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Noi recorduri republicane Meciul de atletism S-a încheiat turneul popicarilor
(de sală) stabilite

de înotătorii reșițenl
într-un concurs de înot desfă

șurat recent la Reșița, tînăra 
Anca Andrei (15 ani) a parcurs 
distanța de 100 m spate în 1:13,7 
— nou record republican (juni
oare II) de sală. Alte rezultate : 
Dorina Mezinca 2:51,5 la 200 m 
mixt — nou rec. republican de 
copii A, Monica Horvath 2:55,7 la 

R?00 m mixt, Monica Strempel
45,3 la 50 m spate — nou rec. re
publican de copii C, Daniela Co- 
roiu 1:22,2 și Ruth Hocher 1:22,9 
la 100 m mixt, Zeno Giurasa 1:05,7 
la 100 m spate. (A. Rudeanu-co- 
resp.).

Cracovia - București
Sîmbătă și duminică va avea 

loc la Cracovia întilnirea dintre 
echipele de atletism masculine și 
feminine ale Bucureștiului și 
coviei. Meciul contează ca 
vanșă a întilnirii desfășurate 
trecut la 
cîștigată

P

București, care 
de 
la

atieții români 
bărbați și Ti—39

Cra- 
re- 

anul 
fost 

cu 
p la

deplasarea printre
E. A. Stoe-

V tori ca
Nic. Mustață, A.

Sa-

făcut
Lia Manoliu, 
Marilena Ciurea,

Concursul international
de talere aruncate din șanț

Ieri pe poligonul de talere 
(șanț) de la Tunari au fost 
prezența toți participanții la 
concursul care începe azi. Tră
gătorii din R. D. Germană, 
alături de cei din Ungaria, 
studiau cu atenție poziția 
standului de tragere, admirau 
instalațiile moderne ale poli-

Trăgătorii noștri, în frunte 
ea Gh. Enache și I. Dumitres- 
eu, »înl într-o formă bună 
(Enache, de pildă, 
la nhimul concurs 
valoros 196 p) și 
aibă © comportare 
pregătirii lor.

Concursul începe

Interviu cu ing.
Petre Cișmigiu, antrenor; 

federal la tir

123—78 
femei.

Au
alții:
nes cu,
Viscopoleanu,
Barabaș, V. Caramihai, Ad. 
mungi, P. Astafei etc.

a obținut 
un foarte 
speră să 

la nivelul

din R. 0. Germană

țărij noa 
favorabil

asi la ora

CLUJ, 26 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). In ultima întîl- 
nire din cadrul turneului susți
nut în țara noastră, reprezen 
va de popice a R.D. 
jucat cu sei 
B a 
fost 
5472.
naru
Seifert 928—901, 
968—887, Kridor 
875, Măndoiu — Beyer $41 
Băiașu — Luther 888—973.

TR IOANIȚESGU

Rezultate Blă- •
— Schultze 846—910. Ivan —

Șucatu — Papp
— Wlaka

O imagine înaintea antrenamentului de ieri. In mijloc 
J. MarscheiderI. Dumitrescu și

DE CE NU... SPR1NTEAZA ATLETISMUL?
— în obiectiv, orașele: Buzău, Rm.

Ne-am propus să continuăm discuția despre stadiul actual 
de dezvoltare și despre perspectivele atletismului în orașele 
„mici", deoarece păstrăm convingerea — confirmată, de altfel, 
de multe exemple — că și aici se pot înregistra performanțe 
de valoare. Bineînțeles, cu condiția ca atletismul să pătrundă 
larg în școli, în toate asociațiile sportive și să se bucure de un 
sprijin corespunzător.

Cîteva popasuri în Buzău.
- Rm Sărat și Focșani — orașe 

e»i posibilități foarte apropiate 
— ne-au prilejuit o constatare 
de ordin general deosebit de îm
bucurătoare : atletismul se află 
în plină cursă a a- 
firmării sale; el nu 
mai este nici pe 
departe „cenușărea
sa" de acum cîțiva 
ani.

în fiecare din cele __  __ ,.
~im intîlnit o preocupare sus

ținută pentru, asigurarea unei 
baze materiale cît mai bune 
pentru desfășurarea activității 
atletice și aceasta arată că, în- 
tr-adevăr, organele și organiza
țiile UGFS au început munca 
așa cum trebuie. La Buzău, de 
exemplu, în afara complexului 
atletic de la frumosul stadion 
din Crîng, au fost amenajate 
gropi de sărituri (școlile gene
rale 1. 2, 5, 8, 10, 11), s-au pro
curat materialele necesare (stîlpi, 
greutăți, discuri etc.) și există 
toate condițiile ca la Școala 
sportivă de elevi să se reali- 

' zeze în scurt timp o serie de 
importante amenajări atletice. 
Cu aceeași pasiune se muncește

în această direcție și la Rm. 
Sărat. Obiectiv principal : ame
najarea pistei de la stadion, 
ceea ce — după părerea teh
nicienilor cu care am stat de 
vorbă —- va „dubla* activitatea 
atletică din oraș. Am vizitat și

PUNCTE DE VEDERE

Sărat, Focșani —
din Buzău — Metalal, Chimia, 
Rapid, Olimpia, Agrotehnica, 
unde se organizează și campio
natul asociației la acest sport. 
Un frumos început de activitate 
competițională »e înregistrează 
și la Rm. Sărat — în asocia
țiile sportive Voința și Steaua 
roșie, ca și la Focșani — Fa
brica Confecția, Voința, Strun
gul. Să facem însă precizarea 
că de continuitate te bucură nu
mai concursurile organizate în 
școli, aceste întreceri acoperind, 
de fapt, aproape total calen
darul competițiilor atletice din 
cele trei orașe. De aceea, atle
tismul din Buzău se confundă

DAN GÎRLEȘTEANU

gonului. Apoi. împreună cu I. 
Dumitrescu, Gh. Florescu. Șt. 
Popovici și ceilalți țintași ro
mâni au efectuat un ușor an
trenament. Dintre participanții 
oaspeți l-am remarcat pe tră
gătorul nr. 1 al R. D. Ger
mane, la această probă, loa
ch im Marscheider. creditat cu 
un rezultat de valoare ridica
tă, 195 p din 200 f*osibile. 
în plus, el deține medalia de 
bronz de la „mondialele* de 
la Cairo, unde din 300 de ta
lere a doborit 294. Intr-o for
mă bună se află și Truben- 
bach, locul III cu 193 t în 
campionatul R. D. Germane. 
Cei doi trăgători unguri, Ba- 
konyi și Ferencz, au ocupat 
locuri fruntașe în campionatul 
Ungariei, astfel că sînt adver- 
Mri valoroși.

8,30. Se dispută proba de 300 
talere (zilnic cite 100 buc.) 
individual.

După întoarcerea trăgăto> 
rilor noștri de la Lisabona, 
unde au participat la cea 
de a X-a ediție a „Cupeil 
țărilor latine și Greciei*, 
ne-am adresat tovarășului;) 
ing. PETRE CIȘMIGIU,. 
antrenor federal, să ne 
relateze unele aspecte de la= 
această importantă compe
tiție.

— In general, se poate spu- 
că și această ediție a în

trecerilor a fost de un bun 
nivel tehnic, ținînd seama de 
condițiile dificile de desfășu
rare a probelor- Țintele Ia pro
bele de pușcă și la pistol li
ber de pildă, se proiectau pe 
un fond deschis, pe o stîncă 
puternic luminată, ceea ce — 
evident — i-a deranjat pe tră
gători. De asemenea manipu
larea siluetelor la pistol viteză 
s-a făcut în mod defectuos.

Țările participante au pre
zentat echipe omogene bine pre
gătite avînd în vedere că sîn- 
tem în preajma „mondialelor". 
O bună impresie au lăsat echi
pele Franței. Spaniei Italiei 
Greciei. Trebuie să subliniem 
că sportivii greci an obținut

(Continuare în pag. a 2-a)
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trei orașe frumosul stadion din Focșani. 
Muncă intensă, atmosferă de 
șantier. în curînd va fi termi
nată reamenajarca pistei (cu 8 
culoare în linie dreaptă) și a 
celor 6 gropi pentru sărituri, a 
celor 2 sectoare pentru greutate 
și a celor două sectoare pentru 
disc. Remarcabilă și inițiativa 
amenajării (complet terminate) 
a gropii cu apă pentru probele 
de obstacole.

Rezultatele acestor preocupări 
(și ale altor acțiuni de dezvol
tare a bazei materiale) s-au re
flectat în evidenta înviorare a 
activității competiționale. Asu
pra acestei aprecieri vom re
veni. Să notăm, acum, faptul 
că atletismul a început să prin
dă în diferite asociații sportive

(Continuare in pag. a 2-a)

participanți la „Turneul de Mai“ de la Belgrad
în vederea participării la com

petiția internațională 
„Turneul ’ 
loc azi, 
Belgrad, 
zentativă _ _ 
nată divizionară masculină 
plecat ieri în capitala Iugoslaviei. 
Iată compunerea celor două e- 
Chipe : REPREZENTATIVA FE
MININA (conducători tehnici — 
Gh. Constantinescu. Gh. Bodescu) 
— Vanea L Van ea II, Ștefan eseu, 
Bogdan, Șorban. Chezan, Rebac,

de volei 
de Mai* care va avea 

mîine și duminică ia 
echipa noastră repre- 
feminină și o selecțio-

" “ au

Fior eseu, Gol osie. Lăzeanu, Va
mo și u ; SELECȚIONATA DIVI
ZIONARA MASCULINA (condu
cători tehnici — S. Mihăilescu. 
Fi. Balaiș) — Corbeanu, Ganciu, 
Co zo ni ei. Poroșnicu, Bin da.
Szocs. Bărbuță, lor ga, Kramer, 
Ozum.

T-a turneul masculin urmează a 
mai lua parte echipele reprezen
tative ale U-R-S.S-, R.D.G. și 
Iugoslavia (A și B), iar la cel fe
minin — echipele naționale ale 
Bulgariei, Ungariei și Iugoslaviei.

“i

LA A. S. FLACĂRA ROȘIE
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Aceasta • concluzia la care a- 
fungi eomparînd activitatea pe 
care asociația sportivă bucureș- 
teană Flacăra roșie o desfășura 
altădată cu cea de acum. Dar, 
să recapitulăm cîteva file din ac
tivitatea sportivă de aid.

1962—1965. Entuziasmul carac
teriza întreaga activitate a asocia
ției. Mai bine de 3 500 de mun
citori ai cunoscutei fabrici de 
încălțăminte erau bucuroși la 
gindul că după orele de muncă, 
cu sprijinul consiliului asociației, 
vor avea prilejul să-și reîmpros
păteze forțele, să se întreacă în 
competiții sportive de masă. Și 
acest lucru s-a realizat. La Fla
căra roșie, cu prilejul campiona
tului asociației sau al spartachia- 
delor, au fost consemnate parti
cipări numeroase și rezultate tot 
mai bune. Mulți tineri pielari 
concurau în fazele raionale sau 
orășenești. Echipa de gimnastică 
a cucerit titlul de campioană ra
ională a spartachiadei de vară. 
Numărul purtătorilor Insignei de 
polisportiv trecuse de 500. La 
campionatul asociației se înregis
trau alte cifre îmbucurătoare: 420 
la haltere, 186 la tir, 320 la șah, 
13 echipe de fotbal. In urma re
zultatelor obținute la spartachiadă 
asociația a primit diploma de o- 
noare a Comitetului orășenesc 
U.T.C. București.

Trecerea de la sportul de masă 
la cel de performanță (e vorba, 
desigur, de primii pași) cunoștea 

Linie mereu ascendentă. Spre

secțiile de fotbal, de volei, hand* 
bal, tir, atletism, haltere se îndrep
tau tot mai multi tineri talentați, 
muncitori sau elevi ai școlii pro* 
fesionale. 320 dintre ei au obți
nut clasificarea sportivă iar din 
rindurile lor au promovat spor
tivi ce au început să 
tot mai mult.

se a firm*

se intim- 
spus, care 

ce se

1966, luna mai. Ce 
plă azi? Sau, mai bine 
este activitatea sportivă 
desfășoară la Flacăra roșie ? Să
consemnăm mai iutii două râs. 
punsuri:

Tov. DOBRE TĂNASE, secre
tarul Comitetului U.T.C. : ,,Z»
prezent, activitatea sportivă est. 
foarte slabă. Nu putem să orga, 
nizăm o competiție. Ne lipsesc

«■hm

materialele. Am lăsat ca treburile 
să meargă de la sine. Lipsa da 
fonduri (ca rezultat al cheltuie
lilor cu echipa de fotbal) a fă
cut ca inactivitatea să cuprindă 
și unele secții pe ramură de sport. 
Se pare că sprijinul Consiliului 
raional Olimpia este ca și inexis
tent1*.

Tov. <3. TOADER, secretarul 
asociației : „Activitatea sportivă 
din asociația noastră este în acest 
an nesatisfăcătoare. Nu vreau sd 
scuz scăderile in munca organs* 
zatorică a consiliului, 
greutăți datorită bazei 
insuficiente. Consiliul

Care vor fi cei 13 campioni?
cadrul finalelor care

(f)» K 1 (f) —K 2
(Continuare în pag.
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SÎMBĂTĂ,

ÎNTRECERILE DE MARE FOND LA CAIAC CANOE

Imaginea
o pledoarie pentru frumusețea probe,or ae cam e - a fost surprinsă defotoreporterul nostru P. ^moșanla anterioare. Cu siguranța ca

programate sîmbătă, ne vor oferi — ca și la caiac — name roase asemenea momente p -

Astăzi — start în finalele campionate
lor republicane de mare fond la caiac- 
canoe ! Pe apele lacului Snagov se în- 
tîlnesc, în cele 7 probe, cei mai valoroși 
fondiști din țară, sportivi de la Con
structorul, Politehnica și S.S.E. Timi
șoara. Olimpia Reșița, Mureșul Tg- 
Mureș, Unio Satu Mare, Rapid și Ancora

Galați, Olimpia, Voința, I.S.E., Dinamo 
și Steaua București.

Competiția se anunță deosebit de 
atractivă, în lupta pentru primele locuri 
— atît la băieți cit și la fete — fiind 
angrenați numeroși fruntași ai caiacu
lui și canoei. Care vor fi cei 13 cam
pioni? îi vom cunoaște după... 110 km

ai întrecerii din
sînt programate, azi și miine, astfel : 
VINERI : ora 9 :

5 000 m
4 — 20 000
2 — 20 000
1 — 20 000
ora 9 : C 2

1 — 20 000 m

LSI * u
liti’' T'v -■



După succesul trăgătorilor 
noștri la LisabonaJ

(Urmare din pag. 1)

acum cele mai bune rezultate din cei 
patru ani de cînd participă la această 
întrecere, locul 3 la pistol viteză ?i 
locul 4 la pistol liber pe echipe.
4

—Ce ne puteti spune despre compor- 
fjrea trăgătorilor români ?
fc,
S' —Reprezentanții noștri și-au înde- 
£nit obiectivele propuse, adică au 

tigat competiția și 10 trofee. Ei au 
feerii locul I la toate probele pe e- 
țebipe iar Ia individual au obținut vic
toria în 5 din cele 7 probe. De 
Altfel ziarul „Diario popular" din 
lagabona, elogiază rezultatele români
lor, intr-un articol care poartă urmă
torul titlu: „România a învins: în 
toate probele în cea de a X-a ediție 
* „Cupei țărilor latine și Greciei”.

Rezultatele noastre pot fi conside
rate ca bune. Trebuie spus, in spe
cial, că omogenitatea echipelor la 
probele de pistol liber, pistol viteză 
și pușcă culcat s-a îmbunătățit. Indivi
dual pot fi menționați pentrn rezul
tatele obținute trăgătorii Giușcă, San
dor. Dumitriu. Ataoasiu. Roșea, Bratu 
și Vasilescu ultimul pentru proba de 
armă liberă calibru redus 40 focuri 
poziția în picioare.

-— Care este explioația rezultatului- 
lui Tripșa ?

— Cifra obținută de Tripșa la 
pistol viteză — 574 p—o consider an 
accident. Sînt convins că ea nu va 
influența pregătirea și comportarea lui 
viitoare. EI a ratat un foc în prima 
serie de 4 secunde din manșa I dato
rită sistemului defectuos de mane
vrare a instalației.

NIVEL TEHNIC REMARCABIL ÎN FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE
I

Noii campioni de box ai țării și-au 
pus, probabil, în vitrina cu trofee, tri
courile, centurile și medaliile cucerite 
sîmbătâ seara, în pasionanta reuniune 
finală. Despre această gală, despre 
unele meciuri, iubitorii boxului vor 
vorbi, desigur, încă multe zile. Lucru 
firesc I Cum pot fi uitate oare parti
dele dintre Gîju și Puiu, Dumitrescu— 
Mihalic, Buzuliuc — Crudu, al căror 
dinamism a ținut pe amatorii de box 
cu— sufletul la gură ? Ar fi însă ne- 
just dacă am privi campionatele 
republicane numai prin prisma fi
nalelor. Ne amintim că și în etapa 
de zonă, ca și în primele două semi
finale ale turneului de săptămîna 
trecută, am asistat la multe partide 
atractive, disputate într-un ritm sus
ținut. Se poate spune că, în ansamblu 
confruntarea celor aproape 400 de 
pugilîști (începută în luna ianuarie) 
pentru cucerirea titlurilor s-a ridicat 
la> un nivel bun.

Nu ne propunem să abordăm aces
te concluzii numai în superlative, 
dar nici nu putem să trecem cu ve
derea faptul că (și aici ne referim 
numai la-turneul final) cea mai mare 
parte dintre partide- s-au ridicat, 
după cum remarca și arbitrul polonez 
Fedorawicz, la un nivel tehnic foarte 
bun. La rîndul său, arbitrul Cerno- 
nenko (U.R.S.S.) era de părere că 
„fata de trecutul apropiat, se obser
vă o evidentă îmbunătățire a stilu
lui de luptă a majorității boxerilor, 
că aceștia gîndesc mai mult asupra 
acțiunilor pe care le întreprind'.

Turneul final a demonstrat că ridi
carea valorii boxului din țara noas
tră este condiționată de împletirea 
celor doi factori ai antrenamentului: 
pregătirea fizică (care creează posi
bilitatea practicării unui box com
bativ) și cea tehnică. Una fără cea
laltă nu va putea asigura un pro
gres sigur și rapid. Este îmbucură
tor faptul că cei 41 de finaliști au 
demonstrat — cu unele excepții — 
că au înțeles care este... secretul 
marilor succese ! C-tin Ciucă

Schimb de directe între Gîju (stingă) și Puiu

Foto: A. Neagu

cunoscută a adăugat și splendide lo
vituri de ripostă, o pregătire fizică 
și tactică dintre cele mai bune, fapt 
care l-a ajutat să triumfe — pentru 
prima oară — In finale. Dintre ceilalți 
campioni care au arătat remarcabile 
cunoștințe tehnice s-au impus C-tin 
Buzuliuc, Vasile Anioniu (care ar putea 
evolua mai în largul său la catego
ria ușoară), Gh. Chivăr, Ion Monea 
și Vasile Mariufan. Nu ne-a convins 
însă dinamovistul Ion Covaci, care-și 
bazează acțiunile exclusiv pe forță. 
Fără însușirea unor procedee teh
nice acesta nu va putea deveni un 
boxer complet. Campionul semimij- 
lociilor, tînărul Constantin Ghifă este 
dotat cu o bună pregătire morală, 
cu curaj. El va trebui să muncească 
însă și mai mult pentru cizelarea 
unor procedee de atac și de-apărare.

Spre deosebire de alte ediții ale 
campionatelor, de data aceasta arbi

trajele nu au fost — decît rareori — 
în contradicție cu cele petrecute în 
ring. Au fost unele decizii discutabile 
(nici nu se putea altfel, dacă ținem 
seama că s-au disputat 31 de me
ciuri și unele din ele au avut „so
siri* strînse), dar erorile flagrante — 
spre satisfacția unanimă — au lipsit. 
Ca o remarcă specială, consemnăm 
faptul că lupta „corp la corp' a fost 
la înălțime. Aceasta, datorită arbi
trajelor mai... elastice, care au per
mis lupta liberă, dar în limitele re
gulamentului. Desigur că va trebui 
perseverat pe acest drum, dar vor 
trebui sancționate mai prompt lovi
turile cu mănușa deschisă, cu ante
brațele, cu capul, ca și eschivele 
defectuoase. Pentru că, la urma ur
mei, a lăsa lupta mai liberă nu în
seamnă a tolera abaterile de la re
gulament...

R. CALArAȘANU |

DE LA START
LA SOSIRE

• La ClMPULUNG a avut loc 
etapa regională a campionatelor 
școlare. Cu acest prilej au fost rea
lizate două recorduri de seniori ale 
regiunii Argeș și încă unul egalat. 
Cîteva rezultate : JUNIORI I : 
100 m : G. Ștefănescu 10,9 — rec. 
reg. ; 200 m : I. Borcănescu 22,8 — 
rec. reg. ; 400 m : Ștefănescu 51,0 ; 
110 mg: I. Stan (Rm. Vîlcea) 15,5; 
înălțime: S. Kap (Rm. V.) 1,81; 
ciocan : N. Mosteanu 48,15 ; JU
NIORI II : 80 m : C. Zuică 9,4 ; 
300 m: G. Barbu 38,1 ; înălțime! 
P. Smadea 1,70; greutate: V. Stoi- 
cescu 13,00 ; JUNIOARE I : 100 m ! 
V. Dinu 12,3 ; 200 m : V. Dinu 25,7 ; 
80 mg : S. Nedelcu 11,9 ; greutate :
O. Jinga 12,02 ; disc: M. Vasilescu
36,70 ; JUNIOARE II : 60 m: M.
Miloșoiu 7,8 — rec. reg. egalat; 
500 m : E. Ungureanu (Rm. V.) 
1:23,9; greutate: El. Bîrzache 11,57.

• La CLUJ se acordă o atenție 
deosebită atragerii copiilor în ac
tivitatea atletică. în acest sens Cer
cul pedagogie al profesorilor de ed. 
fizică a organizat o serie de con
cursuri de selecție pentru elevii 
claselor a V-a și a VI-a. Au par
ticipat cîteva sute de copii, mulțî 
dintre ei veritabile talente (prof. '
P. NAGHI).

• în cadrul campionatelor repu
blicane de atletism (raionul 23 Au
gust) desfășurate în București cel 
mai bun rezultat a fost obținut de 
către juniorul MILLO LING (Viito
rul) în vîrstă de numai 16 ani (antre
nor prof. Liviu Preda) care a 'Eew=?^’ 
șit o performanță excelentă la să
ritura în lungime : 6,80 m, la nu
mai 3 cm de recordul republican 
pentru juniorii de cat. Il-a. Alte 
rezultate : BĂRBAȚI : 110 mg : F. 
Drăguleț 15,6 ; ciocan: D. Ionescu 
48,18 ; disc: M. Rădulescu 40,14 
(HC V. Sălăgean 52,36) ; FEMEI : 
100 m. E. Nourescu 12,2 ; A. Pe
trescu 12,4 ; S. Anghelescu 12,5 ; 
500 m; F. Grigorescu 1:22.1; greu
tate : T. Mănăilescu 10,47.

— Unde se vor ține edițiile viitoa
re ale competiției ?

— Ediția de anul viitor a „Cupei 
țărilor latine și Greciei' va avea Ioc, 
în mai, la Atena iar cea din 1968 în 
Spania-

în încheierea discuției noastre an
trenorul federal P. Cișmigiu, a ținut 
să ne spună că întrecerile s-au des
fășurat într-o atmosferă de sportivi
tate. Românii au fost în centrul aten
ției participanților, trăgători din Ita
lia, Franța, Spania și alte țări cerîn- 
du-le îndrumări și sfaturi tehnice-

(t. r.) :

DE CE NU... SPRINTEAZĂ ATLETISMUL?
ll mare din pag. 1)

cu activitatea desfășurată la Școala 
sportivă de elevi, la Rm. Sărat, cu 
activitatea atletică de la liceul „Ște
fan cel Mare" sau, la Focșani, cu 
ceea ce se face la liceul „Unirea*.

Așa am început să aflăm și cau
zele pentru care atletismul bu a— 
sprintat la nivelul posibilităților și 
al cerințelor actuale în cele trei orașe 
cuprinse în itinerarinl nostru. Multe 
rămîneri în urmă pornesc de la fap
tul că atletismul se bizuie încă nu
mai pe cîțiva oameni entuziaști. La 
Buzău ni s-a vorbit cu multă căl
dură despre activitatea prof. Gică 
Tudorie de la Școala sportivă de elevi 
și am avut prilejul să ne convin
gem că aici se muncește, într-ade- 
yăr, cu pasiune și pricepere. Dar, la 
Buzău sînt 11 școli generale, două 
licee, o școală pedagogică, două școli 
profesionale și două școli tehnice. De 
ce numai un profesor poate fi evi
dențiat ? De ce, de exemplu, profe
sorii Mircea Dorobanțu, Ioana Cos
te» și Ion Marin — CU SPECIALI
ZARE ATLETISM — nu pun umărul 
cu nădejde la progresul acestui sport?

Am continuat discuția despre prie
tenii atletismului și despre.., indife
renți. La Rm. Sărat, în toate discu
țiile purtate despre atletism revenea 
numele prof. George Ștefănescu și nu 
prea erau... amintite altele. La Foc
șani, atletismul se identifică, în mare 
măsură, cu activitatea entuziastă a 
prof. Ovidiu Gavrilă, care răspunde 
de atletism la liceul „Unirea", la 
Centrul de inițiere și pregătire și este 
președintele comisiei orășenești...

Toată prețuirea și admirația pen

de pildă — este un boxer care pe 
lingă arsenalul procedeelor tehnice, 
dispune și de multe resurse fizice, 
care-1 ajută să dețină inițiativa în 
permanență. S-a spus multă vreme 
despre Nicolae Gîju că este un bo
xer tehnic, dar lipsit de combativi
tate și chiar de forță. In finală, Gîju 
a infirmat aceste păreri și a găsit 
nebănuite resurse de a prelua total 
inițiativa. Și, să ne gîndim că 
'Gîju a boxat cu Nicolae Puiu, un 
puncher recunoscut 1

Ca și Gîju, Mihai Dumitrescu a 
avut în față un adversar de va
loare (Mihalic). Cu toate acestea Du
mitrescu a dovedit că la tehnica sa

tru acești oameni care iubesc stadio
nul, care dăruiesc atletismului — cu 
pasiune — toată priceperea lor. Ce-ar 
fi dacă aceste eforturi singulare s-ar 
multiplica într-o acțiune colectivă a 
tuturor celor care cunosc și, de fapt, 
RĂSPUND de dezvoltarea atletismu
lui ? Fără îndoială că succesele de 
pînă acum și-ar afla o considerabilă 
ridicare la putere. Atunci n-ar mai 
fi zeci de asociații sportive în care i 
nu se practică atletismul. Nu ar mai | 
fi multe școli în care să nu existe i 
nici o amenajare pentru atletism. Nu • 
s-ar organiza numai concursuri de : 
copii și elevi (și acestea foarte rare 
acum). Și poate că în aceste orașe 
cu multe posibilități va apare măcar 
un atlet de categoria I (rezultatele ! 
multor juniori ne îndreptățesc să ere- I 
dem că în ceea ce privește valoarea i 
performanțelor se poate năzui chiar [ 
la mai mult 1). Spuneam că, după ! 
părerea noastră, este nevoie — în pri
mul rînd — de o schimbare de ati
tudine, de o înțelegere mai mare a 
sarcinilor ce revin celor chemați să 
contribuie la dezvoltarea atletismu
lui. Dar, ar mai fi ceva. Este nece
sar ca organele și organizațiile UCFS 
din cele trei orașe să se ocupe mai 
mult de popularizarea acestui sport, 
de inițierea unei susținute acțiuni pen
tru realizarea cit mai multor ame
najări simple pentru atletism, de îm
bogățirea calendarului sportiv oficial 
cu competiții locale, de pregătirea 
unui număr corespunzător de instruc
tori și arbitri.

Credem că astfel va veni și mult 
așteptatul... sprint care să aducă atle
tismului din Buzău, Rm. Sărat și Foc
șani satisfacții și performanțe,

S-au încheiat semifinalele
campionatului republican pe echipe

In fiecare dintre cele patru grupe 
semifinale s-a dat o luptă dîrză, cu 
mult mai echilibrată ca în anii trecuți. 
Astfel, în grupele de la București și 
Timișoara numai ultimele runde au 
putut decide echipele deținătoare ale 
primelor două locuri, care se califică 
pentru finala competiției.

Oferim astăzi cititorilor rezultatele 
din trei semifinale ale întrecerii echi
pelor noastre.

SPARTAC ȘI UNIVERSITATEA 
CALIFICATE LA BUCUREȘTI

In semifinala disputată în Capitală 
n-au avut loc surprize, cu excepția 
prezenței pe ultimul loc a echipei Au
torapid Craiova. S-au calificat echi
pele pornite ca favorite în întrecere. 
Totuși diferența mică pe punctaj care 
separă primele clasate ne duce la con
cluzia că a fost o grupă foarte omo
genă. Iată rezultatele, pe runde : I — 
Spartac București — CFR Brașov 

în trecere prin regiunea Banat, puteți vizita:

— Băile Herculane cu împrejurimile (Dunărea, în re

giunea Porțile de Fier, insula Ada-Kaleh și Munții 

Cernei), unde aveți asigurate condiții de cazare Ia 

hotelul .Cerna" care dispune de un elegant res

taurant și bar de noapte.

— Restaurantul și grădina „Mureșul” din Arad, bd. 

Republicii nr. 78.

— Campingul din orașul Timișoara, amplasat intr-un 

loc pitoresc (Pădurea verde, ștrand, terenuri spor

tive) în Calea Dorobanților.

31/,—2’/2, Universitatea București — 
Autorapid Craiova 4—2 ; II — Spar
tac — Autorapid 5—1, Unirea SPRB—- 
CFR 3>/2—21/, ; III — Unirea — Au
torapid 5—1, Spartac — Universitatea 
4—2 ; IV — Universitatea — Unirea 
4—2, CFR — Autorapid 4—2 ; V — 
Universitatea — CFR 4—2, Spartac — 
Unirea 3>/2—2*/2- Clasamentul : Spar
tac Buc. 16, Universitatea Buc. 14, 
Unirea SPRB 13, CFR Brașov 11, Au
torapid Craiova 6.

CRIȘUL ORADEA ELIMINATĂ

Foarte deschisă a fost disputa din 
semifinala de la Timișoara — după 
cum ne transmite corespondentul nos
tru P. Arcan. Aici s-au clasat pe pri
mele două locuri, la egalitate de 
puncte, echipele Banca de Investiții 
București și Medicina Timișoara, am
bele cu 16>/2 p. Urmează : Crișul Ora
dea 14‘/2, Metalul Hunedoara 8, Elec
trica Pitești 4>/2. Decisive au fost ulti

mele două runde, în care Crișul a 
fost ținut cu 3—3 de Medicina și apoi 
n-a putut „marca" decît 4—2 la pi- 
teșteni. De notat că orădenii au t.er- 
mint egal și cu Banca de Investiții, 
astfel că pentru calificarea-celor două 
echipe, au contat scorurile mai ridicate 
obținute în fața celorlalte finaliste.

ÎNTRECERI DE BUN NIVEL 
LA GALAȚI

Aici s-au calificat Petrolul (16>/2 p.) 
și Constructorul (16), în clasament ur- 
mînd ISCAS Constanța 13, Sănătatea 
Bacău 9*/z, Voința Focșani 5. In „meci- 
vedetă" Petrolul a întrecut Construc
torul cu 3>/2—21/,. întrecerile s-au si
tuat Ia un bun nivel tehnic — sem
nalează corespondentul nostru T. Sl- 
riopol. Cele mai bune rezultate indivi
duale au fost obținute de Alexandra 
Nicolau și C. Partos, care au cîștigat 
toate partidele susținute.

Turiști - excursioniști!



Aud că sint... lupte 
a Hunedoara. Intru 
ntr-o armură medie- 
'ală și fug la gară, 
lici, încalec pe ar- 
tiăsarul accelerat și 
'.upă o noapte petre- 
ută in febra nerăb- 
ării ajung la Hune- 
loara. Se lăsase 
eața. A fost o ade- 
'ărată minune c-am 
limerit Castelul Hu- 
iazilor, mai ales că 
it ase m să-mi ridic 
iziera. Acolo insă, 
ici urmă de lupte, 
ira duminică și pace, 
'ad, obosit și decep. 
ionat, pe un bolovan. 
1 voce mă trezește 
a realitate :

— Tinere cavaler ! 
3e-ți plac luptele, dă 
uga la sala nouă de 
iport. Ai noștri îi în- 
runtă pe gălățeni și 
aureșerii.
pornesc in galop. 
9>apt mai mult pe 
as (cai de închiriat 
u găsești în Hune- 
oaraj și ajung in fa!a 
etății, ia sala nouă 
e sport. Rămin uluit, 
lături de numeroșii 
ocaziei. ta fata 
oastră se află zidul 
e carton presat ce 
nprejmuiește mindra 
fâdire. Singura in

trare e 
strășnicie 
paznici 'de 
frunte cu

păzită cu 
de zece 

noapte, in 
comandan

tul lor de zi. Vă jur 
pe onoarea neprihă
nită de cavaler că nu
aveau arcuri cu să
geți, nici halebarde. 
Cu toate acestea, nu 
era chip să pătrunzi 
în sală. Unul din ase-

„Nici 
pasărea 
cerului!"™

diatori mai guraliv, 
înarmat și însoțit de 
cinci lei, anume pre
gătiți pentru cumpă
rarea unui bilet, a 
runcă o vorbă, ară- 
tind spre mine:

— Să încerce 
dinsul, că-i in armurâl 

încerc un asalt. Cei 
de după metereze mă 
resping cu un... potop 
de vorbe. Eram să 
leșin, cînd, deschiz.in-

du-se puțin ușa sălii 
de sport, am auzit 
zgomot, bușituri, flu
ierături. Ce mai în
colo și-ncoace. Se 
dădeau lupte serioase. 
Cine a fost mai tare 
nu știu.

Asediul asupra sălii 
de sport a durat 
vreme îndelungată. 
Rîndurile noastre, 
insă, s-au rărit trep
tat. Primii care au 
plecat au fost cei, 
chipurile, cu copii. 
Apoi, tinerii insurați, 
pină cînd m-am trezit 
singur cu cei unspre
zece de după mete
reze. Profit deci de 
inferioritate numerică 
și-i rog să mă lase 
în cetatea sportului. 
Zice mai marele lor: 
.Nu intră nici pasă
rea cerului, dar picior 
de om ! Vreți să tul
burați luptele ?'

Așa că, la prima 
etapă a campionatu
lui republican de 
lupte pe echipe des
fășurat la Hunedoara 
n-a asistat nici un 
spectator I

M-am reîntors de 
la Hunedoara iară să 
pătrund in noua sală 
de sport, fără să™ 
lupt I Armura mi-a 
moștenit-o președin
tele asociat iei spor
tive Constructorul 
din localitate. Are ce 
face cu ea l Să se 
apere — dacă o să 
poată — de ciiticile 
celor care și-au pier
dut degeaba o zi de 
duminică...

TIBERIU BAN

notă DE CE ASA?
»

La recenta etapă orășenească a campionatului republican de 
jale libere — juniori, desfășurată în sala Giulești, tinerii concu- 
B*i au îăcut totul pentru ca întrecerile lor să placă: risipă de 
hergie, dîrzenie, combativitate etc. Cu toate acestea, strădaniile 
Ir au fost desconsiderate. Arbitrii P. Vatrici, V. Popescu, Al. Ruji, 
. Trandafir, V. Constantinescu și Gh. Marinescu s-au prezentat 
I mesele din jurul celor două saltele așa cum au coborit din 
amvaie, autobuze sau troleibuze. Excepție au făcut cei doi arbitri 
p la Rapid : V. Pătrașcu și D. Hîtru. Cronometrele, atit de impor- 
Inte în astfel de competiții, cînd sînt suficiente doar citeva secunde 
pntru a schimba rezultatul unei partide, au fost înlocuite cu 
tasuri obișnuite de mină. Nici vorbă de folosirea stației de am- 
lificare...

Ar mai putea fi adăugate și alte minusuri care au făcut ca 
hertt 'Sportivi să simtă din plin desconsiderația organizatorilor, 
emisia orășenească de lupte.

Și cînd te gîndești că aproape toți arbitrii citați mai sus fac 
arte din această comisie...

V. ȚIRLI-coresp.

PRONOSPORT
intisețea concursului Pronosport 
în apariția „surprizelor44, ceea ee 
a pasionații lui participanți să 
adevărați îndrăgostiți ai acestui 

Lde joc. Or, cu mici excepții, 
„urile din ultima vreme au oferit 
: surprize și deci numeroase sa-

lista frumoaselor premii este de- 
eschisă, fiecare jucător la Prono- 
speră și are posibilitatea să de- 
oscsorul unui premiu important, 
stă posibilitate o oferă și con- 
de duminică 29 mai, care cu- 

jinele dintre cele mai echilibrate 
;ae fotbal din țara noastră și 
mpionatul italian.
mai bine să facem o scurtă tre- 

i revistă a celor 13 meciuri cu- 
în programul acestui concurs: 

Poiana Cîmpina Dinamo Bacău. 
i băcăuanii, practic nu mai au 
e la locul I, iar Poiana are ne- 
: puncte pentru a se pune la adă- 
e acordăm gazdelor prima șansă. 
'rogresul Brăila—Dinamo Victoria. 
le ambiția manifestată în ultima 
Dinamo Victoria poate furniza o 

ă.
(letalul Tirgoviște—Știința Bucu- 
itiința are nevoie de puncte pen- 
îfie44, iar Metalul pentru a scăpa 
nă. Gazdele vor forța, desigur,

Recolta Cărei—ASA Tg. Mureș. 
ticul este 1, X.
laz metan Mediaș—Minerul Baia 
Cele mai indicate pronosticuri:

Minerul Lupeni—Clu jeana Cluj. 
1 este în „zonă44, fapt care ne 
e de alte argumente.
7agonul Arad—Ind. sîrmei. Va- 
are posibilitatea să recupereze

cele două puncte care o despart de Jiul 
și Minerul B. Mare (aflate pe locul I 
și 11).

8) A. S, Cugir—C.S.M. Sibiu. Pro
nostic 1, X.

9) Arieșul Turda—Jiul Petrila. Din 
nou o pretendentă la locul I și una care 
luptă pentru a scăpa de retrogradare. 
Pronostic 1, X.

10) Messina—Catanzaro. Un derbi 
al sudului. Pronostic 1, X.

11) Monza—Lecco. Avantaj pentru 
gazde, dublat de un X.

12) Novara—Genoa. Novara ne-a o- 
bișnuit cu meciurile nule. Nu poate lipsi 
însă 2.

13) Pro Patria—Palermo. Pronostic 1. 
Tragerea Loto de azi are loc la Huși.

Rubrică redactată de Administrația 
de Stat Loto-Pronosport.

LA ZI
SÎMBĂTĂ, PE STADIONUL 

GIULEȘTI PROGRESUL — OȚELUL 
GALAȚI

Meciul din cadrul seriei I a catego
riei B, Progresul București—Oțelul 
Galați se dispută sîmbătă pc stadionul 
Giulești la ora 17,15.

IN MECI RESTANȚĂ. 
FORESTA FĂLTICENI — CHIMIA 

SUCEAVA 2—3 (2—4»

FĂLTICENI, 26 (prin telefon). — A 
fost un joc viu disputat și de bun 
nivel tehnic. Echipele și-au împărțit 
perioadele de dominare, iar evoluția sco
rului a făcut ca partida să fie și mai 
interesantă. Mai insistenți spre sfîrși- 
tul partidei, oaspeții au obținut « vic
torie meritată. Au marcat : Asiminoaie 
(mia. 60), Nedelcu (min. 61 — auto
gol) și Tudor (min. 87) pentru Chi
mia, Nae (min. 23) și .Morarii (min. 
25) pentru Fores ta.

A arbitrat bine Anton Munich (Buc.). '

NEGRU LAZÂR - coresp.

SIMPOZION LA CRAIOVA
Zilele trecute, la Craiova, a avut loc 

un interesant simpozion pe teme fotba- ; 
listice la care au participat arbitrii și 
antrenorii din regiunea Oltenia, organi
zat de Consiliul regional UCFS. A fost 
expus referatul ^Problemele arbitraju
lui” prezentat de Octavian Comșa, pre
ședintele colegiului regional de arbitri. 
A urmat o lecție practică de antrena
ment susținută de antrenorul formației 

i Știința Craiova, prof. D. Teodorescu. 
j Ultimul... punct al simpozionului : un 

meci între selecționata arbitrilor ji cea 
a antrenorilor. Rezultatul : 1—1.

Universitatea Cluj-Vorwărts Berlin 0-3 (0-1)!
CLUJ, 26 (prin telefon, de la tri

misul nostru). — Mare deziluzie 
pentru clujeni: Universitatea — Vor- 
wârts Berlin 0—3! Cei aproape 
20 000 de spectatori au plecat azi 
plouați și la propriu și la figurat de 
pe stadionul din parcul orașului. Pe 
de o parte, pentru că a plouat to
rențial, tot timpul, iar pe de alta, 
pentru că Gaboraș a fost nevoit să 
scoată de trei ori mingea din poartă. 
Este o infrîngere ale cărei cauze tre
buie căutate nu atit în superioritatea 
manifestată de oaspeți, cit in jocul 
sub orice critică (delăsător, lipsit de 
nerv) al clujenilor.

Universitatea a abordat cu o inad
misibilă ușurință acest med, deși știa 
că intilnește o echipă campioană, cu 
numeroși componenți ai reprezentati
vei R. D. Germane. Studenților le-a 
lipsit elanul și — din cite ni s-a 
părut — dorința de a învinge. Așa 
se explică faptul că poarta echipei 
adverse a fost foarte puțin pericli
tată. In tot meciul am notat doar 
două ocazii mari ale qazdelor, ratate 
de Sabo și Ivansuc. Primul a tras în 
portar, iar al doilea a șutat alături 
dintr-o situație extrem de favorabilă. 
In rest nu le-a reușit nimic. De ce ? 
Pentru că înaintarea, in frunte cu 
Ivansuc și Marcu. a fost inexistentă. 
La rîndul ei apărarea a comis gre
șeli flagrante la toate cele trei qo- 
luri: la primul, Szoke și Pexa 1-au 
lăsat liber pe Piepenburg imin. 41b 
la al doilea, aceiași atacant, complet

demarcat, a făcut o cursă de la cen
trul terenului si a înscris nestinqherit 
(min. 56); iar la al treilea, Grossheim 
a primit o pasă de la Anca (!) și a 
pecetluit scorul (min. 72).

Oaspeții au jucat un fotbal modern, 
avind în internaționalii Nachtigal, 
Krampe și Zulkowski șl în tinerii 
Piepenburg și Grossheim jucători de 
certă valoare. In al doilea meci al 
turneului, Vorwârts va evolua du
minică la Craiova, în compania 
Științei.

A condus mulțumitor arbitrul A. 
Pop — Oradea.

UNIVERSITATEA CLUJ: Gaboraș 
— Szoke, Pexa, Anca, Cîmpeanu 
(min. 78 Al. Vaslle) — Mustățea, 
Neșu (min. 78 Oprea) — Marcu, 
Ivansuc (min. 62 Tarcu), Bretan, 
Sabo.

VOR WARTS: Zulkowski -— Ka- 
linke, Unger, Kiupel, Krampe — 
Muller, Wruck — Nachtigal, Piepen^ 
burg. Vogi. Grossheim.

ION OCHSENFELD

P. S. La începutul jocului am <*- 
sistat la un moment emoționant. Fot
baliștii clujeni și-au luat rămas bun 
de la dr. Traian Georgescu și de la 
loan Sudu, retrași din activitatea 
fotbalistică după 12 ani de activitate 
în cadrul clubului. Păcat că azi co
legii lor mai tineri care au preluat 
ștafeta nu s-au situat la înălțimea 
evenimentului. Poate pe viitor...

Echipa Școlii generale nr. 95 ciștigătoare a campionatului școlar 
de fotbal al Capitalei, este antrenată de... profesoara Agneta 
Wittenberger, maestră a sportului. Felicitări micilor fotbaliști și 
profesoarei lor pentru jocul prestat în meciul final cu echipă 

Școlii generale nr. 114 (4—1)
CORVIN MARICA - coresp. 1

TENIS Programul campionatului republican
pe echipe mixte, ediția anului 1966

28—29. V : I.T. Oradea — Con
strucții București ; U.T. Arad — 
Dinamo București ; Ind. sîrmei C. 
Turzii — Steaua București ; Stea
gul roșu Brașov — Progresul Bucu
rești.

30—31. V—1. VI : U.T.A. — Con
strucții ; I.T.O. — Dinamo; Medi
cina Cluj — Steaua ; Mureșul Tg. 
Mureș — Progresul.

11—12. VI : Construcții — Dina
mo ; Progresul — Steaua ; Ind. sîr
mei — Medicina Cluj ; I.T.O. — 
U.T.A. 18—19. VI : St. roșu — Mu
reșul ; Ind. sîrmei — I.T.O.

20—22. VI : Ind. sîrmei — Mure
șul ; U.T.A. — St. roșu.

25—26. VI : Medicina Cluj — Mu
reșul.

23—24. VII : Medicina Cluj — 
U.T.A.; Mureșul — I.T.O.

25—27. VII : Mureșul — U.TJA ; 
Medicina Cluj — I.T.O.

27—28. VIII : Ind. sîrmei — Di
namo : Medicina Cluj — Construc
ții ; St. roșu — Steaua ; I.T.O. — 
ProgresuL

29—31. VIII : Medicina Cluj — 
Dinamo: Ind. sîrmei — Construc
ții ; U.T.A. — Progresul ; Mure
șul — Steaua.

14— 16. IX : U.T_A. — Steaua ; 
St. roșu — Dinamo ; Mureșul — 
Construcții ; Ind. sîrmei — Progre
sul.

17—18. IX : I.T.O. — Steaua; 
Mureșul — Dinamo ; St. roșu — 
Construcții ; Ind. sîrmei — Progre
sul.

8—9. X : Ind. sîrmei — U.T.A. ; 
Medicina Cluj — St. roșu ; Progre
sul — Dinamo ; Construcții — 
Steaua.

10—11. X: I.T.O. — St. roșu.
15— 26. X : Construcții — Progre

sul ; Steaua — Dinamo; Ind. sîr
mei — Steagul roșu.

„CINCI CIȘTIGI, ȘAPTE
(Urmare din pag. 1) 

se adună, discută, propune dar totul ră~ 
mine pe hîrtie : se cheltuiește mai mult 
decît se încasează. Echipa de fotbal 
din categoria C „consumă mult**.

Și acum, cîteva recapitulări. Aso
ciația are 3 650 de membri UCFS ca 
cotizația la zi. Cum toți acești bani 
(3 650 lei lunar) rămin la asociație 
se pune întrebarea : ce se face cu ei? 
Iată și răspunsul primit: transportul 
echipei de fotbal, baremul arbitrilor, sa
lariile antrenorilor și îngrijitorului de 
teren. Datorită slabei munci organiza
torice, la meciurile de fotbal se înca

sează © nimica toată. Duminică, la jo
cul cu Oltenița, au, fost doar 400 de 
plătitori. Arbitra juisa costat 426 de lei, 
dar cînd arbitrii sînt mai de departe, 
acesta costă 7—-800 de lei. Intervine 
și lipsa de baze, sportive proprii. Aso
ciația are doar un teren de fotbal în 
Calea Dudești și unul de volei în Spla
iul Unirii. Pe terenul de fotbal se pre
gătesc și susțin meciuri trei echipe de 
la „Timpuri noi**, trei de la „Bumba
cul** și mai susțin jocurile oficiale „Chi
mia** și „Abatorul**. Pentru sport de 
masă nu mai rămîne nici o oră. Cu 
atîția „beneficiari’*, terenul se află în#ă 
prost întreținut, cu cabine și tribune

MĂNÎNCI“...
dărăpănate. Intre toate aceste asociații 
nu există o bună colaborare privind în
treținerea terenului.

Ne-am aruncat privirea peste planul 
de venituri și cheltuieli al asociației pe 
1966. Printre altele sini prevăzute: 
44 100 lei din cotizații (lucru ce se t-a 
realiza), 48 000 din manifesto ții spor
tive (de unde, nu știm, ținînd seama 
de încasările de pinâ acum), 10 000 alte 
venituri. Total venituri 204 570 lei. Iar 
la totalul cheltuielilor tot 204 570 lei, 
din care transportul fotbaliștilor — 
49 400. Cum încasările nu s-au făcut 
sută la sută pînă acum, iar cheltuie
lile s-au... realizat integral, s-a creat

o situație dijicilă la ora actuală. Ea 
nu explică totuși slaba activitate spor
tivă de masă. Spartachiada de vară este 
încă in faza pregătirilor, campionatul 
asociației la fel. Pentru spartachiadă* 
consiliul și-a propus să antreneze în 
întreceri 1800 de participant. Dar zi
lele trec și pînă la 19 iunie mai e 
puțin.

Amintind toate acestea, credem că 
consiliul asociației sportive (președinte 
Gh. Nuțescu), cu sprijinul clubului ra
ional, va lua măsuri de îndreptare a 
lucrurilor. De asemenea, se simte ne
voia sprijinului conducerii fabricii, al 
comitetului U.T.C. și al sindicatului. 
Este necesară o temeinică analiză a 
tuației actuale și luarea celor mai huite 
măsuri pentru ca asociația sportivă I la- 
căra roșie să revină pe drumul bun din 
anii trecuți.



Sportivii noștri peste hotare

A început concursul Patru victorii

de scrimă ale atletilor români
La Wroclaw a început un impor

tant concurs internațional de scrimă 
(ultimul de mare anvergură pină la 
campionatele mondiale pentru seniori, 
din iulie) la care participă sportivi 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, 
R. D. Germană, România, Ungaria 
și Uniunea Sovietică.

Prima probă din cadrul concursu
lui a fost cea de sabie, echipe. Câș
tigătoare — reprezentativa Uniunii 
Sovietice (10 p), neînvinsă: 14—2 
cu R. D. Germană, 13—3 cu Româ
nia. 14—2 cu Bulgaria, 0—6 cu Un
garia și Polonia.

Sabrerii romani au obținut o sin
gură victorie, la formația Bulgariei 
(8—8, dar avantaj la tușe) și au 

.ocupat locul 6.
în proba de spadă (individual) 

s-au calificat in finală Preda, N’agy 
$i Schmidt (Ungaria), Nielaba (Po
lonia), Dumke (R.D.G.) și Smoliakor 
(U.R.S.S.).

ATENA, 26 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). In ziua a 
doua a concursului organizat de 
clubul Panelinios pe stadionul 
olimpic atenian, atleții români au 
concurat cu succes. C-tin Bloțiti a 
cîștigat și cursa de 800 m (1:53,2)

întrecîndu-1 pe Gh. Ene (1:53,8) 
șl pe Mihailidis (1:54,0), Valeriu 
Jurcă a obținut victoria la 400 mg 
(52,3) în fața vest-germanului 
Neumann (53,8). Tot el a cîștigat 
și proba tradițională de săritură 
în lungime fără elan cu 3,15 m. 
In sfîrșit, Șerban Ciochină (15,65) 
l-a învins pe campionul balcanic 
Stoikovski (Bulgaria) 15,3C m.

Alte rezultate : 200 m : Niko
laidis (Gr.) 21,8; 3000 mob.
(lug.) 
(Gr.) 
(Gr.) 
53,07,

Kostici 
9:21,6; înălțime: Avrarnidis 
1,90 ; prăjină : Papanikolau 
4,80; disc: Simeon (Italia) 
Kounadis (Gr.) 52,22.

ELIE SPORIDIS

turneul
de

international
baschet
26 (prin telefon).CRACOVIA,

Turneul international feminin de bas
chet a început în localitate cu un 
rezultat defavorabil reprezentativei 
României, intîlcind în primul meci 
puternica echipă a Bulgariei, bas
chetbalistele noastre s-au comportat 
slab și au lost învinse cu 70—49 
(32—21). Pe parcursul întregii în- 
tîlniri. formația română a aruncat 
la coș, din acțiune, de 60 de ori,

înscriind de numai 13 ori (!). Pen
tru România au marcat : Dumitrescu 
5, Horvath 1, Niculescu 9, Spiridon 
2, I va novici 3, Cherciov 2, O. Simon 
2, Racoviță 10, Suliman 12, Diaco- 
nescu 3.

In celelalte partide. Polonia A a 
dispus de Polonia B eu 70—28 
(27—18), iar Ungaria a întrecut se
lecționata orașului Praga cu 57—40 

menționat că federația 
anunțat în nltimul mo- 
poate deplasa echipa

(19—14). De 
cehoslovacă a 
meni că nu 
națională.

Ia etapa a 
de verificare 
lor*. România joacă cu Ungaria, Pra- 
ga cu Polonia B și Polonia A cu 
Bulgaria.

doua a acestui turneu 
în vederea „europene-

prof. AUREL PREDESCU
antrenor federal

Campionul lumii la popice despre el
/

» I I ?/ ,

Apropierea campionatelor mondiale de popice se simte în toate țările 
care și-au anunțat participarea la marea confruntare de la București. De 
acest lucru ne-am convins și din converbirea purtată la Reșița, cu pri
lejul dublei întîlniri dintre reprezentativele orașelor București și Buda
pesta, cu Iosif Szabo, căpitanul echipei reprezentative a Ungariei.

jai, Brailtingam din R. D. Germană 
și Qristu Vînătoru. Bineînțeles, îmi 
permit să mă trec și pe mine pe lista 
iavoriților. Dar aș vrea să vă faa o 
mărturisire : și la campionatele mon
diale de la Bratislava s-au făcut anu
mite presupuneri, însă foarte puțini 
mi-au acordat creditul. Așa că n-ar 
fi de mirare ca principalii «oncurenți 
să fie stopați de popicari mai puțin 
cunoscuți care, aflîndu-se în bună 
dispoziție să pună pe tablă un rezul
tat după care să „alergăm" toți fa- 
voriții. Cred că va candida la titlul 
suprem acela care se va alia în... 
mină burtă, conchide interlocutorul 
nostru, zîmbind.

\ Interviu luat de 
TR IOANIȚESCU

— Cînd ne vom întoarce acasă, 
ne a suus acesta la începutul discu
ției. ne așteaptă o serie de concurării 
de verificare. In atenția antrenorilor 
se află. în principal, 14 iele și tot 
atîtia băieți, iar după meciurile «a 
echipele R. D. Germane, cate vor 
avea loc la Budapesta in mai, eele 
două loturi pentru „mondiale" se vor 
reduce la cite 8 sportivi fiecare.

— Echipa dv. feminină, cîști- 
gătoarea ultimului campionat eu
ropean (n.r. 1964), și-a confir
mat la Reșița valoarea. Cine cre
deți că le vor fi la București prin
cipalele adversare ?

— Jucătoarele din R. D. Germană 
ți România. Fetele noastre au avut 
de furcă întotdeauna cu aceste 
echipe.

— Nu intră în discuție și 
lectionata Iugoslaviei, care 
1962 a cucerit, o dată cu i 
titlul de campioană a lumii ?

— După părerea mea, sportivele 
iugoslave au... prins atunci o zi bună. 
N-ar fi exclus să reediteze figura 
dar. tinind seama de rezultatele ob
ținute pină in prezent in diierite in- 
tîlniri internaționale, cred că cele 
mai mari șanse le au selecționatele 
României. R. D. Germane și Ungariei.

— Ce pronostic dați pentru în
trecerile masculine pe echipe?

— România, Iugoslavia, R. D. Ger
mană. Am indicat această ordine, in- 
trucit românii au progresat mult în 
ultime vreme și, in plus, joacă acasă.

— Dar în privința nivelului 
tehnic ce părere aveți ?

— Dacă pistele și materialul de 
joc vor fi de bună calitate, și am 
convingerea că așa vor ii, cred că 
la București se vor obține cele mai 
bune rezultate din istoria campiona
telor mondiale. Actualmente în multe 
țări se depășește granița celor 450 
p.d. ia fete și 1 000 la

— în încheiere, 
care vă... vizează 
credeți că aspiră 
pretenții la titlul deținut de dv ?

— Iugoslavii Smoleanovici și Ster-

se
in 

dv.,
I
I
i
I
I 
I 
I
I
I
I

I

băieți.
o întrebare 
direct : cine 

cu justificate

I
I
I

BOXERII ROMÂNI AU PIECAÎ
IA BELGRAD

în- 
ro-

Ieri dimineață au părăsit Capitala,- 
dreptîndu-se spre Belgrad, boxerii 
mâni care vor participa la întrecerile 
balcanice. Au făcut deplasarea sportivii 
Ciucă, Gîju. Buzuliuc, Antoniu, Dumi
trescu, Ghiță, Covaci, Constantinescu, 
Mariuțan, antrenorul Ion Popa și arbi
trul internațional, Petre Epureanu. Bal- 
can’ada de box se va disputa vineri, 
sîmbătâ și duminică.

I
1
I
I
I

Ion Tiriac si Ilie-> ->
Ain

în

\

13. Elisabeta Mi
14. Elena Băcăoai

din echipa -4. 
execută o sări

Foto: C.T.

în- 
turul

turul doi : 
(Franța) 

Okker (O- 
6—1,

SCURTE ȘTIRI EXTERS

Gimnasta Adolfina Tkacikova 
zentativă a R. S. Cehoslovace 

la bîrnă

A luai sfîrșit întrecerea 
parașutiștilor români și iugoslavi

Joi, In cadrul întrecerii amicale de 
parașutism România—Iugoslavia, s-a 
disputat proba de salt individual de la 
1000 m cu deschiderea intîrziată a pa
rașutei pină la 10 secunde ți aten
tare la punct fix. In acest ultim concurs 
fiecare participant a executat cite 4 să
rituri. Conform regulamentului F.A.I., 
pentru întocmirea punctajului s-au luat 
în considerare cele mai bune 3 salturi 
din 4. Proba a fost cîștigată de spor
tivul iugoslav Branko Kovacevici.

Rezultatele tehnice: 1. B. Kovacevici 
(Iugoslavia) 726,5 p ; 2. M. Măriei (Iu
goslavia) 725,3 p; 3. M. Dimici (Iugo
slavia) 712,2 p j 4. Gh. Iancu (Româ-

Importante

organizate în țara noastră
Pentru prima oară în țara noastră se 

vor organiza în vara aceasta — de către 
Asociația Automobiliștilor din România 
(AAR)—două importante raliuri automo
bilistice. Primul va fi „Raliul București", 
care se va desfășura în ziua de 19 iunie, 
iar cel de al doilea — „Raliul Brașov", 
organizat la 3 iulie. Aceste competiții 
vor măsura 535 km (București) și 508 km 
(Brașov). Ambele vor fi dotate cu pre
mii oferite de Loto-Pronosport și de alte 
întreprinderi.

Țara noastră va fi și în acest an (pen
tru a treia oară) gazda a două mari 
competiții automobilistice internaționale. 
Este vorba de „Turul Europei" (2—3 sep
tembrie). care va fi organizat de ADAC 
din R.F. Germană șl de „Raliul Dunării", 
organizat de OASC din Austria. Ambele 
raliuri internaționale sînt organizate 
colaborare cu AAR din țara noastră.

hlăstase calificați 
la Roland Garros

Pe fere
au conti-

PARIS, 26 (Agerpres). — 
nurile de 1» Roland Garros 
nuit întrecerile din cadrul campionate
lor internaționale de tenis ale Franței. 
In al doilea tur al probei de simplu 
masculin, un frumos succes a obținut 
tînărul jucător român Ilie Năstase, care 
l-a întrecut pe eunoseutul tenisman ce
hoslovac Kodes, după cinci seturi de 
luptă: 6—3, 5—7, 5— 7, 6—4, 6—1. 
Partida a fost decisă după ce se In-

Lotul dc ruiHH 
pleacă în Cehoslovacia

Astăzi dimineața părăsește Capitala 
pe calea aerului reprezentativa de rugbi 
a țării noastre, care va susține dumi
nică, la Praga, meciul din „Gupa Na
țiunilor* în compania echipei Ceho
slovaciei.

trerupsese miercuri seara, din cauza 
tunericului. S-a calificat pentru 
trei și campionul României, Ion Țiriac, 
după o prețioasă victorie la redutabilul 
jucător australian Davidson: 6—4,
6—4, 5—7, 7—5.

Iată alte rezultate din 
Graebner (S.U.A.)—Contet
6— 3, 6—3, 6—8, 8—6;
landa)—Aguirre (Chile) 6—4,
7— 5; Mac Manus (S.U.A.)—Watanabe 
(Japonia) 11—9, 4—6, 10—8, 6—4 ; 
Drysdale (Republica Sud-Africană)—Ma- 
joli (Italia) 3—6, 6—2, 7—5, 5—7, 
7—5; Guzman (Ecuador)—Ryan (Re
publica Sud-Africană) 6—1, 10—8, 
6—3.

Au început și jocurile turului trei, în 
cadrul căruia s-a înregistrat o sur
priză : sovieticul Metreveli l-a eliminat 
pe australianul Mulligan cu 3—6, 6—I, 
6—3, 6—3. Francezul Darmon l-a în
vins pe sud-af ricanul Diepraam cu 6—3, 
6—3, 6—8, 8—6.

Din sportul țârilor socialiste
CAMPION LA 55 DE ANI

a Institutului agro- 
loc festivitatea de

De curînd, în sala de sport 
nomic din Alma Ata a avut 
premiere a campionilor la lupte greco-romane din 
cadrul întrecerilor Spartachiadei U.R.S.S. Maestrul 
sportului Vasili Jarkov, în vîrstă de 55 de ani (!), 
a cucerit pentru a 5-a oară consecutiv medalia 
de aur la categoria grea, iar un număr de 5 luptă
tori tineri antrenați de Jarkov au cîștigat medalii 
la această ediție a Spartachiadei unionale.

Afirmarea lui Vasili Jarkov ca luptător își are 
începuturile cu 35 de ani în urmă, cînd tînărul 
șofer devenise celebru prin forță și îndemânare. 
Atunci el a fost invitat să participe la un cam
pionat al luptătorilor din diferite orașe ale 
U.R.S.S. Succesele dobîndite de Jarkov în această 
competiție au atras atenția celebrului luptător 
Ivan Podubnîi, care a început să se ocupe de pre
gătirea tînărului luptător. După numeroase vic
torii, printre care cîștigarea de două ori conse
cutiv a titlului de campion sindical al U.R.S.S., 
Jarkov s-a dedicat carierei de antrenor, conti- 
nuînd paralel activitatea competițională. Acum, 
la 55 de ani, se află încă într-o formă sportivă 
excelentă și este hotărît să-și apere titlul de 
campion și la viitoarea ediție a Spartachiadei I

cut, au fost disputate 
85 de meciuri intre 
echipele locale. Și 
tenisul de masă se 
află la loc de cinste 
in sat ; echipa re
prezentativă este vi- 
cecampioană raională, 
iar cinci dintre com
ponența ei au fost se
lecționați in echipa 
regiunii.

In Hongceakuan 
există o veche tradi
ție vinătorească și 
tinăra generație prac
tică cu pasiune tirul. 
Din cei 300 de trăgă-

în 
fost 
ele- 
care

tori organizați 
șapte echipe au 
recrutate multe 
mente talentate
au obținut succese re
marcabile In campio
natul regional.

O „zi a sporturilor" 
in acest sat este un 
eveniment care entu
ziasmează nu numai 
pe cei tineri, ci și pe 
vîrstnici, practicanți 
iscusiți ai unor vechi 
sporturi 
luptele
wushu, scrima tradi
țională etc.

chinezești : 
in stilul

NEPSTADION-UL ESTE GATA SA-SI PRIMEASCĂ 
OASPEȚIi

ÎNTR-UN SAT DIN MUNȚII HUNAN

Hongceakuan este 
. un mic sat din munții 

provinciei Hunan 
(R. P. Chineză). Re
porterul sportiv sosit 
aici găsește un ma
terial care-1 răsplă
tește din plin pentru 
drumul anevoios pe 
care l-a făcut pină

in inima muntelui: 
aproximativ 1 200 de 
săteni practieă eu re
gularitate diierite 
jocuri cu mingea și 
mai ales baschetul. 
In sat sînt șapte te
renuri de baschet pe 
care, numai în prima 
jumătate a anului tre-

La sfîrșitul acestei veri, atenția iubitorilor de 
atletism se va îndrepta către Budapesta. Capitala 
R. P. Ungare va fi gazda întrecerilor celor mai 
buni atleți de pe continent. La această a VIII-a 
ediție a campionatelor de atletism ale Europei 
urmează să ia startul aproape 1 000 de concurenți. 
De pe acum este așteptată o mare afluență de 
spectatori. Numai din străinătate urmează să so
sească 20 000 de turiști străini pentru a asista la 
desfășurarea competiției. Totodată, televiziunea 
din 23 de țări și-a anunțat dorința de a transmite 
întrecerile de la Budapesta.

Organizatorii campionatelor europene de atle
tism au făcut pregătiri minuțioase pentru a oferi 
marii competiții cele mai bune condiții de desfă
șurare. Acum, se fac ultimele retușuri pe Nep-

nia) 702,6 p; 5. D. Dragovici (Iug 
slavia) 696 p ; 6. Angela Năstase ( 
mânia) 672,1 p; 7. I. Negroiu (Roi 
nia) 666,1 p; 8. N. Velicu (Români 
655,9 p; 9. I. Iordănescu (Români 
650,1 p; 10. I. Roșu (România) 643 
p; 11. Elisabeta Popescu-Călin (Rom 
nia) 638,6 p; 12. Elisabeta Mincule 
cu (România) 630,4 p ; 13. N. Bosni 
(Iugoslavia) 630,1 p; 14. Elena Băcăo 
nu (România) 547,5 p.

Iată și clasamentul general individu 
al celor trei probe : 1. M. Măriei 1200 
p; 2. Gh. Iancu 1167,6 p; 3. M. D 
mici 1163 p; 4. B. Kovacevici 1149 
p; 5. D. Dragovici 1145 p; 6. Ange 
Năstase 1137,1 p; 7. I. Negroiu 1132 
p; 8, I. Iordănescu 1098,1 p; 9. E 
sabeta Popescu-Călin 1097,6 p ; 10—1 
1. Roșu și N. Velicu 1094,9 p ; 12. 
Bosniei 1080,1 p ; 
culescu 1075,4 p ; 
1020,5 p.

Clasament final pe echipe : 1. R 
MÂNIA 7154,9, p; 2. Iugoslavia 7087 
puncte.

MUNSTER. în cadrul concursului : 
ternațional de atletism de la 
’(R.F„ Germană) s-au mai înregistrat!, 
mătoarele rezultate în probele mas 
line : 800 m — Kemper 1:47,8 ; 1 50C 
Norpoth 3:41,2; 100 m — Knick-... 
10,3; lungime — Sauer (R.F.G.) 7.37

ROMA. întîlnirea amicală de fo*. 
dintre formația italiană Lazio și ecr.i 
braziliană Corinthians, a fost cișug 
de fotbaliștii brazilieni cu scorul 
3—2 (1—1).

BUDAPESTA. Campionatele «ați* 
de tenis de masă pentru juniori se 
desfășura anul acesta între 9 și 13 iu 
în orașul Szombathely din R.P. Ungă 
Pină în prezent și-au anunțat pârtiei 
rea sportivi și sportive din 18 țâri, p 
tre care Austria, Anglia, Bulgaria, Ce 
slovacia, Finlanda, Franța, Iugosia. 
Polonia, România, Ungaria.

BRUXELLES, într-un meci internat 
nai amical de fotbal disputat ia Liei 
echipa Irlandei a întrecut selection 
Belgiei cu scorul de 3—2 (1—2).

SOFIA. Pe stadionul „Levski” din 
fia, selecționata de fotbal a Bulgariei 
susținut o nouă partidă de verifica 
Intîlnind formația iugoslavă Răcni 
Niș, fotbaliștii bulgari au terminat înv 
gători cu scorul de 5—1 (3—1).

PARIS. Selecționatele masculine șă 
minine de baschet ale R. P. Chin 
și-au început turneul în Franța 
nînd la Paris două întîlnirj cu e© 
Franței. La masculin victoria a reve 
baschetba’Jștilor francai ca scorui 
81—71 (33—32), iar meciul dintre re 
zentativele feminine a fost cîștigat 
R.P. Chineză cu 90—55 (45—23).

KIEV. Halterofilul sovietic Viktor 
rențov a stabilit un nou record mon. 
la categoria semimijlocie, stilul „ar 
cat“, cu performanța de 179 kg. Veci 
record era de 178,5 kg și aparținea 
Vladimir Beliaev.

BELGRAD. Pentru semifinalele 
neului de fotbal UEFA pentru jun 
s-au calificat formațiile Spaniei, Iu 
slaviei, U.R.S.S. și Italiei. Ultimele 
zultate din grupe : Spania 
mană 3—1; Italia — Anglia 1—1; Iu 
slavia — Bulgar '2—0; U.R.S S. — 
garia 0—0.

BARCELONA. Finala „Cupei oraș 
tîrguri“ se va disputa între echipele ! 
niole Real Saragosa și F.C. Barce; 
Ultima a învins formația engleză C 
sea, în al treilea joc, cu scorul de

stadion, unde pistelor existente li s-a adău 
recent una cu lungimea de 600 in, necesară per 
antrenamente. Căminul Institutului agror. ■ 
unde vor fi cazați participanții, este gata s 
primească oaspeții, iar pe corespondenții de . : 
îi așteaptă o clădire nouă, cu 14 etaje, ri 
pe malul Dunării.
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