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între
prind t

coeficient de 99 la sută, 
importante au fost afec- 
secțiilor pe ramură de 
ale clubului, cumpărării

internaționale, Adolf Oesch (El
veția ).

— Ce probleme au figurat pe 
ordinea de zi ?

— Timp de două zile s-au dez
bătut pe larg cele mai importante 
capitole din regulamentul interna
țional. M-am întors de la Elena

— La Viena a avut loc o reu
niune a arbitrilor internaționali, 
la care au fost reprezentate toate 

- țările care și-au anunțat parti
ciparea la marea competiție de 
la București. La lucrările reuni
unii au fost prezenți toți mem
brii conducerii secției de asfalt din 
E.l.P. și președintele federației

băieți sint stabilite 4 
a cite 50 de bile mixte, 
durind 20 de minute. In 
sportivii depășesc timpul

ROMÂNIA - URUGUAY

zile ? 
barea 
de la tov. Dumitru Stoica, pre
ședintele colegiului de arbitri din 
forul nostru de specialitate, care 
a luat parte la colocviul ținut 
la Viena în vederea apropiatelor 
„mondiale’*.

despre arbitraj...
Răspunsul la 

respectivă l-am
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ACTUALITĂȚI
I
i
i

începînd de la ora 
va disputa în grădina 

clubului Grivița Roșie, semi
finala competiției pugilisti- 
ee dotată cu ,,Cupa începă
torului". Sîmbătă, pe acela- 
i ring, vor avea Ioc fina-

i
i
i
I
ICampionatul republican

de motocros...
în 
la

...programează duminică 
Capitală, pe traseul de 
complexul sportiv pantelimon, 
cea de a doua etapă. In pro
gram figurează întreceri la 
clasele 250 și 500 cmc (cîte
dotă manșe) — pentru cam
pionatul republican și la cla
sa 300 cmc (două manșe) — 
pentru „Cupa F.R.M.“ rezer
vata tineretului.

Printre participanți se nu
mără M. Dănescu, Cr. Dnviț, 
Al. Șuier. Șt. Chițu, P. Paxi- 
no, C. Cuman (250 cmc), O. 
Ștefani, E. Keresteș, E. Seiler, 
Gb. Ion, FI. Ștefan, Al. 
loaieseu (500 cmc), M. Șanta, 
G. Brauer, C. Go-ran. Al. Pa- 
Hev, I. Bobîlneanu, Gh. Ivan 
(300 cmc).

I
I
I
I
I

Curs de învățare a înotului 
pentru pionierii și școlarii

i 
i
i
I
I
I

din Capitală
Asociația sportivă a Palatu

lui pionierilor organizează în- 
cepînd de la 20 iunie, la ba
zinul din „Cotroceni“ un 
curs de inițiere în natație 
pentru pionieri și școlari. 
Cursul se va desfășura pe 
serii, pe toată durata vacan
ței de vară.

înscrierile pentru prima se
rie (20 iunie — 9 iulie) se 
fac începîrjtf cîe vineri 10 iu
nie. la sediul Palatului 
nierilor.

AMPIONATELE
MONDIALE
DE POPICE

Și acum,
Telegramele externe au început 

să anunțe loturile țărilor parti
cipante la cea de a Vl-a ediție 

a campionatelor mondiale de po
pice. iar la sediu) F.R.P. dom
nește o atmosferă de muncă 
intensă, punindu-se l.i punct ulti- 

a mân unle organizatorice.
arbitrii ce fac in aceste
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Cum sint gospodărite fondurile

In obiectiv: Farul Constanța
Realizarea planului financiar la capitolele .venituri și chel

tuieli*, gospodărirea cu grijă a fondurilor constituie pro
bleme deosebit de importante In activitatea cluburilor și aso
ciațiilor sportive. Un corespondent voluntar al ziarului nostru 
s-a deplasat recent la clubul 
aspecte 
din ele.

Farul, relatîndu-ne diferite 
în legătură cu mînuirea fondurilor. Iată cîteva

Meci de volei în _Șpartachiadă ! Se întrec 
sportivii 
care si-a

asociației I.T.B. învingător ? Sportul, 
cucerit noi prieteni...

PROGRAM AVEȚI DUMINICĂ?
Nu v-ar plăcea să faceți o excursie ?

★

Farul Constanta este 
puternic,, cu o bogată

C.S.O. 
un club 
activitate sportivă de masă și 
de performantă, cu numeroase 
secții pe ramură de sport și 
cu multe echipe în prima ca
tegorie a țării. Acest lucru im
pune o strictă concordanță 
între realizarea planului de 
venituri și cheltuieli la toate 
capitolele lui, respectarea ri
guroasă a cheltuielilor prevă
zute pentru 
sportivă, 
aceste 

fiecare 
în mare 

lucruri sînt 
practică la Farul, 

trimestru

ramură 
măsură, 
puse în 

Astfel, in 
al anului 

a fost rea- 
de 110 la 
132 493 de

primul 
planul de venituri 
lizat în proporție 
sută, încasîndu-se 
lei față de 120 000 de lei cit 
se prevăzuse inițial. Venituri 
însemnate au fost realizate din 
vînzarea programelor la me
ciurile de fotbal și din încasă
rile provenite de la chioșcu
rile de tir cu arma cu aer 
comprimat. Trebuie să arătăm 
însă că la capitolele „exploa
tări baze sportive", „manifes
tații sportive" și mai ales la 
„încasarea cotizației de mem
bru al UCFS", planul nu a 
fost realizat. Conducerea clu
bului desfășoară o slabă muncă 
în rîndul membrilor UCFS, nu 
ține seamă de propunerile și 

sugestiile acestora. Așa se ex
plică faptul că în primul tri
mestru s-au încasat doar 470 
de lei, ceea ce reprezintă ceva 
mai mult de unu la sută din 
prevederile pe acest an. La 
capitolul .cheltuieli' s-a ajuns 
la un 
Sume 
tate 
sport 
de echipament, sectorului ad-

Biletele pentru întîlni- 
rea internaționala de fot
bal ROMÂNIA — URU
GUAY din 19 iunie, de 
pe stadionul „23 August" 
s-au pus în vînzare la ca
sele speciale din str. Ion 
Vidu, Pronosport Calea 
Victoriei nr. 2, agenția 
C.C.A. bd. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, stadioanele Re

publicii, Dinamo, Giu- 
lești, patinoarul -23 Au
gust*, parcul halelor O- 
bor și la agențiile Loto- 
Pronosport din bd. 1848 
nr. 39, calea Gri viței nr. 
121, calea Dudești nr. 88, 
str. Cotroceni nr. 8 și pia
ța Progresul (fost Giur
giului).

cu un... sac de noutăți și indi
cații.

— Cîteva exemple.
— Notați pe cele mai impor

tante. De acum înainte, timpul de 
joc nu mai expiră la terminarea 
aruncării tuturor bilelor ci e pre
văzut pe manșe. Adică, se afec
tează 20 de minute pentru o 
manșă de 50 bile mixte femei și 
alte 20 pentru cealaltă manșă, 
iar la 
manșe 
fiecare 
caz că
respectiv, ei sint penalizați prin 
anularea aruncărilor neefectuate. 
S-a hotârit ca înlocuirea jucă
torilor și jucătoarelor să se facă 
numai în următoarele 3 cazuri:

In continuarea acțiunii 
de popularizare 
a baschetului

Continuînd acțiunea începu
tă în primăvară, comisia cen
trală de tineret din cadrul 
FJÎ. Baschet a organizat, în 
colaborare cu Ș.S.E. nr. 1, o 
reușită demonstrație de bas
chet la Liceul nr. 31 din car
tierul Crîngași. Cu prilejul 
demonstrației, terenul a fost 
reamenajat prin munca pa
triotică a elevilor, îndrumați 
de profesorii de educație fi
zică Marilena Opran și Dan 
Stănescu.

Demonstrația a constat din 
meciuri desfășurate între e- 
chipele de fete ale clubului 
Progresul șl Liceului „Nicolae 1 
Bălceacu” și cele de băieți 
ale cluburilor Progresul și L 
Olimpia M.I. Apoi, selecțio
natele Liceului nr. 31 s-au 
întrecut lntr-o ștafetă com- , 
binată în care au Învins Con
stanța Gheorghe șl Ion Bidu- i 
lescu. La sfîrșitul întrecerilor, I 
iov. directoare Paula Chițimia ? 
a împărțit premii tuturor 
participa n ții or.

-au înmulții afișele „de sport" pe panoul din centrul 
A orașului. E primul semn care certifică maturitatea spor- 
'' tului iocșenean. Un „barometru" care-ți arată că pe

malul Milcovului se face mai mult sport, că sînt organizate 
mai multe concursuri, cu participarea tineretului din mai 
multe țcoli și întreprinderi.

— E drept, sportul s-a dezvoltat mult — ne spune preșe
dintele consiliului orășenesc UCFS, N. Zaharia — dar valoa
rea performantelor nu ne mulțumește. De aceea am. început, 
cum se spune, de la ,,A“.

Cum vor să scrie focșenenii, în performantă, prima literă 
a alfabetului ?

Primul răspuns, la stadion. Azi are antrenament grupa 
instructorului Marin Miu (fost jucător la „Fructexport"). De 
alți 30 de tineri fotbaliști se ocupă instructorul Valentin Ar
bore. După zeci de meciuri de selecție, au rămas cei mai buni. 
Copii talentați care joacă de-acum... 4—2—4. îmi spune Marin 
Miu: „Doar n-o să alergăm totdeauna după jucători gata 
formați, din alte orașe. Cu băieții aceștia, eu cred că peste 
puțină vreme va merge mai bine echipa juniorilor și că o dată 
vom bate și... vom intra pe poarta categoriei „B".

Așadar, preocupare majoră pentru centrele de copii. Dar, 
numai la fotbal 1

Pe terenul școlii profesionale o parte din cei
60 de copii ai eentrului înființat acum o lună, aruncă de 
la „semicerc". Profesorii Iancu Pătrașcu și Agripina Nanu 
muncesc cu pasiune pentru ca, mîine, Foșcaniul să fie repre
zentat — eu rezultate cit mai bune — în competiții hand
balistice de amploare.

Pentru a marca preocupările și perspectivele, vom pune



-Campionatele republicane individuale de seniori - faza
pe orașul București

1 Ploaia i-a deranjat mult pe toți 
atleții, și, în special, pe săritori. 
In aceste condiții, evident, rezul
tatele pot fi considerate bune. Lia 
Manoliu, Gheorghe Costache, Vale- 
riu Jurcă, Iosif Naghi, Vasile Dumi
trescu, Sanda Anghelescu și alții au 

ț înregistrat cifre apropiate de cel mai 
‘bun rezultat al lor din acest sezon.

O mențiune specială pentru Adrian 
.Gagea, care și-a îmbunătățit de două 
■ori recordul personal la greutate : 
'16,59 și, din ultima încercare, 16,61. 
^Astfel masivul aruncător dinamovist 
(1,92 
bun 
cînd

Si
100

m și 107 kg) a depășit cel mai 
rezultat românesc al
17 metri ?
acum, rezultatele : 

m : M. Vosminschi
Al. Tudorașcu 
doveanu (ICF) 
(Dinamo) 21,6, 
400 m : I. Nae
Plăcintaru (Steaua) 1:54,9, I. Nicolae 
(St.) 1:57,9; 1500 m: C. Perju (Rapid) 
4:03,7, I. Iordache (D.) 4:04,4, I. Dima 
(M) 4:05,3, M. Brezuică (M) 4:05,3; 
5000 m: O. Luou (St.) 14:59,0, K. 
Stoff (D.) 15:03,0; 10 000 m: N. Si- 
minoiu (R.) 31:58,4; 110 mg: H. Cer- 
nescu (ICF) 15,2, H. Ilieșu (ICF) 15,2, 

" ' * " 400 mg: Z.
m obsL: L 

Iordache (D.) 
V. Die (M.)

anului. Pe

BĂRBAȚI: 
(ICF) 10,9, 

(Metalul) 10,9, I. Mol- 
10,9 ; 200 m : V. Jurcă 
Al. Tudorașcu 22,3; 

(D) 51,2; 800 m: Gh.

in

Leonida Caraiosifoglu, campion balcanic la marș, 
a obținut la Stara Zagora o frumoasă victorie 

in cursa de 20 km

Alte 5 recorduri republicane
„Cupa Tînărul dinamovist

Carmen Cehanzuc (12 ani) —1:15,2 la 100 m liber!

Cinci noi recorduri republicane și 
alte multe rezultate promițătoare — 
iată pe scurt bilanțul celei de a doua 
evoluții în aer liber a celor mai ti
neri înotători bucureșteni, în cadrul 
.Cupei Tînărul dinamovist". Din nou 
pe primul plan al întrecerilor s-a si
tuat eleva antrenoarei Maria Baciu 
— CARMEN CEHANZUC — care a 
_mers* sub recordul probei de 100 
m liber cu 4.1 sec (!L Alături de ea. 
Anca Groza, Anca Pop și Liviu 
Copcealău au corectat simțitor ta
bela de recorduri. Singurul aspect 
negativ — neglijența secției de na- 
tatie a clubului Dinamo (au lipsit 
arbitri și cronometre I), care a dis
tonat cu irumusețea acestor întreceri. 
Si acum cele mai bune rezultate:

BĂIEȚI (B) — 100 m liber: 1. P. 
Ghindaru (SSE 2) 1:16.3; 2. A. Gri- 
goriu (Din.) 1:19,5; 3. M. Alexandres-

' N. Perla (St.) 15,3 -.
Olah (D.) 57,7; 3000
Căpraru (St.) 9:33,0, L 
9:38,6 ,- 20 km marș :
lh40:17,4, M. Perșinaru (Telefoane)
1.42:36,0, - - - — ----------- -
Urse (T) 1.42:56,0;
V. Farkaș (M.) 2.30:22,6, L Bogdan
(M) 2.34:52,0, B. Dumitrescu (ICF) 
2.52:56,6 ; 4x100 m: ICF 43,7, Di- 

i namo 43,7; 4x400 m : Dinamo 3:31,8,
ICF 3:41,5; lungime: D. Bădini (ICF)
6,88; triplu: V. Dumitrescu (D.)

I. Barbu (T) 1.42:52,8, L
28 km marș :

15,19, O. Viscopoleanu 
(St.) 15,10, N. Mărășescu 
(St.) 15,05, M. Stein (St.) 
15,01, M. Zaharia (R.) 
14,24; înălțime: E. Ducu 
(St.) 1,85, D. Marinescu 
(R.) 1,85; greutate: Ad. 
Gagea (D.) 16,61, G.
Crețu (M.) 15,27; disc: 
I. Naghi (St.) 52,74; su
liță : L. Popescu (R.) 
52,00; ciocan: Gh. Cos- 
tache (D.) 64,31, C. Dră- 
gulescu (St.) 59,69; de
catlon: S. Hodoș (ICF) 
6 198 p, V. Cristescu (R.) 
5 093 p; FEMEI: 100 m: 
Ec. Nourescu (M.) 12,2, 
G. Cîrstea (St.) 12,4, R. 
Marinescu (D.) 12,6; 200 
m : Ec. Nourescu (M.)
25.4, V. Tocilă (ICF) 26,1;
400 m: El. Ionescu (Constructorul)
59.4, El. Teodorof (D.) 59,7,- 800 m : 
V. Gabor (D.) 2:14,6, CI. Iacob (Pro
gresul) 2:14,7, EI. Bucur (St.) 2:16,5 ; 
80 mg: S. Anghelescu (Viitorul) 11,5, 
V. Enescu (ICF), L. Jung (St) și G. 
Cîrstea — toate 11,6; înălțime: R. 
Voroneanu (St.) 1,55; lungime: G. 
Radulescu (D.) 5,65, M. Salamon (St.) 
5,54; greutate: A. Gurău (P.) 13,79, 
EL EUc (M.) 13,67, L. “ 
13,19; disc: L. Manoliu 
EL Prodan (ICF) 42,13, 
(ICF) 40,34; suliță: M.
45,28, El. Prodan 40,76;
V. Enescu 4 108 p (11,6 Ia 80 mg și 
5,48 la lungime), M. Dobre (ICF) 
3 905 p (1,56 la înălțime).

ADRIAN IONESCU

Urmări din pagina I

De la
semnul egalității intre activitatea 
centrului de handbal și cea a cen
trului de baschet, condus de prof. 
George Dumitrescu. („Ce, la noi n’J 
se găsesc tineri cu aptitudini ? De ce 
n-am da și noi jucători pentru lotul 
de juniori — la început ?").

Din nou la stadion 1 Firește, atletis
mul răspunde „prezent" 1 Cu nume
roși tineri talentați (deocamdată doar 
două nume : Margareta Onofrei și Ion 
Alexandrescu), elevi la școala gene
rală, dar și cu o grupă de seniori 
formată din muncitori de Ia IPROFIL. 
Confecția, Voința, Mobila...

Sala de sport a liceulu 
Peste 40 de copii — băieți 
trec prin emoțiile... solului, 
S. Lupu i-a învățat, de la început, că 
gimnastica este sportul marilor „exa
mene" de pasiune și fidelitate.

Cred că tot la litera „A", tot ia 
acest început lăudabil trebuie înscri
să și inițiativa organizării centrului 
de box, care activează pe lingă aso
ciația sportivă „Luceafărul*. Cei 30 
de „elevi" ai prof. Costache Hogaș 
și-au și îndeplinit primele promi
siuni.

E bine că s-a pornit de la „A" l 
Mai ales pentru că orientarea aceas
ta de pregătire metodică, de perspec
tivă, îmbrățișează mai miile spor
turi. Să nu-i uităm, însă, pe activiștii 
sportivi și profesorii de educație fi
zică, oameni care, cu toată pasiunea 
și priceperea, au pornit să deschidă, 
la Focșani, „pîrtia" viitoarelor perfor
manțe. Tovarăși de la federației Pe 
cînd o vizită pe la viitorii perfor
meri ? Poate că Ie dați și o mină de 
ajutor.

„Unirea", 
și lele — 

, dar prof.

niinistrativ-gospodăresc. Se pare însă 
că în magazia clubului nu mai încape 
nici un echipament, deoarece din 
suma de peste 100 000 de lei s-au 
cheltuit doar 57 000 lei. La unele ra
muri sportive cum ar fi fotbalul și 
rugbiul se constată depășiri la capi
tolul cheltuieli, în timp ce la atletism,

Orosz (St.) 
(M.) 51,66, 
P. Crăciun 
Ciurea (D.) 
pentatlon :

volei, box, scrimă, 
tiuni sportive de 
sînt cu mult sub cele prevăzute. Se 
pune o întrebare firească: din ce 
capitol sau din bugetul cărei sedii 
au fost luați banii care s-au cheltuit 
în plus la fotbal (28 000 Iei), la rugbi 
(12 000) etc că de pe™ stradă n-au 
fost luați.

Este necesar ca și comisia de revizie 
să treacă la verificarea modului de 
gospodărire a veniturilor și cheltuie
lilor acestui club, deoarece acest lu
cru nu s-a făcut niciodată în primul 
semestru al anului.

gimnastică și ac- 
masă, cheltuielile

îmbolnăvire; absenta de la start; schim
bare din motive de oboseală fizică. Ju
cătorii nu mai au voie să aștepte bila, 
ci vor trage, în continuare, cu cele 
existente în lăcașul de întoarcere a bi
lelor. Cînd se va face recepționarea 
pistelor de către arbitrul principal Mi- 
lienko Bobanac (Iugoslavia), fiecare 
pistă va fi prevăzută cu cîte 10 popice 
în loc de 9, unul fiind de rezervă. In 
sfîrșit, pe lingă arbitrul principal va 
funcționa un juriu 
avînd menirea de a 
contestații sau alte 
timpul concursului.

cum vor conduce

stabilit de F.I.P., 
judeca eventualele 
probleme ivite în

țari va avea cile 
corpul de arbitri.

practic

un re- 
Vn ar

— Cine și 
jocurile?

-— Fiecare 
prezentam în
bitru va conduce jocurile de pe două 
piste, el fiind ajutat de arbitri-scriitori 
români. In așteptarea „mondialelor", a- 
ceștia au sus/inut un concurs de ve
rificare în urma căruia au fost selec
ționați ca arbitri-scriitori: P. Bre- 
beanu (Ploiești), L. Bejan, N. Ivano- 
vici, E. Moldoveanu, Simona Tomescu 
(București), Stela Mărgineanu (Bra
șov) și V. Fintilescu (Tg.

In încheierea reuniunii de 
avut loc tragerea la sorți 
intrării sportivilor pe pistă,
vom publica într-unul din numerele 
noastre viitoare.

Mureș ). 
la Viena a 
a ordinei 

pe care o

Cîteva păreri ale specialiștilor 
despre concursul internațional
La încheierea concursului inter

national de gimnastică, care a 
avut loc zilele trecute In Capi
tală, am solicitat părerile cîtorva 
specialiști despre nivelul întrece
rilor și valoarea participanților.

șovia: „In general, competiția femi
nină s-a desfășurat la un nivel bun. 
Am putut urmări unele combinații 
grele, în special la sol, cum ar fi 
„ronda flic-flac" și saltul. La acro
batică au excelat gimnastele ceho
slovace. Sportivele românce au progre
sat față de anul trecut, cînd le-am 
văzut ultima dată. Ele au „mers" 
mai bine la exercițiile liber alese. 
La cele impuse mai au însă de pus 
la punct unele elemente și forma 
lor de execuție. Sint mulțumită de 
comportarea echipei poloneze. Am 

cu gimnaste foar- 
obținut rezultate

ALEXANDER LYLO (Cehoslova
cia), secretar al Comisiei tehnice 
masculine a F.I.G., președintele ju
riului concursului internațional : 
„Competiția de la București mi-a 
plăcut din toate punctele de vede
re. Nivelul tehnic a fost mai bun 
decît în anii trecuți. Echipele, mai venit la București 
ales la fete, au fost de valoare 
apropiată, ceea ce a dus Ia o luptă 
dîrză pentru flecare zecime de punct, 
participanții etalindu-și 
noștințele, evoluînd 
înalt.

Am apreciat buna 
gimnaștilor români,

te tinere, care au 
bune".

toate cu
la un nivel

(Ungaria), antre-
Budapesta :

pregătire 
care au 

gresat mult în ultimul timp, 
cial Anton Cadar.

. Organizarea concursului 
excelentă. Toate delegațiile
mulțumite de primirea călduroasă și 
de ospitalitatea de care s-au bucu
rat în România".

în

a 
au

a
pro-
spe-

fost
fost

GALINA
Sovietică), arbitră : 
curs greu, care a prilejuit o luptă 
pasionantă. In special pentru pri
mele trei locuri pe echipe. M-au 
impresionat în mod deosebit gim
nastele cehoslovace, iar dintre spor
tivele române, Elena Ceampelea, 
care a evoluat toarte frumos la 
și la birnă.

O notă bună cred că merită 
arbitrele. Toate au dat dovadă 
obiectivitate".

BARBARA SLISOWSKA (Polonia), 
antrenoarea echipei Gwardia Var-

URBANOVICI (Uniunea
A lost un con-

LAJOS SANTHA 
norul echipei Dozsa 
„Concursul de la București a scos 
în evidentă nivelul în continuă creș
tere a gimnasticii din țările parti
cipante. Astăzi, gimnaști foarte tineri 
execută cu dezinvoltură elemente 
foarte grele, ca salturi duble, salturi 
cu șurub. Mi-a plăcut în mod deo
sebit sovieticul Viaceslav Davidov, 
un gimnast de mare viitor".

NICOLAE VIERU (România) an
trenor fedetal: „Gimnastele noastre 
s-au compot tat, in general, satisfă
cător, Ele au încercat în acest con
curs elemente noi dintre care fin să 
remarc „tlic-flac“-ul înapoi pe 
birnă al Elenei Ceampelea. Sporti
vele noastre s-au prezentat mai slab 
la exercițiile impuse, mai ales Ia 
sărituri și la paralele. In această pri
vință, ca și în domeniul îmbunătă
țirii siguranței și expresivității in 
execuție ele mai au mult de muncit 
în continuare.

Rezultatul băieților este bun. S-a 
resimțit însă lipsa de concursuri in
ternaționale. Trebuie muncit mai 
mult pentru îmbunătățirea ținutei (atît 
la băie(i, cît și ta tete), iar gimnaștii 
tiebuie să-și îmbogățească exercițiile 
cu cobor ir i mai valoroase".

cu (Steaua) 1:20,4; 100 m bras: 1. 
M. Alexandrescu 1:31,2; 2. V. Dinu 
(SSE 2) 1:31,9; 3.
(SSE 2) 1:34,7; 100 m fluture: 
COPCEALĂU (Din.) 1:24,6 — nou re
cord republican; 100 m spate : 1. E. 
Manolescu 1:27,1; 2. M. Baciu (Din.) 
1:29,6; 50 m liber: 1. P. Ghindaru 
33,9, 2. M. Alexandrescu 34,9; 3. A. 
Grigoriu 35:4; 50 m bras: 1. M. A- 
lexandrescu 41,4; 2. E.
42,1; 3. V. Dinu 42,5; 4. Z. Gergely 
(Din.) 43,0; 50 m fluture: 1. L. Cop
cealău 36,7; 2, M. Lăzărescu (Steaua) 
42,6; 3. A. Teodorescu (Din.) 44,5; 
50 m spate: 1. E.
2. M. Baciu 42,2, 
42,3.

FETE (B) — 100 
Pieptănaru (Rapid) 
(Din.) 1:40,4; 100 m 
hăescu (Din.) 1:30,7, 2. C. Cehanzuc 
(SSE 2) 1:31,0, 3. L. Radu 1:33,0; 100 
m liber : 1. CARMEN CEHANZUC
(SSE 2) 1:15,2 — nou rec. republican, 
2. C. Pieptănaru 1:20,0, 3. A. Anton 
(Din.) 1:23,9; 100 m bras: 1. A. Mi- 
hăescu 1:33,5, 2, Ad. Hidoș (D:mj 
1:40,2; 50 m liber: C. Cehanzuc 35,3, 
2. S. Nuțeanu (Din.) 35,6, 3. A. An
ton 37,0; 50 m bras : 1. A. Mihăescu 
43,1, 2. Ad. Hidoș 45,6, 3. U. Roth 
(SSE 2) 45,9; 50 
hăescu 42,1, 2. 
Pieptănaru 43,8; 
Pieptănaru 39,9, 
A. Anton 43,0.

BĂIEȚI (C) — 50 m liber: !. 
Popovici (Din.) 37,0, 
niță (Din.) 39,2, 3. L. 
43,2; 50 m bras:
POVICI (Din.) 44,7 
cord republican, 2 
(S.S.E. 2) 45,3; 50 m 
Popovici 46,0; 2. Gh. Cameniță 55,0; 
50 m spate: f. ~ ~
2. Gh. Cameniță 
(SSE 2) 52,3.

FETE (C) — 
GROZĂ (Din.) 
publican, 2. A. 
El. Ivescu (Din.) 40,4; 50 m 
1. ANCA POP j ""
rec. republican, 2. A. Groza 
El. Ivescu 50,0; 50 m spate: 1. ANCA 
CROZA (Din.) 45,2 — nou rec. re
publican, 2. El. Ivescu 47,3, 3. L 
Batușni (Din.) 48,0, 4. L. Rahău 
(Din.) 48,0; 50 m bras: 1. A. Groza 
47,0, 2. El. Ivescu 51,1, 3. R. Popescu 
(Din.) 51,3.

E. Manolescu
1. L.

Manolescu

Manolescu 38,8,
3. L. Copcealău

m fluture: 1. G. 
1:34,8; 2. L. Radu 
spate: 1. A. Mi-

m spate: 1. A. Mi- 
L. Radu 43,1, 3. ~
50 m fluture: 1.

2. L. Radu 41,0,

G. 
G.
3.

Vlad (SSE 2)
1. G. PO- 

— nou re-
Al. Petrescu 

fluture : 1. G.

G. Popovici 44,9, 
45,4; 3. C. Tudor

m liber : 1. ANCA 
nou rec. re- 

37,7, 3. 
fluture: 

(SSE 2) 45,2 — nou 
45,2, 3.

50
37.5
Pop (SSE 2)

La sfîrșitul acestei săptămîni două 
formații de polo românești vor evolua 
în R.D. Germană. In primul ritul, este 
vorba de echipa de juniori a tării, care 
va întîlni sîmbătă și duminică, la Fin
sterwalde, pe cea a R.D. Germane.

® Jucătorii de la Rapid București 
au plecat ieri la Karl Marx-Stadt unde 
vor participa între 9 
turneu internațional.

® Ială cum arată clasamentul cam-

și 14 iunie la un

pionatului republican după 5 etape:
1. Dinamo Buc. 4 4 0 0 45: 3
2. Steaua Buc. 4 4 0 0 35: 5
3. Rapid Buc. 6 4 0 2 24:16
4. Crișul Oradea 4 3 0 1 15:14
5. Ind. linii Timiș. 2 1 1 0 10: 7
6. Progresul Buc. 4 1 0 3 5:33
7. Politehnica Cluj 3 0 1 2 8:15
8. I.C. Arad 2 0 0 2 3:11
9. Mureșul Tg. Mureș 4 0 0 4 8:28

10. Voința Cluj 3 0 0 3 2:23

Si 
de

sol
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. Chim. Suceava 
Locomotiva

SALONTA—
Joc specific 

roșie ratează 
dar cei care 
oaspeții prin

Chimia Sucea- 
Vietoria

SIGHETUL MARMAȚIEI 
Forestiera a imprimat jocu- 

ritm viu, dar ... victoria a 
formației din Reghin. Au 
Tuzson (nuin. 13 din pe-

Textila Buhuși — 
i, Chimia Orașul Gh. 
j — Foresta Fălticeni, 
uțî — Unirea Negrești.

METALOSPORT GALAȚI — FORESTA 
ÎXLTICENI (6—0). Meciul a fost la discreția 

gazdelor care, în ciuda terenului greu, au 
ealizat un joc foarte frumos. Au înscris: 
aralambie (min. 13 și 72), Moroianu (min. 28), 

lamza (min. 49), Arghir (min. 58) și Apostol 
min. 87). în min. 80 arbitrul N. Stavru (care 
rebuie spus că a condus cu competentă; l-a 
liminat pe Nedelcu (Foresta) pentru proteste 
a deciziile sale. (V. Șteîănescu-coresp.).

MINOBRAD V. DORNEI — CHIMIA SU- 
EAVA (0—1). Localnicii au luptat mult dar 

ără folos, deoarece înaintașii au ratat o serie 
e ocazii clare. Chimia, mai precisă în acțiuni, 
înscris golul victoriei prin Nicula (min. 48). 

P. Spac-coresp.).
UNIREA NEGREȘTI — VICTORIA ROMAN 

0—6). Unirea a jucat fără patru titulari, în- 
ocuiti de juniori. Victoria, prezentînd o îna- 
ntare în deosebită vervă, a înscris cele șase 
uncte prin Tr. Popescu (3), Dembrovschi (2 
i Socotischi (1). în min. 51 Unirea a ratat 
n 11 m. (I. Păuleț-coresp.).
TEXTILA BUHUȘI — METALUL RĂDĂUȚI 

3—0). Partidă spectaculoasă, mai cu seamă in 
epriza a doua cînd s-a șutat mult ia ambele 
orb. Au marcat : Raic (min. 9), Giosanu 
min. 73) și Tănase (min. 77). A arbitrat bine

. Vasiiiu din Ploiești. (L Vieru-coresp.).
LOCOMOTIVA IAȘI — PETROLUL MOI- 
EȘTI (1—0). Nervozitatea i-a împiedica: pe 

Ț să cîștlge mai detașat De altfel, in- 
ga partidă a purtat amprenta nervozității 

arbitrul V. Pădureanu din București (care 
condus bine), a fost obligat să intervină 

eseori pentru a-i tempera pe jucători. Unicul 
ol a fost realizat de Comănescu în min. 60.

. Diaconescu-coresp. reg.).
FLAMURA ROȘIE TECUCI — CHINfiA 
RAȘUL GH. GHEORGHIU DEJ (2—0>. Te- 

ucenii au marcat prin Buruiană (min. 17) și 
ujor (min. 90). A arbitrat bine M. Moraru 
in Ploiești. Oaspeții au avut o atitudine 
esportivă în min. 90, cînd l-au lovit pe ar- 
itru. (C. Filiță-coresp.).
FRUCTEXPORT FOCȘANI — RAPID MIZIL. 
uminică s-au jucat din această partidă 45 
inute, jocul fiind întrerupt la scorul de 2—1 

entru focșeneni din cauza unei 
ale. (A. Axente-coresp.).

CLASAMENT

FI. r Tecuci
Moinești 

xtila Buhuși 
ruetexport

Focșani 
Minobrad V. D. 
Met. Rădăuți 
Vie. Roman 
Metalosport Gl. 
Rapid Mizil 
Foresta Fălt.
Chim. Orașul Gh.
Gheorghiu-bej 23 
Unirea Negrești 23

tapa VIITOARE :
— Fructexport Focșani, _______

man — Flamura roșie Tecuci, Ra- 
Metalosport Galati, Pe- 

I.ul JVIoinești — Minobrad V. Dor- 
Lo comuti va 
Gheorghiu- 

Metalul Râ-

SERIA VEST SERIA SUD
• PROGRESUL STREHAIA — METALUL TR. SE- 
VERIN (0—ly Joc de slabă factură tehnică. Uni
cul gol a fost înscris de Jimboreanu (min. 74). 
(Gh. Dobreanu-coresn.).

VICTORIA TG. JIU — METALUL HUNEDOARA 
(1—2). Echipa locală nu a putut face față unui 
adversar masiv, care a jucat bine. Golurile au 
fost realizate de Se cheli (min. 24) și Dobîndă (min. 
90) pentru Metalul, respectiv Dașcu (min. 39). A 
arbitrat bine C. Manușaride-București. (P. Cristea- 
coreso.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — MINERUL 
DEVA (3—0). Victorie meritată a formației gazdă 
care, în afară de golurile înscrise de Resciuc (min. 
28), Lovin (min. 49) și Nicu (min. €?}. a mai avut 
două bare și alte numeroase ocazii ratate. Foarte 
bun arbitrajul prestat de Mircea Cîțu-București- 
(Șt. Gurgui-coresp.).

VICTORIA CĂLAN — MUSCELUL CTMPULUNG 
(5—0). într-o vervă deosebiră fotba-ișiii de la Vic
toria au reușit cea mai bună partidă din acest 
retur. Au înscris : Lascău (min. 3), Mita (min. 
și 84y. Savane?a (min. 24} șâ Bizci (min. 34). 
condus foarte bine A. Rădulescu-BucureștL 
Tuza-coresn.).

PROGRESUL CORABIA — ELECTROMOTOR 
lOȘOARA (4—i). 
fructificat nums

19
A 

(A-

TT-
Joc ia discreția gazdelor care au 

ii patru dîn numeroasrie ocazii 
avute. Ceae 5 goluri au fost realizate de Bulîcâ 
(min. 17 și 77). Șarpe (min. 59) și Aghiu (min. 89) 
pentru Progresul, Murărașu (min- 52) pentru Btt- 
tromotor. Corect arbitrajul prestat de G. Ghemin- 
gean-București. (C. Faîp-eoresp.)-

C.FJL TIMIȘOARA — C_F_R. CARANSEBEȘ 
Formația timișoreană a obținut o victorie 

la scor, dar — după cum se spune fia. lumea f06- 
baliștîZor — muncită într-adevăr, oaspeți; — în 
frunte cu portarul Udrea — au cai multă
ardoare pentru un rezultat di mai bun. Punctele

BTAPA VIITOARE : Muscelul 
greșul Corabia. Metalul Hunedoara 
tere Craiova, Minerul Anina — Metalul Tr. Seve
rin, Minerul Deva — C.F.R. Timișoara, Victoria 
Ca lan — Victoria Tg. Jiu, Electromotor Timișoara 
— Progresul Strehaia, C.F.R. Caransebeș 
joacă.

au fost înscrise de Panici (min. 2® din 11 m), se-
c^eanu (min. 70 șl 84). De notat d în min. se
Panici a ratat un penaltL A amitrat corect L
Szucs-Oradea.. (P. Arcan-coresp. reg.)

CLASAMENT
1. C.F.R- Timișoara 23 16 4 3 65—26 36
2. Victoria Tg. Jiu 23 11 7 5 42—19 29
3. Metalul Hunedoara 23 13 2 8 56—21 ■
4. Electroputere Craiova 2* 12 3 8 51—25 27
5. Metalul Tr. Severin 23 11 2 18 31—31 24
6- Minerul Deva 22 19 3 9 31—27 23
7. Minerul Anina 23 8 7 8 22—23 23
8. Progresul Strehaia 23 18 3 10 29—54 23
9. Muscelul Cîmpulung n 9 3 11 27—35 21

19. Progresul Corabia 23 3 5 10 26—31 21
11. Victoria Călan a 7 5 11 2^—31 19
12. C.F.R. Caransebeș 22 8 3 11 24—34 19
13. Electromotor Timișoara *3 7 4 12 37—42 18
14. Minerul Cîmpulung n 2 5 16 8—55 9

Cîmpulung — Pro-
Electropu-

ploi toren-

NORD

din meciul Flacăra 
Foto : N. Tokacek

prestat un joc bum 
dominat gazdele apoi

Momente de tensiune la poarta oaspeților. Fază 
roșie București — Rulmentul Brașov

FAIANȚA SIGHIȘOARA—A. S. 
IUD (1—2). In min. 8 Faianța 
eschide scorul prin Bîrsan; 8 mi
nte mai tîrziu survine egalarea 
rin Pali; în sfîrșit. golul victoriei
aspeților îl înscrie (min. 30) Tiu- 

(C. Moldovan-coresp.).

ĂTMÂREANA — SODA OCNA 
UREȘ (3—2). Joc foarte dispu- 
t în care Sătmăreana a depus mari 
forturi ca să cîștige. De altfel e- 
hipa locală a fost condusă de două 
ri. Au marcat: Gavrilă (min. 11 din 
nalti și min. 75), Tîrțău (min. 

4) pentru Sătmăreana, respectiv 
lîșu (min. 3) și Crișan (min. 19). 
Z. Covaci-coresp.).

MINERUL BIHOR — GLORIA 
ISTRIȚA (2—0). In prima parte 
jocului minerii au avut inițiativa 
au deschis scorul în min. 20 

rin Petrică. După pauză partida s-a 
diilibrat, dar tot gazdele au fost 
celea care au marcat (Andrieș, 
in. 48). (M. Domițian-coresp.).
OLIMPIA ORADEA — MINERUL

BAIA SPRIE (2—0). Olimpia a fost 
tot timpul în atac, iar Minerul a con
traatacat periculos. Au marcat: David 
(min. 2) și Sacaci I (min. 87 din 
11 m). (Ț. Ghișa - coresp. reg.).

STEAUA ROȘIE 
UNIREA DEJ (1—1). 
de campionat. Steaua 
un penalii în min. 21, 
marchează primii sînt 
Neagu (min. 32). Egalarea a adus-o 
Baghi (min. 55). In linal Steaua 
roșie are o puternică revenire dar 
nu mai poate schimba rezultatul. 
(Gh. Coțrim-coresp.).

PROGRESUL REGHIN — FORES
TIERA 
(2-1). 
lui un 
revenit 
marcat: 
nalti) și Cobulneț (min. 65) pen
tru Progresul, respectiv Macoveî 
(min. 30). (L. Maior - coresp).

METALUL ■ COPȘA MICA — 
CHIMICA TÎRNĂVENI (1—0). Am-

AZI LA GALAȚI, UN MECI 
SIDERURGISTUL —STEAUA
LĂȚI, 7 (prin telefon). După 

ele gălățenilor, bătrînul port du- 
n-a mai cunoscut de multă 

e o asemenea animație înaintea 
partide de fotbal. Peste tot 
discuțiilor este jocul Siderur- 

1 — Steaua. O victorie în fața 
i ar ridica Siderurgistul de pe 

14 pe 12, acolo unde începe—

zona salvată. După ritmul vînzărilor 
de bilete organizatorii anunță record 
absolut de spectatori pe frumosul 
stadion „Dunărea".

Iată formația probabilă a Siderur- 
gistului : Florea — Pal, Voicu, Cos- 
tache (Dima), Valcan — Ioniță, Adam 
— S. Bretan, M. Voinea, Neagn, 
Stătescu.

ELECTRICA CONSTANȚA — TEHNOMETAL 
BUCUREȘTI (3—0). Un med în care gazdele 
au deminat mai mult, concretizîndu-și supe
rioritatea prin golurile marcate de Datcu (min. 
34), Zăbun (min. 18), Șeitan (min. 88). Pentru 
injurii aduse conducătorului de joc, Mehe- 
dinteanu (Tehnometal) a fost eliminat în min. 
81. Slab arbitrajul lui Ovidiu Turcita — 
Galați. (P. Enache- coresp. L

ELECTRICA FIENI — MARINA MAN GALLA. 
(3—0). Joc frumos în ciuda terenului desfundat. 
Electrica a atacat mai periculos. Au marcat: 
Dumitrache (min. 10 și 60 si Chirită (min. 30L 
A arbitrat bine R. Buzdun — București. (E. 
Dumitrescu-coresr».).

S.N. OLTENIȚA — METROM BRAȘOV 
(2—1). Meci dirz disputat, pe un teren îmbibat 
cu apă. Metrom, cu o apărare greoaie, a făcut 
cu greu față jocului. Au marcat: Eftimescu 
,'min. 3) și Cucu (min. 27), respectiv Aescht 
mm. 50). Bun arbitrajul lui E. Popa — Brăila. 

(XL Voicu-cor*
DUNĂREA GIURGIU — I.M.U. MEDGIDLA 

(0—0). Oaspeții s-au prezentat mai bine, dar 
n-an reușit să fructifice nici una din nume
roasele ocazii pe care și le-au creat A condus 
satisfăcător V. Paladescu — Galați. (Tr. Bar- 
bălată-coresp.).

FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI — RUL
MENTUL BRAȘOV (2—1).. Bucureștenii au ob
ținut o victorie meritată, dominînd majoritatea 
timpului. An înscris : Ion Constantin (min. 40) 
și Cuconea (min. 62) pentru gazde și Cheres- 
teș fi (min. 75) pentru oaspeți. A arbitrat 
foarte bine Zaharia Drăghici — Constanța. 
(N. Tokacek - coresp.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ — PORTUL CON
STANȚA (3—1). Meci specific de cam
pionat cîștigat pe merit de Chimia. Au 
înscris: Dumitrescu (min. 2), Feher (min. 77 
din 11 m) și Ciupa (min. 83) pentru Chimia, 
respectiv Manea (min. 21). A arbitrat bine 
I. Chilibar — Pitești. (V. Lazăr-coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — OLTUL SF. 
GHEORGHE. Gazdele au atacat tot timpul fără 
însă să fructifice. In min. 86, la o lază con
struită de jucătorii de la Tractorul, mijlocașul 
Ciripol, infiltrat în atac, introduce mingea cu 
capul în plasă. Arbitrul nu acordă gol și dic
tează, just, fault la portar, comis de un atacant 

brașovean. Jucătorii de la Tracto
rul îl bruschează pe arbitru, cerînd 
acordarea golului. Un civil — 
identificat după meci în persoana 
jucătorului Roșea de la Tractorul 
— pătrunde pe teren și-l lovește 
pe arbitrul G. Prelici. Și... stu
poare : arbitrul schimbă decizia, 
acordînd golul. De data aceasta 
încep să parlamenteze jucătorii 
echipei oaspe care reluză 
reia jocul.

mârcâ'

să mai

bele echipe au 
La început an 
inițiativa a trecut de partea oaspe
ților care au ratat trei mari ocazii 
de gol. Unicul punct a fost înscris 
în min. 82 de Mureșan. Satisfăcător 
arbitrajul lui N. Lazăr-Petroșeni. 
(M. Faliciu-eoresp.).

CLASAMENT

ETAPA VIITOARE : Unirea Dej 
Progresul Reghin, Gloria Bistrița 
Metalul Copșa Mică, Minerul — 
Sprie

1. Unirea Dej 23 11 5 7 35—31 27
2. Steaua roșie

Salonta 23 10 7 6 34—32 27
3. Prog. Reghin 23 11 4 8 42—37 26
4. Min. Bihor 23 10 5 8 42—33 25
5. Met. Copșa M. 23 11 2 10 36—26 24
6, Soda Ocna M. 23 9 6 8 37—28 24
7. Sătmăreana 23 9 5 9 32—33 23
8. Min. Baia S. 23 8 7 8 33—36 23
9. Olimp. Oradea 23 8 6 9 34—30 22

10. Chimica
'Urnăvenî 23 8 6 9 21—21 22

11. A.S. Aiud 23 6 10 7 29—32 22
12. Faianța Sighiș. 23 9 3 11 28—37 21
13. Gloria Bistrița 23 8 4 11 30—36 20
14. Forestiera Sighetul

Marmației 23 8 0 15 27—48 16

Baia 
Steaua roșie Salonta, Chi

mica Tîrnăveni — Sătmăreana, Soda 
Ocna Mureș — Olimpia Oradea, A.S. 
Aiud — Minerul Bihor. Forestiera 
Sighetul Marmației — Faianța Sighi
șoara.

PASIONANT:
STEAUA A PLECAT

IERI DIMINEAȚĂ

După meciul cu Rapid, fotbaliștii 
de la Steaua au făcut luni dimineață 
un ușor antrenament în vederea 
partidei restantă pe care o vor sus
ține azi la Galați. Echipa bucureș- 
teană a plecat ieri dimineață spre 
orașul meciului, deplasînd lotul obiș
nuit. Iată formația probabilă: Suciu 
— Petescu (Chiru), Jenei, D. Nicolae, 
Sătmăreanu — Raksi, D. Popescu — 
Creiniceanu, Constantin, FI. Voinea, 
S. Avram.
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ÎNSEMNĂRI
w

Hăl- 
stea

• După multă vreme, 
măgeanu este obligat să 
pe banca rezervelor. Desigur, 
absenta Iul Hăltnăgeanu — cei 
mai echilibrat dintre apărători- 
Stelei — cîntărește greu în e- 
conomia de forțe a dispozitivu
lui defensiv al echipei bucu- 
reștene. Cît va dura această 
absentă ? Iată întrebarea pe 
care am adresat-o dr. N. Stă- 
cescu, .vrăjitorul* foștilor 
campioni, și iată răspunsul pri
mit :

„Bujor (Hălmăgeanu) s-a ac
cidentat într-un mod stupid. 
Intr-o extensie forțată, pentru 
recuperarea unui balon „neln- 
teresant*, fibra musculară a 
cedat și s-a produs o ruptură. 
Personal, cred că antrenorii îl 
vor avea pe acest excelent fun
daș al nostru în maximum zece 
zile*. (Declarația ■ a lost tăcută 
în 3 iunie n.r.).

• Traian Ionescu: „Echipa 
noastră se găsește in plin pro
ces de regăsire a propriei sale 
personalități. Sint maț mult de- 
cit mulfumit de felul cum a e- 
voluat tînărul Grozea în jocul 
cu Știința Craiova".

studenților 
a acționat 
contraatac, 

au jucat ca 
A-
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CLASAMENT

1. Metrom Br. 23 13 6 4 38—18 32
2. Tractorul Br. 22 10 7 5 39—22 27
3. Chim. Făgăraș
4. LM.U.

23 12 2 9 42—38 26

Medgidia
5. Dunărea

23 9 7 7 30—25 25
Giurgiu 23 8 8 7 21—21 24

6. Electrica C-ța
7. Tehnometal

23 9 5 9 33—27 23
București 23 8 7 3 34—30 23

8. FI. r. Buc. 23 9 5 9 30—34 23
9. Portul C-ta 23 7 8 8 33—33 22

10. S.N. Oltenița 23 6 11 7 19—30 22
11. Electrica Fieni 23 8 5 19 38—33 21
12. Marina Mang. 24 7 7 9 26—32 21
13. Oltul Sf. Gh. 22 5 7 9 16—29 19
14. Rulmentul Br. 23 4 4 15 28—47 12

ETAPA VIITOARE : S N. Oltenița.
— LM.U. Medgidia, Portul Constanța
— Electrica Fieni. Rulmentul Brașov
— Marina Mangalia. Dunărea Giur-

— Electrica Constanța. Oltul Sf. 
Gheorghe — Flacăra roșie București, 
Tehnometal București — Chimia Fă
găraș, Tractorul Brașov — Metrom 
Brașov.
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• O explicație a lui 0—8 
(0—1), dată de Dumitru Teodo- 
rescu, antrenorul 
craioveni: „Dinamo 
excepțional pe 
Strîmbeanu și Ivan
niște „poeți suprarealiști*, 
venturîndu-se nejustificat în te
renul dinamoviștilor, el au 
creat o „țară a nimănui" în 
care Grozea, O. Popescu și mai 
ales Pîrcălab au acționat cum 
au v; ut, ridiculizîndu-i pe ulti
mii noștri apărători. Lui Papuc 
nu i se poate reproșa nici un 
gol. Nici măcar lui Mihăilescu. 
în faza din care acesta a înscris 
autogolul, acțiunea dinamovistă 
a avut viteza unei rachete cos
mice".

• Pircălab este pentru prima 
oară notdt cu 10, in actualul 
campionat.

• După ce 45 de rrdnute, Tu- 
dorică a fost dominat de tălăn- 
gile oltenilor, în minutul 75 a 
cintat intr-o manieră proprie 
„SILENCE*! („LINIȘTE').

VALENTIN PĂUNESCU
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Luni 13 iunie 1956 închiderea vinzării 
la tragerea premiilor mari „LOTO LL

După cum am mai anunțat trage" 
rea premiilor mari LOTO din 14 
iunie 1966, prezintă p 
AVANTAJE SPORITE DE CÎȘTIG, 
aplicîndu-se 
folosită Ia 
risme.

Valoarea 
este de: 80.000lei, 60.0001 
lei și 20.000 lei. Se mai atri 
mii în bani pentru variante cu numai 
două numere cîștigătoare. In plus, 
cîștigătorii de premii cu două nume
re beneficiază — prin tragere la sorți 
— de 100 premii constînd în 
concedii de odihnă la ^arna (Bul
garia) — în stațiunea „Nisipurile de 
aur" (12 zile) — și în continuare 
efectuarea „Turului Bulgariei' cu au-

ntilor

aceeași formulă tehnică 
tragerile pentru autotu-

premiilor fixe în bani
40.000 

ibuie pre*

tocarul pe itinerarul : Vama — Bur
gas — Stara Zagora — Plovdiv — 
Sofia — Plevna — Russe și reveni
rea la București (5 zile), în total 17 
zile.

Este bine să vă procurați biletele 
din vreme pentru a 
fara acestei importante trageri.

Menționăm că închiderea vînzării, 
se va face irevocabil luni 13 iunie 
iar tragerea va avea loc marți 14 iu* 
nie a.c. Ia București în sala din str. 
Doamnei nr. 2 orele 18.30.

nu rămîne în a-

• Tragerea Pronoexpres de a^ 
va avea loc la Cîmpulung 
Moldovenesc.

Rubrică redactată de Administrația 
de Stat Loto-Pronosport.

L TOO CONCEPII tA VAI
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Campionatul european th: shce
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1. Va reuși Brazilia să clștige pentru a treia oară I

pe terenurile de
2. Care echipă ar putea realiza surpriza campionatului? I turneul internațional de 

de Chile, 
învins formația

al ziarului de 
„Sport-Bel-

echipa Bra- 
prima favo- 

din

„Cupa Jules Rimet"?

N. LUPU
secretar general al

7ț 7 e despart 33 de zile de „marele start". La 11 
V- iulie, pe stadionul Wembley din Londra, se va 

disputa meciul de deschidere a turneului fi
nal al C.M. de fotbal, ediția 1966. In zilele următoare, 
în alte șase orașe britanice — Sheffield, Birmin
gham, Liverpool, Manchester, Middlesbrough și 
Sunderland — întrecerile optimilor de finală vor 
cunoaște activitatea maximă. 16 echipe reprezenta
tive de țări, calificate în dificile întreceri prelimi
nare, vor da primele asalturi pentru cucerirea mult 
rîvnitului trofeu : „Cupa Jules Rimet".

Ca și suporterii echipelor participante, ca și mi
lioanele de iubitori ai sportului din întreaga lume, 
fiecare dintre noi își pune o sumedenie de între
bări legate de evoluția luptei pentru titlul suprem 
în fotbal. Dintre acestea, am ales trei, care ni se 
par de cel mai mare interes:

HELENIO
HERRERA

Cînd e vorba 
rera credem 
țările sint 
norul lui 
Milano, 
această
mai mari 
un creator 
în fotbalul 
necunoscut 
apreciat cu
sau vehement 
Să-i ascultăm 
rile ;

că prezen- 
inutile. Antre- 
Internazionale 

cel care 
echipă 

succese, 
de „școală* 

modern, bi- 
pretutindeni, 

entuziasm 
criticat... 

răspunsu-

și tactica fotbalului?
Trei întrebări pe care le-am adresat unor perso

nalități ale fotbalului din mai multe țări. Specia
liști, teoreticieni, statisticieni, cronicari sportivi, 
antrenori, foști jucători sau actuali echipieri ai 
naționalelor în luptă directă pentru titlu au răs
puns cu amabilitate la ancheta noastră.

Tuturor le mulțumim și pe această cale, dînd 
cuvîntul — în numărul de față — primului eșalon 
de interviuri.

IDa, consider că echipa Braziliei are toate șansele
■ să devină pentru a treia oară campioană mon

dială și, deci, să cîștige definitiv „Cupa Jules Rimet". 
Brazilia este prima pe lista celor 5 echipe pe care le 
consider favorite în această întrecere.

GARRINCHA

finală de
Deci...

Oricît de cu
rios ar părea 
favorita mea 

este echipa Angliei! 
Nu este un act de 
defetism, ci cons
tatarea obiectivă a 
faptului că în cam
pionatul „lor", en
glezii pornesc cu 
prima șansă. Să nu 
uităm " ■ • ■
este 
din 
mai 
geri 
ren .__ ___  ____
câtor, nu ? Bineîn
țeles, noi brazilie
nii am vrea să cîști- 
găm pentru a treia 
oară consecutiv tit
lul mondial șl să 
cucerim definitiv 
trofeul. De data a- 
ceasta, însă, dorin
ța noastră va fi 
extrem de greu de 
realizat.

2 Această întrebare este legată direct de prima. Am
• spus că favoritele mele sînt în număr de cinci. 

Iată-le, în ordinea preferințelor : Brazilia, Anglia (aceasta 
are șanse apropiate cu cea dinții), U.R.S.S., Italia 
Spania. Așadar, ultima ar putea furniza o surpriză 
Londra.

3 Desigur, campionatul mondial va aduce noutăți
• teresante. Se va da o luptă strînsă între echipele 

care practică dispunerea jucătorilor pe teren — acum 
devenită clasică — în 4—2—4 și cele care adoptă 
sistemul cu jucătorul „libero". Ultimul este siste

mul pe care l-am aplicat la 
Inter, imitat apoi de foarte 
mulți. Cine va cîștiga din 
această confruntare de sis
teme își va impune punctul 
de vedere întregii lumi fot
balistice. Iată de ce consi
der întrecerea din Anglia 
ca deosebit de importantă 
pentru dezvoltarea tehnicii 
și tacticii fotbalului.

nu uitați că în Ar
gentina și în Uru
guay se joacă un 
fotbal bun. ln 1950 
am avut ocazia să 
ne convingem de 
forța Uruguayenilor, 
care ne-au învins 
pe teren propriu în 
acea 
uitat.

Și 
la

in-

LIUBOMIR
LOVRICI

nume cunoscut în 
fotbalul iugoslav și în 
cel internațional. In mai 
1939 debuta pe postul de 
portar al naționalei iu
goslave, in meciul cu e- 
echipa Angliei : 2—1. A 
jucat de 18 ori în re
prezentativa țării. Mai 
târziu, a activat ca pre
ședinte al comisiei de 
selecție. Actualmente,
Liubomir Lovrici este re
dactor șef 
specialitate 
grad**.

Consider 
ziliei ca 
rită a întrecerilor1.

Anglia. Pentru acest pronos
tic pledează calitatea echipei, 
și foarte serioasa ei pregătire. 2 Dat fiind slabele sale 

rezultate din trecutele 
H ediții ale G. M. o vic

torie a echipei Angliei ar pu
tea fi considerată ca o sur
priză. Ea nu este exclusă a- 
cum, cînd englezii joacă pe 
teren propriu. De asemenea,,, 
consider cîștigătoare posibile, 
echipele Italiei și U.R.S.S.

3 Nu cred că vom asista 
la inovații în tactică, 

fl deoarece ele au lipsit 
în jocurile susținute în ajun 
de campionat de către viitoa
rele protagoniste. In principal 
vor fi folosite sistemele de 
joc „la modă“ — 4-2-4 și 
4-3-3 — cu accentul pus
pe defensivă, urmînd precep
tele lui Herrera. In pofida a- 
cestui fapt, eu îmi exprim 
speranța că în Anglia vom 
vedea un fotbal frumos.

I 
I
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că Anglia 
singura echipă 
lume cu cele 
puține înfrîn- 
suferite pe te- 
propriu. Edifi-

Cine n-a auzit de acest „spiriduș” al balonului 
rotund ? Viteză derutantă, dribling irezistibil, șut 
necruțător — iată numai cîteva din calitățile lui 
Garrincha, can nu întâmplător a îmbrăcat de 
două ori tricoul de campion mondial, împreună 
cu coechipierii săi din naționala Braziliei.

2 Mulți vor
besc despre 

" șansele noas
tre, ale brazilieni
lor, dar puțini iau 
în ’ considerare și 
posibilitățile celor
lalte echipe sud-a- 
mericane. Ei bine,

3 Cu 3—9 
în urmă, 
am inițiat sis

temul 4—2—4. Acum, 
antrenorul nostru 
Vincente Feola, cel 
care pregătește e- 
chipa Braziliei pen
tru C.M., are alte 
planuri. Firește, nu 
am voie să le des
tăinui... Dar pot să 
vă spun că „beto
nul” — care nu este 
o invenție a noas
tră... — va fi per
forat ! De altfel, 
probabil că ?i alți 
antrenori pregătesc 
tactici 1 ‘ -- - --

depășirea 
loru din 
Ceea ce
decît să bucure 
toți iubitorii fotba
lului.

noi pentru 
i „zi dur i-

apărare. 
nu poate

pe

BILLY WRIGHT
Este posesorul unui record deosebit: 105 selecționări 

naționala Angliei — de 80 de ori căpitanul ei. Fostul „stâlp 
insulare, Wright antrenează acum echipa Arse- 

din cei mai apreciați specialiști ai fotbalului
al apărării’ 
aal și este unul 
englez.

cred... Victo- 
poate scăpa...

După o sulă de talere, 
Bogdan Marinescu

LAIITI, V (prin telefon). Marți 1 
continuat în orașul finlandez Lahti cam
pionatul european de skeet (talere arun 
cate din turn). Sportivii noștri s-au cont 
portat astăzi foarte bine, în special Bog 
dan Marinescu și Gheorghe Sencovici 
în momentul cînd transmit se trage ul 
tima serie de 25 de talere din cele 71 
programate. După tragerea a 100 de ta 
iere situația în clasament se prezintă ast 
fel: Bogdan Marinescu, Supvi (R.F.G.) 
Timari (Finlanda) și Kondratie 
(U.R.S.S.) — 97 talere doborîte, Gh 
Sencovici, Polianski (U.R.S.S.) și Chio 
no (Italia) ■— 96, Tsuranov (U.R.S.S. 
și Loțev (U.R.S.S.) — 95. Ceilalți do 
trăgători români, D. Danciu și I. Al 
bescu sc găsesc printre primii 25, ci 
cîte 89 talere doborîte. Pe echipe situa 
ția se prezintă astfel: 1. U.R.S.S. 385 1 
2. România 371 t., 3. Franța 307 t., 4 
Finlanda 365 L, 5. Polonia 365 t. 
Suedia 364 t.

4 Nu! Nu 
ria nu ne
Avem toate atuurile in 

mină: avantajul terenului, joc 
de calitate, tradiție. Și să nu 
uităm că in 103 ani de fotbal 
organizat am pierdut pe teren 
propriu numai de 4 ori. Acum 
nu vom pierde nici în fala 
Braziliei, principala noastră 
adversară.

IGOR NETTO

poată împlini, la Londra, acest

An,j de-a rmdul, a 
fost „dirijorul** re
prezentativei UIISS 

și al echipei cam
pioane unionale 
Spartak — Mosco
va. De la Netto 
plecau mingile pen
tru atacuri deci
sive, de Netto se 
opreau, ca de un 
zid, cele ale adver
sarilor. Azi, maes
trul emerit al spor
tului Igor Netto 
privește ca specta
tor la colegii săi 
de echipă mai ti
neri, care vor lua 
startul în turneul 
final al celui de al 
VlII-lea campionat 
mondial.

Surprize ? Consider că 
in luptă sînt trei mari 
„aulsaideri“ : U.R.S.S., 

R.E. Germană, Italia.

3 Două echipe
duce la acest cam-

1 pionat contribuții deo
sebite pe tărîmul tacticii și 
al sistemelor de joc: Uruguayul 
și Anglia. Ele pregătesc 
scheme noi și interesante, care 
vor pune probleme deosebite 
adversarilor. In special, am 
multă încredere în echipa 
noastră, cu care antrenorul 
Alf Ramsey încearcă un sis
tem cu totul nou, în con
tinuă mișcare — un fotbal 
cu adevărat modern.

1 Nu cred că Brazilia să-și
„vis de aur” : cucerirea definitivă a Cupei. Dacă iau în 
considerare faptul că gazdele au fost totdeauna competi

toare redutabile (vezi edițiile din Suedia și chile'), atunci cu 
atît mai mult Anglia trebuie să stea în calea realizării inten
țiilor braziliene. Și — de ce să nu recunoaștem ? — englezii au 
dreptul la mai mult decît au făcut pină acum în întrecerea su
premă a sportului pe care l-au creat...

2.
dial!

3.
cum
sigur lucruri noi..
fringe „betonul", i w
Iul. După acest campionat mondial, trebuie ca în ’’regulament 
să se ivească noutăți și cred că acestea vor veni mai alee în 
ajutorul atacanțiior, care sînt obligați să lupte cu apărările 
supraaglomerate.

I
I

De Ia ediția 1954, cînd echipa R.F. Germane a cîștigat 
titlul, nimic nu mă mai surprinde... Neverosimil poate, 
dar consider că și la actuala ediție foștii campioni mon- 

pot încurca multe socoteli.
în ceea ce privește tactica fotbalului, Londra reprezintă - 
un important examen. Atacanții vor trebui să demon
streze tot ce pot face în fața unor apărări ermetice, așa 

sînt acestea acum, în sistemele 4—2—4 și 4—3—3. Vor fi de- 
. Dacă tactica nu va fi eficace pentru a în- 
poate că vor veni în ajutor și regulile jocu-

I
I
I

Ancheta realizata de 
RADU VOIA șî 

ION OCHSENFELD

Relatâri primite de la : CESARE TRENTINI - 
Bologna, V. IGNATOVICI - Belgrad, I. DARAH- 
SVELIDZE - Moscova, AGENȚIA S.I.D. - Dussel
dorf, ROBERT AUDREY - Londra.

I
I
I
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fotbal d

4b Au

în 
ia Santiago de chile, reprezentata 
Mexicului a învins formația spaniol 
Sevilla cu scorul de 3—1 (1—0). In cl 
sanientul competiției conduce sele 
nata Mexicului cu 5 puncte din 
jocuri, urmată de Chile și ShSÎHed u 
ted eu câte 2 puncte fiecare din dou 
jocuri.

PARIS 7 (Agerpres). — Antrenorul r 
prezentativei de fotbal a Franței, He 
Guerin, a desemnat pe cei 23 de jue 
tori care vor intra în stadiul final 
pregătirilor in vederea campionatul 
mondial din Anglia. Lotul cuprind 
printre alții pe : Aubour, Eon (portari 
Artelesa, Eosquier, Budzynski, Chord 
(fundași); Bonnel, Herbin, Mulier, H< 
bet (mijlocași); Baraffe, Blanchet, Co 
bin, Gondet, Hausser (atacanți). ..Li: 
nu este definitivă — a declarat Gueri 
— ea puțind fi completată cu alte el 
mente ce se vor remarca pină la sele 
ționarea oficială, fixată la 3 iulie".

@ Echipa Everton, câștigătoarea 
pei Angliei" la fotbal, a întîlnit ’ 
Istanbul formația Fenerbahce. Meciul 
luat sfîrșit cu scorul de 1—0 pent 
Everton. Unicul gol a fost marcat 
mijlocașul Gabriel, care a transform; 
in minutul 14 o lovitură de la 11 m.

ȘTIRI, REZULTATE
HELSINKI. — Intîlnirea internați 

țională de atletism dintre 
zentativele masculine ale Finland 
și Norvegiei a fost cîștigată de spo 
tivii finlandezi cu 108—104. Iată c 
teva rezultate: 400 m — Buna 
47,4; suliță — Nevala 80,18 
greutate — Yrjodae 18,60 m (no 
record al Finlandei).

LONDRA. — Ciștigînd etapa 
X-a, sovieticul Stanislav Șepel și 
consolidat pozifia de lider in Tur 
ciclist al Angliei. In clasamentul g 
neral Șepel este urmat de Gawlicz 
la 1:13 și de elvețianul Abt la 7:5

NAIROBI. — Recordmanul mondi 
în probele de 3000 și 5000 m, K1 
chonge Keino (Kenia), a evoluat"”? 
cadrul unui concurs atletic desiăși 
rat la Nairobi. El a cîștigat pro 
de 1 milă în 4:02 (nou record 
Africii).

VIENA. — In cadrul turneului 
care îl întreprinde în Austria, 
chipa masculină de handbal S. 
Magdeburg (R.D. Germană) a obțin 
două victorii, Handbaliștii din R. 
Germană au învins cu scorul 
16—9 (9—2) echipa P.S.V. Graz 
cu 24—8 (14—2) selecționata We 
steirmark.

BERLIN. — Turneul Internațion 
de baschet masculin (tineret) de 
Halle (R.D. Germană) s-a închei 
cu victoria 
Flalle, care 
trecut echipa cehoslovacă Slav 
Fraga cu scorul de 48—45 (29—3

formației S.C, Chem 
în meciul decisiv a î

DORTMUND. — După cum s-a m 
anunțat, campionatele mondiale 
gimnastică vor avea loc intre 20— 
septembrie la Dortmund. Pină 
prezent la campionate și-au eonii 
mat participarea 37 de țări.

ROMA. — Etapa a 20-a din Tu 
ciclist al Italiei (Moena—Bellano, 2 
kni) a oferit lui Felice Gimondi pr 
ma victorie, în timpul de 6h 55:1 
Nici o schimbare deosebită în clas 
mentul general, unde Motta condv 
cu 3:46 înaintea lui Ziliolli și 4: 
fată de Anquetil.
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