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Joc atractiv de fotbal azi, pe stadionul Republicii

Selecționata divizionară Valenciennes

EMOȚII ÎN JURUL „PUNCTULUI FIX“

de atracție, azi în noc- 
pe stadionul Republicii, 

ce ultima oară pe același 
selecționata noastră divi-

Joc 
turnă, 
După 
gazon 
MÎonară a primit replica forma
ției italiene Cagliari — o repre
zentantă a „betonului" -— astă- 
seară ea va întîlni cunoscuta 
ebipă franceză Valenciennes, 
ideptă a apărării în linie.

In vederea acestui joc de ve
rificare înaintea meciului de la 
1 iunie cu R. F. Germană, tom- 
ponenții selecționatei noastre di
vizionare s-au reunit luni în Ca
pitali. Aseară ei au efectuat un 
asiifcnament pe stadionul Repu
blicii (la lumina reflectoarelor), 
sub conducerea antrenorilor Ilie 
Oană ți Ștefan Covaci. Echipa 
va fi alcătuită din următorul lot: 
M. Ionescu, Constantinescu — 
Popa. Pabonțu, Hălmăgeanu, C. 
Dan, Nunweiller 111, Mocanu, 
Săimăreanu — Ghergheli, Jamai- 
schi, D. Popescu, Dobrin —

Consiliul regional UCFS 
Crișana, în colaborare cu Trus
tul regional Gostat și Consiliul 
regional agricol, organizează 
pentru sportivii din G.A.S.-uri 
ți^S.M.T.-uri două mari compe
tiții dotate cu „Cupa G.A.S.“ și 
„Cupa S.M.T.".

întrecerile sportive din cadrul 
„Cupei G.A.S." vor avea loc

ACTUALITĂȚI
Concurs international

.de gimnastică
la București
în zilele de 3—5 iunie va avea 

loc în Capitală un concurs inter
național de gimnastică. La între
ceri vor participa echipele mascu
line și feminine Dynamo Berlin, 
Dozsa Budapesta, Dinamo Mos
cova, Ruda Hvezda Praga, Spar
tak Sofia, Gwardia Varșovia și 
Dlnamo București.

Trăgători români
concurează In 8. D. Germană

Ieri a plecat la Leipzig un grup 
de trăgători tineri care în zilele 
de 26—29 mai vor lua parte la 
un important concurs internațio
nal de tir alături de sportivi din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., 
Ungaria, U.R.S.S. etc. Au făcut 
deplasarea St. Caban, Gh. Sioor- 
schi, M. Pavel, D. Becea, AI. 
Belinschi, Emilia Popa, Elena 
Nlstor, Magda Borcea — la pro
bele de pușcă șl M. Grosaru — 
la pistol liber.

Lotul de rugbi al României
pentru meciul de duminică
A fost definitivată echipa de 

rugbi a țării noastre care va juca 
duminică, la Praga, cu echipa 
Cehoslovaciei, în cadrul „Cupei 
Națiunilor". Vor face deplasarea 
Dăiciulescu (fundaș), Tibuleac, 
Ciobănel (aripi), Dragomirescu, 
Irimescu (centri), Giugiuc (mijlo
caș la deschidere), Stănescu (mij
locaș la grămadă), Zlătoianu, De- 
mian, M. Rusu (linia a IlI-a), Țu- 
țuianu, Rădulescu (linia a II-a), 
Ionescu, Dinu (stil pi) și lordă- 
ehescu (trăgător). Rezerve vor fi 
Băltăreții pentru înaintare și Ma- 
zinetscu pentru liniile dinapoi.

I,Pîrcălab, Mateianu, Dridea 
Badea, Cuperman, S. Avram.

Valenciennes a sosit aseară, 
pe calea aerului, deplasînd un 
lot de 17 jucători, condus de 
antrenorul Robert Domergue 
(care pregătește împreună cu 
Guerin și Jasseron, reprezentativa 
Franței pentru turneul final al 
campionatului mondial). După 
cum ne-a informat antrenorul 
francez, echipa sa este neînfrîntă 
de la data de 5 decembrie. Sîm- 
bătă, Valenciennes a susținut un 
meci amical în compania echipei 
engleze Nottingham, pe care a 
întrecut-o eu 4—1. Ultimul joc 
de campionat, cel cu St. Etienne, 
•-a încheiat de asemenea cu vic
toria (3—1) echipei antrenată 
de Domergue. In urma acestui 
rezultat, Valenciennes împarte 
locurile 2—3 cu Bordeaux, to- 
talizînd 49 de puncte. Cu lide
rul clasamentului, formația Nan
tes, Valenciennes a terminat de

Inițiative

de 
la

in regiunea Crișana
în localitatea Ținea, în ziua 
5 iunie, și se vor disputa
atletism, fotbal, volei, șah, hal
tere ș.a. Pentru echipele de 
volei și fotbal se va organiza 
o etapă preliminară in ziua de 
29 mai, în cinci centre.

„Cupa S.M.T." va avea loc la 
atletism, fotbal, volei, șah, tir 
și altele. întrecerile se vor dis
puta în localitatea Marghita, in 
zilele de 11 ți 12 iunie, iar 
pentru echipele de fotbal se va 
desfășura o etapă preliminară 
în ziua de 5 iunie, in trei 
centre.

ILIE GHIȘA, coresp. reg. 

l.a Brașov, gimnastica își continuă

In fotograjie, o lecție cu junioarele

— Za nivelul juniorilor ți junioarelor îndeosebi 
moasele-i tradiții

in cadrul clubului Dinamo...

fru-

Foto : A. Neagu

două ori nedecis : 2—2 pe teren 
propriu ți 1—1 In deplasare.

In meciul de azi Valenciennes 
va alinia următoarea formație : 
Magiera — Mayet, Piumi, Pro- 
velli, Matzki — Makowski, Ko- 
cik — Bonnel, Guinot, Preseau, 
Guillon. Dintre aceștia, Bonnel 
și Piumi sînt titulari ai reprezen
tativei Franței, Kocik face parte 
din lotul lărgit, iar Guinot este 
component al lotului de tineret.

Meciul va începe la ora 19,45 
fi va fi precedat, la ora 18,30, 
de finala pe Capitală a campio
natului școlar, eare opune echi
pele școlilor nr. 95 și nr. 114.

Rezultate de valoare în dubla întîlnire de popice 
dintre selecționatele divizionare ale României si R. D. Germane* >

• Victorie la băieți, meci nul la fete
• 3 noi recorduri republicane

TG. 
de la 
ce au jucat simbăta trecută la 
Budapesta cu reprezentativele 
Ungariei, echipele R. D. Ger
mane au evoluat marți pe a- 
rena Voința din localitate, in 
compania selecționatelor noas
tre divizionare. Dubla întîlnire 
a început marți dimineața cu 
întrecerile feminine. In deose
bită vervă, sportivele celor 
două selecționate au dovedit o 
mare precizie în lansarea bi
lei, obținînd un rezultat de ri
dicată valoare și — totodată — 
o egalitate (2552—2552 p.d.), 
fapt care — fără a exagera cî- 
tuși de puțin — se înregis
trează o dată la o mie de me
ciuri. Rezultatul exprimă în 
mod just raportul de forțe 
existent de-a lungul partidei. 
Și este îmbucurător că ambele 
selecționate au obținut acum în 
preajma „mondialelor", un 
punctaj foarte ridicat (425 p.d. 
medie de jucătoare). Pentru 
sportivele noastre cele 2.552

MUREȘ, 24 (prin telefon, 
trimisul nostry). — După

Maestrul emerit alI sportului Gheorghe lancu aterizează chiar 
în centrul punctului lix I

Foto : St. Ciotloș

p.d. reprezintă și un nou re
cord al țării, (v. r. 2.526 p.d.). 
Merită felicitări toate cele șase 
jucătoare și în special Elena 
Trandaiir care a doborît, din 
100 bile mixte, 465 popice I

In afară de satisfacția per
formanțelor, spectatorii au trăit 
și clipe deosebit de plăcute o- 
ferite de evoluția scorului. 
Pentru a vă forma o imagine 
clară, redăm rezultatele indivi
duale în ordinea intrării spor
tivelor pe pistă : Ținea Balaban
— Hanelore Cebulia 428—426 
p.d.; Elena Lupescu — Christa 
Schlegel 391—407 p.d.; Crista 
Szocs — Renate Engelhardt 
416—427 p.d.; Elena Trandafir
— Annemarie Pleller 465—434
p.d.; Margareta Szemany—Si- 
grid Ronniger 443—412 p.d.;
Cornelia Moldoveanu — Ursula 
Rippin (campioană eupropeană) 
409—446 p.d.

După-amiază au avut loc con
fruntările băieților. Confirmînd 
forma bună, jucătorii români au 
obținut o victorie de certă va

loare : 5793— 5565 p.d., rezulta
tul echipei noastre constituind un 
nou record republican (v.r. 5623) 
In ultimul schimb -— după ce I. 
Micoroiu realizase 1000 p.d. -— 
Cristu Vînătoru stabilește un nou 
record republican doborînd, din 
200 bile mixte, 1006 popice (v.r. 
994).

Sportivii germani întîlnesc as
tăzi la Cluj selecționatele divi- 
zionaie B.

TR. IOANIȚESCU

Natația orădeană
poate ieși din impas

Ce poate vorbi mai sugestiv despre nivelul natației dintr-o 
regiune — de pildă cea întinsă pe cele trei Crișuri — decit o 
tabelă de recorduri ? Cifrele rezultatelor ne fixează cel mai 
bine limitele atinse de sportivii respectivi la ora actuală, In 
comparație cu performanțele înregistrate cu cițiva ani in 
urmă.

Să parcurgem, așadar, tabela oferită de către metodista FI. 
Zaboiski de la Consiliul regio
nal al UCFS Crișana, listă pe 
care o poți căuta mult și bine 
Ia bazinul acoperit, acolo unde 
de fapt ar trebui să stea Ia un 
loc cit mai VIZIBIL ! Lipsa ei 
este insă intr-un fel „motivată" 
pentru că...

...în probele masculine, cele 
mai bune performanțe aparțin 
unor înotători formați în Bucu
rești care, fie că s-au stabilit 
în Oradea (cazul lui Rujinschi). 
fie că au trecut prin acest oraș 
ca niște „păsări călătoare" (E. 
Voicu, Ad. Oanță). E drept, re
cordmanele regiunii sînt autoh
tone. Dar performanțele lor — 
M. Krupka 1:19,8 la 100 m liber. 
M. Gui 3:07,2 la 200 m liber, 
E. Csegodi 1:31,6 la 100 m bras 
sau G. Toncz 1:34,1 la 100 m 
fluture — nu pot căpăta nici 
măcar calificativul MEDIOCRU. 
Să mai adăugăm faptul că de 
mai mulți ani înotătorii orădeni 
nu reușesc să „scoată capul" 
in vreo competiție republicană 
și veți avea o primă imagine 
a nivelului natației din regiu
nea Crișana.

ESTE OARE SUFICIENT SA 
CĂUTĂM JUSTIFICĂRI ?...

Cine vrea să facă înot de 
performanță în orașul Oradea 
are de ales între secția de la 
Crișul (antrenori Al. Fekete, 
cu o normă și Viorica Kelemen, 
cu o jumătate de normă pen
tru sărituri) și cea de la S.S.E. 
(antrenori E. Freund, cu o ju
mătate de normă și V. Kele
men, cu o normă pentru înot 
și sărituri). Antrenamentele se

Marți dimineața a continuat în
trecerea amicală de parașutism 
România — Iugoslavia. In primele 
ore ale dimineții sportivii celor 
două țări au executat ultima 
grupă de figuri (a treia) din ca
drul probei de salt individual de 
la 2 000 m cu deschiderea întîr- 
ziată a parașutei pînă la 25—30 
sec. șl evoluții în timpul zboru
lui. In acest ultim salt repre
zentanta noastră Elena Băcăoanu 
(care conducea întrecerea) a fost 
penalizată cu o puncte. Conform 
regulamentului însă s-au luat în 
considerare cele mai bune două 
salturi din trei și clasamentul ge
neral individual al probei arată 
astfel : Marian Măriei (Iugoslavia 
— 475 p), 2. Elena Băcăoanu
(473 p), 3. Ion Negroiu (466 p), 
4—5. Angela Năstase și Gheorghe 
lancu (465 p), 6. Elisabeta Popes- 
cu-Călin (459 p), 7—8. Milan Di- 
mlci (Iugoslavia) și ion Roșu 
(451 p), 9. Nicola Bosniei (Iugo
slavia — 450 p). io. Dragoslav 
Dragovici (Iugoslavia — 449 p), 
11. Ionel Iordănescu (448 p), 13. 
Elisabeta Minculescu (445 p), 13. 
Nicolae Velicu (439 p), 14. Branho 
Kovacevici (Iugoslavia — 423 p).

Cea de a doua probă — salt în 
grup (de patru) de la 1 000 ni eu 
deschiderea întîrziată a parașutei 
pînă la 10 sec. și aterizare la 
punct fix — a fost mai pasionan
tă, viu disputată. Primii au sărit 
sportivii iugoslavi : Dragoslav
Dragovici (152,6 p), Milan Dimicl 
(245,7 p), Marian Măriei (223,1 p), 
Branko Kovacevici (217,2 p). I-a 
urmat echipa noastră feminină : 
Elisabeta Minculescu (171,8 p) 
Angela Năstase (221,6 p), Elenă 
Băcăoanu (89.6 p), Elisabeta Po- 
pescu-Călin (220 p). In sfîrșit, sare 
ți grupul de patru compus din 
Gheorghe lancu. Ion Roșu, Ion 
Negroiu și Ionel Iordănescu. Emo
ții... Primul „cade" chiar în 
punctul fix: 0.00 m ! Al doilea, 

la fel : o.oo m ! „Vine" insă Ion 
Negroiu la v distanță de... 17,90 
m față de „punct", iar Ionel lor- 
dănescu... în afara cercului punc
tului fix !

In manșa a doua se totalizează 
în grup : Iugoslavia 848,4 p, Ro
mania (fete) 826,8 p, România (bă
ieți) 786,3 p. Ultimul sail al zilei 
de ieri (al treilea din cadrul pro
bei) este dominat de sportivii 
noștri : România (băieți) 923,1 p. 
România (fete) 882,4 p, Iugoslavia 
742,2 p. Media grupului nostru 
feminin în acest salt — 2,94 m — 
constituie un nou și valoros re
cord republican (v.r. 4,33 m). In 
probă (după trei salturi, luindu- 
se cele mai bune două) conduce 
echipa noastră masculină.

întrecerile continuă azi cu cel 
de al patrulea salt Și proba in
dividuală de 1 000 m.

V. TOFAN

desfășoară fie la bazinul aco
perit (care deși construit ini
țial pentru activitatea sportivă 
a devenit și baie publică), fie 
la ștrandul alăturat (cu bazin 
de 50 m), care se află în ad
ministrarea... întreprinderii de 
Amenajări Tehnico-Sanitare !

Ne-am așteptat să-i găsim 
pe sportivi parcurgind primii 
zeci de kilometri în apele ba
zinului olimpic scăldat de ra
zele soarelui. Caișii înfloriseră 
de mult la Oradea, dar înotă
torii au suportat aburii și căl
dura exagerată a piscinei aco
perite pînă în luna mai... Și 
aceasta este cu atît mai de ne
înțeles, cu cit antrenorii se 
pling (și de data aceasta pe 
bună dreptate) că desfășurarea 
antrenamentelor este mai mult 
decit dificilă în condițiile amin
tite mai sus. Nu este insă nu
mai vina lor : administrația ba
zelor respective a întirziat 
mult lucrările de reamenajare 
(ce se puteau executa foarte 
bine și în luna martie) și nici 
organele locale ale UCFS sau 
conducerile celor două secții 
nu au întreprins ceva pentru 
prevenirea acestei situații. Iată, 
deci, un prim factor care de
monstrează că leitmotivul „nu 
sînt condiții" devine discu
tabil...

Nu vrem să mai insistăm 
asupra posibilităților pe care 
sportivii le au la îndemînă 
pentru efectuarea unui antre
nament modern, la nivelul ac-

AD. VASIL1U 

(Continuare în pag. a 2-a)



CANOTAJ

Participare bogată 
la „Cupa Olimpia**
Pc lacul Herăstrău au avut loc Ia sfîr- 

șitul săptămînii trecute, vineri și sîtnbătă 
după-amiază. întrecerile de caiac, canoe 
și canotaj dotate cu „Cupa Olimpia* și 
destinate numai juniorilor. Deși timpul 
nu a... surîs concurenților, aceștia s-au 
prezentat la start in număr mare (300), 
majoritatea dintre ei evoluînd la un nivel 
mulțumitor pentru început de sezon. In 
clasamentul general la canotaj pe primul 
loc s-au situat reprezentanții clubului 
sportiv Olimpia care au acumulat 97 de 
puncte. Ei au fost urmați de schifiștii 
de la Clubul sportiv școlar (56 p), Di
namo (55 p), Metalul (46 p) etc. In pro
bele de cuiac-canoe cea mai bună com
portare au avut-o tinerii mînuitori ai pa- 
delei sau pagaei făcînd parte din Clubul 
sportiv școlar (183 p). Juniorii de la 
Olimpia, cu 160 p, s-au situat pe locul 
2, iar locul 3 a revenit concurenților 
Școlii sportive nr. 2.

Iată, de altfel, care sînt fruntașii celor 
20 de probe ale acestei competiții tine
rești : JUNIOARE CAT. I : caiac simplu:
1. Elena Berbecel (CSS), 2. Maria Do- 
tnocoș (Voința), 3. C. Mărculescu (Olim
pia) ; caioc dublu : 1. Olimpia (F. Botică, 
E. Rusu), 2. S.S.E. 2 (E. Nosa, C. Do- 
robanțu) ; schif simplu: 1. Ioana Tu- 
doran (Dinamo), 2. Teodora Untaru 
(Universitatea); junioare cat. a ll-a: 
caiac simplu: 1. Victoria Gheorghe (Uni
versitatea), 2. Elena Țone (CSS) ; caiac 
dublu: 1. S.S.E. 2 (M. Brancu, A. Geor
gescu), 2. C.S.S. (V. Cojan, V. Gheor
ghiu) ; schif simplu: 1. Ileana Mânu 
(Olimpia), 2. J. Zastulka (CSS); ju
niori cat. I: caiac simplu: 1. M. Stoica 
(CSS), 2. S. Petre (Voința); caiac du
blu: 1. Olimpia (M. Doară, V. Rusnac),
2. C.S.S. (E. Pantea, V. Duncan) ; caiac 
4: 1. Olimpia (A. Olaru, M. Mușat, G. 
Galan, A. Oreg), 2. C.S.S. ; schif simplu :
1. Ion Șerban (Metalul), 2. M. Drăghici
(Olimpia); schif dublu: 1. I.S.E. (I. 
Mircea, N. Vintilă), 2. Olimpia (Pătraș- 
eu, Martinov); schif 4-\-l : 1. Dinamo 
(Iliescu, Roșea, Iordache, Rădulescu -f- 
Bungeanu), 2. Steaua (Ionescu, Mihail, 
Constantinescu, Ivan Nicolae);
5 S-|-J: 1. Dinamo, 2. S.S.E. I; Canoe 
simplu: 1. A. Râduf (Steaua), 2. M. Du- 
tnitriu (CSS) ; Canoe dublu : 1. CSS (A. 
Dumitru, M. Dinu), 2. SSE 2 (Lungo, 
Budu) ; juniori cat. a Il-a: caiac sim
plu : 1. Gh. Moraru (Olimpia), 2. Gh. 
Pantea (CSS); caiac dublu: 1. CSS (D. 
Petrescu, I. Buruiană), 2. Voința (Bălă- 
nescu, G. Ion) ; caiac 4: 1. Olimpia (A. 
Costin, Gh. Ion, I. Irina, I. Tătaru), 2. 
GSS; schif 4-ȚI: 1. Dinamo (C. Radu, 
G. Neicu, A. Sandu, M. Călin -j- Țonea),
2. CSS; Schif 4+1 visle : 1. CSS (Fur
nică, Grigoriu, Varga, Popa+Ursu), 2 
Metalul.

CAIAC-CANOE

Niitatiu orădeană poale ieși din impas
(Urmare din pag. 1)

țoalelor cerințe. Este limpede că în 
prezența publicului, care folosește 
permanent bazinul de 33 m, nu poate 
fi asigurat un antrenament metodic 
și celor 3 echipe de polo și tuturor 
sportivilor din cele două secții. Un 
lucru este însă clar: cu mai multă 
inițiativă din partea conducerii celor 
două secții, ca și a antrenorilor res
pectivi, s-ar fi putut oferi măcar spor
tivilor cu certe perspective ore de 
antrenament zilnic, care i-ar fi dus 
pe aceștia la rezultate superioare. De 
asemenea, tot ca un aspect negativ, 
relevăm și faptul că de mai mulți ani 
se neglijează amenajarea în cadrul 
piscinei sau în împrejurimile sale a 
unui spațiu necesar sportivilor pentru 
lucrul pe uscat, care lipsește aproape 
total din antrenamentul înotătorilor 
orădeni. Și atunci, să ne mai mirăm 
că aceștia sînt, în general, lipsiți de 
o dezvoltare corespunzătoare, de acea 
forță și mobilitate atît de necesare 
înotului de performantă ?

UN ANTRENOR BUN 
LA TOATE!..

Vă mai aduceți aminte de debutul 
Itsi Alex. Popescu sau Adrian Oantă ? 
Începuturile activității lor sînt ferate

ArunSfi

ALINA POPESCU (16 ANI) -
5,45 M LA LUNGIME

BUCUREȘTI. Etapa pe 
Capitală a concursului re
publican de copii. BĂIEȚI: 
60 m: Gh. Preda 7,5, I. 
Stoicescu 7,6; 500 m : I. 
Chiculișor 1:20,6, C. Doltu 
1:20,8; lungime: G. Io
nescu 5,70, M. Papuc 5,51; 
înălțime: I. Stoianovici
1.54, VI. Ghclman 1,51 ; 
greutate: C. Ionescu 11,60; 
FETE: 60 m: M. Preto- 
rian 8,2. N. Hînda 8.3; 
300 m: Pretorian 43,9, N. 
Hînda 44,7; lungime: C. 
Ene 4,99. M. Popescu 4.80; 
înălțime: Fl. Boca 1.41; 
greutate: M. Niculescu
9,76, M. Dulghcru 9.46 
(prof. Eug. Răducănescu).

Pe stadionul Tineretului 
a avut loc campionatul ra
ional organizat de 0. S. 
Școlar. Au participat aproa
pe 200 de concurenți. JU
NIOARE II: 60 m: Al. 
Popescu 7,9; 500 m: R. 
Alexandru 1:24,3; 60 mg:
M. Miliard și Ec. Mazilu 
9.4 ; lungime : Al. Popescu 
5,45 (!) ; greutate: M. Ni- 
culescu 9,50 ; JUNIORI II: 
80 m: M. Melnic 9,4
300 m: 1. Velovan 37,9; 90 mg: M. 
Georgescu 12,5; 3 km marș: Gh. Ni- 
culescu 15:05,0; lungime: VI. Toma 
6,00; disc: P. Vintileanu 46,50; JU
NIOARE 1: 100 m : Al. Popescu 12,9; 
înălfime: C. Popescu 1,48; JUNIORI 
1: 100 m: Eiu. Milotin 11.4 ; 1500 m 
obst.: Em. Botez 4:22,5; 10 km mars:
N. Gheorghe 50:17,2 triplu: M. Aldea 
13,10.

MOINEȘTI. Pe stadionul Petrolul 
s-au desfășurat întrecerile etapei raio
nale a campionatelor de juniori. Au par
ticipat peste 200 de concurenți. JU
NIORI 1-. 100 m: V. Comonac 11.8; 
lungime: I. Ariton 6,12 ; înălțime : 

Ariton 1,65; JUNIOARE Iî înălțime: 
E. Dascălu 1,45; greutate: E. Ghenade 
9,25; JUNIORI II: 80 m: V. Ilea 
9.8 ; 300 m : C. Păcurar 42.6 ; JUNIOA
RE II: 60 m: N. Itigan 8,8; 500 m: 
M. Mitrofan 1:34,0 (E. Sîmbotin—co- 
resp.).

NEGRU VODĂ. Faza raională a cam
pionatelor de juniori a fost găzduită 
de stadionul „Recolta**. La întreceri au 
luat parte 217 concurenți. Elena Grosu 
(14 ani) din Topraisar a sărit Ia înăl
țime 1,35 m și Maria Copac (14 ani), 
din Negru Vodă, 4,70 m la lungime 
(N. Pană-coresp.).

MĂCIN. Peste 150 de tineri din ra
ionul Măcin au participat Ia etapa ra
ională a campionatelor de juniori Cîte- 
va rezultate: JUNIORI II: înălțime: 
V. Suciu 1.60 ; lungim» : I. Andrei 5.57 
(Tr. Enache-coresp.).

REȘIȚA. Etapa orășenească a cam
pionatelor de juniori: JUNIORI I: 
lungime : H. Farboș 6,46; greutate: V. 
Cască 13,02; ciocan (7,257 kg): Gh. 
Margiș 31,86; -JUNIORI II: 80 m: 
D. Roșeanu 9,9 ; 300 m : I. Dugă 41,5; 
înălțime: I. Grecu 1,70; JUNIOARE 
I: 100 m: E. Marton 13,2; JUNIOA
RE II: 60 m: M. Băloi 8.3. (prof. Gh. 
Luchin ).

|

și de munca desiășurată în București 
de E Freund, pe care l-am reîntîlnit 
la Oradea — unde este stabilit de 
10 ani — ca antrenor de categoria I 
la polo și înot. Echipa sa de polo, 
intr-adevăr, urmează imediat echipe
lor Dinamo și Steaua în ierarhia va
lorilor republicane de mai mulți ani. 
Din secția de înot însă, în toti acești 
ani nu a apărut nici un sportiv de 
valoare și nici în acest sezon nu 
există vreo perspectivă deosebită.

Despre antrenorul Freund nu s-ar 
putea spune că nu posedă o expe
riență bogată, rezultatele muncii sale 
anterioare dovedind acest lucru. Și 
nici comoditatea nu îl caracterizează. 
Dar, inexistenta unei comisii orășe
nești de specialitate (aceasta se con
fundă cu biroul de secție de la Cri- 
șul !) îl pune in situația de a urmări 
mai mult rezolvarea unor sarcini cu 
caracter organizatoric și administra
tiv, fapt care îi răpește ore serioase 
din timpul pe care în mod normal ar 
trebui să-l afecteze antrenamenteior. 
Și de acest lucru se face vinovat în
săși antrenorul ! Adăugind și faptul 
că antrenamentele de înot nu au vo
lumul și intensitatea pretinse de o 
pregătire la un nivel înalt, că spor
tivii pot fi solicitați mult mai tare, 
vom avea o altă explicație a rezul-

0 TÎNĂRĂ TALENTATĂ
întrecerile desfășurate in această 

primăvară au prilejuit afirmarea 
unei tinere foarte talentate. Se nu
mește MARIA ENICA, are 16 ani și 
este elevă la Galati. La campio
natul republican pe echipe ea a 
reușit 1,55 m ia săritura în înăl
țime (record regional), rezultat pe 
care l-a egalat la concursul de pri
măvară al seniorilor.

După cum ne spunea prof. Ale
xandru Dincă, Maria Enică lucrează 
cu multă sirguinfă și este dornică 
să-și însușească o tehnică cit mai 
bună pentru a putea realiza rezultate 
din ce în ce mai ridicate.

Foto : R. Vilara

NATATIE

Teodor Nicolae și Anca Pop- 
ultimclc victorii in bazin acoperit

Ultimul concurs desfășurat în bazinul 
acoperit de la Floreasca a fost rezer
vat celor mai tineri înotători bucureșteni 
(grupa C). De subliniat faptul că în 
cele mai multe probe primii clasați au 
obținut timpuri superioare celor înregis
trate de ei la concursul din aprilie, 
lată rezultatele :

BĂIEȚI — 33 m liber: I. T. NICO
LAE (Din.) 22,8, 2. G. Popovici (Din.) 
22,8, 3. L. Soptereanu (SSE 1) 23,4, 
4. Gh. Comăniță (Din.) 23,4; 33 m bras:
1. G. POPOVICI 28,0, 2. Ad. Petrescu 
(SSE 2) 28,2, 3. L. Soptereanu 29,9; 
33 m fluture: I. T. NICOLAE 24,5,
2. G. Popovici 27,1, 3. L. Soptereanu 
28,0; 33 m spate; 1. T. NICOLAE

țațelor (deocamdată modeste) obți
nute de elevii săi.

Situația este intr-un fel identică șl 
la tînărul antrenor Al. Fekete de la 
Crișul sau Ia prof. Viorica Kelemen. 
Aceștia dovedesc, în general, multă 
tragere de inimă, au cunoștințe destul 
de avansate, dar din păcate nepuse 
total în practică. Ne referim tot ia 
cantitatea de lucru pretinsă sportivi
lor din secțiile respective, care in 
nici un caz nu poate duce. într-un 
viitor apropiat, la performanțe valo
roase. De asemenea, nici selecția ti
nerilor înotători nu este în unele 
cazuri cea pe care o pretindem unor 
secții de performanță, antrenorii res
pectivi pierzîndu-și mult timp cu spor
tivi îără perspective. La acestea am 
mai adăuga faptul că in unele cazuri, 
cum este cel al campioanei de sări
turi la junioare, Mariana Farcaș, se 
trece prea ușor peste absențele re
petate de la antrenament. Să recu
noaștem că numai cu două ședințe 
de pregătire pe săptămînă nu so 
poate realiza mare lucru...

CAUZELE NIVELULUI SCĂZUT 
AL NATAȚIEI...

...din regiunea Crișana nu trebuie 
însă căutate numai în secțiile res
pective. Să amintim deci că în ca

HANOBAL

Știința Lovrin și Textila Cisnădie (masculin),
Textila Buhuși și S.S.E. nr. 2 București 

(feminin) s-au calificat în campionatul 
categoriei A

la sfîrșitul săptămînii trecute în pa
tru centre din țară s-au disputat tur
neele de calificare pentru campionatul 
categoriei A, seria a Il-a. Iată rezulta
tele înregistrate și echipele calificate:

TG. JIU. In localitate și-au disputat 
întîietatea patru formații masculine, din
tre care s-au detașat prin valoarea jo
cului prestat și prin buna pregătire do
vedită de-a lungul turneului, echipele 
Textila Cisnădie și A.S.A. Ploiești. De 
altfel, acestea au fost formațiile care 
în meciul final, au oferit spectatorilor 
o dispută dîrză, cu o palpitantă evolu
ție a scorului, in care învingătorul a 
putut fi cunoscut numai în ultimele 
minute. Acest joc, ca și celelalte, au 
contribuit în acest fel la popularizarea 
handbalului în nodurile tineretului din 
localitate, lată rezultatele: Textila Cis
nădie—Metalurgistul Cugir 27—19 
(12—5), A.S.A. Ploiești—Știința Oradea 
24—12 (9—7) ; A.S.A. Ploiești—Meta
lurgistul Cugir 38—17 (22—7), Textila 
Cisnădie—Știința Oradea 29—13 (16— 
5) ; Metalurgistul Cugir—Stiinla Oradea
23— 16 (12—10), Textila Cisnădie— 
.4.S..4. Ploiești 9—7 (4—2). S-a calificat 
TEXTILA CISNĂDIE. (M. Băloi-co- 
resp.).

PITEȘTI. Patru echipe (Voința Bucu
rești, Știința Lovrin, Electroputere Cra
iova, Moldova Iași) au luat parte la 
turneul pentru desemnarea uneia din 
cele două formații care anul viitor vor 
lua parte la campionatul masculin de 
categoria A, seria a Il-a. Partidele au 
fost în general echilibrate și de un bun 
nivel tehnic. Iată rezultatele înregistrate: 
Voința București—Moldova lași 21—12 
(13—6), Știința Lovrin—Electroputere 
Craiova 22—14 (9—4), Știința Lovrin— 
Voința București 12—10 (7—6), Elec
troputere Craiova—Moldova Iași 25—13 
(10—6); Știința Lovrin—Moldova lași
24— 15 (9—4), Voința București—Elec
troputere Craiova 14—14 (5—6). Ca 
urmare a acestor rezultate formația 
ȘTIINȚA LOVRIN s-a calificat.

26,7, 2, G. Popovici 27,7, 3. L. Sopte
reanu 28.6, 4x33 m fluture: 1. DI
NAMO 1:58,9.

FETE — 33 m bras: 1. INGRID 
IIESAUN (SSE 2) 30,0, 2. Anca Groza 
(Din.) 30,0, 3. Georgcta Lilu (SSE 1) 
31,9, 4. Monica Nitescu (CSS) 32,1 ; 
33 m liber: 1. ANCA POP (SSE 2) 
23,3, 2. A. Groza 23,9, 3. Elena Ivescu 
(Din.) 25,4, 4. Eugenia Cristescu (Din.) 
25,9; 33 m simte: 1. ANCA POP (SSE 
2) 28,4, 2. Ira Batusni (Din.) 29,8,
3. E. Ivescu 30,1, 4. A. Groza 30,1 ; 
33 m fluture: 1. ANCA POP 26,3, 2. 
A. Groza 26,9, 3. I. Batusni 30,8, 4. 
E. Ivescu 30,9; 4x33 m flutura: 1. 
DINAMO 2:13,8.

drill Consiliului regional al UCFS 
Crișana nu există o comisie de spe
cialitate (!), că timp de 4 luni îno
tătorii orădeni nu au avut decit două 
din acele atît de necesare concursuri 
locale care stimulează progresul ti
nerilor și îi atrage mai mult spre 
acest sport Deși In cadrul acestui 
consiliu există un metodist și pen
tru probleme de natație, controlul 
eiectuat nu este întotdeauna Ia ni
velul cerințelor, căci numai astfel ne 
putem explica de ce același antrenor 
poate efectua concomitent antrena
mente de înot și sărituri, sau că unii 
dintre inotătorii de la S.S.E își încep 
antrenamentul cu... ridicări de haltere 
al căror cumul trece de ordinul zeci
lor de kilograme, lucru crilicat dc 
nenumărate ori.

Iată, deci, o serie de deficiențe 
față de care nu mai pot exista jus
tificări. Pentru eliminarea cît mai 
grabnică a acestora se impune o ana
liză serioasă, profundă, din partea 
organelor competente, urmată de o 
serie de măsuri organizatorice. Este 
limpede că sînt necesare eforturi mal 
mari, care îndrumate într-o direcție 
precisă pot readuce natația orădeană 
pe linia de plutire.

MEDIAȘ. Terenul Șc. sportive de elevi 
din localitate a găzduit timp de trei zii» 
jocurile de calificare pentru campiona
tul feminin categoria A, seria a Il-a. 
Iată rezultatele: S.S.E. Arad—Voința 
Brăila 10—10 (6—2), Textila Buhuși— 
Constructorul Baia Mare 8—4-(4—2)ț 
Textila Buhuși — Voința Brăila 8—1 
(4—0), Constructorul Baia Mare—S.S.E. 
Arad 5—4 (3—2 ) ; S.S.E. Arad—Tex- 
tila Buhuși 8—8 (1—4), Constructorul 
Baia Mare—Voința Brăila 6—5 (3—4). 
S-a calificat TEXTILA BU11USI, care 
a acumulat 5 puncte. (Z. Rîșnoveanu- 
coresp.).

ARAD. Dintre cele patru „aspirante* 
la unul din cele două locuri ale cam
pionatului feminin categoria A (seria a 
ll-a), s-a detașat evident. Șc. sportivă 
de elevi nr. 2 București, învingătoare 
categorică în toate cele trei meciuri dis
putate. Iată rezultatele tehnice: S^.E. 
nr. 2 București cu S.S.E. Tg. Mureș 
26—7 (12—4), cu Autorapid Craiova 
II—6 (5—5), cu Textila Sighișoara.^
16—5 (7—3); Textila Sighișoara cu*^ 
Autorapid Craiova 12—4 (4—2), cu 
S.S.E. Tg. Mureș 13—6 (5—3), Auto- 
rapid Craiova cu S.S.E. Tg. Mureș 10—9 
(7—6). Echipa S.S.E. nr. 2 BUCUREȘTI 
va juca anul viitor in campionatul cate
goriei A, seria a Il-a. (Gh. Nicolai/a- 
coresp.). -»

G/MNAST/CĂ,

Faza pe Capitală
a campionatului republican

Zilele trecute s-au desfășurat între
cerile fazei pe Capitală a campionatu
lui republican de seniori pe echipe și 
la individual. Au participat gimnaști 
de Ia Steaua, Dinamo, l.C.F. și Școal»-^l| 
sportivă de elevi nr. 2 și gimnastele 
de la Dinamo (cu două echipe) și l.C.F.

REZULTATE: FEMININ, pe echipe: 
1. Dinamo I 303,85 p, 2. Dinamo II 
275,50 p, 3. l.C.F. 190,00 p ; individual 
compus, cat. maestre: 1. Nona Știucă
71.80 p, 2. Constanta Bîrsan 67,50 p,
3. Ana Florescu 66,90 p; cat. maestre 
cu exerciții ușurate: 1. Ionica lonită 
47,15 p, 2. Olimpia Simon 46,35 p,
3. Angela Fleis 45,15 p; MASCULIN, 
pe echipe: 1. Dinamo 568,85 p, 2. 
Steaua 548,58 p, 3. l.C.F. 499.40 *”p; 
individual compus, cat. maeștri: 1. Gh 
Tohăneanu 109,55 p, 2. Șt. Hargalaș
108.80 p, 3. Gh. Condovici 108.45 p; 
cat. I: 1. C. Bălan 104,05 p, 2. Gh 
Horotan 102,40 p, 3- A. Buneseti 
99,85 p.

în mijlocul elevilor...
In scopul popularizării baschetului, 

în rîndul tineretului școlar, Ș.S.E. nr. 
1, cu sprijinul federației de speciali
tate, a organizat la Școala generală 
nr. 1 din raionul 30 Decembrie o 
reușită demonstrație. Aceasta a în
ceput cu un j'oc disputat între două 
selecționate ale Ș.S.E. nr. 1, după care 
6 băieți și 6 fete de Ia Școala gene
rală nr. 1 s-au întrecut într-o cursă 
de conducere a mingii, încheiată cu 
aruncare la coș. Au cîștigat Emilian 
Ardeleanu și Cornelia Albiei, tn con
tinuare, echipa de copii a Ș.S.E. nr. 1 
a demonstrat o serie de elemente teh
nice ale jocului (procedee de arun
care la coș, de pasare, de conducere 
a mingii etc.).

Cu multă simpatie a fost întîmpi- 
nată echipa de categorie A Academia 
Militară, condusă dc maestrul emerit 
al sportului Andrei Folbert. Prin 
frumusețea fazelor create, baschet- 
baliștii de la Academia Militară au 
scos în evidență spectaculozitatea 
acestui joc sportiv.

In ziua a doua a acestei acțiuni de 
popularizare a baschetului, au fost 
prezentate filme despre tehnica și tac
tica jocului, comentate de antrenorul 
federal, prof. Aurel Predescu.

Entuziasmul manifestat de elevi și 
sprijinul promis de conducerea școlii 
(director tov. D. Georgescu), ne dau 
speranța că Școala generală nr. 1 din 
Capitală va deveni un important cen
tru baschetbalistic în raionul 30 De
cembrie

prof. STELIAN GHEORGHIU



(

Cu 5 etape înainte de finiș în categoria C
încă

fîrșit. 
ele 4

ai puține la număr) sau pentru evitarea retrogradării 
uit mai multe) căutînd acum să exploateze la ma- 

imum avantajul terenului propriu. Rezultatul etapei 
onsumate duminică ? O singură victorie obținută în 
eplasare (Locomotiva Iași a întrecut la Negrești pe 
nirea), 4 scoruri egale și, în rest, succese ale for- 
ațiilor gazdă.
Dintre cei 4 lideri, numai C.F.R. Timișoara (Seria 
est) și Metrom Brașov (Seria Sud) se pot considera, 

mod practic, cu un picior în .B", chiar dacă fero- 
iarii timișoreni au pierdut la scor meciul cu Electro- 
utere Craiova. Ceilalți doi, Locomotiva Iași (Seria 
t) și Unirea Dej (Seria Nord) vor trebui să mal 
eacă prin multe emoții, întrucît în

SERIA EST

cinci etape și campionatul categoriei G va lua 
Apropierea finișului se face simtită în toate 
serii, echipele angrenate în lupta pentru titlu

pentru supremație angrenează un număr mai mare de 
echipe, fiind deci departe de a fi soluționată. O tră
sătură comună a actualilor lideri din seriile Est șl 
Nord t amîndoi s-au aflat la sfirșitul etapei anterioare 
pe locul 4.

La polul opus, apar de pe acum 4 dintre candidatele 
Ia retrogradare. Acestea sînt, firește, ocupantele locu
rilor 14, Unirea Negrești (Seria Est), Rulmentul Brașov 
(Seria Sud), Minerul Cîmpulung (Seria Vest) șl Fores
tiera Sighetul Marmației (Seria Nord). în ceea ce pri
vește ocuparea locului 13 — dată fiind masiva regru
pare de ,forțer 
pe

— este prematur să ne pronunțăm de 
acum. Să așteptăm deci.

(Relatările meciurilor din categoria C ne-au 
fost transmise de corespondenții noștri din ora
șele gazdă).

Marginalii la sfirșitul etapei a XXII-a

De la U.T.A. la Steagul roșa,
sau de la fotbal la antijoc...

FRUCTEXPORT FOCȘANI — FLA- 
URA ROȘIE TECUCI 2—1 (2—0). 
u marcat: Popescu (min. 19) și Ne- 
storu (min. 25) din lovitură de la 
m, pentru Fructexport și Lepăduș 

in. 81) pentru Flamura roșie. A
bitrat: Grigore Bîrsan (Galați) — 
rect.
INIREA NEGREȘTI — LOCOMO- 
ȘrTAȘI 1—4 (0—2). Au înscris: 

îndușescu (min. 15, 44 și 80), Io- 
scu (min. 65) de la oaspeți și Rusu 
in. 69) din lovitură de la 11 m de 
gazde. A arbitrat: C. Niculescu 

ucurești) — bine.
PETROLUL MOINEȘTI — META- 
SPOjtT. GALAȚI 3—1 (2—0). Au 
rcaT: Voinea (min. 4), Dumitrică 
in. 30 și 49) pentru Petrolul și Ha- 
Iambie (min. 47) pentru Metalo- 
rt.

RAPID MIZIE — VICTORIA RO
AN 1—1 (0—0). Au înscris : Vilsan 
in. 47) pentru gazde și I. Popescu 
in. 82) pentru oaspeți.
CHIMIA ORAȘUL GH. GHEOR- 

U-DEJ — TEXTILA BUHUȘI 3—1 
). Au marcat: Antal (min. 16), 

nteanu (min. 63 și 65) pentru Chi- 
a și Coroban (min. 57 — autogol) 
ntru Textila. Au fost eliminați de 

teren, Teodorescu (Textila) și 
cio (Chimia) pentru joc periculos.

TALUL RĂDĂUȚI — MINO- 
ĂD V. DORNEI 2—0 (1—0). Au 
cris : Godgea (min. 3 — autogol) 
Dendea (min. 54).

CLASAMENT

Ne- 
Ră- 

Mizll,

[Locomotiva Iași 21 11 3 7 32- 25 25
[Petrolul Moinești 21 9 7 5 26—19 25
IChimia Suceava 20 5 27—23 24
|F1. roșie Tecuci 21 9 5 7 35—25 23
[Fructexport Foc. 21 11 1 9 32—29 23
[Textila Buhuși 21 10 2 9 37—27 22
[Metalul Rădăuți 21 9 4 8 25—24 22
IForesta Fălticeni 20 9 3 8 25—25 21
■Rapid Mizil 21 8 5 8 25—27 21
IMinoCTad V. D. 21 9 3 9 29—32 21
■Chimia Oraș Gh.
|Gheorghiu-Dej 21 8 2 11 20—30 18
■Victoria Roman 21 8 1 12 31—31 17
IMetalosport Gl. 21 6 5 10 15—25 17
[Unirea Negrești 21 4 5 12 11—28 13

[TAPA VIITOARE ; Minobrad Vatra
ei — Chimia Oraș Gh. Gheorghiu- 
Metalosport Galați — Unirea 

ti, Chimia Suceava — Metalul 
ți, Locomotiva Iași — Rapid
ura roșie Tecuci — Textila Buhuși, 
ta Fălticeni — Petrolul Moinești, 
ria Roman — Fructexport Focșani.

SERIA SUD

M.U. MEDGIDIA — METROM
ȘOV 1—1 (0—0). Au înscris : 
ea (min. 70) — autogol pentru 

de, respectiv Dima (min. 78). Ar-
: Mircea Cîțu (București) —

LECTRICA FIENI — TEHNOME- 
BUCUREȘTI 2—1 (1—1). Au 

ris : Dumitrașcu (min. 7), Preda 
. 80), respectiv Ghelu (min. 41). 

LTUL SF. GHEORGHE — PORTUL 
STANȚA 1—0 (0—0). A înscris :

mesi (min. 85). Arbitru : C. Popa 
.) — corect.
ECTRICA CONSTANȚA — RUL- 
TUL BRAȘOV 2—1 (1—0). Au 

ris : Șeitan și Olteanu, respectiv,
or.
UNÂREA GIURGIU — MARINA 
NGALIA 1—0 (1—0). A înscris: 

aru (min. 31).
ACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI — 

OLTENIȚA 3—1 (1—0). Au 
îs : Stoicescu (min. 5), Cuconea
. 50) și Smadea (min. 53), res-
iv Radu (min. 68). Arbitru: Gh. 
rănescu (Cîmpina) -— corect.

ACTORUL BRAȘOV — CHIMIA 
1ĂRAȘ 2—0 (2—0). Au înscris :
v (min. 21) și Ferencz (min. 45).

CLASAMENT

ttetrom Brașov 21 12 6 3 32—16 30
[ractorul Brașov 21 10 6 5 38—21 26
fehnometa] Buc. 21 8 7 6 32—24 23
M.U. Medgidia 21 8 6 7 29—25 22
himia Făgăraș 21 10 2 9 34—37 22
yectrica C-ța 21 8 5 8 30—26 21
Fortul Constanța 21 7 7 7 29—27 21
ninărea Giurgiu 21 7 7 7 18—19 21
larina Mangalia 21 7 6 8 25—28 20
lacăra r. Buc. 21 8 4 9 25—30 20
lectrica Fieni 21 7 5 9 27—28 19
bitul Sf. Gh. 21 6 7 8 16—24 19
. N. Oltenița 21 5 9 7 15—27 19
ulmentul Br. 21 4 3 14 25—43 11

seriile lor lupta

Fază din meciul Flacăra roșie — S.N. Oltenița
Foto : N. Tokacec

ETAPA VIITOARE : Marina Mangalia 
— Tractorul Brașov. Portul Constanța — 
Flacăra roșie, Rulmentul Brașov — ȘJM. 
Oltenița. Tehnometal — Dunărea Giur
giu, Chimia Făgăraș — Oltul Sf. Gheor- 
ghe. Metr om Brasov — Electrica Fieni, 
I.M.U. Medgidia — Electrica Constanța.

SERIA VEST

PROGRESUL STREHALA — VIC
TORIA CĂLAN 1—0 (1—0). A Înscris: 
Mehmet (min. 23). 
Retezan (București)

ELECTROPUTERE 
C.F.R. TIMIȘOARA 
marcat: Popa (min. 
23), A. —' 
(min. 
(min.
11 m) 
(min. 
Valiși 
soara. 
(București) — bine.

ELECTROMOTOR TIMIȘOARA — 
MUSCELUL CÎMPULUNG 2—1 (1—0). 
Au Înscris: Lenge (min. 30), Hupll 
(min. 55) pentru gazde și Dalca (min. 
51) pentru oaspeți.

PROGRESUL CORABIA — C.F.R. 
CARANSEBEȘ 2—1 (1—1). Au marcat: 
Agape (min. 
sul și Ursu 
Caransebeș.

METALUL
RUL ANINA 4—0 (0—0). Au înscris: 
Dobîndă (min. 46 și 87), Șteiner (min. 
48) și Homeghi (min. 78). A arbitrat
ion Cîmpeanu (Cluj).

MINERUL DEVA — VICTORIA 
TG. JIU 1—1 (0—0). Au marcat: Onea 
(min. 70) pentru aazde si Bîrscă (min. 
67) pentru oaspeți.

Gb.A arbitrat:
— corect. 

CRAIOVA 
7—3 (3—1).

3), Resciuc (min. 
Stănescu (min. 34),

49), Stanciu (min. 78), 
79 și 81 din lovitură 
pentru Electroputere și 
20), Secheleanu (m’n.
(min. 68) pentru C.F.R. Timi- 
A arbitrat: Alei. Paraschiv

Au

Lovin 
Matei 
de la 
Lungu 
58) șl

21 și 89) pentru Proare 
(min. 7) pentru C.F.R.

HUNEDOARA — M1NE-

CLASAMENT

1. C.F.R. Tim. 21 14 4 3 59—26 32
2. Victoria Tg. Jiu 21 10 7 4 33—15 27
3. Electroputere Cr. 21 11 3 7 48—24 25
4. Met Hunedoara 21 11 2 8 43—20 24
5. Minerul Deva 21 10 3 8 31—24 23
6. Prog Strehaia 21 10 3 8 29-—48 23
7. Minerul Anina 21 7 6 8 18—22 20
8. Metalul Tr. Sev. 21 9 2 10 28—38 20
9. Muscelul C-lung 21 8 3 10 26—30 19

10. C.F.R. Caransebeș 21 8 3 10 24—31 19
11. Prog. Corabia 21 7 5 9 20—34 19
12. Electromotor Tim. 21 7 4 10 36—36 18
13. Victoria Călan 21 6 4 11 19—30 16
14. Minerul C-lung 21 2 5 14 8—49 9

C.F.R. CaransebeșETAPA VIITOARE :
— Minerul Deva, Metalul Hunedoara — 
Progresul Strehaia, Victoria Tg. Jiu — 
Progresul Corabia. Minerul Anina — 
Victoria Călan, C.F.K. Timișoara — Mi
nerul Cîmpulung, Metalul Tr. Severin — 
Electromotor Timișoara. Muscelul Cimpu- 
lung — Electroputere Craiova.

SERIA NORD

FORESTIERA SIGHETUL MARMA- 
ȚIEI — CHIMICA TÎRNĂVENI 1—0 
(0—0). A marcat: Iosif Pop (min. 78) 
din penalti. A arbitrat : Tr. Moga 
(Oradea) — corect.

MINERUL BIHOR — SĂTMÂ- 
REANA 0—0. Partida s-a jucat la 
Oradea.
A arbitrat: I. Boroni (Cluj) — cu gre
șeli.

PROGRESUL REGHIN — MINERUL 
BAIA SPRIE 8—3 (6—0). Au marcat: 
leneși (min. 2), Moldovan (min. 3, 
29, 31, 83), File (min. 37, 43 și 50) 
pentru Progresul, respectiv Sulyok 
(min. 59, 73, 78).

METALUL COPȘA MICA — A.S. 
AIUD 3—1 (1—0). Au marcat: Săn- 
dulescu (min. 23 și 47), Ținea (min. 
46) pentru Metalul, Pascui (min. 89) 
pentru A.S. Aiud. A arbitrat: Gh. 
Smeureanu (Rm. Vîlcea) — bine.

UNIREA DEJ — OLIMPIA ORADEA 
1—0 (0—0). A marcat: Neagu (min. 
63). Raport de cornere: 12—2 pentru 
Unirea. A arbitrat: P. Brătănescu 
(Suceava) — bine.

FAIANȚA SIGHIȘOARA — GLO
RIA BISTRIȚA 4—0 (2—0). Au
marcat: Bîrsan (min. 25), Turch (min. 
28), Nelu (min. 70), Pal (min. 77). 
Primul șut pe poartă al oaspeților în 
min. 871 A arbitrat: C. Dragotescu 
(Constanța) — inconstant.

SODA OCNA MUREȘ — STEAUA 
ROȘIE SALONTA 3—0 (2—0). Au 

Duca 
(min.

marcat: Popanică (min. 4), 
(min. 38) din penalti, Podar II

A.S.

73) din lovitură liberă.
CLASAMENT

1. Unirea Dej 21 19 4 7 31—30 24
2. Steaua r. Salonta 21 9 4 6 31—31 24
3. Minerul Bihor 21 9 5 7 40—32 23
4. Progresul Reghin 21 19 3 3 39—35 23
5. Metalul Copșa M- 21 10 2 9 35—23 22
6. Soda O. Mureș 21 8 6 7 32—25 22
7. Chimica Tî mă veni 21 8 8 7 21—17 22
8. Sătmăreana 21 8 5 8 29—23 21
9. Minerul B. Sprie 21 7 7 7 32—34 21

10. Faianța Sighiș. 21 9 3 9 27—33 21
11. Gloria Bistrița 21 8 3 10 29—33 19
12. Olimpia Oradea 21 6 6 9 29—30 18
13. A.Ș. Aiud 21 4 10 7 24—31 18
14. Forestiera Sighetul 

Marmației 21 8 0 13 26—43 18

ETAPA VIITOARE : 
măreana, Chimica __ ____
Orna Mureș, Minerul Baia Sprie — Mi
nerul Bihor, Olimpia Oradea — Metalul 
Copșa Mică, Forestiera Sighetul Marma
ției — Unirea Dej, Steaua roșie Salonta 
— Faianța Sighișoara, Gloria Bistrița — 
Progresul Reghin.

Aiud — Săt- 
Tirnăvenl — Soda

Moment de repaus - prilejuit de 
pregătirile reprezentativei noastre în 
vederea meciului cu R. F. Germană - 
în campionatul primei categorii, după 
jocurile celei de a XXI l-a etape în
cheiată luni o dată cu consumarea 
restanței C.S.M.S. — Dinamo Pitești.

Acum, cu patru etape înainte de 
finiș, Petrolul își păstrează intactă di
ferența de 5 puncte față de Rapid, 
mergînd cu pas sigur spre cucerirea 
celui de al treilea titlu de campioană. 
Singurul fapt inedit în această zonă 
superioară a clasamentului ar fi as
censiunea pînă la locul 4 a formației 
Știința Craiova, pînă mai ieri preo
cupată doar de evitarea retrogradării. 
Foarte tulburi curg însă apele la 
polul opus. Locurile 13 și 14 sînt de- 
ținute de Crișul și Siderurgistul, dar 
razele .lanternei" bat deocamdată 
destul de departe, chiar pînă la Di
namo București (pozifia a 6-a) cam
pioana ultimelor patru ediții. Echipa 
din șos. Ștefan cel Mare a furnizat... 
surpriza etapei, cedînd acasă, fără 
drept de apel, în fata U.T.A., 
această formație înzestrată, dar (vai 1) 
atît de capricioasă.

♦
Este insă campionatul o s>mplă În

trecere pentru puncte ? firește că 
nu. Ce alt exemplu mai edificator, 
in sprijinul afirmațiilor noastre, decit 
ultima evoluție a textiliștilor arădeni? 
Intr-adevăr, lăsind in cabină îngrijo
rarea — firească, ara zice, in condi
țiile poziției precare din clasament 
— ei au pășit pe gazonul de Ia .23 
August* însuflețiți de dorința de A 
JUCA FOTBAL in adevăratul înțeles 
al cuvintului. Și au jucaL De la În
ceput și pină la ultimul fluier de ar
bitru, deși tabela nu arăta decit un 
fragil avantaj pentru ei. Analizind 
factorii care au contribuit la reali
zarea victoriei o pr ruă concluzie se 
impune : echipa antrenată de N. Du
mitrescu și Ad. Reinhardt a fost su
perioară adversarei ei la capitolul 
organizarea jocului, in iuncțte de 
condițiile specifice ale terenului greoi, 
îmbibat de apă. Datorită unei repar
tizări mai judicioase a forțelor fexti- 
liștii au controlat — prin trei jucă
tori — mijlocul terenului, zonă din 
care au declanșat atacuri peste atacuri 
sau — situația inversă — au stopat 
inițiativa dinamoviștilor. Chivu 5> 
Florut au fost sprijiniți în permanență 
in acțiunile lor de către înaintași, nu 
intotdeauna aceiași deoarece Donciu, 
Tîrlea și Axente s-au repliat și apoi 
s-au intercalat in atac In .nod alter
nativ, in funcție de fază. Manevrind 
larg, variat, textiliștii și-an surprins 
deseori adversarul, încheind acțiunile 
ofensive cu șuturi la poartă. Ținînd 
cont, așadar, de frecvența atacurilor 
la poarta lui Datcu și de numărul de 
ocazii se poate spune că scorul li
mită de 1—0 nu reilectă fidel fizio
nomia partidei.

★
Să ne îndepărtăm cu 60 de km de 

București și să vedem cum au inleles 
să-și apere șansele fotbaliștii de la 
Steagul roșu Brașov intr-un meci la 
fel de important pentru ei. susținut

cu liderul clasamentului. Cuvtntul de 
ordine pentru băieții lui Ploeșteanu f 
, Beton'. La prima vedete aimia răa 
in asta. Sint locuri și locuri, unele 
de o importantă vitală și care nece
sită măsuri speciale. Și apoi, să na 
se uite — or ti socotit fotbaliștii de 
Ia poalele Timpei — că Internaționale 
Milano, exponenta cea mai autori
zată a betonului, a cucerit două cupe 
intercontinentale ta tind. Numai că— 
adoptarea unui sistem de joc este un 
lucru pretențios, nu se trece cu una 
cu două la el. ca de la o haină la 
alta. O știe prea bine și antrenorul 
stegarilor, care la Ploiești a simpli
ficat lucrurile indici nd .beton-dis- 
tructiv'. Au .măturat' fundașii in 
frunte cu Nagtu. la tel a procedat 
și înaintașul Selymest 'șl nu numai 
elf. trimițind cu semnăta'e balonul 
alară. Machiavelică îndeletnicite: 
.scopul — obținerea unui 0—6 win 
enervarea adversarului — scuză mij
loacele" și-or fi spus brașovenii. Pmă 
ce — cu un minut înainte de pauză 
— ploieșienii au perforat plasa porții 
lui Adamache. Abia la re uare au 
trecut oaspeții de la ANTI JOC ia 
FOTBAL COLECTIV. CONSTRUCTIV 
care, brodat pe calitățile specifice 
ale urcătorilor brașoveni, dusese in
tr-un trecut nu prea îndepărtat la 
crearea unui stil propriu, foarte apre
ciat. Actionrnd astfel. Pescaru. .Văf- 
tănăilă et comp, au echilibrat incul 
și la un moment dat fmin. 62) Mo- 
canu a fost nevoit să salveze de ne 
linia porții. Este drept. Steagul roșu 
n-a mai reușit să modifice rezulta
tul. dar aceasta contează mai puțin 
pentru ceea ce ne-am propus să sub
liniem in rfndurile de fată: taotul că 
sub obsesia punctelor din c'asament 
o echipă cu reale posibilități cum 
este tormatia brașoveană și-a pierdut 
busola complet, imprumutind o haină 
care nu-i este pe măsură.

Cit de mult am dori ca lecția 
U.T.A. — o formație cu nume mai 
puțin sonore decit cere ale Steagului 
roșu — să constituie un exemolu l 
Pentru că, după cum s-a mai spus, 
campionatul de fotbal nu este o 
simplă întrecere menită să atribuie 
puncte. Fără FOTBAL nu se pot ob
ține — decit accidental — punctele 
mult dorite. Din întrecerea echipe
lor angrenate in aceas'ă pasionantă 
compeiifie trebuie să rezwte progre
sul fotbalului românesc, posibil de 
apreciat doar In confruntările inter
naționale.

G. N1COLAFSCU

INFORMAȚIE

Pentru jocul de fotbal SELEC
ȚIONATA DIVIZIONARA—VA
LENCIENNES s-a editat un inte
resant program, din al cărui con
ținut menționăm :

— Cunoștință cu oaspeții noștri.

— Campionatul mondial bate la 
ușă L_ (pronosticuri, pregătiri etc.).

— Păreri... păreri... (spicuiri din 
presa străină).

— Cine „cade" ? Cine _rămîne“? 
și alte materiale atractive.

Comisia centrală de juniori din ca
drul F.R.F. a convocat pentru zilele 
de 25 și 26 mai la București un număr 
de 44 de juniori din toată țara în ve
derea selecționării tinerilor fotbaliști 
(născuti după 1 septembrie 1948) ce vor 
participa la tabăra de vară organizată 
de federația de specialitate pentru for
marea șl pregătirea noului lot de 
juniori. Iată numele jucătorilor convo
cat! : portari — Smeu Cotan, Coman- 
schl. Dîmbreanu ; fundași — Ionescu, 
M Popescu. Secan, Aldea, Simionescu, 
Cojocaru, Stoicescu, Doboș. Epure, F. 
Marian Vlad. G+i. Ionescu. Focșa. Toa- 
der ; mijlocași — Ghica, Coconcea, Pe- 
trică. Zdreilă. M. Ionescu. Profir, Nea- 
gu. Matei; Înaintași — Mustață. R. Io
nescu, Enache, Răcășanu, Gh. Stan, Flo- 
rescu Biliboacă, Drăghicescu, Boboloț, 
P. Dumitrescu. Marlca. Nistor. Coman. 
Rontea. M. Rentea. Gh. Crăciun. Tu- 
tilă și S. Cretu. Din acest lot se vor 
forma trei echipe care la datele de 
mai sus vor susține Jocuri de verifi
care cu formații din campionatul ora
șului București.

EXCURSIONIȘTII LOTO - PRONOSPORT
Astă-seară pleacă din Gara de Nord 

trei grupuri de premiali care au obținut 
excursii în R. D. Germană, R. S. Ceho
slovacă și R. P. Ungară, iar vineri 27 
mai a.c., va pleca încă un grup pe ace
lași itinerariu. Aceste excursii au fost 
atribuite ea premii de către Loto-Prono- 
sport.

Reamintim parlicipanților că la trage
rile și concursurile speciale organizate 
de I oto-Pronosport se atribuie, supli
mentar, printre aite premii și excursii 
în străinătate. Fotografia alăturată re
prezintă un aspect de la plecarea unui 
grup de participanți într-o asemenea 
excursie.

• Vă prezentăm acum programul con
cursului Pronosport nr. 22 de duminică 
29 mai 1966:

I Poiana Cîmpina — Dinamo Bacău
II Progresul Brăila — Dinamo Victoria

III Metalul Tîrgovișle—Știința Buc.
IV Recolta Cărei—A.S.A. Tg. Mureș

XI Monza—Lecco
XII N ovara—Genoa 

XIII Pro Patria—Palermo

Rubrică rednciitâ de Administratul da 
Stal Loto-Pronosnort.

V Gaz metan—Minerul Baia Mare 
Minerul Lupeni—Clujeana 
Vagonul Arad—Industria sîrmei
A. S. Cugir—C.S.M. Sibiu 
Arieșul Turda—Jiul Petrila 
Messina—Ca tanzaro



— Dc vorbă cu antrenorul federal COI1NEL BÎDSĂNESCU —
• în discuție - concursurile inter
naționale • Iunie, luna „exame
nelor" în toată Europa ! • La
startul probelor — campionii ro
mâni și... urmașii lor • Întîlnire 
cu cei mai valoroși adversari
• Așteptăm o confirmare deplină

la „mondiale"

și pentru că am început enumerarea 
să amintesc și ultima competiție inter
națională a lunii iunie — regata de la 
Bydgoszcz, 23—28 iunie — la care și-au 
anunțat participarea caiaciști și canoiști 
din Ungaria, Cehoslovacia, R.D. Germa
nă, R.F. Germană, Danemarca. Olanda, 
România și, bineînțeles, Polonia — țări 
cu o valoare certă în aceste sporturi. 
Apoi, din nou la... Snagov l

llie Năstase
debutat victorios

Trimisul nostru special in „Cursa Pacn , n. Naum, transmite

Ciclistul marocan El Farouki a realizat
Amatorii de isport din țara noastră 

urmăresc cu deosebit interes evoluția 
caiaciștilor și canoiștilor fruntași in 
competițiile interne și, totodată, pregăti
rile acestora pentru sezonul internațio
nal, în care așteptăm ca sportivii români 
să confirme valoarea lor ridicată și să 
obțină noi succese de prestigiu pentru 
aceste ramuri ale sporturilor nautice. 
Aceasta a fost, de altfel, tema interviu
lui pe care l-am solicitat antrenorului 
federal CORNEL BtRSANESCU :

— Intuim că este vorba de finalele 
campionatelor republicane care vor 
avea loc la 2 și 3 iulie și în care 
sperăm să revedem pe cit mai mulți 
dintre sportivii fruntași _ cu palmare
sul îmbogățit cu victorii realizate la 
competițiile de care vorbeați.

cea mai mare evadare a cursei—142 km
la „Roland Garros41

internațional d

— Cînd și cu ce începe calendarul 
competițiilor internaționale 7

— La două săptămîni după finalele 
campionatelor republicane de fond, pro
gramate la 27—28 mai. Sportivii noștri 
vor debuta în actualul sezon internațio
nal cu prilejul tradiționalei regate de 
fond de la Stockholm. în afara cursei 
de fond (9.200 m), vor avea loc și probe 
de viteză — caiac și canoe 500 m. Este 
o întîlnire extrem de utilă pentru noi 
— dată fiind valoarea mondială a adver
sarilor — și sperăm ca reprezentanții 
noștri să confirme forma bună arătată 
încă la primele concursuri interne. Prin
tre sportivii români care vor fi prezenți 
la startul acestei regate se vor afla Ni- 
coară, Ivanov, Vernescu, Sciotnic, Igo- 
rov, Pocora și alți caiaciști și canoiști 
dornici, desigur, să-și înscrie numele pe 
lista învingătorilor.

— Cred că, beneficiind de condiții 
bune de pregătire, avînd o prețioasă ex
periență personală, o valoare care este 
cunoscută și, în plus, dorința de consa
crare deplină, fruntașii caiacului și ca
noe! din țara noastră vor căuta să con
tinue tradiția rezultatelor bune. Dar, să 
nu 
rea

uităm obiectivul principal : pregăti- 
peutru campionatele mondiale.

— ...care continuă, tn iulie, cu alte 
examene

— Ce alte „examene" urmează 7

— Calendarul sportiv internațional pre
vede participarea la două importante 
concursuri programate la 18 și 19 iunie 
în Austria (la Enns) și Cehoslovacia 
(Praga). La prima competiție se vor dis
puta numai probe de viteză pentru caiac 
și, în afară de sportivii gazdă, vom în
tîlni pe pista de apă de la Enns și pe 
fțaiaciștii din R.D. Germană. Lotul nos
tru va cuprinde cîțiva sportivi cu expe
riență — Vernescu, Sciotnic, N. Teren te, 
A. Conțolenco — și caiaciști mai tineri, 
evidențiați în pregătirea de pînă acum, 
în ceea ce privește regata de la Praga, 
ea prezintă o importanță deosebită de
oarece programează și probele feminine 
și astfel vom avea prilejul să verificăm 
pregătirea caiacistelor noastre și a... ad
versarelor lor !

— După cum se vede, luna iunie 
pare să fie rezervată, în toate ta
rile europene, cu valoare în caiac 
și canoe, întîlnirilor internaționale.

— într-adevăr. programul competițio- 
nal este foarte bogat. Explicația poate 
fi ușor aflată în dorința tuturor de a 
realiza o comportare cit mai bună la 
cea de a Vll-a ediție a campionatelor 
mondiale programate la 19—21 august, 
pe apele lacului Griinau. Tocmai de 
aceea, planul de pregătire a sportivilor 
noștri cuprinde participarea la o serie 
de importante concursuri de verificare

— Și, poate, cele mai grele ! Cei mai 
apropiat, după finalele campionatelor 
republicane : regata internațională de Ia 
Essen, unde vor avea loc toate probele 
prevăzute în programul campionatelor 
mondiale (exceptind cursa de caiac 4 
fond) și unde fiecare țară va putea să 
prezinte un singur echipaj de fiecare 
probă. Se vor întîlni la Essen majorita
tea campionilor — sportivi din Suedia, 
R.D. Germană, R.F. Germană, Polonia. 
Ungaria. Olanda și România. în conti
nuare, printre cele mai importante com
petiții internaționale ale sezonului se 
înscrie regata Snagov unde, de aseme
nea, vom întîlni adversari valoroși din 
Cehoslovacia, Polonia, Bulgaria. Se scon
tează și pe participarea caiaciștilor și 
canoiștilor suedezi, italieni și mexicani. 
Regata internațională de la Snagov pre
zintă, in plus, interesul că la ea vor 
concura și redutabilii sportivi sovietici 
care, după cum s-a observat, nu și-au a- 
nunțat pînă acum participarea la cele
lalte competiții internaționale. în sfîrșit, 
un grup restrîns de sportivi români vor 
concura la regata Copenhaga și la 28—29 
iulie va avea loc la Snagov ultimul și 
cel mai important examen : concursul 
de selecție pentru campionatele mon
diale de la Grunau.

★
După starturile bune înregistrate 

acest sezon, avem convingerea că frun
tașii caiacului și canoei din țara noastră 
vor străbate cu succes drumul pregăti
rilor pentru campionatele mondiale. O- 
rientarea și sprijinirea acestor pregătiri 
pe o serie de concursuri internaționale 
de amploare, la care vor participa, de 
fapt, toți marii performeri europeni este, 
fără îndoială, un lucru bun. El cere insă 
din partea sportivilor o muncă entu
ziastă. o participare conștientă, cu toată 
convingerea, la antrenamente, dirzenie 
și voință de luptă deosebite în toate 
competițiile ia care urmează să parti
cipe. pentru ca — în final — la Grunau 
caiaciștii și canoiștii români să reediteze 
strălucitul succes de la Jajce.

în

(prin telefon). —
au abordat etapa de azi, a 

(Schwerin—Potsdam) cu multă

POTSDAM, 24
Cicliștii 
X1V-1 
prudență. 246 km pe vînt, acum cînd 
majoritatea dintre ei se află la capătul 
forțelor, nu este un lucru ușor. La km 
72 își încearcă forțele ciclistul maro
can El Farouki. care pleacă de unul 
singur, cu gîndul să ajungă mai repede 
la Potsdam și să aducă echipei sale o 
victorie de prestigiu. Abia la km 172 — 
cînd arbitrii au anunțat 4 min. dife
rență — s-a tras semnalul de alarmă 
în pluton. Dar au trebuit încă 40 km 
pentru ca grupul masiv să-l oblige pe 
ciclistul african să accepte din nou ru
lajul în pluton.

Spre sfîrșitul cursei au atacat Ven
cel (R.S.C.), Polewiak (Pol.) și Said- 
hujin (U.R.S.S.). Ei s-au distanțat de 
pluton, Insă la sprintul de pe stadionul 
„Emst Thălmann* an participat numai 
Vencel și Polewiak, pentru că Saidhujin 
a căzut chiar la intrarea pe pistă. Mai 
bun sprinter, Vencel și-a adjudecat 
victoria. Cicliștii noștri au făcut în-

la 
majoritatea 

Vencel 6 h 
3. Benfatto 
(Bulg.), 5. 
(Ang.) ac. 
6hl4:33 și

treaga etapă în pluton și au sosit 
Potsdam grupați, alături de 
cicliștilor. Clasament: 1.
14:18. 2. Polewiak ac. timp, 
(It.) 6 h 14:31, 4. Bobekov 
Grenier (Fr.), 6. Bilsland 
timp, 7. Petrov (U.R.S.S.) 
în continuare restul plutonului, în care 
au venit și cei 5 cicliști români, cu a- 
celași timp. In cursă au mai rămas 
89 de alergători. CLASAMENTE GE
NERALE : individual — 1. B. Guyot 
(Fr.) 561149:33, 2. Dohliakov la 1:04, 
3. Megyerdi la 2:08, 4. Kudra la 2:39, 
5. Van Neste la 2:49, 6. Peschel la
3:40... 29. Ardeleanu la 16:22... 44. Zie
gler la 29:41... 52. Ciumeti la 42:01... 
58. Ciocan la lh03:l 2,.. 64. Suciu la 
lh36:ll. Echipe: U.R.S.S.. Polonia la 
2:46, R. D. Germană la 6:57, Franța la 
12:13, R. S. Cehoslovacă la 12:39, 
Belgia la 15:53... 12. România la 1 h 
07:31. In clasament sînt 17 echipe. 
Miercuri se desfășoară etapa a XV-a 
Straussberg—Berlin (44 km) contra
timp individual.

In 
tenis 
pe terenurile 
torul român llie Năstase a debute 
cu o victorie. El l-a învins pe frar 
cezul Montrenaud cu 10-8, 6-3, 6-: 
Alte rezultate : Gulyas—R. Howe 7-1 
6-3, 6-4; Mukerdja—Carmichael 6-: 
6-1, 3-6, 6-4.

Cupa orașelor balcanice1
la box din nou în actualitate

marele concurs
de la Paris care se desfășoarj 

„Roland Garros*, juca

a turului ciclist al Italiei
Etapa a 7-a a turului ciclist al ltd 

liei (Roma — Rocca di Combio, 15 
km) a fost cîștigată de R. Alti 
(R.F.G.) în 4h 50,56. El a sosit cu 
minut și 13 sec. înaintea plutonulu 
In clasamentul general conduce spa 
niolul Jimenez. J» I

LA 10 IUL

Tragerile la sorți
in competițiile

europene de tolba

După o pauză de patru ani. boxerii 
fruntași din Balcani se vor întîlni 
nou pentru i-și disputa întîietatea 
cadrul tradiționalei competiții dotată 
„Cupa orașelor balcanice". De data 
ceasta confruntarea se va disputa 
capitala Iugoslaviei, la Belgrad.

Reprezentativa tării noastre a evoluat 
de fiecare dată cu succes in întrecerile 
pugiliștilor din Balcani. Ea a cîștigat 
toate edițiile ,Cupei“. disputate pînă în 
prezent: 1960 Istanbul. 1961 — 
București Sofia. De dala a-

din 
în 
cu 
a- 
în

DAN GÎRLESTEANU

I
I
I
I
I
I

BRAZILIENII
ceput pregătirile „pe toate 
fronturile" în vederea C.M. 
de fotbal. In afara meciu
rilor proprii de verificare, 
brazilienii sînt foarte 
atenți și în ce privește 
valoarea și pregătirile vii
torilor adversari din grup t.. 
In acest scop, Confedera
ția de sport din Brazilia a 
trimis în Europa un an
trenor (Ernesto Santos) 
care va urmări antrena
mentele și jocurile adver
sarilor din grupă : Bul
garia, Ungaria și Portu
galia.

PATINATORII pe rotile 
își dispută și ei un cam
pionat mondial. Ediția din 
anul acesta s-a desfășurat 
la Bakersfield (California). 
Dintre cei care au urcat

I
I

podiumul premiaților 
prezentăm aici pe neo- 

Linda 3utler 
care 

campioni în 
Amănunt

I
I

vă . 
zeeiandezii 
și Wayne Burrett, 
au devenit 
proba de dans. 
pitoresc — ei s-au prezen
tat în concurs purtînd tra
diționale costume „maori“, 
ale populației indigene din 
patria lor. Și — adăugind 
tehnica — succesul a fost 
asigurat !

I
I
I

BOXERULUI Cassius 
Clay i se deschid perspec
tive pentru o nouă ca
rieră, cea de actor de 
cinema. O casă engleză de 
filme i-a propus un rol 
în filmul „Vampirii asa
sini" unde ar urma să 
aibă ca partener o altă

celebritate ringului :
Terry Downes, fost cam
pion britanic.

ENGLEZUL Jan Brou
wer, in vîrstă de 26 de 
ani, este orb din naștere, 
dar aceasta nu l-a împie
dicat să practice cu suc
ces diferite sporturi, iar 
acum se pregătește să tra
verseze înot Canalul Mî- 
necii. El va fi ghidat de 
o barcă dotată cu o in
stalație de amplificare prin 
care se vor transmite me
lodii de muzică ușoară.

NUMELE medaliaților și 
ale membrilor comitetului 
de pregătire a J.O. de la 
Innsbruck vor fi gravate 
pe 4 plăci de bronz ce se 
vor fixa pe vîrful „Berg 
Isel“, unde cu doi ani în 
urmă a ars flacăra olim- 
Pică,

ÎN ACEST AN „Univer- 
siada“ va avea loc în luna 
august la Tokio, perioadă 
cînd se aniversează și 100 
de ani de cînd acest oraș 
a devenit capitala Japo
niei. Japonezii consideră 
acest eveniment sportiv^ o 
„mică olimpiadă". Pînă 
acum și-au anunțat parti
ciparea sportivi din 93 
țări.

LA LONDRA continuă 
sosească acreditările 
campionatul mondial 
fotbal. Pe adresa 
lui de presă al C.M. au 
sosit pînă acum 1478 
cereri 
partea ziariștilor.

In ce privește pe turiști, 
numărul celor care doresc 
să urmărească turneul fi
nal s-a ridicat la 30 000 !

A CINCEA ediție a 
„Jocurilor Panamericane" 
va avea loc între 22 iulie 
și 7 august în orașul ca
nadian Winnipeg. Între
cerile sînt considerate 
drept cea mai mare ma
nifestare sportivă a țărilor 
de pe continentele Ame
rica. La cele 24 sporturi 
prevăzute în program se 
vor distribui nu mai pu
țin de 400 de medalii. In 
afara a 21 de discipline

de

să 
la 
de 

birou-

de 
de acreditări din

CASATORIE sportivă în limitele categoriei... grea. 
Doi sportivi din R.D. Germană, care desfășoară pe 
terenul de întrecere mult talent, dar mai ales multă... 
forță, au pășit în fața ofițerului de stare civilă. Este 
vorba de aruncătoarea de greutate Renate Garisch, 
medaliată cu argint la J. O. (record personal 17,61 m) 
și Lutz Boy, un luptător din Rostock !

olimpice, sportivii se vor 
întrece și la alte trei 
sporturi : înot artistic, te
nis și base-bal.

FOSTUL CAMPION 
MONDIAL de box la toate 
categoriile Sonny Liston, 
s-a hotărît să-și încerce 
din nou norocul pe ring, 
în așteptarea unor meciu
ri care l-ar putea readuce 
pe prim plan, el va în
crucișa mănușile la 9 iu
nie. la Copenhaga, cu bo
xerul vest-german Gerhard 
Zech.

ZIARELE ENGLEZE sus
țin că au descoperit o 
urmașă a... Iolandei Ba
laș. Este vorba de o șco
lăriță din Londra, Leonie 
Esdale, în etate de 15 ani, 
care are un fizic asemănă
tor Iolandei și deține tit
lul de campioană școlară 
a Angliei la săritura în 
înălțime cu performanța 
de 1,55 m. Deocamdată...

LA 34 de ani. Parry

O’Brien și-a ameliorat cu 
12 cm recordul său perso
nal la aruncarea greută
ții, reușind un remarcabil 
19,57 m cu prilejul unui 
recent concurs atletic des
fășurat la Los Angeles.

ESTE POSIBIL ca an
trenorul echipei olimpice 
de natație a Statelor Uni
te să fie o femeie. Pentru 
această funcție este vizată
E. Kelly, care a făcut 
parte din echipa olimpică 
de natație a S.U.A. în 
1952. Pentru moment ea 
antrenează unul din cele 
mai mari cluburi din Phi
ladelphia — Vesper Boat.

ȘTIȚI CÎȚI arbitri inter
naționali sînt în evidența
F. I.F.A. ? Nu mai puțin 
de 643, din 117 țări din 
cele 127 federații naționale 
afiliate la forul suprem 
al fotbalului. Cei mai mul
ți dintre aceștia sînt eu
ropeni : 214.

I
I
I
I 
I
I
I
I
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ceasta misiunea reprezentanților noștri 
se pare că va fi mai dificilă, dacă avem 
în vedere progresul înregistrat de spor
tul cu mănuși în țările care-și vor tri
mite „solii" la întrecerile de la Belgrad. 
Ne referim în primul rînd la boxerii 
bulgari, care au învins recent, la So
fia. selecționata țârii noastre.

Cu toate acestea, pugiliștii noștri au 
«anse să intre din nou în posesia tro
feului. Pledează în favoarea acestui... 
pronostic excelenta comportare a majo
rității finaliștilor campionatelor, 
încheiate. Antrenorul Ion Popa are în 
vedere - — - -
mație : 
zuliuc, 
Ghiță, 
cum se vede» vor absenta Gh. Chivăr 
și I. Monea

întrecerile 
vor disputa 
nică. Și-au 
ționatele Bulgariei, Turciei, Greciei, Ro
mâniei și, bineînțeles, Iugoslaviei.

recent

la Belgrad următoarea for- 
C. Ciucă, N. Gîju, C. Bu- 

V. Antoniu, M. Dumitrescu, C. 
I. Covaci și V. Mariuțan. După

— accidentați.
balcanice de la Belgrad se 
vineri, sîmbătă și dumi- 

anunțat participarea selec-

Turneul de șah
de la Tel Aviv

TEL AVIV, 24 (Agerpres). — La 
turneul internațional de șah participă 
mari maeștri și maeștri internaționali din 
Iugoslavia, Canada, Argentina, Româ
nia, Polonia, Ungaria, Izrael și alte 
țări. După 5 runde, în clasament con
duce iugoslavul Gligorici cu 4 p (1), 
urmat de Yanovski, Matanovici, Kreid- 
man cu cîte 3’/2 p fiecare și Florin 
Gheorghiu cu 3 p. In runda a 5-a Gheor
ghiu l-a învins pe Szilagy (R.P.U.).

GENEVA, 24 (Agerpres). — Seen 
tariatul Uniunii Europene de fotbal 
anunțat că tragerea la sorți în „Cuț) 
campionilor europeni' și „Cupa ci 
pelor', ediția 1966—1967, va avea 10 
la 10 iulie, la Londra.

Totodată, UEFA a informat feder 
țiile europene de fotbal despre doil 
modificări ce vor interveni în regi 
lamentul competițiilor sus-amintiq 
Prima modificare se referă la « 
și locul finalei, care vor fi stabili] 
de comitetul executiv al UEFA, 
propunerea comisiei de organizai] 
cu prilejul primei sale reuniuni a 
toamnă. A doua modificare priveș] 
posibilitatea înlocuirii portarului 
tot timpul meciului.

Azi începe turneul femin 
de baschet de la Cracovi

CRACOVIA, 24 (prin telefon). PI 
cată luni din București, selection J 
feminină de baschet a României a ajta 
în aceeași zi la Cracovia pentru a pa 
ticipa la un important turneu intern 
țional organizat pentru verificarea pl 
gătirilor efectuate in vederea campion 
tului european. I

în afara echipei României, la turn] 
mai participă reprezentativele A și | 
ale Poloniei, precum și cele ale Cell 
slovaciei, Bulgariei și Ungariei. Dd 
cum se vede, o participare valoixdl

Miercuri, în prima zi a turneului. I 
dispută meciurile: Cehoslovacia —1| 
garia, Polonia A—Polonia B, România] 
Bulgaria. In celelalte zile, selection! 
țării noastre întîlnește echipele Un! 
riei (joi), Cehoslovaciei (vineri), Po| 
nici A (sîmbătă) și Poloniei B (duij 
nică).

prof. AUREL PREDES
antrenor federal

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
PEKIN. — în cadrul unui concurs 

de atletism, alergătorul Ci Cen-ven a 
stabilit un nou record al R. P. Chineze 
în proba de 3 000 m obstacole, cu re
zultatul de 8:57,7.

SANTIAGO DE CHILE. Reprezenta
tiva de fotbal a statului Chile a învins 
echipa Țării Galilor cu scorul de 2—0 
(1-0).

MONTEVIDEO. — Selecționata de 
fotbal a Uruguayului a susținut un meci 
de verificare cu formația engleză West 
Bromwich Albion, dar n-a reușit decît 
un rezultat egal : 1—1.

BERLIN. — Întîlnirea internațională 
de gimnastică dintre echipele masculine 
ale R. D. Germane și Poloniei a revenit 
gazdelor cu 561,50—556,45 puncte. La 
individual, pe primul loc s-a clasat 
polonezul W. Kubicka cu 113,70 puncte.

BELCRAD. — In ziua a doua a tur
neului de fotbal U.E.F.A. pentru juniori,

ce se desfășoară în mai multe localîfl 
din Iugoslavia, s-au înregistrat rez] 
țațele : grupa A : Spania—Olanda 2-1 
Scotia—R.F. Germană 1—1; grupa 
Bulgaria—Portugalia 2—0, Iugoslavii 
R.D. Germană 2—1 ; grupa C: Franță 
Anglia 2—1,» Italia—Cehoslovacia 3-1 
grupa D: Ungaria—Turcia 2—1
U.R.S.S.—Elveția 3—1.

TEL AVIV. — Echipa de fotbal | 
verton deținătoarea „Cupei Angliei"! 
jucat la Tel Aviv cu formația loc] 
Macabi. Gazdele au terminat învini 
toare cu scorul de 1—0 (0—0).

EONDRA. Turul ciclist al Angl 

de vest a fost cîștigat de rutierul I 
glez Peter Chisman, care a străbăl 
987 km (6 etape) în 25 h 04:457a 
locul doi s-a clasat Burns (Anglia)l 
57 sec, iar pe locul trei De Jong (01| 
da) la 1:08.
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