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Ascultă sfaturile antrenorului,
I 
I
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împotriva mediocrității!

I
le recomandă tinerilor

O frumoasă victorie românească i 
in prima zi a „Internaționalelor" de tir l

antrenorul emerit RADU HUJAN

• La pistol viteză: 1. Tripșa 594 p

Ieri au început pe poligonul 
Tunari întrecerile campionate
lor internaționale ale Româ
niei, la care participă trăgători 
din opt țări. Cea mai dificilă 
probă a primei zile, cea de 
pistol viteză, s-a încheiat cu o

frumoasă și valoroasă victorie 
românească. Pe primele trei 
locuri s-au clasat Tripșa, Ata- 
nasiu și Roșea. Rezultatele 
celor trei pistolari reprezintă 
cifre ridicate, evidențiindu-se 
în mod special punctajul rea-

Ia armă liberă 
culcat 

disputată.

Pentru ca un tînăr, din cei mereu mal 
multi care participă astăzi în mod organizat 
la viața sportivă a tării, să poată ajunge un 
mare campion, aceasta depinde — în primul 
rtnd — de el. Dar este oare suficient ca un 
astfel de tînăr să iubească sportul ales, să 
i se dedice cu toată pasiunea 
cu hărnicie pentru a putea 
campion ?

Experiența a arătat că In 
100 de cazuri acest lucru nu 
sprij

și sa muncească 
ajunge un marelizat de Tripșa. 

punct diferență 
mondial oficial.

întrecerea de 
calibru redus 60 focuri
a fost deosebit de 
între primul și cel de al doi
sprezecelea clasat fiind o di
ferență de numai 5 puncte. A 
ieșit învingător trăgătorul un
gur Tibor Jakosits. Dintre ro
mâni, cel mai bun rezultat l-a 
obținut M. Ferecata — 591 d.

Proba de armă standard 
focuri culcat senioare a 
cîștigată de sovietica Tamara 

campioană

semoai 
i etica 

Komaristova 589 p. 
a Europei, 
juniori, a 
Mad elene 
cu 588 p.

Aceeași 
revenit t 
Wiechser

w

(Continuate în pag. a 4-a)

cel puțin 90 din 
este posibil fără 

și îndrumarea atentă a antrenorului, 
MAREA PERFORMANȚĂ este rezulta

tul unui sumam de factori, între care cel mai 
important rămine COLABORAREA DINTRE 
SPORTIV ȘI ANTRENOR. De aceea, pentru ca 
un sportiv să poată urca pe podiumul olimpic 
sau al marilor competiții internaționale, el 
trebuie să fie serios sprijinit de antrenor.

In legătură cu acest sprijin, am solicitat 
părerea antrenorului emerit RADU HUȚAN, 
unul dintre cei care au contribuit la marile 
succese ale caiaciștilor și canoiștilor

★
Roiul antrenorului începe de fapt 

descoperirea viitorului campion! 
muncă dilicilă care cere 
per sex erentâ și răbdare.
Sat is faci iile reușitei sini însă totdeauna mai 
mari decit truda. Pentru ca un antrenor, din 
indiferent care ramură sportivă, să ajungă să 
trăiască aceste mari satisfacții, i se cere să 
fie — laolaltă cu elevul său — îndrăgostit de

români.

de la...
Este o 

„ochi", pricepere, 
mai ales răbdare.

„...cu Aurel Vernescu, cel mai valoros elev, 
al meu 1“

sportul respectiv, să-și iubească cu pasiune 
profesiunea, să lupte neobosit împotriva me
diocrității.

După părerea mea, cel mai periculos lucru 
pentru un antrenor este ca el să se mulțu
mească cu puțin, pentru că această „mulțu
mire" se poate transmite și sportivului. Ui ma
rea ? Xicicirid acesta nu va ajunge un cam
pion ader arat. Și în această privință avem, 
din păcate, destule exemple de tineri foarte 
talentafi care, mulfumindu-se cu puțin și lu- 
crind in consecință, n-au ajuns acolo unde se 
aștepta 1 De aceea, recomand cu toată căldura 
o luptă fără nici un fel de concesie, a an
trenorului și sportivului, împotriva mediocri
tății, dușmanul declarat al marii performante.

Cum spuneam, antrenorul este cel care tre
buie să „descopere" campionii! in ceea ce mă 
privește, pot spune că de peste un deceniu, 
de cînd am schimbat padela de concurs cu 
cronometrul de antrenor, am urmărit an de an 
sute, ca să nu spun mii de tineri, din care 
l-am selecționai pe cei mai buni. Am petrecut 
nenumărate ore pe malurile Herăstrăului, ale 
Snagovului, ale altoi ape. Am fost de zeci de 
ori in Deltă, acolo unde un copil face primii

(Continuare în pag. a 2-a)

Azi, in sala Dinamo din Capitală

Tripșa primind felicitări după concurs de la un oaspete al cam
pionatelor internaționale, Michelangello Borriello, membru în 

comisia permanentă de pistoale a U.I.T.
Foto: A. Neagu

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE GIMNASTICĂ

Raliul București - prima mare competiție 
automobilistică a anului 1966
Iubitorii sporturilor cu motor au primit cu satisfacție re*tea că în 

vara aceasta se vor organiza în țara noastră cîteva competiții auto
mobilistice cu caracter intern. Așa cum s-a anumat. este rorbn d? 
trei întreceri de regularitate, ce vor area loc la 19 iunie (Raliul 
București), 3 iulie (Raliul Brașov) și 27—28 august (Raliul Ro
mâniei). Pentru a afla amănunte cu privire la primul concurs, la 
care înscrierile au și început, ne-am adresat tovarășului /AG. 
VASILE IORD.tCIlESCU, secretarul general al Asociației Au:o- 
mobiliștilor din România.

— La început, ne-a spus interlocutorul nostru, cred că este bine 
să precizăm ce se înțelege prin raliu automobilistic. Raliul este 
unul din cele mai simple și larg accesibile genuri de competiții 
automobilistice. El constă din parcurgerea, eu o anumită medie 
orară, a unui traseu de cîteva sute sau mii de kilometri, pe drumuri 
de diferite categorii, în condițiile neîntreruperii traficului rutier 
normal. Regularitatea respectării mediei orare impuse se înregis
trează cu ajutorul unor puncte dc control instalate pe traseu. Pentru 
un plus de spectaculozitate și pentru o mai ușoară departajare a 
concurent ilor, în programul raliurilor se introduc, de obicei, și 
cîteva probe speciale: viteză, îndemînare etc.

Revenind la competiția din 19 iunie — pe care o organizăm în 
colaborare cu Comisia de turism de pe lîngă Consiliul orășenesc 
al UCFS București — trebuie să spunem că ea se va desfășura pe 
un traseu în întregime asfaltat de 535 km, cu o medie de 60 km 
pe oră, pe ruta: BUCUREȘTI — PLOIEȘTI (varianta Buftea) — 
TÎRGOV1ȘTE — GAEȘT1 — PJTEȘTI — SLATINA — RM. V1L- 
CEA — PITEȘTI -— BUCUREȘTI. în șase din aceste orașe vor 
fi instalate puncte de control orar. Pe traseu vor avea loc două 
probe speciale de viteză, una pe șoseaua Pitești—Slatina între co
munele Cerbu și Neg reni și alta pe șoseaua Rm. Vîlcea— Pitești

Interviu consemnat de D. LAZAR
(Continuare în pag. a 2-a)

Gh. Tohuneanu (Dinamo Bucureștij execută o coborîre spectaculoasă de la bată

SALA DE SPORT DIN SIBIU I
A FOST REAMENAJATĂ

Zilele trecute s-au încheiat lu
crările de reamenajare a sălii de 
sport a S.S.E. din Sibiu care va 
găzdui între 1—10 octombrie în
trecerile uneia din seriile cam
pionatului european feminin de 
baschet. Sala are acum o capa
citate de 1000 de locuri, dispune 
de instalații de aer condiționat,

este luminată cu becuri cu vapori 
de mercur. Dimensiunile sălii — 
18 m/32 m — permit amenaja
rea unui teren de baschet (sau 
două de volei), precum și organi
zarea întrecerilor sau antrenamen
telor la box, tenis dc masă, lupte, 
haltere etc. (Hie Ionescu-coresp.).

Astăzi dimineață de la ora 10 
începe în sala Dinamo din Capi
tală un concurs internațional de 
gimnastică la care participă 5 e- 
chipe feminine și 6 masculine 
din 7 țări. Dintre formațiile mas-
culine- principalele pretendente 
la primul loc sînt Dinamo Mos
cova, Guardia Varșovia și Di
namo București, iar la fete Ruda 
Hvezda Braga, Dinamo Moscova 
și Dinamo București.

In afară de unii sportivi con-

Foto: P. Romoșan

diale, iar celor tineri un bun pri
lej de afirmare.

lată acum programul concursu
lui: VINERI— exerciții impuse: 
de la ora 10 (fetele — sărituri 
și paralele, băieții — sol, cal și 
inele) și de la ora 17 (fetele — 
bîrnă și sol, băieții — sărituri, 
paralele și bară) ; SÎMBÂTÂ —- 
exerciții liber alese ■— după ace* 
lași program; DUMINICA > 
concursul primilor 6 clasați p© 
aparate: de la ora 16,30.

sacrați, ca Marta Vinklerova Sînteni convinși că întrecerii©

Tineri tenismanî români 
la Sofia

In capitala R. P. Bulgaria 
se dispută în. aceste zile un 
important turneu de tenis pe 
echipe, rezervat tinerilor ju
cători care se pregătesc pen
tru apropiatele întreceri in
ternaționale. Tara noastră este 
reprezentată de Godin Dumi
trescu — campionul republi
can de juniori — Viorel Măr
cii și jucătoarea Felicia Bucur

Campionatele europene 
de talere

In localitatea Lahti din Fin
landa se vor desfășura între 
6 și 13 iunie campionatele eu
ropene de talere. Proba de 
skeet se va disputa în zilele 
de 6—8, iar cea de talere a- 
runcate din șanț în zilele de 
10—13 iunie. La competiție 
și-au anunțat participarea tră
gători cu arma de vînătoare 
din peste 20 de țări.

Cupa „Giovaninl" 
la floretă

în zilele de 4—5 iunie are 
loc la Bologna tradiționalul 
concurs de floretă băieți do
tat cu „Cupa Giovanini“. La 
această importantă întrecere 
vor participa și floretiștii 
noștri Ionel Drîmbă, Tănase 
Mureșeanu. Iuliu Falb, Atila 
Csipler șj Mihai Țiu.

Campionatele Capitalei 
la atletism

Astăzi încep pe stadionul 
Tineretului (de la ora 10) în
trecerile din cadrul campiona
telor de atletism ale Capitalei. 
Sînt programate probele de 
pentatlon și decatlon, a căror 
desfășurare va continua mîi- 
ne de la ora 9. Sîmbătă după- 
a miază (ora 16) și duminică, 
(ora 9) vor avea Ioc celelalte 
probe.

(Ruda Hvezda Praga), Nikola 
Frodanov (Spartak Sofia), Lidia 
Labuneț, N. Makalatia (Dinamo 
Moscova), La jos Varga (Dozsa 
Budapesta), Elena Ceampelea, 
Gh. Tohăneanu (Dinamo Bucu
rești) etc. majoritatea participan- 
ților sînt gimnaști tineri. Con
cursul internațional de la Bucu
rești prezintă un deosebit interes. 
El oferă ccIot mai buni «om- 
ponenți ai loturilor țărilor respec
tive, ocazia să-și verifice pregă
tirea înaintea campionatelor mon-

se vor desfășura la un nivel înalț*

Boxeri români Ia turneul 
deja Balaton

Ea 24 iunie va începe la Ba
laton (Ungaria) un mare tur
neu internațional de box. Ea 
această competiție au fost in
vitați și boxerii români Carol 
Pop, Nicolae Paiu, Constantin 
Crudu (Nicolae Moldovan). Io
sif Mihalic ji Gheorghe Preda.
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NOTE, ȘTIRI, CLASAMENTE
bămpionatele mondiale, 

de popice
în categoria B

în

Un sport cu o veche
tradiție in România
—Palmaresul jucătoarelor și jucătorilor noștri-

Istoria jocului de popice 
în țara noastră începe în 
a doua jumătate a secolu
lui XIV. cînd acest sport 
era practicat în piețe pu
blice. Se juca pe arene a- 
menajate în aer liber, cu 
piste de pămînt bătătorit, 
iar mai tîrziu din seîndură, 
parchet sau ciment. In 
majoritatea cazurilor echi
pele erau formate din cîte 
12 jucători, care executau 
prima lovitură la „plin® și 
apoi lansau în continuare 
bile pînă cînd doborau 
toate popicele. Centre mai 
importante spre sfîrșitul 
secolului al XVII 1-lea erau 
la Timișoara, Arad, Roman, 
Cluj, Sibiu, Ploiești, Bucu
rești, Brașov, Sf. Gheor- 
ghe etc. La 5 aprilie 1931 
ia ființă la Cluj, din ini
țiativa 
ciația 
rilor de 
propune 
acțiunea de dezvoltare 
jocului în România. După 
aproape trei ani, timp în 
care jocul de popice cu
noaște o largă răspîndire

cu
36
cu 
se 

na- 
organi-

a 16 echipe, Aso- 
sportivă a jucăto- 

popice care își 
să coordoneze 

a

(50 de echipe la Cluj 
peste 600 de jucători, 
de formații la Brașov 
300 de sportivi etc.) 
înființează o federație 
țională. Aceasta <__
zează în 1938 primul cam
pionat al țării, la 100 bile 
la „plin44, cîștigat de o 
echipă din Cluj. Au loc 
concursuri locale, iar în 
1939 se desfășoară „Cefe- 
riada popicarilor44, care 
le-a revenit feroviarilor 
brașoveni. Campionatul na
țional și celelalte competi-

ții oficiale s-au organizat 
regulat pînă cînd dezlăn
țuirea celui 
război mondial a întrerupt 
toată 
țională.

De-abia după 23 August 
1944, ziua eliberării pa
triei noastre, se reiau di
versele concursuri și cam
pionate, jocul de popice 
cunoseind adevărata lui în
florire. Din 1915. an de 
an au avut loc campiona
tele naționale individuale 
și pe echipe, „Cupa Româ
niei”, „Cupa 1 Mai” și 
alte numeroase competiții 
cu caracter republicau. Se 
formează comisii locale în 
majoritatea regiunilor țării, 
iar în 1948 Comitetul fe
deral din București, cen
trul de conducere a acti
vității jocului de popice, 
ia o serie de măsuri pen
tru intensificarea compe
tițiilor. Un an mai tîrziu 
existau 418 secții afiliate 
cu peste 10 000 de spor
tivi legitimați. 0 deose
bită atenție s-a acordat a- 
daptării jocului la regu
lamentul internațional, din 
1950 campionatele desfă- 
șurîndu-se după formulele 
cerute de F.l.P. în între
cerile campionatului din 
1950 au luat startul 11 000 
de jucători, pentru ca în 
următorul an numărul lor 
să crească la 14 000, 
popicele ajungînd, ca 
nivel de dezvoltare, a doua 
ramură de sport după 
fotbal. Creîndu-se tot mai 
bune condiții de pregătire și 
concursuri (s-au construit 
nenumărate arene moderne, 
fabricile de specialitate au

de al doilea

activitatea competi-

/ON MICOROIU
de N. RadulescuVâzul

început să producă bile și 
popice după ultimele ce
rințe, s-au organizat cursuri 
de antrenori, instructori șt 
arbitri etc.) s-a ajuns ca 
sportul popicelor să fie 
astăzi practicat în mod 
organizat de pe>te 30 000 
de jucători legitimați, pre- 
etnn și de alte mii de ti
neri și vîrstnici angrenați 
în competițiile de masă.

în anul 1951 popicarii 
români și-au făcut debutul 
în arena internațională, 
susținînd prima lor întîl- 
nire (Ia București), cu re- 
prezantativele Ungariei. De 
atunci, contactele 
vi lor noștri cu cei 
hotare s-au mărit 
rabil de la an la 
meinic pregătiți, 
români și-au 
binemeritat 
arena internațională, 
turie fiind cinstea care i-a 
fost acordată federației 
noastre, aceea de a găzdui 
cea de a Vl-a ediție a cam
pionatelor mondiale, pro
gramate între 19—25 iu
nie la București.

sporti- 
de peste 
consi de
an. Te- 

popicarii 
cucerit un 

prestigiu în 
măr-

lată palmaresul sporti
vilor noștri in edițiile an
terioare ale acestei mari 
comjteliții:

Ediția a ll!~a (1057 la 
Eiaia): ION MiCOROlU, 
CAMPION MONDIAL IN
DIVIDUAL; locul VI pe 
echipe (tara noastră a par
ticipat numai cu formația 
masculină) : ediția a IV-a 
(1959 la Bautzen—RDG): 
locurile IV pe echipe (fe
minin) și VII (masculin); 
sportiva Ileana Nagy a 
ocupat locul V la proba 
individuală, iar Francisc 
Micola locul VI ; ediția a 
V-a (1962, la Bratislava) : 
locul II pe echipe (femi
nin) și locul V (mascu
lin) ; sportivele Elena Pre- 
deanu și Ecaterina 
viei s-au clasat pe 
VI și respectiv 
proba individuală,
Micoroiu și Tiberiu Sze- 
mani au ocupat pozițiile 
XI și respectiv XII.

« Iată rezultate înregistrate 
ultimele două etape din categoria 
B : SERIA I: Metalul Buzău — An
cora Galați 17—9 (8—0), Chimia 
Brăila — Electroputere Craiova 6—0 
(0—0), Victor ia l.T.O. Galati —
U.S.A.S. Năvodari 5—3 (0—0), Pe
trolul Pitești — Constructorul Plo
iești 3—0 (0—0), Ideal Cernavodă — 
Cimentul Medgidia 8—9 (0—6) ;
U.S.A.S. Năvodari — Petrolul Pi
tești 9—3 (6—3); SERIA A II-A : 
Ceahlăul Piatra Neamț — Construc
torul T.R.C. Suceava 0—20 (0—3), 
Constructorul Oraș Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej — Laminorul Roman 3—0 
(neprezentare). 
Constructorul 
Energia l.G.O. 
nica Iași 0—8
Bîrlad
12—0 (6—0), Laminorul 
A. S. Tecuci 5 
III-A: Metalul 
Agronomia Cluj 0—35 (0—14), C.I.L I 
Blaj — C.SJM. Sibiu 3—23 (3—14). I 
Jiu! Petrila — Metalul Hunedoara 
3—3 (0—3). Politehnica Timișoara — ! 
Minerul Lupeni 0—6 (0—6), Institutul 
de îline Petroșeni — Vulturii U- M- I 
Timișoara 3—8 (3—8); Metalul Turnu i 
Severin — Chimica Tirnăveni 3—8 
(3—31 C I.L. Blaj — Jiul Petrila 3—0 
(3—0). Metalul Hunedoara — Poli
tehnica Timișoara 0—3 (0—0), Vul
turii U M.
Cluj 16—5 (8—5).

Politehnica lași — 
Bîrlad 6—3 (6—0) ;
Focșani — Politeh- 
(0—8), Constructorul 

Ceahlăul Piatra Neamț
___-------1 Roman —
3 (5—3),- SERIA A I 
Turnu Severin — I

Timișoara — Politehnica

că rezultatele etapelor• Faptul 
din 22 și 29 mai sint incomplete se 
datorește absenței multor foi de ar
bitraj (chiar pînă la data de 2 iu
nie!) din dosarele comisiei de com
petiții. Așa încît ne întrebăm: cum 
ar putea fj omologate rezultatele... 
necunoscute ? Din acest motiv vom 
prezenta 
o etapă 
gretabil 
seriile I, 
turul.

clasamente numai pînă la 
în urmă, ceea ce este re- 
cu atît mai mult cu cit 
a Il-a și a IV-a au terminat

Antono- 
locurile
VII la 
iar Ion

« Iată clasamentele 
Il-a și a IlI-a :

seriilor I, a

TR. IOANIȚESCU

1. Victoria l.T.O Galați
2. Cimentul Medgidia
3. Chimia Brăila
4. Petrolul Pitești
5. Electroputere Craiova

6. U.S.A.S. Năvodari
7. Ideal Cernavodă
3, Constructorul Ploiești
9. Ancora Galați

10. Metalul Buzău

61—41
55—29
39— 35
35—51
20—56
40— 31
40—43
26—17
32—40
31—36

Motive de mulțumire și de...
Fără discuție, trebuie salutată iniția

tiva de a se organiza întîlniri interna
ționale de atletism la nivelul echipelor 
regionale sau al reprezentativelor de 
cluburi. în felul acesta un număr mare 
de atleti din diferite centre ale țării au 
prilejul să participe la concursuri in
ternaționale, să se rodeze în asemenea 
întreceri, să simtă mai multă responsa
bilitate fală de comportarea lor. Pentru 
că în ultimă instanță, chiar dacă în 
concursul respectiv, un atlet poartă cu
lorile echipei București ului, ale Banatu
lui, Brașovului etc., ci reprezintă de 
fapt tara.

Tocmai de aceea pregătirea diferitelor 
formații pentru aceste competiții trebuie 
făcută cu toată grija și competența pen
tru că, repetăm, este vorba de însăși 
prestigiul culorilor noastre sportive.

La Cracovia, ca să ne referim doar 
la ultima din seria acestor întîlniri, 
echipele Bucureștiului au obținut victo
rii atît la fele cît și la băieți (scor 
106—105 în favoarea echipei Bucureștiu-

(Urmare din pag. 1)

lui și nu Cracoviei, cum a apărut din- 
tr-o greșeală de transmisie). Acestea 
ne bucură, fără îndoială, pentru că at
letismul polonez are valoare interna
țională. Și totuși au existat și motive 
să fim nemulțumiți. Ne referim 
la faptul că reprezentativa Capitalei 
noastre a prezentat o formație „pestriță44 
la propriu și la figurat ’ Echipa n-a 
avut treninguri și maieuri uniforme (fie
care a plecat cu ce a avut de la clubul 
său ?), iar alcătuirea ei a fost făcută 
fără prea mult discernămînt. Cercetați 
rezultatele atleților noștri și veți vedea 
că semifondistul C-tin Perju a parti
cipat la... trei probe : 800 m. 1500 m 
obstacole și... 110 mg. la suliță a arun
cat și discobolul losif Naghi, la înăl
țime a concurat Savin de la prăjină, la 
110 mg a mai participat săritorul în 
înăl time Șerban load, alergătorul de Ia 
400 mg Mihăilescu a evoluat și la tri
plu salt etc.

La data acestei întîlniri (cunoscuta cu 
multi vreme Înainte) o serie dintre a- 
lleții fruntași bucureșteni erau angre
nați în alte competiții (Bloțiu, Erie, 
J urcă și Ciochină la Atena ; Ioana Pe
trescu la .Munster), alții erau reținuți

de examene (Zamfirescu) și cîțiva acci
dentați (Vamoș, Ducu, Ciobanii). Toate 
acestea erau cunoscute mai de mult. De 
aceea apare surprinzător faptul că fede
rația nu a luat măsurile necesare pentru 
includerea în lot a unor atleți tineri (D. 
Ilidioșanu, FI. Drăguleț — 110 mg, Gh. 
Plăcintaru — 8U() m. V. Dumitrescu
— triplu. Al. Spiridon — înălțime, A. 
Stamalescu — 100 și 200 m ele.) care 
ar fi ridicat valoarea echipei și în nici 
un caz n-ar mai fi obligat pe antrenori 
să recurgă la improvizațiile amintitei 

Consiliul orășenesc București al UCFS 
și Federația de atletism trebuie să ana
lizeze condițiile în care a avut loc acest 
concurs și să ia măsurile cuvenite.

Din foile de concurs am extras re
zultatele atleților noștri: BARBA fi: 
/MO m: 3. Vosminsthi 10,9, 4. Moldovan 
11,0. 200 m: 3. Vosn.inschi 22,8. 4. 
Moldovan 22,9; 400 m: 3. Rățoi 50,0, 
4. Albrecht 51,0; 800 m: 1. Stef 1:59,7, 
4. Perju 2:03,2 ; 1500 m : l. Stef 3:58,5, 
4. lordache 3:59.3; 3000 m: 1. Barabaș 
8:33,0, 2. Ca râmi hai 8:35.6 : 5000 m : 
1. Mustață 15:05.2, 3. lordache 15:29.6 ; 
110 mg: 3. loan 17,0, 4. Perju 19,6; 
100 mg: 1. Rățoi 54,6, 2. Mihăicscu

SERIA i
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18
17
17
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10

54,6; Ca râmi hai
4:10,0. 4. Perju 4:16,5; 4x100 m: 2. 
București (Sărucan, Vosminschi, Mol
dovan, Sam ungi) 42.9 ; 4 x 400 m ; 2. 
București (Rătoi, Albrecht, Mîhăiescu, 
Moldovan) 3:25,0; lungime: 1. Samungi 
7,42, 2. Sărucan 7.41; triplu: 1. Vis
copoleanu 14.83, 4. Mîhăiescu 12,82; 
înălțime: 3. loan 1,80, 4. Savin 1,70; 
prăjină: 1. Astafei 4,40. 2. Savin 4,20; 
greutate: 1. Gagea 14,99, 4. Drăgulescu 
12,66; disc: 1. Naghi 52,86. 4. Gagea 
40,72 suliță: 2. W. Socol 65,06, 4. 
Naghi 48,18; ciocan: 1. Costache 64,40, 
2. Drăgulescu 60,84; FEMEI : 100 m :
2. Nourescu 12,3, 4. Anghelescu 12.5: 
200 m: 1. Nourescu 25.6, 3. A. Petrescu 
26,3 ; 400 m : 1. Stancu 59.6. 3. lacob 
61,0: 800 m: 1. Teodorof 2;15,2, 3. 
iacob 2:17,7; 80 mg: 2. Anghelescu 
11,7, 3. Viscopoleanu 11,8; 4x100 m: 
1. București (Viscopoleanu, Nourescu, 
Anghelescu, Petrescu) 47,7; lungime:
1. Viscopoleanu 6,15, 2. Vîntilă 5,90 ;
înălțime: 1. Stoenescu 1,60 4. Vîntilă
1,40; greutate: 1. Gurău 14,19, 3. Ma- 
noliu 13,15; disc: 1. Manoliu 48,03,
3. Moțiu 40,84 ; suliță: 1. Peneș 55,56,
2. Citirea 49,28.

OF. Costache a realizat cu 64,40 m 
cea mai bună performantă a sa

Foto : R. Vil ara

pași chiar in... barcă I Am văzut o 
dată, de zeci de ori, pe un tinăr sau 
altul, piuă ce am putut să-mi iac o 
părere despre ce poate și, mai ales, 
despre ce va putea face.

Din Delta Dunării am selecționat 
sumedenie de tineri viguroși, toți de
prinși din copilărie cu apa. Amintesc 
intre aceștia pe Iacovici și Sidorov, 
care au ajuns campioni mondiali, pe 
frații Lipalit șa. Faptul că fiecare 
dintre ei avea ceea ce se cheamă 
„simțul apei" mi-a fost, fără discuție, 
de un mare ajutor în muncă. Dar una 
este să mergi cu o lotcă pescărească 
sau cu o „universală" și altceva este 
să aluneci pe apă intr-un caiac sau 
intr-o canoe...

Caiacul și canoea sint o ramură 
sportivă foarte pretențioasă care cere

Vrei să ajungi un mare campion?
o tehnică bine pusă la punct. De 
aceea „a.b.c."-ul instruirii noilor mei 
elevi il fac punind un accent deose
bit pe TEHNICĂ, urmînd ca prelu
crarea calităților fizice, asigurarea 
unei pregătiri fizice și tactice cores
punzătoare să le rezolv pe parcurs.

Pentru ca munca să meargă de la 
început cit mai bine, mă străduiesc 
neîncetat să ciștig 'încrederea spor
tivului respectiv, față de care n-am 
nici un „secret" și de la care doresc 
același lucru.

Să știți că nici aceasta nu este 
o chestiune prea simplă 1 Sint unii 
sportivi, cum e Vernescu al meu, sau

Nicoară al lui Navasart, care n-au 
nevoie să mai fie... lămuriți. Ei știu 
că. tot ce le cere antrenorul e numai 
în folosul lor, al performantei. Cu 
alții, in schimb, mai e nevoie de... 
discufii.

In general, eu nu evit discuțiile 1 
Dimpotrivă, vorbesc cu fiecare spor
tiv în parte și împreună stabilim 
perspectiva finală, obiectivele con
crete pentru fiecare etapă in parte, 
ca și căile de acces spre marea va
loare internațională. Ideea de bară 
care mă conduce este aceea ca spor
tivul, în primul rînd el, să acțione
ze conștient, pe deplin convins că

1
2.
3.
4.

5.
6.
7

8.

SERIA A II-A

A.S. Tecuci 5 4 1 0 84—17 14
Politehnica Iași 6 4 0 2 49—50 14
Constructorul Bîrlad 6 3 1 2 138—29 13
Constructorul T.R.C
Suceava 6 3 1 2 49—10 13
Laminorul Roman 6 2 2 2 12—11 11
Ceahlăul P. Neamț 6 2 1 3 49—84 11
Constructorul Oraș Gh
Gheorghiu-Dej 6 2 0 4 23—46 10
Energia l.G.O.

SFocșani 5 1 0 4 8—163

SERIA A III-A

C.S.M. Sibiu 8 fI (I 0 170— 9 24
Agronomia Cluj 8 7 0 1 203— 6 22
Minerul Lupeni 6 6 0 0 87— 0 18
Vulturii U.M. Tim. 7 4 0 3 58— 46 15
Metalul Hunedoara 7 3 2 2 30— 52 15
Chimica Tirnăveni 6 3 0 3 50— 34 12
Metalul T. Severin 7 2 1 4 24—117 12
Politehnica Tim. 7 2 0 5 35— 72 11
Politehnica Cluj 7 1 2 4 21—121 11
Jiul Petrila 6 1 1 4 16— 82 9
C.I.L. Blaj 7 1 0 6 20—105 9
Institutul de Mine
Petroșeni 6 0 0 6 18— 88 6

Raliul București- 
prima mare competiție 

automobilistică a anului 1966
(Urmare din pag. 1)

bornele kilometrice 164 și 138. în 
concurenții vor trebui să răspundă 

(4 întrebări) și oral (o între
ia chestiuni privind noile 

„o_„ 23 circulație. Raliul va începe 
dimineața la ora 6 (plecarea din minut 
în minut din Piața Scînteii) ș 
încheia în jurul orei 15.

între 
plus, 
in scris
bare „fulger”) 
reguli de

— CE CONCVRENȚI ȘI CE MAȘINI 
POT LUA PARTE LA COMPETIȚIE ?

— Raliul este deschis oricărui auto
mobilist care posedă carnet de condu
cere gradul 11 cu o vechime de cel pu
țin 2 ani. Automobilele trebuie să fie 
proprietate particulară, de serie, înma
triculate în țara noastră și să cores
punda, din punct de vedere tehnic și al 
echipamentului, dispozi Hunilor legale 
(nu se fac nici un fel de îngrădiri pri
vind marca, tipul sau capacitatea ma
șinii). Fiecare autoturism va fi ocupat 
de doi concurenți, cu drepturi și obli-, 
gații egale, care formează un echipaj, 
ti pot conduce pe rînd și trebuie să 
se afle la bord împreună în tot timpul 
concursului. Cîte trei echipaje, indi
ferent de clasa mașinii (s-a stabilit 
împărțirea în 5 clase, după capacitatea 
cilindrică a motorului) pot constitui 
echipe de club sau oraș.

Iată și alte detalii de natură tehnico- 
organizatorică: înscrierile se lac la .se
diul asociației noastre (str. Luterană 
nr. 9, raionul 16 Februarie) sau prin 
poștă, pînă la 9 iunie, pe baza unui 
formular tip, difuzat agențiilor O.N.Ț. 
din țară. 0 dată cu depunerea formu
larului, se percepe și o taxă de 100 
lei pentru 
plus pentru o 
In preziua concursului, va avea loc 
vizia tehnică, după care mașinile 
fi depuse într-un „parc închis44, de 
unde nu vor putea fi scoase decît 
un sfert de oră înainte de start. I 

echipaj primește un „carnet 
, în care sînt

percepe și o taxă
fiecare echipaj și 300 lei in 

echipă de club sau oraș.
re-
vor

: cu
Fie

care echipaj primește un „carnet de 
bord44, în care sînt specificate traseul, 
locul posturilor de control, probele spe
ciale, distanța în kilometri, timpii im
puși. în momentul trecerii pe la postu
rile dc control, echipajele trebuie sT 
prezinte oficialilor „carnetele de bord'4 
pentru a li se înregistra ora. Întîrzie- 
rea sau intrarea cu avans la un post 
de control se penalizează (20 de puncte 
pentru fiecare minut).

La sfîrșitul raliului se vor alcătui : 
un clasament individual (pe clase de 
mașini), un clasament generai și un 
clasament pe echipe. Numeroase premii 
vor răsplăti pe cîștigători ca și echi
pajele feminine care vor lua parte la 
întrecere. Avem convingerea, zte-u spus 
în încheiere iov. irig. Vasile lordăchescu 
că Raliul bucurești va fi o întrecere 
sportivă apreciată, încununată de succes.

tot ceea ce face e tocmai pentru ca 
el să ajungă un MARE CAMPION I 

în această privință n-am fost și nu 
sint de acord cu acei antrenori care 
spun elevilor lor: „Așa să faci, că 
așa vreau eu 1“ Procedînd în telul 
acesta, sportivul n-o să știe niciodată 
ce are de făcut și, mai mult ca sigur, 
că nu va lucra cu tragere de inimă, 
nu va ajunge pe treptele cele mai 
înalte ale măiestriei sportive, unde 
năzuiește de fapt.

Personal sint de părere că in nici 
un caz nu trebuie știrbită personali
tatea sportivului ci, dimpotrivă, în
tărită. Trebuie să-1 ajutăm pe spor
tiv să gîndească singur și să nud 
obișnuim ca antrenorul să fie cel 
care „gindeșle", căci in încleștarea 
luptei sportive antrenorul nu mai 
este lingă elevul său. Și atunci, ce 
va face acesta ? Nu ?
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Fază palpitantă

întîlnirea in-

la poarta Rapidului I Andrei 
instanță— (Moment din

privește neputincios mingea, Dan salvează
meciul Rapid — Steaua, disputat in tur)

Foto: P. Romoșan

u 4 etape CLASAMENTELE

După întreruperea prilejuită de 
«națională de la Ludwigshafen, unde 
itiva noastră a avut o comportare fruir. 
asionanta întrecere a campionatului categoriei A 
! reia duminică cu etapa a XXllI-a.’ Pentru 
natorii de fotbal iată — pe scurt — ce Ir 
î știe despre jocurile programate cu ace> prilej

CRIȘUL : cu Dinamo Pitești (a). Rapid (d). Stea
gul roșu (a).

SIDERURGISTUL: cu Steaua (a). Universitatea 
Ciuj (d), Farul (d), Știința Craiova (a).

CINE VA FI GOLGETER ?

12. Politehnica Timișoara 22 8 3 11 20—32 19
IX Crișul 22 5 8 9 22—31 18
14. Siderurgistul 21 5 5 11 31—45 15

Partida Siderurgistul — Steaua, aminată din
etapa a XIX—i, se va disputa miercuri 8 iunie.

ETAPA A XXtfl-A
U.T.A. — PETROLUL (1—4)
DINAMO BUC. — ȘTIINȚA CRAIOVA țO —0) 
UNIVERSITATEA CLUJ — FARUL (0—li 
SIDERURGISTUL — CRIȘUL (0—4)
STEAGUL ROȘU — C.S.M.S. (0—3)
STEAUA — RAPID (0—2)
DINAMO PITEȘTI — POLITEHNICA TIMI- 
DARA-ȚO—1)
(în paranteze — rezultatele din tur)

CLASAMENTUL
Petrolul 22 15 5 2 44—15 35
Rapid 22 14 2 6 40—21 30
C.S.M.S. 22 10 5 7 30—29 25
Știința Craiova 22 8 7 7 20—25 23
Dinamo Pitești 22 9 4 9 38—35 22
Dinamo București 22 7 7 8 29—27 21
Universitatea Cluj 22 6 9 7 24—31 21
U.T.A. 22 6 8 8 26—34 20
Steaua 21 5 9 7 26—19 19
Steagul roșu 22 8 3 11 31—29 19
Farul 22 8 3 11 23—31 19

CE MECIURI MAI
în afara etapei de duminică, iată cu cine mai 

au de jucat echipele din categoria A:
PE 1 ROLUL: cu Dinamo București (a). Politeh

nica Timișoara (a), Universitatea Cluj (d).
RAPID: cu Politehnica Timișoara (d), Crișul (a), 

U.T.A. (d).
C.S.M.S.: cu Știința Craiova (a), Dinamo Bucu

rești (a). Politehnica Timișoara (d).
ȘTIINȚA CRAIOVA: cu C.S.MS. (d), Steaua 

•(a), Siderurgistul (d).
DINAMO PITEȘTI : cu Crișul (d), U.T.A. (a). 

Steaua td).
DINAMO BUCUREȘTI: cu Petrolul (d), C.S.M.S. 

(d). Farul (al-
UNIV ERSITATEA CLUJ: cu Siderurgistul (a). 

Steagul roșu (d). Petrolul (a).
U.T.A.: cu Farul (d), Dinamo Pitești (d), Ra

pid (a).
STEAUA: cu Siderurgistul (d). Steagul roșu 

(a), Știinta Craiova (d), Dinamo Pitești (a).
STEAGUL ROȘU: cu Steaua (d), Universitatea 

Cluj (a), Crișul (d).
FARUL: cu U.T.A. (a), Siderurgistul (a), Dinamo 

București (d).
POLITEHNICA TIMIȘOARA: cu Rapid (a), Pe

trolul (d), C.S.M.S. (a).

AVEM DE VĂZUT?

Jucătorul : — Avem tot ce ne trebuie I...
Desen : Neagu Radulescu

O dată cu reluarea campionatului, reîncepe 
întrecerea pentru cel mai eficace jucător al cate
goriei A. Iată cum se prezintă situaiia primelor 
locuri :

21
18
12
II

București)
10 goluri : Dridea If Petrolul), Pavlovid (Steaua), 

Voinea (Siderurgistul)

ORA DE ÎNCEPERE
O dată cu această etapă toate meciurile 

categoria A vor începe la ora 17,30.

SI... PROGRAMUL JOCURILOR 
DIN CAPITALA

SlMBĂTĂ: stadionul Dinamo, ora 17,30: 
namo Victoria Buc. — Poiana Cîmpina (cat. B).

DUMINICĂ : stadionul ,,23 August”, ora 15,45 : 
Steaua — Rapid (cat. A); ora 17,30: Dinamo 
București — Știința Craiova (cat. A); stadionul 
Politehnica, ora 10 : Știința București — Ceahlăul 
P. Neamț (cat. B); terenul Timpuri Noi, ora 10 : 
Flacăra roșie Buc. — Rulmentul Brașov (cat. C)..

goluri : L Ionescu (Rapid)
goluri : Naghi (Dinamo Pitești)
goluri : Stătescu (Siderurgistul)
goluri: Badea (Petrolul), Ene II (Dinamo

din

Di-

De la locul 2, la locul... 2 din coadă!

De ce a ajuns pe tobogan
echipa Metalul Tirgoviște?

mulți iubitori de fotbal din țara 
lastră care urmăresc „peripețiile” 
tegorîei B au rămas de-a dreptul 
uiți de vertiginosul declin petrecut 

etapele acestui retur cu echipa 
govișteană Metalul, formație care 
hm cîțlva ani a evoluat în cate- 
Iria A, iar acum se îndreaptă cu 
teză meteorică spre categoria... C. 
Izul echipei Metalul Tirgoviște — 
mtru că este intr-adevăr un caz — 

traduce prin această puțin obiș- 
lită contraperformanță : în numai 
luă etape, Metalul a coborît scara 
nsamentului de la locul fruntaș 2 
locul 2 din coadă — locul 13 — 

r, după cum se știe, retrogradant. 
Cum a fost posibilă această cădere 

tobogan a echipei Metalul, ca
pa cu rarisimă îndreptățire, i se 
ftrivește vorba: „Să vezi și să nu 
ezi 1“
pată cîteva din „tainele” acestui 
nomen care a produs atita amără- 
nne iubitorilor de fotbal din orașul 
I Vasile Cîrlova. Vom începe cu 
uzele așa-zise „obiective”, a căror 
kpundere nu o poartă jucătorii și 
pi antrenorul (în treacăt fie spus, 
bi nota totuși — fără a căuta să 
tatestăm calitățile antrenorului St. 
din — surprinzătoarea măsură a 
bciației sportive de a-l înlocui, Ia 
rșitul turului, cînd echipa se afla

pe locul doi, pe vechiul antrenor 
Gh. Bărbulescu).

Nu credem că mai există la o echi
pă de categoria B o magazie mai 
neutilată ca aceea de Ia Metalul Tîr- 
goviște. Cu 12 perechi de ghete, mai 
mult sau mai puțin utilizabile (am vă
zut ciorapi înverziți de iarbă din 
cauza antrenamentelor fără ghete), 
cu 1 (una) MINGE ! ! (ia data de 6 
mai există o singură minge bună), 
fără teniși, cu tricouri uzate de ani 
de zile, de pe vremea cînd echipa era 
în A, este incontestabil greu să te 
pregătești așa cum trebuie.

Ce atitudine a luat față de aceste 
greutăți ale echipei asociația spor
tivă ? O atitudine de... fabulă. A pro
curat un autobuz (de ce să cum
pere tovarășii de la asociație ghete 
și mingi ?! Au luat autobuz că, ori
cum, e bun la casa omului!), în 
schimb o pompă pentru stropitul te
renului de fotbal (care se fabrică 
chiar Ia uzina din Tirgoviște) n-au 
cumpărat! Ce vrei, cit trăiești, atitea 
vezi. Bine că asociația n-a cumpărat 
un avion... Să aibă echipa Metalul 
avion propriu, ca Internazionale...

Că sînt foarte perspicaci In ale 
fotbalului, tovarășii de la asociație 
au dovedit-o și în alte ocazii. Traian 
Dobrescu, de pildă, membru în consi
liul de conducere, a dat dispoziție să

se dărîme zidul de antrenament al 
fotbaliștilor („Zid cu pătrățele, 
dom'le ? Ce-s moiturile astea ?“).

Or, fără ghete, fără minge, 
zid de antrenament, ajungi să 
fotbal... cu nasturi 1

Să dăm însă echipei ceea ce 
cuvine echipei...

Este adevărat că situația magaziei, 
a terenului etc. erau aceleași și cînd 
echipa a ajuns în fruntea clasamen
tului ? Adevărat S-au schimbat ju
cătorii ? Nu. Cel puțin la propriu. 
Pentru că, figurativ vorbind, o parte 
din aceiași oameni au devenit parcă 
alții. Dacă pentru cițiva jucători: 
Marcu, Nițescu, Bălăceanu, Dinu, 
N. Ionescu, echipa înseamnă o a doua 
familie, pentru alții ea nu mai în
seamnă mai nimic, „problemele per
sonale” preocupindu-i aproape în ex
clusivitate.

fără 
joci

i se

Conflictele născute în aceste 
diții între jucătorii celor două 
rente” n-au avut, evident, darul să 
consolideze moralul echipei care, în
cetul cu încetul, s-a dus pe apa Ialo- 
miței—

O vină mare o are și antrenorul 
Ștefan Bădin, care trebuia să intervi
nă „chirurgical”, chiar de Ia începutul 
frămintărilor, măsurile radicale fiind 
singurele capabile să îndrepte situa
ția. N-a făcut-o. Nimeni n-a luat nici 
o măsură. De aceea s-a ajuns la 
această tristă simetrie (de la locul 2 
la locul 2 din coadă), rod al unei evo
luții privită cu 
toți factorii de 
echipe.

Aceasta este 
toarea — istorie a degringoladei echi
pei Metalul Tirgoviște.

con- 
„cu-

multă indiferența de 
răspundere ai acestei

scurta — dar pildui-

MARIUS POPESCU
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SERIA I
1. C.S.M.S. Iași 1 17 1 0 81—12 35
2. Locomotiva Iași 18 14 1 3 60—22 29
3. Victoria Roman 18 8 3 7 27—43 19
4. C.F.R. Pașcani 18 7 3 8 39—37 17
5. Ceahlăul P. Neamț 18 7 2 9 32—30 16
6 Fores ta Fălticeni ÎS 7 2 9 39—47 16
7. Metalul Rădăuți 18 6 4 8 24—38 16
8. Unirea Negrești 18 6 2 10 24—33 14
9. Mrnorab V. bornei 18 3 4 11 16—47 10

10. Chimia Suceava 18
SERIA A II-A

1 6 11 15—48 8

L Dinamo Bacău 18 13 3 2 51—14 29
2. Fructexport Foc. 18 10 5 3 37—28 25
3. Siderurgistul Galați 18 10 4 4 53—22 24
4.
5.

Prog. Brăila
Chimia Orașul Gh.

18 11 2 5 54—27 24

Gheorghiu-Dej 18 7 2 9 33—49 16
6. Petrolul *Moinești 18 6 3 9 28—46 15
7 Flamura r. Tecuci 18 7 1 10 26—43 15
l. Textila Buhuși 18 6 2 10 28—34 14
9. Metal os port Galați 11 3 4 11 25—15 10

ÎS. Oțelul Galați 13 2
SERIA A m-A

4 12 12—39 3

1. Rapid Buc. 18 16 1 1 58— 9 33
2. Farul C-ța 18 12 5 1 36—15 29
3 Tehnometal Buc. 18 9 5 4 20—24 23
4. Metalurgistul Buc. 18 9 3 6 45—21 21
3. Electrica C-ța 18 6 5 7 21—19 17
6. Flacăra roșie Buc. 18 4 7 7 13—24 15

. 7. Portul C-ța 18 3 7 8 16—24 13
8. Marina Mangalia 18 3 4 11 19—30 10
9. I.M.U. Medgidia 18 4 2 12 16—51 10

10. S. N. Oltenița
SERIA A

IS
IV

2 
-A

5 11 21—48 9

1. S.S.E. nr. 2 Buc. 18 15 2 1 48—15 32
1 2. Petrolul Ploiești 18 10 4 4 38—14 24
; 3. Dinamo Buc. 18 8 7 3 44—17 23
j 4- Poiana Cîmpina 18 10 3 5 38—32 23
i 5” Viitorul Buc. 18 8 5 5 42—13 21

6 Metalul Tirgoviște 18 8 2 8 24—24 18
7. Flacăra Moreni 18 6 4 8 19—23 16
8. Rapid Mizil 18 4 4 10 16—31 12
9. Dunărea Giurgiu 18 2 3 13 9—72 7

10. Electrica Fieni
SERIA A

18 1
V-A

2 15 12—49 4

1. Steaua Buc. 18 14 3 1 76— 6 31
2. Știința Buc. 18 14 2 2 63—15 30
3. Progrejul Buc. 18 13 3 2 75—11 29
4. Dinamo Pit. 13 10 3 5 45—21 23
5. Dinamo V. Buc. 18 10 1 7 33—35 21
6. Muscelul C-lung 13 5 2 11 22—49 12
7. Oltul Rm. Vîlcea 18 5 2 11 21—51 12
8 C.F.R. Roșiori 18 4 3 11 20—50 11
9. Progresul Corabia 18 4 3 11 16—57 11

10. Minerul C-lung
SERIA A

18
VI

0
-A

0 18 3—78 0

1. Știința Cr. 18 14 3 1 62— 9 31
2. Electroputere 18 14 3 1 54— 8 31
3. Metalul Huned. 18 9 5 4 37—21 23
4. Minerul Lupeni 18 6 6 6 30—20 18
5. Victoria Tg. Jiu 18 7 4 7 36—27 18
6. A. S. Cugir 18 6 4 8 22—24 16
7. Jiul Petroșeni 18 4 4 10 29—35 12
8. Victoria Călan 18 4 10 11—49 12
9. Minerul Deva 18 5 2 11 21—64 12

10. Prog Strehaia
SERIA A

18 2
VII-A

3 13 22—67 7

1. U.T. Arad 18 14 3 1 36— 4 31
2. Politehnica Tim. 18 13 4 1 46— 6 30
3. C.F.R. Timișoara 18 12 4 2 45—17 28
4. Vagonul Arad 18 7 7 4 38—20 21

■ C.F.R. Arad 18 7 4 7 23—26 18
' 6. Electromotor Tim. 18 6 5 7 23—24 17
; 7 C.S.M. Reșița 18 6 4 8 31—24 16
1 8. Metalul Tr. Severin 18 3 5 10 13—42 11

9. Minerul Anina 18 2 2 14 13—52 6
10. C.F.R. Caransebeș 18 1

SERIA A VIU-A
0 17 7—60 2

' 1. Crișul Oradea 18 17 1 0 84— 6 35
2. Minerul Baia Mare 11 4 3 55—22 26
3- Clujeana 18 10 4 4 53—14 24
4. Recolta Cărei 18 11 2 5 40—22 24
5. Minerul Baia Sprie 18 7 3 8 35—36 17
6. Olimpia Oradea 18 4 7 7 10—25 15
7. Sătmăreana 18 5 4 9 19—33 14
8.
9.

Minerul Bihor 
Forestiera Sighetul

18 3 5 10 22—36 11

Marmației 18 4 3 11 14—65 11
10. Steaua r Salonta

SERIA A
18
IX

0
-A

3 15 3—76 3

1. Universitatea Cluj 18 18 0 0 102— 9
2 Chimica Tîrnăvenî 18 11 1 6 37—33
3. Ind. Sirmei C. T. 18 10 2 6 51—28
4- A.S.A. Tg. Mureș 18 9 2 7 43—21
5. Arieșul Turda 18 8 4 6 35—29
6. Progresul Reghin 18 4 6 8 23—46
7 A.S. Ai ud 18 6 1 LI 28—59
3. Gloria Bistrița 18 5 2 LI 17—58
9. Soda Ocna Mureș 18 4 3 LI 24—48

19. Unirea Dej 18 3 3 12 18—47
SERIA A X-A

1. Gaz Metan Mediaș 18 12 3 3 43—14
2. Tractorul Brașov 18 11 4 3 48—21
3. Metrom Brașov 18 11 4 3 48—32
4. Steagul r. Brașov 18 10 3 5 39—17
5. Chimia Făgăraș 18 8 4 6 41—25
6. Rulmentul Brașov 18 8 4 6 24—21
7. C.S.M. Sibiu 18 7 4 7 32—26
8. Oltul Sf. Gheorghe 18 3 2 13 14—52
9. Faianța Sighișoara 18 3 8 13 10—53

10 Metalul Copșa Mică 18 1 2 15 21—59

• Tragerea premiilor mari LOTO din 14 iunie 1966
• Continuă, în întreaga țară, vinzarea biletelor

mai 
pre- 
atri-

La 14 iunie a.c. după cum am 
anunțat are loc prima tragere a 
miilor mari la LOTO, la care se 
buie, în număr nelimitat, premii de va
loare fixă de cîte 80.000 lei, 60.000 lei, 
40.000 lei și 20.000 lei și 100 cîștiguri 
în concedii de odihnă la Varna și în 
continuare „Turul Bulgariei” cu auto
carul.

Se aplică aceeași formulă tehnică de 
la tragerile autoturismelor (Loto 3 fe
bruarie și 24 aprilie a.c.).

Este bine de reținut că Ia această 
tragere cîștigătorii de premii cu 2 nu
mere de la categoria a V-a vor benefi
cia în plus, prin tragere la sorți, de 
100 cîștiguri constînd din concedii de 
odihnă la Varna în stațiunea „Nisipu
rile de aur” (12 zile) și în continuare

„Turul Bulgariei” cu autocarul pe iti
nerarul : Vama — Burgas — Staza 
Zagora — Plovdiv — Sofia —■ Plevna 
— Russe — București (5 zile) în total 
17 zile.

Procurați-vă biletele din vreme pentru 
a nu rămîne în afara acestei importante 
trageri.

• Pentru a răspunde unor scrisori 
primite de la participanți, publicăm mai 
jos zilele ți orele cînd se transmit la 
radio rezultatele ți premiile sistemelor 
de joc Loto-Pronosport.

PRONOEXPRES: în fiecare miercuri 
pe programul I între orele 20—20,30 
sau 22—22,20 și pe programul II între 
orele 21—21,20.

LOTO : în fiecare vineri pe programul 
I între orele 20—20,30 sau 22—22,20 
și pe programul II între orele 21—21,15 
sau 23—23,07.

PREMII

REZULTATE:

PRONOSPORT : în fiecare duminică 
pe programul 1 între orele 20—20.15 
sau 22—22.25 și pe programul II între 
orele 21—21,15 sau 23—23,10.

Pronosport: în fiecare sîmbătă, Pro- 
noexpres: în fiecare marți și Loto: în 
fiecare joi, în cadrul emisiunii „Anun
țuri, reclamă și muzică” între orele 18,30 
și 19.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto— Pronosport.



O frumoasă victorie 
fomâuească în prima zi

Actualitatea internațional
a „Internaționalelor"

de tir
(Urmare din pag. 1)

In cadrul „Internaționalelor" se 
dispută și triunghiularul România— 
Bulgaria — Iugoslavia. După primele 
trei probe (armă liberă calibru redus 
60 f culcat seniori, armă standard 60 
f. culcat senioare și juniori) conduc 
sportivii români care au cucerit 
două locuri I.

REZULTATE: Pistol viteză 60
focuri: 1. 1. TRIPȘA (România) 594 p 
(298 manșa I -f- 296 manșa a II-a), 
2. V. Atanasiu (România) 591 p 
(294-}- 297), 3. M. Roșea (România) 
590 p (295-^-295) la baraj 145, 4. S. 
Țonev (Bulgaria) 590 p — nou record 
bulgar, la baraj 140, 5. E. Haidurov 
(R.S.F.S.R.) 587 p, 6. S. Franțevski 
(R.S.F.S.R.) 587 p, 7. R. Suleimanov 
(R.S.F.S.R.) 586 p, 8. G. Maghiar (Ro
mânia) 584 p, 9. L. Giușcă (România) 
584 p, 10. G. Makeev (R.S.F.S.R.) 583 
p. Armă standard 60 f. culat senioare: 1. 
TAMARA KOMAR1STOVA (R.S.F.S.R.) 
589 p, 2. Oszkarne Kellner (Ungaria)
587 p, 3. Edda Baia (România) 586 p, 
4. Ferencne Kun (Ungaria) 585 p, 5. 
Tamara Cerkasova (R.S.F.S.R.) 584 p, 
6. luliana Daroczi (România) 584 p, 7. 
Milena Potokar (Iugoslavia) 583 p, 8. 
Maria Ignat (România) 582 p, 9. Iu- 
dith Moscu (România) 582 p, 10. Ilka 
Lipovanska (Bulgaria) 579 p. Juniori: 
1. MADELENE W1ECHSER (Elveția)
588 p, 2. Miroslav Siper (Iugoslavia) 
583 ■— 41x10, 3. Iovan Cersic (Iugo
slavia) 583 p — 43x10, 4. M. Pavel 
(România) 582 p, 5. D. Becea (Româ
nia) 580 p, 6. L. Jalamov (Bulgaria) 
579 p, 7. V. Milanev (Bulgaria) 579 p. 
Armă liberă calibru redus 60 f. culcat 
seniori: I. T. JAKQS1TS (Ungaria) 
593 p (ultima serie 100), 2. S. Rîja- 
kov (R.S.F.S.R.) 593 p, (99), 3. Br. 
Loncar (Iugoslavia) 591 p (16 muște),
4. M Ferecat u (România) 591 p (15 m),
5. B. Buz (Ungaria) 591 p (8 m), 6. 
V. Grozdanovic (Iugoslavia) 589 p, 7. 
S. Ermilov (R.S.F.S.R.) 589 p, 8. L. 
Cristeseu (România) 589 p, 9. N. Ro
taru (România) 588 p, 10. M. Stoia- 
novic (Iugoslavia) 588 p.

In cadrul triunghiularului România— 
Bulgaria—Iugoslavia clasamentul după 
primele probe se prezintă astfel : Armă 
standard 60 f. senioare: 1. ROMÂNIA 
1746 p (Edda Baia 586 p, luliana Da
roczi 584 p. Ioana Soare 576 p), 2. 
Iugoslavia 1738 p. 3. Bulgaria 1724 p. 
Juniori: 1. ROMÂNIA 1739 p (M. Pavel 
582 p, D. Becea 580 p, B. Cșegezi 577 
p), 2. Iugoslavia 1738 p, 3. Bulgaria 
1708 p. Armă calibru redus 60 f. cul
cat: ]. IUGOSLAVIA 2353 p. (Br. Lon
car 591 p, V. Grozdanovic 589 p, M. 
Stoianovic 588 p, E. Dulie 585 p), 2. 
România 2345 p (M. Eerecatu 591 p, 
N. Rotaru 588 p, P. Șandor 586 p, Gh. 
Vasilescu 580 p), 3. Bulgaria 2310 p.

Concursul continuă azi, începînd de la 
era 9 cu probele de pistol precizie și 
armă liberă calibru redus 3x40 focuri 
seniori.
. _______________________________ I

Doi mari alergători de fond, din 
puncte deosebite ale globului s-au 
întâlnit recent pe pista stadionului 
din Hamburg în clasica probă de 1 
milă. Iată-l pe Harald Norpoth 
(R. F. Germană) cîștigînd detașat 
8:58,8 — în fața kenianului Kipchonge 
Keiho 4:00 2.

Foto : D.P.A.

Cel mai lung sezon al schiorilor austrieci
Spre deosebire de trecut, bilanțul 

schiului mondial se va face anul a- 
«esta abia după încheierea... verii. Cu- 
vîntul hotărîtor îl vor avea întiecerile 
de la Portillo, stațiunea chiliana desem
nată ca gazdă a campionatelor mon
diale de schi alpin. Marea competiție 
va avea loc în luna august, așa în- 
eît nu este paradoxală afirmația că, 
pentru mulți fruntași ai schiului inter
național vara aceasta va fi „sezon de 
vîrf“.

Cum să se îmbine odihna bine meri
tată și necesară după o iarnă bogată 
în concursuri cu o pregătire judicioasă, 
capabilă să-i aducă în forma maximă 
pe schiori în momentul mondialelor ■— 
iată o problemă care preocupă nume
roase federații naționale și specialiști 
europeni ai acestui sport.

Să vedem, de pildă, cum se prezintă 
situația în tabăra schiorilor austrieci, 
pretendenti serioși la titlurile puse în 
joc la Portillo. Rezultatele obținute 
pînă la sfîrșitul sezonului european de

ROLAND GARROS:
Gulyas — Roche 

in finală, Ia simplu
PARIS 2 (Agerpres). — Pe terenurile 

de la Roland Garros, încep întrecerile 
decisive ale campionatelor internațio
nale de tenis ale Franței. Actuala edi
ție a tradiționalei întreceri va fi mar
cată de o serie întreagă de surprize. 
Ele n-au lipsit nici la disputarea semi
finalelor probei de simplu masculin, 
în cadrul cărora tenismanul maghiar 
Istvan Gulyas a obținut un rezultat re
marcabil. învingîndu-1 pe sud-africanul 
Cliff Drysdale, el s-a calificat pentru 
finala competiției. Gulyas a terminat 
Victoiios cu 6—4. 2—6, 7—9, 6—2, 6—3.

In cealaltă semifinală, Tony Roche 
(Australia) l-a eliminat în trei seturi 
pe francezul Francois Jauffret : 6—3. 
6—4, 6—4.

S-au disputat și semifinalele la dublu 
femei. Titlul va fi disputat numai între 
jucătoare australiene : Margaret Smith — 
Judy Teggart și Jill Blackman — Syl
via Toyne. Primele au învins pe Norma 
Bay Ion (Agentina) — Annette Van 
Zyll (Republica Sud-Africană) cu 6—1, 
6—4 ; iar celelalte au dispus de Ann 
Hay don-Jones (Anglia) — Julie Held- 
man (S.U.A.) cu 7—5, 6—4.

In semifinalele probei de dublu băr
bați perechea română Ion Țiriac — IHe 
Năstase întâlnește cuplul sovietic A. 
Metreveli — S. Lihaciov. în cealaltă 
semifinală joacă Ralston — Graebner 
(S.U.A.) cu Newcombe — Roche (Austra
lia). Ultimii au eliminat pe Diepraam 
— MacMillan (Republica Sud-Africană) 
cu 9—7. 4—6, 6—1, 3—6. 10—8.

PARIS. într-un concurs atletic în 
nocturnă, cunoscutul alergător fran
cez Michel Jazy a fost cronometrat 
cu 7:53,4 pe 3 000 m plat.

RADU URZICEAN

WMIIMWIii■

reprezentanții Austriei, în frunte cu 
Karl Schrantz și Christi Haas, îndrep
tățeau cele mai optimiste pronosticuri 
pentru apropiatele campionate mondiale. 
Au intervenit însă „în ultimă instanță" 
o serie de insuccese. Acestea s-au pro
dus cu prilejul turneului în S.U.A., 
efectuat în martie-apiilie. De peste o- 
cean, iubitorii de schi din Austria au 
primit numai vești proaste: înfrîngeri 
peste înfrîngeri.

Acum, cînd echipa s-a întors la Vie- 
na și „aventura americană" a rămas în 
urmă, conducătorii tehnici ai lotului 
austriac elaborează un nou plan pen
tru refacerea și pregătirea candidaților 
la „mondialele" de la Portillo. Planul 
schițat de dr. Schultzberger, consilier 
al federației austriece de schi, prevede 
mai întîi o vacanță la mare, apoi re
luarea treptată a cxercițiilor generale 
dublate ceva mai tîrziu de pregătire spe
cifică, pe zăpadă la Saint Moritz. An
trenamentul final se va face Ia Gervi- 
nia, unde se va insista mai ales asupra

DUPĂ MECIUL DE FOTBAL R.F. GERMA\A — ”

Sepp Herberger: „România ar fi meritat un 
in turneul celor 16, de la LondraA

LUDWIGSHAFEN, 2 (prin telefon). 
Comportarea echipei de fotbal a Ro
mâniei în meciul cu R.F. Germană a 
fost unanim apreciată de specialiștii 
vest-germani, de conducătorii fede
rației țării gazdă, de presă. Se consi
deră că echipa României n-a fost cu 
nimic inferioară puternicei formații 
vest-germane și nu puțini sînt cei care 
spun că românii sînt cîștigătorii morali 
ai partidei.

La vestiare, la ieșirea de pe stadion, 
mulți spectatori exprimau această pă
rere pe care — peste o oră — aveam 
s-o găsim sintetizată în ediția de seară 
a ziarului „5 UHR BLATT", apărut 
pe străzile orașului după joc. In pa
gina I, acest ziar publică sub titlul: 
„AM CÎȘTIGAT CU 1—0, DAR AM 
LUPTAT DIN GREU" un amplu co
mentariu din care extrag: „A fost o 
victorie greu muncită, în fața unui ad
versar de mare valoare tehnică, cu o 
apărare de absolut primă clasă, cu o 
clasă înaltă în jocul de ansamblu. Ceea 
ce românii n-au stăpînit prea bine — 
și aceasta spre norocul jucătorilor ger
mani — a fost șutul la poartă. Adică 
exact lucrul care i-a făcut pe oaspeți 
să piardă. In celelalte privințe ei au 
fost nu numai egali jucătorilor noștri, 
dar în multe — superiori".

In paginile interioare ale aceluiași 

slalomului uriaș, probă la care aus
triecii au regresat în mod evident. Ple
carea în Chile este fixată pentru 19 
iulie iar după mondiale o parte a echi
pei va participa la o serie de con
cursuri internaționale în Australia.

„Secrete" ale tenisului de masă japonez
Despre popularitatea 

tenisului de masă în 
Japonia ne poate face 
o idee acest amănunt 
interesant: jocul cu
mingea de celuloid este 
materie obligatorie în 
multe școli din „țara 
crizantemelor". Din 
1952, cînd tenisul de 
masă japonez și-a făcut 
debutul la „mondialele" 
de la Bombay, climi- 
nînd majoritatea nu
melor consacrate a- 
tunci, reprezentanții săi 
au cules lauri în nu
meroase întreceri de 
anvergură. 

Dar o victorie a vre
unui japonez în fața 
mesei de tenis nu pro
duce niciodată acele 
explozii de bucurie 
specifice meciurilor de
cisive. învingătorul se 
oprește ceremonios, face 
trei plecăciuni — mai 
întîi către adversarul 
învins, apoi către ar
bitru și la urmă spre 
căpitanul de echipă 
care-i salută fără să 
se ridice în picioare. 
Expresii ale unor vechi 
tradiții în disputele 
sportive.

Concentrarea și stă- 
pînirea de sine sînt, de

ziar citim un mare titlu pe trei coloane 
„BRAVO RUMĂNIEN !' și un sub
titlu „Aplauze pentru oaspeți", urmat 
de textul: „Dacă rezultatul final ar fi 
fost 1—0 pentru români, nici unul din
tre cei 62 000 de oameni de pe arhipli
nul „Siid-west Stadion" n-ar fi putut 
contesta scorul. Uwe Seeler a fost însă 
salvatorul ! Sfîrșitul primei reprize și 
începutul celei de a doua (n.n.: circa 
30 de minute în total) au constituit 
marea perioadă a românilor. Cu o teh
nică admirabilă, cu un joc de combi
nații și colaborare de vis, ei au încins 
liniile defensive ale echipei germane. 
Noroc că Hdttges a făcut un excelent 
joc de „măturător", că Lutz a marcat 
un plus de comportare și că Sclinell'n- 
ger a devenit mai bun ca înainte !“ 
în finalul amplei cronici, ziarul con
chide : „Echipa română s-a impus cu 
autoritate la Ludwigshafen. Dintre cei 
11 jucători de valoare deosebită s-au 
detașat portarul Ionescu, Popa, Dan, 
constructorul de joc Dobrin (clasă 
înaltă) și rapidele aripi Pircălab și 
Avram. Dacă românii ar trage la poar
tă așa cum joacă, ar face treabă și 
în turneul de la Londra".

Echipa noastră, așa cum arătam și în 
cronica meciului, a jucat cu dezinvol
tură, și-a impus jocul, nelăsîndu-se de 
data asta impresionată de numele ad

Cu acestea se va încheia cel mai 
lung sezon de schi din istoria spor
tului austriac. De-abia întorși acasă, 
după acest maraton, schiorii își vor 
începe pregătirile pentru sezonul 1966— 
1967.

altfel, caracteristici e- 
sențiale ale sportivilor 
niponi. Aceasta se poa
le vedea și din aplica
ția deosebită cu care 
sînt efectuate antrena
mentele tenismanilor 
fruntași. Tipică este 
metoda tenisului „cu 
două mingi": patru ju
cători se așează în fața 
mesei de tenis și fo
losesc două mingi pe 
care și le trimit con
tinuu în diagonală. 
Metoda aceasta a fost 
adoptată acum de mulți 
jucători de renume din 
alte țări. 

u

versarilor, de faptul că joacă :- 
sare. Este tocmai elementul pe 
subliniază în cronica sa Heinrich 
yer, în cotidianul „DIE RH 
PFALZ", cînd își intitulează rep 
jul astfel: „UWE SEELER A S'. 
bilit un debil SUCCES CU 1 
ÎN FAȚA ROMÂNILOR CARE 
S-AU ARĂTAT CU NIMIC IMP 
SION AȚI DE ADVERSAR". în t 
citim: „Românii au fost de dep; 
mai puternici decît ne așteptam, 
s-au prezentat deosebit de bine an 
nați și au dovedit multă înțeleger 
jocului, ceea ce le-a atras aplauze 
scenă deschisă. Apărarea lor e de< 
bit de bună; a plăcut atleticul Dai 
mai ales Mocanu, un apărător pu 
nic. De clasă deosebită este Doi 
care, pentru vîrsta sa, dovedești 
maturitate impresionantă și o te 
strălucită. în atac, Pircălab a 
jucător periculos, cu care Schnell... 
a avut multă bătaie de cap. In o 
caz, românii au lăsat impresia că 
la fel ca și în handbal — sînt pe 
mai bun drum și că pot atinge vi 
standardului internațional".

Dar să lăsăm comentariile prese 
favoarea unor declarații primite di 
două mari personalități ale—Sotbal 
vest-german. Consilierul tehnic al e 
pei gazdă, cunoscutul SEPP HERB: 
GER, ne-a spus: „Pentru mine, < 
n-am văzut de mult echipa Româi 
jocul său a fost o mare surpriză, 
mânii au jucat tehnic excelent, au : 
pînit mai mult terenul, au avuat 4 
ocazii de gol dar le-a lipsit finali 
rea. Cu doi atacanți centrali mai de 
în fața porții, puteau cîștiga. Orie 
jucătorii vest-germani se pot feli 
cu acest rezultat. Așa cum a jucat 
România ar fi meritat un loc în 
neul celor 16 de la Londra". HELM 
SCHON, antrenorul formației ga 
ne-a declarat că pentru el jo<» 
manilor n-a fost o surpriză. Se așT 
ca jucătorii noștri să constituie un 
versar.puternic. El a conchis: „Pe: 
mine jocul cu România a fost fo 
util în munca de pregătire pentru I 
dra. Mă bucur că jucătorii mei au 
din plin solicitați".

In încheiere, declarația secretar 
general al federației vest-germane 
fotbal, HANS PASSLAK: „Români 
jucat mult mai bine decît a-.'um ui 
la Frankfurt. Dacă veți progresa 
acest ritm, puteți deveni o putere 
balistică de prim rang. In atac, 
v-au lipsit realizatorii, altfel aț 
cîștigat. In orice caz, eu aș fi fe 
ca noi să avem o asemenea apart

ȘTIRI. REZULTA
VARȘOVIA, După trei runde 

concursul international feminin 
șah de la Piotrkov conduce re 
zentanta României, Elisabeta JS 
roniade, cu 2,5 puncte. Pe Ion 
următoare se află Rodica Iței 
(România) și Eva Karakas (U: 
ria) cu cîte 2 puncte fiecare, 
runda a treia, Polihroniade a :< 
zat cu Reicher. Aceiași rezultat 
înregistrat și în partida Karaka 
Litmanowiez.

BELGRAD. într-un concurs 
atletism desfășurat la Sarai 
sportivul iugoslav Tonislav Euk 
stabilit un nou record al țării 
în proba de aruncarea greutăți 
rezultatul de 18,72 m (v.r. 18,58

BUENOS AIRES. Continuînc 
pregătirile în vederea campion 
lui mondial de fotbal, reprezen 
va Argentinei a jucat la Bu 
Aires cu echipa italiană Cag' 
Fotbaliștii argentinieni au tern 
învingători cu scorul de 2—0 (1

BUDAPESTA. înaintea uit 
probe a concursului internați 
de pentatlon modern, primul- 
este ocupat de maghiarul J3j 
cu 3990 puncte, urmat de Mi: 
(U.R.S.S.), 3923 p. și Bodnar 
garia) 3917 p.

BARCELONA. Intr-un concur 
natație desfășurat la Barcelona, 
tătorul Alain Masconi s-a ci 
pe primul loc în cursa de 20 
liber, învingîndu-1 pe spțxs 
Juan Fortuny. Masconi a fost1 
nometrat în 2:01,9.
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