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Au căzut primele recorduri republicane (1966) In aer liber

Carmen Cehanzuc și D. Gheorghe —
revelațiile „Cupei Școlarul" la înot

Timpul nu a fost prielnic nici 
cu ocazia desfășurării celui de al 
doilea concurs de înot în aer li
ber — dotat cu „Cupa Școlarul* 
— care a angrenat pe cei mai buni 
înotători ai Capitalei (seniorii au 
fcVticipat în afară de concurs). 
Var, în ciuda ploii care a stîn- 
jenit mult întrecerile, majoritatea 
tinerilor înotători au avut o fru
moasă comportare, stabilind 4 
noi recorduri ale țării și nume
roase recorduri personale. Tre
buie subliniate performanțele lui 
Gh. Dumitru (13 ani) și Carmen 
Cehgțizuc (12 ani) care au 
„smuls" secunde serioase recor
durilor la 200 m liber, ca și re
zultatele lui VI. Belea, M. Rău, 
R. Diaconescu, Cr. Ene, Ad. Stan- 
ciu, G. Cerbeanu, C. Nicovici și 
E. Silianu.

Dintre seniori ne-au reținut a- 
tenția îndeosebi Cristina Bala- 
ban și VI. Morarii, care a intrat 
fi în posesia recordului la 200 
m mixt. In sfîrșit, o notă bună 
organizatorilor (C. S. Școlar), 
care au acordat premii frumoase 
cîștigătorilor. Iată cîteva din re
zultatele tehnice : 
ț FETE — 100 m bras: 1. G. 
Onuțiu (SSE 2) 1:31,0, 2. G. 
Dragnea (CSS) 1:33,0, 3. A. Pop 
(Din.) 1:33,8 (r.p.) 200 m liber:
1. C CEHANZUC (SSE 2) 2:46,3
-— nou record republican de co
pii categ. B; 100 m liber; 1. G. 
Cerbeanu (CSS) 1:16,3 (r.p.),

2. G. Onuțiu 1:18,0 (r.p.); 100 m
fluture: 1. G. Cerbeanu 1:21,4 
(r.p.), 2. M. Hahariu (Viit.),

(r.p.); 100 m spate:
1. C. Nicovici (SSE 2) 1:29,6 
(r.p.), 2. G. Simion (CSS)

-1
Atleți români In concursuri ț

Internaționale ■
Atleții noștri fruntași vor 

lua startul, în această săptă- ■ 
mînă, la o serie de importan- I 
te concursuri internaționale. ■ 
Astfel : C-tin Bloțiu evoluează, 
«zi și mîine, la Riga, Șerban I 
Ciochină concurează mîine la | 
Paris, Gheorghe Zamfirescu,

Ziirich și probabil Berna, I 
Claudia Iacob și Andrei Bara- I 
feaș participă la Budapesta " 
(11—12 iunie) iar Iolanda Ba- ■ 
laș, Mihaela Peneș, Sanda I 
Anghelescu, Olimpia Catara- ■ 
mă, Ioana Petrescu, Erica A- 
lexandrina Stoenescu și Vio- I 
rica Viscopoleanu vor lua 1 
parte la ccncursul de la Fre- . 
chen (R.F.G.), tot la 11 și 12 I 
iunie.

La splendida sală def po
pice nou construită la com
plexul sportiv „Voința* care 
va adăposti peste cîteva 
zile Campionatul mondial de 
popice, se poate ajunge doar 
cu mijloacele imaginate de 
desenatorul nostru.

Este de dorit ca organele de 
resort ale Sfatului popular al 
Capitalei și ale Sfatului popu
lar raional „30 Decembrie* să 
dea o mînă de ajutor pentru 
remedierea acestei situații, așa 
cum au promis cîndva.

Repetăm că întrecerile cam
pionatului mondial încep 
peste cîteva zile, iar cu... bu
letinul meteorologic, care pre
vede că o să mai plouă, nu 
e de glumit în acest caz.

1:30,1 (r.p.), 3. I, Cartojan (Ra
pid) 1:31,1.

BĂIEȚI — 100 m bras : 1—2. 
Cr. Ene și Ad. Stanciu (SSE 2) 
1:24,5 (r.p.), 3. G. Bănică 
(CSS) 1:27,6; 100 m liber: 1. 
D. GHEORGHE (CSS) 1:05,4 — 
nou record republican de copii 
categ. A; 100 m fluture: 1. Gr. 
Ene 1:24,1; 100 m spate: 1. M. 
Movanu (SSE 2) 1:15,7 (r.p.),
2. D. Gheorghe 1:19,2 (r.p.), 3.
L. Adi (Din.) 1:20,9 (r.p.).

JUNIOARE — 200 m bras:
1. Cr. Stânescu (Din.) 3:10,6,
2. E. Silianu (Din.) 3:13,1 (r.p.): 
200 m liber: 1. L. Gruia (SSE1) 
2:38,6, 2. V. Petcu (SSE 2) 
2:42,8; 200 m spate: 1. R. Span- 
donide (SSE 2) 2:59,7;

JUNIORI — 200 m bras:
1. li. Diaconescu (SSE 2) 2:57,4 
(r.p.), 2. R. Petrescu (SSE 2) 
3:00,8 (r.p.) 200 m liber: 1. 
FZ. Belea (SSE 2) 2:19,4 (r.p.).

RAIDUL NOSTRU

TIMPUL TRECL- ANGAJAMENTELE 
RĂMÎN (Pf HÎRT1E)!

Prima etapă a Spartachiadei de vară se apropie de sfîrșit. 
La 19 iunie se va face bilanțul muncii depuse de consiliile aso
ciațiilor sportive pentru atragerea unui număr cit mai mare de 
oameni ai muncii într-o activitate sportivă bogată, bine organi
zată, prelungită de Întrecerile acestei competiții de masă.

Pentru a cunoaște realizările de pînă acum ne-am deplasat 
de curîr.d în cîteva din asociațiile sportive din raionul Grivița 
Roșie, asociații a căror muncă este coordonată de clubul 
Rapid. Ce am găsit ?

REALIZĂRI FRUMOASE, DAR... 
SE POATE FACE MAI MULT

Asociația sportivă de pe 
lingă filatura .Dacia' este una 
dintre cele mai mari din raion. 
Ea are peste 1750 membri 
UCFS.

Un număr însemnat de tineri 
și tinere sînt angrenați în cam
pionatul asociației la diferite 
discipline sportive. Astfel, la 
fotbal participă 4 echipe, la 
volei 3, la handbal 5, iar la șah 
și tenis de masă se întrec cîte 
45 de concurenți. De asemenea, 
de la începutul anului și pînă 
în prezent au devenit purtă
tori ai Insignei de polisportiv 
65 de tineri.

Pe noi ne-a interesat însă în 
mod deosebit felul cum se or
ganizează și se desfășoară în

2. D. GHEORGHE 2:21,7 — 
nou record republican de copii 
categ A ; 200 m fluture : 1. VI. 
Belea 2:44,3 (r.p.), 2. M. Rău 
(CSS) 2:47,9 (r.p.); 200 m spate:
1. A. Marin (C.SS) 2:37,6 (r.p.),
2. M. Rău 2:51,6.

SENIORI — 200 m liber: 1.
M. Căprărescu (Steaua) 2:16,7; 
100 ni liber: 1. M. Potoceanu 
(Steaua) 60,8 (r.p.); 200 m bras:
1. A. Șoptereanu (Steaua) 2:39,9, I
2. A. Sons (Steaua) 2:47,8; 200 
m mixt: 1. VL MORARI' 2:28,6 I 
— nou record republican; 100 | 
m spate: 1. T. Șerfcan (Dinamo) ! 
1:08,4.

SENIOARE — 100 m fluture: I
1. N. Bărbulescu (Rap.) 1:15.1: 
200 m liber: 1. Cr. Balaban I 
(Dinamo) 2:25,1; 200 m fluture, j 
1. N. Bărbulescu 2:52,2 (r.p.), j 

200 m spate: 1. Cr. Balaban ■ 
2:42,0.

trecerile din cadrul Spartachia
dei de vară. Am aflat că pînă ] 
la data de 28 mai și-au măsurat 
forțele 245 de tineri (68 la fot
bal, 65 la volei, 38 la handbal, 
32 la șah, 22 la tenis de masă 
și 20 la atletism).

S-a făcut ceva, fără îndoială. 
Dar, față de posibilitățile aces
tei asociații — care beneficiază 
de sprijinul unui profesor de 
educație fizică — realizările 
puteau fi și mai mari.

LA FABRICA DE MEDICAMENTE 
LIPSEȘTE INIȚIATIVA...

.Tableta' este o iabrică cu 
specific feminin. Mîini harnice, 
migălesc zi și noapte, să dea

V. GODESCL

(Continuare în pag. a 2-a)

Campionatele internaționale de 
tir eare s-au Încheiat duminica 
pe poligonul Tunari au reunit la 
start trăgători valoroși din opt 
țări. Competiția a scos In relief 
gradul de pregătire a sportivi
lor vizați pentru campionatele 
mondiale din luna iulie. Prin a- 
ceastă prismă vont trece In re
vistă în rîndurile care urmează 
unele aspecte ale comportării țin- 
tașilor noștri.

De la început trebuie să men
ționăm faptul îmbucurător că la 
întrecerile de la Tunari au luat 
parte numeroși trăgători români, 
componenți ai diferitelor loturi 
republicane și că în majoritatea 
cazurilor rezultatele înregistrate 
au marcat o creștere față de alte 
concursuri. In acest sens se re
marcă evoluția constant bună a 
viteziștilor, în special I. Tripșa, 
V. Atanasiu și M. Roșea, care 
obțin cu regularitate rezultate de 
valoare internațională. Singurul 
semn de întrebare îl constituie 
„omul nr. 4“ al echipei, M. Du-
mitriu, care manifestă încă fluc-
tuații.

Pușcașii noștri au rcușit de
data aceasta să obțină unele re-
zultate inc■urajatoare. La armă

In completarea cronicii de la Snagov...
• ÎNTRFCERI DEOSEBIT DE UTILE • CÎTEVA „CAPETE DE 
AFIȘ" • SCIOTNIC ÎNVINGĂTOR IN „DUELUL" CU HESZ

• UN ÎNCEPUT...

Așteptată cu interes deo
sebit, prima înlîlnire interna
țională intercluburi, Dinamo 
București — Ferencvaros Bu
dapesta. s-a încheiat cu vic
toria categorică a dinamoviș- 
tilor, atît la seniori cît și, la 
juniori. Multe dintre probele 
desfășurate la Snagov au pri
lejuit dispute echilibrate, 
spectaculoase: K 2—10 000, K 
1—10 000, C 1—1000, G 2— 
10 000, ștafeta 4x500 etc. Com
petiția ne-a oferit și cîteva 
«capete de afiș". In primul 
rînd, duelul dintre medaliatul 
olimpic Mihaly Hesz și A. 
Sciotnic în proba de caiac 
simplu 1000 m. După victoria 
din cursa de fond, Hesz a tre
buit să se mulțumească cu 
locul secund în întrecerea cu 
Sciotnic care, după o evoluție 
excelentă, a cîștigat detașat 
O allă probă .tare* se anun
ța cea de caiac dublu 1000 
m in care evoluau două cu
pluri consacrate: A. Vernescu 
— A. Sciotnic și M. Hesz — 
I. Csizmadia. Din nou o vic
torie clară — aproape 5 se
cunde — a dinamoviștilor. St 
în sfîrșit — ca să nu amintim 
decit cîteva din principalele 
întreceri — ștafeta 4x500 m. 
probă care a adus sportivilor 
bucureșten: ultima din cele 15 
victorii realizate în această 
competiție. Performanța dina- 
moviștilor este desigur va
loroasă — 3:41,6 fată de 
3:46.3 — dar să notăm, în a- 
tenție pentru„ retur, absența 
cunoscuților caiaciști ma
ghiar: Szento și Meszaros /

Specialiștii secțiilor de ca-

Decebal Bocea, unul dintre 'tinerii 
tionale"

liberă 3x40 focuri P. Șandor, N. 
Rotaru. Gh. Vasilescu, T. Ciu iu 
și M. Ferecatu au înregistrat pro
grese evidente, atingînd cifre în 
jur de 1140 p la trei poziții, 390 
p Ia genunchi și 395 p la culcat.

iac-canoe ale celor două clu
buri ne-au împărtășit părerea 
că asemenea concursuri sînt 
deosebit de utile pentru pre
gătirea sportivilor, ele dînd 
posibilitate antrenorilor să a- 
precieze progresele sau rămî- 
nerile în urmă, să verifice tac
tic, în condiții competiționa- 
le, alcătuirea, omogenitatea și 
valoarea echipajelor. Este de

DAN GÎRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

SiNT POTRIVITE MINGILE DE VOLEI
FOLOSITE IN LUCRUL CU COPIII?

.-Activitatea mea, desfășurată 
vreme de peste nouă ani cu 
copiii, m-a dus la o serie de 
observații cu privire la pre
gătirea acestora, la pregătirea 
pretimpurie in general. In 
rînd urile de față voi analiza 
doar unul din aspectele a- 
cestei munci și anume felul 
în care adaptăm inventarul 
sportiv și materialele spor
tive la particularitățile de 
vîrstă ale copiilor.

Pentru aceasta, în volei s-a 
încercat adaptarea unor uti
laje și materiale : pentru
copii fileu! se în
tinde mai jos și se 
marchează un teren 
maj mic: s-au in
ventat chiar și une
le aparate cum ar fi 
cel pentru învățarea 
loviturii de atac 
— totul pentru ca 
însușirea tehnicii la această 
vîrstă să se facă pe cit po
sibil mai corect și mai repe
de. Un lucra nu s-a avut 
în vedere : obiectul princi
pal, mingea, nu a fost adap
tat particularităților de vîr
stă. rămînînd cu aceeași greu
tate (250—300 g) și circumfe
rință (65—08.5 cm) pentru 
toate perioadele de vîrstă și 
de pregătire, pentru fete ca 
și pentru băieți. Dar, oare 
se poate compara forța în de
gete a copiilor de 10—12 ani, 
începători, cu aceea a jucă
torilor maturi ? Neadaptarea 
acestui material îngreuiază 
procesul de învățare, ducînd 
la însușirea greșita a unor 
procedee, fie ele cit de sim
ple- Încercările de a folosi 
în pregătirea copiilor (în spe
cial a fetelor) cu care am 
lucrat, mingi pentru copii, 
mai ușoare, confecționate din 
cauciuc, nu au dus la nici 
un rezultat pozitiv, întrucât 
nici aceste mingi nu erau po
trivite : circumferința prea 
mică, iar materialul necores
punzător.

Munca de instruire eu co
piii presupune o cunoaștere 
profundă a particularităților 
lor de vîrstă anatomo-fiziolo- 
gice și psihologice. Să scoa
tem în evidență,- dintre parti
cularitățile de vîrstă ale co
piilor de 11—12 ani doar fap
tul că,- în special, fetele au o 
dezvoltare mai mică a siste

DISCUȚII

trăgători evidential! la „interna- 
Foto : A. Neagu

Un punct nevralgic îl constituie 
încă poziția în picioare unde ci
frele înregistrate nu sînt la 
nivelul cerințelor. Dc altfel, cre
dem că trăgătorii noștri. la armă 
liberă au resurse și mai mari. O 
situație asemănătoare se prezintă 
și la o probă mai nouă, armă 
standard, unde se observă un 
salt, mai ales la P. Șandor (care 
în acest an a stabilit două noi 
recorduri ale țării — la 3x20 
focuri) dar, atît el cît și colegii 
lui pot realiza mai mult. Pe o li
nie ascendentă se află și juniorii. 
D. Becea, A. Belinschi și M. Pa
vel au ocupat primele trei locuri 
la 3x20 standard, dovedind fru
moase perspective.

X orbind despre comportarea 
senioarelor, se cuvine să amin
tim pe I-u di th Moscu (nou re
cord la armă standard 3x20 
focuri cu 564 p), locul IV in
tr-un-concurs „tarc“ în care prima 
clasată a depășit cu 5 puncte pe

C. COMARNISCHI
T. RĂBȘAN

(Continuare în pag. a 4-a) 

mului muscular în raport cu 
greutatea corpului, ceea ce 
diminuează capacitatea lor de 
a executa exerciții de forță 
maj grele.

Folosirea mingilor obișnui
te în pregătirea copiilor . Ta 
vîrstă de 11—12 ani este deci 
o greșeală. Din cele aproxi
mativ 120 de fetițe cu care 
am lucrat în ultimii ani nu 
s-a găsit una căreia mingea 
să i se pară potrivită ca 
greutate. De altfel, singur fap
tul că ori de cîte ori se trece 

la exerciții cu mai 
multe mingi copiii 
se întrec în a căuta 
una mai ușoară tre
buie să ne facă să 
ne gîndim serios la 
acest aspect. Nu e- 
xistă profesor sau 
antrenor de volei 

care, lucrînd cu copiii, să
nu fi ajuns la concluzia că
voleiul se învață foarte greu, 
deși el este simplu și, mai 
ales, place copiilor. Consider 
că unul din factorii care duc 
la îngreuierea procesului de 
învățare, la creșterea exagera
tă a duratei de însușire, îl 
constituie în primul rînd fo
losirea mingilor cu greutate 
necorespunzătoare pentru, co
pii. De asemenea, din aceeași 
cauză, se ivesc o serie de ac
cidente, neplăcute, desigur, 
dureroase, cum sînt entorsele 
degetelor, aproape nelipsite la 
copiii începători în volei. Tot
odată, utilizarea mingii obiș
nuite de 250—300 g la copii de
termină o serie de greșeli în 
însușirea diferitelor procedee 
tehnice : din cauza greutății 
prea mari a mingii în raport 
cu forța lor în degete, copiii 
sar cînd dau pasa, aceasta 
este prea joasă, micii volei
baliști stau tot timpul con
tractați pentru a face față 
greutății mingii ; serviciul se 
învață foarte greu, în special 
serviciul de sus din față, chiar 
dacă distanța pînă la fileu 
este micșorată ; de apsmenea, 
este îngreuiată însușirea tac
ticii.

prof. MARIA SĂV1NESCU 
Ș.’S.E. Piatra Neamț

(Continuare în pag. a 2-a)



ezezh M. Mncsui și 0. Stciani
(Urmare din pag. 1) 

produse de calitate pentru alinarea 
suferințelor celor bolnavi, pentru 
vindecarea lor. Ne-am gindit că mun
citoarele de aici sînt practicante en
tuziaste ale exercițiului iizia, oțelin- 
du-si corpurile pe terenurile de sport, 
tocmai pentru a nu avea nevoie de... 
medicamente.

Dezamăgire! Cei 711 membri 
UCFS, ne referim—în special — la 
fete, nu sînt angrenați intr-o activi
tate sportivă organizată și sistema
tică Este suficient sâ amintim că la 
Spartachiada de iarnă cea mai mare 
participare s-a înregistrat la... haltere 
— 135 concurenti. Ceea ce nu e rău, 

’dai...
Am desprins, de asemenea, faptul 

că membrii consiliului asociației (St. 
tAihalache. Elena lorgu. Cecilia 
Stanca Elena Negoiță și Nufi Ne- 
goitâl rm știu unui ce tace celălalt, 
în lipsa responsabilei cu problemele 
tehnice — Elena Negoiță — n-am 
putut intra in posesia rezultatelor de 
pind acum din cadrul Spartachiadei 
de vară A fost nevoie să ne de
plasăm la clubul 
eîteva zile înainte, 
tuatra statistică. Și 
pînă in prezent s-a 
ticipare de 11 tineri ia haltere (? I), 
10 la popice (TI) și, în sflrșit. două 
fete și doi băieți la șah!

Nu 
că ia 
putui 
și de 
pe drum.

Dacă 
șura o 
se pol 
Există 
nalatea unor terenuri de handbal, 
volei și baschet, chiar in curtea fa
bricii. Este necesară însă mai multă 
inițiativă.

HIRTIILE NU SÎNT SUFICIENTEI
La uzinele „Laromet* prima cunoș

tință am tăcut-o cu Gh. Anghelescu, 
responsabilul cu propaganda șl agi
tația din corrsilitil asociației sportive. 
El ne-a Însoțit prin secțiile uzinei, la 
terenurile de sport și în biroul se
cretarului asociației, tov. N. Capo- 
ianu, unde aveam să găsim planurile 
de muncă si evidenta asociației

Acesta părea satisfăcut că l-am 
găsit in regulă cu planificarea. Șl 
într-adevăr, am văzut planuri de 
muncă concrete, cu termene, cu sar
cini repartizate pe membrii consiliu
lui asociației Din păcate însă, sar
cinile prevăzute in planul pe trimes
trul II n-au fost realizate decit în 
mică măsură. Așa de pildă, din cei 
50 de tineri și tinere pe care consi
liul asociației s-a angajat să-i spri
jine in pregătire pentru a obține In
signa de polisportiv, 
cucerit insigna, iar în 
chradei de vară 
acum doar... 2 
cele 5 înscrise, 
tism, popice și 
uo deget

UN

noastră. Nici n-am apucat să-l între
băm ceva, elnd el și alti clțiva mem
bri ai consiliului asociației ne-au 
luat cu... asalt.

Primele rezultate Invin^ât&ri în prima etapă
Așteptam de multă vreme să 

la ziar să ne spunem

din semifinale

Rapid unde, cu 
a fost trimisă si- 
iată ce-am aflat: 
înregistrat o par-

putem trece cu vederea și faptul 
această asociație au existat, eu 
timp în urmă, echipe de volei 
popice, dar care s-au... pierdut

consiliul asociației va desfă- 
muncă colectivă. Ia ,Tabieta‘ 
obține rezultate superioare, 

spatin suficient pentru ame-

vină cineva de ... 
și noi păsul. N-avem bani știți... 
echipa noastră... cat. G... Cei de la 
Laromet ne iau chirie prea mare 
pentru terenul de fotbal. Plătim 21 800

1 lei pe an și nici măcar nu sin tem 
; lăsați să facem antrenament cu toate
■ echipele pe terenul l .

— Cu nit grilei ne vom ocupa șl 
< de această problemă. Acum am venit
■ la asociația Tehnomelat să vedem 
: cum se îndeplinesc angajamentele 
, linia Spartachiadei de vară.

— ? ?
— Un plan, 

muncii depuse 
aprilie și pină 
interesează...

— Vezi că-s 
se adresă secretarul asociației unui 
alt membru al consiliului.

Tov. Dumitran, responsabilul re
sortului tehnic, avea însă planurile 
de pregătire ale echipei de fotbal. 
Plan de acțiune pentru Spartachiada

■ nu există la „Tehnometal".
Membrii UCFS au fost de acord 

să-și susțină echipa (788 membri 
UCFS plătesc lunar cotizații). Dor ei 
vor, în același timp, să iacă și sport 
nu numai sâ aplaude din tribune evo
luția formației de fotbal.

■fr
Cele relatate în materialul de Iată 

au fost verificate șf la clubul Rapid 
de care aparțin asociațiile respective, 
înțelegem că instructorii clubului res
pectiv au avut sarcini multiple în 
luna aprilie, dar nu ne explicăm de 
ce în cursul lunii mai ei nu s-au 
străduit ca asociațiile de care răspund 
să treacă la o muncă mai temeinică 
pentru realizarea obiectivelor proptise 
în cadrul Spartachiadei. Timpul nu 
așteaptă.

ceva... Un bilanț 
de
în

consiliu de la 
prezent. Asta

tov. Dumitran

pe

al
15 
ne

în două săli din Capitală se desfă
șoară întrecerile din. cadrul semifina
lelor campionatului republican de 
șah, în care 32 de jucători luptă pen
tru dreptul de a participa la ultima 
etapă a disputei pentru titlul de 
campion al țării.

in prima grupă semifinală — cea 
de fa sala Constructorul din str. 13 
Decembrie —. după disputarea a pa
tru runde, mai mulți jucători n-au 
cunoscut înfrîngerea, așa că ordinea 
in clasament este dată după... pro
centajul de remize. M. Nacu are 3 
puncte, iar 
Voiculescu 
bun a luat 
Troianeseu 
partide încheiate. Printre învinșii săi 
se numără șî E. Unqureanu (2 din 3). 
cîștigătorul ultimului concurs de an
trenament din Capitală.

Grupa a doua — sala Banca de In
vestiții, str. Doamnei — este mai 
populată cu surprize. Aici se re
marcă prezenta în fruntea clasamen
tului a tînărului D. Ghizdavu 
din 4), care a învins, printre 
pe Bozdoghină șl 
apoi a remizat cu 
are șî T. Stancfu. 
mer. S. Segal șî
Georgescu 2*/2, Em. Reicher 2 (1), 
D. Astrahantev 2.

® La semifinala de la Oradea par
ticipă 15 concurenti. Jocurile se des
fășoară în sala de festivități a cole
giului 
bună 
primei 
— M.

cite 2t/, au M. Pavlov, P. 
și Gh. Gavrilă. Un .start' 
și încercatul maestru O. 
care are 2 puncte din 2

f3‘/2 
alții, 

tar 
31/, p

Schlesinger,
Botez. Tot

Urmează : D. Dri- 
G. Botez 3, V.

avocaților din localitate, intr-o 
organizare. Dintre rezultatele 
runde reținem : Iosip Szabo 

Rădulessu 1—0, Halte —
Gilnsbercer 0—1, Iuliu Szabo — 
Drozd 0—1. (I. Ghișa-coresp.).

Metalul Bocșa—D.H.f.K. Leipzig 12-8
® Curs de ar&itri la Salonta

a campionatului republican de motocros
dinDuminică dimineață, pe traseul 

Cîmpina, s-a consumat primul act al 
campionatului republican de motocros 
pe anul 1966. Terenul moale și ploaia 
măruntă, sîcîitoare — pornită la puțin 
timp după începerea curselor — au in
fluențat desfășurarea întrecerilor dar au 
avut și darul de a pune la încercare 
posibilitățile tehnico-tactice ale alergă
torilor. In aceste condiții, cu atît mai 
mare este meritul învingătorilor, cît și 
al celorlalți parteneri care au luptat 
pînă la ultima picătură de energie pen
tru a termina traseul și a se clasa pe 
un loc mai bun. Spre sfîrșitul primei 
jumătăți a etapei ploaia s-a întețit și 
traseul se prezenta In condiții foarte 
proaste, astfel că juriul concursului a 
luat botărtrea să întrerupă desfășura
rea manșei a Il-a și să încheie clasa
mentul pe baza rezultatelor din man
șa l.

In cursa motocicletelor de 250 cmc, 
campionul Mihai Dănescu. ne-a probat, 
și de data aceasta, că s-a pregătit cu 
seriozitatea-i caracteristică. El a contro
lat cursa de la start la sosire și a în
vins detașat. Singurul care s-a apropiat 
de valoarea liderului a fost Cristian 
Datiif dar nici acesta nu i-a pus în pe
ricol primul loc deși a făcut o cursă 
demnă de toată lauda. Dintre ceilalți 
eonrurenti merită mențiuni pentru dîr- 
zenia cu care și-au apărat șansele 
P. Paxino, Șt. Chitu. C. Cuman și Gh. 
Munteanu. Tr. Macarie dezavantajat de 
lipsă antrenamentului (a primit nroto-

cicleta în ultimul moment), a avut g 
evoluție mai slabă. CLASAMENT : 1. 
M. Dănescu (Steaua), 2. Cr. Dorit (Me
talurgistul), 3. Al. 
P. Paxino (Steaua), 
ia na Cîmpina), 6. 
namo).

întrecerea de la 
avut o desfășurare 
cea de la „250“, cu deosebire că învin
gătorul — Otto Ștefani — a avut în 
secundantul său — E. Keresteș — un 
adversar 
După ce 
bine de 
șitul ei, 
de tur — și la trecerea liniei de sosire 
el era în urma liderului doar la 2,9 sec! 
O mențiune pentru D. Ionescu și FI. 
Ștefan. CLASAMENT: 1. O. Ștefani 
(St. roșu Brașov), 2. E. Keresteș 
(Steaua), 3. D. Ionescu (Dinamo), 4. 
Fl. Stefan (Loc. PI.). 5. Gh. Ion
(Steaua), 6. St. Balog (Energia).

Cursa rezervată tineretului (300 cmc) 
a reliefat buna pregătire a unor ele
mente eu reale calități de motocrosiști. 
Dintre aceștia s-au impus M. Sania 
(Steaua), G. Brauer (Voința Sibiu). 
C. Goran (Poiana Cîmpina), I. Bobil- 
neanu (St. roșu Brașov) și Al. Pali ev _ 
(Poiana Cîmpina). Toți au parcurs în- 
tregul traseu fără penalizări și s-au 
clasat în final în această ordine.

Șuier (Steaua), 4.
5. 0. Coman (Po- 
Tr. Macarie (Di-

clasa 500 cmc a 
aproape identică cu

de o tenacitate rar intîlnită. 
Ștefani a condos autoritar mai 
jumătate din cursă, spre sflr- 
Keresteș s-a apropiat — tur

I. DUMITRESCU

Campionatele orașului București

s-au 
echipe 
în rest, 
haltere

nici unul n-a 
cadrul Sparta- 
întrecut pînă 
de fotbal din 
la volei, atle- 
nu s-a mișcat

BOCȘA. — Zilele trecute a avut Ioc 
în localitate întâlnirea internațională 
dintre echipele Metalul și D. H. f. K. 
Leipzig. Gazdele au cîștigat eu scorul 
de 12—8. Iată rezultatele, în ordinea 
categoriilor: C. Gruiescu b.p. Wein
hold: S. Marin cîștigă fără adversar ; 
Markuzfk b.p. P. Nedelcea: Butan b.p. 
Zech; V. Tndose b.p. Haubrieh; Bol- 
ze b. dese. 3 Cîmpeanu; Wessler b.p. 
N Padina; Scbpffler b.p. Ercea; Pa- 
nait b. dese. 3 Tezke: Kurnnczi b. 
ab. 1 Matke.

de limită au realizat: C. Zăinescu, 
Șt. Srpoș (St. r.) și H. Mocanu (U), 
în timp ce Pandrea, Sișcă, Felecan (St. 
r.), Petre (U) au cîștigat la puncte. 
Singura decizie de egalitate s-a dat 
în partida dintre M. Cărăuș și V. 
Voicu, la categoria muscă.

TIBERIU MANIU-coresp.

® Pe șoseaua București — Ploiești
(varianta Buftea) s-a desfășurat cam
pionatul de fond al orașului Bueurești 
pentru seniori și juniori categoria 1 și a 
11-a. La startul probelor s-au aliniat 
peste 100 de concrrrenți. CLASAMEN
TELE seniori (100 km): 
(Dinamo) 2 h 41:46, 
(Steaua), 3. D. Mărgărit 
timp; JUNIORI I (60

PETRE PETRISOR-coresp.

SINGUR OBIECTIV .- 
FOTBALUL ■

Negulescu, secretarul con-
Tehno-

s-a arătat bucuros de vizita

Tov. N
silfului asociației sportive 
metal'

BRAȘOV. — Boxerii de la 
roșu și Unirea Giurgiu s-au 
recent, intr-o gală amicală, 
Armatei- Mai bine pregătiți, 
tii brașoveni au cucerit majoritatea 
deciziilor, victoria finală revenindu- 
le cu scorul de 15—5. Victorii înainte

TULCEA. — Pe scena teatrului de 
vară s-a disputat partida amicală 
dintre echipele asociațiilor Munca 
(Tulcea) și Voința (Galați). Rezultate 
tehnice : Gb. Moraru (V) b.p. A. A- 
gapov (M). P. Vasiliu (M) egal cu 

Dan (V), A. Simionescu (M) b.
I M. Ioniță (V), Șt. Mihai (V) b. 
3 M. Govaliov (M), L. Ivanov 
b.p. M. Moraru (V), D. Pescăruș 
egal cu J. Gheorghiu (V), C. Cio- 

banu (M) b.p. 
Pîrîu (M) egal 
Pîrîu (M) b. p.

1. L. ZANONI
2. M. Virgil 
(Olimpia) ac. 
km): 1. ȘT.

CERNEA (S.S.E. 1) Ih 42:27. 2. Al. 
Sofronie (S.S.E. 1), 3. C. Gri gore (Vo
ința) ac. timp: JUNIORI II (40 km):
1. GH. CIUMETI (C.P.B.) Ih 14:45,
2. P. Ivănescu (S.S.E. 1), 3. Șt. Velicu 
(S.S.E. 2) ac. timp. Alte rezultate în a- 
fara campionatului: semicurse (17 km): 
1. D. Stanca (S.S.E. 2) 42:39; biciclete 
de turism (10 km): 1. T. 
(Steaua) 27:35.

® Duminică dimineață, pe șoseaua 
București—Oltenița, s-a desfășurat cam
pionatul de contra timp individual al Ca
pitalei. Timpul rece și ploaia persistentă 
i-au supus pe concurenti la eforturi spo
rite. După consumarea probelor au fost 
consemnate următoarele
NIORI (30 km) î 1. 
(Steaua) 44:16! 2. M. Virgil 
45:51, 3. I. Cosma (Dinamo) 
L. Zanoni (Dinamo) 46:46, 5. 
țea (Steaua) 47:29;
(Steaua)
1. G. CRIGORE (Voința) 
Cernea (S.S.E. 1) 23:57. 3. 
namo) 24:01; JUNIORI
1 M. DRÂCOI (Dinamo)

Niculescu Ciumeti fC.P.B.) 16:07, 3.
namo) 16:16.

rezultate: SE-
RINDASU 

! (Steaua) 
16:42. ,4. J
C. Gon^ " 

. Calagia
(20 km):

M.

6. R.
47:37-, JUNIORI l

23:38, 2. Șt.
M. Lazâr (Di
ll (10 km):
15:48. 2. Gh.
M. Nutu (Di-

SlNT POTRIVITE MINGILE DE VOLEI

i Urmare din pag. I)

profe-
cu co-

Iată o cifră interesantă, pentru 
sorii și antrenării: care lucrează 
pili : în.t^-un antrenament obișnuit, fără 
jocv la grupe de* începături, în 10Q sau 
120 de minute, un copil împinge o greu
tate totală de 300 kg (greutatea mingii, 
0,300 kg înmulțită cu 1.00®* numărul, me
diu de loviri în. minge prin execuții de 
pase și servicii^. De fapt,. însă, copilul 
consumă o energie mult mai mare, de
oarece mingea vine spre el eu viteză, 
iar el trebuie s-o trimită deseori la 
distanțe mai mari. în timp de 2 ore, 
executând aproximativ 100® de lovituri 
în minge, energia totaliă consumată va 
fi de aproximativ 2 400' kgm. Această e- 
nergie se consumă numai pentru miș
carea mingii, fără a ține seama de miș
carea diferitelor segmente: ale cor
pului și de deplasarea corpului, pentru 
care de asemenea se consumă o canti
tate des-tul de mare, de energie. Seâzînd 
deci greutatea mingilor, numărul re
petărilor — executate în forme cît mai 
variate și mai plăcute pentru copil — 
ar putea, creste considerabil, fără un 
plus prea mare de efort și, implicit, 
tehnica s-ar însuși mai repede.

Folosirea mingilor obișnuite de volei, 
prea grele pentru capii, acționează ne
favorabil și asupra psihicului micilor 
sportivi. Copiii trebuie să îndrăgească 
materialul cu care lucrează, iar nu să 
prindă frică ' ‘ ~
na greșelile 
mingii prea 
crez, pentru 
degetelor si

stertii cu
. ___ r_______ ___ _

" - extensoarele etc. De ase-
- '■-~ paselor și servi-r?.-sfanfe7e țntre CODq 

înălțime potri- 
‘ un teren mai

de el. Pentru a preîntâmpi
nare provin din folosirea 
grele. am încercat să lu- 
dezvoltarea musculaturii 
întărirea acestora, prin : 

mingi de tenis ; împingeri 
degete ; tracțiuni cu dege-

mic și un regulament redus. încercările 
acestea nu înlătură insă de-rit în mică 
măsură ivirea accidentelor de care am 
vorbit. însușirea greșită a unor proce
dee tehnice și. mai ales, nu rezolvă de- 
cît în proporție infimă însușirea mai ra
pidă a tehnicii și a tacticii jocului. Ceea 
ce ar putea rezolva total problema ar 
fi existența unor mingi ușoare, potri
vite cu particularitățile anatomo-fiziolo- 
gice și psihologice ale cornilor în virstă 
de II—12 ani. mingi pentru a căror pro
ducere pledăm și prin articolul acesta. 
Lucrind cu asemenea material. copilul 
nu se va mai teme, se va deplasa cu 
rapiditate spre minge, noi puțind astfel 
pune Li valoare extraordinara capacita
te de mișcare a copiilor. Cu mingile fo
losite în. prezent realizăm contrariul.

In concluzie, propun ca, pentru acti
vitatea cu copiii începători în volei dl— 
12 ani), să se fabrice mingi cu o greu
tate de 180—200 g și cu o circumferință 
de 65—63.5 cm. De ce aceeași circumfe
rință eu aceea a mingilor obișnuite șl 
nu mal mică ? Deoarece consider că 
această suprafață îi obligă pe copil să 
folosească în lovirea mingii o poziție 
corectă a degetelor și a mîinnor. De 
asemenea, socotesc util ca mingile să 
fie confecționate dintr-o piele mai fină 
sau din material plastic.

Posibilitatea utilizării unor mingi mal 
ușoare nu cred că ar trebui să elimi
ne din activitatea profesorului sau an
trenorului principiul dezvoltării fizice 
multilaterale ia eopii printr-un nomăr 
variat de mijloace ei. dimpotrivă, va 
trebui să-I întărească. In fine, o dată 
în plus subliniez aprecierea că întrucît 
procesul creșterii șl dezvoltării copiilor 
este neuniform, existența mingilor de vo
lei de greutăți diferite pentru vîrste di
ferite este imperios necesară, iar fo
losirea lor — o obligație metodică pen
tru fiecare profesor șt antrenor 
lucrează cu copiii.

campionatu-
A. HAHUI-coresp.

ILIE GHIȘA -coresp. reg.

de paginile 
„Fotoeronica

Montevideo
1966 (șase

Steagul 
întilnit 

în sala 
pugiliș-

— 1930, la 
participant! 
fac pronos-

Gh. 
ab. 
ab.
(M)
(M)

M. Streche (V), P. 
cu N. Isopov (V), G. 
I. Olaru (V).

Spicuim din
Campionatul înainte

r

ÎN CURÎND LA CINEMATOGRAFUL „PATRIA" DIN CAPITALA

ORADEA. — Comisia de box de pe 
lingă consiliul regional UCFS Crișana 
a organizat la Salonta un curs de 
arbitri. Lecțiile sînt predate de ar
bitrul internațional Petre Mihelfi și 
sînt însușite cu multă sîrguință de cei 
10 „elevi", unii dintre ei foști boxeri, 
ca Petru Pețan, Francisc Micloș, Io
sif Sarkadi, Francisc Gurbea șa.

A apărut revista
SPORT “ air- 11

FOTBAL:
de finiș.

— Franța 
lui mondial

— D’e Ia
Londra —
la prima ediție a C.M. 
ticuri pentru Lendra).

LUPTE: — Medaliații de la Essen: 
Nicolae Martinescu, Simion Eopeseu 
și Ion Baciu.

VOLEI: — Marea victorie din 
G.C.E. a echipei DINAMO.

BASCHET: — Steaua la al 
nouălea titlu.

cuprins :
ATLETISM : — Erica Alexandrina 

Stoenescu își continuă zborul.
— losif Naghi... promite.
— Rezultate de bun augur...
BOX : ■— Campionii anuitti 1066.
— Duelul București—provincie a 

încetat ?
MICA ENCICLOPEDIE SPORT: 

— Cangurii pistei.
Acest interesant număr al revistei 

Sport este completat 
„Sport magazin" și 
sport".

Proctirați-vă din timp 
al revistei „SPORT1*.

numărul 11

O COPRODUCȚIE GERMANO-ITALO-IUGOSLAVA



ÎN SERIA I

Științei București

m seria a
„Statu-quo

iniș pasionant în categoria B!

Progresul a predat șefia

FLACÂRA MORENT — PROGRE
SUL BUCUREȘTI (1—Or Dacă nu va 
intra în -A’ — și ultimele .eveni
mente" profilează din ce in ce mai 
puternic această eventualitate — Pro
gresul își va aduce aminte de dubla 
„figură" pe care i-a făcut-o Fla
căra MorenL întii. o .indirectă" : 
pierderea cu 3—0. pe teren propriu, 
a meciului cu principala adversară a 
Progresului, știința București. Iar 
duminică, fotbaliștii din Moreni l-an 
dat o a doua lovitură — și mai du
reroasă — învingînd-o cu 1—9 și fă- 
cînd-o să piardă astfel șefia seriei, 
în care avea la un moment dat un 
avans de 5 puncte...

Partida de la Moreni. desfășurată 
pe un teren plin cu apă. a avut un 
aspect de necrezut. Deși meciul a- 
vea „miză” numai pentru Progresul, 
echipa care a luptat mai mult pen
tru victorie — și prin aceasta a și 
meritat-o — a fost... Flacăra Moreni, 
în timp ce jucătorii de la Progresul, 
lipsiți de moral, au abordat medul 
cu teamă, cu convingerea că-1 vor 
pierde. Acest lucru s-a văzut mai 
ales după ce gazdele au deschis seo-

rul, în min. 17, în plină dominare a 
Progresului, printr-un contraatac ini
țiat de Frîncu și finalizat de Lalu. 
Bucureștenii au uitat, în momentul 
acela, că jocul se desfășurase pînă 
atunci în favoarea lor (avuseseră și 
9 șuturi pe poartă !) și că un gol nu 
este hotărî tor, pierzîndu-și și puți
nul calm pe care l-au avut pînă 
atund.

Jucând cu mai multă ardoare, Fla
căra Morenj a respins acțiunile de 
atac ale bucureștenilor. bazate mai 
mult pe impetuozitatea lui Oaidă, 
iar în repriza a n-a, cînd se aștepta 
ca Progresul să-și ' 
tew. gazdele, deși 
general pe poziții 
mai periculoase.

Arbitrul Aurel Pop (Cluj) a con
dus foarte bine următoarele forma
ții (cu majuscule : jucătorii cei mai 
buni) :

FLACARA MORENT : MOCANU — 
Iordache, ALBINĂ, DUMITRAN, 
BOCTN — Frîncu, lofciulescu — Bai- 
cu. Lalu. Popescu. MANTA.

PR OG FESUL : Mîndru — Neacșu, 
Ionitâ Peteanu. MANDOTU — MAF- 
TEUTA. Preoureeî — OAIDĂ. Ungu- 
roiu. MATEIANU. Baboie (din min. 
67 : Tară’unaă).

JACK BERARIU
STITNTA BUCUREȘTI — CEA

HLĂUL P NEAMȚ 0—1). Mii de stu
dent! din Capitală și-au creat dumi
nică o «fereastră* în pregătirea exa
menelor pentru a asista la meciul 
sustznot de coieeB lor de Ia Știința 
cu Ceab'ăo) P. Neamț

Primul gol a fost înscris în min. 
24 de (Știința), care a pri-

joace „ultima car- 
s-au menținut în 
defensive, au fost

mit o minge scăpată de portarul 
oaspeților : al doilea, l-a realizat cu 
capul (min. 53> înaintașul Păiș 
(Știința). Mangalagiu (Ceahlăul) a 
scăpat singur în careul gazdelor 
(min. 63) și a redus scorul, înscriind 
pe lingă portarul ieșit în întimpi- 
nare. Ultimul gol al Științei a fost 
marcat fulgerător de mijlocașul 
Sîrbu (în min. 75).

A arbitrat corect Tr. Cruceanu — 
Arad.

ȘTIINȚA 1 Rămureanu (min. ,68 — 
O joc) — Anton, G recea, cicu, Radu
lescu — Sîrbu, Halagian — Lucescu, 
Vasilescu. Păiș, Ciomoavă.

CEAHLĂUL : Argeșeanu — Olteanuj 
Gheorghe, Constantin, Iatan — Oni- 
ca, Bibu (min. 63 Bogdan) — Pătraș- 
cu. Mangalagiu, Meder, Mungiu.

C. CH.
METALUL TÎRGOVTȘTE — C.F.R. 

PAȘCANI (2—0). Metalurgiștii au 
dominat net, dar au și ratat foarte 
mult. Jucătorii feroviari s-au apărat 
supranumeric și au atacat sporadic. 
Au înscris: Bălăceanu (min. 30) și 
Behceanu (min. 47). Competent ar
bitrajul prestat de Emil 
București. fM. AV ANU

OȚELUL GALATI — 
GISTUL BUCUREȘTI 
Bucureștenii an atacat 
au reușit să străpungă apărarea gaz
delor de două ori, prin Georgescu 
(rain. 25) și Roman (min. 75). (ST. 
C05ST.4NTIA ESCU -—coresp. reg.).

Martin din 
- coresp.). 

METALUR- 
(0-2). — 
periculos și

înaintea derbiului Jiu!
Minerul Baia Mare

a

a
PETRII „A 

de specta- 
din Valea

La acest

OLTUL RM VÎLCEA—PROGRE
SUL BRĂILA (2—0). — Partida a 
fost Ia discreția gazdelor care au 
construit numeroase acținni ofensive. 
Au înscris: Mihăilescu (min. 28) și 
Marinescu (min. 70). Oaspeții s-au 
apărat dîrz dar au avut un atac șters, 
fără vitalitate. A arbitrat bine N. 
Vizireanu din Cluj. (D. ROȘI ANV- 
coresp.).

DINAMO BACÂU—C.F.R. 
ȘIORI (4—0). — Localnicii,
vervă, 
mențiune specială pentru linia 
mijloc
Duțan), care a împins mereu jocul 
înainte.
deschis, 
Au marcat: 
Zdrobiș (min. 22), 
66) și Panait (min. 
bine N. Barna din 
ENE - coresp.).

DINAMO VICTORIA- POIANA 
CÎMPINA (2—0).

Joc plăcut pe un teren desfundat, 
iată aspectul general al întîlnirii 
dintre Dinamo Victoria și Poiana 
Cîmpina desfășurată sîmbătă după- 
amiază în Capitală. Astfel, eu toate 
că a plouat tot timpul jucătorii 
ambelor echipe nu au uitat nici un 
moment de ^indicii eaiilătiî*. orga-

R0- 
, în 

au cîștigat cu ușurință. 0 
de 

dinamovistă (în frunte cu

Oaspeții au jucat frumos, 
dar n-au avut eficacitate.

Rădulescu (min. 14), 
Nedelcu (min. 
86). A condus 
Tîrnăveni. (F.

nizînd numeroase combinații cu pase 
scurte, la semiinSlțime. An Învins 
bucureștenii care au marcat cînd ni
meni nu se aștepta (min. 44) prin 
Daniel Ene și și-au mărit avantajul 
prin același jucătOT (m min. 85) 
în plină dominare a oaspeților.

Trebuie semnalat actul incalifica
bil comis în ultimul minut al par
tidei de fundașul dinamovist, Cră- 
ciunescu, care și-a lovit intenționat 
adversarul, fapt pentru care arbitrul 
N. Negoiță (Constanța) l-a elimi
nat din joc.

I. TRAIAN
CLASAMENT

Ceahlăul P. Neamț

1. Știința Buc. 23 12 5 6 38—18 29
2. Progresul Buc. 23 11 7 5 39—23 29
3. Metal. București 23 11 5 7 45—32 27
4, Flacăra Moreni 23 13 1 9 37—32 27
5. Dinamo Bacău 23 9 7 7 30—21 25
6. Oltul Rm. Vîl. 23 9 6 8 33—29 24
7. Ceahlăul P. N. 23 9 4 10 39—32 22
8. Dinamo Viet. 23 9 4 10 33—35 22
9. Prog. Brăila 23 10 2 11 28—43 22

10. Poiana Cîmpina 23 8 5 10 25—28 21
11. C.F.R. pașcani 23 8 4 11 31—39 20
12. Otelul Galați 23 7 5 11 22—30 19
13. Metalul Tîrg. 23 8 3 12 23—44 19
14. C.F.R. Roșiori 23 6 4 13 22—39 16

Etapa viitoare s
— Metalul Tir go vi sie, Progresul Brăi
la — Flacăra Moreni, Metalurgistul 
Buc. — Progresul Buc., C.F.R. Paș
cani — Dinamo Bacău. Poiana Cîm- 
plna — Otelul Galați. C.F.R. Roșiori
— Oltul Rm. Vîlcea. Dinamo Victoria 
Buc. — Știința Buc.

C.S.M. REȘIȚA — JIUL 
(1—2). — Un număr mare i 
tori, dintre care vreo 500 
Jiului, au ținut sâ asiste 
veritabil derbi al seriei a n-a. A fost 
o partidă de nivel tehnic bun, desfă
șurată în limitele sportivității. Victo
ria- Jiului este pe depLin meritată. 
Oaspeții au impresionat prin jocul lor 
tehnic, prin buna legătură dintre 
compartimente, ca și prin atacul lor 
incisiv, în care au excelat Marti- 

vici, Libardi și Sandu. In prima 
priză gazdele au acționat 

organizat și au reușit să 
chidă scorul în min 22 
Arnoțchi care, de la 16 metri, a 
din voie irimițînd balonul în 
Imediat după gol minerii contraatacă: 
Crăciun este faultat în apropierea 
careului, lovitura liberă este executa
tă de Sandu, care trimite balonul la 
„păianjen-1 adtjcînd egalarea (min. 
23). Pînă la pauză ambele formații 
au ocazii de a înscrie dar, atît Kafka

(JîuIL cit și Stîgelbauer și Arnoțchi 
(O-S-M) ratează. In repriza a doua 
Ji ul joacă mai hotă rit și timp de 20 
de minute atacă susținut poarta re- 
șîîeniior. In min. Șo in urma unei 
reușite combinații intre Marți novici 
— Lîbardf — Peroneseu. ultimul în
scrie nrintr-un șut plasat.

CS M REȘIȚA : Budai — Ptrcan, 
Oștm, Șchiopa, Ntculeseu — Geor- 
gevici, Secelecnu — Mioc, Kcrka, 
Arnoțchi Sușelbcuer.

JIUL : I. Vasile — Nicoară Ivâne*. 
cu, Pop. Cazan — Stocker. Oscmn, 
(Foca) — Martinopici, Libardi. Pera. 
nescu. Sandu.

Al. Pfnm (București) a arbitrat 
bine.

$eni s-au dovedit însă ineficace în 
fau porții, ratînd extrem de multe 
ocazii de
Dumitriu
gu (mia. 
au jucat 
unele atacuri pericol 
apărarea gazdelor sau ratate

mai 
des- 
prin 

reluat 
plasă.

GH, CIORANU

INDUSTRIA SÎRMEI CÎMPIA 
TURZII — RECOLTA CĂREI 
(2—0). — Timp de 70 de minute 
ambele formații au practicat un fot" 
ba! steril, fără orizont. In ultime
le 20 de minute gazdele se organi" 
zează mai bine, construiesc o serie 
de atacuri frumoase și cîștigâ pe 
merit. Au înscris : Rădulescu (min. 
85) și Raab (min. 881

P. ȚONEA -coresp.

A.S.A. TG. MURES—GAZ ME
TAN MEDIAȘ (I—0). — Joc vioi, 
cu multe faze de poartă create. în 
special, de gazde. Jucătorii mure-

gol : Siko (min. 24, 31), 
III (mâi. 28, 50. 88). Lun- 
14, 57, 76) ctc. Oaspeții 
bine în ci mp, au avut și 

Joase respinse de 
de 

înaintași fStanca și Sintîon). Unicul 
gol al partidei a fost marca: de 
Lungu (min- 11) ic urma unei fru
moase combinații cu Siko.

A, SAB O-coresp.

MINERUL LUPENI — VAGO
NUL ARAD (1—0). — Minerul 
s-a instalat de la început în terenul 
advers. Arădenii s-au apărat supra" 
numeric, reușind să destrame a- 
tacurile gazdelor. Unicul gol este 
înscris în min. 79: Toia trimite 
balonul în bară și mingea revenita 
în teren este fructificată de Ologu 
care reia cu caput în poartă — 
1—0. In ultimele 10 minute oaspe
ții ies la atac, dar nu reușesc să 
modifice scorul. Raport de cerne
re : 12—1 pentru Minerul. Arbi
trul Gr. Bîrsan (Galați) a condus 
corect și autoritar.

L COTESCU-coresp.

C.F.R. ARAD—ARIEȘUL TUR
DA (2—1). — Duela! ultimelor 
clasate a prilejuit un joc siab. 
G.F.R. a cîștigat prin golurile în
scrise de Vlad 'min. 11) și Toma 
(min. 12). A redus din scor Pirvu 
în min. 18.

GH. NICOLA IȚÂ-coresp.

CLUJEANA — cs.nl sibiu 
(I—0) — Joc de slab nivel tehnic. 
Clajenii au fost mai insistenți și au 
reușit să obtică victoria prin golul 
înscris de Stanei ts (min. 38) în ur
ma unei lovituri libere de la apro
ximativ 20 m.

N. TODORAN-coresp.

sele greșite faulturile grosolane, 
discuțiile cu arbitrul, pe scurt — în
treg „arsenalul" care coboară un jos 
oe fotbal sub orice nivel. Sasu, în 
afară de gol. nu a făcut nimic, Soo 
și Drăgan mai mult au încurcat lu
crurile. Staicu în linia de mijloc 
nu a fost în „mediul" său, iar din 
apărare s-au .văzut" doar Colceriu 
și Cromeii. Arbitrajul lui N. Rainea 
— Bîrlad. în nota meciului, adică 
slab.

PAUL IOVAN

MINERUL BAIA MARE — A. S. 
CUGIR (1—0). — Preocupați doar de... 
scorul pe care îl vor obține, băimă- 
renii s-au pomenit după 70 de minute 
de joc că nu au realizat nimfe din 
ceea ce doreau. In acest minut (70) 
la 20 de metri de poarta oaspeților 
are loc o iregularitate sancționată 
de arbitru. Sasu își potrivește min
gea, cei din Cugir fae „zic?*. Un șut 
cu efect și balonul, expediat cu pu
tere, lovește bara iar de acolo rico
șează în plasă. Pînă în acest mo
ment Minerul nu a arătat nimic din 
ceea ce ar trebui să arate o echipă 
care aspiră la promovarea în pri
ma categorie a țării. Au 2bundat pa

CLASAMENT

1. Jiul Petrii a 23 15 4 4 39—20 34
2. Minerul B. M. 23 13 1’ 3 41—15 33
X A.S.A. Tg M. 23 12 6 5 30—14 30
4. Vagonul Arad 23 13 4 6 40—25 30
5. Cugir 23 10 4 9 31—26 24
6. C.S.M. Reșița 23 11 2 10 30—38 24
7. Ind. sîrmei C.T. 23 9 4 10 32—30 22
8. Clujeana 23 6 8 9 27—37 20
9. Minerul Lupeni 23 8 3 12 20—20 19

10. C.S.M. Sibiu 23 8 3 12 26—31 19
11. Gaz metan M. 23 8 3 12 23—28 13
12. Recolta Cărei 23 6 5 12 22—35 17
13. C.F.R. Arad 23 5 6 12: 17:45 16
14. Arieșul Turda 23 S 3 14 18—32 15

ETAPA VIITOARE : Jiul Petrila-~
Minerul Baia Mare, C.F.R. Arad — 
A.S.A. Tg. Mureș, Arieșul Turda— 
C.S.M. Reșița, C.S.M. Sibiu — Va
gonul Arad, Gaz metan Mediaș — 
Clujeana, A.S. Cugir — Industria 
șirmet Cimpia Turzii, Recolta Cărei 
— Minerul Lupeni.

'ost-seriptum la
REINTRAREA „PROFESORULUI

sfîrsit o victorie a Stelei după multe duminici triste 
i suporterii ei; o 
r în revenire de 
ncis cu reintrarea 
ecum. Prezenta ..profesorului 
racticat de iormatia Steaua, căreia i-a imprimai ECIII- 
U. CLARITATE. SIGURANȚA DE SINE. Pasa de- 
, capitol la care Constantin n-a fost incă ee-.iat. a 
percuția liniei de atac și... derula apărării feroviare. Dar 

lin nu s-a rezumai la simplul rol de coordonator, 
petale rinduri el a apărut m zona de finalizare cala 
imească mingi de la coechipieri, demonstrind prospe- 
vitalilale. Se poate aprecia deci că „profesorul* mai 

tuli pînă să iasă la pensie...

victorie obținută in fata unui ad- 
formâ — Hapid București, si care 
lui Constantin. Simplă coincidentă? 

a schtmbal fala focu-

G. NICOLAESCU

CL’VINTUL OBSERVATORULUI FEDERAL—

CEA DAVID: „Jocul de ia Galați. în ciuda te
ii i alunecos, a îost de bună factură. A impresionat 
sebi condiția fizică excelentă a jucătorilor am- 
echipe care 90 de minute au luptat cu ardoare 

u victorie. Siderurgistul a ciștigat pe merit da- 
tactrcii aplicate: joc bazat pe acțiuni îr. mare 
șj in adincime. Orădenii au practicat un iolbal 

se scurte, contraindicat pe un asemenea teren.
ușita partidei de la Galați un mare roi î-a avut 
cătorui meciului, Aurel Bentu, care a arbitrat 

ent. El a fost felicitat de conducătorii și antrenorii 
or echipe...'.

7—0, 8-0, 10— 1-

spune, pe bună dreptate, despre Dinamo că este 
care „nu iartă‘. Ori de cite ori au prilejul, di- 

viștii bucureșteni nu sînt de loc... 
criu atîtea goluri cite pot. Duminică 
at' opt studenților craioveni și dacă
lui Al. Toth n-ar fi marcat sfirșitul
rsa golurilor ar fi continuat. Si, cazul nu e sin- 
Să amintim aici 7—0 cu Farul, acel 10—1 cu 

ul roșu și altele... și altele... Ni s-a părut înțe
să sublirdem acest aspect, gîndindu-ne la faptul 

tiipele noastre, în general, după ce au un minim 
urantă — două sau trei goluri avantaj (și cite 
nici atît) — „stopează" și încearcă mici și ieftine 
ții personale : un balon strecurat printre picicare, 

m băgat la mijloc' sau procedee de mai mult 
ai puțin elect (poate doar psihologic asupra ad- 
ului direct); Rapid, de exemplu—

sentimentali 
după-amiază 
cronometrul 
timpului de

etapa a XXIII-a
DOUA GOLURI—

Devenit, mai mult sau mai puțin inlimplător, titular. 
Râducanu a dovedit caiităti fpcate că nu e mult spus 
chiar talent) incontestabile. Dar dincolo de acestea, evo
luțiile kii de pînă acum au lăsa: să se Întrevadă și_ 
uneie .ticuri' specifice copiilor teribili ai Giuleșttului. 
Ne gindim la acea iază din jocul cu Universitatea 
Cluj cînd i-a servit un goi lui Marcu, ca și la cea din 
care Constantin a Înscris al treilea gol oen'ru echipa 
sa cînd Răducanu era preocupat de semnalizările .ta- 
șierului' Sadoveanu. Două srtuatii care au însemnat 
tot atîtea goluri. Condiția fotbalului e dură, Răduca- 
nule, fiecare eroare este fără drept de apei.

V. PĂUNESCU

UN K.O. $1 IMPLICAȚIILE LUI
Revenim la scena din min. 32 (amintită și în cronica 

pariîdei de la Arad), cînd 3irău (U.T.A.) l-a pus— k.o. 
pe Moldoveana 1 Indiferent ce i-a făcut atacantul plo
ieștean, Birău nu avea voie să procedeze astfeL II 
oprea cel mai elementar bun simt. Nici pe ring nu 
am văzut o „directă* atît de precisă ca aceea a fun
dașului de la LLT.A. l Dar pumnul lui Birău are șl 
alte semnificații. Denotă lipsă de educație, cu toate 
implicațiile ei: lipsă de respect față de adversar, fată 
de public și fată de echipa sa, care de ani de zile se 
bucură de o frumoasă remitație in ceea ce privește 
sportivitatea et Birău este un jucător tînăr și talentat, 
fost pină anul trecut component al naționalei de juni
ori. Cu atît mai mult 1 se poate cere o comportare 
corectă pe terenul de sport. Este și în interesul lui: 
numai astfel poate progresa.

Revenind la k.o.-ul lui Birău, trebuie să mai spunem 
că o dată cu Moldoveanu, ei a făcut k.o. și meciul 
care a degenerat pentru citeva minute și, în repriza 
secundă, a devenit neinteresant. Și cît de frumos în
cepuse această partidă.

Iată, deci, cite implicații are k.o.-ul lui Birău.
M. TUDORAN

AFLAȚI CĂ...

...Știința Craiova a înscris doar șase goluri în cele 
10 partide disputate în actualul retur al campionatu
lui. Adică mai puține decît a primit (8) într-un singur 
meci, duminică, cu Dinamo București.

„.în etapa a XXIII-a doi jucători, Pîrcălab (Dinamo 
București) și Constantinescu (C.S.M.S.) au primit NOTA 
10. Neagu (Siderurgistul), Grozea (Dinamo Bucuri ști I, 
Gane (Steagul roșu) și Raksi (Steaua) au primit NOTA 9.

A început faza finală 
a campionatului republican de juniori
Duminică 5 iunie s-au disputat pri

mele partide din cadrul fazei finale a 
campionatului republican de junx»rL 

Iată cîteva rezultate:
ARAD : Dinamo Oradea — Politeh

nica Timișoara 0—2 (0—1).
TIMIȘOARA: U.T. Arad—Metalul 

Bocșa 7—0 (2—0).

FOCȘANI : Dinamo Bacău—Rulmen
tul Bîrlad 2—1 (1—1).

OLTENIȚA: Olimpia Giurgiu—La- 
romet București I—0 (0—0).

PETROȘENI : Aurul Brad—Știința 
Craiova I—1 (1—0).

CRAIOVA : Știința București—Du
nărea Calafat 7—0 (3—0).

Săptămîna trecută v-am prezentat 
noua tragere din 14 iunie a.c., cu a- 
ceeași formulă tehnică folosită Ia tra
gerile autoturismelor, dar cu MARI 
PREMII FIXE IN BANI de cite 
80.000, 60.000, 40.000 și 20.000 lei 
și avantaje sporite de cîștig. Biletele 
cu 2 numere cîștigătoare obțin pre
mii în bani și participă, prin tragere 
la sorți, la atribuirea unui număr de 
100 cîștiguri constînd în concedii de 
odihnă la Vama — în stațiunea „Ni
sipurile de auru (12 zile) și, în con
tinuare, efectuarea turului Bulgariei 
cu autocarul pe itinerarul: Varna— 
Burgas—Stara Zagora—Plovdiv — So
fia — Plevna — Russe — București 
(5 zile) — în total 17 zile.

Cumpăra ți-vă din vreme biletele pen
tru această importantă tragere, ținînd 
cont că au mai rămas cîteva zile 
pmă la 13 iunie — data închiderii 
vînzării.

★
Și acum, vă facem cunoștință cu Pro

gramul concursului Pronosport nr. 24 
de duminică 12 iunie a.c. :

1. Petrolul — Dinamo București ; 2.
Politehnica Timișoara — Rapid : 3 Cri- 
șul — Dinamo Pitești; 4. Farul —

U.T.A. ; 5. Steaua — St. roșu ; 6. Uni
versitatea — Siderurgistul ; 7. C.S.M.S. 
Iași — Știința Craiova ; 8. Progresul 
Brăila — Flacăra Moreni ; 9. Jiul Pe- 
trila — Minerul Baia Mare ; 10. Arieșul 
Turda — C.S.M. Reșița ; 11. Novara — 
Lecco ; 12. Palermo — Mantova ; 13.
Trani — Genoa.

PRONOEXPRES
Premiile concursului Pronoexpres 

nr. 22 din 1 iunie 1966
Categoria a Il-a: 1 variantă a

57 353 lei și 2 variante a 32 353 lei
Categoria a IlI-a i 52 variante a 

2 010 lei
Categoria a IV-a; 313 variante a 

429 lei
Categoria a V-a i 1 292 variante a

104 lei
Categoria a Vl-a : 5 991 variante a 

31 lei
Report la categoria 1: 128 242 lei.
Premiul de 25 000 lei atribuit unei 

variante de categoria a Il-a va fi 
tras la sorți, la tragerea de miercuri 
8 iunie 1966, la Cimpulung Moldo
venesc.

Rubrică redactată de Administrația de 
stat Loto-Pronosport.



A început campionatul european de skeet
• DUPĂ PRIMA ZI : B. MARINESCU SI GH. SENCOVICI PE

LOCURILE 4 Șl RESPECTIV 5

LAHTI 6 (prin telefon). Luni a 
început în orașul finlandez Lahti cam
pionatul european de skeet (talere 
aruncate din turn) la care participă 
un număr record de trăgători cu ar
ma de vînătoare : 109 din 15 țări.
Din proba de 200 de talere s-a dis
putat azi o manșă de 50. Marți se 
va trage la 75 de bucăți iar 
miercuri dimineața la 25 după care se 
va întocmi un clasament și concurenții

Noi performante atletice de valoare
NEW YORK (Agerpres). — în cadrul 

unui concurs atletic desfășurat la Sioux 
Falls (Dakota, S.U.A.), Theron Lewis a 
parcurs 440 yarzi în 45,2. Aceasta este 
cea de a doua performanță mondială a 
tuturor timpurilor. Recordul mondial

Turneul feminin de șah 
de ia Pîotrkov

PÎOTRKOV 6 (prin telefon). — 
După disputarea a 7 runde, în turneul 
internațional feminin de șah de Ia 
Pîotrkov, primele două locuri ale cla
samentului sînt împărțite de Elisabeta 
Polihroniade (România) și Litmanovicz 
(Polonia), cu 5 puncte. Urmează: Rodica 
Reicher (România), Eva Karakas (Un
garia) și Szota (Polonia) cu cîte 4!/2 
puncte.

ÎN COMPLETAREA CRONICII DE EA SNAGOV...
(Urmare din pag. 1)

asemenea, foarte important faptul că 
astfel de întreceri programează și 
probe de juniori care contribuie sub
stantial la dezvoltarea experienței de 
concurs a tinerilor caiaciști și cano- 
iști și reprezintă totodată un puter
nic stimulent în pregătire. Iată de 
ce ne gîndim că acest început tre
buie continuat!

REZULTATE TEHNICE: K 1—500 :
I. A- VERNESCU (D) 1:52,1; 2. M. Tur-
caș (D) 1:56,4; 3. K Koltay (F) 1:56,5 ; 
4. T. Poenaru (D) 1:56.7 ; 5 L. En-
dreffy (F) 2:00.8: 6. T. Mihalkovics
(F) 2:05.1; C 1—500 (juniori): 1. GH.
SIDOROV (D) 2:13,3; 2. S. Maxim (D) 
2:15.1 : 3. G. Ruppert (F) 2:27,0 ; 4,
J. Farsang (F) 2:31,1; K 2—500 : 1. DI
NAMO (A. Vernescu — A. Sciotmc) 
1:41,8; 2 Dinamo (Gh. Dumitriu — C. 
Zaharenco) 1:45,6 ; 3. Ferencvaros (L. 
Endreffy — T. Mihalkovics) 1:47,6; 4. 
Dinamo (A. Ivănescu — Gh. Frumu- 
șan) 1:48,0: C 2—500 (juniori): 1. DINA
MO (Gh. Nițu — Gh. Sidorov) 2:01,6; 2. 
Dinamo (M. Vorobiov — I. Simionov) 
2:03.7-, 4 Ferencvaros (J. Farsang —
G. Ruppert) 2:09,8: K 4—1000: 1. DINA
MO (D. Ivanov, M. Turcaș A Calenic, 
M. Milicin) 3:18,4; 2. Ferencvaros (M. 
Hesz, I. Csizmadia, K. Koltay, L. En
dreffy) 3:23,0; 3. Dinamo (S. Covaliov, 
A. Vorobiov, V. Timofan. D Galan) 
3:24,8; K 2—10 000: 1. DINAMO (D. Iva
nov — A. Calenic) 45:45,5; 2. Dinamo
(Gh. Dumitriu — C. Zaharenco) 45:52,5;
3. Ferencvaros (I. Csizmadia — K. Kol
tay) 47:11,0; K 1—10 000 : 1. M. HESZ 
(F) 50:07,5; 2. A. Vorobiov (D) 50:11,8;

O utilă verificare a trăgătorilor noștri 
înaintea „mondialelor44

(Urmare din pag. 1)

cîști gaterul aceleiași probe la seniori. 
De asemenea, Edda Baia a obținut un 
merituos loc trei la proba de 60 focuri 
culcat, iar Iuliana Daroczi a fost cons
tantă, la un nivel mediu. In rest, nu 
ne putem declara însă mulțumiți. Mar
gareta Enache și Ioana Soare, cu
toate că au realizat cifre supe
rioare în comparație cu alte con
cursuri internaționale, totuși se află
încă la distanță de nivelul interna
țional. Desigur, pînă la „mondialele"
de Ia Wiesbaden rezultatele pot fi a- 
meliorate.

Pistolul precizie continuă să fie 
• probă deficitară. Dacă în ceea ce 
privește punctajele obținute de Lu

cian Giușcă — aflat în plină sesiune 
de examene — există motive obiec
tive. ceilalți componenți ai echipei — 
Maghiar, Bratu, Dumitriu — nu au 
nici o scuză. Sub posibilitățile lor,

Rapid - Progresul 2-1
In campionatul de polo
Ieri după-amiază, într-un meci con

tend pentru campionatul republican de 
polo, Rapid a întrecut Progresul cu 
2—1 (1—0, 1—0, 0—1, 0—0). Au
marcat: Rusu, Ghidali pentru învingă
tori și Romașcu pentru învinși. 

clasați pe locurile 1—60 vor continua 
concursul la restul de 50 de talere.

După prima zi conduc sovieticii 
Petrov și Kondratiev, cu cite 50 de 
talere doborîte. Sportivii noștri Bog
dan Marinescu și Gheorghe Sencovici 
se află pe locurile 4 și 5 cu 49 t și 
respectiv 48 t. Ceilalți doi trăgători 
români, D. Danciu și I. Albescu au 
avut un start slab, doborînd doar 
cîte 41 de talere.

este de 44,9 șl aparține lui A. Plumer 
din 1964.

In concursul de la Albuquerque, sprin
terul american Matison a parcuhs dis
tanța de 100 yarzi în 9,1. Rezultatul nu 
va putea fi omologat ca performanță 
egală recordului mondial deținut de Bob 
Hayes, deoarece au funcționat numai 
două cronometre.

In concursul de atletism de la Eugene 
(Oregon, S.U.A.), Burleson s-a clasat pe 
primul loc în cursa de 1 milă cu rezul
tatul de 3:57,4. Proba de aruncarea greu
tății a revenit lui Steinhauer cu 20,44 m.

★

BUDAPESTA 6 (Agerpres). — Intr-un 
concurs internațional de atletism, sprin
tera maghiară Nemseshaszi a egalat re
cordul țării sale în proba de 200 m cu 
timpul de 23,8. Proba de 80 m garduri 
a fost cîștigată de Prikrylova (R. S. Ce
hoslovacă) cu 11,0. Alte rezultate: suliță 
— Nemeth 78,26 m; 800 m — Nagy 1:48,6; 
5 000 m — Mecser 13:51,4.
• La Wiesbaden (R.F.G.), Sauer a rea

lizat în proba de triplu salt 16,34 m, iar 
John a parcurs 110 m garduri în 13,8.
• La Montreuil (Franța) : Jazy 8:09,4 

—3 000 m; Odlozil 3:46,1 — 1 500 m.

3. V. Timofan (D) 51:11,0; 3. I. Sipoș 
(D) 52:35,0; K 1—1000 : 1. A. SCIOT- 
NIC (D) 4:08,2; 2. M. Hesz (F) 4:12,6 ;
1. Csizmadia (F) 4:18,3 ; 4. M. Milicin
(D) 4:22,9; 5. A. Vorobiov (D) 4:23.1 ;
6. T Mihalcovics (F) 4:40,0; C 1—1000 : 
1 IGOR LIPALIT (D) 4:46,6 : 2. M. Io- 
nescu (D) 4:47,7; 3. S. Ismailciuc (D) 
4:50,5; 4 A. Soltesz (F) 4:54,5; 5. E.
Gyiiru (F) 5:00,2 ; 6. S. Gorgenyi (F) 
5:05,4 ; K 1—500 (juniori) : 1. A. PAV- 
LOVICI (D) 2:05,6; 2. R. Filipi (D) 2:07.6;
3. I Boros (F) 2:07,8; 4. Gh. Iacob (D)
2:08.3 5. B. Homloc (F) 2:11,5 ; 6. S.
Lado (F) 2:12,6; C 2—1000 : 1. DINAMO 
(V. Calabiciov — S. Covaliov) 4:12,5;
2. Dinamo (P. Maxim — A. Simionov)
4:17,4; 3. Ferencvaros (A. Soltesz — E. 
Qytiru) 4:27.9; 4. Dinamo (A Iacovici — 
A. Sidorov) 4:29.9: 5. Ferencvaros (J.
Endrodi — T. Endrodi) 4:46,0; K 2— 
1000 : 1. DINAMO (A. Vernescu — A.
Sciotnic) 3:41,6; 2. Ferencvaros CM.
Hesz _ i. Csizmadia) 3:46,3; 3 Ferenc
varos (K. Koltay — L. Endreffy) 3:46,6;
4. Dinamo (D. Ivanov — A. Calenic)
3:51,4; 5. Dinamo (Gh. Dumitriu — C. 
Zaharenco) 3:55,2; K 2—500 (juniori) : 
1. DINAMO (A. Pavlovici — M. lonița) 
1:52,5 ; 2. Dinamo (D. Mitrea — R. Filipi) 
1:54,5 ; 3. Ferencvaros (B. Homloc — S. 
Lado) 1:57,2; C 2—10 000 : 1 Dinamo (V. 
Culabiciov—S. Covaliov) 50:36.0; 2. Dina
mo (P. Maxim — A. Simionov) 50:56,2; 
3 Ferencvaros (A. Soltesz — E. Gyiiru) 
51:30.0; 4. Ferencvaros (I. Endrodi — T. 
Endrodi) 54:49,1; C 1—10 000 : 1. I. MA- 
CARENCO (D) 55:01,2 ; 2. Igor Lipalit 
(D) 57:03,0; 3. C. Manea (D) 57:11.0 4. S. 
Gorgenyi (F) 57:23,8 ; K 1—4x500 : 1. 
DINAMO : (A. Vernescu, A. Sciotnic,
T. Poenaru, M. Țurcaș) 7:44,2; 2 Fe
rencvaros (L. Endreffy, M. Hesz, I. Csiz
madia, K. Koltay) 7:49.5.

în pofida unor progrese ușoare față 
de „europenele" din toamna lui 1965, 
au concurat și trăgătorii de la proba 
pistol calibru mare. Cei patru țintași 
— V. Atauasiu, M. Dumitriu, L. Giuș
că și Gh. Maghiar ■— au obținut o 
cifră niedie de 5/8 p., ceea ce cons- 
titue un rezultat mai apropiat de ni
velul internațional.

In concluzie se poate aprecia că 
trăgătorii noștri s-au prezentat, în ge
neral, mai bine pregătiți la actuala 
ediție a „internaționalelor". Intrucît 
cerințele pe plan mondial sînt mari, 
pînă la Wiesbaden antrenamentele vor 
trebui continuate cu toată atenția și 
perseverența.

Citiți în numărul de mîine al ziarului nostru:

Piimele răspunsuri la ANCHETA INTERNAȚIONALĂ a ziarului 
.Sportul popular" înaintea turneului final al C.M. de fotbal.

Personalități din fotbalul mondial ne răspund la întrebările:
1. Va reuși Brazilia să cîștige pentru a treia oară «Cupa Jules 

Rimet ?*
2. Care echipă va furniza surpriza campionatului ?
3. Ce va aduce nou C.M. în tehnica și tactica fotbalului ș

De pe terenurile de fotbal
PREGĂTIRILE PENTRU TURNEUL

BELO HORIZONTE 6 (Agerpres). 
Selecționata secundă a Braziliei, care 
coprinde numeroși jucători ce se pre
gătesc în vederea turneului final al 
campionatului mondial, a susținut la 
Belo Horizonte un meci de verificare 
cu reprezentativa Poloniei. Fotbaliștii 
brazilieni an obținut victoria co sco
rul de 4—1 (2—1). Scorul a fost des
chis de oaspeți în minutul 38 prin 
Lubanski. Brazilienii au dominat a- 
poi și au marcat două puncte prin

CHILE Șl MEXIC -

La Santiago de Chile, echipa sta
tului Chile a întrecut cu 2—0 (1—0) 
formația Shefield United (Anglia).

★ ★
• Intr-un meci internațional des

fășurat la Lima echipele Fiorentina 
(Italia) și Universitario de Deportes 
(Peru) au terminat la egalitate : 1—1.

• în prezent se află în turneu în 
Brazilia echipa engleză West Brom
wich Albion. în primul meci jucat 
la Rio, fotbaliștii englezi au învins 
cu 2—1 (1—1) echipa Flamengo.

• Campionatul Cehoslovaciei s-a 
încheiat cu o adevărată „lovitură

de teatru”. După ce Sparta și Slavia 
au condus tot timpul, în ultima eta
pă ele au fost învinse, permițînd c- 
chipei Dukla Praga să cucerească ti
tlul la golaveraj. Dukla a totalizat 
33 p. ca și următoarele clasate Spar
ta si Slavia.

e In campionatul Iugoslaviei, Stea
ua roșie a întrecut pe Partizan cu 
2—1, O.F.K. Beograd a pierdut pe 
teren propriu la Voivodina-Novisad 
(3—4) iar Dinamo Zagreb a dispus 
cu 6—4 de Treșnefka. în clasament 
conduce Voivodina cu 41 p, urmată 
de Dinamo Zagreb și Velej cu cîte 
31 p.

FINAL AL C. M. CONTINUĂ...

'Alcindo în minutul 42 și Tostao, 
două minute mai tîrziu. După pauză, 
brazilienii și-au impus jocul lor teh
nic înscriind două goluri prin Tostao 
(min. 52 )și Danilson (min. 62). Iată 
formația aliniată de gazde: Manga- 
Bellini, Orlando, Fidelis, Dias-Rildo, 
Jairzinho (Borges)-Alcindo (Parada), 
Danilson, Tostao, Adu. (Tostao are 
19 ani iar Adu este în virstă de 16 
ani)-

ÎNVINGĂTOARE

în cadrul aceluiași turneu echipa 
Mexicului a învins cu 3—1 formația 
F. C. Sevilla.

★
• în campionatul austriac pe pri

mele locuri se află Admira (41 p.) 
si Rapid (39 p.).

• Cîteva rezultate din campionatul 
Bulgariei : Spartak Pleven—Lewski 
Sofia 1—1, T.S.K.A. Cerveno Zname— 
Lokomotiv Sofia 1—0, Slavia So
fia—Botev Burgas 1—0. Marek— 
Spartak Sofia 4—2.

PRAGA. ■— într-un meci interna
țional de handbal (masculin), echipa 
cehoslovacă Slavia Praga a întrecut 
formația suedeză Saab Linkoping cu 
scorul de 22—15 (10—9).

MOSCOVA. — Penultima partidă a 
meciului Petrosian—Spasski a fost 
cîștigată de șalanger, la mutarea 31. 
Scorul meciului este acum de 12—11 
pentru Petrosian.

ROMA. ■—■ Etapa a 19-a a Turului 
ciclist al Italiei (Bolzano—Moena, 100 
km) a fost cîștigată de liderul cursei, 
Giovanni Motta. In clasamentul ge
neral, el este urmat de Zilioli la 3:46 
și Anquetil la 4:29.

SSR

Așa se antreneaz ă: TOMMY SMITIJ

Cînd în 1965 un tînăr atlet negru 
alerga 220 yarzi în 20,0 (record mon
dial egalat) multi comentatori s-au a- 
rătat sceptici. Mai ales că realizatorul 
performanței — Tommy Smith — nici 
nu a fost inclus apoi în echipa S.U.A.

care a efectuat turneul în Europa. Dar 
o dată cu începerea sezonului în aer 
liber 1966, s-a deschis și „festivalul 
Smilhu: un mănunchi de rezultate de-a 
dreptul extraordinare, ciilminînd cu a- 
cel 19,5 pe 200 m (in linie dreaptă) — 
nou record mondial!

Cine este acest Tommy Smith ?
Născut în iunie 1944, al șaptelea co

pil dintr-o familie de 12, el este înalt 
de 1,90 m și în greutate de 70 kg. La 
începutul activității, a fost jucător de 
baschet și baseball, iar atletism făcea 
în liceu avînd profesor pe fostul re
cordman mondial de la săritura cu pră
jina, Cornelius Warmerdam. înainte de 
intrarea în universitatea Sari Jose din 
California, participase la concursuri de 
sprint și rezultatele din primul an 
de competiții au relevat un talent deose
bit (10,4 și 21,0). După primul succes — 
20,0 pe 220 y (linie dreaptă) — un 
clacaj i-a întrerupt activitatea. Nu însă 
și speranțele antrenorului Bad Winter.

Știri, rezultate
SOFIA. — La Sofia a Început tur

neul internațional de tenis rezerva 
echipelor masculine de tineret li 
care partioipă formațiile Iugoslaviei 
României, R.S.F.S. Ruse și Bulgarie: 
Iată rezultatele înregistrate în pri 
mele două zile: Bulgaria — R.S.F.S 
Rusă 4—2! România — Iugoslavi 
4—2; Bulgaria — Iugoslavia 4—1 
R.S.F.S. Rusă — România 3—2.

CIUDAD DE MEXICO. — în pre 
zent se află în turneu în Mexic e 
chipa masculină de volei a U.R.S.S 
Voleibaliștii sovietici au evoluat 1< 
Ciudad de Mexico în compania 6e 
lecționatei țării. Oaspeții au repurta 
victoria cu scorul de 3—2 (15—9
13—15, 15—9, 9—15, 17—15).

PARIS. — în capitala Franței s-ai 
desfășurat două întîlniri internat io 
nale triunghiulare de haltere intri 
selecționatele Franței, Finlandei s 
Bulgariei. Iată cîteva rezultate: pan; 
— Vassil Petkov (Bulgaria) 335 k< 
(100+105+130); ușoară — Ivan lor 
danov ’ (Bulgaria) 370 kg (115+115+ 
140); semimijlocie — Maier (Franța 
407,500 kg (130+122,5+155); grea - 
Lindroos (Finlanda) 470 kg. —

BERLIN. — în întîlnirea înte^B 
țională de gimnastică dintre se’ec 
ționatele feminine ale R.D. German- 
și Bulgariei, victoria a revenit gaz 
delor cu 368,364—363,470 puncte. D 
individual, pe primul Ioc s-a clasa 
Christel Wunder (R.D. Germană) ci 
74,632 puncte,

LONDRA. — Turneul intern&ționa 
de tenis de Ia Bielefeld a fost cîști 
c;at de iugoslavul Pili ci care în finali 
i-a învins cu 8—6, 6—2, 4—6, 6—8 
11—9 pe Bungert (R.F.G.). La simpli 
feminin, victorioasă a terminat Helgi 
Niessen (R.F.G.) care a întrecut-o ci 
6—1, 6—4. pe compatrioata s< 
Schildknecht.

După restabilirea elevului său, îCiiitet
— cunoscut și atleților din țara noas-j 
Zră pe care a vizita t-o anul trecut —| 
i-a dictat acestuia un program de mar^ 
intensitate.

Smith efectuează 4—6 antrenamente 
pe săptămînă. încălzirea (40—45 min) 
o execută cu mare atenție pentru a prej 
veni eventualele accidente, punînd acJ 
cent deosebit pe exercițiile de 
Principala sarcină în antrenament es/J 
lucrul pentru îmbunătățirea rezistenței 
în regim de viteză. Pentru aceasta, /d 
un antrenament execută 10 x 100 m fd 
viteză ridicată, făcînd pauză numa] 
pentru mersul înapoi pe 100 m. La uri 
maiorul antrenament aleargă 5x200 nJ 
începînd cu timpul de 27,0 și urmînd 
apoi cu cîte o secundă mai rapid peni 
tru fiecare 200 m. Pauze foarte scard 
între alergări.

In antrenament nu folosește exercifij 
izometrice, iar cu halterele /uereaiJ 
foarte puțin. întrebuințează, în sehimll 
un mare număr de exerciții speciale peni 
tru alergare și prin aceasta reielrl 
forța specifică. In ce privește le/inij] 
Smith pune un deosebit accent pe 7™] 
bunătățirea startului, care con.s/ilinl 
punctul său mai slab, în timp ie Zir.l 
sajul este punctul său forte, el mnnnJ 
viteza pe ultima parte a curselor.

Și iată acum... roadele acestui prel 
gram de antrenament. La începutul «4 
zonului 1966 — un 45,7 pe 440 v eej 
ce echivalează cu 45,4 pe 400 m. Jpoi 
9,3 pe 100 y (10,2—100 m.) și 20.1 
pe 200 m cu turnantă, la 0,1 sec. dl 
recordul mondial al lui Carr. Pentru el 
recent să. pulverizeze recordul lui SiznJ 
datiud din 1956, cu acel e.vcep^fonJ 
19,5 pe. 220 y (201,17 m) in finii 
dreaptă, rlceastă performanță represin/l 
cea mai ridicată viteză obținută pînă îl 
prezent de un om : 37,139 km/oră. GîiJ 
va amănunte interesante. Pînă la ISO I 
(163 m.) fuleul său a fost de. 2,55 nl 
El l-a mărit apoi la 2,60 m pentru el 
pe ultimii 10-15 m să ajungă la 2,6| 
m. Ceea ce, într-un regim de freciențl 
foarte ridicat, este fără precedent. I

Mulți specialiști îl aseamănă p| 
Tommy Smith cu „legendarul" ,/essl 
Owens. Comparația este valabilă fiinri 
că, recent, Smith a reușit la /nnginil
— fără „prag" — 7,90 m, săritură eurl 
măsurată de la locul bătăii a totalizai 
8,16 m.

Acesta este Tommy Smith... J

N. M
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