat. Muntele tre
buie cucerit însă cu atenție, prin cu
noașterea lui temeinică. Cei care cred 
efi fără să cunoască regulile de mers 
pe munte pot cuceri orice înălțime 
numai cu tinerețea și forța fizică, se 
pot -expune la accidente.

Trecerea de la un anotimp la altul 
se face foarte lent la munte. Iarna 
nu se lasă învinsă și, din cînd în cînd, 
în ciuda faptului că la șes a înflorit 
liliacul, iar în pădure cîntă cucul, ea 
mai revine, distrugînd în cîteva ore 
tot ceea ce primăvara și-a pregătit 
pentru intrarea în scenă.

împotriva iernii capricioase care, 
uneori, chiar în luna mai își dă jos 
de pe umeri traista cu... surprize, va 
trebui să fim întotdeauna pregătiți. 
Hainele călduroase, rufele de schimb 
și încălțămintea adecvată (bocancii) 
sînt armele cu care vom duce „lupta" 
pînă la sosirea la cabană. Acolo, 
bucurîndu-ne, vom lăsa ochiul să 
hoinărească îndelung peste crestele 
acoperite de haina albă a zăpezii.

La înapoiere, ca o revelație, vom 
trăi sentimente de nedescris, cînd 
pașii noștri vor trece hotarul celor 
două anotimpuri; sus, pe creste iarna 
atotstăpînitoare, din împărăția căreia 
vin uneori răbufniri ale vîntului ; jos, 
în vale, zvon de muncă, freamăt de 
pădure înverzită, susur de izvoare ce 
soresc, fredonîndu-și cîntecul milenar.

Așa este primăvara la munte. Cu 
toate „surprizele" pe care, uneori, ți 
le poate oferi, ea este nespus de 
frumoasă și este păcat să n-o cu
noști.

EMILIA N CRISTEA 
maestru al sportului

REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE...
Se bucură turismul de popularitate 

în riadul studenților ieșeni ?
Pentru a afla răspuns la această în

trebare, ne-am adresat tovarășului A- 
lexandru Opriș, șeful comisiei de 
excursii și turism a U.A.S. Iași.

— Răspunsul la întrebarea dv, este afir
mativ : studenții ieșeni, în marea lor 
majoritate, sînt mari amatori de drume
ție. Comisia de excursii și turism din 
centrul nostru universitar a ținut sea
ma de acest deziderat fi a căutat să 
organizeze cît mai multe și mai variate 
acțiuni. De pildă, în cursul acestui an 
de studii au fost initiate excursii deo
sebit de interesante, cum a fost aceea 
din Paring, cu prilejul căreia au avut 
loc concursuri de orientare turistică în
tre centrele universitare Cluj, Timi
șoara, București și Iași.

In același timp, peste 1500 de stu- 
dsaft <u« vizitat lacul de acumulare de

0 activitate recreativă îndrăgită de tați studenții!
Și în Centrul universitar Craiova 

turismul trezește un viu interes prin
tre studenți. Ne-am convins de acest 
adevăr deunăzi cînd. răcind un popas 
în Craiova, am găsit comisia de 
turism în plină activitate. Se tăcea 
bilanțul acțiunilor realizate, se dis
cutau perspectivele.

Despre activitatea comisiei de ța
rism ne-a vorbit pe larg asistentul 
univ. Constantin Dîrjan, șeful comi
siei sportive a U.A.S. Craiova, care 
ne-a prezentat, în sinteză, bogata ac
tivitate desfășurată de studenții cra- 
ibveni.

Electuîndu-și practica profesiona
lă, studenții — în special cei de ia 
Institutul agronomic — au făcui, in 
orele for libere o serie de interesante 
excursii ia Segarcea și Nădejdea ți 
în împrejurimi. în aceeași cate
gorie se situează și excursia în cir
cuit care se organizează la finele fie
cărui an cu studenții din anul IV 
horticultura și agricultură (circa 200) 
în regiunile București, Dobrogea, 
Galați, -Bacău, Brașov și Cluj. Sint 
acțiuni cuprinse în planai de învăță- 
mint și. fapt demn de subliniat, stu
denții participă în același timp, la 
întreceri sportive. Astfel, se organi
zează meciuri de volei, handbal, fot-

la Bicaz și stațiunea Lacul roșu, parti- 
cipînd la reușite concursuri de orientare 
turistică și la întreceri de volei și fot
bal, în care au fost angrenați și foarte 
multi localnici sau oameni ai muncii 
veni ți la odihnă.

Drumeții propriu-zise au fost organiza
te în jurul lașului, la Ciric, în unele 
zone pitorești de pe cursul Bahluilui, la 
Tome ști, unde acțiunile sportive (între
ceri de atletism și volei) au fost la loc 
de cinste.

înainte de a încheia acest capitol, aș 
vrea să remarc cîtiva dintre organiza
torii de turism pe facultăți, care ne sînt 
de un real folos în reușita acțiunilor în
treprinse: Dumitru Vlașcu, Gheorghe 
Albit, Brîndușa Grozăvescu, Bela Er- 
dely, Teohari Ganciu. Livia Leventul, 
Tiberiu Csumbil, Dotei Maxim. 

bal precum și concursuri de atletism, 
pe grupe de studii; v eritabile compe
tiții. Un excelent prilej de populari
zare a sportului in mediul sătesc. 
Inițiativa merită toată atenția. De la 
caz la caz, ea ar putea fi extinsă. 
Ne gindim și la alte grupe de stu- 
denți, cei de la geologie, biologie, 
geografie etc, care efectuează zile 
de practică în diferite localități.

în fine, în vacanțele de iarnă și de 
vara, o serie de alte acțiuni organizate 
vizează obiective turistice la munte 
sau U mare. Anul acesta, spre exem
plu. cileva sute de studenți craioveni 
se vor opri ia cabanele din jurul sta
țiunilor Sinaia, Predeal și la Pîrîul 
Rece, alții în tabăra studențească cu 
corturi de la Costinești.

? „Și totuși, ne mărturisește tov. 
jDîrjan, activitatea turistică din cen- 
Etnil nostru universitar putea fi și mai 
Srodnică. N-am reușit, de pildă, să 
.reedităm excursiile de anul trecut de 
la Turnu Severin și Poiana Ponoare- 
lor (La sărbătoarea liliacului) și nici 
să realizăm unul din obiectivele la 
care țineau foarte multi studenți: o 
excursie la Sibiu cu vizitarea grădinii 
zoologice de la „Dumbravă* și a 
muzeului BrukenthaL Explicații se... 
găsesc. Un fapt rămîne incontestabil: 
nu ne-am preocupat în suficientă mă

RED. Așadar, aveți unele re
zultate frumoase. Ce, vȘ propu
neți pentru viitor? i

— Ne-am propus să organizăm ac
țiuni eit mai rariate și cit mai a- 

' tractive. Sînt prevăzute acțiuni în ma
sivi de mare interes turistic, cum sînt 
Piatra Craiului, Rodna, Cibin, Paring și 
alții. Vom organiza, de asemenea, 
excursii în Deltă, unde vom vizita, prin
tre altele, și cîteva cherhanale.

O formă de activitate pe care vrem 
să o îmbunătățim sînt excursiile în cir
cuit, de cite 10 zile, bineînțeles în va
canța de vară, cu vizitarea a numeroase 
locuri de interes istoric și localități de 
importanță economică, unele noi pe 
harța țării. Cu prilejul acestor excursii 
vom organiza diferite activități sportive. 
Vor avea loc meciuri de volei, handbal 
și fotbal, sporturi foarte îndrăgite la 
noi.

Interviu luat de PAUL IOVAN 

sură. în general, in organizarea ac
tivității turistice nu s-a insistat pen
tru cuprinderea principalelor obiec
tive din regiune, ca și a celor din 
vecinătatea regiunii noastre. Mă re
fer la „perlele* turistice de pe valea 
Oltului.

Acum, cu ocazia înființării clubu
lui sportiv studențesc craiovean, nă
dăjduim că activitatea turistică va 
cunoaște și ea o dezvoltare pe mă
sura importanței ce i se cuvine ca 
si a interesului ce i se acordă de 
către studenți. N-ar trebui să existe 
nici o săptămină lără o drumeție sau 
o excursie. Punînd punctul pe i: ne 
trebuie și în turism o activitate con
tinuă*.

Subscriem și noi, fără rezerve, la 
aceste sugestii menite să facă din 
Centrul universitar Craiova unul din 
cele mai puternice din țară în rea
lizarea acestei activități recreative 
atit de îndrăgite.

TIBERIU STAMA

între două trasee, un scurt popas cu nelipsita partidă de șah și, bine
înțeles, părerile celor care asistă 1

De un frumos succes s-au bucurat 
și excursiile inițiate la cabanele din 
jurul orașului, ca de pildă la cele de 
la Găvojdia, Nădragul, Debelagora 
ș.a. pe o durată de o zi și jumătate 
(sîmbăta și duminica). De remarcat 
că în cadrul acestui gen de excursii 
au loc și meciuri de volei, handbal 
și fotbal pe grupe de studenți.

Cei mai fervenți practicaoți ai 
turismului sînt de la Institutul agro
nomic, Facultatea de chimie organi
că, Institutul politehnic și I.M.F.

M. PETRACHE
șeful secție; excursii și turism a 
Centrului universitar Timișoara

GALAȚI. — Frumoasele împreju
rimi ale orașului nostru constituie 
un îndemn spre drumeție și pentru 
studenții Centrului universitar din 
localitate.

Astfel, de Ia începutul anului de 
studii, din luna octombrie, au fost 
organizate 13 acțiuni turistice 
masă cu participarea a 800 de stu- 
denți și studente. In cadrul acestor 
acțiuni au lost vizitate o serie de 
obiective industriale dintre cele mai 
noi pe harta orașului, printre care și 
Combinatul siderurgic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej", precum și așezări pitorești 
de pe cursul Dunării.

In proiect avem două acțiuni de 
mai mare amploare : realizarea unui 
traseu în Deltă și a altuia în
Vr ancei, urmînd cursul rîului Zăbala 
(de Ia izvoare și pînă aproape de văr
sare).

ION IONIȚĂ
șeful secției excursii și turism a 

Centrului universitar Galați

TG. MUREȘ. — Studenții din Tg. 
Mureș își rezervă o parte din timpul 
lor liber activității turistice. în prin
cipal, ei vizitează obiective situate în 
împrejurimile orașului. La acest ca
pitol trebuie să mai amintesc și de 
cele două concursuri de orientare tu. 
ristică organizate în valea Gurghiu- 
lui și la Sovata.

In activitatea turistică se eviden
țiază studenții de la I.M.F., Institu 
tul pedagogic (facultățile de filologii 
și de muzică).

ION GALEA
secretar al Centrului universit®

Tg. Mureș
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cărfii 
cadre 

(baschet), 
Trofin și 

Surugiu și 
atentia și

vitnnele librăriilor nouă
e de sport: „Antrenament, exerci- 
jocuri“ *). Pe parcursul a 300 de 
ini, colectivul de autori, reunind 
licieni cu recunoscută experiență 
gată în activitatea practică, selecfio- 
ă cu competentă cele mai importante 
oace de pregătire tehnică și tactică 
rezintă exerciții noi pentru învățarea 
practicarea unor jocuri sportive: 
het, fotbal, handbal, volei.
u un confinut substantial, orientat 

metodica modernă a întregului pro- 
de antrenament, lucrarea se reco- 

dă prin eficiență și actualitate celor 
ra le este — în primul rînd — adre- 

instructorilor, antrenorilor, profe- 
or de educație fizică și... sportivi- 

Cu atît mai mult cu cît aceștia 
invitați să dezvolte — pe planul 
frii și cunoștințelor proprii — lec- 

cărlii, să adapteze la posibilitățile 
aracteristicile fiecărei echipe mate-
I metodic prezentat, să aleagă — 
aza acelorași criterii — cele mai 
punzătoare exerciții.
pă cum se vede, o lucrare, cum 

pune, „la zi", mai mult decît bine- 
ă dacă ținem seama de numărul 
mai mare al echipelor de baschet, 
l, handbal sau volei care activează 
i în diferite forme competitionale 
ineîtfâles, de nevoia ca aceste 
ă fie cît mai bine pregătite, 
le patru capitole de bază ale 
ost redactate, cum arătam, de 
pecialitate : L. Vasilescu 
•lănculescu (fotbalE. 
rigorovici (handbal), V.
ărchilă (volei). Reține

II că o parte dintre acești specia- 
(S. Grigofovici, V. Stănculescu și 
urugiu) „semnează" sutele de de-

are completează util, pedagogic, 
ntariile celor patru capitole. O notă 

pentru coperta realizată de C. 
ță, un prim și sugestiv îndemn de 
schide o carte din care putem în- 
cum să jucăm mai bine baschet, 

l, handbal sau volei.

In ultima vreme, în diferite centre 
din țară au avut loc o serie de va
loroase inițiative cu caracter spor
tiv : expoziții, simpozioane, întîlniri 
între tineret și sportivii fruntași etc.

Despre aceste acțiuni și succesul 
lor în localitățile unde au fost orga
nizate ne scriu corespondenții noștri. 
Iată două din relatările lor:

UN REUȘIT SIMPOZION DE 
LOGIE SPORTIVA LA TG.

PSIHO-
MUREȘ

a Ioc înavut 
organizarea 

UCFS și cu

NOTE

Săptămîna trecută 
orașul Tg. Mureș, în 
Consiliului regional al 
aportul Societății de medicină a cul
turii fizice și a Institutului de cul
tură fizică din București, un simpo
zion de psihologie sportivă care s-a 
bucurat de o largă participare. Acest 
simpozion a dezbătut probleme de 
psihologie sportivă, larg tratate in 
ultima vreme în literatura de speci
alitate. Referatele, comunicările și 
discuțiile au analizat multiplele as
pecte ale temei abordate, în scopul 
fundamentării științifice a probleme
lor de psihologie sportivă.

S-au prezentat următoarele refe
rate : „Probleme ale reglării și auto
reglării stării psihice a sportivilor 
înainte de concurs” (conf. univ. M. 
Epuran). .Probleme de medicină psi
hosomatică cu aplicație la sport" 
(conf. univ. dr. A. Iliescu), „Teste 
noi de investigație psihologică în 
sport' (conf. univ. K. Csiki), „Aspec-

te generale ale psihologiei sportive' 
(dr. E. Balogh și dr. E. Duma), „Pro
bleme de pregătire psihologică în 
antrenamentul scrimerilor” (lector 
univ- A. Kakuts), „Contribuție la stu
diul traumatismelor psihice la spor
tivi” (dr. I. Dorgo), „Influența arbi
trului și a arbitrajului asupra psihi
cului sportivilor' (asist univ. V. Ra
dar) și „Psihologia suporterilor și 
spectatorilor' (dr. E. Halmaghi).

Asistenta a urmărit cu mult inte
res expunerile și a participat din plin 
la discuții.

Proi. V. FARCAȘ

O INTERESANTA
SPORTIVA LA

EX POZIȚIE
BRASOV

*

Arbitru în
Foarte multi spectatori ai jocu

lui de rugbi din categoria A Rul
mentul Birlad — Progresul Bucu
rești au iost indignați de raptul că 
in anumite faze de joc se auzea 
din tribună un fluier care-i deruta 
atit pe cei 30 de jucători de pe 
teren, cit și pe arbitru. Al cui era 
fluierul, sau — mai bine spus — 
cine fluiera? Cine altul decit unul 
obișnuit să fluiere, adică un ar
bitru ? In cazul de iată nu era 
însă un arbitru de rugbi, ci unul 
de fotbal, pe nume Constantin Pas- 
cu (Birlad), care — neiiind dele
gat pentru a conduce vreun meci 
de iotbal — s-a gîndit că nu e

• •• ofsaid!
cazul să treacă o duminică fără 
să... .fluiere'. Și iată-1 secund ne
poftit, mai bine spus incurcă-lu- 
me, la un joc de rugbi din cate
goria A1

Ke întrebăm ce ap face arbitrul 
Constantin Pascu dacă atunci cind 
ar conduce el un joc de fotbal ar 
păți același lucru ?

Considerăm Insă că este cazul 
ca organele de resort să ia mă
suri pentru ca arbitrul Constantin 
Pascu-Bfr/ad să știe pe viitor mai 
bine cind să fluiere și cind nu...

Intr-ursa din sălile Palatul 
tural din Brașov s-a deschis 
rînd o expoziție de fotografii 
ricaturi sportive. 14 panouri 
larîzează cele mai de seamă 
ale sportivilor brașoveni. De 
nea expoziția cuprinde o serit 
teresante imagini din viața : 
a acestei pitorești și paterni: 
uni. Cele mai multe exporta 
vin de la fotografi și grafici 
Brașov, Făgăraș și Sighișoara 
ziția se bucură de un frumos 
și constituie o foarte bună 
gandă sportivă.

C. GRUIA-coresp. reg.

INFLUENȚA POZITIVĂ A ACTIVITĂȚII FIZICE
ASUPRA SISTEMULUI NERVOS

Viața contemporană solicită în mod 
deosebit sistemul nervos. Orice gen 
de muncă, mediul înconjurător în
seamnă pentru sistemul nervos central 
un flux de semnale, de impulsuri care 
sosesc continuu la anumiți centri din 
creier. Creierul îndeplinește un rol 
conducător în activitatea întregului 
organism, echilibrîndu-i funcțiile, 
adaptîndu-1 la mediu. Creierul este 
organul cel mai complicat și cel mai 
solicitat. Schematic, funcționarea ce-

Sport și sănătate (IV)
lulelor nervoase din creier se bazează 
pe succesiunea a două stări : excitația 
și inhibiția. Dacă se menține echili
brul între aceste stări, funcționarea 
creierului ca și a întregului organism 
se desfășoară în bune condițiuni.

Oboseala, la omul sănătos, este ge
nerată de oboseala sistemului nervos 
central și se manifestă printr-o dimi
nuare temporară a capacității de mun
că și a puterii funcționale a organe
lor. Oboseala se înlătură prin inhibi
ția celulelor care au lucrat; inhibiție 
produsă prin somn sau prin crearea 
unui alt focar de excitație, dat de tre
cerea la o acțiune nouă, care solicită 
alte celule din creier. Impulsurile 
pornite din alte regiuni decît cele fo
losite în muncă produc o inhibiție 
profundă a celulelor corticale, obosite 
pină atunci, ceea ce permite o odihnă 
bună. Sînt și oboseli ale sistemului 
nervos central, la limita patologicului, 
care se reglementează mai greu. Omul 
obosit își continuă preocuparea de 
muncă în orice împrejurare (pe stradă, 
acasă, la spectacol, în somn etc.). Cui 
nu i s-a întîmplat, măcar o dată, ca 
la teatru sau la o vizită să se gîn- 
dească — independent de voința lui 
— la problemele profesionale ? Do
rești să elimini preocupările din minte, 
dar nu poți. Nu poți, deoarece zona 
de excitație predomină în scoarță și

acționează puternic, inhibînd excita
țiile mai slabe. Influența inhibatoare 
a dominantei de muncă se repercu
tează uneori asupra desfășurării tu
turor proceselor din organism. Siste
mul nervos epuizat duce la diverse 
dereglări organice.

După o zi de muncă, centrii nervoși 
care au funcționat trebuie să se odih
nească. Cum procedăm ? Trebuie să 
opunem excitației dominante o exci
tație puternică în alt sector. în felul 

acesta dominanta creată 
de muncă este învinsă, 
inhibată. După o zi de 
muncă trebuie să ne 
creăm deci condiții pen
tru inhibarea dominantei

de muncă.
Exercițiile F

cu multă eficiență. Sistemul 
motor are o prezentare foarte puter
nică în scoarța cerebrală și poate 
crea o zonă de excitație puternică, 
în afară de aceasta, la efectuarea 
exercițiilor fizice lucrează intens și 
alte aparate ale organismului nostru 
(cardiovascular, respirator, endocrin 
etc.) care sprijină ștergerea dominan
tei de muncă și intensifică schimbu
rile biochimice celulare, favorizînd 
depunerea, tonifierea și echilibrarea 
întregii economii a organismului. Prac
ticarea exercițiilor fizice se face în 
mod obișnuit în aer liber, în com
plexele sportive așezate în parcuri sau 
în afara orașului, așa că la efectul lor 
se adaugă efectul binefăcător al na
turii.

Mișcarea, în general, turismul, di
feritele discipline sportive, pescuitul, 
sînt mijloace de întărire a echilibrului 
nervos, adevărate izvoare de sănătate. 
Printr-o bună planificare a timpului 
liber (care la început va părea difi
cilă, dar mai tîrziu va deveni un plă
cut obicei) vom dobîndi odihna nece
sară pentru recuperarea forțelor ner
voase, pentru întărirea sănătății 
mărirea capacității ’

Medic 
ANGELICA 

specialist

fizice ne vin în ajutor,
1 nostru

CIND ADUNI EARA SA VERIFICI...
ale UCFS — în primul rînd cei din Botoșani 

împulung, dar nu numai ei — care consideră 
ste mai comod să „adune" cifrele realizate 
ele cîteva asociații unde lucrurile merg bine, 
t să generalizeze această experiență și în 
alte asociații.
rmalismul în îndeplinirea importantelor sar- 
privind organizarea unui număr cît mai mare 
oncursuri, cu prilejul cărora tinerii să-și 

ă trece normele pentru a deveni purtători ai 
nei, este reflectat și în lipsa unui control 

ent al cifrelor raportate de unele asociații 
țive. Și aceasta a dus, firesc, la dezinformare, 
aliza muncii desfășurate de cîteva consilii 
ale UCFS în direcția creșterii numărului de 

ători ai Insignei de polisportiv a stabilit că 
aionul Botoșani, de exemplu, sînt cu 2126

mai putini purtători ai Insignei, că în orașul 
Suceava
1 687 de 
activiști 
verifice, 
litatea din asociații. Numai așa se poate 
cum a fost posibil ca asociația sportivă 
Botoșani să... adauge timp de cinci luni (!) cei 
78 de purtători ai Insignei, ajungînd să rapor
teze 390 de purtători Sau, faptul că Ia asociația 
sportivă a liceului Dragoș Vodă din Cîmpulung 
232 de tineri au primit Insigna fără să-și treacă 
toate normele 1

' în lumina acestor stări de lucruri apare lim
pede necesitatea îmbunătățirii radicale a stilului 
de muncă, a eliminării totale din concepția unor 
activiști sportivi a acestor practici care nu aduc 
nici un tolos mișcării sportive și care înseamnă,

există, de asemenea, o „diferență" de 
purtători etc. Aceasta pentru că unii 
sportivi s-au obișnuit să adune 
fără să cunoască posibilitățile

fără să 
și rea- 
explica 
Voința

S. ELIADE - Coresp.

Pe urmele foiletoanelor noastre

Rezolvare
In foiletonul „O pocește fantas

tică! Trambulina elastică"..., apăiut 
in nr. 4893 al ziarului nostru, s-a 
criticat faptul că în magazinele cu 
articole sportive din Oradea, Timi
șoara și Craiova nu se găsesc echi- 

i materialele necesarepameutul 
gimnastic

trei luni de la apariția 
și din dorința de a re

ia existentă,
au vizitat

corespon- 
magazinele 
Iată con-

Dezideriu

Au trecui 
foiletonului 
dea situaț 
denții noștri 
din orașele sus-amintite. 
stată rile lor:

★
La Timișoara, tov.

Schneider, gestionarul magazinului, 
a încercat să îmbunătățească situa
ția, însă 
darnice. întreprinderile
I.R.C.M. ------------
zionează
lui stabilit, în funcție de necesități, 
de sezonul sportiv, de solicitările a- 
sociațiilor și ale școlilor. Din a- 
ceastă cauză, magazinul nu are cos
tume de gimnastică (nr. 42 și 44), 
pantofi de meșină (de la nr. 35 la 
38), inele, trambulină, cal, capră, 
ladă, bară și alte materiale necesare 
practicării gimnasticii

★
„Aprovizionarea magazinului din 

Oradea a început să fie mai bună 
începînd cu jumătatea lunii martie" 
— ne transmite corespondentul nos
tru regional, ILIE GI1IȘA. Magazi
nul a primit trambuline dure, echi-

eforturile sale au fost za- 
furnizoare, 

și I.C.R.T.L., nu aprovi- 
magazinul conform graficu-

parțială...
pament textil și de piele (costume 
și pantofi) în cantități suficiente, 
paralele și saltele. Lipsesc însă tram
bulinele semi elastice și elastice, 
solicitate de asociațiile sportive. La 
capitolul lipsuri, mai pot fi consem
nate și alte. materiale, ca plase de 
volei, anvelope de volei, palete de 
tenis de masă și haltere de greutate 
redusă. Lipsurile existente se datoresc 
mai ales faptului că la contractările 

organele 
pentru a 
de mate-

I.R.C.M. cu furnizorii, 
UCFS nu trimit delegați 
stabili împreună necesarul 
riale

★
La Craiova, magazinul O.C.L. Me- 

talochimic din str. Unirii este spe
cializat cu vînzarea articolelor de 
sport. Magazinul este, în general, 
bine aprovizionat. Aici se găsesc în 
cantități suficiente costume, panta
loni și pantofi pentru gimnastică. 
De asemenea, magazinul are tram
buline dure și elastice, precum și re
zerve de bară și paralele. Restul de 
aparatură pentru gimnastică se adu
ce numai la comandă.

★ ★
Deci, difuzarea materialelor spor

tive, în special pentru gimnastică, 
este privită în unele locuri 
încă cu superficialitate. Conduce
rile. I.R.C.M.-urilor respective tre
buie să analizeze mai serios această 
problemă și să ia măsurile cores
punzătoare. Sperăm că ele vor fi 
luate cît mai curînd 1

de muncă, 
primar
LĂZĂRO1U
M.C.F.

în fapt, un obstacol în drumul realizării succese
lor pentru obținerea cărora avem toate posibili
tățile, toate condițiile.

Măsurile luate recent de Consiliul regional al 
UCFS Suceava vor trebui să-și găsească o fermă 

și consecventă aplicare. Este nevoie de o mai 
mare exigență, de mai multă răspundere și, bine
înțeles, de o muncă susținută, competentă. Ne-ar 
bucura, de asemenea, să vedem generalizată 
experiența asociațiilor sportive fruntașe in această 
acțiune, extinderea inițiativelor care au dat re
zultate excelente („Ziua aruncătorului', 
săritorului", 
polisportiv' 
rea noastră 
a cadrelor
domeniu, trebuie îmbunătățită popularizarea con
cursurilor pentru trecerea normelor și preocu
parea pentru activizarea consiliilor asociațiilor 
sportive în care, de multă vreme, tinerii așteaptă 
primul concurs 1

Si atunci, cifrele vor fi, poate, mai convingă
toare !_

«Ziua
„Ziua normelor pentru Insigna de 

etc.). Totodată, trebuie — după păre- 
— intensificată munca de instruire 
care activează nemijlocit în acest

Cei mai buni înotători din Capitală 
și-au intensificat pregătirile în ve
derea campionatelor europene ce sc 
vor desfășura în acest an la Utrecht. 
In imaginea noastră puteți urmări 
un grup de performeri de la Steaua 
și C.S. Școlar, care se pregătesc sub 
îndrumarea antrenorului Gh. Dimeca. 
Iată-i într-un moment de destindere, 
alături de profesorul lor. Puteți re
cunoaște pe recordmanii și campionii 
țării V ladimir iloraru și Angel $op- 
tereanu, alături de o serie de alți ti
neri talentați printre care Mihai Po- 
toceanu, Arcadie Soos, Gheorghe Du
mitru, Florin Popa și Andrei Marin.

Foto: A. Neagu
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O imagine care pledează convin
gător despre frumusețea întrece
rilor de caiac. Cu siguranță că 
asemenea momente de luptă pa
sionantă pentru victorie vor puncta 
și probele cuprinse în programul 
competițiilor de astăzi și mîine, 
programate pe apele Iacului 

Snagov

Foto: P. Romoșan

Azi și mîine, Ia Snagov

„Cupa Dinamo" și concursul 
de selecție a juniorilor

Miine, derbiul Dinamo—Steaua
Ca în fiecare an, returul campio

natului masculin de baschet se încheie 
cu tradiționalul derbi Dinamo—Steaua 
așteptat cu justificat interes atît de 

și de 
sportiv, 
antici- 

meciuri 
cîștigă-

către cele două echipe, cît 
iubitorii acestui frumos joc 
Cine va învinge ? E greu de 
pat, deoarece, în numeroasele 
disputate de-a lungul anilor, 
toarea a fost decisă, cu puține excep
ții, în ultimele minute sau chiar în 
ultimele secunde de joc. Un singur 
pronostic e sigur și anume că jucă
torii ambelor formații vor lupta din 
toate puterile pentru victorie, extrem 
de importantă pentru cucerirea titlu' 
lui de campioană a țării, deținut actual
mente de dinamoviști.

Partida programată pentru mîine 
la ora 10 în sala Floreasca, va fi 
condusă de arbitrii Gh. Dînescu și 
I. Petruțiu și va opune următoarele 
formații : DINAMO (antrenor Dan 
Niculescu), Albu, Spiridon, Novac, 
Visner, Kiss, Nevoită, Cernea, Viciu, 
Dragomirescu Antonescu, Giurgiu, 
Scorțescu ; STEAUA (antrenor prof. 
C. Herold), Em. Niculescu, Novacek, 
Barau, V. Gheorghe, Savu, Nosievici, 
Popa, Dihai, Tudosi, Dimancea, Bulat,

Din nou, animație pe pistele de apă 
de la Snagov! Astăzi și mîine: „CUPA 
DINAMO" — o veritabilă „uvertură" 
la marile competiții de caiac-canoe ale 
acestui sezon. Tradiționalele întreceri 
rețin atenția iubitorilor de sporturi nau
tice. care așteaptă cu nerăbdare reîn- 
tîlnirea cu fruntașii caiacului și canoei, 
mulți dintre ei medaliați olimpiei, cam
pioni mondiali sau europeni.

Actuala ediție a „Cupei Dinamo" pro
gramează (sîmbătă de la ora 16 și du
minică de la ora 9) următoarele probe: 
K 1 și K2 fete 500 m; K 1 și K 2 
băieți 500, 1000, 10 000 m; K 4 băieți 
1 000 m ; C 1 și C 2 10 000, 1000 și 
500 m. Regulamentul competiției prevede 
că la fiecare probă pot participa cite 
trei echipaje reprezentînd cluburile Di-

o La etapa orășenească a campio
natului republican de mare fond, la 
Galați s-au înregistrat următoarele 
rezultate : K 1 — 20 000 m : Vasile 
Azizoaie (Rapid CFR) 1 1135:02; K 
2 — 20 000 m : Mihai Popovici—Gh. 
Popa (Rapid CFR) 1 h 24,08 ; K 4 — 
20 000 m : I. Troianos—I. Purcel— 
R. Bercovici—V. Croitoru (Rapid 
CFR) lh:22,0; C 1 — 20 000 m : N. 
Năstase (Andora SNG) 1 h:55,03 ; C 
2 — 20 000 m : I. Azizoaie—Gr. Leu 
(Rapid CFR) lh:45,25.
• In întrecerile care au avut loc 

la Tg. Mureș au fost desemnați ca 
învingători : K 1 — 20 000 m : Nico- 
lae Seniuc (CSO Mureșul) 111:51,3 și

nani o și Steaua și selecționata orașului 
București. „Cupa Dinamo" va fi decer
nată pe baza clasamentului general în
tocmit după punctajul acordat în ordi
nea locurilor individuale ocupate în 
feritele probe (de

® ATLETISM : Stadionul „23 Au
gust”, de la ora 15 : concursul re
publican de primăvară al seniorilor.

® CICLISM: Velodromul Dinamo, 
de la ora 16 : concurs dotat cu „Cupa 
Steaua".

e FOTBAL : Stadionul Republicii, 
ora 17 : Progresul — Dinamo Victo
ria (cat. B).

• VOLEI : Pavilionul Expoziției 
Economiei Naționale, de la ora 15,30 : 
meci demonstrativ între două echipe 
de juniori de la Liceul nr. 2 Ploiești; 
RAPID — DINAMO finală a „Cupei 
campionilor europeni".

Simbala

Prima etapă a triunghiularului de 
caiac-canoe dotat cu Cupa „Mureș- 
Bega-Văliug“ s-a disputat la Arad, 
prilejuind o utilă întrecere între spor
tivii din Reșița, Arad și Timișoara. 
Competiția a evidențiat buna pregă
tire a timișorenilor și forma surprin
zător de slabă a caiaciștilor din Arad, 
în special a celor de la UTA (antre
nor Marcel Ionescu).

• CAIAC-CANOE s Lacul snagov, 
de la ora 16 : „Cupa Dinamo" și con
cursul de selecție al juniorilor.
• GIMNASTICA : Sala „23 August", 

ora 16 : faza regională a campionate
lor republicane de seniori.

® RUGBI: Stadionul Dinamo, ora 
17 : Dinamo — Constructorul (cat. A); 
Stadionul Progresul, ora 17 : Progre
sul — Gloria (cat. A) ; Stadionul Ti
neretului IV, ora 16,30 : Construcții — 
Arhitectura (cat. B) ; teren II, oca 
17,30 : Aeronautica — Olimpia (eăî| 
B) ; teren Vulcan, ora 17,30 : Vulcam 
— Rapid (cat. B).

di-
la 10 la 1 p).

★

„Cupa Dinamo", 
area loc, sîmbătă

Concomitent 
lacul Snagov 
duminică, probe de selecție rezervate ju
niorilor, întreceri deosebit de impor
tante, care urinează să contureze lotul 
caiaciștilor și canoișlilor pentru întîl- 
nirea internațională de juniori din R. P. 
Ungară.

Așadar, două zile „pline" la Snagov 1 
Programul întrecerilor reprezintă, cre
dem, cea mai

cu
vor

pe
și

bună invitație...

m : A. Marton—F. Mar-K 2 — 20 000 
ton (CSO Mureșul) 1 h:44,37.

• Iată și învingătorii în concursul 
desfășurat la Timișoara : K 1 (fete) : 
Cornelia Taloș ; K 2 (fete) : Feodora 
Hofman—Adriana Hiive (SSE) ; K 1 : 
I. Popovici (Politehnica) ; K 2 D. 
Stănia—F. Vazazi (Constructorul) ; K 

: Mircea Radu—V. Subran—V. Pi
tic—L. Oberst (Politehnica) ; C 1 : Al. 
Opriș (Politehnica) ; C 2 : P. Tăna- 
se—C. Knies (Politehnica).

4

REZULTATE : Seniori (1 000 m) 
K 1 : Florin Vazazi (Timișoara) ; 
K 2 : C. Boieru—L. Korony (Timi
șoara) ; K 4 : R. Mircea—L. Oberst— 
V. Subran—V. Pitic (Timișoara) ; C 1 : 
Al. Opriș (Timișoara) ; C 2 : C. Nas- 
tor—P. ~ 
m) K 1
K 2 : I. —xx. xxuw 1 x udișvai aj ,
K 4 : E. Marchiș—M. Stiopu—M. Zea
mă—F. ~~ ~ ~ , ). J
(500 m) ; K 1 : Eugen Botez (Arad) ; 
K2: V. Popean — E. Popa (Timișoa
ra); K 4: R. Terțan — G. Croitoru— 
M. Lupuț—E. Widlartz (Timișoara) ; 
C 1 : Ovidiu Rusu (Arad) ; C 2 : A. 
Moțiu—I. Cârpaci (Reșița) ; Junioare 
(500 m) : K 1 : Alexandra Tieranu 
(Timișoara)) ; K 2 : M. Stiopu—M. 
Spineanu (Reșița) ; K 4 : M. 
Geta Cionaga—A. David—C. 
(Timișoara).

Remarcabilă organizarea 
de sporturi nautice din Arad) acestor 
întreceri, care vor continua cu etapa 
a IT-a programată, la Văliug, la 17 
iulie.

Bagi (Arad) ; Senioare (500 
: Doina Pentia (Timișoara) ; 
Kăry—A. Huve (Timișoara) ;

Hofman (Timișoara); Juniori

® BASCHET : Terenul Universita
tea, de la ora 16,30 : I.C.F. — Univer
sitatea (F), Politehnica — Universi
tatea (M) — finalele campionatului 
universitar al Capitalei. Iu caz de 
timp nefavorabil meciurile vor avea 
loc în sala Inst. Politehnic.

Duminica

Olaioș—
Tăbuică

(comisia

@ ATLETISM : Stadionul „23 Au
gust", de la ora 14,30 : concursul re
publican de primăvară al seniorilor 
(la ora 8,00 este programată cursa 
de 20 km marș).

@ CAIAC-CANOE : Lacul Snagov, 
de la ora 9 : „Cupa Dinamo“ și con
cursul de selecție a juniorilor.

@ LUPTE LIBERE î Sala Floreasca 
U, de la ora 9 : întreceri în grupa a 
Ill-a a campionatului republican pe 
echipe.
• VOLEI : Terenul Progresul, ora 

10 : Progresul—Știința Tg. Mureș (F 
II) în cadrul campionatului cat. A.

• FOTBAL; Stadionul „23 August", 
ora 17 : Steaua—Petrolul (cat. A) ; 
Stadionul Politehnica, ora 10 : Știința 
—Metalurgistul Buc. ; Terenul Laro- 
met : ora 9,15 Tehnometal—S.N. Ol
tenița (jun.) și Tehnometal—I.M.U. 
Medgidia (cat. C) ; Terenul Timpuri 
Noi, ora 9 ; Fi. Roșie—Metalurgistul 
Buc. (jun.) ; Terenui Voința I, ora 
11 : S.S.E. II—Poiana Cîmpina (jun.); 
Stadionul Progresul, ora 11 : Progre
sul—C.F.R. Roșiori (jun.).

Programul voleibalistic de mîine din 
categoria A îl alcătuiesc opt partide 
din cadrul penultimei etape a campiona
tului — seriile secunde. Una se des
fășoară în Capitală, restul în provincie. 
Iată care sînt ele: Progresul București— 
Știinfa Tg. Mureș, Voința M. Ciuc— 
I.C.F. București și Țesătura P. Neamț— 
Sănătatea Arad în grupa feminină, Viito
rul Bacău—Electroputere Craiova, Alu-

(Urmare din pag. 1)

Foto: N. Aurel

ab- 
în-

Și

dublajele prompte, 
nu 'vor reuși a- 

va

mina Oradea—I.C.F. București, Înainte 
Timișoara—Progresul București, Ind. 
Urmei C. T urzii—C.S.M.S. Iași și Știința 
Tg. Mureș—Știința Petroșeni în grupa 
masculină.

Meciurile cele mai interesante și mai 
importante pentru stabilirea ordinci fi
nale în cele două clasamente ale seriei 
se desfășoară la București, M. Ciuc 
Timișoara și C. Turzii.

.Duel" Dimancea 
(Steaua) — Spiridon 
(Dinamo) In turul 

campionatului ora 
A) ;

RUGBI; Stadionul
9,15 : Steaua—Gri vița Roș>* (cat. 

Stadionul Tineretului IV, ora
10,30 : Proiectantul—I.S.E. (cat. B).

Aii, finalele campionatului
universitar al Capitalei

r Semifinalele campionatului univer- 
tsitar de baschet al Capitalei, desfă
șurate în sala Politehnicii, au furni
zat întîlniri spectaculoase, echilibra
te. La fete, în prima semifinală victo
ria a revenit baschetbalistelor de la 
Universitatea care au întrecut, la 
mare luptă, pe cele de la Arhitectu
ră : 44—39 (19—13), In cealaltă se
mifinală, I.C.F. a dispus clar 
Construcții: 72—48 (38—21).

Și semifinalele echipelor masculi
ne au fost urmărite cu interes. For
mația Universității a cîștigat meciul 
cu I.C.F. cu 97—94 (32—36, 72—72, 
84—84) după un joc dramatic și per- 
ird echilibrat. In ambele echipe au

de

evoluat baschetbaliști din categoria 
A: Cîmpeanu, Purcăreanu și Ivan 
la Universitatea, V. Gheorghe și Di
mancea la LC.F., Cu o mai bună 
precizie în aruncările de Ia semidis- 
tanță, în timpul prelungirilor. Uni
versitatea a obținut victoria. In cea
laltă partidă: Politehnica — Cons
trucții 85—68 (45—33).

Finalele
între I.C.F. și Universitatea la fete. 
Politehnica și Universitatea la băieți. 
Meciurile au loc azi pe terenul Uni
versitatea.

încep lupta din finala românească a „C.C.E/"
roase aspecte, tehnice și tactice, 
solut egali ceferiștilor. Iar 
tr-unul din capitolele jocului, 
anume în atac, prin varietatea com- 
binativă a acestuia, ei și-au și depășit 
adversarii. Pentru a-i învinge, ar tre
bui însă ca astăzi, mai mult ca ori- 
cînd, măcar să-i ajungă în ceea ce a 
constituit fundamentul mai tuturor 
succeselor rapidiste în meciurile cu 
Dinamo : pregătirea psihică, concen
trarea deplină a atenției, combativi-

tatea fără „pauze", 
Dacă dinamoviștii 
ceasta, Rapid, o dată în plus, 
cîștiga. Mai greu, ca și în recentul 
meci din campionat, dar va cîștiga. 
Dacă însă dinamoviștii vor izbuti 
„saltul" moral-volitiv, atunci vor pu
tea învinge el, chiar categoric.

Pe planul acesta, al pregătirii psi
hologice, considerăm că se va des
fășura partida de după-amiază și i se 
vor hotărî durata, rezultatul, ca și... 
altitudinea valorii 1

© GIMNASTICA : Sala „23 August", 
ora 10 : faza regională a campiona
telor republicane de seniori.

© HANDBAL; Terenul Dinamo, 
ora 10 : binamo—Universitatea Buc. 
(M) ; Terenul Progresul, ora 11,30 : 
Steaua—Știința Galati (M) ; Terenul 
Giuleștî, ora 15,45 ; Rapid—Voința si
biu (M), ora 17 : Rapid—Universita
tea Buc. (F) — meciuri în campiona
tele de cat, A.

@ NATAȚIE î Bazinul Floreasca 
de la ora 10 și 17,30 : concurs de îrtoi 
pentru copii ; de la ora 11 : finalele 
campionatelor universitare ale ca
pitalei.

@ POLO : Ștrandul Tineretului, de- 
la ora 9 : meciuri din campionatul 
republican de juniori ; Bazinul Dina
mo, de la ora 11 : Rapid—Progresul 
(jun.) și Rapid—I.C. Arad (cat. A).

® BASCHET ; Sala Floreasca, oj
10 : Dinamo—Steaua (cat. A).

se vor desfășura, deci,

CR. POPESCU - coresp.
întrecerile reuniunilor cicliste pe velodrom sint deosebit de atractive. 
Iată o imagine de ia un concurs desfășurat anul trecut pe velodromul 

Dinamo

„Cupa Steaua" 
inaugurează sezonul de piști

începe sezonul de ciclism pe pistă 
Velodromul din parcul sportiv Dinam* 
va găzdui sîmbătă de la ora 16 întrece 
rile celor mai buni pistarzi, seniori ș 
juniori, din cluburile bucureștene. Clu
bul Steaua, organizatorul concursului 
oferă o cupă ciclistului care, în celt 
trei probe programate (viteză, 500 m ci 
start de pe loc și eliminare) însumeazî 
cel mai mic număr de puncte, dupi 
sistemul : locul I — 1 punct; locul n - 
2 puncte etc.

Programul concursului inaugural v: 
fi completat cu o cursă de urmărire p^ 
echipe. întrecerile sînt așteptate cu Vfî 
interes atît din partea amatorilor re 
uniunilor cicliste pe velodrom cît și di 
către sportivi, care s-au pregătit inter.: 
în vederea primelor confruntări ale se 
* on ul ui.



EES

După „Cupă“, din nou campionatul! Cf MECIURI MAJ AVEM

® Ultimele vești de la pregătirile celor 14 echipe
categorie (11) 

cadrul . Cupei 
ele au supus

Majoritalea echipelor din prima 
locul acestei săptămini partide în 
n-au fost de loc ușoare. Dimpotrivă, 
turi deosebite (unele meciuri desfășurîndu-se pe o 
nute) iar pe antrenori 
pentru etapa de mîine 
cupă și cele de mîine 
caracter tactic. Iată — 
ieri de la echipele care 
a campionatului.

la mij- 
Jocurile 
la efor- 
120 mi-

au susținut
României".

pe fotbaliști 
lungime de 

alcătuirii garniturilorla serioase retlecții asupra
a campionatului. Timpul scurt dintre jocurile de 
a fost folosit mai mult pentru antrenamente cu 
pe scurt — amănunte primite in cursul zilei de 
se pregătesc să ia startul In cea de a 21-a etapă

STEAUA. După meciul de la Rm. 
Vîlcea fotbaliștii bucureșteni au mai 
efectuat cîteva antrenamente și un 
joc-școală pe terenul din Ghencea. 
Partida de duminică cu Petrolul este 
privită cu multă seriozitate. Antre
norii și-au îndreptat atenția îndeo
sebi asupra liniei de atac. Dar iată 
lotul din care va fi alcătuită forma
ția definitivă: Suciu, Haidu, Pe- 
tescu, Hălmăgeanu, D. Nicolae, Săt- 
măreanu, Jenei, D. Popescu, Sorin 
Avram, Pavlovici, Raksi, Voinea, 
Creiniceanu, Tîmpănaru.

PETROLUL. După victoria muncită 
din „Cupă" în fața Siderurgistului se 
pare că antrenorii ploieșteni vor 

fbpera a singură modificare în for
mație : Iuhas în locul lui D. Mun- 
teanu.

DINAMO PITEȘTI. Fotbaliștii din 
Pitești s-au antrenat în voie în tot 
timpul săptămînii. Ei au susținut un 
meci cu o selecționată a orașului pe 
care au întrecut-o cu 10—1. La Pi
tești, meciul de mîine cu Rapid este 
așteptat cu mare interes. Biletele de 
intrare la stadion au fost epuizate. 
(I.. Udrescu-coresp.).

STEAGUL ROȘU. Jocul de .Cupă* 
susținut miercuri Ia Hunedoara a 
prilejuit fotbaliștilor brașoveni pe 
lingă calificarea în sferturile de fi
nală și o bună verificare a potenția
lului echipei. Este posibil ca în for
mula de atac să survină unele mo
dificări. (C. GRULA - coresp. reg.}.

UNIVERSITATEA CLUJ. în întîl-

nirea pe care o susțin mîine 
studenții clujeni sînt hotărîți 
un joc bun și să obțină cel puțin un 
punct. Antrenorii au stabilit urmă
toarea formație: Gaboraș — Szoke, 
Pexa, Anca, Cîmpeanu — Al Va- 
sile, Mustățea — Marcu, Ivansuc, 
Adam, Szabo. (V. Morea-coresp. reg.).

C.S.M.S. IAȘI Jocurile cu studenții 
clujeni au fost întotdeauna specta
culoase. Sperăm că și cel de mîine, 
ce se va disputa pe stadionul din 
dealul Copoului, să fie la fel de atrac
tiv. Jucătorii ieșeni au efectuat ieri 
un ultim antrenament cu caracter 
tactic. Cei doi antrenori, A. Botescu 
și M. Beraru, vor alinia aceeași gar-

la Iași, 
să facă

norii nu vor schimba mult formația, 
care, miercuri la Brașov, s-a calificat 
în sferturile de finală ale .Cupei Ro
mâniei*. La Arad, meciul cu Side
rurgistul este așteptat cu interes. 
Echipa gălățeană, după victoria asu
pra Rapidului, constituie o veritabilă 
atracție pentru publicul de aici. (Ște
fan Iacob-coresp.).

CRIȘUL Ieri după-amiază jucătorii 
orădeni au făcut un ultim antrena
ment în vederea meciului cu Dinamo 
București. Atmosfera generală din 
cadrul echipei este bună. Se speră 
că formația locală va reuși cel puțin 
un med egal in partida de mîine. 
Antrenorii nu s-au hotărit definitiv 
asupra celor ,11* fotbaliști ce vor 
începe jocul, urmind ca abia dumi
nică dimineață să facă lucrul acesta.

DINAMO BUCUREȘTI. Dinamo- 
viștii nu s-au mai inapoiat în Capi
tală după jocul susținut miercuri la 
Mediaș. La Oradea, în meciul cu 
Crișul, bucureștenii vor alinia, pro
babil, garnitura folosită în repriza a 
Ii-a a medului cu Universitatea Cluj.

Emoții în tabăra ploieșleană, risipite de portarul M. lortesai. Fază din 
meciul Petrolul — Steaua, disputat in tur la Ploiești și încheiat cu 1—0 

în iavoarea gazdelor

POLITEHNICA TIMIȘOARA. An
trenorii Voroncovschi și Ionescu pri
vesc cu multă încredere jocul cu 
Farul. Printre altele am aflat că și 
jucătorii manifestă o puternică do
rință de a cîștiga această partidă. 
Este și cazul, măcar acum în ceasul 
al 12-lea, altfel lupta pentru evitarea 
retrogradării va fi din ce în ce mai grea 
pentru timișorenL Iată lotul de ju
cători din care cei doi antrenori vor 
alcătui echipa : Siclai, P. Popa, Sur- 
dan, Petrovici, Răcelescu, Speriosu, 
Grizea, Mihăilă, Cotormani, Lazăr, 
Loncer, Humelnicu, Lereter, Regep 
și Mițara. (P. Arcan-coresp. reg.).

FARUL Constănțenii susțin unul 
din cele mai grele meciuri din acest 
sezon. O victorie la Timișoara ar fi 
ideală, deși, suporterii de aici de pe 
malul mării ar fi bucuroși ca echipa 
lor să se întoarcă acasă și cu un 
punct Se pare că antrenorul Măr- 
dărescu nu va opera mari modificări 
in formația care miercuri la Bucu
rești, în meciul cu Metalul Plopeni, 
a obținut dreptul de a juca în sfer
turile de finală ale .Cupei României*.

ȘTIINȚA CRAIOVA. Mîine la Bra
sov craiovenii vor alinia formația : 
Papuc — Mihăilescu, Mincă, Bitlan, 
Deliu — Strimbeanu (Marin Marcel), 
Ivan — Vasilescu n, Eftimie, Stă- 
nescu, Cîrciumărescu. Accidentat în 
meciul cu Farul, Siirlogea nu va juca. 
(M. Bobei-coresp.).

RAPID. Pentru întîlnirea de mîine 
de la Pitești, giuleștenii vor alinia 
formația învingătoare în jocul de 
.Cupă' de la Bacău : Răducanu — 
Lupescu, Motroc, C. Dan, Greavu — 
Dinu, Jamaischi — Nâsturescu, Da- 
mitriu n, Ionescu, Codreanu. (G. C.).

DE VĂZUI ÎN CATEGORIA A?
Tn categoria a mai sînt de disputat 

cinci etape. întrecerea este pasionantă. 
Cine va câștiga ? Cine va retrograda ? 
încercăm să-i ajutăm pe cititori publi
când mai jos jocurile ce mai sînt de 
disputat, în afara celor de duminică.

PETROLUL cu Steagul roșu (a), U.T.A. 
(d), Dinamo București (a), Politehnica 
Timișoara (a), Universitatea Cluj (d).

RAPID cu Universitatea Cluj (a), 
Steaua (d). Politehnica Timișoara (d), 
Crișul (a), U.T.A. (d).

C.S.M.S. cu Dinamo Pitești (a), Stea
gul roșu (d). Știința Craiova (a), Dina
mo București (a), Politehnica Timișoara 
(d).

DINAMO PITEȘTI cu C.S.M.S. (d), Po
litehnica Timișoara (a), Crișul (d), 
U.T.A. (a), Steaua (d).

DINAMO BUCUREȘTI cu U.T.A. (a), 
știința Craiova (a), Petrolul <d), C.S.M.S. 
(d), Farul (a).

ȘTIINȚA CRAIOVA cu Crișul (a), Di
namo București (d), C.S.M.S. (d), Steaua 
(a), Siderurgistul (d).

UNIVERSITATEA CLUJ cu Rapid (d), 
Farul (a), Siderurgistul (a), Steagul roșu 
(d), Petrolul (a).

STEAUA cu Farul (d), Rapid (a), Stea
gul roșu (a), Știința Craiova (d). Dinamo 
Pitești (a); restanța cu Siderurgistul (d).

STEAGUL ROȘU cu Petrolul (d); 
C.S.M.S. (a), Steaua (d), Universitatea 
Cluj (a), Crișul (d).

FARUL cu Steaua (a), Universitatea 
Cluj (d), U.T.A. (a), Siderurgistul (a), 
Dinamo București (d).

CRIȘUL cu Știința Craiova (d), Side
rurgistul (d), Dinamo Pitești fa), Rapid 
(d), Steagul roșu (a).

U.T.A. cu Dinamo București (d), Pe
trolul (a), Farul (d), Dinamo Pitești (d), 
Rapid (a).

POLITEHNICA TIMIȘOARA cu Side
rurgistul (d); Dinamo Pitești /d), Rapid 
(a), Petrolul (d), C.S.M.S. (a).

SIDERURGISTUL cu politehnica Timi
șoara (a), Crișul (a), Universitatea Cluj 
(d), Farul (d), Știința Craiova (a) ; res
tanța cu Steaua (a).

Arbitrii etapei de mîine
Foto : Em. Cișmaș

In întreaga țară a început vînza- 
rea biletelor pentru tragerea auto
turismelor la Loto, care va avea loc 
sîmbătă 21 mai a.c.

nitură care a jucat miercuri la Bacău 
cu Rapid București. (D. Diaconescu- 
coresp. reg.).

SIDERURGISTUL. Gălățenii au ple
cat de acasă într-un veritabil turneu. 
Ei susțin cu U.T.A. al treilea joc 
în deplasare în decurs de 8 zile I 
Duminică, au învins la București pe 
Rapid, miercuri au jucat la Pitești 
cu Petrolul, căruia i-au cedat la li
mită, iar mîine sînt Ia Arad. Să re
cunoaștem, un adevărat tur de forță.

U.T.A. Textiliștii și-au continuat 
cu minuțiozitate pregătirile. Antre-

Pentru jocul de fotbal STEAUA— 
PETROLUL de mîine s-a editat un 
interesant program din al cărui con
ținut spicuim :

— Fruntașii fotbalului (tabelul in
tegral al tuturor maeștrilor emeriți 
și maeștrilor sportului la fotbal).

— Prima minge de fotbal în Bucu
rești.

— Aceleași meciuri, în toamnă.
— Palmaresul tuturor echipelor care 

joacă in etapa de astăzi. „
— Fotbal magazin.
— O pagină de atletism.

C.S.M.S. — UNIVERSITATEA CLUJ 
(2—2): Marin Njfd-București, la cen
tru ; Gh. Comănescu-Cimpina, Em. 
V laiculescu-Ploiești, la tușă.

STEAGUL ROȘU — ȘTIINȚA CRA
IOVA (0—0) : Iosif RBler-Timișoara, 
la centru; N. Lazdr-Petroșeni, I. Țif- 
rea- Hunedoara, la tușă.

POLITEHNICA TIMIȘOARA—FA
RUL (0—1): Victor Pădureanu-Bucu- 
rești, la centru; M. Constantin și 
M Bică, amîndoi din București, la 
tușă.

CRIȘUL — DINAMO BUCUREȘTI 
(0—3): Octavian Comșa-Craiova, la

centru; S. Drăgulici și M. Biolan, a- 
mîndoi din Tr. Severin, la tușă.

STEAUA — PETROLUL (0 — 1): 
Mircea Rotaru-lași, la centru T. Leca 
Brăila și Gr. Birsan-Galați, la tușă.

U.T.A. — SIDERURGISTUL (0—0)5 
Aurel Pop-Clu], la centru,- S. Mureșan 
Turda și I, Cîmpeanu-Clu], la tușă.

DINAMO PITEȘTI — RAPID (2—4) 
Cornel' Ni(escu-Sibiu, la centru; I. 
Constantinescu-Tulcea și C. Ridvan- 
Constanța, Ia tușă.

In paranteze, rezultatele din turul 
campionatului.

La această tragere se atribuie au
toturisme în număr nelimitat „Fiat 
18W, „Fiat 1300“ + 18.600 lei,
„Wartburg-Lux 312/1" + 42 500 lei, 
„Renault 10 major", „Wartburg B 
312+13.300 lei, „Fiat 850* și „Fiat 
600".

Se extrag în total 36 de numere.
Cu numai 10 lei se poate cîștiga 

un autoturism „Fiat 1800“ sau 
„Fiat 1300“ plus 18.600 lei numerar 
și „Wartburg-Lux 312'1" plus 42.500 
lei numerar.

Pentru a avea mai multe șanse de 
cîștig participînd la toate extrageri
le pentru autoturisme și premii în 
bani pentru două numere, jucați se
turi întregi de bilete (24 lei).

Agențiile vă țin la dispoziție și bi
lete gata completate.

PRONOSPORT

Datorită volumului mare de premii 
Je la concursul Pronosport nr. 19 

din 8 mai a. c., omologarea nu s-a 
terminat pînă la închiderea ediției.

Rezultatele omologării vor fi co
municate în numărul următor.

DO TO
La tragerea Loto din 13 mai a. c.

au fost extrase din urnă 
rele numere :

următoa-

19 80 2 57 89 77 13 5 52 47

Premii suplimentare : 11 13 76

Fond de premii: 933.895 lei
Tragerea următoare va avea loc

vineri 20 mai a. c. în București.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.

în categoriile B și C

Cu î etape înainte de îinal
Șapte etape mai sînt de disputat 

în categoriile B și C și lupta pen
tru ocuparea primului loc, care a- 
duce promovarea, ca și pentru evi
tarea celor periculoase, este în plină 
desfășurare. Pînă acum. doar Me- 
trom Brașov (seria Sud) și C.FJL 
Timișoara (seria Vest), datorită a- 
vansului luat, sînt scutite oarecum 
de emoții.

Și mîine sînt programate o serie 
de partide deosebit de interesante și, 
totodată, importante pentru confi
gurația finală a clasamentului. Așa 
sînt, de pildă, cele două jocuri din 
categoria B, seria I, din Capitală : 
Știința București — Metalurgistul 
București și Progresul București — 
Dinamo Victoria București (de ce 
nu se dispută oare în program cu
plat ?); în seria a II-a, atrag atenția 
jocurile în care evoluează primele 
trei clasate, aflate în luptă pentru 
primul Ioc : Minerul Baia Mare — 
Minerul Lupeni, Jiul Petrila — 
Recolta Cărei, A.S.A. Tg. Mureș — 
Vagonul Arad. în categoria C sînt 
așteptate cu nerăbdare o serie de 
meciuri ca S.N. Oltenița — Oltul 
Sf. Gheorghe, Chimia Făgăraș — 
Marina Mangalia (seria Sud), Fla
mura roșie Tecuci — Metalosport 
Galați, Locomotiva Iași — Foresta 
Fălticeni și, mai ales, derbiul Chi
mia Suceava — Petrolul Moinești 
(seria Est), Mușcelul Cîmpulung — 
C.F.R. Caransebeș, Minerul Anina — 
C.F.R. Timișoara (seria Vest), Săt- 
măreana — Metalul Co.pșa Mică, 
Steaua roșie Salonta — Olimpia O- 
radea (seria Nord).

Cu cit ne apropiem de finalul în
trecerilor, orice punct devine deo
sebit de important. în focul între
cerii (din păcate) o serie de fot
baliști sau chiar de antrenori ajung

îr^ă să aibă manifestări nesporti
ve, împîedicînd buna desfășurare a 
partidelor și silindu-i pe arbitri să 
ia măsuri de eliminare a celor re- 
calcit-anți. Așa s-a întîmplat, de 
pildă, duminică, în partida C-S.M. 
Sibiu — A.S.A. Tg. Mureș (1—0). 
Meciul a fost întrerupt tâmp de trei 
minute după înscrierea golului de 
către Laufceag (min. 68) pentru că 

cu antrenorul 
au contestat în med necuvi- 
valabilitatea punctului. Mai 
în min. 82, Dumitriu (AS.A.) 
eliminat de arbitrul M. Con- 

hBuc. Jucători eliminați au 
fost și în partida Dinamo Bacău — 
Metalul Tirgoviște (4—0) : Avra-
mescu — Metalul, pentru proteste 
si insulte la adresa arbitrului I. 
Soos — Tg. Mureș, Sdrobiș — Di
namo, pentru lovirea adversarului. 
Arbitrul T. Vasile — București a 
avut de— lucru la - - — 
Brăila — Ceahlăul 
oaspeții au jucat 
parte a meciului, 
primind de altfel un avertisment.

Și în categoria C au avut loc ma
nifestări nesportive, încheiate cu e- 
liminări : Antonie (Fructexport Foc
șani), Penciu (Victoria Roman), Ion 
Constantin (Foresta Fălticeni), Vlad 
Victor (Minobrad Vatra Dornei) — 
toți pentru lovirea adversarului I 
Găulea (Dunărea Giurgiu) — pentru 
vociferări; Iancu (Electromotor Ti
mișoara) — a proferat injurii la a- 
dresa arbitrilor în meciul C.F.R. Ca
ransebeș — Electromotor Timișoa
ra (2—6). în jocul Olimpia Oradea 
— Forestiera Sighetul Marmației 
(1—0), ambele echipe au comis mul
te faulturi, trecute cu vederea — Kedveș 
spre sfîrșitul meciului — de arbi- pentru că, Kedveș a... 
trul Tr. Cruceanu — Arad, în timp înscrie 
ce în decursul partidei

mureșenii, în frunte 
Bone, 
incios 
târziu, 
a fost

meciul Progresul 
F. Neamț (2—1): 
dur în a doua 
jucătorul Meder

O frumoasă detentă a lui Ilie Constantinescu (Dinamo Victoria Bucu
rești) în meciul disputat astă-toamnă între Dinamo Victoria — Progresul 

Bucul ești (1—2)

Reghin — Steaua roșie Salonta 
(2—2) antrenorul Darok (Steaua ro
șie) a vociferat fără întrerupere.

Un fapt cu totul ieșit din comun 
s-a petrecut după sfîrșitul întîlnirii 
dintre Metalul Copșa Mică și Mi
nerul Bihor (2—3): în vestiare, ju
cătorul Pisică (Metalul) l-a lo-vit pe 

(Minerul). De ce ? Poate 
îndrăznit sa 

_ poarta Me-
Frogresul talului! Aplaudăm însă măsura lua-

două goluri în

Foto : V. Bageac
tă de consiliul de conducere al a- 
sociației sportive din Copșa Mică : 
a cerut federației de specialitate 
scoaterea din viața sportivă a fot
balistului Lucian Pisică.

Exemple mai sînt. Pentru ca 
numărul lor să fie din ce _n ce 
mai mic, este necesar ca munca 
educativă în cadrul cluburilor și 
asociațiilor să fie tot mai mult în
tărită.



MOTO

Steaua-locul I 
și la îloretă feminină

Săptămîna trecută au avut Ioc în Ca
pitală ultimele meciuri din cadrul turului 
campionatului republican pe echipe, pro
ba feminină de floretă. Confirmînd aș
teptările, reprezentantele clubului Steaua 
an terminat neînvinse prima parte a cam
pionatului, clasîndn-se astfel pe locul 1. 
Ca și în cazul celorlalte probe, lotul 
floretistelor de la Steaua (Ileana Drîm- 
bă, Suzana Tasi, Ecaterina Iencic, Eca- 
terina Istrate, Elena Bejan) s-a impus 
prin bună pregătire și omogenitate.

Rezultate tehnice. STEAUA : 15—1 cu 
S.P.O.B. (Drîmbă, Iencic și Tasi cîte 
4 v, Istrate 3 v, resp. Văduva 1 v) ; 
9—7 cu Universitatea București (Drîm
bă, Tasi cîte 3 v, Iencic 2 v, Bejan
1 v, resp. Chira 2 v, Haukler 3 v, 
Sachelarie, Crăciunescu) ; 10—6 cu Pro
gresul București (Drîmbă 4 v, Tasi, 
Iencic cîte 3 v, resp. Stanca, Ene cîte 
2v, Moroșan, Palco); 15—1 cu Unio Satu 
Mare (Drîmbă, Tasi, Iencic cîte 4 v, 
Bejan 3 v, resp. Kerekgyarto); 10—6 cu 
IMF Tg. Mureș (Tasi 4 v, Iencic, 
Drîmbă cîte 3 v, resp. Orban, Nagy 
cîte 2 v, Banyai, Saplontay).

PROGRESUL BUCUREȘTI: 12—4 cu 
Unio Satu Mare (Stanca, Ene, Moro
șan, Palco cîte 3 v, resp. Ferenczi 2 ▼, 
lîuțchi, Csipler) ; 12—4 cu Universi
tatea București (Ene, Stanca cîte 4 v, 
Moroșan 3 v, Palco resp. Sachelarie
2 v, Chira și Haukler) ; 14—2 cu IMF 
Tg. Mureș (Stanca, Moroșan cîte 4 t, 
Ene, Palco cîte 3 t, resp. Banyai, 
Nagy); 12—4 cu S.P.O.B. (Moroșan 4 
v, Stanca, Ene cîte 3 v, Palco 2 t, 
resp. Văduva 2 v, Dinescu și Tudo- 
rache).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI: 14— 
ț cu IMF Tg. Mureș (Chira, Crăciu
nescu cîte 4 v, Sachelarie, Haukler cîte
3 v, resp. Orban, Banyai); 11—5 cu 
Unio Satu Mare (Crăciunescu, Sachela
rie, Haukler cîte 3, Chira 2 v, resp. 
Pop 2, Ferenczi, Csipler, Luțchi) ; 10—6 
cu S.P.O.B. (Haukler 4, Sachelarie, 
Chira cîte 3, resp. Văduva, Petrișor cîte 
2, Tudorache, V'asserstrom).

UNIO SATU MARE : 9—7 cu IMF 
Tg. Mureș și 14—2 cu S.P.O.B.

S.P.O.B.: 9—7 cu IMF Tg. Mureș.

Mâine Ia Tg. Jiu

Faza finală a „Cupei României" la motocros
Mîine dimineață, pe traseul de la 

Tg. Jiu, fruntașii motocrosului nos
tru vor da ultimul asalt în lupta pen
tru cucerirea „Cupei României". Re
citind clasamentele celor trei clase 
la care se dispută „Cupa", constatăm 
că la „250" primele trei locuri sînt 
ocupate în ordine de Cr- Doviț

motocrosiștii orașului București în 
„Cupa capitalelor balcanice". Fede
rația de specialitate și antrenorii 
lotului — ținînd seamă de compor
tarea alergătorilor și de forma lor 
sportivă — vor definitiva echipele 
(I și a Il-a) care ne vor reprezenta 
duminica viitoare la Belgrad.

Imagine din prima etapă a „Cupei României' la clasa 250 cmc. In prim 
plan liderul: Cristian Doviț (Metalurgistul) tatonat de A). Șuier și Șt.

Chițu, ambii de la Steaua
(8 p.), M. Dănescu (6) și C. Coman 
(4); la „500“ conduce E. Keresteș cu 
8 p, urmat de E. Seiler (6) și Gh. Ion 
(4), iar la „300“ pe primul loc este 
C. Goran (8) secundat de G. Brauer 
(6) și A. Ionescu (4).

După cum se vede lupta este foarte 
strînsă și învingătorul (la fiecare 
clasă) va fi desemnat dintre cei a- 
mintiți mai sus. Dar, după cum se 
știe, „Cupa" este competiția surpri
zelor și n-ar fi de mirare ca și de 
această dată să înregistrăm rezultate 
neașteptate.

Finala de mîine este totodată și 
ultimul concurs înaintea confruntării 
internaționale pe care o vor susține.

i0 etapă cu multe puncte de atracție
ÎN CAPITALĂ : DINAMO - UNIVERSITATEA, STEAUA - ȘTIINȚA GALAȚI

Șl DERBIUL BUCUREȘTEAN FEMININ RAPID - UNIVERSITATEA

încă o etapă importantă și extrem 
de atractivă mîine în campionatele 
republicane. Se dispută o serie de 
meciuri ale căror rezultate pot de
termina modificări în clasamente, 
atît în locurile fruntașe, cît și în 
zonele retrogradării. Alte întîlniri 
stîrnesc interes nu prin prisma cla
samentelor, ci prin perspectivele 
spectaculare pe care le oferă. în Ca
pitală au loc meciuri din ambele ca
tegorii : Dinamo — Universitatea
București și Steaua — Știința Galați 
Ia băieți. Rapid — Universitatea 
București la fete. Simpla lor citare 
este suficientă pentru a înțelege in
teresul cu care sînt așteptate. Adău
găm totuși că la băieți se întîlnesc 
primele patru clasate la ora actuală 
și că în rîndul celor patru echipe 
activează foarte mulți jucători inter
naționali, tineri și consacrați, maeștri 
emeriți și maeștri ai sportului, în 
frunte cu Ivănescu, Redl, Nodea, 
Oțelea, Mozer, Costache II, Gruia, 
Tale, Covaci, Bădulescu, Costache 1, 
Nica etc. Iar partida feminină con
stituie o nouă ediție a derbiului 
bucureștean, care de asemenea în
trunește participarea unei serii de 
jucătoare cunoscute : Boțan, Cîrli- 
geanu, Hedeșiu, Țiriac, Szoko, Roth 
etc.

Și în țară însă, au loc partide 
foarte importante pentru clasamente, 
în această situație se află meciurile: 
Voința Sighișoara — Tractorul Bra
șov, Dinamo Brașov — Politehnica 
Timișoara (m.I), Rapid București —

Voința Sibiu, Metalul Copșa Mică 
Timișul Lugoj (m. II), Voința Odor- 
hei — Confecția București (f. I), Ști
ința Galați — Voința Sighișoara 
(f. II). De asemenea, trebuie amin
tit jocul de la Iași C.S.M.S.—C.S.M. 
Reșița (m. II).

în general, această etapă — al 
cărei afiș oferă multe puncte de 
atracție — programează jocuri echi
librate, astfel că se anunță dispute 
dîrze pentru victorie.

• Un meci jucat în cursul săptă- 
mînii: Știința Petroșeni — Voința
Sibiu 16—13 (8—3), în cadrul seriei 
a Il-a masculine.

Au început turneele finale

ACTIVITATEA ÎN CAPITALĂ
Au luat sfîrșit întrecerile etapei sfer

turi de finală pe Capitală a campiona
tului republican individual masculin pe 
anul în curs. în afara primului clasat 
F.R.Ș. va stabili numărul celor calificați 
din fiecare grupă în etapa superioară a 
competiției ■— semifinalele.

Iată clasamentele : GRUPA I — 1. 
Ș. Teodorescu (Constructorul) 9*/2 punc
te, 2. P. Macri 9 p, 3. Gh. Erdeuș 8 p, 
4—5. V. Bardan și M. Ghindă î1/) P 
(14 participanți) GRUPA A II-A—1. E.

Țucă (Constructorul) 8 p, 2—3. D. As- 
trahanțev 7*7a P, Georgescu, 4—5. 
M. Chiricuță și Dan Volf 1 p (12 par
ticipanți) ; GRUPA A III-A — 1. W. 
Ott (Spartac) 10*7'2 P> 2—3. S. Segal 
și 6. Bozdoghină 10 p, 4. N. Dăneț 
9*72 P (14 participanți) ; GRUPA A 
IV-Ă — 1. Dan Bondoc (Spartac) 12 
p, 2. I. Berbecaru 11 p, 3. J. Schlesin
ger 10*72 p, 4. David Vasile 8 p.

T. NICOARA

la juniori și junioare
Ieri, s-au disputat primele jocuri 

din cadrul turneelor finale ale cam
pionatului republican de juniori și 
junioare. Iată cîteva relatări de la a- 
ceste partide :

BUZĂU (prin telefon). — Mai bine 
de 1 000 de spectatori au urmărit 
meciurile inaugurale ale turneului final 
rezervat echipelor de juniori. Parti
dele au oferit dispute interesante, de 
un bun nivel tehnic. în primul meci 
Start Tg. Mureș a învins greu S.S.E. 
Sibiu cu scorul de 7—6 (6—4), după 
care S.S.E. nr. 2 București a întrecut 
S.S.E. Arad cu 13—9 (4—4).

DUMITRU MARIN-corespondent

PIATRA NEAMȚ (prin telefon). 
Două meciuri echilibrate, viu dispu
tate și încheiate cu rezultate egale — 
iată ce a caracterizat prima etapă a 
turneului final al campionatului re
publican pentru juniori. Rezultatele : 
S.S.E. Buzău — S.S.E. nr. 2 București 
3—3 (3—3) și S.S.E. Petroșeni — 
S.S.E. Tg. Mureș 5—5 (4—8).

C. NEMȚEANU-corespondent

ÎNTRECERILE DE „LIBERE"

Comportarea nemulțumitoare a băieților noștri
Jucătorii români puteau să obțină 

un rezultat de valoare, dar această 
posibilitate n-au reușit s-o materia
lizeze. De exemplu, la proba pe e- 
chipe. După ce în serii ei învinse
seră ușor Spania și Austria, în pri
mul meci al grupei semifinale for
mația noastră s-a întîlnit cu echipa 
Ungariei- Startul a fost foarte bun, 
ajungînd Ia un moment dat — în 
urma unor meciuri frumoase — să 
conducem cu 4—0. Reti îl învinsese 
pe Pignitzki cu un joc liniștit, de aș
teptare, în care atacurile puternice 
din dreapta erau executate doar la 
mingi favorabile; Giurgiucă obținu
se două victorii (Harangi și Pig- 
nitzki) la capătul unor jocuri bune 
in care, unele deficiențe tehnice s-au 
făcut totuși simțite — in special îm
potriva lui Harangi : în fine, Negu
lescu realizase o prețioasă victorie 
în fața primului jucător maghiar, 
Rozsas, folosind cu mult succes o 
gamă variată de lovituri ofensive. 
Dar, trei înfrîngeri consecutive ne
așteptate (Reti și Giurgiucă — la 
Rozsas, Negulescu la Harangi) erau 
gata-gata să răstoarne rezultatul în 
favoarea maghiarilor. La 6corul de 
4—3 pentru noi, Negulescu a avut 
o sarcină grea în fața lui Pignitzki. 
Urmînd însă cu exactitate planul tac
tic stabilit și făcînd dovada unei pu
teri de luptă deosebită, sportivul nos
tru a trecut peste momentele difi
cile ale meciului (a pierdut primul 
6et la 5) și a clștigat în cele din 
urmă partida, consfințind victoria 
echipei române.

Meciul următor, cu reprezentanții 
țării gazde, a prilejuit o nouă afir
mare a reprezentativei României. 
Victoria înregistrată cu 5—3 ne dă
dea speranța obținerii unei medalii. 
In această întîlnire, în special 'Giur
giucă a avut o comportare merito
rie. Cu un joc foarte variat, în care 
contraatacurile cu schimbarea direc
ției au alternat cu lovituri „tăiate" 
și cu încheieri decisive din partea 
dreaptă, Dorin și-a depășit toți cei 
trei adversari. Bine s-au comportat

și coechipierii lui Reti și Negulescu, 
învingători în partidele cu Barnes și 
respectiv Neale.

In partida decisivă pentru califi
carea în finala probei, cu Suedia, 
campioana Europei, am fost între- 
cuți de o echipă superioară, cu doi 
jucători (K. Iohansson și Alser) de 
o mare valoare. Așa incit, nu atît 
înfrîngerea ne-a afectat, cît mai ales 
maniera de joc, în anumite momen
te, a reprezentanților noștri. Giur
giucă a fost incomodat de contrele 
serie dirijate în special spre reverul 
lui, folosite atît de Alser cît și de 
Iohansson. Acestea l-au pus pe ju
cătorul nostru în imposibilitatea de

lescu (în meciurile cu Korpa) dar în Jucătorul care a deziluzionat cel 
special Reti, au prestat un joc mai multt a fost Reti. In întîlnirea 
departe de posibilități. Reti, excesiv cu Pignitzki, pe care-1 învinsese în 

pe tot parcursul meciul pe echipe, sportivul nostru 
a fost sub orice critică (tactică con
traindicată, favorabilă adversarului), 
întregul comportament al lui Reti 
la competiția de la Londra ar trebui

de nervos 
competiției s-a demobilizat ori 
de cîte ori a fost condus, nu s-a 
mai putut concentra, i-a lipsit gîn- 
direa tactică adecvată, a avut căderi 
inadmisibile pentru un jucător cu să constituie și pentru el subiectul 
pretenții. Giurgiucă, după victorii 
clare la Vecko și Surbek, a cedat 
intr-un moment decisiv Ia Korpa, pe 
care-1 depășise în alte concursuri. 
Jucătorul nostru a acționat fricos, 
nu a reușit să îmbine acțiunile ofen
sive cu cele defensive, căzînd din- 
tr-o greșeală în alta (fie folosind

Supă campionatele europene de tenis de masă
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a-și valorifica atacurile puternice 
din dreapta. De asemenea, lipsa unei 
lovituri tari din stingă, și în general, 
absența elementului decisiv în jocul 
lui Dorin, au fost hotărîtoare — și 
de data aceasta, el nereușind decît 
o singură victorie Ia Christer Iohans
son. Reti, după o partidă de foarte 
bună calitate în compania lui Ch. 
Iohansson, pe care a cîștigat-o da
torită unui plus de curaj în momen
tele decisive, a apărut apoi la masă 
(împotriva lui K. Iohansson) complet 
schimbat, fără voință, lipsit de calm, 
pierzînd cu 2—0 în mai puțin de 10 
minute (la 8 și 12). Celălalt repre
zentant al nostru, Negulescu, a avut 
și el două evoluții total diferite. După 
primul meci cu K. Iohansson, în care 
a evoluat la valoarea lui adevărată, 
cedînd la limită, Radu a fost de ne
recunoscut în partida cu Âlser- El 
a „intrat" Ia masă cu ideea precon
cepută că va pierde, nu și-a mai or
ganizat jocul, atacul lui a fost insu
ficient pregătit. Rezultatul ? 0—2 !

Echipa noastră a avut, cu toate a- 
cestea, și în continuare ocazia obți
nerii unui rezultat bun •— locul 3 — 
în eventualitatea victoriei în fața 
selecționatei Iugoslaviei. Dar, dato
rită comportării slabe, sub așteptări, 
a celor trei sportivi români, prile
jul a fost ratat. Giurgiucă și Negu-

contre semitari din apropierea me
sei, fie rămînînd prea mult timp de
parte de masă). Negulescu a fost din 
nou inegal. învins de Korpa, greșind 
foarte mult, cu lovitura din stingă, 
punctul lui forte, Negulescu a avut 
apoi o evoluție bună în meciul 
cu Vecko, pe care l-a cîștigat clar. 
Păcat că o întindere musculară la 
coapsa dreaptă l-a împiedicat să-și 
apere în condiții normale șansele în 
fața lui Surbek.

Nici în probele individuale, com
portarea reprezentanților noștri nu 
ne-a mulțumit. In special înfrîngerea 
lui Giurgiucă la Kolarovicz, după ce 
eliminase pe Neale și Harangi, a fost 
neașteptată. La ora actuală însă, cînd 
topspinul executat în serie nu mai 
reprezintă un mijloc eficient de rea
lizare a punctelor, cînd posedarea 
unor lovituri puternice din ambele 
părți constituie o cerință imperioasă, 
cînd rezultatele mari nu se pot ob
ține decît printr-un echilibru psihic 
perfect, insuccese de acest gen nu 
trebuie să mai surprindă. Dorin este, 
fără îndoială, un jucător valoros, dar 
dacă nu va înțelege necesitatea obi
ectivă a unor schimbări în concep
ția lui, atunci va ceda pasul încetul 
cu încetul, fără să mai poată aspira 
al locuri fruntașe în ierarhia euro
peană.

unei analize foarte serioase. Față 
întreruperea în pregătire cauzată 
motive obiective, comportarea 
Negulescu a fost mulțumitoare, 
continuînd să se mențină la o bună 
valoare. Totuși Negulescu a evoluat 
uneori emotiv, cu un moral slab. El 
s-a prezentat de cîteva. ori la masa 
de joc crispat, fapt care a dus la 
ratarea unor lovituri ușoare și la 
scăderea potențialului de luptă.

La dublu mixt, înfrîngerea cuplului 
Alexandru-Giurgiucă în semifinală, 
cu 3—2, în fața campionilor euro
peni Luzova și Miko, putea fi evitată 
dacă jucătorii noștri, altfel individu
alități valoroase, acționau mai unitar, 
mai hotărît în situațiile decisive. U- 
nele greșeli elementare (retururi de 
serviciu, ratări ușoare din joc de 
mijloc, mingi înalte) i-au privat poa
te de cucerirea

de 
de 
lui 
el

unui al doilea titlu.

★

Campionatele 
tat că sportivii 
au posibilitatea 
zultate de foarte bună valoare- Este 
însă necesară o participare mai ac
tivă și mai conștientă din partea lor 
la procesul de instruire (mai ales 
Giurgiucă și Reti), o preocupare ne
contenită pentru însușirea a tot ceea 
ce este nou și adecvat posibilităților 
lor individuale. Ei trebuie să înțe
leagă că fără eforturi deosebite, nu 
sînt posibile rezultate valoroase în 
actualul stadiu de dezvoltare a teni
sului de masă. De asemenea, și pen
tru antrenorii noștri, competiția de 
la Londra trebuie să reprezinte, după 
o temeinică analiză, un important 
punct de plecare pentru fixarea ja
loanelor viitoarei pregătiri a sporti
vilor noștri la toate nivelurile.

europene ne-au ara
și sportivele noastre 
înregistrării unor re-

prof. N. ANGELE5CU
antrenor

în 4 localități din țară au loc dumi
nică întrecerile etapei a Il-a a campio
natului republican de lupte libtte pe 
echipe, după următorul program : CLUJ 
— grupa I: Steaua, Progresul Brăila 
și C.S.M. Cluj ; PLOIEȘTI — grupa a 
Il-a: Dinamo București. Constructorul 
Hunedoara și Prahova Ploiești; BUCU
REȘTI — grupa a III-u: Mureșul 
Mureș, A.S.M.T. Lugoj și Progresul 
București; BRAȘOV — grupa a IF-a : 
Oțelul Galați, Vagonul Arad și Steagul 
roșu.

întrecerile grupei a III-a au fost 
programate în sala Floreasca II, înce- 
pînd de la ora 9.

KUGBt

Duminică, pe terenul Progresul

Meciul „neînvinselor";

Steaua-Grivița Roșie
Et apa a opta a categoriei A progra

mează meciuri deosebit de importante 
și de interesante: Steaua (1)—Grivița 
Roșie (2), Progresul (7—8)—Gloria 
(7—8), Universitatea Timișoara (12)— 
Farul Constanța (6), Precizia Săcele (10) 
—Știința Petroșeni (4) și Rulmentul 
Bîrlad (11)—C.S.M.S. Iași (5). în pa
ranteze — locurile ocupate actualmente 
în clasament. După cum se vede, cu 
excepția meciului Dinamo—Constructorul 
și, în mai mică măsură, a partidei de 
la Timișoara (studenții timișoreni n-au 
arătat pînă acum resurse destul de con
vingătoare), e vorba de întîlniri foarte 
echilibrate.

Reține atenția în mod special disputa 
primelor două clasate, Steaua și Grivița 
Roșie, de altfel singurele formații ne
învinse în actualul campionat. Va fi și 
un prilej de selecție în vederea meciu
lui din 29 mai (Cehoslovacia—România, 
Ia Braga, în cadrul „Cupei Națiunilor* ). 
Partida este programată duminică, la 
ora 9,15 pe terenul Progresul,
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Categoriei B

Politehnica Timișoara

5 zile fbiretistii 
Revenu și frații

I

lie re- 
cslmi*.

(din .Paris Match')

UWE BEYER - ACTOR 
DE CINEMA

măsura 2,19 m
120 de kvtoigrw

Korcinoi învins la București!

? Doar 
partide 

intcraa- 
ion al 
decît 

adversarilor 
redutabilul 

.'ăăăoc Koroaoi n-a ple
ca* cașîlala tării

in punctul 101

■■HMM

văzut vreodată un 
concurs de pistol viteză ? 
Aflați că este una dintre 
cele mai dificile probe din 
sportul tirului. Chiar și de 
la 25 de metri nu este ușor 
să tragi cite 5 focuri, în tot 
atîtea siluete, în 8,6 și res
pectiv 4 secunde, să repeți 
acest lucru de 4 ori și... să 
nimerești „decarul” ! O a- 
semenea performanță a ob
ținut zilele trecute campio
nul nostru ION TRIPȘA, 
care din 60 de focuri de 56 
de ori a nimerit punctul 
10 ! (și de 4 ori punctul 9).

Continuînd tradiția de a- 
proape două decenii a pis
tolarilor români, Tripșa și-a 
înscris numele de mult pe 
lis-ta celor mai buni „vite- 
ziști” din lume. S-a clasat 
pe locuri fruntașe în dife
rite competiții internaționa
le, a cucerit medalia de ar
gint Ia J.O. de la Tokio (la 
un punct diferență de ciș- 
tigător) iar acum, cu 596 p, 
a ridicat recordul româ
nesc cu un punct peste cea 
mai bună performanță 
mondială oficială. (La tir 
nu se pot stabili recordu
ri europene sau mondiale 
decît Ia J.O., campionate 
europene sau mondiale).

Să, facem o scurtă pre
zentare a maestrului eme
rit al sportului Ion Tripșa. 
El are 32 de ani, practică 
tirul de 12 ani, a debutat 
la Tînărul Dinamovlst și, 
ca majoritatea trăgătorilor, 
a început cu proba de puș
că. Trei ani mai târziu a 
trecut la pistol viteză, pro
bă în care avea să se con
sacre.

Ion Tripșa face parte din 
clubul sportiv Dinamo 
București. In timpui Bber — 
deși are foarte puțin, de
oarece se antrenează 3—4 
ore. zilnic — citește, merge 
destul de des Ia teatru și 
Ia... pescuit.

Buchetul... suplimentar
Pe sfadiGiiul Republicii^, 

cu ocazia cuplajului inîer- 
național de rugbi de acum 
două săptămîni. au fost 
orezente și traduic zialele 
buchete de fieri. Dar și un 
buchet... suplimentar. Iar 
crainicul a anunțai la sta
ție o mică ceremonie pe 
care aplauzele au salutat-o 
din toată inima: maestrul 
emerit al sportului Rene 
Chiriac împlinea in ziua 
aceea două zeci de ani de 
ru gbi 1

Cariera sa sportîrâ ar pu
tea fi rezumată în numai 
cîteva rînduri: din 1950 
(16 arti!) este mijlocaș la

se.

Illll!

STLATI CAJ -2

...maestrul emerit 
sportului Aurel Drăgan, 
considerat în momentul 
față voleibalistul'- nostru 
I, nici n-a vrut să știe 
început de «.cest sport ? 
a practicat cu 
fotbalul, baschetul 
handbalul!

pasiune...

CEASUL DE AUR

25 DE ANI ÎNTRE 
PRIMUL SI ULTIMUL 

„TRICOU” DE 
INTERNATIONAL

...Ray Sugar liobirisou- a 
urcat pentru prima- oară 
scările ringului în 1939, iar 
ultima oară în 1965? Im 
acest timp el a susținut 
287 de meciuri.

S-a petrecut în anul 
1934...

La o săptămină după 
victoria repurtată de 

.^echipa Spaniei asupra 
'•orlugaliei Ia Madrid 
^cor : 9—0 F) a avut loc 
un meci revanșă, de data 
aceasta la Lisabona.

Performanta 
cu totul ieșită 
mun, a 
din așii fotbalului ma
ghiar de acum cîleva de
cenii : Imre Schloser.

Acesta a jucat pentru 
prima oară in echipa re
prezentativă a Ungariei 
in anul 1909, în meciul 
pe care formația națio
nală a țării sale l-a sus
ținut la Viena cu Aus
tria. Schloser a fost se
lecționat de 71 de ori 
în echipa Ungariei, ul- 
jÂnia oară în 1934, deci 
TcPr. 25 de ani de la 
debut I

aceasta, 
din co- 

realizat-o unul

Un bijutier, cu un dez
voltat simț al publici
tății, a anunțat că oferă 
un ceas de aur celui mai 
bun înaintaș portughez. 
Victor Sylva, dacă acesta 
va reuși să marcheze un 
gol faimosului Ricardo 
Zamora. Anunțul a cons
tituit un subiect bogat 
de discuție pentru zia
rele din toată lumea- 
care au publicat în ace
lași timp și răspunsul lui 
Zaroera: .1/ stimez 3* 
•SyTvfl» cifix va sâ
se mulțumească cu cea
sul de.„ nichel pe care 
îl are acuffit*.

Spameîiî ao imins dn» 
nou, dar numai cu 2—1, 
iar Sytva a intrat în po
sesia ceasului de aur 
.bâtindu-i* pe Zamora 
cu un șut de la 20 de 
metri.

a R- ȘL

slab—
să nu

ta* tasiX
și .Fuga* iui Dan Sorfn. 
Cele. âouă imagini avind 
ca sabzeet întrecerea ciclsș- 
tîlor : Jr. plină viteză* de 
Vâsâe Vîarciuc șr ^Din 
Cursa •Scînteii” de Gh. 
Stoica, suit deosebit de su
gestive. De asemenea, .Pei
sajul de iarnă” al lui Bazil 
Beman șî „Pe fir de păxan- 

de Mireea Bogdan, 
conSâine inivitații convin
gătoare Ja drumeție.

Aruncătorul de ciocan 
Uwe Beyer (R.F.G.), ciș- 
tigător al medaliei de 
bronz la J.O. de la Tokio 
va apare pe ecran. Și 
încă într-un rol princi
pal!

El va susține rolul lui 
Siegfried din filmul „Ni- 
belungii", o reconstituire 
a celebrei pelicule de 

■•acum 4 decenii.

Arbitrul englez de fot
bal Mrke Clarke a fost 
primit cu multă ostilitate 
de publicul din .Manches
ter eînd a condus o par
tidă din liga a D-a a 
campionatului 
De fiecare dată 
sancționa 
spectatorii 
teren cu 
aveau la 
un moment dat. Clarke 
a fluierat oprirea jocu
lui. In tribune țoală 
lumea a... înlemnit cre- 
zînd că meciul au va 
mai continua. Dar Clarke 
s-a îndreptat spre 
colț al terenului și a ri
dicat un măr aruncat de 
unul dintre spectatori și

britanic, 
cind 

echipa locală 
aruncau în 

tot ceea ce 
îndemină. La

a început să-l mănlnce 
cu poilă. După aeeec el 
a ordonat reluarea par
tidei printr-o minge 
arbitru.

Din acel moment 
blicut de pe stadion 
liniștit complet.

pu
s-a

U» spectacol neobiș
nuit a putut fi văzut, nu 
de mult, la Parc des 
Princes din Paris, cu o- 
cazia unui meci de fot- 
baL

La un moment dat, un 
spectator a deschis mapa 
pe care o avea cu eh

I
i

P. S- Am fi dorit să ve
dem în această expoziție și 
imagini noi, surprinse Ia. 
manifestași sportive des
fășurate în ultimul timp. 
Unele dintre cele expuse, 
au earn... îmbătrînit.

noastre fără să fi 
noscut infringerea. 
ceasta s-a produs cu pri
lejul^ simultanului dat 
de marele maestru so
vietic la Universitatea 
dîn București, miercuri 
după amiază. 30 de stu
dents si studente, șahiști 

_ pasionați, an ținut să 
Ț dea o replică «firză lui 

. Korcinoi si au reușii f
B au marcat 5*4 puncte 
frj fața siranitanistufur 

‘ și— na numai dtn re
mize.

Printre cei care au reu
șii

marele
mmțe 
a fost
Studenta în
ITeidrun . Brantseh, 
din șahistele fruntașe ale 
clubului Universitatea 
București, a obținut cel 
mai prețios punct din 
cariera sa. în fotografie: 
învingătoare și învins, 
stau fată în față.

...orașul japonez Sappo- 
, căruia,’ i s-a 

țat organizarea 
Olimpice de iarnă 
este situat 
altitudine ? 
orășel- în 
Dtzai pînă 
piada albă* n-a 
altitudine atît de mir*.

încredin- 
Jocprilor 
din 1072 
10 metrila...

Nici unul din 
care s-a orga- 
acum 

albă* n-a avut o

frumeasa perf ar
de a obliga pe 
maestru să pro- 
.Cedez partida 1' 
și o jucătoare... 

filologie 
una

Foto: Ion Savin

scotînd din ea ua— dejun 
complet commas dintr-un 
«stres. friptură rece, 
briază și desert

Și au s-a lăs3t pînă ce 
nu a consumat tot de
junul, spre surprinderea 
'— dar poate și invidia I 
— celorlalți spectatori.

Gy e-n — toti au
văzut — 

Boz cu umbra a făcut 
Câ fusese Simi&n 
«.Uwvbra vechiului 

campion!
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ANDREI PLOPEANU, 

SIBIU. — Ce locuri au o- 
cupat voleibaliștii noștri la 
campionatele europene și 
mondiale ? Notați-le : la 
„europene" : Sofia 1850 : lo
cul 5, Paris 1951 : 4, Bucu
rești 1955: 2, Praga- 1958 :
2, București 1963 : 1; la 
„mondiale4* : Praga 1949: 
locul 4, Moscova 1952 : 4, 
Paris 1956 : 2, Rio de Ja
neiro I960: 3, Moscova 1962:
3. Să sperăm că și-au re
zervat Ioduri.. în fața— îri 
prima bancă ! -r- și la
campionatele mondiale din 
toamnă de la Praga ’

ION CHENDEA, BUCU
REȘTI. — Jucătorul Iancu, 
care apare de la un timp 
în formația Farului, este 
fostul echipier al Progre
sului. Ba nu. al C.S.M.S.- 
ului ! Șa-Ui..,;

DAN PRECUP BUCU
REȘTI. — Un „spectacol" 
potrivit. referinc?u-vă la 
lupta pentru titlu dintre 
Petrolul și Rapid : „Nu-i 
loc pentru al treilea I". 
Numai să nu piardă Răpi- 

mîine la Pitești, că

nu mal e loc nici pentru 
al... doilea !

GH ION BODEA, SF. 
GHEORGHE. — 1) Dinamo 
București_ (masculin) a cu
cerit de

țării la handbal. Steaua a 
fost campioană o singura 
dată. — 2) Toți trei... Du- 
mitriu sînt frați.

GHEORGHE B1LCAN, 
COMUNA VĂLENI — Mieu

care a apărut în ultimul 
timp pe postul de aripă 
dreaptă la Steaua, a jucat 
înainte la A. S. A. Tîrgu 
Mureș. El promite. Numai 
să se ție de cuvînt I

GH., BURGHELEA- IȚ. 
CANT. — 1) „Voi acei de 
pe stadioaiie / Ce tot fluie
rați mereu J Nu v& gîndiți 
Că. fotbalul l E un lucru 
foârte greu ?K. Aveți drep
tate Bnd puneți această în
trebare. Să știți însă că 
nici poezia nu e un lucru 
ușor ! — 2) Orașul Suceava 
n-a avut echipă de fotbal 
în categoria A.

CONSTANTIN DAMIAN. 
— Din „montajul" dv. mu
zical, ne-am oprit asupra 
următoarelor bucăți :

„Mi s-a rupt căruța-n 
drum !“ (în min. 90) voce: 
Naghi—Dinamo Pitești.

„Pe litoral mi-am lăsat 
inima" — Solo voce : Sil
viu Ploieșteanu.

„Nu ești de vină tu ! 
(Voce : Tîrlea). dedicat 
portarului Gaboraș.

GIGI PISCANU, COMU
NA RATEȘTI- ARGEȘ. — 
Sînteți ținta tuturor iro
niilor colegilor dv.

cauza Rapidului ? De ce? 
Ați jucat și dv. în meciul 
cu Siderurgistul? Nu sînt 
însă de acord cu conclu
zia la care ați ajuns: 
„Rapidul n-are noroc**. 
y-aș putea răspunde 
mințind un proverb : J 
racul și-l face omul !*
. .OCTAV CAPRITA, CONS
TANȚA. — In cel de al 
doilea meci (1—1) dintre 
Real Madrid și Internațio
nale disputat la Milano, go
lul spaniolilor a fost în
scris de Amancio și nu 
de Gento, cum s-a anunțat 
în primul moment.

ELENA TOFAN, ORA
ȘUL GHEORGHE GHEOR-. 
GHIU-DEJ. — Dv. susți
neți că Hălmăgeanu a ju
cat șî la Petrolul Ploiești 
iar soțul dv. vă contrazice. 
Nu-1 cunosc pe soțul dv, 
ca să-I cert puțin. Se poa
te ? Să nu știe atîta lu
cru și să se lase învins la 
fotbal de o femeie ? I-a.- 
compromis pe toți bărba
ții ! în schimb, dv. toate 
felicitările ! Hălmăgeanu a 
debutat în categoria A în 
formația Politehnica-Timi- 
șoara, unde a fost legitimat

V. D. POPA

de la februarie i960
pînă Ia 6 martie 19S2. Apoi, 
de Ia 6 martie 1962 și pînă 
la 27 februarie 1964 a figu
rat ca jucător la Steaua. 
De la 27 februarie 1964 și 

apînă la 13 august 1965 
jucat la.- Petrolul 1

UN GRUP DE SPECTA
TORI DIN REȘIȚA. — Am 
primit scrisoarea dv. în 
legătură eu meciul de fot
bal dintre C.S.M. Reșița și 
Minerul Baia Mare. Pen
tru a vă putea răspunde 
pe larg, indicați-ne adre
sa. Nu a... tuturor ! A u- 
nuia dintre dv. !

ION POSTAȘU 
Ilustrații:

N. CLAUDIU

„.Primo Camera au aele 
118 kilograme ale sale și 
cu înălțimea de 2,(95 me
tri, u-a fost totuși cel mai 
„mare** bnxer care a apă
rui în ring? Negrul cana
dian Henry Johnson, care a 
boxat cu. șase: decenii în 
turmă, măsura 2,19 m și 
GÎntărea 
me I

...în
francezi
Rodocanacchi au parcurs... 
8 000 de kilometri, luînd 
parte în acest timp la 5 
concursuri ? Și cea mai 
mare parte a călătoriei lor 
au făcut-o cu... trenul.

CARPAȚIl: Crea că acum te-ai convins că
și pe la mine se joacă rugbi I

Renunț definitiv studenție stop doresc ies pensie 
constânțean

Constantin Iancu 
jucător la Farul

Sosesc iulie stop opriti-mi loc cit mai bun pentru 
viitorul campionat

Nu vă mai îngrijiți de cazarea și masa noastră 
stop de treaba aceasta ne ocupăm noi singuri

Dacă aici lucrurile merg bine nu mă mai aș 
teptați stop trimit pe altcineva

Pt. conformitate NEI.U M1HAILESCU



Impresii de la concursurile 
de atletism din Izrael

• IOLANDA BALAȘ -1,80 M LA ÎNĂLȚIME
Recent, s-au desfășurat la Tel Aviv întrecerile din cadrul Festiva

lului internațional Hapoel la care au luat parte sportivi din 23 de țări. 
La această manifestație sportivă au fost invitate și atletele noastre frun
tașe IOLANDA BALAȘ și VIORICA VISCOPOLEANU. La reîntoarcerea 
în’ țară am solicitat recordmanei noastre mondiale o scurtă declarație s

„In Izrael am luat parte la două 
concursuri și la o demonstrație. In 
ziua de 1 mai a avut loc deschiderea 
Festivalului, pe stadionul „Rabat- 
Gam“, în prezența a 50 000 de spec
tatori și a președintelui republicii. 
Am făcut o „demonstrație" efectuînd 
mai multe sărituri între 1,70 și 
1,80 m. La fel a procedat, bineînțe
les la alte înălțimi, și fostul record
man mondial, americanul John Tho
mas. A doua zi a avut loc concursul 
propriu-zis. In condiții de concurs 
destul de grele, pe o pistă foarte 
sfărîmicioasă, eu am sărit 1,75 m cu 
elan de 4 pași. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Mihal Landani 
(Izrael) cu 1,64 m și elvețianca Roth 
cu 1,50. Viorica a avut de dus o 
luptă deosebită cu recordmana 
S.U.A., Willie Whitte. Campioana 
noastră a condus — cu 6,07 m — pînă 
la penultima săritură cînd a fost 
întrecută cu 5 cm. Alte rezultate t 
200 m F i Grievson (Anglia) 24,9 ; 
100 m î Kone (Coasta de Fildeș) 10,4;

triplu: Igun (Nigeria) 15,70; înăl
țime : Idris (Ciad) 2,09, Thomas 
(SUA) 2,06.

La 8 mai a avut loc prima com-
petiție atletică internaționala orga
nizată la Haiffa. Și aici am fost ne
voită să sar cu elan redus. Am reușit 
1,80 m (Landani — 1,60 m). Viorica 
Viscopoleanu a avut o săritură de
pășită de 6,22 și cea mai bună din 
concurs de 6,11 m. Cu aceasta și-a 
luat revanșa în fața americancei 
Whitte, care a realizat 6,07 m.

In altă ordine de idei vreau să 
subliniez căldura deosebită cu care 
am fost înconjurate în tot timpul 
șederii noastre în Izrael și mai ales 
la reuniunea Ligii de prietenie Ro
mânia—Izrael unde am fost invitate 
și noi.

Acum, eu și Viorica sîntem gata 
pentru a participa la întrecerile 
tradiționalului nostru concurs de 
primăvară, programat azi și mîine 
pe stadionul „23 August".-

LA POLO: Italia a obținut o victorie 
dificilă în fața României cu 3—2

MILANO 13 (prin telefon). Prima 
întîlnire amicală dintre reprezentati
vele de polo ale Italiei și României 
«-a desfășurat în piscina acoperită 
Cozzi din localitate în prezența a 
peste 2000 de spectatori. Partida a 
fost extrem de disputată și s-a încheiat 
cu victoria dificilă a formației gazdă : 
3—2 (1—0, 1—I, 1—1, 0—0).

Chiar din primele secunde de joc, 
Grințescu a fost eliminat, iar Lavor- 
ratori a deschis scorul din superio
ritate numerică. în repriza a doua, 
Grințescu șutează imparabil (1—1), 
dar italienii marchează din nou în si
tuație de superioritate numerică (a 
fost eliminat Kroner) prin Pizzo. Lu
crurile s-au repetat și în repriza a 
treia, cînd au înscris Mărculescu și 
Pizzo (cu om în plus). Pînă la sfîrșit, 
Kroner și Grințescu au marcat două

Spasski are avantaj
in partida a 14-a

disputat cea deIeri, la Moscova, s-a 
a 14-a partidă a meciului Petrosian — 
Spasski pentru titlul mondial de șah. 
După o grea luptă pozițională, cei doi 
adversari au întrerupt la mutarea 41, 
«alanserul păstrând un ușor avantaj. 
Partida va fi reluată azi, împreună cu 
cea Drecedentă — a 13-a — întreruptă, 
după cum se știe, pentru a doua oară.

Scorul meciului e 7—5 pentru Petro- 
«ian, două partide fiind întrerupte.

Tinerii gimnaști români 
au evoluat la Donetk
DONEȚK, 13 (Ageqires). 

«porturilor " ~
întîlnirea 
gimnastică 
tineret a 
tineret a 
JU.R.S.S. Victoria a revenit formației 
vietice cu scorul de 283.5—274 puncte. 
La individual pe primu] loc s-a clasat 
Viaceslav Serikov (U.R.S.S.) care 
talizat 57,2 puncte. O frumoasă 
portare a avut gimnastul român 
Mihaiuc. El a primit din partea organi
zatorilor premiul specia] al Asociației 
sportive a sindicatelor sovietice.

— In sala 
desfășurat 

amicală
din Donețk s-a 
internațională 
dintre echipa masculină 

României și selecționata 
cluburilor sindicatelor

de 
de 
de 

din 
so-

a to- 
com- 
Petre

Au început campionatele europene 
de lupte greco-romane

SPORTIVII ROMÂNI AU REALIZAT 5 VICTORII Șl UN MECI 
NUL TN PRIMUL TUR

ESSEN, 13 (prin telefon). — în loca-, 
litate au început întrecerile campio
natelor europene de lupte greco-ro
mane. La ediția din acest an participă 
sportivi din 23 de țări. De menționat 
că 12 federații de specialitate, printre 

I care cele din Ungaria, U.R.S.S., Tur
cia, R.F. Germană, Polonia și Bulgaria

■ au trimis echipe complete. Țara noas- 
I tră este reprezentată de 6 sportivi: C.

Turturea. I. Baciu. S. Popescu, I. Ga
bor, I .Țăranu și N. Martinescu.

în primul tur al competiției luptă-
■ torii noștri au avut o comportare bună 
I reușind, cu excepția Iui Popescu, să 
' termine victorioși. Astfel, la categoria 
t 52 kg, Turturea l-a învins la puncte

pe Fromengeot (Franța); Baciu (cat. 
57 kg) l-a întrecut la puncte pe fin
landezul Bjorlin; Popescu (cat. 63 kg) 
a terminat la egalitate cu redutabilul 
luptător turc Alakok, Gabor (cat 70 
kg) l-a întrecut prin tuș pe luxem
burghezul Frising, Țăranu (cat 
87 kg) a obținut decizia la puncte în 
fața lui Papoulios (Grecia) iar Mar

goluri valabile anulate însă de ar
bitru.

J. Dimweber (Austria) a condus ur
mătoarele formații : ITALIA : Albe- 
rani — Pizzo, Cevasco, Lonzi, La- 
vorratori, Marsali, Guerrini, Parisio, 
d‘Ursi; ROMÂNIA : Ștefănescu
(Frățilă) — Fleșeriu, Firoiu, 
Blajec, Grințescu, Mărculescu, 
Novac, Culineac.

C. RĂDUȚ 
secretar general al F.R.

Concursul internațional

Szabo, 
Kroner,

Natație

PLSEN, 13 (prin telefon). — In lo
calitate a început un concurs internațio
nal de tir la care participă trăgători 
din cinci țări: România (cu patru spor
tivi), Bulgaria, Ungaria, R.D. Germană 
și Cehoslovacia. In prima zi s-a dispu
tat proba de armă liberă calibra redea 
60 focuri culcat-seniori (35 de concu-

tinescu (cat. 97 kg) a cîștigat prin 
abandon meciul cu Nicolopoulos 
(Grecia).

în turul II, care a început la închi
derea ediției, reprezentanții noștri sus
țin următoarele partide: Turturea — 
Alker (Ungaria), Baciu—Peterssen 
(Danemarca), Popescu—Dutz (Belgia), 
Țăranu — Rosbag (Olanda), Maiti- 
nescu—Svensson (Suedia), Gabor este 
liber,

Sîmbătă se desfășoară întrecerile 
tururilor III, IV, semifinalele și fi
nalele, urmînd ca noaptea tîrziu să 
fie cunoscuți campionii europeni de 
lupte greco-romane.

Etapa a V-a 
a Cursei Păcii

Vineri s-a desfășurat pe ruta Brno- 
Otrokovice (130 km) etapa a 5-a a ce
lei de a XlX-a ediție a „Cursei Păcii“. 
După 17 km de la plecare a evadat un 
pluton alcătuit din 20 de alergători. 
Deși au avut de înfruntat un vînt puter
nic, fugarii au reușit, datorită faptului 
că s-au înțeles bine la trenă, să so
sească la capătul cursei cu un avans de 
peste 4 minute față de plutonul urmă
ritor. Clasamentul: 1. A. Megyerdi (Un
garia) 3h 15:14, 2. Willi van Neste 
(Belgia) același timp, 3. M. Kegel (Po
lonia) 3h 15:22. Toți cicliștii noștri au 
sosit Ia 4:26 de învingător, cu plutonul 
urmăritor.

Clasamentele generale: individual — 
1. Bernard Guyot (Franța), 2. Dohlia- 
kov (U.R.S.S.) la 2:08, 3. Kudra (Polo
nia) la 2:39, ...48. Ardeleanu la 12:42, 
...62. Ziegler la 19:46; echipe: 1. Po
lonia, 2. U.R.S.S. la 2:48, 3. R.D.G. la 
3:16, ...14 România la 40:21.

Sîmbătă este zi de odihnă la Gott- 
waldov, iar duminică se desfășoară e- 
tapa a 6-a pe distanța Gottwaldov- 
Katowice (209 km.).

Campionatele internaționale de scrimă ale Poloniei
CRACOVIA, 13 (prin telefon). — 

Vineri s-au încheiat întrecerile de 
scrimă din cadrul campionatelor in-

ternaționale ale Poloniei. In concurs 
s-au aflat spadasinii, prezenți într-un 
număr mare — 111 sportivi.

de tir din Cehoslovacia
renți) ciștigată de
589 p. Trăgătorul
s-« clasat pe locul 15 cu 573 p. Cea 
de i doua probă a zilei, pistol precizie, 
a revenit cehoslovacului Klima cu 559 
p. Reprezentantul nostru G. Maghiar a 
obținut locul 6 cu 549 p.

Kuti (Ungaria) cu 
român, Ik Cristescu

Reprezentanții noștri Ion Sebeșiu 
(2 v) și Șt. Moldanschi (Iv) deși au 
avut evoluții mulțumitoare nujgu 
ajuns decît în semifinalele coi^p- 
tiției. Ceilalți sportivi români Âl. 
Istrate și Nic. Marinescu au fost eli
minați în sferturile de finală.

La ora la care am efectuat convor
birea telefonică, finala nu se în
cheiase.

Finala „Cupei campionilor europeni»
Din 1960, echipa care cîștigase de 5 ori 

«Gupa campionilor europeni' se 
luptă cu o mare ambiție pentru a-și 
recuceri locul de onoare în fotbalul 
continental și în cel mondial. Renun- 
țînd la serviciile Iul Dl Stefano, se 
părea că Real Madrid nu va mai în
semna nimic, nici chiar în fotbalul 
spaniol, unde se zbatea din răsputeri 
să se mențină pe .linia* de plutire și 
să recîșlige dreptul de a participa, 
pentru a 8-a oară, la finala .G.C.E.'.

Cine mai credea, oare, în reînvie
rea unui Real lipsit, an de an, de 
marile vedete ce-1 făuriseră gloria 
de odinioară ? Totuși, minunea în 
care nu mai credea nimeni s-a îm
plinit după alțî 6 ani, cînd Real cîș- 
tigă pentru a 6-a oară mult invidia
tul trofeu.... i,

Pentru aceasta a fost nevoie de un 
volum imens de muncă, de luptă te
nace, dar și de o mare clarviziune din instantanee, cu schimburi fulgeră- 
partea lui Bernabeu și a antrenoru- toare de locuri, cu un-dol-url deru- 
lui Munoz. Echipa a fost total înti- tante— care aduceau aminte de jo- 
nerită, din „vechea gardă* rămănînd cu] de altădată, atît de apropiat de 
numai .spiridușul* Gento, portarul ’................ ~
Araqulstain șl fundașul Pachin...

Campionii Spaniei de anul trecut 
(titlu pe care l-au pierdut anul a- 
cesta) au început jocul cu Partizan 
Belgrad, cu oarecare crispare, cople
șiți nu numai de greutatea „mizei" 
dar și de avatarele unui trecut de 
neuitat

Așa am putut vedea, la început, 
cum abundau pasele imprecise, de 
multe ori la adversar (chiar în careul 
din fața porții proprii), acțiunile ne
clare, atacurile construite la întîm- 
plare, șuturile mult depărtate de ca
drul porții... „Aceasta să fie, oare, 
formația care a învins marea echipă 
a lui Herrera?"—iată întrebarea ce

flutura pe buzele tuturor spectatorilor 
și telespectatorilor?

Real nu-și găsea încă binecunoscu
ta sa cadență, nu-și putea impune 
jocul în fața iugoslavilor, care, bine 
dotați fizicește și făcînd dovada 
unui mai mare calm, dominau și 
psihologic pe nervoșii „torreros" spa
nioli. Legînd mai bine jocul, iugosla
vii au stăpînit terenul în prima repri
ză, irosind însă ocazii mari. Numai 
după înscrierea golului de către fun
dașul Vasovici, înfierbîntații madri
leni și-au revenit, ca după un duș 
rece...

De-abia atunci. Real s-a scuturat 
de toate complexele paralizante, pen
tru a putea juca la valoarea lui...

Ca prin farmec, a fost pusă în lu
mină uluitoarea tehnică în viteză, e- 
vidențîată prin fente subtile, cu pase 
directe, prin deviere, cu întoarceri

al brazilienilor. Dar, toate aceste atri
bute. erau grefate pe fondul unui ine
galabil spirit ofensiv, de care întrea
ga echipă madrilenă a fost subit 
străbătută.

In această a doua repriză și-au

spus cuvîntul marile descoperiri ale 
Iui Bernabeu: Amancîo, devenit 1- 
dolul Madridului și Serenna, irezis
tibilul puncheur al Realului,.. Ei în
semnau însuși triumful tinereții, că
ruia nu-i cădea de loc rău nici inci
sivitatea lui Gento, ce nu arăta sub 
nici un cuvînt, că ar fi atins 32 ani...

Alternînd formula 4—2—4 cu 4—3 
—3, Real și-a impus stilul viguros de 
joc, prin promptitudinea trecerii din 
apărare în atac și invers, realizînd 
o minunată „sanfona" (armonică). 
Ca forță de șoc erau aduși și fun
dașii Zocco, Pachin și Sanchis, care 
realizau nu numai o bună „acoperi
re" în apărare, dar erau și creatorii 
fazelor de atac, participînd direct la 
formarea „nucleului ofensiv" și a 
„plăcii turnante".

Deviza fotbalului modern: „mereu 
peste adversar" a constituit motorul 
de necontenită accelerație, cu ajuto
rul căruia spaniolii au izbutit să stră
pungă zidul apărării iugoslave, în 
care triunghiul Soskici, Vasovici, Ra- 
sovicj șl-a cîștigat un binemeritat re
nume european, ca factor decisiv în 
eliminarea redutabilei echipe britani
ce Manchester United. Forma slabă 
a unui Galici și a lui Kovacevici a 
influențat însă negativ randamentul

lui Partizan, în care șî-au vădit, to
tuși, clasa un Hasanagici, un Iusufi, 
un Pirmaier și un Baici.

Echipa iugoslavă — o învinsă glo
rioasă — a făcut și ea dovada unor 
calități dintre cele mai meritorii, care 
explică victoriile ce i-au jalonat dru
mul pînă la finala „C.C.E.". Regăseam 
la Partizan multe din virtuțile care 
au făcut faima fotbalului iugoslav: 
o tehnică ireproșabilă, îmbinată cu o 
tactică adecvată comportării adver
sarului ; dîrzenie de luptă și un mare 
aplomb ofensiv; Inepuizabile r<-r^se 
fizice, care i-au permis să dea d' ri
postă demnă Real Madridului.

Fără a diminua cu nimic rolul ho- 
tărîlor al jocului colectiv, în finala 
de la Bruxelles și-a pus amprenta și 
valoarea individuală a fiecărui com
ponent al echipe: spaniole, care a în
scris, pe acest plan, o superioritate 
de necontestat.

Cu toate scăderile începutului de 
partidă, finala Real — Partizan a 
constituit o bună pledoarie pentru 
jocul deschis, simplu și direct pe- 
poartă, pe care sistemul cu patru 
fundași este capabil încă să-l ilustre
ze si care conferă fotbalului modern 
un plus de spectaculozitate și de efi
ciență.
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Conferința de presă a ambasadorului Mexicului 
in Italia

VARȘOVIA. - Intr- 
un concurs de atletism, 
sportivul polonez Wla- 
dislaw Nikiciuk a cîș
tigat proba de arunca
rea suliței cu perfor
manta de 80.93 m. Cu
noscutul recordman po
lonez Janusz Sidlo, care 
se află la cel de al 
lea sezon sportiv ai 
rierel, s-a clasat pe 
cui doi cu 79,66 m.

PRAGA. — S-a
cheiat concursul inter
național de caiac-canoe 
dotat «u „Marele premiu 
al Universităților". La 
actuala ediție au parti
cipat 187 de concurenți 
din R.D. Germană, Fran
ța și Cehoslovacia. Com-

17-
ca-
lo-

în-
TORINO 13 (Agerpres). — Cu 

unei conferințe de presă care 
loc la Torino, Rafael Fuentes, 
dorul Mexicului în Italia, a făcut o ex
punere legată de Jocurile Olimpice din . . .

octom-

prilejul 
a avut 

ambasa-

1968. programate după cum se
Ciudad de Mexico între 12 și 27 
brie.

In cadrul acestei conferințe, 
Fuentes a arătat că în prezent 
lucrări de mărire a capacității stadionu-

Rafael 
se fac

lui olimpic din Ciudad de Mexico, ast
fel ca el să poată cuprinde peste 100 000 
de spectatori In construcție se află în 
prezent și „satul olimpic” situat la 
15 km de capitala mexicană. Satul 
olimpic va putea găzdui 10 000 de per
soane.

Printre altele, Rafael Fuentes a decla
rat că în baza referatului întocmit de 
cel mai apreciați medici specialiști, al
titudinea de 2 240 m a Mexicului nu poa
te influența asupra evoluției sportivilor.

petitia a fost dominată 
de sportivii din R. D. 
Germană care din cele 
12 probe ale concursu
lui au cîșticțat 9.

EREVAN — Concursul 
internațional de gimnas
tică, la care au participat 
sportive din R.D. Germa
nă, Polonia, Ungaria șl 
U.R.S.S., s-a încheiat cu 
victoria tinerei gimnaste 
Larisa Petrie (U.R.S.S.), 
în vîrstă de 17 ani, care 
a totalizat 76,55 puncte. 
Pe locul dot s-a clasat 
campioana R.S.S. Gruzi
ne, Alexandra Gianukaș- 
vili (76,05 puncte), urma
tă de Rika Bart (R. D. 
Germană)—75,05 puncte

ADDIS ABEBA. — In

„Cupa Africii de est" la 
fotbal, echipa Sudanului 
a învins cu scoru! de 
2—1 (0—0) echipa Ugan- 
dei. In finala competiției 
se vor întîlni echipele 
Etiopiei și Sudanului

HELSINKI. — In loca
litatea Pori (Finlanda) 
s-a disputat 
internațională 
fotbal dintre 
raelului 
secundă a Finlandei. Fot
baliștii oaspeți 
nut victoria cu 
2—0 (1—0).

MADRID. — 
15-a etapă < 
lui ciclist al Spaniei, 
desfășurată în două se-

întîlnirea 
amicală de 
echipa Iz- 

și selecționata

au obți- 
scorul de

Cea de-a 
a Turu-

mietape (Vitoria — Haro 
și Haro — Logrono) a 
produs modificări impor
tante în clasamentul ge
neral. Lider este acum 
spaniolul Gabica cu 65 
h 34:04, urmat la 34 sec. 
de compatriotul său Ve
lez.

BUDAPESTA. — In lo
calitatea Kecskemet (Un
garia) a început tur
neul internațional de 
șah „Memorialul Laszlo 
Toth". In prima rundă, 
Hort (Cehoslovacia) l-a 
învins pe Honfi (Unga
ria). Partidele Simaghin 
(U.R.S.S.) — Bilek (Un
garia) și Lengyel (Unga
ria) — Barcza (Ungaria) 
s-au terminat remiză.
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