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Trăgătorii România pc locul II
de

sini mai mari.
Roibescu a

S-ar putea realiza mai mult in pregătirea

preg; a sportiv uor nomi
nalizați au participat profesori 
de educație fizică, antrenori, ac
tiviști sportivi, medici și spor
tivi.

Din regiunea Iași, u 
de 8 sportivi sint luati în e- 
vidență pentru loturile olimpi
ce și republicane.

Primul care a luat cuv intui 
a fost antrenorul Gheorghe 
Teșu, care răspunde de pre
gătirea atletului Viorel Suciu 
(110 mg.). După o scurtă ca
racterizare în care a arătat’ 

anul trecut, pe cînd era

și spor! 
te norme ri. 
in
pe
10,
Pe anul 1 

Iul de
Credem insă 
acestui atlet

Antrenorul
vorbit despre voleibalistele Au
rica Cârmei și Carolina Nan. 
Eia au fost caracterizate ca e- 
lemente bune, care muncesc 
mult, cu elan și plăcere. Ca
rolina Nan a apărut în sport

uși rezultate dintre cele mai 
ne. Ro bescu trebuie să îm- 
■ătățească pregătirea ambe- 
sporlive selecționate. .înăl- 

ea* lor pentru executarea 
it urii de atac și totodată 
ta și detenta necesare pen- 
aceasta.

I”

I ACTUALITATi
• len Tiriac a deinrtat

cu succes la Uertinglmi
Panicipînd b turneul ir

de tenis de la
■ S-uwe ha,i (Anglia),

nflu. El a dispus
DebenhaBi <6—0,

(6—4,

• partidă
Petrosbfi - Spasski:
nstrenijjtă

A 24-a partidă a meeiului 
Petrosian—SpassLi s-a între
rupt h rasaarea 41. Ea eon- 
tinaă azî. Scorul meciului este 
12—11 pentru Petrosian, care 
— după cum se știe — ră- 
ffi'aie în posesia titlului și în 
caz de egalitate.
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Turnul Bctrdosului din masivul 
Hâgh imaș.

Foto : Em. Cristea

La ștrandul Tineretului, an
trenamentul unei grupe de 
copii (11—12 ani) sub con
ducerea antrenorului Mircea

Olaru

european
sheet
la Înălțime!

Măgurele)

de sport a 
avut loc o

Liceului 
intîlnire

ia tria-

campionatul

SĂRBĂTORI ALE TINEREȚII

„Duminici cultural-sportive
TOPRAISAR. — Consiliul 

raional al UCFS Negru Vodă, 
în colaborare cu Comitetul ra
ional al U.T.C, a organizat în 
comuna Topraisar o renșitâ 
„duminică cultura l-sportivă*. 
De mult succes s-au bucurat 
întrecerile tinerilor alleti. Iată 
și cîtiva dintre câștigători : D. 
Trandafir și Marieara Dinu 
(Știința Topraisar) la 100 m ■, 
T. Nedelcu și Maria pielea (Re
colta Topraisar) la 200 m ; M. 
Cioponea (C.A.P. Topraisar) a 
ocupat primul loc la arunca
rea greutății, iar la fete Aaeta 
Neagu (Știința).

Mult aplaudate de cei peste 
500 de spectatori au fost și 
demonstrațiile de scrimă, gim
nastică și box susținute de 
sportivii du-bului Farul Con
stanța. Au mai fost organizate 
și diferite jocuri distractive : 
trasul de parîmă, fuga cu oul 
în lingură, cățăratul pe stîlp 
S.a.

disputat șansele. Printre 
vingători: E. Olteana (Școala 
generală de 8 ani -din Putinei) 
și Alexan&iaa Mircea (Școala 
generală de 8 ani din Islaz) 
la triatlon I, Gb. Ginda (Școala 
generală de 8 ani din Tr. Mă
gurele) și Cecilia Pupa lap te 
(Școala generală de 8 ani din 
cartierul 
Hon n.

în sala 
Unirea a 
de lupte între echipele Chimia 
și Voința Călărași, din cam
pionatul regional.

D. GRUIA-coresp.

E. GFOBGESCU-coresp.

TURMU MĂGURELE. — 
Peste 2 000 de spectatori au 
urmărit într-una din dumini
cile trecute un frumos pro
gram de întreceri sportive. Di
mineața, de la ora 8, pe sta
dionul Chimia au avut loc în
trecerile .campionatelor repu
blicane școlare de atletism — 
faza raională — la .care au 
participat elevi de la Liceul 
Unirea, Centrul școlar agricol 
și de la Grupul școlar petrol- 
chimie. Cei mai bine pregătiți 
au fost elevii Centrului școlar 
agricol, îndrumați de profeso
rul N. Fina. Ei au cucerit de 
altfel locul I la 15 probe.

în continuare, tot pe stadio
nul Chimia, s-au întrecut 242 
de elevi la -etapa raională a 
Spartachiadei pionierilor și 
școlarilor. Pionierii au fost 
aplaudați la „scenă deschisă", 
pentru dîrzenia cu care șl-au

WWW

Ieri, în mica lo
calitate finlandeză 
Lahti, a taat sfîr- 
șit campionatul 
european de sheet 
(talere aruncate 
din turn). Ea a- 
ceastă importantă 
competiție, repre
zentativa Româ
niei formată din 
Bogdan Marines
cu, Gheorghe Șen- 
covici, Ion Albes
cu și Dumitru 
Danciu s-a clasat 
pe locul II în pro
ba de 150 talere 
pe echipe. Cei pa
tru sportivi ro
mâni au întrecut 
o serie de forma
ții ale unor țâri 
unde lirei cu arma 
de vînătoare are 

veche tradiție.

® înaintea ultimei stajia

a Turului Italiei

Bogdan Marinescu, Cheorghe Sencorici 
mitru Vanciu si Ion Albescu. componen 

echipei României de sheet

(Cititi în pagina 
4-a amănunte 

de la întreceri).

Italianul Sandrelli a câști
gat penultima etapă a Turu
lui ciclist al Italiei (Beluno 
— Vittorio Veneto). parcur
gând cei 581 km în 4h 44:15. 
Înaintea ultisjei etape, care 
se încheie azi ia Triest. con
tinuă să conducă ’Motta (Ita
lia) .urmai oe ZiIlioHi ȚltaSa), 
la 3^»4. Anouetii (Franța) ia 
4x31, Jimenez (Spania) la 5:44 
și Gimondi ritaliaț Ia 6:47.

® Caiaciștiși canuiști români | 
la „Regata Stockholm" |

Azi a plecat spre Stock | 
holm un lot de caiaciști și ■ 
canoiști români care vor I 
participa, simbătă și cluHii- ■ 
nică la o importantă regată fl 
internațională. Delegația ’ 
sportivilor noștri cuprinde I 
pe Aurel Veraescu, V. Ni- ’ 
coară, H. Ivanov. A. Sciot | 
nic, A. Igorov, Șt. Pocora, I 
V. -Calabicfov, S. Covalfov « 
și este însoțită de antrenorii I 
emeriti Radu Huțan și N . 
Navas art

I • Canotorii români participă
I

1

Primii pași în tainele sportului cu haltere.! Deocamdată, pentru a se învăța corect mișaările. ti- 
,merii .sțMuXMS ai Hainei îl !W<«i din ginești iluarează -cu haltere ușoare, din lemn. lată-.i în incinta 
stadionului „1 Mai" primind îndrumările antrenorului Alexandru Cristea.

f oto : T. Roibu
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la concursurile de la Praga
feri dimineață a părăsit Ca

pitala. pe calea aerului, un 
grup de canotori din repre
zentativa țârii noastre (alt 
lot urmează să piece azi, iot 
de la -aeroportul Bânease), 
pentru a participa sîmbâtăla 
concursul in terna tionul ^mascu
lin în 4 -('Cehoslovacia, 
■lonia, România și R.:D. 
mană). Schifiștii români 
lua startul și duminică

probele tradiționalei 
tiiii „Regata PragaL 
drnl căreia se anunță 
ticipare mai largă.

corn, pe
in ca- 
o par-

I
(
I
(

Po- 
Ger-
ror 
în

de viteză la lași 1

De mîine pînă duminică, 
terenu-l Voința va găzdui 
(în fiecare zi de la ora 17) 
cosinpetitia masculin-ă de 
baschet dotată cu „Cupa 
Voința". La întreceri,, care 
se desfășoară sistem turneu, 
participă echipele divizio
nare Rapid și Academia Mi
litară, lotul de juniori al 
Capitalei și formația 
Voința, campioană a -ora
șul ui București.

sportivă Siderur- 
d a organizat 
rumos concura 
viteză pe cir- 
desfășurat pe 
înipreuiiîmik 

care 
moto- 

s-a 
asislen- 

cortsuîiiared celoi 
• nu lost declarați 

T. Luca - 70
G Clîicoș -- 125 cmc. 

>oim/Hu — 175 cmrv ?i 
Fii saca ru 250 cmc.

Asociația 
gist ui din la 
duminică un 
motoci ci ist de 
ciut care s-a 
un traseu în 
Circului. Concursul, la 
au participat numeroși 
cicliști din orașul Iași, 
bucurat de o masivă 
Ți. Buj»ă < 
pjiru probe 
îba riigăiofi: 
cmc. 
Al. 
D:

D. DIAOGNF.5IXJ — coresp

I
l
i
I
î
I
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înscrieri și...
Faza pe Capitală a campionatelor republi

cane de seniori, desfășurată pe stadionul Ti
neretului la sîîrșitul săptămînii trecute, a fost 
marcată de nenumărate reprize de ploaie. 
Pista mustind de apă, locul de bătaie la sări
turi mai moale decît cel de aterizare, cercurile 
de beton al căror coeficient de alunecare îi 
transiorma pe aruncători în... patinatori — 
toate au constituit condiții de mare dificul
tate pentru concurenți.

Așa că atieților care au participat la între
ceri li se cuvin, în corpore, cuvinte de laudă, 
indiferent de performantele obținute, 
adăugăm și faptul că s-au înregistrat 
cum arătam ieri — o -----
putem afirma că acest concurs a fost reușit.

Totuși, nu putem lăsa neobservat un aspect 
supărător, care se repetă cam de 
lată despre ce este vorba:

La ședința tehnică dinaintea 
antrenorii delegați ai cluburilor 
comisiei de organizare listele de 
alletilpr a. —..... 
17'2 ternei), lăsa 
toarte disputate

Dar toile de concurs au consemnat doar 211

Dacă
■ așa 

o serie de rezultate bune.

multă vreme.

concursului, 
au prezentat 
înscrieri are 

al căror total. 515 (343 bărbați și 
să se întrevadă întreceri

BOX

participări
participări elective (148 bărbați și 63 femei), 
în locul unei bogate participări a trebuit să 
ne mulțumim, așadar, cu 3 din cei 22 sportivi 
înscriși la disc bărbați, cu 7 din 23 la suliță 
bărbați, 3 din 11 la 800 m temei, 7 din 28 
la 800 m 
din cele 
păcat să 
exemple...

bărbați și cu o singură participantă 
10 înscrise la înălțime temei 1 E 
irosim spațiul și cu alte asemenea

Din cele 314 neprezentări unele sin! desigur 
justificate, datorate unor indisponibilități 
obiective intervenite după ziua înscrierilor. 
Dar covîrșitoarea lor majoritate se datorește 
atieților, pentru ale căror absente nu găsim 
nici o explicație plauzibilă.

Să se li speriat de ploaie ? Ar fi nepermis 
pentru niște sportivi antrenați și căliți Și 
apoi, meteorologii prevăd că toata vara lui 
'66 va fi ploioasă. Asta înseamnă să nu mai 
facem de loc atletism?

Sau poate atretii in chestiune au considera! 
competiția prea modestă fată de valoarea iot ?

I

Jocuri frumoase în „Cupa 
tînărului baschetbalist"

Reuniuni amicale,

• Sala de sport a Liceului nr. I din 
;Sf. Gheorghe a găzduit — timp de două 
zile — întrecerile etapei de zonă a 
competiției dotate cu „Cupa tînărului 
baschetbalist® Meciurile au avut o des
fășurare interesantă și au scos în evi
dentă buna pregătire a majorității eclii- 
peloi. S-au remarcat îndeosebi echi
pe)' Ș.S.E. Brașov care au cucerit pri
mul loc atît la băieți (antrenor Gh. 
jRoșU). 
itoșii ).
.£:s.E. 
ghe; 

.St. 
?(GT1

■organizată 
participat 
fete.
„Cupei 
de un
samente:
Orăștie (antrenor Ălex. Tatu), 2. Ș.S.E

3. Școala pedagogică Deva ;
I. Liceul din Brad (antrenor 

Bucătiiră), 2. Ș.S.E. Deva, 3. 
din Hunedoara. In mod deosebit

remarcat 
Brașov 

atît la 
cîl și la lele (antrenoare Elena 
lală și clasamentele: băieți: 1. 

Brașov, 2. Progresul Sf. Glieor- 
fete I. Ș.Ș.E.' Brașov, 2. Făclia 
Gheorghe, 3. Negoiu) Făgăraș.

BI! IOT A-coresp.).
I,a prima competiție pentru copii 

în regiunea Hunedoara au 
7 echipe de băieți și 5 de 

Întrecerile, disputate în cadrul 
linărului baschetbalist®, au fost 

nivel tehnic destul dc bun. Cla- 
fele: 1. Liceul „Aurel V laicu®

Deva, 
,băieți : 
fDoru 
1. ivelii
s-au evidențiat Adrian Crișan (Brad) și 
lucia Undea (Orăștie). Din păcate, 
.competiția nu s-a bucurat de o organi- 
izure bună. Deoarece conducerea școlii 
pedagogice din Deva a organizat în 
tsala de spori o masă comună pentru 
absolvenți, meciurile de baschet s-au 
desfășurat în aer liber, pe o vreme ne
favorabilă.

(Urmare din pag. 1)

Despre doi scrimeri selecționabili 
>a vorbit antrenorul Nicolae 
riei: „îmi pun mari speranțe în 
Irimiciuc, nabrer cu posibilități 
moașe, 
din cei 
■nostru.
■ atenție 
preună 
tea de

In loturile reprezentative de fotbal, 
au fost chemați Mircea Constantines- 
cu Aurel Cuperman, Mircea Lupu- 
lescu, Mircea Ștefănescu, Augustin 

• Deleanu și Incze IV. „In secția de 
fotbal a C.S.M.S. se muncește bine, 
cu intensitate ridicată, a spus antre
norul Augustin Botescu. Ne propu
nem ca în viitor și alți fotbaliști din 
secția noastră sg ajungă în loturile 
reprezentative".

O întrebare însă : cum explică an
trenorul Botescu fluctuațiile de for
mă ale echipei, rezultatele contra
dictorii ? 0—6 cu Siderurgistul, ul
tima clasată, 2—0 cu Steaua, 0—2 
cu Rapid și 0—0 cu Crișul ?

In continuare a luat cuvîntul dr. 
R. Lazăr, șeful cabinetului regional me- 
dico-sportiv. El a arătat că deși me
dicina merge astăzi mină în mînă cu 
sportul de performanță, la Iași nu 
există încă o legătură permanentă 
între sportivii de performantă și ca
binetul medico-sportiv. Dimpotrivă, 
mulți dintre ei nu au nici măcar fișe 
medicale I ? I Exemple : Dumitru Vor
nicii, Carolina Nan și alții. Să ne 
mai mirăm atunci că la unii sportivi 
apare o oboseală prematură, o uzu
ră a fibrei musculare etc. ? Singu
rul exemplu de colaborare medic-

Puf-
Dan 
fru- 

unulcare promite să devină 
mai buni trăgători ai lotului 
De asemenea, lucrez cu mare 
cu Dumitru Vornicii care, îm- 
cu Irimiciuc, reprezintă „car- 
vizită" a secției noastre".

rul exemplu de colaborare 
aatrenor este cel al lui Gh, Teșit,

în țară
MEDGIDIA. — Recent a avut loc 

in localitate întîlnirea amicală dintre 
echipele Cimentul și Metalul Bucu
rești. Mai bine pregătiți, bueureștenii 
au cîștigal partida cu scorul de 7—4. 
lată rezultatele: F. Cuculescu (M) 
b.ab. 3 C. Tirgeri; F. Petcu (C) b.p. 
C. Mugureanii; I. Brihac (M) b.ab. 2. 
Dumitrescu; I. Cristea (M) b.k.o. 3 A. 
Regep; 1. Grăjdeanti (M) b.
~ Nicolae; D. Anghel (C) I

Cristu (C) egal cu '
Doiciu (M) b.ab. 2
Duțu (M) egal cu

T.
Stan ; I. 
leseu; T. 
xim; G. 
zîru.

k.o. 2 
p. Gh.

B. ROBERT-arbitru

SALONTA. — Zilele trecute s-a dis
putat la Salonta o întîlnire amicala 
între formațiile Progresul din locali
tate și Crișul Oradea. Oaspeții au 

obținut o victorie meritată, cu scorul 
de 12—8. Rezultate tehnice: I. Mol
nar (P) b.p. A. Csukardi (C); I. 
Olah (P) pierde prin abandon în re
priza secundă la F. 
Culița (P) b.p. I. 
Kisvardai (P) b.p. 
F. Herdelo (P) b.p. 
I. Cioană (C) b.p.
A. Nuțiu (C) b.p. G. Olah (P); I. 
Variu (C) b.p. F.
Stoica (C) b.p. A. 
Găinaru (C) b.p.

Lucaci (C); G.
Forian (C); E. 

P. Enescu (C); 
M. Ciorba (C) ; 
Ă. Ba lint (P);

Lemcsik (P); 1. 
Olah (P); ."

G. Kigyosi (P).
D.

ILIE GHIȘA-coresp. reg.

5 ,
care în elaborarea planurilor de an
trenament se consultă permanent cu 
medicul sportiv. Ce au de zis ceilalți 
antrenori despre colaborarea aceasta 
absolut necesară ?

Profesorul llie Bortă, vicepreșe
dinte al Consiliului regional UCFS, 
a făcut sinteza celor discutate. El a 
arătat că la Iași s-a muncit mult, că 
au fost obținute unele rezultate 
bune. „Dar, a spus el, există posibi
lități pentru mai bine și mai mult. 
Și acest lucru depinde numai de 
munca antrenorilor și a sportivilor 
care doresc să obțină performanțe 
înalte".

In încheierea lucrărilor a luat cu- 
vîntul tov. Emil Ghibu, vicepreședin
te al Consiliului General al UCFS. 
Vorbitorul a subliniat faptul că una 
dintre sarcinile plenarei din ianuarie 
1965 a Consiliului General al UCFS 
este aceea ca pregătirea componen- 
tilor loturilor republicane să se facă 
în cluburi, în regiuni. Pentru aceas
ta se cere însă din partea consiliilor 
regionale ale UCFS o muncă de în
drumare și control mult mai intensă, 
o urmărire permanentă a activității 
sportivilor și antrenorilor, în strînsă 
colaborare cu medicul sportiv. „Ne 
bucură că Ia Iași s-a discutat despre 
activitatea unor sportivi de valoare 
republicană. Dar trebuie făcute efor
turi pentru mărirea numărului celor 
apți să fie selecționați în loturile 
noastre reprezentative. Munca inten
să, continuă și științifică, îmbinată cu 
pasiune și încredere sînt factori ho
tar îtori in obținerea unor rezultate 
înalte și sperăm că regiunea Iași se 
va număra printre fruntașe în ceea 
ce privește numărul sportivilor 
performanți".

In acest caz respectivii uită o importantă 
prevedere a regulamentului campionatelor. Ne 
simțim datori să le-o reamintim : „Atlelii care 
nu participă la etapele preliminare neavînd 
motive bine Întemeiate (examene, boală, ac
cidente, alte concursuri) nu au dreptul să par
ticipe — chiar dacă au îndeplinit standardul — la 
întrecerile finale ale campionatelor republi
cane'. Ce părere au desșfre^iceastă prevedere 
atlelii fruntași Florentina Stancu, llie Popa, 
Gheorghe Ene și Eugen Simionescu (Steaua), 
Doina Birsan și Silviu Cristescu (Dinamo), 
Toma Voicu și Valeriu Răuț (Rapid), Mana 
Iliuță (I.C.F.) și multi, multi alții, aflați totuși 
pe stadion ca simpli spectatori ? Și încă o ca
tegorie de .absenți" : sportivi despre care se 
știe că lipsesc sigur, fiind angajați în 
concursuri; trecuti 
scrieri.

Să înscrii pentru 
se știe precis că 
să îngreuiezi munca organizatorilor și, în 
ultimă instanță, să produci dereglări în pro
gramul concursului.

Pentru viitor recomandăm celor care au ge
nerat situațiile arătate, fie ei atleți sau antre
nori, să acorde o mai mark atenție problemei 
înscrierilor și mai mult respect organizatori
lor care depun strădanii pentru buna desfă
șurare a concursurilor de atletism.

DIN JOI
ÎN JOI

BCSCnC (IC Al, CLENCH!

totuși pe listele de

concurs atleti despre 
nu vor concura

alte 
în-

care 
înseamnă 

Și.

iunie nu s-a 
___ __________ faza pe orașul 

Iași a „Cupei tînărul baschet
balist* deoarece administrația 
sălii ide sport Voința a în
chis lumina în sală In schimb, 
mai tîrziu au fost admise în 
sală două echipe de volei 
dintre care una era a Voinței. 
(D. DIACONESCU-coresp. re
gional).

In ziua de 4 
putut desfășura

Noutăți in regulamentul 
de clasificare sportivă
aplicarea principiilor tneto- 

moderne de pregătire, în ca- 
specializării timpurii s-a con- 
că, la unele ramuri sportive, 
și copiii pot înregistra per- 

Acesta a

Prin 
dice 
drul 
statal 
chiar 
formanle de înalt nivel, 
fost unul din motivele care a de
terminat introducerea în regulamen
tul de clasificare sportivă (1962— 
1965) din țara noastră, sub titlul

ÎNOT

ADRIAN IONESCU

experimental, a unei noi categorii — 
aceea a copiilor — pentru probele 
de înot. Rezultatele au fost pozi
tive, astfel că experiența cîștigată 
cu acest prilej a fost generalizată 
în noul regulament de clasificare, 
prin introducerea acestei categorii 
la gimnastică și la patinaj.

Iată acum normele care se referă 
la obținerea „categoriei copii’ :

— De ce lor le-ați dat lumină și 
nouă nu ?

— Sînt oamenii noștri. Acum 
v-ați... luminat ?

Arena de popice din comu
na Joseni (raionul C-'heorghieni) 
a fost transformată în cres
cătorie de viței. (După o 
corespondență primită de la 

Berța).

Băieți Fete

13-14 ani 11-12 ani 10 ani 13-14 11-12 10

100 m liber 1:12,0 1:15,0 — 1:20.0 1:25,0
200 m liber 2:40,0 — — 3:10,0 — __
400 m liber — — — 6:30,0 __ __
800 m liber 12:20,0 — — — — -_
100 m bras 1:27,0 1:35,0 — 1:35,0 1:40,0 __
200 m bras 3:09,0 — — 3:25,0 — __
100 m delfin 1:24,0 1:45,0 — 1:40,0 1:50,0 —
100 m spate 1:23,0 1:30,0 — 1:35,0 1:40,0 —
200 m spate 3:10,0 — — 3:30,0 — —
200 m mixt 3:00,0 — — 3:20,0 — —
50 m liber — 35,0 45,0 — 39,0 50,0
50 m bras — 45,0 52,0 — 48,0 58,0
50 m delfin — 45,0 55,0 — 50,0 62,0
50 m spate — 43,0 52,0 — 49,0 58,0

viTHl SUGARI' 
î NfRfTUl BOVIN

— Și după ce batem tineretul 
bovin, ii provocăm pe cei mari I

GIMNASTICĂ: să obțină media 
8,70 (băietei—fete) la individual 
compus intr-un concurs local, re
gional sau republican, unde se con
curează cu 
tru această 
tehnic fixat 
în curs.

PATINAJ : să fi reușit la un con
curs de clasificare de categoria co
pii I sau n, să efectueze 
prevăzute în regulamentul 
patinajului artistic.

In legătură cu această 
din noul regulament de 
sportivă, se impun citeva 

că potrivit Statu- 
pînă la 14 ani nu 
organizației noas- 

nu posedă carnete 
fi trecută clasifi-

exercițiile stabilite pen- 
categorie în programul 
de federație pentru anul

exercițiile 
tehnic al

categorie, 
clasificare 
precizări.

Se știe, de pildă, 
tului UCFS copiii 
pot fi membri ai 
tre și ca atare ei 
în care să poată 
carea sportivă. Pentru aceasta, or
ganul teritorial al UCFS care este 
îndreptățit să acorde clasificarea 
sportivă, pe baza foilor de concurs, 
va elibera copiilor respectivi adeve
rințe cu normele realizate.

îndeplinirea normelor de clasifi
care se poate face numai în. con
cursuri oficiale prevăzute în 
darul secției pe ramură de 
competiții conduse de arbitri 
câți. Vor fi luate în evidență 
zultatele din concursurile la care 
copiii participă alături de juniori, 
dacă regulamentul acestora permite, 
acordîndu-li-se clasificarea în raport 
de performanțele obținute.

Valabilitatea „categoriei copii" se 
întinde pe durata unui an calenda
ristic. Evidența va fi ținută de co
misiile orășenești de specialitate în- 
tr-un registru identic cu al celor
lalte categorii de clasificare. Comi
siile orășenești pe ramură de sport 
vor trebui să acorde toată atenția 
clasificării, ținînd seama de pu
ternicul efect stimulativ pe care 
aceasta îl are pentru copii și chiar 
pentru... părinți.

calen- 
sport, 
califi- 
și re-

prof. CORNEL RĂDUȚ
Secretar general al Federației 

de natație

meciurile 
care tr
ie susț;- 

f otba- 
faul- 

pierd mingea.

Nu o dată la 
de antrenament pe 
niversitatea Cluj 

cu juniorii, unii 
seniori recurg la 
cînd

— Ne preocupă.., ridicarea tine, 
relor talente.



DUPĂ 90 DE MINUTE DRAMATICE

rurgistul—Steaua 2-2 (1-2)
ȚI 8 (prin telefon, de la tri- 
istru). Cei peste 25 000 de 
i care au umplut pînă la re- 
ionul Dunărea au TRĂIT cu 
la gură un meci de un dra- 
rar întîlnit, „ceva ce n-a vă- 
ițitil“, după cum se exprima 
in spectator epuizat de 90 de 
de intense emoții. Rînd pe 
eranța. decepția, desnădejdea 
ou speranța au făcut să bată 
gălățenilor în ritmurile cele 
rite, pulsul meciului fiind ex- 
ir.
irimele minute tribunele tri- 
i secunda 180 Stătescu șutează 
0 m, Suciu plonjează tardiv, 
frece pe lingă mîinile lui, se 
ie bara laterală și ricoșează 
: 1—0. în min. 10 S. Bretan 

ză pe extremă, centrează, dar 
s desprinde ca un resort și 
balonul. în același minut — 

Voinea pe lîngă poarta 
lo azele se succed cu o ra- 
uluitoare de la o poartă 
min. 12 

n scapă pe 
oinea care

și... 1 — 1. 
de tușă C. 
klicat steagul indicînd 

ofsaid, dar arbitrul 
rilă Pop — Brașov,

1—2. Repriza ia sfîrșit în 
dominare a echipei bucureș-

doua parte a meciului jocul

la 
egalează Steaua : 
extremă, centrează 
reia din apropiere 
(La această 
Mihăilescu

fază
— Bra-
— pro- 
de cen- 
aflat în

KfîCUL RAPIDIST"
11 de fotbal pentru copii și 
al clubului Rapid București 
ază și în acest an o compe- 
tervafă echipelor de copii, 
L „CUPA MICUL RAPIDIST*. 
Ită competiție se pot prezenta 
He T ”
etc.

imediata apropiere a schimbului de 
mingi acordă gol). în min. 16 S. 
Avram șutează în poarta goală, dar 
Voicu salvează de pe linia porții. 
Două minute mai tîrziu, un șut al lui 
FI. Voinea întîlnește... piciorul porta
rului gălățean. căzut la pămînt. în 
min. 32 Steaua ridică scorul : Raks: 
șutează de la 20 in în Florea care 
scapă copilărește balonul la FI. Voi
nea și... - - - -
nota de 
tene.

în a 
începe la fel de palpitant, cu un nou 
gol marcat în min. 48 de Siderurgis- 
tul. S. Bretan pătrunde pe lingă Săt- 
măreanu, șutează din unghi dificil, 
mingea se lovește de D. Nicolae și 
ricoșează în poarta : 2—2. După mar
carea lui, echipa gălățeană prinde 
aripi, atacă cu o vigoare extraordi
nară. M. Voinea, Neagu, dar mai 
ales S. Bretan. pătrund în dispoziti
vul de apărare al echipei bucurețtene. 
unde D. Nicolae și— Constantin, ce! 
mai bun jucător de pe teren, «e re
marcă. Primul — printr-o nemaipo
menită vitalitate ; al doilea — prin- 
tr-o rară intuiție 
mingiile ajungînd 
el !... în plină dominare a Sideral 
tului, talentatul Sorin Bretan îl pă
călește a nu știu cita oară pe Sâunâ- 
reanu și este faultat de acesta îs

a jocului, toate 
ca prin minune Ia 

giv-

MARIUS POPESCU

școala proîcsionaia r. S. Rișnov,

campioană a orașului Brașov

blocuri, străzi, cartiere, 
alcătuite din copii năs- 

. 1952, 1953, 1954, 1955,

Irile echipelor se primesc Ia 
Giulești (calea 

;elefon 17.03.01).
e preliminare vor 
>nul Giulești după

Ciulești

avea loc 
următorul

Cupa orașelor reședință de regiuni

[tru echipele formate 
[scuti în anii 1955 și 
Ineri 10 si sîmbătă 11 
Me 8—11' și 16—19 ,- 
[tru echipele formate din 
[scuti în anii 1952, 1953 și 
iercuri 15, joi 16, vineri 17 
tă iunie, între orele 8—11

din 
1956 : 
iunie

Foto: St. Ciolloș
’iile calificate în turneul 
r juca în continuare pentru 
rea echipei ce va primi 
MICUL RAPIDIST".

care se vor evidenția Ia 
acuri vor rămîne în centrul 
il Rapid pentru o pregătire

cu echi- 
micii ju-

I Rapid va premia 
[sportiv echipele și 
lUdentiați.

LA I. E. B. S
hi intîlnirea internațională de 
bMANIA — URUGUAY din 19 
|pe stadionul „23 August”, bile- 
asesc de vinzare la casele spe- 
[ str. Ion Vidu, Pronosport ca
riei nr. 2, agenția C.C.A. bd. 
prghiu-Dej, stadioanele Repu- 
liamo. Giulești, patinoarul „23 
[parcul halelor Obor și la agen- 
[-Pronosport din bd. 1848 nr. 39, 
[viței nr. 121, calea Dudești nr. 
ptroeeni nr. 8 și piața Progresul 
[giului).

[asi case vind și bilete pentru 
| de fotbal T.U.G. — Dinamo 
Kteaua — Steagul roșu Brașov, 
[lie de pe stadionul Republicii. 

| bazinul Floreasca continuă 
| inițiere la înot pentru copii. 
Ila bazin.

în orașul Brașov, pe lingă cele 16 
echipe reprezentative ale școlilor 
generale care și-au disputat întîie- 
tatea separat, la competiția dotată 
cu „Cupa orașelor reședință de re
giuni" au participat 19 selecționate 
ale liceelor și școlilor profesionale 
atît din localitate cit și din orașele 
care aparțin pe linie teritorial-admi- 
nistrativă de orașul Brașov.

Zilele trecute s-a desfășurat ul
timul act al întrecerii celor mari, 
finala pe oraș, între Liceul nr. 4 și 

| a vă documenta cit mai bine 
Ură cu concursul Pronosport 

săptămână, precum și cles- 
lalte importante acțiuni (tra- 
[emiilor mari Loto din 14 iu- 
[darea de autoturisme la con- 
| Pronosport, organizarea u- 
hcurs suplimentar Pronosport 
pmpionatul mondial de fotbal,

ș.a.) vă indicăm să consultați ..PRO
GRAMUL LOTO - PRONOSPORT11— 
nr. 23 din 7 iunie a.c. Printre mate
rialele interesante ale acestui număr 
din publicația sus-amintită, întîlniți și 
pronosticul acordat de maestrul emerit 
al sportului, TITUS OZON, peaitru 

concursul Pronosport nr. 24 de du
minică 12 iunie și pe care-1 redăm

CLASAMENT
1. Petrolul 23 15 5 3 44—17 35
2. Rapid 23 14 2 7 42—24 30
3. C.S.M.S. 23 10 5 8 30—32 25
4. Dinamo Pitești 23 10 4 9 39—35 24
5. Dinamo Buc. 23 8 7 8 37—27 23
6. Știința Cv. 23 8 7 8 20—33 23
7. Steaua 23 6 10 7 31—23 22
8. U.T.A. a 7 8 8 28—34 22
9. Univ. Cluj s 6 10 7 25—32 22

10. Steagul roșu 23 9 3 11 34—29 21
11. Farul 23 8 4 U 24—32 29
12. Politeh. Tim. 23 8 3 12 20—33 19
13. Siderurgistul 23 6 6 11 35—47 13
14. Crișul 23 5 8 ie 23-34 13

bara

careu. Sîntem în min. 81 și arbitru! 
Gavrilă Pop acordă — just — 
penalti. Execută Stătescu. Sta
dionul Dunărea a amuțit pentru o 
clipă, apoi vuiește, dar nu pentru goL 
ci pentru... ratarea Iui Suciu devi
ind miraculos cu mina, peste 
transversală, șutul lui Stătescu.

Meciul se încheie. Spre deosebire de 
finalul primelor 45 de minute, de 
data asta echipa gazdă era in atac. 
Siderurgistul a fost stăp’nâ pe joc in 
această parte a medului, așa ane fu
seseră pînă la pauză jucătorii bura- 
reșteni. Remarcăm excelenta condiție 
fizică a celor două echipe care 
avut de înfruntat un teren 
greu, cu zeci de băltoace.

Arbitrul Gavrilă P»p — Brașov 
condus corect o partidă grea.

SIDERURGISTUL Florea 4
35 Enacbe 3) — Pai 7. V«io 8 (ama. 
75 CestacheK Dinu 6. Valeu 7 
iMLÎțâ 8. Adam 7 — S. Bretan 
Neaga 7, Vninea 7, Suiescn 7.

STEAUA : $»«■ 8 — Petescn 
Jenei 6. D Nicnlae 8, 
— Rakti 7. D PațMsca 8 — Cren 
ceaaa 5. Constantin 5. FL Veinea 8. 
S Avram A 

aa 
foarte

a

S.

acestui sport. Filmul intre- 
orașul Brașov se prezintă

interșccli: Liceul nr. 1 — 
3: 0—0 (calificat Liceul

nr. 5:

Școala profesională a Fabricii de 
scule din Rișnov. Și in jocul finaL 
asemenea partidelor desfășurate in 
cadrul acestei competiții, tineri: elevi 
s-au străduit să ofere spectatorilor
un joc frumos in care elanul tine
resc s-a Împletit cu avansate cunoș
tințe ale 
cerii pe 
astfel:

Etapa
Liceul nr.
nr. 3); Liceul nr- 4 — Liceul
2—1 ; Școala prof, comerț — Școala 
prof C.F.R.: 1—7; Șc. prof. Steagul 
roșu — Șc. prof. Tractorul: 2—1: 
Șc. prof. Hidromecanica — Șc. prof- 
Partizanul roșu: 6—3; Liceul Codlea 
— Șc. prof. Chimie Codlea: 3—1 și

mai jos : I. Petrolul—Dinamo Buc. 
1, X; II. Politehnica—Rapid, 1, 2 . 
III. Crișul—Dinamo Pitești 1; 1\.
Farul—U.T.A. 1; V. Steaua—St. roșu 
1, X; VI. Universitatea—Siderurgistul 
1; VII. CS.MS—Știința Craiova 1, X;
VIII. Progr. Brăila—Fl. Moreni X, 1;
IX. Jiul—Minerul B. Mare 1, X, 2;
X. Arieșul—CSM Reșița 1, X; XI. 
Novara—Lecco 2: XII. Palermo—Man- 
tova 2, 1; XIII. Trani—Genoa 1.

PRONOEXPRES

Prono-
1966 au

La tragerea concursului 
expres nr. 23 din 8 iunie 
fost extrase din urnă următoarele 
numere :

FAZA FINALĂ A CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE JUNIORI

Duminică, 12 iunie, în cadrul fazei 
finale a campionatului republican de 
juniori, se vor disputa următoarele 
partide i

FOCȘANI : C.S.M.S. Iași — Dinamo 
Bacău și Rapid București — Petrolul 
Ploiești; FETEȘTI: Ș.S.E. nr.2. Bucu
rești — Farul Constanța; TURNU 
SEVERIN : Steaua București — Aurul 
Brad și Știința București — U.T. 
Arad ; ARAD : Politehnica Timișoara 
— Crișul Oradea ; AIL'D : Universi
tatea Cluj — Gaz metan Mediaș ; 
BRAȘOV: Chimica Tirnăveni — 
Olimpia Giurgiu.

De remarcat că 
participă și două 
regionale: Aurul 
Giurgiu.

în această etapă 
echipe campioane 
Brad și Olimpia

?5VIRUSUL NICHI“
Apar» periodic. Ond presiunea almost In creștere. începe cu o stare

$ creste crește. crește, precum Aria Calomniei, vizîndu-i mai ales pe cei 
coetartrnati ne— zeflemea.

Ap giuesL pcobabîL că -Nichi* vine de la Emil, iar Emil — de la Dumitriu.
Daartaieft. in deschidere minut'd 15. La 1—0, Dumitriu

s-a aflat aiBgVr perpendicular pe poartă, cu portarul dezechilibrat
in poartă, dar a - ifin nou furnicătura virusului. Asta înseamnă automat
tacă • tentă inutilă, incă un dribling inutil, în numele Măriei Sale Zeflemeaua.

Dar asta tiu e totul. Spre sfirșitul jocului. Dan, gelos pe „succesul* luj Du~ 
■BBta, ta-a reafizat fi d numărul, trimițînd o pasă cu călcîiul la Răducanu. tot 
stib puterea Măriei Sale ZeGemeaua.

Cr-ce-trA. Dare, m-a surprins felul în care te-ai lăsat contaminat de virusul 
GestJ i îosx peniir. sL maj aîes, inestetic Un munte de om alergînd 

etapă errmn sas jucind bCe—
Aceste rtadari nu se doar lui Dumitriu sau proaspătului său emul,

iv»Qe B visează ta egnta măsură pe Boc. oe Ivansvc. pe Remus Lazar pe 
Muresan W pe soți cei care, de dragul unui număr ne operetă, sint dispuși să 

IOAN CHIRILÂ

Fază palpitantă la 
unul din meciurile de 
fotbal școlar

Șc. prof, forestieră 
3; Liceul Rișnov — Șc.

F. S. Rișnov: 1—h Liceul Zăr-
— Șc. prof. 6 Martie Tohan: 
Șc. prof. Electroprecizie Săcele 

— Șc. prof, construcții Săcele: 5—3.
Sferturi de finală: Liceul nr. 4 — 

Liceul nr. 3: 2—1; Șc. prof. CF.R.— 
Sc

nr. 3: 2-
prof. SL roșu : 3—1; Liceul Codlea 
Șc. prof. 6 Martie Tohan : 0—3;

prof. Electroprecizie Săcele — 
prof. F.S. Rișnov: 1—2 ; Șc. prof.

Șc. prof. C.F.R. :

Se.
$c.
Hidromecanica
0—4

Semifinală : Șc prof. C.F.R. — Li
ceul nr. 4: 1—2; Șc. prof. 6 Martie 
Tohan — Șc. prof. F.S. Rișnov: 1—2.

Finala: Șc. prof. F.S. Rișnov — 
Liceul nr. 4: 5—0 (1—0).

EE

37 3 40 41 1 15

Numere de rezervă : 28 38.

lei dinFond de premii: 812.250 
care 128.242 lei, report ia categoria I.

atribuit unei 
a II-a de la 
nr. 22 din 1 
participantei 

Brăila.
va avea loc 
la București.

Premiul de 25.000 Iei 
variante de categoria 
concursul Pronoexpres 
iunie 1966 a revenit 
DOBRIN FLORICA din

Tragerea următoare 
miercuri 15 iunie 1966

Rubrică redactată de Administrația de 
Stat Loto-Pronosport.

CUPLAJ DE „B" ÎN CAPITALĂ

Cele două partide de categoria B 
programate pentru duminică în Ca
pitală, se vor disputa pe stadionul 
Dinamo, după următorul program: 
ORA 9,15: Dinamo Victoria Bucu
rești — Știința București ; ORA 11 : 
Metalurgistul București — Progresul 
București.

AZI, MECI AMICAL: 
FLACARA ROȘIE - RAPID

Stadionul Timpuri noi din Capi
tală va găzdui azi partida amicală 
FLACĂRA ROȘIE — RAPID BUCU
REȘTI. Meciul va începe la ora 17 
și va fi precedai de jocul Abatorul— 
Constructorul, restantă din campio
natul orășenesc.

Așadar. tinerii reprezentant) ai 
Școlii profesionale a Fabricii de 
scule Rișnov. pe care-i piegălește 
prof. St Popa, vor reprezenta orașul 
Brașov in etapa următoare a „Cupei 

lor reședință de regiuni*

EUGEN BOGDAN
și C. GRUIA-coresp. reg.

Tirgu Mureș
Tg. Mureș a luai sfirșit com

petiția de fotbal rezervată elevilor 
și școlarilor și dotată cu „Cupa ora
șelor reședință de regiuni". Au par
ticipat un număr de 30 echipe, dintre 
care 19 echipe ale școlilor generale 
și 11 formații ale liceelor și școli
lor profesionale.

Cu prilejul meciurilor desfășurate 
in cadrul competiției s-au evidențiat 
o serie de elevi talentati caie vor 
fi îndrumați către secțiile de perfor
mantă. In finală Școala de construcții 
a Întrecut Școala de meserii cu 2—1, 
iar in finala echipelor școlilor ge
nerale Școala Unirea 
nr. 5 cu 2—0.

a învins Școala

IOAN PÂUȘ-coresp.

Cluj
fotbalistică s-a

cifră ne
altă competiție

celor mai bune 
s-au prezentat

Această competiție 
bucurat de un deosebit succes în 
rindul elevilor din Cluj. Este eloc
vent în acest sens să vă prezentăm 
că Ia prima etapă (cea pe școală) a 
întrecerii au luat parte 373 de echipe 
cu 4 745 de participanți, 
maiintîlnită Ia nici o 
școlară.

Pentru desemnarea 
formații ale orașului
56 de echipe, care și-au dispulat în- 
tîietatea. Fiecare partidă a fost viu 
disputată. întrecerea claselor IX—XI 
a revenit Liceului nr. 4 „Emil Ra- 
coviță" (prof. Dumitru Bălănescu), 
dar după multe emoții. Ei au ocupat 
locul întîi pe oraș, ieșind primii prin 
tragerea la sorți, fiindcă jocul final 
cu echipa Liceului de muzică s-a 
minat nedecis : 3—3. în cealaltă 
tegorie, rezervată echipelor din 
sele V—VIII, primul loc a
ocupat de Liceul nr. 15 (prof.
Lorincz), care a dispus în finală cu 
5—1 (4—0) de echipa Școlii conerale 
nr. 13.

ter-
ca- 

cla- 
fost 
Ion

PAUL kAd v Ar» i» ox ... 3|.



PREGĂTIRILE VIITORILOR NOȘTRI OASPEȚI

Vă prezentăm
echipele R. D. Germane

Selecționatele R.D. Germane se 
prezintă la cea de a Vl-a ediție a 
campionatelor mondiale de popice 
cn o frumoasă carte de vizită. Să 
consemnăm cîteva date din palmare
sul lor internațional: locul I în cla
samentul pe națiuni (fete și băieți) 
la ediția a Il-a a campionatelor mon
diale de la Essen : Eberhard Luther 
a cucerit titlul supremlocul I (f) 
pe echipe Ia ediția a TV-a de la 
Bautzen, iar Eberhard Luther și Hilde 
Beljan au devenit campioni ai lumii; 
locul 1 (f și b) în .Cupa Europei* 
(1956 Erlurt și 1958 Munchen); la pri
mele campionate europene desfășu
rate la Budapesta în 1964. Ursula 
Rippin a obținut titlul individual iar 
reprezentativele R.D.G. au ocupat lo
cul II (f și b) în clasamentul pe e- 
chipe. După cum se poate vedea, 
popicarii din R.D.G. se bucură de un 
binemeritat prestigiu în arena mon
dială.

i

Cum s-au pregătit viitorii noștri 
oaspeți în vederea confruntărilor de 
la București ? La această întrebare 
ne-a răspuns antrenorul federal Kurt 
Schcermesser. Prima întrebare s-a re
ferit la componenta celor două se
lecționate care vor evolua la Bucu
rești.

— Noi obișnuim ca la 3—4 ani să 
înnoim cu elemente de perspectivă 
echipele reprezentative. Din vechea 
.gardă' veți vedea la București doar 
pe Hanelore Cebulla. Ursula Rippin, 
Sigrid Ronniger. iar la băieți pe 
Luther, Grosh. Brautigam și Schul
ze Am început pregătirile acum un 
an. în uit'mele luni ne-am oprit a- 
suDra a 20 de tete și tot atitia bă
ieți. apoi au rămas 16, 12 iar după 
dubla întîlnire cu echipele Ungariei 
(n.r. 20 și 21 mai la Budapesta) am 
retinut cite 9 sportivi. Aceștia sînt: 
tete — Ursula Rippin, Sigrid Ronni
ger. Hanelore Cebulla, Renate Engel
hardt, Astrid Schmidt, Annemarie 
Preiler, Christine Schulze-, rezerve:

Christa Schlegel și Gisella Goepel; 
băieți — E. Luther, K, Beyer, H. 
Schulze, H. Brautigam, G. Grohs, D. i 
Seiiert, Gh. Wloka-, rezerve : W. Popp I 
și V. Holevca.

— Ce program vor avea pînă la i 
sosirea în București cele două lo- I 
turi ? 1

— Jucătoarele și jucătorii vor par- j 
ticipa la hnala campionatelor națio- ] 
nale, iar in ultimele zile vor fi supuși I 
unor concursuri de control.

— Cine vă inspiră cele mai marij 
speranțe ?

— Luther e în revenire de formă, j 
Brautigam n-a iăcut nici un joc I 
in actualul sezon sub 900 p.d., Sigrid 
Ronniger are o medie de 440 p.d., ea 
fiind autoarea a 470 p.d. iar Ursula 
Rippin și Hanelore Cebulla sînt ca

pabile de rezultate mari. 
Doresc să adaug ceva : 
noi ne-am pregătit de 
data aceasta cu mai mul
tă intensitate și atenție. 
Motivul: am văzut Ia 
lucru majoritatea echi
pelor cu care ne vom 
intilni la București și am 

ajuns la concluzia că sportivii din 
Ungaria, România, Iugoslavia și 
Cehoslovacia au progresat imens și 
în consecință ne vor ii, după părerea 
mea, principalii adversari. Echipa dv. 
masculină a jucat exceptional în ulti
mii doi ani. Ținînd seama de gradul 
valoric atins de popicarii din țările 
menționate sînt convins că vor avea 
loc coniruntări de înaltă iactură teh
nică, că vor... cădea toate recordurile 
stabilite pînă acum.

— O ultimă întrebare : cînd veți 
sosi la București ?

-— Ne-am propus să sosim îh fru
moasa dv capitală în ziua de 18 iu
nie. Țin să ternare că tara dv a fost 
întotdeauna la înălțime in organiza
rea marilor competiții internaționale. 
Românii sînt recunoscuti pentru tra
diționala lor ospitalitate și de aceea 
am convingerea că ne vom simfi 
ca acasă in timpul șederii noastre în 
București.

TR. IOANIȚESCU

Pregătiri și... pronosticuri
De vorbă cu caiacistul MIHALY HESZ

(locul II ia J. O. de la Tokio)

pentru Griini

Cotat printre cele mai valoroase „podele* din lume, caiacistul 
meghiar Mtholy Hesz - recent oaspete ai Snagovului - are, la 23 de ani, 
un palmares core-l recomanda ca unui dintre favoriții „mondialelor* din 
acest an, programate în august la Grunau. El a debutat în marile com
petiții internaționale cu prilejul CM. din 1963 (Jcjce) unde s-a clasat 
pe locul III în proba de fond. Un an mai Hrziuy Hesz se numarc printre 
■‘curectil olimpici de la Tokio (medalia de argint la K 1—1000 m), iar în 
1965 - la „europenele” de la Snagov — obține locul II la K 1-10 000 și 
focul 111 ia ștafetă. Dar, tema interviului nostru a fost anul 1966...

— Mai întîi. o anticipație a cam
pionatelor mondiale.

— Cred că va fi o ediție foarte 
echilibrată, de ridicat nivel tehnic în 
care, după părerea mea, nu vor fi răs
turnate valorile actuale, dar la unele 
probe ne putem aștepta la surprize, dat 
fiind faptul că din 1963 și pînă acum 
s-au afirmat o serie de caiaciști și ca- 
noiști care au mari șanse la o me
dalie.

— Cît-eva pronosticuri ?
— Cu... rezervele cuvenite. Cred că 

la simplu și dublu caiac 500 m ro
mânii Vernescu și Sciotnic au cele mai 
multe posibilități de a obține victoria. 
In proba de 1000 m: Suedia, R.P. Un
gară, la ștafetă — România, R.D. Ger
mană, la K 4 — Uniunea Sovietică, 
România, R. D. Germană. Întrecerile de 
canoe cred că vor fi dominate de spor
tivii români și sovietici.

— Un pronostic pe «are, desigur., 
îl dorim realizat integral. Dar, 
pînă la Grunau să ‘vorbim de... 
Snagov,

— Meciul Dinamo—Ferencv-aros a fost 
o utilă verificare pentru noi. Intîlni- 
rea a prile juit un prețios schimb de ex
periență în care temele principale au 
fost... „secretele** românilor în pre
gătirea pentru probele de viteză și ale 
noastre în întrecerile de fond. In plus, 
concursul de la Snagov ne-a oferit po
sibilitatea să-i cunoaștem mai bine pe 
sportivii români și să dezvoltăm rela
țiile noastre de prietenie.

— Ce impresie v-au lăsat caia
ciști i și ca noi știi de la Dinamo ?

— Am remarcat o considerabilă creș
tere sub aspect numeric a elementelor 
valoroase, un progres -evident din punct 
de vedere tehnic, al stilului &i al forței. 
Aprecierea este generală, dar aș vrea 
să remarc în mod deosebit dublul 
Vernescu—Sciotnic în care s-a realizat 
o perfectă imitate de tehnică, forță și 
— ceea ce e&te foarte important — 
de gîndire tactică. Aceasta explică, poa
te, și pronosticul meu pentru probele 
de 500 m.

România, pe locul II la campionatele 
europene de sheet

LAHTI 8 (prin telefon). — Azi 
s-a încheiat în localitate mare-a c-om- 
petiție a tragă' orilor eu arma -de vî- 
nătoare, campionatul «ur^pe-an de 
sk-eet (talere aruncate din turn) la 
care timp de trei zile și-au disputat 
întîietatea nesTt 1C0 de sportivi din 
15 țări. Reprez .tauț’i ță'ii nmsta-e, 
BOGDAN MARINESCU, G11EORGHE 
SENCOV1CI, ION ALBESCU și DUMI

CALEIDOSCOP
LA ÎNCEPUTUL ca ului 

1366 în R.S. Cehoslovacă 
au fost înregistrați 4 .-65 
arbitri de fotbal printre 
care se află și 27 de... fe
mei. Media de vîrstă a 
arbitrilor este de 42 ani. 
Regulamentul federației 
cehoslovace de fotbal pre
vede că un arbitru poate 
să conducă meciuri pînă 
la împlinirea vîrstei de 50 
de ani.

BALERINUL francez
Jean Paul Comelin s-a 
oferit să a iute pe cei mai 
buni rugbiști din Noua 
Zeelandă să obțină o de
tentă excepțională pentru

preluările de la aruncările 
din tușă. Oferta fiind ac
ceptată de doi antrenori, 
el și-a preluat imediat 
noul „serviciu” supurând 
pe rugbiștj la exerciții de 
balet cu o durată de o oră 
în cursul ședințelor de 
antrenament. După prima 
lecție el a declarat : „Ju
cătorii de rugbi sînt în 
orice caz mult mai disci
plinați decit balerinii*.

SPORTIVI din 24 de țări 
și-au anunțat participarea 
la campionatele mondiale 
de lupte clasice și libere 
care urmează să se desfă
șoare între 16 și 22 iunie 
la Toledo <S-U-A.). Pentru

LA BUDAPESTA a fost organizat un original concurs 
sportiv pentru micii școlari Iată una din probe: trans
portul cu roaba a unor perne cu... nisip.

prima oară vor veni în 
Statele Unite luptători din 
Austria, Belgia, R.D. Ger
mană, India, Norvegia și 
R. P. Mongolă.

CELEBRUL ciclist fran
cez Jacques Anquetil a 
renunțat la tentativa de 
record mondial pe care 
dorea s-o iacă nu de 
mult ia Milano în cursa 
de o oră. El a promis 
însă că nu va abandona 
ciclismul pînă rând nu va 
corecta -bătrîaul” record 
al orei dețin ut din 1958 de 
compatriotul său Roger 
Riviere c 47,360 km. Ten
tativa a fost aminată pen
tru anul 1967 cînd se va 
inaugura pista olimpică 
de la Ciudad de Mexico.

IARNA deosebit de lun
gă și de grea care a bân
tuit în acest an în Suedia 
i-a costat cam mult pe 
conducătorii cluburilor 

suedeze de fotbal. Aproa
pe 20 de echipe s-au an
trenat în timpul iernii în 
țările unde clima a fost 
mai .,dulce“. printre care 
Olanda. Belgia. Danemar
ca și R.F. Germană.

ÎN ANGLIA numărul 
spectatorilor la fotbal este 
în scădere. Un „record” în 
materie realizat în prima 
ligă a campionatului An
gliei a fost înregistrat la 
meciul dintre Arsenal 
Londra și West Bromwich 
Albion : 8 700 spectatori 1
Casierul a fost pur și sim
plu decepționat de înca
sările slabe făcute cu a- 
cest nrilej. El a argumen
tat (prin acte) că . „recor
dul” deținut din 1913 (cînd 
au asistat la un aTt meci 
al echipei Arsenal 8 800 
spectatori) a fost depășit 
cu acest prilej.

CAMPIONATELE mon
diale de tir care vor avea 
loc între 14 -si 23 iulie la 
Wiesbaden (R.F.G.) înre
gistrează -de pe acum mai

multe... recorduri. Est-e 
firește vorba deocamdată 
de participări. Numărul 
țărilor înscrise se ridică 
pînă acum la 39, iar cel 
al concurenților s« apro
pie de 1 000.

CEL MAI BUN fotbalist 
al Angliei, purtat pe brațe... 
este Bobby Chariton, ’ de 
la Manchester United, ti
tular în reprezentativa 
Angliei, pe care ziariștii 
sportivi englezi l-au de
semnat drept primul fotba
list dl anului, urmat de 
Cohen (Fulham) și Best 
(Manchester United).

TRU DANCIU au avut o comportare 
foarte bună, cîștigînd medalia de argint 
la proba de 150 de talere pe echipe. 
Echipa noastră a reușit această fru
moasă performanță datorită formei ex- 
eedente de care au dat dovadă 
mai ales oei doi tineri trăgători ro
mâni, B. Marinescu și Gh. Sene© viei.

Clasamentul probei de 150 talere 
pe echipe: E U.R.S.S. 575 t, 2. RO
MÂNIA 560 t, 3. Finlanda 551 t, 4. 
Suedia 5T8 t, .5. Polonia 548 t, 6. 
Franța 545 t.

Proba -mdividtiaia de 2$0 talere a re
venit sovieticului Diirnev cu 1.94 t urmat 
de compatriotul său Petrov cu 193 t. 
Pe locurile urmăitoare s-au clasat.: 3. 
Kondratiev (U.R.S.S.) 193 t, 4. Suppli 
(R.F.G.) 193 t, 5. Tura nov (U.R.S.S.) 
19-2 t, 6. Ti mari ȚI ini an da) 192 t, 7—^8. 
B. Mariinescu 191 t, 7—8. Gb. Senoo- 
vici 191 t... 15. I. Albescu 182 t... 21. 
D. D.anciu 182. La această probă au 
concurat 111 trăgători.

★

De două zile se află în Finlanda 
și trăgătorii I. Dumitrescu, Gh. E- 
nache, Gh. Florescu și Șt. Popovici 
care, începînd de mâine, vor lua parte 
la campionatul european de talere a- 
runcate .din șanț, programat de ase
menea în orașul Laliti.

BUDAPESTA. — La primul campionat 
european de volei pentru juniori pro
gramat la Budapesta între .20 iulie și
1 august și-au anunțat participarea re
prezentative din : Austria, Belgia. Bul
garia, Danemarca, R.D. Germană, Fran
ța, Olanda, Italia, Ungaria, Polonia, 
România^ Cehoslovacia. Turcia, Iugosla
via și U.R.S.S

PR AGA. — După 5 runde, în turneul 
de șah de la Harrachov conduc Packman 
și Pîdevski cu cîte 3,5 p. Ciocîltea are
2 puncte <după remiza cu iugoslavul 
Ianosevici).

Concursul atletic de la Riga
RIGA 8 (Agerpres). — La Riga au 

început întrecerile concursului inter, 
national de atletism la care partici
pă sportivi din mal multe țări eu. 
topene. Proba de 1500 m a lost 
ciștigată de sovieticul Mark Vlilt cu 
timpul de .3:45,4 urmat de polonezul 
Ian Iiakubovscki au 3:45f6 și C®ns- 
taatin Blojiu (România) cu 3.:46)0. 
Cursa de too m a tost ciștigată de 
Julian Kașceev, cu rezultalui de 
10,4. In întrecerea iemijună pe ace
eași di st an'â primul loc. a lost o- 
cupat de 'Wilhelmina Rudzich (R.D. 
Germană) cu 12,7.

Prin ziarul ..Sportul popular44 ur> 
succes colegilor mei sportivi

— Ce părere aveți despn 
cerile juniorilor?

— Excelentă. Ga și la dv, 
există multă preocupare pentru s 
narea și pregătirea tinerilor c 
și canoiști. Referindu-mâ la juiu 
la Dinamo, pot spune că am văz 
va tineri care peste un 
spune cuvîntul în marile co 
ale seniorilor.

— Proiecte?
— Deocamdată, pregătiri. In 

cu a'l ți colegi de la Ferenc vara 
la alte cluburi voi participa la d 
regate internaționale programate 
august și apoi ne vom reîntâlni c 
tivii români la „mondiale**, cir 
putea verifica și exactitatea... 
t icurilor&i

Interviu consoana t
DAN Gî^ftȘTE

, Ecfiiflele sud-aoierica 
de foWal în drum spre Ei 
® Primele jocuri ale echipei U» 
ului : 1a Tel Aviv și Bucure^ 
a marcat ultimele două goT 
teren propriu...

Echipele de fotbal din A 
de Sud, calificate pentru tur® 
nai al C. M., .se pregătesc de 
spre Europa... După o perioai 
aclimatizare pe continent, 
vor îndrepta spre orașele br 
oazde ale întîlnirilor din optir 
finală. Iată mai jos cîteva am 
de ultim moment.

® Prima escală a echipei U 
în drumul spre Londra va ai 
la Tel Aviv, în vederea -partl 
reprezentativa Izraelului, di 
iunie. A doua „haltă" va fi Ia 
rești, pentru jocul cu Româi 
la 19 iunie. In continuare, 
campioni mondiali vor juca 1 
runa, cu Spania, iar ultimu 
înainte de „mondiale" îl vor 
la Lisabona, cu Portugalia 
nie).
• Echipa națională a Brazi 

sosi la 19 iunie ia Madrid, 
iunie, pe stadionul Bernabea 
baliștii brazilieni vor întâlni 
meci de antrenament echipaRI 
Madrid, întărită cu cîtiva ' j 
de la alte cluburi. In ultim 
meci de verificare, campionii 
diali au întîlnit echipa Sao Be 
care au întrecut-o cu scorul 
(2-0). Golurile au f<»st marca 
Pele (2), 'Servillo, Dias, Gersi 
no, Amarildo. învingătorii au 
formația : Gilmar — Alberto, 
Beiiffli, Leonidas (Dias) — D, 
(Dino), Gerson — Garrincha, 
lo, Rele (Silva,), Amarildo.

® Și reprezentativa statuiu 
urmează să plece în scurt .tini 
Europa. Chilienii au în proie 
meci cu Bulgaria, la Sofia, de 
desfășurării sale nu este încă 
lită.
• Reprezentativa Argenlin 

pleca peste cîteva zile. Pot 
argentinieni vor juca la 17 iu 
Danemarca, la 11 iunie cu It 
la 25 iunie cu Austria. Mai s 
asemenea, proiectate două rr 
în Franța și Olanda.

Citiți mîine :
Alte răspunsuri la ANO-

INTERNA ITONA1.Ă a ziaruli

înaintea turneului final al 
de' io'tbal
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