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Noua clasificare sportivă,' 
stimulent în ridicarea ' 
continuă a performanțelor i 
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ION BALAȘ 
vicepreședinte al UCFS

1 u peste 15 ani în urmă a fost introdus, pentru prima 
oară în mișearea sportivă din țara noastră, regula

mentul de clasificare sportivă. în acest interval de timp, 
clasificarea sportivă — prin natura ei obiectivă de stabilire 
și ierarhizare a valorii performanțelor — a constituit un 
puternic stimulent în activitatea secțiilor, in procesul in- 
structiv-edueativ, în creșterea rezultatelor sportive.

Mișcarea de cultură fizică și sport din țara noastră nu
mără astăzi 110 maeștri emeriți, peste 1000 de maeștri ai 
șprițului, aproape 5 000 de sportivi de categoria I și circa 
200 000 din celelalte categorii.

De-a lungul anilor s-au adus o serie de îmbunătățiri siste
mului de clasificare stabilit in anul 1950. mareîndu-se la tim
pul respectiv, saltul valoric înregistrat de diferitele disci
pline și probe sportive.

Creșterea vertiginoasă a performanțelor care se obțin as
tăzi pe plan internațional, condițiile tot mai bune de ac
tivitate create sportivilor din secțiile cluburilor și asocia
țiilor, continua perfecționare a antrenamentului au constituit 
argumente și premise care au impus, ca o cerință obliga
torie, schimbarea vechiului regulament de clasificare. Pre
vederile acestuia s-au dovedit a fi depășite de cerințele 
Kpntinuei dezvoltări a activității sportive, ele nu mai con- 
Rituie un stimulent în procesul instructiv-edueativ, în ob
ținerea unor performanțe tot mai ridicate.

Noua clasificare sportivă, rod al experienței specialiștilor 
noștri, dobîndită de-a lungul anilor, reflectă în mod obiectiv 
treapta valorică superioară pe care se situează astăzi miș
carea sportivă din țara noastră. Prin sporirea cerințelor la 
normele categoriei maestru și a celor de categoria I, mai 
ales la acele discipline și Ia probele la care s-au înregistrat 
în ultimii ani salturi valorice impresionante pe plan mon
dial, se creează și pe această cale premise pentru obținerea 
unor rezultate la nivelul valorilor internaționale.

Sînt multe exemple care demonstrează progresele continue 
realizate în mișcarea sportivă din țara noastră, ca urmare 
a himbărilor calitative intervenite in teoria și practica 
antrenamentului sportiv, a folosirii pe o scară tot mai 
a cuceririlor științei care, în epoca contemporană, au 
luționat toate domeniile de activitate. în afara 

considerente de ordin general, mai trebuie
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aces- 
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Ieri dimineață a plecat la Paris I 
o delegație de cicliști români i 
care va participa la -Cupa Mar
cel Cachin", competiție ciclistă 
tradițională organizată de ziarul 
„rHumanite”. întrecerea are loc 
astăzi și mîine pe ruta Paris — 
Rouen — Paris. Din delegația 
condusă de antrenorul N. Voicu I 
fac parte Ștefan Suciu, Tudor Va- j 
sile, G. Moiceanu ș.a.
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sala Dinamo din Capitalăîn
a început ieri concursul inter
național de gimnastică la care 
participă echipele Dynamo Ber
lin, Dozsa Budapesta, Dinamo 
Moscova, Ruda Hvezda Praga, 
Spartak Sofia, Gwardia Varșo
via și Dinamo București. Pro
gramul primei zile a întrecerilor 
a cuprins exercițiile impuse.

In 
duce, 
cova. 
pelea

La
de

competiția feminină con- 
pe echipe. Dinamo Mos- 

La individual Elena Ceam- 
ocupă locul IV.
băieți, în frunte se află

gimnaștii sovietici urmați 
echipa Dinamo București și de 
Dozsa Budapesta. La individual, 
primele trei locuri sint ocupate 
de reprezentanții formației Di
namo Moscova, iar pe locul IV 
se află campionul țării noastre, 
Gh. Tohăneanu.

Petre Șandor a ciștigat ieri două Incuri 
fruntașe : locul l la 40 focuri poziția 

genunchi și locul III In trei poziții
Foto : A. Neaqu

Campionatele i * ’ ’ \
ieri nu numai de picăturile venite din înaltul ce
rului, dar și de o ... ploaie de rezultate excelente! 
Astfel, recordul mondial oficial al probei de pis
tol liber, 566 p, stabilit la prima ediție a „europe
nelor", în 1955 la București, a fost întrecut de 
sovieticul Stolîpin cu trei puncte: 569 p. Apoi, 
la „maratonul tirului", proba de armă liberă ca
libru redus 3x40 focuri, la capătul a șase ore 
de întrecere epuizantă, am avut satisfacția să con
semnăm o serie de rezultate bune ale țintașilor

Rezultate. FEMININ, echipe: 
1. Dinamo Moscova 183,05, 2 
Ruda Hvezda Praga 182,55, 3. 
Dinamo București 182,00, 4.
Gwardia Varșovia 178,85, 5.
Spartak Sofia 173,20; individual 
compus: 1. Elena Teajelova (Di
namo Moscova) 36,95, 2. Zdena 
Hubena (Ruda Hvezda Praga) 
36,90, 3. Eva Svetlikova (Ruda 
Hvezda Praga) 36,75, 4. Elena 
Ceampelea (Dinamo București) 
36,70, - - - — - —
namo 
dej da 
cova) 
pe: 1. Dinamo Moscova 276,00,

5. Raisa Zbrodova (Di- 
Moscova) 36,65, 6. Na- 
Efremova (Dinamo Mos- 
36,55; MASCULIN, echi-

2. Dinamo București 268,45, 3.
Dozsa Budapesta 264,30, 4. 
Gwardia Varșovia 264,05, 5.
Spartak Sofia 257,40, 6. Dy
namo Berlin 148,65; individual 
compus: 1. Viaceslav Davîdov 
(Dinamo Moscova) 55,65, 2.
Mihail Bogus (Dinamo Mosco
va) 55,55, 3. Leonard Rîșkov 
(Dinamo Moscova) 55,10, 4. Gh. 
Tohăneanu (Dinamo București) 
54,50, 5—6. Anton Cadar (Di
namo București) și Iuri Serov 
(Dinamo Moscova) 54,20.

Concursul continuă astăzi și 
mîine.

Rîndul de sus, de la stingă la 
dreapta : Elena Ceampelea (Di
namo București), Alexander 
Rokosz (Gwardia Varșovia). La- 
jos Varga (Dozsa Budapesta), și 
Gheorghe Tohăneanu (Dinamo 
București), Eva Spelikova (Ruda 
Hvezda Praga) și Halina Daniec 
(Gwardia Varșovia) ; rîndul de 
jos : Wolfgang Friedler (Dynamo 
Berlin), L. Rîșkov (Dinamo Mos
cova). Violeta Krîsteva (Spartak 
Sofia), Marta Vinclerova (Ruda 
Hvezda Praga), L. Kondrașova 
(Dinamo Moscova), Bancio Iliev 
(Spartak Sofia) și Rodica Apă- 
teanu. (Dinamo București).

văzuți de Neagu Rădulescu

Trăgători români 
la campionatul european de skeet

Intre 6 și 8 Iunie se va tlesfă- 
șura la Lahti, în Finlanda, cam
pionatul european de skeet. Tara 
noastră va fi reprezentată de 
sportivii B. Marinescu, Gh. Sen- 
covici, D. Danciu și I. Albescu.,

(Continuare în pag. a 4 a)

Azi și miinc, la Snafiov,

I

la caiac-canoe

IGOR L1PALIT 
(Dinamo)

MIHALY HESZ 
(Ferencvaros)

Dinamo București-
•}

Ferencvaros Budapesta

SÎMBĂTÂ — de la ora 16: 
K1 — 500 (seniori) ; K1 — 
500 (juniori); K2 — 500 (se
niori) ; K2 — 500 (juniori) ; 
K4 — 1000 : K2 — 10 000.

DUMINICĂ — de Ia ora
9 : K2 — 1000 ; CI — 1000 ■, 
C2 — 1000 ; K1 — 1000 ; K1 
4x500 ; CI — 10 000 ; C2 —
10 000.

Azi și mîine, pe apele lacului Snagov 
sînt programate întrecerile din cadrul 
întîlnirii internaționale amicale de caiac- 
canoe dintre sportivii cluburilor Dinamo 
București și Ferencvaros Budapesta. „Me
ciul" este pe cît de inedit (nu au mai 
fost organizate asemenea competiții in- 
tercluburi), pe atît de important, deoare
ce ambele formații cuprind sportivi de 
valoare mondială, fapt care va face, cu 
siguranță, ca fiecare probă să prilejuias-. 
că o dispută de ridicat nivel tehnic și 
spectacular. Oaspeții — sosiți ieri după 
amiază în București — au deplasat un 
lot din care fac parte caiaciști și canoiști 
eonsacrați pe arena internațională: 
Arpad Soltesz (C 1), Endre Gyiirî și San
dor Gdrgeny (C 2), Istvan Csizmandia 
(K 4) și medaliatul olimpic — locul II la

Tokio — Mihaly Hesz, un recunoscut 
specialist al probelor de simplu la caiac, 

botul dinamovist, după cum ne-a de
clarat antrenorul emerit Radu Huțan, va 
cuprinde, de asemenea, pe cei mai valo
roși caiaciști și canoiști, dintre care a- 
mintim pe maeștrii emeriți ai sportului 
A. Vernescu, A. Seiotnic, M. Turcaș, Igor 
Lipalit etc.

Întîlnirea internațională amicală Dina
mo București—Ferencvaros Budapesta re
prezintă totodată, pentru sportivii ambe
lor cluburi, un excelent prilej de veri
ficare a stadiului de pregătire în vederea 
campionatelor mondiale de la Griinau, 
mulți dintre caiaciștii și canoiștii care 
vor concura azi și mîine la Snagov aspi- 
rînd la un loc în echipele reprezentative 
ale celor două țări pentru această mare 
competiție.

Importantă acțiune de selecție ioleibalistică
In vederea unei selecții pen

tru tabăra de vară a „speran
țelor", mîine după-amiază, la 
ora 16,30, pe terenurile de 
volei ale parcuiui sportiv Dina
mo din șos. Ștefan cel Mare,

sint invitați toți tinerii bucu- 
reșteni care au însușiri volei- 
balistice (născuți în anii 1949— 
1951) și au înălțimea medie de 

170 cm (fete) și 180 cm (băieți).

Tigran Petrosian și-a păstrat 
titlul de campion mondial

MOSCOVA 3 (Agerpresj. A 22-a 
partidă a meciului Petrosian — 
Spasski s-a încheiat «u victoria 
lui Petrosian. El păstrează astfel 
titlul de campion mondial.

Un cuplaj fotbalistic
de... zile mari la București
• Steaua —Rapid, derbiul etapei
• Dinamo București Intjlnește 

performera returului
nou pe marileMîine, din 

stadioane! La Arad. Cluj.~ Ga
lați, Brașov, 
rești, se reia — după o scurtă 
întrerupere 
categoriei A. 
înainte de -
mate întîlnîri deosebit de in
teresante, atenția fiind atrasă, 
îndeosebi, de lupta ce se dă 
pentru evitarea retrogradării, 
și care vizează echipele în
șiruite în clasament de la locul 
8 în jos. Iată de ce. partidele 
care programează echipele afla
te în această zonă pot fi soco
tite, pe bună dreptate, meciuri 
„tari*.

Publicul bucureștean va fi 
mîine — cu prilejul cuplaju
lui de pe „23 August* — mar
torul unui meci deosebit de 
atractiv. Este vorba de partida 
dintre Steaua (locul 9 în clasa
ment) și Rapid (locul 2 în cla

Pitești și Bucu-

campionatul 
Cu patru etape 

final sint progra-

pe Știința Craiova

de necesare le 
puncte fiecăreia 
este inutil să

sament). Gît 
sînt cele două 
dintre acestea, 
mai vorbim. Dacă pierd și acest 
joc, fotbaliștii de la Steaua 
vor avea o situație și mai pre
cară în clasament Așadar, în 
perspectivă un meci de mare 
luptă, deoarece rapidiștii vor 
lupta, la rîndul lor, pentru cele 
două puncte care i-ar apropia 
de Petrolul, în eventualitatea 
unei capotări a liderului la 
Arad.

Cuplajul de mîine progra
mează în vedetă jocul Dinamo 
București — Știința Craiova. 
Formația craioveană, adevăra
tă reyelatie a returului acestui 
campionat, evoluează pentru 
prima dată în acest sezon în 
Capitală. Publicul bucureștean 
astebpta cu viu interes să-i va
dă ..la lucru* pe studenții 
craioveni, care au produs att-

tea surprize în acest pasionant 
campionat. Va reuși Știința să 
confirme și în fața dinamovițti- 
lor locul (4) din clasament? 
Vom vedea mîine...

Celelalte meciuri din țară se 
înscriu și ele pe linia intere-: 
«ului general din acest final «Se 
campionat deoarece, la această’ 
oră, nu mai poate fi vorba de 
o partidă interesantă și 
mai puțin interesantă...

Iată programul complet al 
etapei a XXIII-a: U.T.A. -* 
Petrolul (1—4).; Dinamo Buc. 
— Știința Craiova (0—0); U- 
niversitatea Cluj — Farul (0 
—1); Siderurgistul — Crișul 
(0—4); Steagul roșu — CSMS 
(0—3); Steaua — Rapid (0— 
2); Dinamo Pitești — Politeh
nica Timișoara (0—1). (în pa-1, 
ranteze — rezultatele din tur.)

una

C. M.



Este dis-de-dimineață. V-ați trezit după un somn profund și 
liniștitor. Vă simțiți odihniți pentru că în timp ce ați dormit corpul 
a rămas într-un repaus deplin. O mare parte dintre organele și sis
temele corpului și-au încetinit sau și-au întrerupt funcțiunile.

Vă așteaptă acum o nouă zi de activitate. Timpul vă este mă
surat. Nu vreți să pierdeți nici un minut.

Și totuși deseori continuați să rămîneți în pat. O oarecare stare 
de inerție vă reține. Organismul trece încet de la starea de repaus 
la aceea de lucru.

Trebuie să învingeți această inerție printr-un efort de voință. 
Ziua bună nu numai că se cunoaște dar se și... pregătește de dimi
neață. Trebuie să folosiți pentru aceasta cele mai bune și mai eficace 
mijloace. Ele sînt exercițiile fizice, care pun în stare de bună func
ționare mai întîi elementele a- 
paratului de mișcare — mușchii, 
oasele, articulațiile și apoi an
grenează în acțiune și celelalte 
funcțiuni: respirația, circulația, 
schimburile energetice.

Exercițiile, fizice practicate me
todic, la începutul fiecărei zile, 
constituie mai mult deeit o sim
plă gimnastică de înviorare. Ele 
au rolul de a activa treptat, de 
a stimula și a adapta întregul 
organism la ritmul viu al activi
tății.

Fiind — în mod firesc — grăbiți nu trebuie să credeți că pier
deți timpul. Aceste exerciții nu durează mai mult de eiteva minute, 
dar executindu-le regulat veți ciștiga un timp înzecit, pentru că veți 
pleca la lucru în cele mai bune eondiții fiziologice și psihice.

Gimnastica de dimineață constă din eiteva complexe simple de 
exerciții fizice: mișcări de trunchi, de membre superioare și infe
rioare, executate de preferință din poziția stînd in picioare.

Aplecările inainte și arcuirile înapoi. îndoirile laterale și 
răsucirile, ducerea trunchiului ineet spre dreapta și spre stingă 
se vor efectua in ritm lent și se vor repeta numai de eiteva ori. 
Mișcările membrelor superioare se fac, in schimb, într-un ritm 
mai viu și se repetă de un număr mai mare de ori : se întind 
brațele in sus inainte sau lateral, se leagănă dinainte, înapoi 
sau din dreapta spre stingă, se duc ia cerc sau se rotesc sime
tric sau alternativ.

Mișcările de membre inferioare constau din mers pe loc 
îndoirea genunchilor La piept, lăsarea pe genunchi, sărituri 
ușoare și o scurtă alergare.

Gimnastica de dimineață 
la domiciliu

de prof. dr. Adrian N. lonesca

Nu uitați ca între mișcările mai grele să executați exerciții de 
respirație, adinei și ample, pentru a asigura organismului oxigenul 
necesar.

Exercițiile de gimnastică pot fi întregite cu manevre de auto- 
mtsaj. Se aplică, mai ales sub duș, neteziri și fricțiuni metodice, cu 
mîinile săpunite, pe părțile cele mai accesibile ale corpului — pe 
membrele inferioare, pe spate, abdomen și torace, pe membrele su
perioare și pe ceafă.

Exercițiile gimnasticii de dimineață se practică de regulă indi
vidual, dar este foarte util și educativ ca toți membrii familiei să 
participe la acest început de activitate. Părinții și copiii pot executa 
o serie de exerciiți comune, iar apoi, fiecare își poate întregi pro
gramul după nevoile proprii.

Pentru a obține cele mai bune 
rezultate, trebuie să se țină sea
ma de eiteva reguli simple :

Exercițiile să fie naturale și 
ușor de executat, dinamice și 
antrenante. Vor fi evitate efortu
rile statice, încordările mari, e- 
xercițiile de forță, viteză sau re
zistență; la fel cele complicate 
sau care necesită aparate specia
le. La nevoie, ne servim de mo
bilierul din cameră: un scaun, 
un dulap...

Trebuie să gradăm efortul, trecînd de la mișcările ușoare la cele 
mai grele, mărind treptat numărul de repetări și încheind progra
mul eu exerciții de suplețe și de corectare a atitudinii corpului.

în concluzie, gimnastica de dimineață practicată ia domiciliu este 
o metodă simplă și ușor accesibilă de păstrare și întărire a sănătății, 
de stimulare a tuturor funcțiilor și de adaptare a organismului la 
necesitățile muncii zilnice.

întrecerile Spartachiadei de vară Concursuri, inițiative, proiecte

ÎN RAIONUL SĂVENI

Spartachiada de vară se bucură de 
mult interes în rîndul tinerilor din 
cele 62 de asociații sportive din ra
ionul Săveni. De cînd au început în
trecerile s-au organizat numeroase 
concursuri, evidențiindu-se asocia
țiile Olimpia și Zorile Vorniceni, 
Știința Rădăuți, înainte Călugăreni, 
Avîntul Miorcani, Recolta Vlăsinești 
și altele.

S. Vatamaniuc-coresp.

REZULTATE PROMIȚĂTOARE, 
DAR ȘI SEMNE DE ÎNTREBARE

în orașul Timișoara, întrecerile din 
cadrul Spartachiadei de vară se des
fășoară în 48 de asociații, la atle
tism, baschet, fotbal, handbal, înot, 
orientare turistică, trîntă, tir și volei. 
Printre asociațiile sportive care au 
obținut bune rezultate se numără 
C.F.R., Electromotor, Progresul, Teh- 
nometal, U.T.T., Voința și Stăruința. 
Dar cu toate rezultatele bune men
ționate mai sus, trebuie să arătăm că 
mai sînt consilii ale asociațiilor spor
tive care manifestă dezinteres față 
de întrecerile acestei competiții. 
Printre ele se află F.C. Bega, Glo
ria, Industria linii, Plastica, Sănăta
tea, Tehnplemn și Viitorul, care n-au 
luat nici o măsură pentru desfășura
rea primei etape. In aceeași situație 
se află și unele asociații sportive să
tești aparținînd orașului Timișoara. 

PE LISTA FRUNTAȘELOR — 
VOINȚA GALAȚI

întrecerile din cadrul Spartachia
dei de vară sînt în plină desfășura

P. Arcan-coresp. reg.

re și în asociațiile sportive din ora
șul nostru. Printre asociațiile frun
tașe în organizarea concursurilor se 
află Voința. Pentru buna desfășurare 
a întrecerilor, aici au fost date re
cent în folosință terenuri de handbal, 
volei, baschet și o arenă de popice cu 
două piste. Pînă acum s-au întrecut 
120 de atleți. 4 echipe de fotbal și 
6 de volei. Evidențiați: A. Răuță, I. 
Pescaru, Angela Toma, F. Balint.

T. Siriopol-coresp.

Noi purtători ai Insignei de polisportiv
BRĂILA. Asociațiile sportive din 

raionul nostru desfășoară o intensă 
activitate pentru atragerea unui nu
măr cit mai mare de tineri și tinere 
la concursurile pentru trecerea nor
melor Insignei de polisportiv. Astfel, 
de la începutul anului și pînă în pre
zent aproape 600 de tineri au cucerit 
Insigna. S-au evidențiat asociațiile 
sportive Drum Nou din comuna 
Scorțaru, cu 90 de purtători, Scîn- 
teia din comuna însurăței, cu 52 de 
purtători, Progresul Rîmniceni, cu 50 
de purtători și Știința Viziru, cu 45 
de purtători.

N. Costin-coresp.

ROȘIORI DE VEDE. In 37 de aso
ciații sportive (din cele 59 existente 
în raionul Roșiori) s-au organizat 
piuă în prezent numeroase concursuri 
pentru trecerea normelor Insignei de 
polisportiv. De la începutul anului și 
pînă în prezent au devenit purtători 
2 250 de tineri și tinere. Printre aso
ciațiile fruntașe se numără Voința 
Benca — 132 de purtători, Știința Si-

CARNET CLUJEAN...
în aceste zile, terenurile asociației Clujeana, Sala armatei, stadionul 

din parc și celelalte baze sportive clujene sînt locul de întîlnire a 
multor tineri și vîrstnici care vin să se recreeze după o zi de muncă, 
practicînd sportul preferat.
• La ce se întrec acești tineri ? 

Răspuns: la numeroase competiții de 
masă și îndeosebi la concursurile 
primei etape a Spartachiadei de vară.

liștea — 260 de purtători, Unirea Cio- 
lănești — 182 de purtători, Recolta 
Măldăieni cu 132 de purtători ș.a.

T. Negulescu-coresp.

FILIAȘI. în comuna Gușița din ra
ionul Filiași își desfășoară activita
tea asociația sportivă Progresul. Este 
o asociație mică (110 membri UCFS), 
dar cu o activitate bogată. Tinerii de 
la Cooperativa agricolă de producție 
și elevii Școlii generale au amenajat 
de curînd, prin muncă voluntară, un 
frumos teren sportiv unde au loc cu 
regularitate întreceri pentru cuceri
rea Insignei de polisportiv. Zilele 
trecute, consiliul asociației a organi
zat o serie de concursuri la diferite 
probe cuprinse în regulamentul In
signei de polisportiv. La întreceri au 
fost invitați și tineri din comunele 
Ionești și Surceni. Cu acest prilej un 
număr de 60 de tineri și-au trecut 
ultimele probe, devenind purtători ai 
Insignei.

N. Cîrstocea-coresp.

Pînă in prezent și-au disputat întiie- 
tatea un mare număr de tineri și 
tinere din asociațiile sportive Clu
jeana, Terapia, Voința și Tehnofrig. 
Cu acest prilej, unii participant]' și- 
au trecut cu succes și o serie de 
probe ale Insignei de polisportiv.

• Discutam cu tovarășul Liviu 
Miclăuș, activist la C.S.M. Cluj, des
pre concursurile pentru trecerea nor
melor Insignei de polisportiv.

— Sintem, îmi spunea interlocu
torul, cu pregătirile aproape încheiate 
pentru a deschide eiteva centre de 
inițiere la atletism, gimnastică, tir și 
alte sporturi. După ce participanta 
Ia aceste centre vor avea cunoștin
țele necesare și o pregătire temei
nică vor lua parte Ia concursuri, or
ganizate special pentru trecerea nor
melor.

• In pădurea Făget se dispută un 
concurs de orientare turistică. Con
curenta ? Sint .elevii" cursului de 
instructori sportivi voluntari care își 
dau examenul practic de absolvire. 

La siirșit, peste 50 de „elevi" au 
primit carnetul de instructor volun
tar. Ei vor contribui la pregătirea par- 
ticipanjilor și Ia organizarea între
cerilor ce urmează să aibă loc peste 
puțină vreme in pădurea Hoia, Ia 
Stana etc. Dacă starea vremii va 
permite, vor ii organizate aproxima
tiv 1 200 de acțiuni.

• Muncitorii de la fabrica de în
călțăminte Clujeana se mîndresc cu 
frumoasa lor bază sportivă, compusă 
din terenuri de volei, handbal, fotbal, 
baschet, tenis, sală de box, lupte și 
haltere, precum și cu o modernă 
arenă de popice. Aici își desăvîrșesc 
zilnic pregătirea și o serie de spor
tivi fruntași din oraș. O inițiativă 
recentă va da posibilitatea iubitori-' 
lor sportului de la Clujeana să se 
întîlnească în fiecare joi — în afara 
competițiilor din programul obișnuit 
— pe terenurile de sport. întrecerile 
care vor avea loc săptămînal se vor 
desfășura sub directa îndrumare a 
consiliului asociației și a antrenori
lor. Ele vor avea Ioc la atletism, 
volei, handbal, gimnastică, halte
re ș.a.

TR. IOANIȚESCU

consiliul asociației sportive de Ia „Filatura Dacia" din Capitală a organizat în urmă cu cîleva __
reușit concurs. Cu acest prilej, mai mulți tineri și tinere au trecut o parte din normele Insiqnei de poli
sportiv la atletism.

Iată-le în fotografie (de la stingă la dreapta) pe Viorica Costea (Apretură), Stela Petho (Apretură), 
Mariana Constantinescu (Ajustaj), Steliana Armeano (Imprimerie), Constanța Sava (Imprimerie) și Sanda 
Seralii /Țesătorie) concurind la proba de 100 m din cadrul triailonului. in dreapta, la aruncarea greutății 
— mecanicul I. Pascu



NOTE Antrenorii sini și educatori!
Universitatea Cluj 

și... afișele
Ori de cîte ori echipa de fotbal 

Universitatea Cluj joacă pe teren 
propriu, străzile orașului sînt îm- 
pînzite cu afișe în care suporte
rii sînt invitați pe stadion. Curn 
iubitorii fotbalului nutresc o sim
patie deosebită pentru echipa 
care îi reprezintă în categoria A, 
ei nu așteaptă să fie invitați de 
două ori, ci se grăbesc să-și cum
pere bilete și să vină la stadion 
pentru a-și susține echipa favo
rită.

Dar nu despre echipa de fotbal 
vrem să vorbim, ci despre cea de 
handbal, care activează tot în 
campionatul republican, dar de 
ale cărei meciuri nu știe nimeni 
nimic.

în numărul din 12 mai al ziaru
lui nostru, la rubrica „Din joi în 
joi", am publicat o caricatură pe 
tema felului cum „popularizează" 
C. S. Universitatea Cluj meciurile 
echipei de handbal. Astfel, la me
ciul din 2 mai dintre Universitatea 
Cluj și Ș.S.E. Buzău, tovarășii care 
sînt însărcinați cu această treabă 
au comandat la tipografie un nu
măr de afișe, dar ele n-au apărut 
pe panourile de afișaj din oraș. 
Motivul ? Tovarășii respectivi nu 
le-au... ridicat din tipografie.

Paguba a fost... contabilizată 
la... cheltuieli de propagandă. în 
scriptele clubului, deci, totul este 
în regulă. Faptul că meciul res
pectiv s-a jucat fără public, asta 
nu interesează pe nimeni.

Dar iată că lucrurile se repe
tă. Corespondentul nostru P. Rad- 
vani ne transmite că și meciul din
tre Universitatea și Constructorul 
Timișoara s-a desfășurat în anoni
mat. Afișe s-au comandat și de 
data aceasta (50 de bucăți), dar 
din nou au fost... uitate în tipo
grafie. E vorba și de paguba ma
terială, de cei două-trei sute de 
lei, dar mai ales de desconside
rarea acestui sport. Este cazul ca 
cei vinovați să suporte cheltuielile 
de. tipar. Nu de alta, dor mîine, 
poimîine ar putea uita să ridice 
din tipografie și afișele meciuri
lor de fotbal...

Sau asta nu se poate întîmpla ?

INVITATUL FĂRĂ SCAUN...
Vestea că echipa de juniori Ape- 

min Borsec a fost invitată la cen
trul de regiune, la Tg, Mureș, să 
participe la barajul echipelor cam
pioane raionale, s-a răspîndit cu 
viteza fulgerului. într-o oră-două 
au știut de acest lucru nu numai 
jucătorii, ci toți amatorii de fot
bal din localitate. Cum e și firesc, 
au început pregătirile pentru a- 
ceastă importantă întrecere. S-a 
revizuit echipamentul, antrenorul 
Șt. Pascariu a convocat băieții la 
cîteva antrenamente în plus, mem
brii conducerii asociației au aler
gat pe la părinți să învoiască co
piii pentru deplasarea la Tg. Mu
reș, într-un cuvînt au trăit cu toții 
zile de pregătire febrilă.

Iată și ziua de 30 mai cînd, po
trivit invitației comisiei regionale 
de fotbal, echipa din Borsec, cam
pioana raionului Toplița, trebuia 
să fie prezentă la Tg. Mureș. După 
o călătorie emoționantă (tinerii 
erau la primul lor joc în afara ra
ionului), echipa a ajuns la Tg. 
Mureș. Cînd juniorii de la Ape- 
miu Borsec s-au prezentat pe sta
dion cu valijoarele de echipament 
sub braț au fost întâmpinați cu ră
ceală de organizatori care le-au 
spus... să plece acasă că nu figu
rează pe lista echipelor invitate la 
baraj. De ce? în ultimul moment 
comisia regională de fotbal s-a răz- 
gîndit și a invitat o altă echipă, 
Nirajul din Miercurea Niraj, care 
nici măcar nu era campioana ra
ionului respectiv.

E de prisos să mai vorbim des
pre amărăciunea pe care au sim
țit-o tinerii fotbaliști din Borsec. 
Cu lacrimi în ochi, cei 14 fotba
liști s-au întors acasă. Cine poartă 
vina? Membrii comisiei regionale 
care i-au pus pe drumuri fără 
rost

1. CRISTEA-coresp.

Continuăm ancheta noastră pe teme educative, dînd astăzi 
nicieni. lată răspunsurile lor la cele trei întrebări ale noastre ;

1. CE CAZURI DE INDISCIPLINĂ AȚI AVUT?

2. CE MĂSURI AȚI LUAT PENTRU REZOLVAREA LOR ?

3. CARE AU FOST REZULTATELE?

IOAN SPICIU, antrenorul secției moto- 
Poiana Cîmpina.

1 Vreau să vorbesc despre doi tineri moto- 
cicliști din echipa pe care o antrenez, 
încep cu Teodor Bălănoiu, deoarece este 

mai tînăr (are 19 ani) și după aceea am să discut 
și „cazul” colegului său mai... vîrstnic Constantin 
Goran (20 de ani). Intr-una din zile, îi spun lui 
Teodor Bălănoiu să-i ajute coechipierului său 
Constantin Goran la punerea la punct a moto
cicletei. A doua zi cînd vin la ser viei (amîndoi 
sînt mecanici la uzina din Poiana Cîmpina) îl 
întreb pe Bălănoiu dacă a lucrat la motocicletă, 
îmi răspunde că da, dar că nu a reușit să o ter
mine, deoarece mașinii îi lipsește o piesă... Era 
un neadevăr : în ziua respectivă, Teodor al meu 
nici nu călcase pe Ia atelierul secției noastre de 
moto. L-am întrebat și a doua oară, de data 
aceasta de față cu Goran. M-a mințit din nou, 
crezind că din „colegialitate" acesta îl va sus
ține, afirmînd și el că a lucrat la mașină. S-a 
înșelat, deoarece Goran, tînăr dintr-o bucată, a 
spus adevărul.

Constantin Goran m-a necăjit însă cu o altă 
treabă. Știindu-1 tînăr, cu reale calități, i-am dat 
pe mînă o mașină de antrenament. La început 
respecta cu strictețe indicațiile și traseul dat. 
N-a trecut însă mnlt timp și a început să se „an
treneze" prin alte localități din împrejurimile 
Cîmpinei. I-am atras atenția. Nu a ascultat. Ve
nea din „cursă" ca vijelia pe la 11—12 noaptea, 
frînt de oboseală și, normal, dimineața întârzia 
la uzină. Și tot normal, la antrenamente nu mai 
corespundea, nu mai avea vigoare și precizie în 
mișcări.

2 Pe primul, adică pe Teodor Bălănoiu, l-am
pus în discuția colectivului secției noastre 
de moto. Pentru minciună și absențe nemo

tivate de la lucru am propus suspendarea lui 
din secție pe timp nelimitat. In cazul lui Con
stantin Goran am procedat în felul următor: 
i-am luat motocicleta de condiție — cum spunem 
noi— și i-am dat în schimb... un sever aver
tisment.

3 Bălănoiu a rezistat un timp în afara colec
tivului, dar pînă la urmă nu a mai putut.
Și-a „călcat pe inimă", a venit la mine, 

mi-a mărturisit că regretă sincer ce s-a întâmplat 
și s-a angajat în fața colectivului și a meșterului 
său că nu va mai avea o asemenea comportare. 
A fost reprimit în secție. In momentul de față 
se antrenează și muncește cu sîrguință. Ca și 
Constantin Coran care, după ce a dovedit că 
putem să-i acordăm din nou încredere, și-a recă

cuvîntul altor teh- pe care le-am avut. Amintesc unul din elei 
Valeria Bufanu. Știindu-se dotată cu reale cali
tăți atletice (în special în proba de 80 mg), cu 
rezultate mai bune decît celelalte colege de 
echipă, Valeria Bufanu Începuse anul trecut să 
dea semne de înfumurare, de vedetism. Ghiulea 
„metodic* de la antrenamente, nu se ținea do 
școală. Iar față de noi, antrenorii, avea o atitu
dine indisciplinată.

pătat mult îndrăgita mașină, acum pregătindu-s« 
asiduu pentru viitoarele întreceri.

NICOLAE NEDEF, antrenor federal al F.R.H.

Ilmi permit să Iau parte la această inte
resantă dezbateie, aducînd în discuție nn 
exemplu din atîtea altele : echipa de hand
bal Dinamo Bacău. Aceasta cu alît mai mult, cu 

cît subiectul este ! „Antrenorii sînt și educatori!" 
Și dacă sînt, de ce trebuie să luăm noi măsuri 
disciplinare asupra unor handbaliști de la acest 
club băcăoan ? De ce antrenorul Lascăr Pană, care 
trebuie să fie și educator, nu ia întotdeauna mă
surile cuvenite, rezumîndu-se doar la ce „ia" 
federația ? Și de cele mai multe ori, fiind în 
dezacord cu aceste măsuri. E adevărat că echipa 
„merge”. Socotesc totuși că ar evolua și mai bine 
dacă dinamoviștilor de la Bacău li s-ar insufla mai 
mult spirit de disciplină pe teren.

2 Sancțiunile pe care comisia de disciplină 
le-a dat handbaliștilor de la Dinamo Bacău : 
Alexandru Mengoni — suspendare pe șase 

etape pentru lovirea arbitrului; E. Pilanțer — 
eliminat definitiv în urma meciului cu Știința

Pe teme de educație

Galați; Titus Moldovan — suspendare pe o etapă 
și avertisment pentru joc nesportiv,- Petre Pap — 
suspendare pe două etape pentru joc neregula
mentar (repetat); Cristian Georghevici și Ion 
Betendart — suspendare pentru o etapă... In total, 
47 de eliminări temporare însumînd 103 minute 
de joc in inferioritate numerică!

3 La acest punct îmi este mai greu să răs
pund (în situații aproape asemănătoare sînt 
și echipele Știința Galați, C.S.M.S. Iași, 

Voința Sighișoara etc.). Care au fost rezultatele 
acestor măsuri disciplinare vom vedea în viitorul 
sezon. Efectul lor trebuie să-l intereseze în pri
mul rînd pe antrenorul care muncește cu această 
echipă.

GHEORGHE STÂNEL, antrenor de atletism.

IDe la început vreau să spun că, dacă sec
ția de atletism a clubului Rapid este așa 
cum este, adică undeva în mijlocul clasa

mentului campionatului republican pe echipe, 
aceasta se datorește și cazurilor de indisciplină

2 0 primă legătură am luat-o cu părinții.
Aceștia, foarte Îndatoritori, ne-au înțeles, 
și-au dat seama că, în primul rînd, ei sînt 

Interesați în rezolvarea acestei neplăcute situații 
șt ne-au promis că vor face totul pentru ca fata 
să devină din nou o elevă și o atletă bună. 
Fiind pățiți, am chemat-o și în fața colectivului 
secției noastre de atletism. Aici, s-au discutat 
abaterile ei repetate de la disciplină, propunîn- 
du-se conducerii clubului Rapid sancționarea el 
cu avertisment scris.

3 Am procedat bine de data aceasta, deoa
rece la scurt timp după cele întâmplate, 
Valeria Bufanu și-a reluat cu multă sîrguin

ță activitatea școlară și sportivă, reușind în mo
mentul de față să obțină rezultate meritorii atît 
la învățătură, cît și la sport.

NICOLAE VOICU, antrenor de ciclism.

ITînărul ciclist Emil Rusu începuse la un 
moment dat să manifeste dezinteres pentru 
sportul ce-1 îndrăgise. Absenta nemolivat 
de la antrenamente, iar la cele la care participa 

era mai mult... spectator. Ii urmăream „evoluția” 
îndeaproape, fără a interveni, convins fiind că 
în cele din urmă tînărul nostru va trece de acest 
„punct mort”. N-am procedat bine. în prima în
trecere mai importantă Rusu a abandonat. Desi
gur, a găsit destule motive care să explice acest 
gest nesportiv. Deci, crezind că mă „duce”. Emil 
Rusu a continuat să se pregătească cu „econo
mie” de eforturi, spre a se menține totuși in 
lotul în care era selecționat. Bineînțeles, „tactica” 
(întrebuințată și de alții) nu a dat rezultate la 
următoarele confruntări de verificare. Superficia
litatea la antrenamente își spunea cuvîntul, locu
rile ocupate de el în clasament fiind departe de 
cele ale colegilor din echipă, de adevăratele lui 
posibilități.

2 Pentru slabele rezultate înregistrate a fost 
scos din lot. Iar pentru actele de indisci
plină a fost pus în discuția secției noastre 

de ciclism. I s-a dat avertisment și i s-a pus în 
vedere că dacă mai continuă în felul acesta va 
fi scos din cadrul secției de ciclism a clubului 
Dinamo București.

3 în prezent, Emil Rusu nu mai are nici un
fel de absențe la antrenamente. Se pregă
tește temeinic, e combativ, știe să se mobi

lizeze în timpul cursei, iar indicii lui de pregătire 
fizică sînt superiori față de anii trecuti. Dacă 
va merge pe acest drum, munca sa va fi fără 
îndoială încununată de succes.

Anchetă realizată de
VASILE TOFAN

Fetele au crescut!
Fără îndoială, Fleming nu și-a în

chipuit niciodată că numele medica
mentului descoperit de el — Penicilina 
— va fi scandat de nenumărate ori, de 
sute de oameni, și că niște fete, plus 
antrenorul lor, vor lupta, pînă la ultima 
picătură de energie, pentru gloria spor
tivă a Penicilinei.

Și totuși așa este, faptele sînt fapte. 
Dintr-un exces de dragoste sau poate 
din lipsă de fantezie denominativă, 
echipa de volei fete de pe lingă fa
brica de antibiotice din Iași se chea
mă Penicilina. Dar, în rîndurile de 

fată nu ne-am propus să criticăm pen
tru numele ei echipa de volei ieșeană, 
ba dimpotrivă, să spunem niște cu
vinte de laudă pentru componentele ei 
pe care, adesea, îndrăgostiții de sport 
din bătrînul tîrg moldovean le dez- 
miardă, zicîndu-le „cele mai frumoase 
fete*.

Și, să începem ca-ntr-o poveste: A 
fost odată un oltean... Da, da, un 
oltean — Nicu Roibescu — care a 
ajuns cumva la Iași. Lui Nicu Roibescu 
îi plăcea voleiul și-l practica cu pa
siune și — de ce să n-o spunem — 
cu talent. Dar, vine o vreme (poate 
că ar fi mai bine zis, o vîrstă) cînd 
simți că trebuie să lași locul altora 
mai tineri pentru că...

Și Nicu a înțeles și l-a lăsat. ...Asta 
se întîmpla prin 1959. Dar nu-l lăsa 
voleiul pe el! Ce-i de făcut? Unii 
cînd se lasă de sport, se lasă DE 
TOT, nici, nu mai dau prin sală. Alții 
devin arbitri și — cei mai mul ți —

antrenori. Roibescu intră în ultima ca
tegorie. Și cum la echipele existente 
erau antrenori, Nicu și-a îndreptat o- 
chii spre „antibiotice* unde a ..plouat* 
cu fete. Năltuțe, zvelte, puternice, toc
mai bune de volei.

Asta se întîmpla prin 1962. E anul 
de naștere al echipei Penicilina. Antre
norul avea 32 de ani, fetele fiecare cîte 
16. Pe jumătate. Cel mai greu a fost 
în... '62—'63: campionatul de calificare 
și mai ales începuluL Fetele erau prea 
tinere, ori prea vesele, ori prea supără- 
cioase. Un succes însemna o mare de 
entuziasm, o înfrîngere era egală cu un 
fluviu negru de supărare și descura
jare. Dar totul e bine cînd se termină 
bine! In 1963, fetele de la Penicilina au 
mai crescut cu un an și cu o categorie: 
promovaseră în seria a doua a „divi
ziei* A.

A urmat un an de acomodare, încheiat 
cu obținerea locului 4 în clasament. Dacă 
nu ești oltean de la Iași, poți să te de
clari mulțumit și cu atît. Dar, dacă pe 
lingă asta mai ai în lot și o fată ca 
Aurelia Căunei, care se înfurie din te 
miri ce și vrea și luna de pe cer, iar în 
jurul ei se învîrt șapte-opt codane la fel, 
atunci... ? Atunci, in... ’65 forțezi in
trarea în prima serie iar în... ’66, „vii* 
cu fetele pe locul șapte, la egalitate cu 
locul șase (Știința Cluj) și-ți făgăduiești 
ca în campionatul viitor să „vezi* cum 
e aerul la înălțimea primelor locuri. To
tul pare simplu, de tot! Ce bine ar fi 
dacă ar fi așa simplu!

Au fost însă ani de muncă îndîrjită,

Laboranta Aurelia Căunei de la „Penicilina" Iași, în fața instalației de 
distilare pentru analiza soluției native

Foto: A. Neagu

ceasuri îndelungate de antrenament în 
care fetele au despicat de mii de ori în 
patru firul tehnicii voleiului. Și dacă 
acum e frumos și fetele au crescut la 
propriu și la figurat (au 19—20 de ani, 
Aurelia Căunei este în lotul echipei națio
nale, iar Ana Chirițescu și Carolina Nan 
la „tineret*), asta nu e altceva decît 
răsplata muncii lor, desfășurată atunci 
cînd totul nu era decît speranță și vis.

Fetele au crescut! Bravo lor! Și ele 
— spunem asta gîndindu-ne și la Mioara

Stănculescu, Lucre (ia Andronic, Mariana 
Busincă, Florica Tăcu, celelalte compo
nente ale Penicilinii — nu sînt decît 
parte dintre cele peste șapte sute de fete 
de la „Antibiotice* care poartă în buzu
nar carnetul de membru al asociației Pe
nicilina. Deci...

P. VALENTIN
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După campionatele europene de lupte

bilanț pozitiv
PROMISIUNEA MIHAELEL.

Turda are o recordmană

Editia din acest an a campionatelor 
europene de lupte greco-romane, des
fășurată la Essen (R.F. Germană), a 
constituit un nou prilej de afirmare 
pentru sportul luptelor din țâra noastră. 
Nicolae Martinescu a cucerit medalia 
de aur la categoria 97 kg, iar Ion Ba
ciu și Simion Popescu au obținut 
medalii de bronz la cutegoriile 57 și, 
respectiv, 63 kg.

în aprecierea rezultatelor de la Essen 
trebuie avut în vedere faptul că țara noas- 

j tră a fost reprezentată de un Iot din care 
I au făcut parte doar doi sportivi con- 
• sacrați pe plan internațional. Din e- 

chipă au lipsit maeștrii emeriți ai spor
tului Ion Cernea, Valeriu Bula rea și 
Dumitru Pîrvulescu, care au abando
nat activitatea competițională, devenind 
antrenori. Locul lor a fost luat de spor- 

’ tivi tineri ca Ion Baciu, Cornel Tur
turea, Simion Popescu și Ion Gabor, 

; lipsiți de experiența marilor concursuri.
Campionatele europene 

: saltelele de 
din 24 de 

j Ia ultimele 
mondiale și 
Tokio.

Toate meciurile au fost de o bună 
valoare tehnică, desfășurate într-un 
ritm susținut pe toată durata, iar lupta 
din forță, fără un suport tehnic, a su
ferit la Essen un eșec total.

lată unele aprecieri privind compor
tarea sportivilor noștri la campiona
tele europene de lupte greco-romane.

La categoria 52 kg a fost selecționat 
C. Turturea. Printre cei 20 de luptă- 

, tori care au concurat la această cate
gorie cei mai valoroși au fost Mesris 
(Belgia), Alker (Ungaria), Kirov (Bul
garia), Lacour (R. F. Germană) și Cill- 
maz (Turcia). Dintre ei Alker și 
Lacour (ultimul clasat pe locul II la 

I C.M.) au fost adversarii lui Turturea, 
pe care i-a învins la puncte. De alt
fel, Turturea a cîștigat 3 din ce" 
partide susținute și a pierdut una 
gură în turul IV cu sovieticul Baku
lin. Și totuși el a fost eliminat înainte 
de finală, clasîndu-se pe locul 5, pentru 
că trei victorii la puncte înseamnă și 
3 puncte penalizare. La acestea s-au 
adăugat alte 3 puncte de la înfrângerea 
în meciul cu Bakulin, deci 6 p, atît 
cit prevede regulamentul pentru a fi 

’ eliminat. După părerea noastră Turtu
rea putea ajunge în finală. în primul 
meci cu Fromengeot (Franța) el a ata
cat hotărit numai în ultimele minute, 
cînd și-a creat de altfel un avantaj 
substanțial. El nu a insistat însă su
ficient pentru a obține victoria prin tuș, 
deși avea posibilități. Așa a ratat și 
șansa unui rezultat de egalitate cu Ba
kulin. Din punct de vedere tehnic Tur
turea a fost la același nivel cu cei 
mai buni sportivi. El s-a prezentat bine 
și la capitolul rezistență, dar a fost 

! depășit la forță. Cea mai mare defi
ciență a lui a constat în aceea că nu a 
avut inițiativa la începutul partide

lor. A folosit cu succes aruncările peste 
șold în toate meciurile, însă nu a ur
mărit insistent „tușul®, care i-ar fi pu
tut aduce o medalie.

Ion Baciu, la cat. 57 kg, debutant la 
o competiție de asemenea amploare, a 
avut cei mai dificili adversari (Stânge— 
R. F. Germană, clasat pe locul II la 
campionatele mondiale de anul trecut 
și care a cucerit titlul de campion eu- 
ropean, Saiadov — U.R.S.S. fost cam
pion mondial ș.a,). Baciu s-a prezentat 
bine pregătit tehnic și fizic. El ar fi 
avut posibilitatea să cucerească un loc 
mai bun dacă ar fi luptat cu mai multă 
inițiativă și ar fi fost ceva mai hotărit. 
în meciurile cu Stange și Saiadov nu 
s-a concentrat suficient și n-a folosit 
toate posibilitățile pe care le-a avut, 
terminînd la egalitate cu primul și fiind 
învins Ia puncte de al doilea. Baciu are 
certe posihiliLăți să devină un luptă
tor de mare clasă.

Simion Popescu a participat la o ca
tegorie cu multi concurenți (20). El a 
făcut, îndeosebi -!t:—z 
adevărată risipă de energie demnă de 
toată admirația. î

■ amiază, Popescu a fost nevoit 
țină nu mai puțin de 4 partide! După 
40 de minute de luptă îndîrjită, epui
zantă, Popescu s-a clasat pe locul III. 
Toate victoriile lui
pilde de voință. în meciul cu 
ml Jatai a 
foarte susținut îneît pur și 
■sufocat adversarul. Despre 
pescu se poate spune că a 
teptările.

Ion Gabor (cat. 70 kg) 
numai 3 partide și a avut marea șansă 

intre în turul III cu zero puncte 
penalizare: a cîștigat un meci ușor 
șpftn tuș și în turul II a fost liber,

/a-a știut să profite de acest

au reunit pe 
concurs 151 de sportivi 

țări, 25 dintre ei medaliați 
ediții ale campionatelor 
la Jocurile Olimpice de la

pas făcut spre o medalie, pier- 
următoarele două partide și, tot- 

a mai rămîne în 
concurs. Cu toate că este dotat cu ca
lități fizice apreciabile și are un bogat 
bagaj de cunoștințe tehnice, el n-a ob
ținut rezultatele așteptate arătînd de
ficiențe în pregătirea de voință. Ținînd 
seamă de acestea, Gabor 
suficiente garanții pentru 
ționat în lotul pentru 
mondiale de la Toledo.

Ion Țăranu (cat. 87 kg) 
a fost eliminat în turul 
III. Deși este un luptător 
cu experiența multor com
petiții internaționale, el a 
greșit tactic la aceste „eu
ropene* în mod nepermis. 
După ce a depus eforturi 
mari în primele două par
tide pentru a le cîștiga, a 
dat apoi, cum se spune, 
cu... piciorul întregii stră
danii ! In meciul, din tu
rul III, cu maghiarul Sillai, 
el a fost descalificat, îm
preună cu adversarul său, 
și eliminat astfel din com
petiție. Rezistența de con
curs a lui Țăranu n-a fost 
corespunzătoare.

yicolae Martinescu a cu
cerit medalia de aur Ia cat. 
97 kg după ce a susținut 
o serie de meciuri foarte 
grele. El și-a depășit însă 
toți adversarii ca rezis
tență și ritm de luptă. Ii 
reproșăm însă faptul că 
din 6 meciuri 3 le-a ter
minat la egalitate! Nu este 
însă

mare 
zînd 
odată, dreptul de

nu prezintă 
a fi selec- 
campionatele

avut mari șanse să intre în posesia unei 
medalii. în turul 5 ajunsese cu numai 
4 puncte penalizare. A fost însă în
vins de turcul Agrali, Frica de adversar 
s-a manifestat la el și la acest concurs.

I. Popescu (cat. 78 kg) 
cu un handicap mare, chiar 
mul tur cînd l-a întîlnit pe 
talai (clasat pe locul II la 
anul trecut) și a pierdut la 
turul următor a făcut meci egal cu 
sportiv aproape necunoscut, Baiko (Un

a început 
de Ia *pri- 
turcul 
G. M. 
puncte.

A- 
de 
în
un

mai puțin adevărat că 
făcut atît cit i-a tre- 
pentru a-și asigura 

De aceea 
Marti-

să se pre- 
mai multă

victoria finală, 
pentru „mondiale4 
nescu va trebui 
gătească cu 
seriozitate.

Și

★

în ultima reuniune, o

într-o singură după- 
_ - —--------- .t să sus-

au fost adevărate
maghîa- 

imprimat luptei un ritm 
simplu și-a 
Simion Po- 
depășit aș-

a susținut

N. Martine seu execută

întrecerile 
lupte libere 
juit dispute 
Campionatele 
sportivii s ' _ __  __
specialiștii prezenți au apreciat unanim 
că toate loturile au făcut un însemnat 
progres tehnic și tactic. Procedeele teh
nice de atac s-au impus celor de apă
rare ; lupta modernă și eficace s-a 
remarcată Ia multi

Luptătorii noștri 
pregătiți din punct 
fizic. Comparativ 
s-a înregistrat un 
loarea sportivilor 
de aceea a luptătorilor fruntași pe plan 
mondial. Ei au obtinut 10 victorii. 3 
meciuri egale și 5 înfrângeri, ceea ce 
nu este prea rău. Acest lucru a făcut 
ca 4 dintre sportivii noștri să se cla
seze între primii 5 din Europa.

Totuși față 
pe care le-au 
m uit.

N.
turul
zare, 
kg), 
tururile 
lui Cristea cît și 
clasat însă pe primele locuri la cate
goriile respective. Cristea s-a dovedit 
deficitar la „forță® iar Coman a greșit 
tactic. P. Poalelungi (cat. 70 kg) a

campionatelor
de la Karlsruhe au prile- 

de un înalt nivel tehnic, 
au fost dominate de 

sovietici, turci și bulgari, dar

europene de

făcut
participanți.
s-au prezentat 
de vedere tehnic și 

cu anii precedenți, 
progres evident, va- 
noștri apropiindu-se

nine

un spectaculos sup.'eu
Foto : T. Roibu

5 puncte penalizare după 
încă unul și era elimi- 
III a învins prin tuș și 

ia egalitate cu Vis-

de condițiile 
avut, puteau

de pregătire 
obține mai

Cristea
IV cu

la Iei ca și P. Coman (cat. 
dar amîndoi an pierdut 

următoare.

(cat. 57 kg)
numai 2 puncte penali-

P. Coman (cat. 63
apoi în

Atît învingătorii 
ai lui Coman s-au

a intrat In

garia). Deci 
două 
nat.
apoi 
conți 
locul 
reținut, mulțumindu-se să nu cedeze 
decît puține puncte (dar suliciente 
pentru victoria adversarilor!). Deși po
sedă o gamă variată de procedee teh
nice nu Ie aplică totuși în concurs.

Fr. Holla, în meciul cu Urban (Ce- 
a condus 

minu- 
a (ost învins tnsă prin

tururi!
în turul
a terminat _  ___ _
(Italia). în felul acesta a obținut
5. Popescu a concurat mult prea 

mulțumindu-se 
puține

hoslovacia), din primul tur, 
la puncte pînă în minutul 7. In 
tul 
tuș, 
bară 
din

următor
acuzînd o durere în regiunea lom- 
motiv

competiție
pentru care s-a și retras

★

sâ spunem că 
români la cam 
lupte greco-ro 

un progres

In concluzie, trebuia 
participarea sportivilor 
pionatele europene de 
mane și libere a marcat
substantial, ceea ce ne dă încredere în 
obținerea unor rezultate bune in com
petițiile viitoare, mai cu seamă la 
campionatele mondiale. Ne referim în
deosebi la luptele greco-romane, de
oarece — deocamdată — la libere nu 
putem emite prea mari pretenții.

ION CORNEANU 
antrenor federal

I. CERNEA și I. CRÎSN1C 
antrenori ai loturilor republicane

Unde m
Simbâtâ
ATLETISM: Stadionul Tineretului de la orele 9 
și 16, campionatele Capitalei.
LUPTE LIBERE : Sala Steaua din str, Uranus, de 
la ora 16, Dinamo București — Steaua (cate
goria A).
ȘAH: Sala
brie și sala
neî, de la

Constructorul din str.
Băncii de Investiții din 
ora 16,30, semifinalele 

tului republican masculin. 
TIR : Poligonul Tunari, de Ia ora 
tele internaționale ale României. 

FOTBAL: Stadionul Dinamo, de

13 Decem- 
str. Doam- 
campiona-

9.

la

Campiona-

ora 17,30,

Cine și-ar fi închi
puit că numai după un 
an și jumătate de 
cînd micuța Mihaela 
Dobocan era inițiată 
— într-un cadru orga
nizat și competent — 
asupra tainelor înotu
lui, bazinul acoperit 
din Turda va da țării 
prima sa recordmană ?

De-abia împlinise 10 
ani cînd a intrat in 
grupa antrenorului Pe
tru Deac. Nu știa mai 
mult decît să pluteas
că deasupra apei. Dar 
și acest lucru îi făcea 
multă plăcere... Cînd 

a început însă să 
prindă 
recte.
deau posibilitatea 
ajungă mai repede 
la capătul bazinului, 
antrenorul Deac și-a 
dat seama că se află 
în fata unei autentice 
speranțe, 
piețe 
rale 
diat. 
de o 
care
cest talent de necon
testat.

Și Mihaela a înțeles

mișcările 
care îi

de
co
da- 

să

Avea o su- 
și mișcări natu- 
demne de inii» 
Era nevoie însă 

muncă asiduă, 
să șlefuiască a-

acest lucru din primele 
zile. Nu a fost după a- 
miază în care să nu 
răspundă „prezent" la 
apelul antrenorului. Și 
fără ca să neglijeze nici 
un moment manualele 
școlare (carnetul ei de 
note plin cu „zece" 
este o dovadă în acest 
sens). în anul care a 
trecut, Mihaela, ajutată 
mult de profesorul ei, 
a lucrat intens pentru 
însușirea tuturor proce
deelor tehnice, pentru 
dublarea forței și rezis
tenței. 0 atrăgea „crau- 
lul" și înotul pe spate, 
pentru care zecile de 
repetări zilnice îi pro
ducea o mure satisfac
ție.

Cu cîteva zile în ur
mă, o știre din Cluj 
ne anunța un nou re
cord republican. în 
dreptul probei de S0 m 
liber (pentru fetițe de 
11—12 ani) pe tabelă 
a apărut un nou nume: 
MII1AELA DOBOCAN 
de la Metalul Turda. 
Pentru prima oară, o 
fetită de 11 ani par
curge două „lungimi** 
(de 25 m) în 33,6 sec.

Și tot pentru prima 
oară, orașul Turda se 
poate mîndri cu o re
cordmană a țării Ia 
înot! Iată, deci, că sal
tul calitativ s-a produs 
chiar mai devreme de
cît era de așteptat. 
Pentru acest an, antre
norul Deac a prevăzut 
elevei sale un timp de 
33,5 sec. pe această 
distantă, lucru perfect 
posibil dacă ne gîndirn 
că ne aflăm de-abia 

la începutul sezonului.
Dar lucrurile proba

bil nu se vor opri aici. 
Mihaela a promis în a- 
cest an și primul tri
cou de campioană re
publicană la categoria 
ei de vîrstă. Veleități 
îndreptățite de
ința și pasiunea tinerei 
înotătoare din Turda, 
de priceperea și intere
sul antrenorului Deac, 
ca și de grija părin
tească (tatăl ei, fost
înotător, îi urmărește 
zilnic antrenamentele), 
care constituie un mare 
stimulent în frumoasa 
cursă sportivă în care 
s-a angajat.

— C. V. —

sîrgu-

Noua clasificare sportivă, stimulent
în ridicarea continuă a performanțelor

(Urmare din pag, I)

ționate, în legătură cu noul sistem de clasificare, și alte aspecte, în
tre care :

— excluderea limitelor minimale de vîrstă (18 ani pentru titlul de 
maestru emerit și 16 ani pentru cel de maestru al sportului), ca urmare 
a continuei perfecționări a specializării timpurii, ceea ce face posibilă 
obținerea unor performanțe ridicate, într-o serie de discipline sportive, 
și ia vîrste mai fragede :

— pentru simplificarea acestui sistem și pentru lichidarea unor 
aspecte de formalism, s-a renunțat la probele și normele de control care, 
în trecut, condiționau acordarea clasificării sportive, ele fiind astăzi 
componente ale procesului instructiv-educativ ;

— pentru asigurarea unei mai mari operativități în evidența clasi
ficărilor sportive, s-a renunțat și la procedura reconfirmării și retrogra
dării. Categoria obținută de un sportiv (cu excepția titlurilor de maestru 
emerit și maestru al sportului) este valabilă timp de un an. în felul 
acesta, la fiecare sfîrșit de an, se va lua in considerare și se va acorda 
clasificarea sportivă în funcție de cea mai bună performanță obținută 
în anul respectiv. In cazul în care un sportiv nu mai participă la acti
vitatea competițională oficială, el iese din evidența sportivilor cla
sificați. In acest fel, organele UCFS vor avea o evidență simplificată, 
operativă și mai ales reală a sportivilor clasificați. Ca formă de evidență 
va fi folosit un registru specia] care va cuprinde date pe mai mu.lți ani.

O atenție deosebită s-a acordat sporirii cerințelor normelor în spor
turile și probele olimpice, pentru a stimula și pe această eaie pregătirea 
sportivilor noștri în vederea participării cu succes ' ' "

Creșterea normelor de clasificare impun, în 
ționarea și aplicarea a tot ce este mai înaintat in 
tiviîății sportive.

Pentru a folosi din plin caracterul stimulativ 
sificare sportivă este necesar ca organele și organizațiile UCFS să desfă
șoare o vastă și variată activitate de popularizare a normelor respective.

Birourile secțiilor pe ramură de sport, profesorii de educație fizică 
și antrenorii trebuie să includă în planurile lor anuale, pentru fiecare 
sportiv, obținerea clasificării sau a unei categorii superioare ca un obiectiv de 
performanță care va stimula pregătirea și-i va da un caracter foarte 
concret.

Această metodă obiectivă de ierarhizare a valorii sportivilor, de cu
noaștere a dinamicii creșterii performanțelor de-a lungul unui ciclu 
anual sau chiar pe o perioadă mai îndelungată, va constitui un instru
ment de măsurare precisă a calității procesului instructiv-educativ din 
secții. Numărul și categoriile celor clasificați constituie și un mijloc 
eficient de apreciere a calității muncii antrenorilor.

Desigur că, paralel cu măsurile propagandistice și organizatorice 
care vor trebui luate, factorul hotăritor în aplicarea cu succes a noului 
regulament de clasificare sportivă rămîne, înainte de toate, îmbunătă
țirea conținutului pregătirii sportive.

Consfătuirile metodice organizate de federațiile de specialitate au 
subliniat necesitatea realizării unei pregătiri continue de-a lungul în
tregului an, a înmulțirii numărului de antrenamente din ciclurile săp
tămânale, a creșterii volumului, intensității și complexității antrenamen
telor prin folosirea unor mijloace cit mai variate dar, în același timp, 
cit mai apropiate de cerințele specializării. Spre aceste cerințe trebuie 
îndreptate toate eforturile pentru ca noul regulament de clasificare spor
tivă să reprezinte realmente un mijloc de mobilizare a unor mase tot 
mai mari de sportivi în obținerea de performanțe valoroase.

la Jocurile Olimpice, 
același timp, perfec- 
teoria și practica ac-

al sistemului de cla-

eige m?
Dinamo Victoria — Poiana Cîmpina (cate
goria B).
ÎNOT: Ștrandul Tineretului, de Ia ora 19, 
concurs de juniori și seniori.
GIMNASTICĂ: Sala Dinamo, de la ora 10 

și 17: concurs internațional.

Duminica
ATLETISM: Stadionul Tineretului, de, Ia ora 9, 
campionatele Capitalei.
LUPTE GRECO-ROMANE: Sala Giulești, de la 
ora 9, Rapid — Metalul București (catego
ria A).
TIR: Poligonul Tunari, de la ora 9, Campio
natele Internaționale ale României.

FOTBAL : Stadionul Politehnica, de la ora 10, 
Știința București — Ceahlăul Piatra Neamț 
(categoria B); terenul Timpuri Noi, de la ora 
10, Flamura roșie București — Rulmentul Bra
șov (categoria C); stadionul „23 August', de 
la ora 15,45, Steaua — Rapid și de la ora 
17,30, Dinamo București — Știința Craiova 
(categoria A).
ÎNOT: Bazinul Dinamo, de la ora 9 și 17, 
concurs de copii; ștrandul Tineretului, de la 
ora 17, concurs de juniori și seniori.
POLO: Bazinul Dinamo, de Ia ora 11, Rapid — 
Steaua (juniori) șt Rapid — Steaua (seniori). 
CICLISM : Șos. Olteniței (km 13), de la ora 9, 
campionatul individual contracronometru al 
orașului București.
RUGBI r Teren Gloria, de la ora 10, Steaua — 
Rulmentul Bîrlad și Gloria — C.S.M.S. lași > 
teren Progresul de la ora 17, Progresul — 
Știința Petroșeni (categoria A).
GIMNASTICA : Sala Dinamo, de la ora 16,30: 
concurs internațional



CITIȚI ACESTE RINGURI ÎNAINTEA ETAPEI A XXIII-A!
lată ultimele noutăți transmise de corespondenții 

formațiile probabile, pentru meciurile etapei de mîine.
noștri despre pregătirile echipelor de categoria A, precum și

STEAUA - RAPID

9. Steaua 21 5 9 7 26—19 19
2. Rapid 22 14 2 6 40—21 30

STEAUA : Haidu — Sătmărea- 
nu, Petescu, D. Nicolae, Chiru 
(Tîmpănaru) — Jenei (Negrea), D. 
Popescu — Micu, Constantin 
(Pavlovici), Fi. Voinea, S. Avram.

Antrenamente, antrenamente — 
iată caracteristica săptăminii pen
tru jucătorii de la Steaua. Nu va 
putea fi folosit Hălmăgeanu, acei- j 
dentat în meciul de la Ludwigs
hafen.

RAPID : Răducanu — Lupescu, 
Motroc, Dan, Greavu — Dinu, 
Georgescu — Năsturescu, Dumi- i 
triu, Ionescu, Codrear.u.

Rapid a făcut 4 antrenamente, I 
susținind și un meci amical în i 
compania echipei Vorwărts Ber- 
U^-Jncheiat după cum se știe, cu

scorul de 3—0. Antrenorul Valen
tin Stănescu consideră meciul de 
duminică ca fiind dificil, așa cum 
au fost, întotdeauna, partidele 
cu Steaua.

Arbitru jocului: Nicolae Mihăi- 
lescu — la centru. M. Sadoveanu 
și Gh. Limona — la tușă, toți din 
București.

DINAMO PITEȘTI - POLITEHNICA TIMIȘOARA

5. Dinamo Pitești
22 9 4 9 38—35 22 

12. Politehnica Timișoara
22 8 3 11 20—32 19

DINAMO PITEȘTI : Niculescu 
— L Popescu, Barbu, Die Stelian, 
Badea — Dobrin, Țircovnicu — 
Radu, Țurcan, Naghi. David.

DINAMO BUCUREȘTI - ȘTIINȚA 
CRAIOVA

6. Dinamo București
22 7 7 8 29—27 21

4. Știința Craiova
-v- 22 8 7 7 20—25 23

DINAMO BUCUREȘTI : Datcu 
— Popa. Nunweiller III, Nunweil- 
ler IV, Ivan — Grozea (Ghergheli), 
Popescu (Ștefan) — Pircălab (Ene), 
Varga, Frătilă, Haidu (Dumitra- 
che)

Lotul dinamovist a tăcut in a- 
ceastâ săptămînă 5 antrenamente, 
liar miercuri a intîlnit, intr-un joc- 
școa/ă, formația Dinamo Obor din 
Icamptonatal orășenesc. Antrenorul 
■kige/o Niculescu ne-a declarat : 
RTii meci cu echipa craioveană, 
[recunoscută pentru ambiția sa, 
este un meci dificil, mai ales că 
adversarii noștri vin după o fru- 
rnoasâ victorie în fața campioni
lor R D. Germane — Vorwărts 
Berlin".
I ȘTIINȚA CRAIOVA : Papuc — 
Mihăilescu, Mincă, Marin Marcel, 
beliu — Strîmbeanu, Ivan — Cir-
riumărescu, Sfirlogea, Eftimie. Stă- 
lespti.

Antrenotul D. Teodorescu : „Am 
lificultăți în ceea ce privește al- 
îătuirea echipei, pentru meciul cu 
Jinamo. deoarece o serie de băieți 
dnt în examen și îi aștept să vină 
te la Craiova*.

Arbitrii iocului: Alexandru Toth
— la centru. A. Pop si St. Patkoș
— la tușă, toți din Oradea.

Programul editat pen- 
ru cuplajul de fotbal 
1TEAUA — RAPID și 
MNAMO — ȘTIINȚA 
l’RAIOVA, de mîine, 
le pe stadionul „23 
Lugust*; cuprinde, în 
fără de o serie de 
Materiale interesante și 
I noutate : PROGRA
MELE SINT NUMERO
TATE î

U.T.A. - PETROLUL

8 UT.A. 22 6 8 8 26—34 20
1. Petrolul 22 15 5 2 44—15 35

U.T.A.: Weichelt — Birău, Bacoș, Mețcas, Igna — Chivu, Floruț — 
Pantea, Donciu, Țîrlea, Axente.

Echipa arădană a susținut joi un meci-școală în compania junio
rilor pe care i-a întrecut cu scorul de 6—2.

PETROLUL : Ionescu — Pahonțu, Boc, Florea, Mocanu — Iuhas, 
Dragomir — Dincuță, Dridea, Badea, Moldoveanu.

Echipa a făcut o pregătire minuțioasă pentru acest meci, insistîndu-se 
mai ales pe individualizare. Iată ce ne-a declarat antrenorul N. Cer- 
năianu: .Petrolul a făcut întotdeauna partide frumoase la Arad și sper 
ca duminică să respecte tradiția, justificînd — prin jocul său — locul 
pe care-1 ocupă în clasament".

Arbitrii jocului: Ilie Drăghici — Ia centru, C. Niculescu și N. Petri- 
ceanu — la tușă, toți din București.

După jocul de la Russe, echi- ■ 
pa piteșteană a susținut joi un 
meci de verificare în compania 
formației Aluminiul Slatina, din 
campionatul regional. Dinamoviș- 
tii au înscris 8 goluri primind , 
doar unul. în meciul de duminică ! 
ei sînt hotărîți să presteze un , 
joc care să confirme partidele I 
frumoase făcute în ultima vreme 
și locul bun din clasament

POLITEHNICA TIMIȘOARA: 
Popa — Surdan, Petrovici, Răce- 
lescu, Speriosu — Grizea, Mihăilâ 
— Lazăr, Loncer, Lereter, Regep.

Cu toate că mai sînt doar patru 
etape, în care se hotărăște soarta 
„a fi sau a nu fi"... în A la anul, 
conducătorii clubului timișorean 
l-au scos din lot, pentru repetate 
abateri disciplinare, pe Siclai. în 
această săptămînă echipa timișo
reană a efectuat 4 antrenamente, 
sustinînd și un joc amical cu 
echipa Dinamo Timișoara, din 
campionatul regional, încheiat cu 
scorul .de 7—1.

Arbitrii jocului : Ion Dobrin 
(Craiova) — la centru, C. Mihăi- 
lescu și Z. Chifor — la tușă, ambii 
din Brașov.

l Dintre zeci de însemnări
I» PlteșHul fotbalistic exultă de sa

tisfacție. Dobrin, produs absolut al 
orașului argeșean (a Învățat fotbalul 

în Trivale de la A la Z) a fost re»

I marcat de întreaga presă vest-ger- 
mană, care s-a ocupat de Jocul R.F. 
Germană — România. Și aprecierii»

Iau valoarea unor distincții acordate.
Tîrcovnlcu, unul dintre „vulpoii’ 

fotbalului nostru, de mal multă vre
me coleg de linie cu foarte tînărul I Dobrin (19 ani) ÎI caracteriza, re
cent, în patru cuvinte : „are o tentă 
...zdrobitoare-.

UNIVERSITATEA CLUJ - FARUL

7. Universitatea Cluj
22 6 9 7 24—31 21

II. Farul 22 8 3 11 23—31 19
UNIVERSITATEA CLUJ: Ga- 

boraș — SzOke, Pexa, Anca, Cim- 
peanu — V. Alexandru, Neșu — 
Marcu, Ivansuc, Adam, M. Bretan.

Antrenorul Șepci ne-a declarat: 
„Avînd 4 jucători accidentați 
(Pexa, Adam, Barbu, Sz&ke), am 
îndoieli în privința folosirii lor 
în meciul cu Farul. Consider par
tida dificilă, cunoscută fiind forma 
crescîndă a formației constăn- 
țene*.

FARUL i Manciu — Pleșa, Tîl- 
vescu, Costin, Gref — Manolache, 
Stancu (Koszka) — Ologu, Cara- 
tnan (Iancu), Zamfir, Kallo.

Farul a efectuat in această săp- 
tămină 5 antrenamente. Părerea 
antrenorului Mărdărescu: „Cred 
că partida de la Cluj se va ridica 
la o valoare tehnică bună, astfel 
ca nivelul ei spectacular să satis
facă pretențiosul public clujan*.

Arbitrii jocului: Cornel Nițescu 
(Sibiu) — la centru, E. Bucșe (Si
biu) și M. Ispas (Mediaș) — la 
tușă.

SIDERURGISTUL - CRIȘUL

14. Siderurgistul 21 5 5 11 31—45 15
13. Crișul 22 5 8 9 22—31 18

SIDERURGISTUL : Florea — Pal, Costache, Voicu, Dima — Ioniță, 
Adam — S. Bretan, Voinea, Neagu, Stătescu.

Pentru fotbaliștii gălățeni meciul cu Crișul are o importantă deo
sebită. în amicalul de joi, susținut în compania echipei Gloria, din 
campionatul regional, jucătorii de la Siderurgistul au manifestat multă 
vervă de joc, cîștigînd cu 7—1.

STEAGUL ROȘU - C.S.M.S.

10. Steagul roșu
22 8 3 11 31—20 19

3. C.S.M.S. 22 10 5 7 30—29 25
STEAGUL ROȘU : Adamache 

(Zmeu) — Zaharia, Jenei, Alecu, 
Naghi —■ Pescaru, Sigheti (Cam
po) — Selimesi (Hașoti), Necula, 
Goran, Gyorfi.

In perioada de întrerupere, fot
baliștii brașoveni au făcut antre
namente zilnice, susținind și 4 
meciuri amicale de verificare. 
Echipa se prezintă în general in
tr-o formă bună.

C.S.M.S. : Constantinescu — V. 
Popescu, Pop, Vornicu, Deleanu — 
Ștefănescu, Romilă — Matei, Stoi- 
cescu, Cuperman, Incze IV.

în vederea meciului de la Bra
șov, echipa ieșeană a făcut un joc 
de antrenament cu Gloria Birlad, i 
fiind întrecută cu scorul de 4—3. ( 
în acest meci. C.S.M.S. a folosit | 
4 rezerve care nu s-au ridicat insă 
la înălțimea titularilor.

Arbitrii jocului: Nicolae Cursa- 
ru — la centru. E. Vlaiculescu și 
V. Gligorescu — la tușă, toți din 
Ploiești.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I

• Joi după-amiază, la cinci minute 
după sosirea fotbaliștilor noștri, am 
fost martorul unui eveniment rar în- 
tîlnit în fotbal : am văzut un antre
nor (ILIE OANA) felicitat după o în- f ring ere.

© Și fiindcă tot sîntem la eveni
mentul săptăminii (partida cu R.F. 
Germană), vreau să mai notez ceva. 
Imediat după fotbal (ca sport), îmi 
place șahul. Și, în teoria șahului 
există o regulă generală care spun» 
cam așa : „O figură prost plasată^ 
pe un cîmp la marginea tablei, face 
să scadă sensibil forța de luptă a 
ansamblului pieselor și permite ad
versarului să realizeze o superioritate 
de forțe în centru". Și, tot în aceeași 
teorie se subliniază că nici un atac 
pe flanc nu poate reuși dacă atacan
tul nu stăpînește centrul. Scrin 
rîndurile acestea, gîndindu-mă Ia 
Dridea I și mai ales la defectuosul 
său mod de a-și înțelege sarcina de 
atacant central.

Dridea se deplasează enorm pe 
marginile terenului de joc, neindicat* 
atît Ia echipa națională cît și la cea 
de club, și asta, în ciuda faptului că 
antrenorii îi atrag mereu atenția 
asupra erorii pe care o săvîrsește.

E păcat, pentru că în felul acesta 
el își anulează niște calități certe* 
printre care și cea de luptător tenace 
cu zidul, apărării adverse, calitate 
care-i dă mereu prioritate în fața 
celorlalți aspiranți la locul său din 
națională.

• Mocanu : „Datorez totul antre
norilor mei Hie Oană si Constantin 
Cernăianu care au „văzut* într-o 
extremă proastă un fundaș bun, în 
perspectivă*. (Mocanu a jucat multă 
vreme extremă stingă la Petrolul).

• Și acum, să revenim la campio
natul categoriei A. Ieri, l-am văzut 
pe Ilie Savu, antrenorul echipei Stea
ua. Era trist și parcă avea mai mul
te fire de păr alb decît în ianuarie 
Săptămînă aceasta, de luni pînă joii 
am întîlnit pe Suciu, Sorin Avram* 
D. Popescu, Pavlovici. Ni ei-o schim
bare ! La fel de veseli, de vioi, de.- 
talentațl, ca întotdeauna.

I* Greavu : „La ora actuală, anima
torul numărul unu al echipei noas
tre este Bebe Năsturescu**.

e O tăcere albă s-a așternut în ju-

Irul lui Constantin. In schimb, Geor
gescu șî-a punctat reintrarea la Ra
pid (partida cu Vorwărts Berlin), 
printr-un șut care a distrus „pa-

Iianjenul” uneia dintre porțile Giule^- 
țiului.

• Mîine, Progresul susține la Mo
roni una dintre cele mai dificile par
tide din cariera sa. Chestiunea, din
colo de stricta necesitate a punctelor» 
prezintă și un aspect care ține do 
prestigiu : studenții bueureșteni — 
principalii adversari la locul I — an 
obținut o victorie netă la Moreni.

Așa cum stau, însă, lucrurile as
tăzi, se pare că la Progresul, „singu
rătatea alergătorului de cursă lungă* 
se apropie de sfîrșit.

VALENTIN PĂUNESCU

PROGRAM CU... PREMII!
întreprinderea de ex

ploatare a bazelor spor
tive va acorda gra
tuit, prin tragere la 
sorti, unui număr de 
spectatori dintre cei 
ce și-au procurat pro. 
gramul, bilete de in
trare la meciul de fot
bal ROMANIA — URU
GUAY din 19 iunie a.c.

Numerele ieșite la

sorți vor fi comunicate 
prin stația de amplifi
care a stadionului, în 
pauza meciului Dina
mo — Știința Craiova.

Programul se găsește 
de vinzare la casele 
speciale de bilete, iar 
în ziua meciului la di- 
fuzorii de pe stadion.

Prețul unui exem
plar — 1 leu.

CRIȘUL : Eremia (Casoni) — 
Sacaci II (E. Naghi), Solomon, Po- 
joni, Balogh — Vigu, lacob — 
Harșani, Mureșan III, Varga (To- 
meșj, Mureșan II.

în cursul acestei săptămîni, Cri- 
șul a făcut 5 antrenamente, sus- 
ținînd și două jocuri amicale : cu 
echipa de juniori (9—1) și cu 
Olimpia Oradea (1—0).

Arbitrii jocului : Aurel Bentu — 
la centru, M. Bică și I. Hrisaii — 
la tușă, toți din București.

PRONOEXPRES

Un autoturism „Fiat“ la concursul 
Pronosport de duminică

Un premia de 103.369 lei pe bq buletin Pronosport 50<Jb
Programul concursului Pronosport 

Nr. 23 (etapa din 5 iunie 1966) cu
prinde șapte meciuri din campionatul 
nostru cat. A, trei meciuri din cate
goria B, un meci internațional și două 
meciuri din campionatul italian ca
tegoria B.

Cu acest concurs începe atribuirea 
de autoturisme la Pronosport

în afara autoturismului „Fiat 600*. 
care se atribuie la concursul de du
minică, se acordă și diferența în 
bani pînă Ia suma de 75 000 lei, va
loarea premiului excepțional. Firește, 
participanții concurează și la pre
miile în bani pentru cele patru ca
tegorii.

PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport 
nr. 22 din 29 mai 1966. Premiul ex
cepțional 1 variantă a 77.527 lei

Categoria I : 3 variante a 25.842 lei.
Categoria a Il-a : 81 variante a 

957 lei.

Categoria a III-a : 878 variante S 
88 lei.

Categoria a IV-a : 4726 variante a 
16 Jei.

Premiul excepțional de 77.527 lei 
a revenit participantei Eșanu Valeria 
din Ploiești care totalizează astfel u» 
premiu în valoare de 103.369 lei.

LOTO

La tragerea Loto din 3 iunie 1966 
au fost extrase din urnă următoarele 
numere :

62 63 51 40 3 85 32 5 28 22

Premii suplimentare : 63 79 1
Fond de premii : 998.234 lei dini 

care report la premiul suplimentar I i 
90.783 lei.

Tragerea următoare va avea loc 
vineri 10 iunie 1966 la Vatra Dornei.

Rubrică redactată de Administrația 
de Stat Loto-Pronosport.



Campionatele internaționale ale României 5+13 = 18. Dar e încă prea puțin!
(Urmare din pag. 1)

români. Ei au dominat proba de 40 
focuri culcat și au cîștigat și la poziția 

'genunchi. Merită a fi evidențiați tră
gătorii P. Șandor (391 p la poz. ge- 

1 nunchi), T. Ciulu (396 la poz. culcat), 
ambii pe locurile I, Mircea Antal, M.

‘ Ferecata, N. Rotaru, L. Cristescu, și 
! GA. Vasilescu. De asemenea trebuie să 
menționăm că la trei poziții Șandor, Ro- 

. taru și Vasilescu au reușit să treacă de 
1140 de puncte, cifră care reprezintă un

> rezultat promițător cu o lună înaintea 
„mondialelor" de la Wiesbaden.

Dintre trăgătorii oaspeți o impresie 
bună au lăsat sovieticii Kosîh ■— la pis
tol liber, Lusberg, ■— învingător la 
poziția în picioare și Komev — primul 
la 3x40.

In meciul triunghiular dintre trăgă- 
. lorii români, bulgari și iugoslavi spor
tivii noștri continuă să conducă, cîști
gînd șase din cele șapte probe desfă
șurate pînă acum.

REZULTATE :■ Pistol liber 60
.1. V. STOLIP1N (R.S.F.S.R.)
2. G. Kosîh (R.S.F.S.R.) 568 p, 3. Z. 
Klinka (Cehoslovacia) 558 p, 4. D. 
Denev (Bulgaria) 551 p, 5. J. Vesely 

' (Cehoslovacia) 551 p, 6. J. Șvab (Ceho
slovacia) 550 p, 7. E. Raskazov 
(R.S.F.S.R.) 550 p, 8. L. Kelemen (Un- 
garia) 545 p, 9. K. Ma rosvari (Unga
ria) 544 p, 10. G. Maghiar (România) 
543 p. Clasamentul probei în meciul 
triunghiular România — Bulgaria—Iu
goslavia: 1. ROMÂNIA 2150 p—G. Ma- 

( ghiar 543 p, N. Bratu 539 p (locul 16 
în clasamentul probei), L. Giușcă 537 
p (13), M. Dumitriu 531 p (23). 
Armă liberă calibru redus 40 focuri 
culcat: 1. T. CIULU (România) 396 p, 
2. M. Antal (România) 395 p, (13 muș
te), 3. S. Ermilov (R.S.F.S.R.) 395 p 
(12). 4. M. Ferecatu (România) 395 p 
(9), 5. N. Rotaru (România) 395 p (8),

focuri:
569 p,

Un neobosit
6. T. Jakosits (Ungaria) 394 p, 7. Gh. 
Vasilescu (România) 394 p, 8. P. Șan
dor (România) 394 p, 9. E. Dulie (Iu
goslavia) 393,10. V. Kornev (R.S.F.S.R.) 
393 p. 40 focuri poz. genunchi. 1. P. 
ȘANDOR (România) 391 p, (ultima se
rie 100'.), 2. V. Komev 389 p, 3. L. 
Lusberg (R.S.F.S.R.) 388 p, 4. S. Rîja- 
kov j(R.S.F.S.R.) 388 p, 5. V. Ejov 

Cristescu
7. N. Rotaru 386 

Loncar (Iugoslavia) 
Kuti (Ungaria) 386

(R.S.F.S.R.) 387 p, 6. L.
(România) 386 p, 
p, 8. B.
386 p, 9. G.
p, 10. S. Ermilov 385 p. Meciul triun
ghiular: 1. ROMÂNIA 1534 p, 2. Bul
garia 1515 p, 3. Iugoslavia 1509 p. 
40 focuri poz. în picioare: 1. L. LUS
BERG (R.S.F.S.R.) 373 p (20x10 și 
15x9), 2. V. Grozdanovic (Iugoslavia) 
373 p (20x10 și 13x9), 3. V. Komev 373 
p (17x10), A. S. Rîjakov 370 p, 5. Gh. 
Vasilescu 369 p, 6. T. Jakosits 368 ~.
V. Ciuian (R.S.F.S.R.) 367 p, 8. I. 
Navratil (Cehoslovacia) 366 p, 9. S. Er
milov 365 p, 10, T. Ciulu 365 p. Mec' 
triunghiular: 1. ROMÂNIA 1450 p. 
Iugoslavia 1447 p, 3. Bulgaria 1401 
3x40 focuri: 1.
2. L. Lusberg
1146 p (394 la culcat). 4. S.
1146 p (388 p 
milov 1145 p, 6. 
V. Ejov 1143 p, 
9. Gh. Vasilescu 
1139 p. Meciul triunghiular: 1. R 
MANIA 4554 p. 2. Iugoslavia 4518
3. Bulgaria 4169 p.

Concursul continuă azi și miine, 
la ora 9 cu următoarele probe: azi 
armă standard 3x20 focuri senioare 
juniori și o probă specială elim 
la pistol viteză la care participă 
torii clasați pe locurile 1—16 (în pri
ma zi), miine — armă standard 3x20 
focuri seniori și pistol calibru

V. KORNEV 
1148 p, 3. P.

la 
N.
8.

1155
Șan 

Rîja 
culcat), 5. S.
Rotam 114-1 p,
B. Loncar 1142 

1141 p, 10. G. F

■iul
2.
P-
P- 

dor

p,

de

și 
irie 

trâgă-

re.

T. RÂBȘAN
C. COMARNISCHI

In a doua jumătate a lunii septembrie se vor desfășura la Lvov în
trecerile celei de a 11-a ediții — experimentale — a campionatelor eu
ropene pentru juniori și junioare. Competiția este deschisă băieților 
născuți în 1947 sau mai tineri și fetelor născute în 1948 sau mai tinere. 
Participarea la concurs se va face pe baza anumitor performanțe stan
dard : JUNIORI : 100 m — 10,7, 200 — 22,0, 400 m — 49,5, 800 m — 
1:54,0, 1500 m — 3:57,0, 3000 m — 8:40,0, ' " '
mg — 15,1, 400 mg — 55,0, 1500 m obst. 
triplu — 14,90, înălțime — 2,04, prăjină 
disc — 48,00, suliță — 66,00, ciocan —
JUNIOARE : 100 m — 12,2, 200 m — 25,2, 800 m — 2:20,0, 80 mg — 
11,5, lungime — 5,75, înălțime — 1,58, greutate — 12,80, disc — 41,00, 
suliță — 44,00, pentatlon — 4000 p.

Cercetînd rezultatele înregistrate în acest sezon de tinerii noștri 
atleți, se poate întocmi prima listă a celor care, au realizat standardu- 
rile de participare la Lvov: Iancu Orghidan (10,6) la 100 m, Petre 
Ciobanu (21.9) si Puiu Teodor (22.0) la 200 m, Radu Rusu (4:14,2) și Gh. 
Cefan (4:18,9) la 1500 m obst., Sanda Anghelescu (12,1), Aura Petrescu 
(12,2), Viorica Dinu (12,2) și Mariana Goth (12,2) la 100 m, Ecaterina 
Vitalios (25,0) și Goth (25,1). la 200 m, Elisabeta Baciu (2:12,5), Iudita 
Szacacs (2:12,6) și Ana Pavel (2:19.6) la. 800 m, Anghelescu (11,3) și Ste- 
liana Nedelcu (11,4) la 80 mg. Erica Stoenescu (1,71) și Virginia Bonei 
(1,60) la înălțime, Argentina Menis (47,02) la disc și Edith Schal (4032 p) 
la pentatlon.

După cum se vede doar 5 juniori și 13 junioare și-au cîștigat dreptul 
(pină la ora actuala) de participare la campionatele de la Lvov. Numă
rul lor este totuși destul de mic și trebuie să dea de gindit antrenorilor 
noștri. Printr-o pregătire atentă și alți atleți români, ale căror rezultate 
se află in vecinătatea standardurilor, pot aspira la selecționarea în 
echipa pentru „europene".

Deci, atenție '

activist sportiv

16 km marș — 49:20,0, 110
— 4:20,0, lungime — 7,30,
— 4,30, greutate — 15,40, 

53,00, decatlon — 5800 p ;

Deși est'e trecut de prima tine
rețe profesorul Ovidiu Gavri'j^1 
muncește cu un elan demn de in
vidiat : atît la liceul „Unirea" cît 
și pe stadionul „23 August." sau la 
Consiliul orășenesc al UCFS din 
Focșani. Peste tot, unde este che- 
mat să dea o mină de ajutor, el 
o dă cu multă tragere de inimă 
pentru că iubește sportul, care con
stituie pentru el o adevărată pa
siune.

Cine 
sau în 
nește acolo, apleeîndu-se, cu grija 
și migala unui grădinar priceput, 
asupra tinerelor mlădițe ale spor
tului focșenean. Tinerii atleți și 
fotbaliști găsesc la el sfatul părin
tesc, înțelept, al antrenorului, care 
fe îndrumă primii pași spre măies
tria sportivă.

se duce dis-de-dimineață 
amurg pe stadion îl întîl-

competițiilor din timpul verii!
S-au încheiat campionatele re

publicane. Nu însă și activitatea 
baschetului, care in lunile de vară 
are programate o serie de importante 
competiții rezervate tuturor catego
riilor de jucători. Așa, de pildă, e- 
chipele masculine și feminine din 
ambele serii ale campionatelor re
publicane vor fi antrenate, alături de 
alte formații din campionatele re-

Aii și miine, in campionatele republicane
RUGB! întrecerile catego

riei A. întrerupte în 
vederea meciului Ce

hoslovacia — România, se reiau miine cu etapa a 
IX-a. Din cele șase meciuri programate, trei se 
situează pe primul plan, iar unul dintre ele este 
„cap de afiș" necontestat. Ne referim la confrun
tarea de la Constanța, unde formația locală Farul, 
echipă solidă, greu de întrecut pe teren propriu, 
întilnește pe liderul clasamentului, Grivița Roșie. 
In pofida diferenței de experiență competițională, 
capitol la care bucureștenii au un avantaj substan
țial, ca și a cîtorva indisponibilități la Farul, disputa 
este una din puținele capabile de a mai determina 
o regrupare în fruntea clasamentului, eventualitatea 
unui rezultat de egalitate fiind demnă de luat în 
seamă. Echilibrate prin actualul nivel valoric se 
anunță întîlnirile Progresul — Știința Petroșeni și 
Gloria — C.S.M.S. Iași, în care gazdele vor face tot 
posibilul pentru a da un caracter decisiv avantajului 
pe care-I reprezintă terenul propriu. în celelalte trei 
meciuri ale etapei, prima șansă este a gazdelo: în 
două partide (Steaua — Rulmentul Bîrlad și Precizia 
Săcele — Constructorul) și a oaspeților in cea de-a 
treia (Universitatea Timișoara — Dinamo). Urmăriți 
programul meciurilor din Capitală la rubrica „Unde 
mergem

10 ture fiecare) pentru sportivii înscriși in campio
nat și o manșă de 10 ture la clasa 300 cmc pentru 
sportivii înscriși in competiția dotată cu „Cupa 
F.R.M.", rezervată tineretului.

Regulamentul campionatului prevede cinci etape 
(Cimpina, București, Cluj, Pitești și Brașov) din care 
vor conta in clasament patru etape la care sportivul 
respectiv a obținut cele mai bune punctaje. Punctele 
care se acordă la fiecare etapă sînt: locul l — 
8 puncte, 11 — 6 p. III — 4 p, IV — 3 p, V — 2 p, 
VI — 1 p. Titlul de campion se atribuie deci moto- 
ciclistului care a acumulat cel mai mare punctaj 
in patru din cele cinci etape desfășurate. Același 
sistem se aplică și la „Cupa F.R.MA.

Din lista înscrierilor am reținut numele unor spe
cialiști ai genului, care voi avea un cuvînt greu 
de spus în ierarhizarea valorilor actualului campionat: 
Cr. Doviț, M Dănescu, M. Pop, Șt. Chițu, C. Coman, 
Al. Suler (250 cmc), Gh, Ion, E. Kerestes, E. 
O. Ștefani, O. Puiu (500 cmc), C. Goran. G. 
I. Bobîlneanu, C. Ivan și V. Paliev (300 cmc).

Seiler, 
Braier,

(L D.).

a cam-

gionale. în ediția a Il-a a „Cupei 
României" (etapa raională-orășe- 
nească pînă la 17 iulie, cea regiona
lă pînă la 31 iulie, „zonele" Ia 14 
august — turul I — și Ia 21 august 
— turul II — turneul final în luna 
septembrie), alte echipe se întrec în
campionatele de calificare (etapa ra- 
ională-orășenească pînă la 12 iulie, 
etapa regională Ia 21—24 iulie, „zo
nele" la 4—7 august, finalele între 
25—28 august), juniorii și junioarele 
au programate turneele finale ale 
campionatelor republicane (între 4—8 
iulie, la Bacău), iar elevii și elevele 
își vor disputa întîietatea în trei 
competiții: „Cupa tînărului baschet
balist" (etapa regională pînă la 12 
iunie, „zonele" între 30 iunie—2 iulie, 
finalele între 10—12 iulie), Concursul 
școlilor sportive („zonele" între 15— 
17 iulie, turneele finale între 20—24 
iulie la Mediaș) și „Cupa Carpați" 
(16—18 iunie).

La aceste competiții vor participa 
un mare număr de jucători și jucă
toare, de toate categoriile și de vîrste 
diferite, într-o activitate pe care o 
dorim cît mai bine organizată. Pen
tru aceasta, însă, comisiile orășenești, 
raionale și regionale vor trebui să ia 
din vreme toate măsurile, astfel ca 
întrecerile să se desfășoare cu re
gularitate, pe terenuri bine puse la 
punct, cu arbitri și oficiali competenți. 
Competițiilor din timpul verii trebuie 
deci să li se asigure condiții opti
me, deoarece numai așa poate 
fi atins scopul pentru care au fost 
inițiate. (D. ST.)

Margareta Miliadis (săritura în 
lungime) și Ion Nicolae (semifond) 
sînt numai două exemple de atleți 
care au fost descoperiti de „nea 
Bidu“. în fiecare an, el selecțio
nează dintre elevii liceului și 
din alte școli pe cei care dove
desc înclinații spre atletism saii 
fotbal și pe care apoi îi includg 
în secțiile sale de la stadion. în 
prezent, lucrează cu peste 80 de 
atleți (băieți și fete) pe care îi 
pregătește în orele de dimineață 
sau după-amiază. Dintre aceștia 
s-au relevat cîțiva cu aptitudini 
deosebite ca Virgil Dumifriu (sprin
ter), Ștefan Munteanu (garduri), 
Remus Stoleru și Zaharia Zaharia 
(semifond), Ioana Popa (suliță), Sil
viu Dragomir (greutate) ș.a.

Seara, cînd întunericul cuprinde 
stadionul, profesorul se îndreaptă 
spre Consiliul orășenesc UCFS. 
Aici conduce cu competență activi
tatea comisiei orășenești de atle
tism (al cărei președinte este), lu- 
crînd pînă la ore tîrzii împreună 
cu ceilalți activiști sportivi 
orașul Focșani.

RENATO SALVATORI APARE ÎN FILMUL

și regia : UgoProducție a studiourilor italiene. Scenariul
Film distins cu Palniette d'Or la Festivalul comic și umoristic de la 
Bordighera, 1964.

U/fj ,l_i M ElaPa a HI-a
pionatelor republica
ne de lupte greco- 

romane și libere pe echipe, categoria A, spre deose
bire de cele anterioare, programează numai meciuri 
bilaterale. La „greco-romane* întrecerile vor avea 
loc duminică îd 5 grupe, după cum urmează : grupa 
a n-a, la București: Rapid — Metalul (de la ora 9, 
în sala Giulești); grupa a HI-a, la Baia Mare: Chi
mistul — Unio Satu Mare; grupa a IV-a, la Brașov : 
Steagul roșu — Oțelul Galați; grupa a V-a, Ia Timi
șoara : C.F.R. — A.S.M.T. Lugoj; grupa a Vl-a, la 
Craiova: Electroputere — C.S.M. Reșița. Meciul din 
grupa I dintre Dinamo și Steaua a fost amînat, am
bele echipe avînd sportivi care se pregătesc pentru 
campionatele mondiale.

La „libere", întrecerile vor avea Ioc în toate cele 
6 grupe: grupa I, la București: 
(sîmbătă după-amiază, de la ora 
Steaua din str. Uranus); grupa 
Oțelul — Progresul București;
Brăila: Progresul — Prahova Ploiești; grupa a XV-a, 
la Tg. Mureș: Mureșul — Steagul roșu Brașov ■, 
grupa a V-a, Ia Lugoj: A.S.M.T. Lugoj — Vagonul 
Arad ; grupa a VT-a, la Hunedoara: Constructorul — 
C.S.M. Cluj. Toate reuniunile se vor desfășura du
minică (mai puțin aceea

• In semifinala de 
la Baia Mare a cam
pionatului republican 

recent, două formații 
Electronica București 

bucureșteni au condus 
rundă, nu însă fără a

pe echipe mixte, încheiată 
s-au distanțat cu autoritate: 
și Chimia Tg. Mureș. Șahiștii 
de Ia prima 
fi întîmpijiat dificultăți pe parcurs. Astfel, Electro
nica a făcut două meciuri egale (3—3 cu Chimia 
Tg. Mureș și C.S.M. Cluj), cîștigînd însă detașat pe 
celelalte. Pentru locul doi, decisiv a fost meciul 
Chimia Tg. Mureș — C.S.M. Cluj. Deși la prima 
masă B. Soos a fost învins de clujeanul M. Breazu, 
echipa din Tg, Mureș a cîștigat cu 41/,—lj/2, obți- 
nînd calificarea în finală.

Iată clasamentul grupei: Electronica București 
21*/2 puncte (din 30 posibile), Chimia Tg. Mureș 20, 
C.S.M. Cluj 18,*/,, Vagonul Arad 12, Chimistul Baia

pînă la ultima

Dinamo — Steaua 
16, în sala clubului 
a Il-a, la Galați: 

grupa a IH-a, la

C.S.M. Cluj 18,Yj, Vagonul 
Mare și Unirea Suceava 9.

• Sferturile de finală ale 
feminin, desfășurate la Tg. 
de șahistele din localitate, ____
locuri ale clasamentului. Eleonora Fekete șf Adela 
Gesticone au acumulat cite 8‘/2 puncte, iar Clara 
Borsos 8 p. Urmează în clasamentul definitiv : Maria 
Emrich (Miercurea Ciuc) 7’/2, Maria Pop (Tg. Mureș) 
și Antonina Ionițoiu (Reghin) 7, Irina Ferenczi (Tg. 
Mureș) 6 etc. (I. Păuș — coresp. reg.).

campionatului republican 
Mureș, au fost dominate 
care au ocupat primele

din Capitală).

Duminică diminea
ța, începînd de la 
ora 9, se va desfă- 

ciclism individual — contra- 
București. Competiția prevede 
(30 km), juniori cat. I (20 km)

Traseul de moto- 
cros de pe dealul 
Muscelului din Cim- 

'pina va fi, miine dimineață începînd de la ora 10, 
gazda primei etape a campionatului republican de 
motocros pe 1966. Etapa de miine programează curse 
la clasele 250 cmc și 500 cmc (cite două manșe a

șura campionatul de 
timp — al orașului 
probe pentru seniori 
și juniori cat. a Il-a (10 km). Startul se va da de Ia 
km 13, pe șos. București — Oltenița (din minut în 
minut, în ordinea tragerii Ia sorți), iar sosirea se va 
face în același loc.

Participă cei mai buni cicliști din Capitală printre 
care: I. Cosma, L. Zanoni, I. Ardeleanu, E. Rusu, W. 
Ziegler. Se prevede o luptă strinsă între principalii 
specialiști, E. Rusu și I. Ardeleanu
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TERIBILISME... va

ame-
Stoica 36 și Moicea- 
Echipa tării no as- 
clasat pe locul al

îl deține fran- 
Fonta'me care,

35 cmc (rezer- 
far bîfazîc sus-

fiecare roată, 
etc.), special

8
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in 4 rîndun
Vecinul meu din tri

bună la meciul Farul — 
Steaua striga ca jucă
torul D. Popescu să 
iasă de pe teren.

N-a făcut el, zău așa 
Mai nimic! Deci nu 
— Tocmai de-aceea 
Fiindcă... n-a făcut

striga! 
riP,

nimic !

La turneul recenX în
cheiat. Ciocîltea șl 
Ghițescu aveau nevoie 
de cite 11 puncte pen
tru a obține o notă de 
mare maestru.

Lupta fost-a în zadar : 
Punctele cu greu se-adunâ! 

cură unsprezece, dar...
Le făcură... împreună !

SEVER NORAN

Portarul Opanschi a 
adus victoria echipei 
sale, Poiana Cîmpina, 
în meciul cu Dinamo 
Bacău, transformînd 
un 11 metri.

late, metoda cea mai bună 
Să-nscrie goluri des, nu rar: 
Pe atacanții lor să-i pună 
Cu schimbu-n postul de... 

portar !

VICTOR TEODOR

185 de cicliști la start!
„Cursa Păcii4* 

altă competiție 
mare amploa- 
numărul con-

Start în 
sau într-o 
ciclistă de 
rc ? După
curenților, ca și după mul
țimea care a venit să a- 
siste la plecarea cicliști
lor# așa s-ar putea crede...

E vorba însă de o com
petiție mai modestă, dar 
nespus de dragă amatori
lor de sport din Călărași: 
Circuitul ciclist al raio
nului, pentru băieți și fete.

Recent, a fost organi
zată cea de a IV’-a ediție 
a acestei competiții. Cursa 
s-a desfășurat pe centura 
de asfalt a orașului Călă
rași, care măsoară 12 ki
lometri, reunind la start 
185 de băieți și 30 de fele 
din cele 39 de asociații 
sportive ale raionuIuL

Cei 6 (KM) de spectatori 
înșirați de-a lungul traseu
lui au aplaudat victoria 
brigadierei de cîmp Ma
ria Cupraru din asociația 
sportivă Drum Nou Rada 
Negru și a țăranului co-

operator Gheorghe Neaga, 
de la asociația sportivă 
Avîntul Independența. Ei 
au cucerit pentru a doua 
oară consecutiv titlul da 
campioni raionali.

NICOLAE OAȘĂ
tehnician al Consiliului 
raional UCFS Călărași

VEDETA: Stelei».

GIMNASTUL: Satura.
MOTOCICLISTUL: Bo-

CAMPIONUL: Lucea
fărul.

ECHIPELE RETRO
GRADATE : Stelele căză-

Astre preferate

toare.

I
Cel mai tînăr motociclist

Tomis 
îndoială 
tociclist 
la 5 ani și jumătate îl veți

Tache este fără 
eel mai tînăr mo- 
din tara noastră :

întîlni, în orașul Con- 
deschizind

oficiale

POȘTA MAGAZIN
dan precup, BUCU

REȘTI» — Să vedem ce 
recomandați sa citim :

------- O RAZĂ DE
de Mitchel

U.T.A. : 
LUMINĂ 
Wilson.

Crișul : 
NIȘTE de 
ski.

Politehnica Timișoara : 
ÎNTUNECARE de Cezar 
Petrescu.

Progresul : MĂ VOI ÎN
TOARCE de Mîioș Kozma

AUREL AVRAM, ZIM- 
NICEA. — 1) Knock-down- 
urile nu se mai punctează, 
dar... continuă să facă im
presie — Z) In meciul cu 
Valenciennes, primul nos
tru gol a fost înscris de 
Dndea dintr-o centrare a 
lui Pircăîab. — 3) Do-
bnn. noul mijlocaș al 
echipei noastre naționala 
de fotbal, are 15 ani.

GHEORGHI DAVID. SI
BIU. — 1) Meciul Angiia
— Restul Lumii s-a jucat 
în 1S«3, cu prilejul împli
nirii a ltt de ani c#e ia 
înființarea Federației en
gleze de fotbaL Scorul me
ciului : 2—1 pentru Anglia.
— Cine este considerat 
realizatorul golului victo
riei noastre in primul joc 
București — Budapesta? 
Pîrcâlab sau C. Dan? Greu 
de spus. Poate că mingea 
s-ar fi dus singură în 
plasă din șutul lui Pîrcă- 
lao. Dar e mai bine cînd 
nu ai de-a face cu ipoteze 
ci cu lucruri sigure ! Deci:

. Pîrcâlab. • Dam
MARCEL BERNADE, 

PLOIEȘTI. — Buzău! n-a 
avut echipă de fotbal în 
categoria A. Piuă acum....

GH OPRESCU. TTRGO- 
VIȘTE. N-ați ciștigat nici 
dv. nici colegul dv. : în 
meciul dintre Petrolul și 
echipa braziliană Gremio, 
disputat acum cSțiva ard. 
Ia pauză scorul a fost 1—0 
pentru brazilieni, iar

ZILE DE NELI-
Marian Naszkov-

fundaș al Iul 
București. — 2) 
Georgescu continuă 
parte din lotul 
Steaua

VASILE HUTU, 
GANU. — Ați trimis de 
mai multe ori epigrame, 
care însă n-au apărut. Să 
știți că nu din lipsa de 
spațiu, ci de... umor ! Este 
și cazul ultimului trans
port.

EMIL MOLDOVAN, BIS* 
TRIȚa. — într-o agei^dă 
din 1956, printre alte nu
me de maeștri ai sportu
lui, ați întîlniț și urmă
toarele două : Carmen 
Stan eseu — tir ; Emanoil 
Valeria — rugbi. ȘL., vreți 
să știți despre cine este 
vorba. Despre 
noastră actriță. 
Stănescu. care în urmă cu

Dinamo 
Mircea 

, să facă 
echipei
BARĂ-

apreciata 
Carmen

VARIETĂȚI
rect ie. Pe de altă parte, 
eu însumi am 9 copii. In 
plus, de cînd m-am 
rat — locuiesc cu... 
cră-mea.

MAI TARE CA„ 
ÎNAINTAȘII !

începînd cu sezonul 
viitor, o stea de aur va 
putea fi văzută pe tricou
rile fotbaliștilor de la 
Internazionale. Este vor
ba de o distincție la 
care au dreptul echipele 
ce cîștigă de 10 ori cam
pionatul Italiei. Iar In- 
ternazionalc, cucerind ti' 
tlul și în ediția 1965— 
1966, a realizat această 
performanță, depășită 
doar de Juventus, de 12 
ori campioană a țării.

Victoria lui „Inter" 
este, în fapt, după cum 
scriu ziarele, o victorie a 
lui... Facchetti, cel mai va
loros om al formației mi
laneze. Pc lîngă că și-a 
salvat echipa din multe 
situații dificile, Facchetti, 
deși fundaș, a înscris în 
actualul campionat nu 

ai puțin de... 11 goluri ! 
Mulți înaintași visează 

o astfel de performanță !

campionatului
însu-
soa-

UN PREMIU PENTRU 
GOLGHETERUL CAM

PIONATULUI MONDIAL

Sporting Club din Lon
dra a anunțat că acordă 
un premiu de 1 000 de

lire sterline fotbalistului 
care va înscrie cele mai 
multe goluri în turneul 
final al 
mondial.

Recordul 
cezul Just
în 1958, la ediția desfă
șurată în Suedia, a în
scris 13 goluri I Golghe
terul ultimului campio
nat mondial, cel din Chi
le, a fost iugoslavul Jer- 
kovic, cu numai 5 goluri 
marcate.

UN OM „ÎNCERCAT"

Cinci mărșăluitori 
ricani, dintre care unul în 
rîrstă de 60 de ani, și-au 
propus să parcurgă distan
ța de 600 de kilometri care 
separă orașul Richmond 
(statul Virginia) de fron
tiera canadiană.

Buletinul 
fotbal din 
citează cazul arbitrului ita
lian. Perucei care, condu- 
cînd un meci de divizia 
B, a eliminat de pe teren 
nu mai puțin de 5 jucă
tori.

întrebat după meci cum 
și-a putut păstra calmul 
într-o atmosferă atît de... 
încinsă, arbitrul a răspuns: 

---- Există mai multe 
explicații. Trebuie să știți, 
în primul rînd, că sînt pro
fesor la o școală de co-

arbitrilor de 
Liege (Belgia)

Cei cinci mărșăluitori au 
anunțat că in timpul 
„cursei* nu vor mi nea ni
mic, mulțumindu-se doar 
să bea apă!

stanța, 
cursurile oficiale pentra 
seniori. Noi l-am găsit pe 
strada Dobrogeanu Gherea, 
Ia un antrenament, efectuat 
sub conducerea antrenoru
lui Spiru Tache, tatăl său 
și constructorul * mașinii*.

Acum doi ani, Spiru 
Tache, mecanic talentat, 
a pus la punct o origi
nală motoretă, avînd capa
citatea de 
vor 1,5 1, 
pensii pe 
portbagaj 
construită pentru fiul său. 
La vîrsta de 3 ani și ju
mătate, micul Tomis a 
urcat pentru prima oară 
pe acest „cal cu motor", 
desigur, însoțit de... pal
pitațiile întregii familii. 
Pe străzi cu circuit închis, 
totdeauna sub supraveghe
rea tatălui său, Tomis își 
desăvîrșeștc cunoștințele

con-
in acest sport al curaju
lui și îndemînării.

Impresionat de... velei
tățile sportive ale fiului 
său, mecanicul Spiiu Tache 
îi pregătește pentru zi 
cînd va împlini 6 ani, 
dată cu intrarea la... gră
diniță, o frumoasă surpri- 

autoturism în mi- 
decapotabil, cu 
viteză. Prima 

ca automobilist

o
a-

ză : un 
niatură, 
singură 
pariție
lui Tomis Tache, care 
avea loc în toamnă, este 
așteptată de simpatizanții 
săi, ca un veritabil eve
niment sportiv ’

Tii! Ce-o să se mai în
ghesuie colegele de grădi
niță în jurul lui...

zultatul 
Petrolul 
un moment dat ... 
Dacă știam că faceți ră
mășag, participam si eu...

VIOREL DĂSCĂLES- 
CU. BUCUREȘTI, — Anul 
trecut. în „Cursa Păcii", 
cicliștii noștri au ocupat 
următoarele locuri : Du
mitrescu 5, Zanoni 19, Zie. 
gler 26. ~ ------
nu 56. 
tre s-a 
șaselea

CAROL SUTTER, CO
MUNA NEUDORF. — 1) 
Izghireanu. care joacă la 
Vagonul Arad, este fostul

final 4—3 pentru 
(care a condus la 

cu 4—1).

16—12 ani se număra prin 
tre fruntașele tirului (de 
aceea n-au criticat-o nicio
dată cronicarii teatrali !) 
și cunoscutul crainic al Te
leviziunii române.

IOAN STOICEVICI. ANI
NA. — Toma Pungă a fost 
campion de juniori la lup
te. Deci, nu se... laudă 
cum ați avut impresia dv. 
Să-i urăm succes în mun
ca de instructor voluntar 
la lupte, pe care a început 
s-o desfășoare în orașul 
dv. Poate ne dâ și Anina 
un campion. Fie și la ju 
niori !

OCTAVIAN PEȘTE, PI 
TEȘTI. — 1) Nu este soco
tit „internațional" fotbalis
tul care a făcut parte din 
„selecționata divizionară" 
într-un meci de verificare 
al acesteia. El este consi
derat ca atare atunci cînd 
joacă în prima reprezen
tativă a țării într-un meci 
pe care ea îl susține SUB 
ACEASTĂ TITULATURA, 
cu echipa națională a al
tei țări. — 2) Cea de a 
doua întrebare pe care o 
puneți este următoarea : 
dacă un jucător de fotbal 
este selecționat pentru 
echipa națională, însă nu 
joacă, ci este ținut pe tușă 
ca rezervă, el este consi
derat internațional ? Nu ’ 
Dar, dacă joacă măcar un 
minut — da ! Este cazul 
fostului fundaș al echipei 
Dinamo București, Gheor- 
ghe Toma, care în meciul 
România — Polonia dispu
tat la București în anul 
1955, a intrat în joc cu 
un minut înainte de fiu- . 
ierul final. Si în felul 
acesta a devenit... „inter
național".

ION POȘTAȘU 
Desene de N. CLAUDIU

De la Montevideo la Londra
II. Italia-1934

Aurel Bulgaru a predat ștafeta
Cunoscutul „bombardier* 

al echipei de handbal 
Steaua, maestrul emerit al 
sportului AUREL BUL
GARU, și-a încheiat acti
vitatea competițională o 
dată cu ultima etapă a 
cam pi oria tutui republican. 
într-un cadru festiv

le j uit de derbiul Dinamo- 
Steuua. Aurel Bulgaru a 
încredințat tricoul său cu 
nr. 11 tînărului jucător 
Traian Dumitru, în virstă 
de 19 ani.

Și se pare că ștafeta a 
fost predată în mîini bune: 
chiar din primele minute 
ale partidei care a urmat, 
noul atacant a înscris două 
goluri care i-au confirmat 
talentul. Au ne rămîne de- 
cît să-i urâm lui 
să ajungă și să 
măiestria la care 
în echipa Steaua,
sorul său Aurel Bulgaru!

P. ROMOȘAN

Dumitru 
întreacă 
a ajuns 
predece-

N
în ciuda scorului cu 

care s-a încheiat — 3—0 
— întîltiirea de campio
nat dintre echipele ita
liene Botlogna și Atalanta 
s-a desfășurat tot timpul 
sub semnul unei lupte a- 
prige și a unor incidente

Organizarea fazei finale 
a celui de al doilea cam
pionat mondial de 
a fost atribuită

fotbal 
Italiei. 

Succesul pe care îl cunos
cuse prima ediție a ace
stei competiții a făcut ca 
numărul țârilor dornice 
să-și măsoare forțele să 
crească de la 13 la 32. Din
tre țările înscrise a lipsit... 
Uruguayul. deținătoarea 
titluiui. absența ei fiind 
urmarea unor frămintări 
ivite in sinul federației de 
specialitate.
Africa, Asia și 
Centrală au fost 
taie Ia această nouă edi
ție a C.M.

Față de 
de echipe 
a trebuit 
ganizarea 
minare 
una sau două echipe.

România a făcut 
din 
ună 
ți a.
carea făcînd joc egal 
(2—2) la Berna eu repre-

zentativa Elveției și între- 
cind cu 2—I la București 
„unsprezecele’ Iugoslaviei. 
Cea de a doua clasată n-a 
fost însă, cum aștepta 
toată lumea. Iugoslavia, 
ci... Elveția !

La 27 iunie 1354 s-a dis
putat — in opt orașe din

Pagini din Istoria
campionatelor mondiale

în schimb.
America 

reprezen-

de fotbal

numărul mare 
înscrise, F.I.F.A. 
să treacă la or- 
de grupe preli-

care să califice

parte 
grupa a X-a, împre- 
cu Iugoslavia și Elve- 

Noi am obținut ealifi- 
făcînd

Italia — primul tur al fa
zei finale. în cadrul ace
stei etape, cele mai puter
nice reprezentative din 
America de Sud, Argentina 
și Brazilia, au fe«=t elimi
nate de Suedia cu 3—2 și, 
respectiv, Spania eu 3—1. 
Echipa țării noastre a ieșit 
și ea din cursă, după ce 
a pus La grea încercare 
echipa Cehoslovaciei care 
avea să fie una dintre fi
nalistele competiției. Fot-

ADU F...
care n-au luat sfîrșit de- 
cît o dată cu... fluierul 
final.

Un reporter al ziarului 
„Stadio44, dueîndu-se 
cabina învinșilor 
rînd o declarație în le
gătură jocul

îo
și ce-

unuia

dintre componenții echi
pei Atalanta. a primit 
următorul răspuns :

— Noi am jucat împo
triva unor canibali.

Nici mai mult nici mai 
puțin !

baliștii cehoslovaci au cîș- 
tâgat la mare luptă eu 2—1, 
după ce la pauză scorul a 
fost de 1—0 pentru Româ
nia. prin golul înscris de 
Dobay în minutul 10. E- 
chipa noastră z făcut o 
partidă excelentă și numai 
talentul și— șansa iui Pla- 
nicka — unul dintre cei 
mai buni portari ai tutu
ror timpurilor — au îm
piedicat-o să obțină o vic
torie de răsunet. Iată și 
echipa pe care am prezen
tat-o in acest meci : Zom- 
bori — Vogi. AJbu — De- 
heleanu. Kotormany, Mo- 
raveț — Bindea. Covaci, 
Sepi n. Bodola, Dobay.

în sferturile de finală 
lupta a fost aprigă. învin
gătorii fiind desemnați la 
limită. Astfel, Italia, după 
un prim meci nul (1—1) 
eu Spania, a obținut vic
toria în al doilea joc 
scorul de 1—0. Austria 
întrecut Ungaria cu 2- 
Cehoslovacia a învins El
veția cu 3—2. iar Germa
nia s-a calificat în dauna 
Suediei cu 2—1.

Semifinalele au dat cîș- 
tig de cauză Italiei, care a 
învins norocos Austria 
l-M) și Cehoslovaciei, 
a trecut maj greu 
arată scorul (3—1) de 
mania.

Lupta finală a fost 
matică. Ea s-a 
abia după prelungiri, 
victoria Italiei :
1—1). Cehii 
scorul și 
vor păstra 
italienii aii i 
prelungirile 
să înscrie -
golul victoriei. Și
Italia
nă

cu
care 
deeît

încheiat, 
cu 

2—1 (0—0, 
i au deschis 
se părea că 
avantajul, dai 
egalat obținînd 
în care aveau 

— pe merit — 
astfel, 

a devenit campioa- 
mondială.

LUCIAN COSTTN



STIRI, REZULTATE
TORINO. Atletul so

vietic G. Bliznețov a 
cîștigat proba de săritu
ră cu prăjina cu 5,05 m 
urmat de italianul Dioni- 
si — 4,91 m (record 
italian). în proba de 400 
mg Frinoli (Italia) a 
fost cronometrat în 50,0 
(cea mai bună perfor
manță europeană a se
zonului). Alte rezultate: 
înălțime — Skvorțov 
(U.R.S.S.) 2,15 m; 110 
mg Ottoz (Italia) 13.7.

MONTE CARLO. îno- 
tătoarea franceză Chris
tine Caron a stabilit un 
nou record al țării sale 
în proba de 200 m flu
ture — 2:42,5 (v. r.
2:50,2 Colette Libourel).

JENA. Atletul Nord-
wig (R. D. Germană) a
realizat la săritura cu
prăjina
5,16 m.

rezultatul de

PARIS. Anul acesta 
campionatul de rugbi al 
Franței a fost cîștigat 
de echipa Agen, care în 
finală a dispus cu scorul 
de 9—8 (3—3) de echipa 
Dax.

NEW YORK. Don 
Schollander a fost selec
ționat în echipa S.U.A. 
care în zilele de 16 și 17 
iulie va evolua la Mos
cova în cadrul unui ma
re concurs internațional.

ROMA. — După 16 
etape, în Turul ciclist al 
Italiei conduce italianul 
Motta, urmat de Adorni 
la 7 sec. și Ziliolj la 
1:48. Francezul Anquetii 
este clasat pe locul opt. 
Ia 2:51.

Voleibaliștii de la Rapid 
s-au tutors

Florin Gheorghiu,
din turneu pe locul IV la Tel Aviv

Se cunosc participantele la cel de al X-le 
campionat european de baschet feminii

Ieri dimineață au re
venit în Capitală volei
baliștii din echipa cam
pioană republicană Ra
pid București. După 
turneul susținut și cîști- 
gat la Paris, ei au par
ticipat la o altă com
petiție internațională, 
îa Liege, întrecere pe 
care de asemenea au

Turneul de sah
de la Harrachov
(R.S. Cehoslovacă)

încheiat-o victorioși, în- 
vingîndu-și cu 3—0 toți 
adversarii, 
competiției 
rapidiștii au dispus de 
echipa belgiană C.S. 
Clamant și de forma
ția franceză Paris Uni- 
versite Club, în semi
finala întrecerii — de 
campioana Belgiei, P.ra- 
bo Anvers, iar în fina
lă — 
neză 
După 
Liege, 
turneu 
tare, I 
cincea 
gia. 1«

în seria 
respective,

In turneul internațional de 
șah de la Tel Aviv, campionul 
țării noastre, Florin Gheorghiu, 
a obținut locul patru, într-un 
puternic lot de participanți. 
lată cl 
rici

amcntul final: Gligo- 
(Iugoslavia) 11 Vz, Ma
ci (Iugoslavia) și Kre.id- 

man (Izrael) 10, Gheorghiu 
(România) 9, Yanovski (Ca
nada) și Kagan (Izrael) 8‘A, 

tiiak și Gatt (ambii Iz- 
Sliwa (Polonia) și 

(Ungaria) 6J/2, Go- 
Bolbochan

Aloni și Peretz 
z (toți

S-au încheiat întrecerile din gru
pele preliminare ale celui de al X- 
lea campionat european de baschet 
feminin, care va fi organizat la în
ceputul lunii octombrie în tara noas
tră. Iată rezultatele înregistrate și 
echipele calificate:

KRALOVEGt Iugoslavia — Dane
marca 86—24 (35—12); Franța -— 
Danemarca 69—27 (30—13); Iugosla
via — Franța 63—50 (28—22). S-au 
calificat echipele Iugoslaviei și Fran
ței

calificat formațiile 
Germane.

Olandei și i

Elveția

PR AGA 3 (prin te
lefon). — în organiza
rea federației cehos- 
slovace de specialitate, a 
început în localitatea 
Harrachov un important 
turneu internațional de 
șah, la care participă 
o serie de mari maeștri 
și maeștri internaționali. 
Printre concurenți se a- 
flă și fostul campion 
român Victor Ciocîltea 
care, în primele patru 
runde, a obținut o 
torie Ia maestrul 
Novak, a 
cubanezul 
pierdut 
Furman 
Conduce 
p, urmat

vic- 
ceh
cu 

Și a 
sovieticii 

Taimanov. 
3Vî 

Furman. 
Pîdevski și Janosevici cu 
3 p.

remizat 
Jimenez 
îa 

și 
Hort cu 
de

TEMS'IAMI BO'IÂM SE (O'IPORlA
REMARCABIL LA POLASD GARROS

Ion Tiriac și Ilie Năstase
in finala de dublu!

PARIS 3 (prin telefon). 
Spectatorii din tribunele 
terenului central de la 
Roland Garros au aplau
dat vineri după-amiază o 
frumoasă victorie a spor
tivilor români, obținută 
în semifinala probei de 
dublu masculin a cam
pionatelor internaționale 
de tenis ale Franței. In 
fața redutabilului cuplu 
«ovietic A. Metreveli—S. 
Lihaciov, reprezentanții 
României. ION TIRIAC 
ți II.IE NĂSTASE, au 
desfășurat un joc de ridi
cat nivel tehnic, cîști- 
gînd cu 6—1, 4—6, 3—6, 
6—3, 6—1. Jucătorii ro
mâni au acționat deose
bit de eficace la servi
cii, Tiriac cîștigînd toate

ghemurile. iar tînărul 
Năstase secundîndu-1 cu 
mult aplomb pe toată du
rata partidei. Ei îi vor 
întîlni în finală pe Ral
ston—Graebner. La sco
rul de 6—3, 4—6. 3—6, 
3—2. australienii New
combe — Roche au aban
donat din cauza acciden
tării acestuia din urmă.

La simplu femei. Maria 
Bueno a fost învinsă de 
Ana Haydon-Jones (4—6. 
8—6. 6—2). iar Nancy 
Richey a cîștigat la Mar
garet Smith: 6—1, 6—3.

în sferturile de finală 
la dublu mixt. Ion Ti
riac și Helga Schulze 
(R.F.G.) au fost elimi 
nați de Judy Teggart — 
Tony Roche (Australia) 
cu 4—6. 6—2, 6—2.

UDINE: Ungaria 
45 (30—16); Italia — Elveția 6( 
(28—5); Italia — Ungaria 57—31 | 
13). S-au calificat echipele ltali< 
Ungariei,

lata acum și cele 12 fori 
care își vor disputa în toamnă 
de al X-lea titlu de campioar 
Europei: U.R.S.S. — actuala 
nătoare, Bulgaria, Cehoslovacia, 
mânia, Polonia, R.D. Germană, 
lia. Ungaria, Iugoslavia, Franța, 
landa și R.F. Germană, ~ 
la sorti pentru cele două 
la Cluj și Sibiu va avea 
cîfceva zile, la Tunis, 
Conferinței comisiei țărilor 
și a celor din bazinul mediterar 
din cadrul F.I.B A.

Trag 
grup< 
loc f 
în c;
euroi

gv
ek (Anglia),

ca a eaz

D *

deosebire

m

1 
p 
p

mai pu
ri în e-

Gerson 
în e- 

coordona- 
Didi) șâ proba

tul va renun- 
mentații Gil
lo. Din lotul 
tori mai fac 
Manga, fun- 

inaintașii A- 
Rodri- 
aripa 

sau 
dreaptă), 

Silva, 
^așt centrali).

europene. Tre- 
prea glorios al 

portughez ne 
de înfrîngeri de

ficare rig 
mului. pe 
stabilit 
fixate 
com por 
delegații, 
zilian a 
zentativa Brazmej care va 
lua drumul spre Anglia 
cu o fată tinăr 
pregătește pentr 
bai ! Intr-adevi 
enii vor să uite 
tie a* pînă acun 
ori titlul — pentri 
cum recunosc 
aceasta i-ar înfi 
consecință, totu 
ca de la început.

Răspunderea ce 
mare o au desigur 
Have'.ange — președintele 
federației și antrenorul 
Vincente Feola. Ei trebuie 
să aleagă pe cei mai buni

ige

fon Tiriac și Ilie Năstase (in piim plan) pe terenul central de la Roland Garros

Foto : A.F.P,

BREMERHAVEN : R.F. Germană — 
Belgia 46—36 (22—15); Olanda —■ 
Anglia 97—23 (31—10); R.F. Germa
nă — Anglia 59—25 (26—9); Olanda 
-— Belgia 67—39 (36—14); Belgia—
Anglia 71—19 (33—7); Olanda —

Germană 52—35 (21—9). S-au

Grupa C: Brazilia, Ungaria,
Portugalia, Bulgaria

la sorți in grupa a treia a turneului final, 
ira se făcea auzită vocea lui Sir Stanley Rous : 
-a aici-.jiesc o grupă teribilă !...“ Intr-adevăr, 
pă tragerea la sorți au relevat îndeosebi echi-

nari șanse de calificare • Greu de dat un răs- 
ilia toate celelalte lupta cot la cot pentru un 
ne va fi satisfăcuta abia la 20 iulie, cind se

Ungariei 
jucători 
departe 

oarea celor de acum 
10—15 ani. Cea mai bună 
caracterizare a echipei 
Ungariei am citit-o în zia- 
rul „Nepsporf’ din Buda
pesta șl aparține antreno
rului echipei Portugaliei, 
Otto Gloria : „Azi, fotba
lul maghiar nu are cele
brități, dar ungurii for
mează totuși o echipă o- 
mogenă rare practică un 
joc inteligent și tehnic. 
Dar. finalizarea în joc în- 
tirzie : atacanții sînt prea 
lenți. chiar comozi pentru 
cerințele fotbalului pe 
care-1 practică cele mai 
bune echipe din lume“.

Selecționerul La jos Ba- 
roti cunoaște desigur aces
te calități și defecte. Toc
mai de aceea a încercat 
să ^rodeze" lotul prin 
foarte multe meciuri. De 
la 1 martie, jucătorii din 
lot au fost supuși unui a- 
devărat maraton fotbalis
tic : duminică ei au susți
nut meciuri în campionat, 
iar miercuri în lot. Nu se 
vor resimți oare jucătorii 
după acest efort ? „Nu — 
spune Baroti — pentru că 
în luna iunie intensitatea 
efortului va fi redusă sim
țitor, căutîndu-se menține
rea pregătirii fizice a ju
cătorilor

Lotul echipei cuprinde 
acum 25 de jucători, din 
care 22 vor merge în An
glia. Printre aceștia se vor 
număra,- desigur, portarii 
Szentmihaly și Gelei, fun
dașii Ihasz, Matrai, Sovari,-

Kaposzta. mijlocașul Var- 
înaintașii Albert. Ti- 

Fenyvessi, Farkas

fotbalului 
amintește 
mari proporții în prelimi
nariile precedente ale 
C.M. : 1—9 cu Austria
(19541 Și 2—4 cu modesta 
formație a Luxemburgului 
(1958). Acum, portugalia 
este pentru prima oară 
prezentă în turneul final 
al întrecerii pentru „Cupa 
Jules Rimei".

Pentru turneul din An
glia, antrenorul Otto Glo
ria nu renunță la jucăto
rii de la Benfica, care nu 
au cîștigat campionatul și 
au pierdut cu 1—5 meciul 
din „C.C.E." cu Manchester 
United. „Benfica a avut o 
scădere de 
plică Gloria 
mod firesc, 
la jucătorii 
Iar Manuel 
ședințele comisiei de 
lecție, adaugă că

formă — ex- 
— și acum, în 
așteptăm de 

ei o revenire”. 
Alonzo, pre- 

se- 
.întine-

ție a antrenorului Rudolf 
Vytlacil, care nu de mult 
spunea că „...toată lumea 
așteaptă marele meci Bra
zilia — Portugalia, fără 
să țină seama de faptul 
că în această grupă se a-

rirea bruscă a echipei na- flă Și echipa Bulgariei"

PALMARESUL BRAZILIEI cu FINAL ISTELE C.M.
Anglia 6 3 2 1 13 1
Argentina 49 15 9 25 73 96
Bulgaria 2 2 0 0 7 1
Chile 28 22 3 3 75 26
I* ranța 3 3 0 0 11 6
Ungaria 1 0 0 1 2 4
Mexic 7 6 1 0 19 3
R. F. Germană 2 2 0 0 4 1
Italia 4 1 0 3 3 : 8
Portugalia 8 6 1 1 13 4
Spania 3 2 0 1 9 5
Elveția 2 0 2 0 3 3
U.R.S.S. 3 2 1 0 7 2
Uruguay 40 18 7 15 75 66
K.P.D. Coreeană (nu s-au înt Linii )•

ționale ar constitui un 
pericol. Și eu sînt de a- 
cord cu folosirea interna
ționalilor de la Benfica”. 
Deci, din 11-le portughez 
nu va lipsi „perla din Mo- 
zambic” — Eusebio, „lun
ga nul" Torres, inepuiza
bilul Coluna, ^bărbosul" 
Germano (de la Benfica) 
și probabil, cei rnai buni 
oameni ai echipei campi
oane Sporting — atacan
tul central Laurenco și 
mijlocașul ofensiv Dani.

VI iercuri seara, cînd Ra- 
dio-Belgrad transmi

tea un comentariu elogios 
la adresa fotbaliștilor bul
gari (Bulgaria — Iugosla
via 2—0, la Belgrad) ne-am 
adus aminte de o declara-

Imediat după succesul 
repurtat în preliminarii, 
bulgarii și-au început pre
gătirile cu o intensitate 
deosebită. Jucătorii din lot 
s-au antrenat pe muntele 
Vitoșa (la o altitudine de

m !) parcurgînd
10—15 km pe sch 

și alergînd pe zăpadă 
perioadă în care s-au 
bazele unei pregătiri : 
ce excelente. în ecl 
și-au găsit loc „bătrî 
Naidenov, Kolev, Abag 
dar și tinerii Ianciov 
Jekov, Salamanov. 
„Gundi” Asparuhov 
putem categorisi nici 
tre „bătrîni” și nici 
tre cei foarte tineri 
rece, la cei 25 de ani 
săi, el este în pleriiti 
nea forței și măiesti 
Fostul voleibalist (înalt 
1,85 m cu o greutate 
80 kg) pare să fie atac 
tul central ideal. căi 
nu-i lipsește nimic : v 
zâ, forță de .pătrund 
un simt deosebit al i 
ții. în Asparuhov bulg 
își pun cele mai u 
speranțe...

★
Reamintim cititorilor i 

tri că aproape toate j 
du rile din această gr 
vor putea fi urmărite 
ecranele televizoarelor 
țara noastră. Ei vor a 
prilej'ul să vadă la lu 
pe cîțiva mari atacanți 
fotbalului mondial și 
putea hotărî singuri c 
e mai bun : Pele, Eusel 
Asparuhov sau Albert

ION OCHSENFI

Citiți în numărul de miercuri 8 iunie al ziarului

Primele răspunsuri la ANCHETA NOASTRZ
INTERNAȚIONALĂ înaintea turneului final

al C.M. de fotbal
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