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părerea antrenorului

EUGEN TROFIN

întrebării — titlul 
rezentei rubrici — 
au răspuns pînă 
cum în coloanele 
oastre trei maeștri
meriți ai sportului, 
rei mari campioni, al 
ăror renume mon- 
ial face inutilă o 
ouă prezentare: io- 
nda Balaș, Mihaela
eneș și Aurel Dră- 
an. în numărul nos- 
u de astăzi îi dăm 
uvîntul unui șlefui- 
r de talente, antre-
orului de handbal

Eugen Trofin, 
„inimile* căruia 
trecut majoritatea ju
cătorilor tineri care-i 
vor înlocui pe maeș
trii handbalului nos
tru, deținători a două 
titluri mondiale. Rin- 
durile sale le vor fi, 
fără îndoială, utile 
atît sportivilor tineri, 
cit și antrenorilor ti
neri : și unii și alții 
pășesc pe drumul 
marii periormaiîte si 
colaborarea lor o con
diționează...

ortul de performanță, ca orice act?.
zaTe se cere randament maxim, presupune 

spectarea cu strictețe a tuturor normelor și 
incipiilor de muncă ce stau la baza reali- 
rii obiectivelor propuse. Pentru a deveni un 
are campion, cu performanțe ridicate, este 
ecesară o muncă deosebită, încadrată într-un 
oces instructiv-educativ în care să existe o 
laboj^^oermanentă între antrenor, medic si 
ortiv^^^
Fiecărei activități îi sînt proprii anumite ca- 
cteristici, care-i pot da nota de accesibilitate 
dificultate. în acest sens, sportui de perfor- 

anță este favorizat de faptul că se adresează 
eretului într-o perioadă a plenitudinii sale 
ice. Pentru cei ce doresc să devină sportivi 
ntași trebuie să reamintesc că, spre deo- 

bire de multe alte domenii de activitate, per- 
rmanța sportivă nu poate fi realizată în orice 
oment al vieții. Din acest punct de vedere, 
ficultatea în activitatea sportivă de perfor- 
nță este evidentă, întrucît presupune ran-

Antrenorul Eugen 1 
dintre elevii săi, a acelora care sini pe cale 

de a deveni mari campioni-.

dament maxim într-o perioadă relativ scurtă.
Pentru realizarea acestui deziderat, pentru 

a deveni un mare campion, sînt necesare o 
serie de condiții fără de care performanța nu 
poate fi atinsă. Dintre acestea, activitatea an
trenorului poate ii hotărîtoare.

Munca de instruire trebuie începută pe plan 
educativ, cu scopul de a se obține, cu răbdare 
și perseverentă, adeziunea sportivului și par
ticiparea lui conștientă, 
norul trebuie să-i ofere 
și imagini exacte asupra 
șelilor tehnico-tactice și
tîvîtatea sa. Sportivul are nevoie de o asis
tență morală, de o prietenie principială, de o 
exigenta constantă în toate fapteie și acțiu
nile sale. Sportivul trebuie condus spre o ati-

(Continuare în pag. a 2-a)

activă. Apoi, antre- 
sportivului idPi clare 
lipsurilor, asupra gre- 
să-1 orienteze în ac-

Aal XXII —Hr. 4S81

Selecționata divizionară—Valenciennes

panicii

noastră — deoarece a fost înscris 
din apropierea porții la o gre
șeală a lui Popa și Hălmăgeanu. 
Apărarea, mai bună In acțiunile 
de deposedare a adversarilor în 
: reaima careului de 16 m. a făcut

ACTUALITĂȚI

La Lacul Bîlea a 
ltimul concurs al 
runtași din regiunea Brașov, 
-au disputat o probă de sla
in special în două manșe și
na de slalom uriaș. Cîstigă- 
rii sînt Kurt Gohn (Dinamo) 

Casapu (Dinamo) 
slalom special, D. Muntea- 

u (A.S.A.) și Mihaela Casapu 
slalom uriaș, din nou Kurt 

ohn și Mihaela Casapu 
mbinata pe 
ruia-coresp.

Tineretului va 
duminică un con- 

deschis juniorilor de 
ategoria I și a Il-a pen- 
u obținerea standar durilor 
e participare la campiona
te republicane. Concursul 
cepe la ora 8.
® Sîmbătă și duminică va 
ea loc la Cîmpulung Mus- 

concursul republican de 
letism al liceelor cu pro- 
am special de educație fi- 
ă.

fost cî 
către 
de club reputată, 
valoroase iu palm; 
nes a făcut ieri diu plin dovada 
posibilităților ei. dînd o replică 
dirză fotbaliștilor noștri și ofe
rind u-le bune po^tbiliiăți să-și 
verifice nivelul de pregătire. Spre 
deosebire de alte formații care au 
evoluat pe stadioanele noastre 
ca „ sparing-part eneri”, Valen
ciennes și-a luat rolul în serios, 
și-a apărat cu toate puterile șan-

Concursul internațional de parașutism 
s-a reluat ieri după amiază

• Sportivii români au ciștigat proba de salt in grup • 1,23 m

Cînd am văzut ieri tăria 
vîntului mi-am și formulat în 
minte știrea pentru astăzi : 
„Din cauza timpului nefavora
bil parașutiștii români și iugo
slavi nu șt-au putut continua 
disputa amicală*. Ajuns însă 
la Clinceni. îi văd pe Ne
grei u făcîndu-și de zor încăl
zirea.

— Vă întrece ți. totuși pe 
vremea asta ? — întreb curios.

— Bineînțeles I
— La individual, probabil ?
— Ai ghicii.
— Deci, în proba de...
— Tenis de masă!
Ca să fac un clasament al 

concursului de ieri mi-ar lua 
prea muk spațiu. A fost o di
mineață de pauză... impusă 
de timp și toată lumea a pro
fitat. S-a jucat șah (Gheorghe

Lancu — cum e deprins — 
venea mereu eu o „deschidere” 
nouă), tenis de masă (iugo
slavul Marian Măriei a fost 
ca întotdeauna la... înălțime), 
volei (într-adins cu mingi 
fnahe în chip de „son de") 
etc. In pauze, se făceau pro
nosticuri asupra concursului 
de parașutism, calcule cvffl- 
plicate... Mî-am notat că la 
această întrecere fiecare spor
tiv parcurge (fără parașută) 
o „nimica” de 11 000 m in... 
cădere liberă. Am aflat și dc 
ce Elena Bâcâoanu sare din 
avion mereu prima și ateri
zează ultima. „Problema" mă 
frămînta de mult. Care era 
„misterul” ? Fata, sare în felul 
acesta fiindcă are o greutate 
mai mică !...

în încheiere vreau să spun

că Milan 
părțit de 
(a venit 
ea), cîniă foarte bine, dar 
vorba lui Roșu care tot pri
vea la corzile instrumentului : 
„Păcat că are doar patru 
..suspajile*, că husa e 
bună

selecționatei divizionare apare ca 
un rezultat bun, iar cei care au 
urmărit meciul din tribună sau 
pe micul ecran au văzut foarte 
bine că scorul putea fi și mai 
mare în favoarea fotbaliștilor 
noștri. Pe lîngă golurile înscrise 
de Dridea (min. 8 pi 51) 
numeroase ocaziile cînd 
se putea odihni în poarta 
giera dar, fie ratările înaintașilor 
noștri, fie intervențiile de ultim 
moment ale apărării oaspe au fă
cut ca în bilanțul selecționatei 
să se înscrie numai două goluri. 
In general, se poate aprecia ca 
satisfăcător jocul de ansamblu al 
selecționatei ; Ionescu a fost 
prompt in intervenții. bine plasat 
întotdeauna, cu priză sigură și 
ia mingile pe sus și h ceie „Ja 
firnl ierbii*. Golul pe care l-a

se
imputa — după părerea

uneori greșeli în careu, interve
nind defectuos, sau lăsîndu-se 
surprinsă „înainte”. în linia de 
mijloc și-a făcut debutul Dobrin

CONSTANTIN MACOVEI

Răspunzînd vizitei făcute de 
către pugiliștii de la Uzinele 
Mecanice Timișoara în R. D. 
Germană, vineri sosește în Ti
mișoara echipa de box a Clubu
lui DHFK Leipzig. Reuniunea 
va avea loc duminică. (P .Arcan- 
coresp).

ONCURS INTERNATIONAL DE TALERE
Poligonul Tunari va 

găzdui începînd de mîine 
primul concurs internațio
nal al anului. In această 
întrecere — preludiu al 
campionatelor internaționa
le de tir de săptămîna 
viitoare — se vor alinia 
pe standul poligonului de 
talere aruncate din șanț 
trăgători eu arma de vî- 
nătoare din R. D. Germană, 
Ungă ria și România. Con
fruntarea se anunță foarte 
interesantă. Țara noastră 
va fi reprezentată la acest 
concurs de Gh. Enache. 1. 
Dumitrescu, Gh. Florescu,

Șt. Popovici și alții. Un lot 
valoros deplasează Ia Bucu
rești echipa R. D. Germa
ne, din care nu lipsesc tră
gători eu o bună reputație 
în arena internațională ca 
Behder, 
Assmus. 
cialilate 
semnat 
curs pe
buni trăgători de „șanț”, 
Bakonyi și Ferencz.

Concursul va avea loc 
vineri, sîmbătă și duminică, 
începînd de la ora 8,36. 
Zilnic se va trage la 100 
de talere.

Oaspeții au sosit ieri în 
București.

Urcăm de mai bine 
de un ceas spre 
tul Vrancei și abia 
cînd albia Rîmnicului 
dispare sub dealuri in
trăm în Dumitrești — 
satul în care după cum 
aflasem, nu se joacă... 
fotbal ’.

In schimb, mingea 
zboară peste plasa de 
volei de dimineața cînd 
soarele se ridică peste 
creasta Lupoaiei, pînă 
seara, cînd întunericul 
acoperă întinsele livezi 
de meri și pruni. Poa
te că ar fi jucat oame
nii de aici și fotbal, 
dar dacă nu găsești ni
căieri un loc pentru te
ren...

De la suporteri aflu, 
pe rînd. numele volei
baliștilor. Jenică Zam
fir oiu, Zamfir Popescu 
și Gheorghe Crețu sînt 
elevi la liceul din Du
mitrești Alexandru U- 
datu este profesor de 
franceză, 
Stănilă -

Gheorghe 
muncitor în 

brigada G.A.S., 
că Aldea și 
Goanță lucrează într-o 
brigadă a C.A.P. „Su
netul" echipei — con
tabilul Victor Popescu. 
Și pentru că e și pre
ședintele asociației „Po- 
micultorul",..

— Ce alte sporturi 
și-au cîștigat prieteni 
La Dumitrești ?

— După cum 
voleiul este pe _ 
loc. In ultimii ani am 
cîștigat campionatul ra
ional și acum sperăm 
să intrăm în „regiune". 
Ne pregătim intens. 
Am jucat cu Jitea, 
azi avem meci cu 
Steaua roșie din Rîmnic 
(pînă la urmă partida 
a avut... 
Cînd nu _ 
înseamnă că avem con-

cu o însemnare despre 
„duminicile cultural- 
sportive" la care parti
cipă — concurenți sau 
spectatori — toți oame
nii de aici din cotul 
Vrancei.

Cînd, în sfîrșit, me
ciul de volei s-a ter
minat, primesc invita
ția să mergșm spre... 
viitorul teren de sport 
din Dumitrești. Pe 
drum, întreb : „Dar

curs de 
tenis de 
trîntă.

— Să 
atletism.

— Rezultate. deo
camdată, modeste. Ne 
bucură totuși faptul că 
avem trei campioni ra
ionali la juniori II : 
Costel Ivan (1000 m) 
Zamfir Popescu (înăl
țime) și Maria Crînga- 
șu (greutate). Profeso
rul și... antrenorul lor : 
Marian Popescu.

Am completat croni
ca sportivă a satului în 
care nu se joacă fotbal

iarna ? Desigur, 
tenis de masă*-

— Da '. Dar mai 
decît orice, schi 
bob !

Medicul Ion Toma po
vestește cu însuflețire 
și parcă-i văd pe po
rn Xml torii din 
mitrești coborînd 
schi.urile dealurile Lu
poaiei sau avîntîndu- 
se prin Poiana Mărului. 
la Jitea.

— Dar, de unde bo
buri ?

— Ne place grozav 
acest sport. Și cînd îți 
place ceva te apuci de 
muncă. Pe noi ne-a a-

jutat mecanicul Melu 
Cruceau și acum avem 
trei boburi. Ar fi fost 
și păcat. Tocmai noi, 
care ne lăudăm cu o 
pîrtie de toată frumu
sețea — cinci kilometri 
de pantă, între Dumi- 
treștii de Sus și cei de 
Jos !

Am ajuns Ia teren. 
S-au terminat lucrările 
principale. Locul 
are frumusețea 
Aici se va juca — 
neînțeles — volei 
handbal („facem și o e. 
chipă de fete"). Șî așa 
sportul va cîștîga noi 
prieteni printre harni
cii Domicultori printre 
tinerii din Cîineni, Ne- 
culele, Buda sau De- 
dulești, veniți să înve
țe Ia liceul din Dumi- 
trești.

La reîntîlnirea cu 
apa Rîmnicului mi-am 
amintit de terenul de 
sport din Dumitrești. 
Care dintre acești oa
meni inimoși o fi plan
tat cu atâta grijă 
ietii de mesteacăn 
duși de sus. de 
munte, pentru ca 
tr-o 
mari, 
sețe și 
tatorilor 
de volei 
satul de 
cel ?
DAN GÎRLEȘTEANU

zi. cînd vor
să ofere frumu- 

răcoare spec
ia meciurile 

și handbal din 
la cotul Vran-



'OLE! SINTEZA MARII FINALE BASCHET

Voința (m) și Universitatea
Departe de a i se fi stins ecourile, 

recentul mare succes al voleiului nos
tru masculin (finala românească a «Cu
pei campionilor europeni” și cucerirea 
acesteia de către Dinamo București) re
tine în continuare atenția. Scrisori și 
telegrame de felicitare, cuvinte de apre
ciere pentru ceea ce Dinamo și Rapid 
au izbutit. Totodată însă, sublinieri 

pentru obligațiile ce decurg din impor
tanta victorie de curînd obținută. Vom 
încerca să le sintetizăm cu ajutorul a 
trei declarații, cărora le vom alătura 
apoi cîteva detalii interesante.

• DL. O. BRUYR (Belgia), secre
tarul Comisiei Europene a F.I.V.B. : 
,.Ceo mai frumoasă finală a „C.C.E. , 
ilustrind cu strălucire înalta clasă a vo
leiului românesc. Urcînd valoric ca și 
piuă acum, sini sigur că dinamoviștii 
vor putea cîștiga și la anul. Iar atunci, 
poate tot la capătul unei finale româ
nești dacă-l vor cuceri iarăși, nu va fi 
exclus ca el să le rămînă pentru tot
deauna. Căci intenționăm ca pe viitor 
„Cupa campionilor europeni* să fie ad
judecată definitiv de echipa care o ciș- 
ligă de cinci ori alternativ sau... de 
două ori consecutiv. îi urez echipei 
Dinamo să reușească, îi urez deci vo
leiului românesc, posesorul celor mai 
puternice echipe de club de pe conti
nent, să repete peste un an perfor
manta !*

• L. KETTNER, reputatul arbitru in
ternațional cehoslovac. „principal* la 
primul meci al finalei și „secund” al lui 
R. Trhulia (Iugoslavia) la al doilea: 
„A învins echipa incontestabil mai bună. 
Lu Dinamo prețuiesc, între multe altele, 
disciplina jucătorilor săi, faptul că-și 
recunosc fără șovăială erorii» comise, 
neprotestînd la deciziile mele. In acest 
sens, cu gindul mereu la aportul pa 
care înțeleg să-l am pentru ca voleiul 
să-și sporească spectaculozitatea prin 
lungirea fazelor, eu unul am cu jucăto
rii... o vorbă: voi lăsați-mă să arbitrez 
fi atunci eu vă las să jucali

• A. DOBINGA, secretarul general 
■I F R. Volei: „A învins echipa car» «

Vrei să ajungi un mare campion?
(Urmare din pag. 1)

tudine fermă, pozitivă și convins că 
numai munca intensă, desfășurată 
ritmic, este singura cale spre perfor
mantă. Performantele ce se înregis
trează azi ar fi de neconceput fără 
o dăruire totală a sportivului, în 
sportul îndrăgit. Studiind planurile și 
programele de antrenament ale mari
lor sportivi din tara noastră, ca 
lolanda Balaș, Mihaela Peneș, Aurel 
Vernescu și multi alții, ale echipei 
masculine de handbal, precum șl cele 
ale numeroșilor sportivi de peste 
hotare, vom descoperi că „secretele* 
performanțelor lor constau tocmai în 
uriașa muncă pe care • depun la 
antrenamente. Talentul și calitățile 
sportive nu pot rezolva tot ceea ce 
este propriu marilor sportivi Talen
tul Iui Peld sau Moser nu ar fi fost 
suficient pentru atingerea valorii ce 
i-a consacrat. Stăruința în muncă, 
organizarea activității lor, precum și 
respectarea întocmai a unui program

Concursul international 

muncit mai mult și mai bine. Volei
baliștii de la Dinamo datorase succesul 
în largă măsură modului remarcabil in 
care a lucrat cu ei antrenorul lor S. Mi- 
hăilescu. Așteptăm de la acesta să do
vedească în continuare cel puțin tot 
atîta dăruire și meticulozitate științifică 
în pregătirea, împreună cu antrenorul gă-

HALTERE

O fotografie pentru albumul dumneavoastră. Un aspect de ansamblu al 
sălii Pavilionului Expoziției Economiei Naționale fn timpul desfășurării 

tntilnirii secunde Dinamo — Rapid din finala ,<3.C.E.“
Foto i A. Neagu

AȘTEPTĂM REZULTATE BUNE 
DE LA FINALIȘTI

de viată au condiționat randamentul 
lor sportiv de care sînt azi capabili. 

Handbalul, disciplina sportivă în 
care activez și care ne-a consacrat 
pe plan international, mi-a dat și pri
lejul să constat, cu regret, că tineri 
sportivi cu calități deosebite, cărora 
le întrezăream un viitor strălucit, 
n-au confirmat așteptările pentru că 
au cedat ușor unor tentații „extra- 
sportive', au fost lipsiți de voința 
necesară. Mihal Bratiloveanu, de 
pildă, extrem de dotat din punct de 
vedere sportiv, putea fi un urmaș al 
lui Moser, Hnat sau Ivănescu dacă 
comoditatea și abuzurile nu l-ar fi 
fost caracteristice, dacă ar fi înțeles 
să lupte împotriva lor. Olimpiu Savu, 
un alt jucător bine dotat, nu dă to
tuși randament pentru că este lipsit 
de hotărîre și pasiune, pentru că lasă 
să l se irosească deosebite calități, 
nu perseverează, se complace într-o 
stare de mediocritate. Este de neîn
țeles ca un tînăr dotat cu calități 
reale și căruia îi sînt asigurate toate 
condițiile de pregătire să fie atît de 
susceptibil la influentele negative, să 
nu înțeleagă că este pe un drum 
greșit

Performanța implică organizarea 

lățean FI. Balaiș, a echipei reprezen
tativ» pentru campionatul mondial de 
la toamnă, din Cehoslovacia. Succesul 
reușit azi „ca brio* ne obligă cu atît 
mai mult ca la Praga să ne atingem 
obiectivul: cucerirea unui loc de frunte, 
car» să ne asigur» calificarea pentru tur
neul olimpic din Mexic!*

activității sportivului pînă în cele mai 
mici amănunte și acest lucru îi creează 
și condiții favorabile pentru munca 
profesională pe care el • desfășoară. 
Presupune pasiune, preocupare per
manentă față de tot ceea ce ar putea 
să îl ajute în realizarea visului, exi
gență față de comportarea pe teren 
șl în afara lui. Pentru ca sportivul 
să cunoască gloria sportivă, s-o tră
iască din plin, așa cum îi dau dreptul 
calitățile iul sportive, trebuie să știe 
să renunțe la tot ceea ce îi frînează 
cu siguranță ascensiunea. Nopțile 
pierdute, abuzul de tutun sau alcool, 
hoinăreala și altele îl vor împiedica 
să ajungă un sportiv fruntaș șl, în 
aceiași timp, îl vor rupe de activitatea 
de bază pentru care el se pregătește, 
dezorganizîndu-i viata și șubrezindu-1 
sănătatea. Iată ceea ce trebuie să 
combată antrenorii, iată de ce spor
tivii trebuie să ințeleagă exigența 
acestora.

Tinere handbalist, atlet sau fotba
list ! Fii convins că pentru minunatele 
satisfacții pe care ți Ie oferă gloria 
sportivă nu vei regreta niciodată nici 
unul din micile tale „sacrificii* ! Dar, 
numai așa vei ajunge un mare 
campion 1

Și «cum, iată mai jos amănuntele de 
care aminteam la început și care cre
dem că se cuvine a fi și ele notate.

• Setaverajcle și punctaverajele to
tale ea care Dinamo și Rapid au în
cheiat întrecerea din „G.0.E.”: Dinamo 
(8 întîlniri) — 22:8 (316:273); Ra
pid (6 întîlniri) — 15:10 (323:277).
Aceasta, mai mult pentru uzul iubitori
lor de statistică...

• în finală, cele două echipe au în
scris direct din serviciu 12 puncte: 5 
în cele 4 seturi ale primului meci (Di
namo 3, Rapid 2), 7 în cele 5 seturi 
ale partidei secunde (Dinamo 3, Ra
pid 4 ).

• ...Și au greșit 18 servicii: 9 în 
primul meci (Dinamo 2, Rapid 7), 9 și 
în al doilea (Dinamo tot 2, Rapid tot 7).

Ambele note atrag atenția asupra ca
pitolelor în care considerăm că preocu
parea antrenorilor și echipelor noastre 
trebuie să se accentueze, pentru obți
nerea ameliorărilor corespunzătoare pri
vind atît acuratețea, precizia și efica
citatea serviciilor, cît și în ceea ce pri
vește siguranța la primirea acestora.

• Încheiem acordînd patru mențiuni. 
Și le-au cîștigat, prin exemplara activi
tate prestată, cei patru arbitri asistenți 
de linie ai finalei „C.G.E.” : la primul 
meci Eug. Vintilescu și H. Popovici, 
la al doilea Ov. Georgescu și FI. An- 
ghelescu. Cu atenția lor... fără pauze, 
cu promptitudinea și fermitatea semna
lizărilor lor, au avut și ei o valoroasă 
contribuție la buna desfășurare a recen
tei confruntări Dinamo-Rapid.

CONSTANTIN FAUR

De vineri după-amiază și pînă dumi
nică, orașul Cluj va găzdui finalele cam
pionatului republican de haltere. Prile
jul este excelent pentru ca tinerii noștri 
halterofili să arate dt au progresat în 
ultima vreme, cum au lucrat cu antre
norii lor în cluburi și asociații în ve
derea acestei competiții.

Lupta pe categorii se anunță echili
brată dar, firește, numai acest lucru nu 
ne poate mulțumi. Așteptăm de la TOȚI 
concurenții rezultate BUNE, dar în pri
mul rind de la halterofilii fruntași. In- 
tr-e discuție avută cu antrenorul emerit 
Șt. Petrescu, acesta i-a enumerat : Cat. 
cocoș: Z. Fiat, I. Panait, I. Hortopan, 
V. Rusu. Cat. pană: A. Toma, A. Wag
ner, D. Niculescu, D. Stoica, S. Gabor. 
Cat. ușoară: F, Balaș, 0. Gristescu, A. 
Holzer. Cat. semi-mijlocie: N. Pană, 
G. Cristea, F. Marton, D. Constantinescu, 
St. lavorek. Cat. mijlocie: D. Dolofan, 
Ii. Ca to, M. Cristea. Cat. semigrea: 6. 
Teleman, S. Herghelegiu, Ii. Kotler. Cat. 
grea: Gh Mincu. Este o listă destul 
de lungă... Și ea ar putea fi completată.

întrecerile se desfășoară după urmă
torul program: vineri : categoriile co-

(f) campioane ale Capitalei
întrecerile campionatului de calificare, 

încheiate recent au prilejuit o serie de 
constatări îmbucurătoare, dintre care 
amintim participarea bogată și afirma
rea a numeroase elemente tinere.

La băieți, primul ioc, și cu acesta ca
lificarea în etapa următoare a competi
ției, a revenit echipei Voința (antrenor 
G. Cftiraleu) care, cu un lot omogen și 
bine pregătit, și-a văzut atins scopul ia 
care țintește de cîțiva ani. împletirea 
calităților jucătorilor experimentați cu 
cele ale tinerilor jucători, dotați cu ta
lie înaltă, s-a făcut simțită în special în 
jocurile cu formația Electrificarea care 
s-a dovedit mai puțin pregătită la capi
tolul omogenitate. O frumoasă compor
tare au mai avut șî echipele Universi
tatea, I.C.H.F. și Tnst. Construcții.

în întrecerea fetelor, lupta pentru ocu
parea locului fruntaș, a fost foarte strîn- 
să, fapt ilustrat de altfel și de diferen
țele mici de puncte din clasament. Cîș- 
tigătoarea. Universitatea (antrenor I. Pe- 
truțiu), a fost decisă de-abia după ultima 
etapă. în afara acestei echipe, am mai 
remarcat comportarea baschetbalistelor 
de la Țesătoriile reunite, Inst. Pedagogic 
și Arhitectura.

Și acum, clasamentele finale:

CRISTIAN POPESCU-coresp,

MASCULIN
1. Voința 18 17 1 1404— 924 35
2. Electrificarea 18 16 2 1277—1029 34
3. Universitatea 18 11 7 1181—1067 29
4. I.C.H.F. 18 11 7 971— 909 29
5. Inst» Constr. 18 11 7 1213—1171 29
6. Politehnica 18 8 10 1139—1224 26
7. Proiectantul 18 6 12 930—1161
8. IPROMET 18 4 14 1025—1207
9. I.C.F. 18 3 15 1075—1208 21

10. Medicina 18 3 15 1116—1431 21

FEMININ
1. Universitatea 22 17 5 1034— 774 39
2. Țesătoriile reunite

22 17 5 1148— 887 39
3. Inst pedagogic 22 17 5 1125— 933 38
4. Arhitectura 22 15 7 1098— 873 37
5. Politehnica 22 15 7 908-^680 37
6. inst. Constr. 22 14 8 36
7. I.C.F. 22 12 10 106»~-s 34
8. Medicina 22 12 10 1130— 967 33
9. Rapid 22 7 15 942— 944 28

,10. Aurora 22 3 19 813—1178 24
11. I.S.E. 22 2 20 664—1174 24
12. I.P.G.G. 22 1 21 621—1278 22

Z. Fiat (Steaua) unul dintre favorita 
categoriei cocoș

eoș și pană ; sîmbătă : cat. ușoară semi- 
mijlocie și mijlocie; duminică: cat. 
semigrea, grea și concursul de pregă
tire fizică.

de parașutism s-a reluat
ieri după amiază

(Urmare din pag. 1)

După-amiază cerul s-a limpezit, iar 
vîntul a încetat să mai bată. Deci, 
invitație la întreceri... Ultimul salt (al 
patrulea) din proba de 1 000 m în grup 
a prilejuit victoria echipei noastre mas
culine. Rezultate: Gheorghe Iancu 
0,00 m, Ion Roșu 0,20 m, Ion Negroiu 
2,48 m, Ionel lordănescu 2,24 m. Me
dia „grupului” i 1,23 m — nou record 
republican! (v.r. 1,85 m). Punctajul 
acestui ultim salt: România (băieți) 
950,8 p. România (fete) 855,5 p, Iugo
slavia 660,3 p.

Clasamentul general al probei (conform 
regulamentului F.A.I. s-au luat în con
siderare cele mai bune 3 salturi din 4): 
1. România (băieți) 2660,2 p; 2. Ro
mânia (fete) 2564,7 p. ; 3. Iugoslavia 
2429,2 p.

întrecerile continuă azi cu proba de 
•alt individual de la 1 000 m.

DIN 
JOI 
IN
JOI
Desene 
de Neagu
Rădulescu

Consiliul asociației sportive 
Metalul Tirgoviște nu are de 
mai mulțl ani... fonduri șl 
timp pentru afilierea secției 
de turism și alpinism. (M. 
A V ANU-coresp.).

Inginerul agronom O. Bica a dat dispoziții să se are terenul 
•portiv al asociației Fulgerul Lăschia (raionul Lăpuș, regiunea 
Maramureș) șl tărăgănează acordarea unui alt teren. (L Pop- 

coresp.)

— Să vă arăt eu cum se... acoperă tot terenul I— O mai fi mult pînă la 
București ?
— In ritmul ăsta, cîțiva ani I

In meciul de categoria C 
dintre Soda Ocna Mures •• 
Faianța Sighișoara jucătorii 
de la Faianța, la acordarea 
unei lovituri de la 11 m, s-au 
repezit la arbitrul Gh. Smeu- 
reanu (Km. Vîlcea) șl l-au 
scos din careul de ÎS m. 
(GH. TAVTAN-coresp.)

— Hai la groapa cu furnici— 
C-așa ne purtăm pe aici I



r Vorwârts Berlin a sosit 
cu un numeros lot de internaționali

Școlarii iși desemnează campionii

Marți la ora prîhzului a sosit în Ca
pitală și și-a continuat imediat drumul 
ipre Cluj formația VORWÂRTS BER- 
JN, campioana R.D. Germane la fot- 
>al. care întreprinde un turneu de trei 
jocuri în țara noastră.

în vederea acestui turneu, clu
jul berline? a deplasat o formație re- 
lutabilă, din rîndul căreia se detașează 
unda șui Krampe (29 de ani), record
man al selecționărilor în prima repre- 
:entalivă, în care a susținut 28 de par- 
ide. In ,,clasamentul internaționalilor* 
irmează binecunoscuta extremă dreapta 
'îadhtigall. de 11 ori prezent în prima 
eprezenta’ivă a R.D. Germane. Urmează 
(alinke și Unger, fiecare de cîte 7 
•ri în selecționata A, atacantul Vogt 
de 4 ori), portarul Zulkowski (o dată).

Selecționata divizionară — Valenciennes
2-1 (1-1)

(Urmare din pag, 1)

Dinamo Pitești), care a trecut cu suc- 
es acesț^ examen. Mai puțin „agresiv* 
a Gh^ț|Bk, el a- fost totuși omul care 

„văzut" mai bine, schimbînd deseori 
ocul de pe o aripă pe alta, intercalîn- 
u-se adesea în atac și șutind chiar la 
oartă. Ghergheli a muncit mult, dar 
arcă cu mai puțin randament decît în 
lte meciuri internaționale. Atacul a 
răit îndeosebi prin cele două extreme, 
’îrcălab și Sorin Avram, primul într-o 
ervă deosebită, bun creator și pericu- 
)s întotdeauna în fața porții adverse, 
orin a făcut curse spectaculoase, a 
rimis centrări bune în careul mic, pu- 
înd în dificultate apărarea echipei 
ranceze. Din păcate, nu întotdeauna 
ocul extremelor s-a sincronizat cu cel 
1 înaintașilor centrali, care au dat de 

aceasta un randament mai slab. 
Iridea are meritul de a fi înscris cele 
ouă goluri ale echipei noastre, rod al 
nor splendide acțiuni pe extreme, dar 
u e mai puțin adevărat că a și greșit 
estul de mult, fiind adesea ® frînă în 
cțiunile atacului. Deși era vorba de o 
erîficare, antrenorii l-au menținut pe 
;ren chiar și cînd el s-a accidentat și

RĂSPUNS LA O SCRISOARE...
Zilele trecute, poșta ne-a adus • 

zrisoare din Oradea. Iată-1 continu
ii * «Sînt un vechi susținător ăl e- 
hipei U.T.A. și, ea atare, trăiesc 
ucuria victoriilor și gust din ama
ri înirîngerilot alături de această e- 
htpă. Numai eă în această primăva- 
i am gustat de prea multe ori din 
mărul intrîngerilor. Și, de aceea, 
ii-am pus o întrebare firească; oare 
? se întîmplă cu această formație ? 
Oprima parte a campionatului a 
•ers destul de bine, cu toate că avea 
■ei ași jucători și antrenori ca acum, 
nd comportarea el este mai mult de- 
t slabă. Aș vrea să știu — de aceea 
i și scriu — ce se întîmplă cu această 
ihipă. Dacă știți dv. mai multe, vă 
>g să-mi explicau și mie cauzele 
are au făcut ca formația mea (avo
id să ajungă pe un loa codaș'.
Scrisoarea este semnată s Mircea 

'entia — Oradea.

★

Șl tată-ne duminică după-amiază 
> stadionul .23 August* din Capi
ta. U.T.A. tocmai terminase victo- 
oasă partida sa cu Dinamo Bucu- 
>ști, prima victorie din retur I Solici- 
it să răspundă cititorului nostru, an- 
enorul Nicolae Dumitrescu ne-a 
>us i
.Una din cauzele comportării sla- 

i pe care a avut-o tn acest retur 
irmația antrenată de mine — victo- 
a de azi nu mă scutește de aceas- 
! apreciere — este numărul foarte 
<dus de jucători: doar 151 Faptul 
-a împiedicat să fac o anumită ro- 
iție în folosirea lor, pentru a păstra 
t mai proaspete forțele celor cu 
ate de serviciu mai vechi. In al 
lilea tind, n-am știut să temperez 
■^.momentul oportun autoincrederea 
nagerată a jucătorilor, datorită celor 
l puncte acumulate în prima parte 

campionatului și, mai ales, după 
ictoria obținută cu 2—0 asupra lui 
asas Budapesta. In al treilea rînd, 
cauză a tost ieșirea din formă a 

In plus, fiecare dintre fotbaliștii ger
mani a mai jucat atît în reprezenta
tiva secundă, cît și în cea de tineret sau 
de juniori. Dar iată lotul prezentat de 
antrenorii Lommich și Kassbohm : 
Zulkowski — Kalinke, Unger, Krampe 
— Muller, Kiupel — Nachtigall, Pie
penburg, Vogt, Schutze, Grossheim; 
rezerve: Thiess, Kruck și o serie de 
alți jucători tineri.

Așa cum am mai anunțat, Vorwârts 
Berlin va disputa primul său joc în 
țara noastră joi 26 mai la Clnj, ea 
Universitatea, va mai evolua Ia Craiova 
(29 mai, cu Știința) și își va încheia 
turneul în Capitală, în compania for
mației Progresul, liderul primei serii 
a categoriei B.

era vizibil că nu e în plenitudinea for
țelor sale fizice. Și Badea ni s-a părut 
obosit, sub nivelul ultimelor sile evo
luții.

De asemenea, am fi dorit ca selec
ționata noastră să joace mai combativ, 
cu o idee tactică mai bine conturată. 
Pentru că, prea adesea jucătorii au în
cercat să soluționeze prin acțiuni indi
viduale ceea ce ar fi trebuit realizat 
de întreaga echipă sau de către un com
partiment.

La primul meci internațional impor
tant din acest sezon, cel cu echipa 
R. F. Germane, selecționata țării noas
tre se poate prezenta în condițiuni mai 
bune decît cele dovedite ieri. Antrenorii 
și jucătorii ne pot convinge de •- 
ceasta.

Arbitrul Alexandru Pîrvu (bun) a 
condus următoarele echipe:

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ i 
Ionescu — Popa, Hălmăgeanu, Dan, 
Mocanu — Ghergheli, Dobrin — Pîrcă- 
lab, Dridea, Badea, S. Avram,

VALENCIENNES î Magiera — Mayet 
(min. 55 Guici), Piumî, Provelli, 
Matzki — Makovski, Kocik — Bonnel, 
Quinot, Preseau (min. 45 Gully), Guil- 
lou.

jucătorilor de bază. Este vorba de 
Metcas, Țirlea și Ploruț, dar mai ales 
de ultimii doi, care aveau roiuri Im
portante : Țirlea era unul din golge- 
terii formației (cel de al doilea — 
Jac, a avut și el o scădere a poten
țialului de joa tn aeest retur), iar 
Floruț avea rolul de a ordona jocul. 
Trebuie să adaug la toate acestea și 
faptul că portarii Weichelt șl Coman 
au tăcut uneori greșeli copilărești (In 
partida cu Steagul roșu, Weichelt l-a 
servit „pe tavă' balonul iul Năftănăl- 
lă) sare ne-au costat 4—5 puncte. Și, 
In sfîrșit, eterna problemă: nivelul 
tehnia scăzut. Jucătorii noștri bu

PRONOSPORTUL PREMIILOR MARI
Concursurile Pronosport cu 13 me

ciuri au atribuit premii mari deve
nind săptămînă de săptămînă tot mal 
atractive.

La concursul din 3 aprilie, parti
cipantul PETRE TRAIAN ARDE- 
LEANU, din București și-a înscris 
primul numele pe lista cîștigătorilor 
premiului maxim. L-a urmat partici
pantul ION CRUCERU din Bistrița, 
DUMITRU PETRE din comuna Soldanu 
regiunea București, VIGULA LUDO
VIC din Cluj, GHEORGHE GĂVE
NEA din Rîșnov, GHEORGHE 
CZIMMER din București. Ultimul 
mare cîștigător (la concursul Prono
sport nr. 20 din 15 mai 1966), este 
LUNGU VOICA din București, care 
pe lingă premiul maxim a obtinut și 
un cîștig de categoria a II-a în va
loare de 35 216 lei, totalizînd Ini
moasa sumă de 155 216 lei. De re
marcat faptul că acest premiu a fost 
obținut pe o variantă cu 12 rezultate,

Fotbaliștii Școlii generale

CRAIOVA- Pasionantă și de bun ni
vel tehnic a fost finala școlilor generale. 
S-an intilnit formațiile Șc. generale nr. 
22 și a șc. generale „N. Bălcescu*. 
Desfășurând an joc de calitate, fotba
liștii de la „nr. 22* (antrenor prof. Ma
rian Iureș) au eiștigat cu 5—2 (3—1) 
elasîndu-se astfel pe primul loc și ob- 
tinind dreptul de a participa lâ faza de 
zonă de la Brașov. Punctele învingă
torilor au fost înscrise de Petre Con
stantin (2), Tîberiu Arhip (2) și Cia- 
teză Sahiu. Pentru șc. generală ,N. 
Bălcescu* au înscris cîte un gol elevii 
Dreșcă și Burtea.

In finala școlilor medii, tehnice și 
profesionale s-au intilnit echipele gru
pului școlar construcții și grupului șco
lar energetic. Victoria a revenit con
structorilor i 4—1 (2—1). Învingătorii 
au prestat un joc frumos, aplaudat. E- 
chipa, antrenată de prof. Petre Popa, 
a avut următoarea alcătuire: T omită — 
Bălcescu, Pelcu (Vasile), Beldea, leu 
— Bedelcu, Tone ta — Florea, Rotaru, 
Nicu, Constantin (Bumbu).

V. POPOVICI
și A. DEMETRIAD-coresp.

muncesc suficient in aeeastă direcție 
șt nu trebuie să-i surprindă faptul eă, 
dintre toți, doar Somau (la juniori) 
și Pantea (la tineret) au fost selecțio
nați ta loturile reprezentative.

Toate aceste eauze ar fi putut avea 
o intensitate mai mică și s-ar ti putut 
manifesta mai puțin dacă noi, eei doi 
antrenori, ne-am ti ocupat eu șl mai 
multă atenție de pregătirea fotbaliști
lor pe care-i avem In grijă.

11 mulțumesc susținătorului nostru 
din Oradea pentru dragostea arătată 
echipei și vreau să-t comunic pe a- 
ceastă cale că — sper — U.T-A. nu-1 
va maj dezamăgi de acum ineolo".

la concursul respectiv neexistînd va
riante cu 13 rezultate.

In facsimil — buletinul cu varianta 
cîștigătoare.

Băniei 65223] Paz
Nr 1177299

iu. 22 Craiova după victoria din finală 
Foto : V. Popovici — Craiova

BL CEREȘTI. Stadionul Dinamo a găz
duit finala pe Capitală a campionatului 
școlar de fotbal între echipele Liceului 
nr. 36 (antrenor prof. Ion Sloișor) și a 
Școlii profesionale „23 August" (an
trenor prof. Felix Pascal). Meciul a 
oferit celor prezenti multe faze specta
culoase. Liceenii au cîștigat pe merit 
cu 3—1 (1—0). Au marcat : Negru
(autogol), Tănăsescu și Motoc pentru 
Liceul nr. 36, respectiv Viciu. La sfîr- 
șitul partidei, președintele comisiei oră
șenești de fotbal, Gh. Combi, a înmînat 
premii celor două echipe.

GALAȚI. Competiția școlară de fot
bal a angrenat 36 de echipe. Partidele 
au atras un public numeros care a 
apreciat calitatea multor jocuri lată 
cîteva din rezultatele înregistrate : scoli 
generale: nr. 1—nr. 16 1—1, nr. 23— 
nr. 4 2—0, nr. 25—nr. 3 2—0, nr. 24— 
nr. 2 1—1, nr. 18.—nr. 19 4—1, nr. 
27—nr. 15 1—0, nr. 10—nr. 13 5—0, 
nr. 7—nr. 6 3—1, nr. 23—nr. 16 2—1 ;

ȘTIRI...
AZI, PE TERENUL „TIMPURI 
NOI“: FLACĂRA ROȘIE — DINA.

MO BUCUREȘTI

O interesantă partidă amicală de 
fotbal ie va disputa azi după-amiază, 
cu începere de la ora 17, pe terenul 
«Timpuri noi*, între Flacăra roșie din 
categoria C și formația campioană 
Dinamo București. în deschidere: 
Timpuri noi — AbatoruL

_ȘI FORESTA — CHIMIA SU
CEAVA. LA FĂLTICENI

Azi va avea loc la Fălticeni partida 
Foresta Fălticeni — Chimia Suceava, 
derbiul categoriei C, seria Est amînată 
de duminică 22 maL Jocul va fi con-

PRONOEXPRES
La concursul Pronoexpres nr. 21 

din 25 mai 1966 au fost extrase din 
urnă următoarele numere«

28 16 48 11 24 7
Numere de rezervă i 4 9
Fond de premii i 738.731 lei
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 1 iunie 1966 la București.
LOTO

Premiile întregi șl sferturi la tra
gerea LOTO din 20 mai 19661

Suplimentar lila 72.965 lei șl 1 
a 18.241 lei; suplimentar II i 6 a 
11.768 lei șl 7 a 2.942 lei; categoria 
I î 4 a 14.593 lei și 9 a 3.648 lei; ca
tegoria a II-a i 13 a 4.800 lei șl 24 a 
1.200 lei; categoria a Hl-a i 37 a 
1.870 lei și 47 a 467 lei; categoria a 
IV-a s 44 a 1.471 lei și 72 a 367 IeL- 
categoria a V-a î 117 a 599 lei șl 141 
a 149 lei; categoria a Vl-a i 96 a 697 
lei și 139 a 174 lei; categoria a VlI-a: 
153 a 419 lei și 258 a 104 lei; cate
goria a VIII-a: 168 a 399 lei și 241 
a 99 lei.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport. 

licee și școli profesionale: Liceul nr. 
7—Liceul nr. 6 2—0. Liceul nr. 1 — 
Liceul nr. 2 3—1, Liceul nr. 5 — Șa, 
profesională MIA 4—3. Liceul nr. 3—— 
Șc. prof. MIA 1—0, Liceul nr. 3—Șc. 
prof, ucenici 3—0, Liceul nr. 7—Liceul 
de muzică 2—0.

FL. POPOVICI-coresp.

ORADEA. Echipele școlare partici
pante la „Cupa orașelor reședință de 
regiuni* au fost împărțite în două 
grupe. Tn prima, rezervată școlilor ge
nerale, au participat 18 echipe, iar în 
cea de a doua, licee și școli profesio
nale. au luat parte 12 echipe lată re
ni''.alele înregistrate în semifinalele 
competiției, grupa I : Șc. generală nr. 
11—Șc. generală nr 4 4—0 <2—0), 
Șc. generală de pe lingă Liceul nr. 1 — 
•Șc. generală nr. 9 4—2 (2—0) . grupa 
a H-a: Liceul nr. 5—Liceul nr 3 2—1 
(2—1). Liceul nr. 2—Șc. prof, auto
2— 1 (1—0). Finalele s-au soldat cu
următoarele rezultate : 5c. generală de 
pe lingă liceu] nr. 1 — Șc. generală nr. 11
3— 0 (1-—0), Liceul nr. 2—Liceul nr. 4
1—1 (1—1). Prin tragere la sorți s-a
calificat pentru etapa de zonă ce se va 
desfășura la Cluj, echipa Liceului nr. 2. 
La această etapă, Oradea va mai fi re
prezentată de echipa Șc. generale de 
pe lingă Liceul nr. 1.

ILIE GHIȘA-coresp. reg-

A învins Politehnica
Pe stadionul Politehnica s-a disputat 

de curînd finala campionatului de fotbal 
a centrului universitar București S-au 
întîlnit echipele Institutului politehnic 
și Institutului de științe economice. în 
prima repriză fotbaliștii de la l.S.E. 
reușesc să înscrie două goluri frumos 
lucrate de Lucescu și finalizate de Va- 
silescu și Stanciu. Imediat după relua
re, ambele echipe înscriu cîte un gol 
I.S.E. conduce cu 3—1. în continuare 
polîtehniștii atacă „în valuri* și ega
lează : 3—3. Urmează prelungirile de 
rigoare, în care Dinu și Wetzer aduo 
victoria echipei Institutului politehnic 
cu 5—3.

D. VIȘAN -coresp.

ȘTIRI...
dus de Anton Munich (la centru), D. 
Sîrbu și Al. Paraschiv (la tușă), toți 
din București.

SELECȚIE PENTRU COPII

Clubul Progresul București anunță 
Pe această cale că, începînd de la l 
iunie, pe terenurile Progresul din str. 
dr. Staicovici nr. 42, organizează o 
selecție pentru copiii care vor să în
vețe fotbal, născuți în anii 1950—1956 
inclusiv. Selecția are loc dimineața, 
cu începere de la ora 8 și după- 
amiază, de la ora 16, în zilele de 
marți, miercuri, joi și vineri ale fie
cărei săptămîni. Copiii urmează să se 
prezinte cu echipamentul de sport.

Rezultate din campionatul 
republican de juniori

Electrica Constanța — Metalurgistul 
București 2—0 (2—0), Recolta Cărei— 
Clujeana 2—1, Chimia Făgăraș—Gaz 
metan Mediaș 2—2 (0—1), Grișul Ora
dea—Sătmăreana 11—0 (6—0), Olimpia 
Oradea—Minerul Bihor 1-0 (0-6).
Minerul Anina—Metalul Tr. Severin 
2—2 (2—2), Unirea Dej—Progresul 
Reghin 0—1 (0—0), 8.F.R. Roșiori— 
Dinamo Victoria București 0—1 (0—1), 
Metalul Hunedoara—Electroputere Cra
iova 1—2 (1—1), Oltul Rm. Vîlcea— 
Dinamo Pitești 3—0 (neprezentare). 
Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej—Pe
trolul Moinești 2—2, Forestiera Sighe- 
tul Marmației—Minerul Baia Mare 2—3 
(0—2), Dunărea Giurgiu—Dinamo Bucu
rești 1—1 (1—0), Rulmentul Brașov— 
Oltul Sf. Gheorghe 4-0 (2—0), Trac
torul Brașov—Metrom Brașov 2—2 
(1—1), Minerul Deva—Știința Craiova
1— 9 (I—4), Rapid Mizil—Petrolul 
Ploiești 1—1 (0—0), Vagonul Arad— 
G.F.R. Timișoara 4—2 (3—0), U.T.A— 
G.S.M. Reșița 4—0 (2—0), G.S.M. Si
biu— Faianța Sighișoara 8—0 (3—0), 
Înd. sîrmei G. Turzii—A.S.A. Tg. Mureș
2— 1 (0—0).



Atleți români victorioși peste hotare
Mlhaela Pesieș pe locul I la Miinster

MUNSTER, 25 (Agerpres). La con
cursul atletic desfășurat în noctur
nă la Munster (R.F. Germană) au 
luate parte Mihaela Peneș și Ioana 
Petrescu. Campioana olimpică la a- 
runearea suliței a ieșit învingătoare 
cu 54,05 m în fața atletei vest-ger-

mane Gerhards — 50,06, iar Ioana 
Petrescu s-a clasat pe locul II în 
proba de 200 m plat cu timpul de 
26,0 sec., în urma sprinterei 
Henning (R.F. Germană) care a rea
lizat 25,0 sec.

Constantsa Bloțta învingător la Atena

Trimisul nostru special, H. Naum, transmite:

BERNARD GUYOT (FRANȚA) Șl ECHIPA U.R.S.S. ÎNVINGĂTORI 
IN CEA DE A XIX-A EDIȚIE A „CURSEI PĂCII1*

ATENA, 25 (prin telefon de la co
respondentul nostru). — Pe mai ele sta
dion Panalhinaikos a început marți seara 
o importantă competiție internațională 
de atletism. La întreceri au asistat. în 
prima zi, peste 8000 de spectatori. La 
acest concurs participă și o serie de 
aderi români Marți a evoluat doar 
C-T1N BLOȚIU care a cîștigat lejer 
cursa de 1500 m in 3:58.1 învingîndu-1 
pe atletul grec Gramatikopoulos (4:00.0).

Alte rezultate: 100 m: Nikolaidis 
(Gr ) 10.7; 400 m : Karlfender (RhG)

47,9 ; 5000 m : Mesimertzis (Gr.)
14:46,8: 110 mg: Liani (Italia) 14.3, 
John (RFG) 14,3; lungime: Tonev 
(Bulg.) 7.29: greutate: Sukvon (lug.) 
18.26. Mecconi (It.) 17.50: suliță: Ne
va la (Fini.) 77.41. Paama (Fini.) 73,32; 
ciocan: Papageorgiu (Gr.) 63.89 —
nou record.

ELIE SPORIDIS

N. R. — Rezultatele probelor desfă
șurate miercuri, in nocturna, le vor. pu
blica în numărul nostru de vineri.Turneu! selecționatelor de popice ale R. D. Germane

CLUJ. 25 (prin telefon, de la tri
misa! nostru). Ora tirzie ia care s-a 
încheiat marți noaptea intihnrea mas
culină dintre selecționatele divizio
nare A ale României și R. D. Ger
mane ne_a obligat să răminem dator: 
cititorilor cu o serie de amănunte re
feritoare la frumoasa comportare a 
popicarilor noștri. Le vom relata a- 
cum Mai întîi, iată evoiu’ia scorului 
în această partidă in care jucătorii 
români au realizat trei recorduri : 
C. Forje 984 — Schultze 912 (4). Du
mitru C. Dumitru 932 l; — Seifert 
900. P. Szemany 933 (2) — Wlodka 
952 5), C Rădiilescu 938 (2) — Seyer 
929 ți), I. Micoroiu 1090 f2) — Grohs 
931 (2). C. Vină to ru 1066 — Luther 
941 i3). Cifrele d:n paranteze repre
zintă bilele trase în.-. eel și eie dove
desc superioritatea popicarilor noștri 
ic precizia lansării bilei.

Se curine să subliniem comportarea 
popicarului L Micoroiu care, jucînd ■ 
în penultimul schimb, a corectat re- ■ 
cordul individual (994) stabilit anul ; 
acesta de T. Szemany. realizînd 1000 ' 
p. d Performanta lui a durat însă 
doar 80 de minute, deoarece în uiți- ‘ 
mu schimb al echipei noastre Cristu 
Vînătorn a doborit din 200 de bile 
mixte 1006 popice. Noul record pe 
echipe (5793) întrece cu 170 p pe cel 
vechi.

Miercuri dimineața oaspeții s-au ’ 
deplasat cu autobuzul de Ia Tg. Mureș 
la Cluj, unde, seara, a avut loc în- 
tîlnirea feminină dintre echipa R. D.

Germane și Selecționata divizionară B 
a țârii noastre. In fața unei formații 
cu o debutantă și cîteva tinere, oas- 
perele s-au impus greu : 2555 — 2524 
P- d-

Joi, tot la Cluj, are loc meciul 
masculin dintre Selecționata divizio
nară B a României ți echipa R. D. 
Germane.

TR. IOANIȚESCU

BERLIN, 25 (prin tele
fon ). — Pe stadionul
„Walter LT&richt* din 
Berlin s-a încheiat astăzi 
cea de a XlX-a ediție a 
„Cursei Păcii*6 la capătul 
a 2 400 km. După 15 zile 
de concurs, victori3 a re
venit la individual talen
tatului ciclist francez Ber
nard Guyot. El aduce ast
fel Franței prima victorie 
individuală în „Cursa 
Păcii". Cicliștii francezi au 
cucerit în anul 1949, la 
ediția a Il-a, locul 1 pe 
echipe. Rutierii sovietici 
ocupă pentru a Vll-a oară 
locul I pe echipe.

Cicliștii noștri, în ma
joritate lipsiți de expe
riența acestei mari compe
tiții. au avut o compor
tare modestă. Doi dintre 
ei (Ardeleanu și Ziegler) 
s-au situat în prima jumă
tate a clasamentului general, iar restul 
(Ciumeti, Ciocan și Suciu) în „pluto
nul- doi.

Ultima etapă — a XV-a — disputată

Cicliștii pedalează în pluton compact

Turneul de tenis de la Tallin:
Codin Dumitrescu pe

Ieri au revenit în Capitală tinerii te- 
nisraani români Codin Dumitrescu, 
Viorel Marcu șl Ion Sântei care 
au luat parte la turneul internațional 
de tenis pentru tineret de la Tallin, 
organi7at de federația de specialitate 
din U.R.S.S.. Antrenorul Ion Racoviță 
— care a însorit pe jucători — ne-a 
declarat următoarele:

.Turneul de la Tallin a fost o 
bună ocazie de pregătire pentru ti
nerii noștri jucători, in vederea a- 
propiatelor întreceri ale .Cupei Go
lea*. Totodată, am putut să ne dăm 
seama de valoarea actuală a tinere
tului din țările participante la tur
neu, la Tallin fiind prezenți tenis- 
mani de perspectivă din Bulgaria. 
Cehoslovacia, Polonia, România, Un.

locul trei, la simplu
garia și U.R.S.S. Dintre rezultatele 
noastre, cel mai bun aparține lui 
Codin Dumitrescu care a ocupat lo
cul 3 în întrecerea la simplu mas
culin. Jucătorii români s-au arătat 
în progres față de ultimele lor evo
luții și sper că vor fi în forma cea 
mai bună pentru .Cupa Galea*.

Pe tabelul probei de simplu, G. 
Dumitrescu are învinși pe sovieticii 
Ainen (6—2, 6—2), Axanov (3—6, 
6—4. 6—4) și Opik (8—6, 6—3). In 
semifinală el pierde la maghiarul 
Szoke (1—6, 1—6), care avea să cîș- 
tige competiția, învingîndu-1 în ulti
mul meci pe Novicki (Polonia) cu 
6—0, 6—2. Pentru locul trei: Dumi
trescu — Glotov (U.R.S.S.) 6—1, 6—2.

pe ruta Straussberg—Berlin (42 km. 
contratimp individual) a fost dramatică. 
Primii 40—45 de cicliști plecați în 
cursă (de fapt ultimii, pentru că star
tul s-a dat din 2 în 2 minute, în or
dinea inversă a clasamentului general 
individual) au beneficiat de o vreme 
splendidă, în timp ce fruntașii cursei 
au fost obligați să înfrunte ploaia și 
vîntul. Așa se face că această probă de 
rezistență (foarte importantă în apre
cierea valorii unui ciclist) a fost cîști- 
gată cu un timp excelent de polonezul 
Magiera, aflat pe locul 42 în clasamen
tul general, urmat de Wackstrom — 
locul 77 și Lonardi — locul 70 Etapa 
a adus mari modificări în clasament 
(Megyerdi, Kudra și alții și-au pierdut 
locurile), altădată de neimaginat în 
ultima zi a cursei. Reprezentanții noștri 
Suciu și Ardeleanu au reușit să men
țină un ritm acceptabil. Ardeleanu a 
fost și el defavorizat de vremea capri
cioasă. Clasamentul etapei : 1. Magiera 
(Pol.) 55:54, 2. Wackstrom (Fini.) 
57:32, 3. Lonardi (It.) 57:50, 4. Ben- 
fatto (It.) 58:35, 5. Takacs (Ung.) 
58:42, 6. Butzke (R.D.G.) 59:29, ... 13. 
Guyot 1 h 00:00, ...Suciu 1 h 01:47... 
Ardeleanu lh01:57... Ziegler lh03:03... 
Ciocan lh03:38... Ciumeti lh06:38.

CLASAMENTE GENERALE: indivi
dual — 1. Guyot 57h49:33, 2. Dohlia-

Foto: C.T.K7

kov la 2:39, 3. Peschel la 3:45, 4. an 
Neste la 3:47, 5. Guerra la 4:84, 6. Pe
trov Ia 6:19, 7. Kudra la 6:24, 8. Me
gyerdi la 6:58, 9. Smolik la 7:38, 10. 
Albonetti la 9:05... 30. Ardeleanu la
18:19... 46. Ziegler la 32:44... âj^îu- 
meti la 48:39... 58. Ciocan la
63. Suciu la 11137:58. Echipe: 1.
U.R.S.S. 173h37:I3, 2. Polonia la 00:06, 
3. R. D. Germană la 7:55... 12. România 
la lhl4:05.

Tiriac l-a învins pe Wilson 
la Roland Garros

în cadrul campionatelor internațio
nale de tenis ale Franței, jucătorii 
români au susținut coi jocuri. Ion Ti
riac l-a învins în trei seturi pe cunos
cutul tenisman englez Robert Wilson 
cu 6—3, 6—4, 6—4 ; iar Petre Mărmu- 
reanu a fost întrecut cu 6—2, 6—3, 
6—4 de Clark Graebner, unul din 
cei mai buni jucători americani.

Iată alte rezultate : Fletcher (Aus
tralia) — Gasiorek (Polonia) 6—8, 
6—0, 6—3, 6—4 ; Pintobravo (Chile) —

CORESPONDENȚE SPECIALE PENTRU „SPORTUL POPULAR
Vankatesan (India) 6—4, 6—-1, 6—-4 ; 
Gisbert (Spania) — Yanagi (Japl^^) 
8—6, 6—4, 5—7, 6-2-

PRAGA DUSSELDORF
Meciul de rugbi Cehoslovacia-România 

se dispută intr-un cadru sărbătoresc
Duminică 29 mai rugbiul din Cehoslovacia aniversează 40 de ani. 

Sărbătoarea va culmina cu organizarea de către federația cehoslovacă 
de rugbi a unei ședințe festive, la care au fost invitați multi dintre 
merituoșii activiști în acest domeniu. Iar după-amiaza, pe stadionul 
Dynamo Kobylisy, în cadrul .Cupei Națiunilor', se va desfășura intîl- 
nirea internațională dintre reprezentativele Cehoslovaciei și României.

Mai întîi o scurtă retrospectivă. La început de mai, printre eveni
mentele sportive din Praga s-a numărat și prima întîlnire dintre Ceho
slovacia și Franța, în cadrul aceleiași competiții, la care easpeții au 
prezentat cea mai bună formație a lor, sub conducerea lui Jean PraL 
Desigur, tînăra echipă cehoslovacă, pentru prima oară lipsită de aportul 
maeștrilor emeriti ai sportului Zd. Barchanek, Cerny, Benko, Hrnicek 
și alții, nu putea emite pretenții de-a lungul celor 80 de minute de 
joc. Franța a cîștigat cu 36—12 (16—3), dar a fost condusă pînă în 
minutul 21 cu 3—0 I Jucătorii echipei gazdă au arătat o bună tehnică, 
preocupări tactice moderne și, adăugind calitățile fizice corespunză
toare ale jucătorilor, se poate explica înscrierea a 12 puncte în total, 
lucru meritoriu în fața unei echipe de valoarea Franței. De atlfel, 
„Monsieur Rugby', cum i se mai spune lui Jean Prat, a avut cuvinte 
de laudă pentru adversarii „XV'-lui său, ca și arbitrul belgian Teddy 
Lacroix.

Cum va juca echipa Cehoslovaciei contra românilor ? Antrenorul 
Milan Petros, maestru al sportului, a fost mulțumit de comportarea 
în partida cu Franța și va păstra aceeași idee tactică. Se preconizează 
unele modificări în formație. Echipa probabilă : Vrba; Mager, Farkac, 
Hora, Vrzal; Peterek, Sendler ,• Frydrych, Kriltzner, Topol; Bednar, 
Wallenfels; Kunst, Krejci, Vojkovsky.

Meciul Cehoslovacia — România constituie un mare punct de 
atracție pentru iubitorii de sport din capitala Cehoslovaciei. Jocul 
va fi un reușit punct fina] al sărbătorii rugbiului cehoslovac.

GUSTAV VLK
redactor la „Ceskoslovensky Sport*

Uwe Seeler, Schnellinger și Bruelts in echipa
R. F. Germane pentru jocul cu România

Specialiștii fotbalului vest-german 
acordă un deosebit interes meciului 
dintre reprezentativele R. F. Germane 
și României, de la Lndwigshafen. Jo- 
cnl constituie o etapă importantă 
pentru selecționarea celor 22 de ju
cători din R. F. Germană care vor 
lua drumul spre Anglia. Lotul din 
care va fi formată echipa pentru me
ciul cu România va fi definitivat 
după ce antrenorul federal Helmuth 
Schon se va consulta cu comisia teh
nică a ligii federale. Acest lucru se 
va întîmpla după ultima etapă a 
campionatului R. F. Germane care 
are loc sîmbătă. Desigur, selecția va 
fi condiționată de comportarea jucă
torilor selecționabili în finalul aces
tui campionat. Mai mult ca sigur 
însă că din echipa care va întîlni 
reprezentativa României nu vor lipsi 
jucători cunoscuți, cu o frumoasă 
carte de vizită ca portarul Tilkoicski, 
înaintașii Held și Emmerich (de la 
Borussia Dortmund) și Uive Seeler 
de la S. V. Hamburg.

De cîteva zile au sosit din Italia 
cîțiva jucători vest-germani care ac
tivează în prima categorie a campio
natului italian. Este vorba de cunos- 
cuții internaționali ai reprezentativei 
R. F. Germane fundașul Karl Heinz 
Schnellinger (de la Milan) de ata

cant ii Helmuth Haller (Bologna) și 
Alfred Bruells (Brescia). Antreno
rul federal Helmuth Schon a luat 
imediat legătură cu ei introdueîndu-i 
în lotul celor 26 care se pregătesc 
pentru „C.M.“ Totuși. Haller nu va 
juca în meciul cu România fiind ac
cidentat. fapt pentru care i dat 
o pauză pînă la 15 iunie. Ifi jocul 
de la Ludwigshafen vor lipsi fotba
liștii de la S. V. Meiderich (Kremer) 
și Bayern Munchen (Maier și Be
ckenbauer) pentru că aceste formații 
își dispută finala „Cupei R. F. Ger
mane" la 5 iunie.

Întîlnirea R. F. Germană —Româ
nia de la 1 iunie are loc cu înce
pere de la ora 20.

Iată lotul R. F. Germane aflat în 
prezent în pregătire: PORTARI : 
Tilkowski, Bernard ; FUNDAȘI : 
Hoetges, Piontek, Schnellinger, 
Lutz, Kurbj’uhn, Patzke; MIJLO
CAȘI : Szymaniak, Lorenz. Schulz, 
Paul, Sieloff, Weber, Trimhold ; 
ÎNAINTAȘI : Grabewki, Libuda, 
Bruells, Heiss, Uwe Seeler, Ulsass, 
Held, Overath, Grosser, Ilornig și 
Emmerich.

KURT FUNK
ziarist sportiv

Știri, rezultate
ROMA- — A VIII-a etapă a tu

rului ciclist al Italiei (Rocca di 
Cambio-Neapole, 238 km) a reve
nit rutierului italian Marino Basso 
în 6 h 31:03. Tricoul de lider con
tinuă să fie purtat de spaniolul 
Jimenez, urmat de Rosso la 43 sec. 
și Taccone la 58 sec. Gimondi se 
află Ia 2:55 de lider, iar Anquetil 
la 4:34.

MOSCOVA. — Cea de a XlX-a 
partidă a meciului Petrosian — 
Spasski pentru titlul mondial de 
șah a fost amînată din cauza îm
bolnăvirii lui Petrosian.

VARȘOVIA. Reprezentativa de 
fotbal a Poloniei, care !a începutul 
lunii iunie va întreprinde un tur
neu de trei jocuri în America de 
Sud,, a întîlnit într-un meci de ve
rificare formația italiană Lanerossi 
Vicenza. Fotbaliștii polonezi au ter
minat învingători cu scorul de 
4—1 (3—0) prin punctele marcate 
de Sadek (3) și Kovalik.

LISABONA. „Cupa Portugaliei" 
la fotbal a revenit echipei Braga, 
care în finală a întrecut formația 
Setubal cu scorul de 1—0 (0—Oi.

MOSCOVA. Cu performanța de 
525 kg, halterofilul Viktor An
dreev a cucerit titlul de campion 
unional, dar în absenta foștilor 
campioni luri Vlasov și Leonid 
Jabotinski, care nu au luat parte 
la actuala ediție.

VARȘOVIA. La Varșovia s-a 
desfășurat meciul international de 
atletism dintre selecționatele mas
culine și feminine ale R.S.S. Li
tuaniene și Poloniei. în ambele 
întîlniri victoria a revenit gazde
lor : 110—82 (masculin), 60—56
(feminin). O bună performanță a 
fost realizată în proba de arun
carea greutății cîstigată de polo
nezul Komar cu 19,20 m.
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