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Cicliștii juniori concurează

AU TĂCUT UN PRIM PASSPRE „EUROPENELE" DE LA BUDAPESTA
Sezonul compelitional de 

atletism al anului 1966 este do
minat de întrecerile ediției a 
VIH-a a campionatelor euro
pene de seniori de la Buda
pesta și de cea de a II-a edi

ție — experimentală — a «eu
ropenelor* de juniori. Zilele 
trecute, am publicat lista ti
nerilor noștri atleli care au în
deplinit standardurile de par
ticipare pentru competiția de 
la Lvov. Pe această listă și-a 
mai adăugat numele și decat- 
lonistul Silviu Hodoș care, în 
condiții de concurs foarte 
grele, a totalizat 6198 p.

In ceea ce-i privește pe se
niori, pînă la ora actuală au 
făcut opțiune de participare la 
Budapesta următorii atleți : 
100 m (10,5) Gh. Zamfirescu — 
10,4; 200 m (21,2. Zamfirescu
— 21,1 : 5 000 m (14:05,0) An
drei Barabaș — 14:04,4;
10 000 m (29:20,0) Nic. Mustață
— 29:13,6 ; 110 mg (14,4) Viorel 
Suciu — 14,4; lungime (7,60) 
Adrian Samungi — 7,60,- triplu 
(15,80) Șerban Ciochină — 
15,94; disc (55,00) Iosif Naghi
— 55,89; ciocan (64,00) Gh. 
Costache — 64,40; FEMEI : 
lungime (6,10) Viorica Viscopo-

leanu (6«28) și Elena Vintilă 
(6,10); înălțime (1,65) Iolanda 
Balaș — 1,83 și Alexandrina 
Stoenescu — 1,71; greutate
(15,00) Ana Sălăgean — 15,92 
disc (50,00) Lîa Manoliu — 
51,92 și Olimpia Cataramă — 
51,18,- suliță (50,00> Mîhaela 
Peneș — 56,54 și Marilena Ciu- 
rea — 50,53.

Folosim acest prilej să reamin
tim și standardurile celorlalte 
probe : 400 m —- 47,5 800 m
— 1:49,0, 1500 m — 3:43.0 
400 mg — 52.0.- 3 000 m obsL
— 8:46,0: înălțime — 2,06 ; 
prăjină — 4,70greutate — 
17,70; suliță — 76,00 .- FFMFl: 
100 m — 11,7; 200 m — 243; 
400 m — 56,0 ; 800 m — 2:09,0.- 
80 mg — 11,1. Pe cind vom în
registra alti atleți cu standardu
rile îndeplinite ? $i să nu se 
uite, că la Budapesta, o țară 
poate înscrie cite trei atleți de 
probă, cu condiția însă să rea
lizeze performanțele de mai 
sus 1—

Aruncătoarea de suliță Elena 
Neacșu, din Cîmpulung Muscel, 
se pregătește cu asiduitate pen
tru asaltul marilor rezultate

in R. P. Bulgaria
Ieri a plecat în RP. Bulgaria o delegație de cicliști juniori care 

va participa la 3 concursuri internaționale de pistă. întrecerile vor 
avea loc la Razgrad (11—12 iunie), Kazanlîc (14—15) și Ruse (18—19). 
Din lotul de cicliști fac parte P. Soare, G. Negoescu, D. Dumitrescu, 
FI. Negoescu, C. Rona, D .Radu ș.a. Antrenor : Ion Vasile. Delega
ția efite condusă de antrenorul Martie Ștefănescu.

Nu In zadar gimnastica este denumită sportul eleganței 
și siguranței. O dovadă în acest sens este și imaginea 
alăturată, in care fotoreporterul nostru Teodor Boibu l-a 
•urprins pe talentatul nostru gimnast PETRE MXHAIUC 
(Clubul sportiv școlar București) într-o mișcare frumoasă 

și dificilă : stiud pe o mină la paralele.

Ca șî în alte regiuni, și i« 
Galați activitatea sportivă se dez
voltă necontenit. Unul din facto 
rii care contribuie la realiza ret! 
unui progres continuu 11 conții 
tuie, fără îndoială și modul cui?, 
se lucrează în cadrul cent re 1< i 
de antrenament și al celor 
inițiere pentru copii. Deci, <l« 
calitatea muncii de selecție și d< 
pregătire în aceste centre <!<■ 
pinde în mare măsură și calita
tea schimbului de mîine, valoare * 
viitorilor performeri. în această 
direcție trebuie spus că în re
giunea Galați se manifestă - 
de la o vreme — o preocupare 
deosebită.

In cele 16 centre de antrer
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Un început
promițător

înființarea

Hai să batem tobele 8—1
de

Așa au fo
fiindcă le-am

Ieri s-au destășurat 
pe terenul Ghencea 
primele jocuri din ca
drul .Cupei Steaua", 
competiție rezervată 
echipelor de copii. 
Jocurile au lost con
duse de foști jucători 
ai formației Steaua. 
In fotografia noastră, 
momentul care a pre
cedat intîlnirea dintre 
echipele străzilor Ma
șina de pline (raionul 
1 Mai) și Tinerețea 
(raionul N. Bălcescu). 
.Arbitrul" V. Zavoda 
explică copiilor re

gulile fotbalului.

că trecurăm probele!.
nt este că ați reușit să 
ie de gradul I numai

Polo : T Roibu

Clubul sportiv Construcția : dosare, gra
fice, tabele, desfășurătoare... Și eu care 
trebuie să întrerup atmosfera aceasta in
tensă de lucru pentru o întrebare banală :

— Purtători ai „Insignei de polisportiv” 
aveți ?

— Ce să aveeem ? — aud o voce.
— știți, din aceia care și-au trecut nor

mele concursului...
— „Din aceia“ ? Frumos ! Sînteți amabil 

să vă uitați pe unul din ultimele tabele 
trimise de asociația sportivă I.C.M. 1 ?

— Vă rog să mă scuzați, dar...
— Cîți purtători ai ^Insignei de polispor

tiv” credeți că au făcut
— 10—20 ?
— 115 ! La noi, să știți și dv., e 

să se întrebe așa : Cite sute de 
tivi» a mai făcut „Construcția* 
pe care o avea de mult ?...

★
Asociația sportivă a întreprinderii de 

Construcții-montaj nr. 1 : dosare, grafice, 
tabele, desfășurătoare... Și eu care trebuie 
să întrerup această atmosferă intensă de 
lucru pentru...-*în sfîrșit :

— Aveți chiar 155 purtători ai „Insignei 
de Doli«porrTV“? întreb.

— Adică, cum „chiar” ?
— Știți, mi se pare cam
— Mare ? Sînteți amabil 

caietul de evidență a pariicipanțiloi 
au îndeplinit normele anul acesta ?

— Cu plăcere.
— Citi sînt ? — mă întreabă triumfător 

instructorul salariat ai acestei mari asociații.
— 266 i răspund.

mare cifra...
să vă uitați în

care

anul acesta ?
obiceiul 

„polispor- 
peste mia

— Vedeți ? Peste puțin timp trimitem la 
club un alt tabel cu 100 și ceva de...

— Lucrați frumos ! Un singur lucru 
înțeleg : de ce fețele astea sînt trecute 
cite două ori ? Adică, și că au luat 
signa”, și că mai au cîteva probe pină 
obțină ?

— Probabil...
— Pe urma — continui — mi se pare 

rioasâ rubrica asta a „flotă ril or", 
mare tînăr, bătrtn — șase „tracțiuni’ 
«oafă lîni» ' N-x* făcut nicț un .rnifc-

nu 
de 

•^in
s-o

cu- 
Mic. 

pe

_ 2„jă ro° l Irr 
obțineți aceste 
cu patru probe.

— Cu șase vreți să spuneți !
— Cu patru — răspund. Deoarece, „triat- 

lonul“ este o singură probă. Or, dv.r ați 
trecut suta de metri și săritura în lungime 
ca probe separate ’... Aveți un regulament ?

— Ei, se mai întîmplă. Principalul 
că oamenii au primii insignele pentru • 
și dv. și ei v-ați străduit...

— Puteți să-i întrebați !
★

Grupa sportivă „Șantierul nr. 4“ 
I.C.M. 1...

Benone Mincu, montor scheiar : Nu 
mers anul acesta în nici o excursie. 16 
poate i-am făcut așa, 
oraș după trebui’ 
scrie în evidența 
„Insigna de polisportiv”.

Ion Marinescu, mozaicar : Cu șase flotări 
spuneți câ sînt trecut ? Mai mult de două 
„tracțiuni” în miini nu fac nici să mă tai. 
Uita ți-vă la mine !...

Vasile Dumitru, mozaicar : Eu am primit 
„Insigna “ anul trecut și mi se pare curios 
cum aceste probe le-am putut da abia 
acuma...

Ion Cățoiu, zidar : Părerea mea ? Hai să 
batem tobele, că trecurăm probele !...

I
I
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I pentru copii
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centrelor
de antrenament

fost

este 
care

I
I

am 
km 

pe jos, mergînd prin 
dar nu Ia Săftica. cum 

asociației și nu pentru
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ment din această regiune au 
asigurate condițiile materiale ne
cesare pentru ca activitatea să se 
desfășoare cît mai bine. Astfel, 
centrele de fotbal CSO, handbal 
(asociația I.G.O.), volei (Ra~ 

‘ eaiac-canoe (aso- 
lupte libere și 

Tînărul si- 
din orașul 

Brăila), 
baschet 

libere
Galați), 
handbal

I.G.O.),
pid G.F.R.), 
ciația Ancora), 
greco-romane (A.S. 
derurgist) — toate 
Galați, box (Progresul 
fotbal, handbal și 
(G.S.O. Brăila), lupte 
(SMT. Șendreni, raionul 
atletism,- 
(Tecuci),
(Focșani) sînt încadrate cu an
trenori pricepuți.

Datorită strădaniilor depuse în 
timpul pregătirilor, unii tineri, 
cum sînt luptătorii de la „libere'4

fotbal și
gimnastică și fotbal

C. COMARNISCHI

‘Continuare în nag. a 3-g



DE LA START LA SOSIRE...
IAȘI. Etapa regională a campiona

telor seniorilor. loan Cujbă a realizat 
un nou record regional Ia prăjină cu 
3,35 m. Sultana Enache — 11,8 pe 
80 mg, M. Aioanei (Huși) 32,22 m la 
suliță. (Marieta Robotă).

C-LUNG MOLDOVENESC. Trei noi 
recorduri regionale la etapa regio
nală (Suceava) a campionatelor de 
seniori. V. Andronic 6,51 m Ia lun
gime, St Demeter 52,2 la 400 m șl 
AL Ilisei 3,11 m la prăjină. (Gh. 
Bratu).

BAIA MARE. Peste 350 de juniori 
au evoluai în etapa regională. Greu
tate B I: Gh. Bîrsan 12,89; Ciocan 1 : 
T. Szikszai 41,52; Lungime B I : Gh. 
Marian țS. Mare) 6.27 . Lungime B II: 
EL Radu 5,90. (T. Tohătanj.

BRÂILA Din cauza pistei desfun
date de ploaie, unele probe nici nu 
s-au putut desfășura la faza orășe
nească a campionatelor de juniori. 
Evident, rezultatele au fost cu m 
sub posibilități. Lungime B I: 
Constantin 6,13; Greutate B n: 
Barac 12,44. (I Baltag),

PITEȘTI. La etapa orășenească 
seniorilor cîteva cifre mu it urnitoai 
C. Corbu 14,98 m la triplu și 6.33 m 
la lungime, S. Pasniciuc 11,3 Ia 100 ib, 
G. Barbu 51,1 la 400 m, Georgeta 
Cirje (14 ani) 1,40 m Ia înălțime. In 
competiția juniorilor au evoluat peste 
200 de concurenti. Băieți: 100 m : Pas
niciuc 11,5 : 400 m : Barbu 
greutate : Ad. Ștefănescu 13.20;
G. Mtndruțeanu 9,7; 1000 
Crivăț 2:59,7; Fete : 800 m : EL 
2:28,4; 60 m: A. Ciobanu 8,1 500

m

„Mondialele" de volei se apropie...
Alcătuirea și verificarea lotului nostru masculin

ecord al regiunii Brașov cu 4 032 p 
înălțime — 1,47 ; lungime — 5.39 ■, 
s-iperior standardului de participare 
juniori de la Lvov

Foto: R. Vilara

curînd, a 
trecută și 

din 17 ju-

51,0; 
30 m: 
: Ad. 
Barbu

SJ> M. Ființară 1:30.1. (L Feleanu și 
M. Șerbaaoia)

ROȘIORL Etapa regională a Sparta- 
ciiiadei pionierilor și copiilor. S-au 
remarcat reprezentanții raioanelor 
Slotxrzia (antrenor V. Constantinescui 
si Giurgiu (antrenor Ion Banu,. (Ion 
Brăteanu).

CLUJ. Etapa orășănească a cam
pionatelor de juniori. A. Rusu 11,43 m 
ia greutate (F II) — record regional, 
Gh. Lascu 90 mg 12,4 și echipa SSE 
ia 4x100 m B II cu 46,3 au egalat re
cordurile regionale. Fete: 
M. Toader 26,8; 400 m 
61,5 ; 80 mg : S. Tănase 
110 mg: A. Șepci 15,0, 
Grama 57,7; disc : P.

200 m -.
A. Jakab 

12,2; Băieți : 
400 mg : D. 
Irani 47,02; 

suliță : C. Szekely 57,27. în alară de 
concurs Ileana Silai 26,5 (200 m) și 
53,7 ( 400 m). (prof. P. Naghi).

Pregătirile în vederea campionatu
lui mondial masculin, principalul 
eveniment voleibalistic internațio
nal al anului, încep să rețină aten
ția. La noi, ca și, desigur, în toate 
celelalte 23 de țâri care urmează a 
participa la cea de-a Vl-a ediție a 
campionatului mondial masculin. 
Cele dintîi detalii asupra pregătiri
lor voleibaliștilor noștri le-am soli
citat antrenorilor reprezentativei, 
Sebastian Mihăilescu și Florin Ba- 
laiș, care ne-au spus :

— Lotul, larg pînă de 
fost restrîns săptămîna 
se compune actualmente
cători. Dintre ei, îi pregătim ca tră
gători principali pe Derzei, Corbea- 
nu, Grigorovici, Udiștea.nu, Băr
buță și Szocs, ca trăgători secunzi 
pe Nicolau, Schreiber, Tîrlici, Sme- 
recinschi și Bartha, iar ca ridicători- 
coordonatori de joc pe Drăgan, 
Ganciu, Stoian, Cozonici, Iorga și 
Cristiani. Este un lot bun, a cărui 
alcătuire ne îngăduie să aplicăm 
ideea de bază a pregătirii, și anu
me, constituirea unei echipe în care 
să nu existe titulari și rezerve, ci 
jucători egali în posibilități tactice 
și în creditul ce li se acordă. Dorim 
și sîntem convinși că 
clădi două formații de 
loare, urmînd astfel a 
ca, fără mari eforturi,
nim pe rînd jucătorii și ca toți să 
facă față deosebitei uzuri previzi-

bile a apropiatului campionat mon
dial din Cehoslovacia.

— Care sînt etapele de verificare' 
a jucătorilor ?

— 11—13 iunie, turneul U.I.S P. 
în Italia, la Modena, unde adver
sarele noastre vor fi echipele na
ționale ale Bulgariei, Belgiei și Ita
liei. Ne deplasăm cu următorii vo
leibaliști : Drăgan, Ganciu, Cozo- 
nici, Iorga, Cristiani, Bartha, Cor- 
beanu, Derzei, Grigorovici, Szocs, Ni- 
colau. Apoi, în zilele de 28 și 30 iu
nie, la Brașov, două partide cu 
echipa Cehoslovaciei. în continuare, 
de la 15 la 17 iulie, un turneu în 
Franța (la Marsilia, 
Monte Carlo), avînd 
echipele reprezentative 
ei. Belgiei și Franței.
Cluj, între 11 și 14 august, o com
petiție la care și-au confirmat par
ticiparea formațiile prime ale Polo
niei și R.

Echipa 
masculină 
în cursul

Cannes și 
ca adversari 
a,le Ungari- 
în fine, la

P. Chineze.
noastră reprezentativă 

de volei pleacă în Italia 
dimineții de astăzi.

„CUPA VOINTA“
Tradiționala corapelilie de sporturi 

nautice „Cupa Voința* deschisă caîa- 
ciștilor, canoiștilor și schi (iști lor (cate
goriile juniori a 11-a și tineret) nu s-a 
bucurat anul acesta de un timp favora
bil, vîntul și ploaia împiedicînd desfă
șurarea probelor din prima zi de concurs. 
Mai norocoși cu programarea de sîm- 
bătă după-amiază — cînd timpul a fost 
oarecum mai îngăduitor — doar schi- 
fiștii au putut să-și verifice stadiul de 
pregătire. Cu toate aceste condiții, s-a 
înregistrat o participare numeroasă și 
dispute vii între tinerii competitori care 
au luat startul în cele 11 probe de vîsle 
și de rame. Iată, de altfel, care au fost 
fruntașii acestei întreceri :

FEMININ schif simplu junioare II : 
1. Ileana Mânu (Olimpia), 2. Elena To- 
dirașcu (Rapid), 3. lulia Zastuc 
(G.S.S.) ; schif dublu vîsle junioare

„Triunghiularul44

II: 1. CSS. (Popisem, rank), 2. 
C.S-S. (Petre. Coșarcă), 3. Metalul (Du
mitrescu, Mutulra) : schif l-ț~l rame: 
junioare II : 1. Metalul, 2. S.S E. ;
schif simplu tineret: 1. Teodora Untaru 
(Universitatea), 2. Eugenia Florea 
(Voința), Viorica Posear (Olimpia). 
MASCULIN schif simplu juniori II: 1. 
Grigoriu (C.S.S.). 2 Șeri>an (Metalul), 
3. Budiș (I.S.E.) ; schif dubla juniori 
II: 1. 5.S.E. I (Niculin Sirbu), 2. 
C.S-S. (Popa, Varga), 3. Metalul (Bo- 
rosin, Butacu) ; schif 4-ț-l juniori II: 
1. Dinamo (Călin, Radu, Sandu, Toma

Neicu), 2. Steaua, 3. S.S.E. I ; schif 
simplu tineret : 1. Fintilă (Știința), 2. 
Martinov (Olimpia), 3. Augustin 
(Steaua) ; schif 2-ț-l tineret : 1. Vo
ința (I. Popescu, D. Popescu -j- Pă- 
lăngeanu), 2. Steaua (lonescu, Teodo- 
rescu -ț- Mihai), 3. Metalul (Bogodoi, 
Cătescu 4~ Manea) ; schif 4-ț-l tineret : 
1. Dinamo, 2 Steaua, 3. Voința : schif 
8-ț~l: 1. Metalul (Ifrim, 
Cuteanu, Stoica, S. Voîcu, 
Sfetcu. Felea gă-f-Manea), 2.

3. Olimpia. De remarcat cursa
Metalul 

în a cărui compo-

O-

N. Voicu, 
Cartianu, 
Universi-

I

de la Văliug
în-Pe Iacul Văliug s-au deslășurat 

trecerile tradiționalului .triunghiular" 
de caiac-canoe la care au participat 
sportivi de la SSE Timișoara. SSE 2 
București și Olimpia Reșița. Iată cîș- 
tigătorii : K 1 băieți categ. I —- 1000 
m : St Gheorghe (SSE 2 București) ; 
C 1 categ. I — 1000 m : N. Drăghici 
(SSE 2 București) ; K 2 băieți categ. I: 
Olimpia Reșița (V. Vășut — I. Gă- 
lescu) ; C 2 categ. I — 1000 m : SSE 
Timișoara (G. Apeitauer — C. Agner); 
K 4 băieți categ. I — 1000 m : SSE 2 
București (St. Gheorghe, L. Farcaș, 
Gh. Purcel, A. Barta) ; K 1 fete ca
teg. I — 500 m ■ Sanda Tieranu (SSE 
Timișoara) ; K 2 băieți categ. a Il-a
— 500 m : Olimpia Reșița (V. Mastan
— Gh. Păsula) ; K 1 fete categ. I — 
500 ra : Mihaela Brancu (SSE 2 Bucu
rești) ; K 2 fete categ. I — 500 m : 
SSE Timișoara (Eugenia Marchiș — 
Adriana Hiive); K 1 băieți categ. a 
Il-a — 500 m : L Hrovovi (Olimpia 
Reșița) ; K 4 fete categ. a 
.500 m: SSE 
G. Ciomaga, 
C 1 categ. 
Budău (SSE 
categ. I — 500 m: SSE 2 București 
(M. Ene, E. Nosa, C. Dorobanțu, G. 
Popescu) ; C 2 categ. a Il-a — 
500 m; SSE Timișoara (L. Koseghi — 
C. Giurgin) ; K 2 fete categ. a Il-a — 
500 m: SSE 2 București (M. Brancu
— A. Georgescu) ; K 4 băieți categ. 
a Il-a — 500 m : Olimpia Reșița (A. 
Rata, Z. Biiis, B. Opaterne, I. Babic). 
Cite 6 victorii au obținut tinerii caia- 
ciști din București (antrenori C. Boe- 
rescu și E. Popescu) și Timișoara (an
trenor V. Alexandrescu) și de patru 
ori au ci'tigat sportivii din Reșița 
(Mtrenor L. Krucso).

Timișoara (M. 
E. Tăbaică, A.
a Il-a — 500 
Timișoara); K

Il-a — 
Oiaios, 

David) ; 
m : L. 
4 fete

vom putea 
aceeași va- 

fi în stare 
să ne odih-

t M OTO

Campionatul republican
de viteză pe circuite

4 înotători români la concursul 
international de la Berlin

Z. Oprițescu (C. S. M. Cluj) — 31,5 sec. la 50 m liber I

• Patru dintre înotătorii noștri 
fruntași vor participa sîmbătă și du
minică Ia un mare concurs interna
tional ce se va desfășura la Berlin. 
Este vorba de Cristina Balaban, Ni- 
coleta Bărbuiescu, Vladimir Moraru 
și Angel Șoptereanu, care vor pleca 
astăzi în R.D. Germană însoțiți de 
antrenorii Gh. Dimeca și R. Drăgu- 
șanu.

ta tea, 
făcută de echipajul clubului 
(timp, 
nentă intră tineri cu frumoase perspec
tive. Probele s-au desfășurat pe dis
tanța de 800 m, cu excepția celor re
zervate junioarelor de categoria a Il-a, 
care au avut de parcurs numai 500 m.

• Astăzi — de la ora 19, la ștran
dul Tineretului — vor începe între
cerile primei etape a fazei orășenești 
din cadrul campionatelor republicane 
de seniori și juniori. Concursul va 
continua sîmbătă și duminică la ace
lași bazin.

corduri regionale : D. Nagy 2:13,5 la 
200 m liber și 9:59,7 la 800 m liber 
și Ad. Covaci 20:50,8 la 1500 m li
ber (juniori I). Alte rezultate : Z 
Oprițescu 42,0 la 50 m bras și 40,6 
la 50 m spate ; Z. Erdely 40.9 la 
50 m spate și 38,9 la 50 m liber ; 
I. Simon 1<:34,5 la 100 m bras, Șt. Mera 
1:06,0 la 100 m liber și 2:24,8 
200 m liber; Ad. Covaci 1:06,0 
100 ni fluture; Fr. Fiilop 60,1 
100 m liber ; D. Nagy 18:50,3 
1500 m liber ; G. Moraru 2 :33,0 
200 m spate. (L PĂUȘ — cores p. reg.).

Pe un traseu amenajat în jarul sta
dionului orășenesc din Cluj s-a dispu
tat duminică faza regională a campio
natului republican de viteză, la care au 
participat aproape 100 de moîocicliști 
clin orașele Baia Mare, Oradea, Satu 
M are, Tg. Mureș, Reșița, Alba lulia, 
Hunedoara, Arad și Cluj.

După dispute spectaculoase, în care 
învingătorii au controlat cursele de la 
start la sosire, s-au înregistrat urmă1? 
toarele rezultate tehnice: 70 CMC — 
învingător P. 
125 CMC — 
175 CMC — 
Baia Mare) ;
iF. Hirschvogel (C.S.M. Reșița) ; NELI
MITAT — U. Solomon (Oțelul Baia 
Mare) ; ATAȘ — Șt. Csorbas B. Ba- 
rabaș (IRA Tg. Mureș).

O ros (IRA Satu Mare) ;
L. Borbely (C.S.M. Cluj);
I. Schtearizkopf (Oțelul 

250 CMC și 350 CMC —

2:39,0), • într-un concurs desfășurat la 
Tg. Mureș, tînăruî Zeco Oprițescu 
(12 ani) de la C.S.M. Cluj a stabilit 
un nou record republican de copii 
(categ. B) pe distanța de 50 m liber : 
313 sec. în aceleași întreceri, spor
tivii mureșeni au corectat trei noi re-

la 
la 
la 
la 
la

Formațiile de lupte 
libere care activează 
republicane, categoria 
l»ătă și duminică într 
etapei a H-a.

Iată programul complet al etapei : 
.GRECO-ROMANE*, grupa Nord: 

luj (sîmbătă) — A. 5. A. Cluj, Can
onii Marghita, Rulmentul Bra- 
Oradea o uminirl) — M «reșul

Tg. Mureș. Crișul Oradea, Vagonul A- 
rad: Cluj — C.S.M. Cluj, I.G.O. Baia 
Mare,. Constructorul Hunedoara; grupa 
Sud: Rădăuți (duminică) — Tractorul 
Rădăuți- C.S.M.S. Iași, Marina Manga
lia ; Medgidia — Progresul Buc., Car- 
pați Sinaia, I. M. U. Medgidia; Tulcea 
— Prahova Ploiești, Dinamo Pitești, 
Stuful Tulcea. „LIBERE44, grupa Sud: 
Medgidia : (sîmbătă) — A. S. A. Vic
toria Buzău, C.S.M. Reșița, I.M.U. Med
gidia ; Tuicea — Stuful Tulcea, Metalul 
Buc., Energia Constanța ; Craiova (du
minică) 
Craiova, 
Nord: 
Brașov, 
dea; Sf. Gheorghe (duminică) 
mental Brașov, Unio Satu Mare, Auto
sport Sf Gheorghe; Odorhei — Chi
mistul Baia Mare. Lemnarul Odorhei, 
Jiul Petrila.

Inai-Hea acestei etape clasamentele 
se piezintă astfel î

greco-romane și 
în campionatele 
B, susțin sîm- 

rcerile din cadrul

( 
stru<

1- 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

„GRECO-ROMANE
GRUPA

Progresul București 
C.S.M.S. Iași 
Marina Mangalia 
Dinamo Pitești 
Stuful Tulcea 
Tractorul R Xîăuți 
I.M.U.Medgidia 
Carpați Sinaia 
Prahova Ploiești

GRUPA
Rulmentul Brașov 
A.S.A. Cluj
Constructorul Marg. 
C.S.M. Cluj

SUD
2 2 0 0
2 2 0 0 

o
1
1
1
2
2
2

1.
2.
3.
4.
5. Crișul Oradea 

Vagonul Arad 
I.G.O. Baia Mare 
Mureșul Tg. Mureș 
Constr. Hunedoara

6.
7.
8.
9.

— Rapid Buc., Elect roputere 
Metalul Tîrgoviște ; grupa 

Oradea (sîmbătă) — A.S.A. 
C.F.R. Timișoara, Crișul Ora-

Rul-

2
2
2
2
2
2
2

NORD
2 2
2 2
2 2

2 0
1 0
1 0
1 0 
0 0
0 0
0 o

57
38
34
22.5
30.5
28
27.5
25.5
11

: 7
:25 
:2S
:31,5
:33.5 
:3S
:32,5
:38f5 
:53

0 
o 
o

47
44
42.5
30.5

P. RADVANI — coresp*

6
6
6 

:33,5 4 
:35,5 4
" 4

2
2
3

: 9 
:20 
:21,5

o 
o 
o

2 10 1
2 10 1 28,5 
2 10 1“ 
2 0 0 2 
2 0 
2 0

„LIBERE- 
GRUPA SUD

ASA Victoria Buzău 2 2
2 2 0 0 
2 2 0 0
2 10 1 
2 10 1

2 10 1 
2 0 0 2 24

2 0 0 2 16 
CT. 2 0 0 2 16

. NORD
2 2 0 0 41,5 
2 1 1 0 36,5

2 10 1 
2 10 1
2 10 1
2 10 1 
2 10 1
2 0 11
2 0 0 2

1.
2.
3.
4.
5. T.M.U.
6. RapM București
7. Metalul Tlrgoviște
8. —9. Stuful Tulcea 
8.—-9. Electroputere 1

GRUPA
A.S.A. Brașov

Crișul Oradea 
Unio Satu Mare 
Rulmentul Brașov 
C.F.R. Timișoara 
Autosport Sf. Gh. 
Lemnarul Odorhei

8. Jiu! Petri! a
a. Chimistul Baia Mare

Energia Constanța 
C.S.M. Reșița 
Metalul București

Medgidia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

0 2 
0 2

21
25
21,5
15

51.5
42.5
39.5
40.5
29.5
24.5

:35 
:39 
:42,5
:40

:18,5 
:27,5 
:22 
:25
:32 5

6
6
5
4
4
4
2
2
2

38
35
31.5
29 5 :34,5 4
22.5 :37.5 4
30 :34 3
11.5 2
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In categoriile b și c

9 ORDINEA INTRĂRII 
SPORTIVILOR PE PISTĂ 
9 NOUA ARENĂ, 
STARE DE FINISARE
© S-AU PUS TN VÎNZARE 
BILETELE PENTRU MAREA 

COMPETIȚIE DE LA 
BUCUREȘTI

în această lună, capul de 
afiș al manifestațiilor spor
tive din țara noastră îl con" 
stituie, desigur, campiona
tele mondiale de popice care 
urmează să înceapă la 19 
iunie în Capitală, pe arena 
stadionului Voința din car
tierul Floreasca. în rîndu- 
rile care urmează publicăm 
noi amănunte referitoare la 
marea competiție de la Bucu
rești.

• La reuniunea arbitrilor in
ternaționali ținută la Viena în 
vederea apropiatelor T mondia
le*1, s-a tras la sorți ordinea 

^ptrării 
țat-o, pentru fiecare din cele trei 
probe care figurează în pro
gram : ECHIPE, masculin — 
Ungaria, România, Elveția, 
R.F. Germană, Italia, R. D. 
Germană, Austria, Iugoslavia, 
Cehoslovacia ; feminin — Aus
tria, Iugoslavia, R.F. Germană, 
R.D. Germană, România. Un
garia, Cehoslovacia : PERECHI 
masculin— Iugoslavia, R.F 
(germană, Elveția, Cehoslovacia. 
Austria. Italia, Ungaria, Româ
nia, R.D. Germană ; feminin — 
România, R.D. Germană. Aus
tria, Ungaria, R.F. Germană, 
Cehoslovacia, Iugoslavia ; IN
DIVIDUAL, masculin — Elve
ția.. Iugoslavia, România, Italia, 
R.F. Germană, Austria, R.D. 
Germană, Cehoslovacia, Unga
ria ; feminin — România, R.F 
Germană, Ungaria. R.D. Ger
mană, Austria, Cehoslovacia și 

Jugoslavia.
- Echipele sînt formate din cîte 
6 jucătoare și tot atîțî jucă
tori, 
bile mixte și, 
bile mixte. Perechile vor 
tot la probele clasice de 
bile mixte femei și 200 
mixte bărbați, iar la 
dualer 
pută înțîietatea tur-retur.

• întrecerile vor avea loc 
pe arena nou construită în in
cinta stadionului Voința. Sala 
£g£e prevăzută cu 6 piste (pe 
pistele 1—4 vor evolua băieții 
iar pe pistele 5—6 fetele), sem
nalizare electrică, hol central, 
garderobă, terasă și bufet La 
ora actuală constructorii lucrea
ză la turnarea pistelor și mon
tarea mobilierului necesar ast
fel ca sala să fie dată în folo
sință la data stabilită. Trans
portul la arenă va fi asigurat 
de autobuze și microbuze care 
vor sta la dispoziția tuturor de
legațiilor străine participante.

® Biletele s-au pus în vîn- 
zare la sediul F.R.P. din str. 

"Vasile Conta nr. 16, etajul V.

ÎN
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sportivilor pe pistă.

fiecare lansînd cite
respectiv,

100
200 

juca
100 
bile 

jndivi- 
concurenții își vor dis-
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Etapa de duminică poate fi hotăritoare
ARBITRI DIN GRECIA LA MECIUL 

ROMÂNIA — URUGUAY

Meciurile-cheie din
Mai interesantă ca niciodată, bătă

lia pentru promovarea în categoria 
A ! în amîndouă seriile 1 Dar parcă 
mai mult în prima, unde Știința Bucu
rești și Progresul București aspiră la 
locul I, dar nici șansele Metalurgis
tului București și ale Flăcării Mo- 
reni, aflate ia două puncte în urma 
principalelor pretendente, nu pot fi 
neglijate în cea de a doua, derbiul 
Jiul Petrila — Mineml Baia Mare ce 
se dispută duminică în Valea J 
ne-ar putea .spune 
promova în ..

Cum se preî 
serie ? Reamini 
lor 4 :

Știinta Buc, 
Progresul Buc. 
Metalurgistul title 
Flacăra Mocenî
Tinînd seama 

pitală sînt progi 
TALURG1STUL BUCUREȘTI 
PROGRESUL BUCUREȘTI și 
N.4MO VICTORIA BUCUREȘTI — 
ȘTIINTA BUCUREȘTI, 
etapă poate fi hotăritoare. 
veni în ajutorul celor care 
pasionantul final al seriei, 
meciurile ce le mai au de disputat 
(în afara celor de duminică) primele 
4 formații din clasament :

Știința B ac. cu Poiana Cîmpina 
(d). Dinamo Bacău (a) ;

Progresul Buc. cu Progresul Brăila 
(a). Ceahlăul P. Neamț (d);

Metalurgistul Buc. cu C-F.R. Paș
cani (a), Progresul Brăila (d) ;

Flacăra Mureai cu Ceahlăul P. 
Neamț (a), Dinamo Victoria Buc. (d).

Deci meciuri la fel de grele pen
tru toate echipele ; depinde cine va 
avea mai multă constanță, depinde 
cine va ști să-și înfrîngă tracul atît 
de vizibil în acest final de campionat.

Credem ca este interesant să ară
tăm care a fost poziția formațiilor 
bucureștene Progresul și Știința la 
jumătatea campionatului. Progresul se 
afla atunci pe locul I cu 18 p., iar 
Știința ocupa de-abia poziția a patra, 
la patru puncte de lider. în retur, si
tuația este inversă :

Știința Buc. 
Progresul Buc.
în seria a doua, protagonistele au 

rămas aceleași : Jiul Petrila și Mine-

se dispută la București și Petroșeni
Iași se va deplasa la I 
Textila este un adversa 
seria Nord, Unirea Dej 
egalitate de 
roșie Salonta.

rul Baia Mare. Jiul are 
avans, adică șî-1 păstrează 
care îl avea și înainte de 
returului, cînd clasamentul 
echipe arăta astfel :

1.
2.

Au fost desemnați arbitru jocului 
România — Uruguay care se va dis
puta Ia 19 iunie ax. Aceștia sînt s 
Emanoil Panakis (Ia centru), Theodor 
Geavropoulos și Arlemis Frangudakis 

din Grecia.

1. 
2.
3.
4.

L
9

un punct 
pe cel pe 
începerea 

celor doua

24—12 
21— 7

mai mult,

★

C_F.R II
3

★

DUMINICĂ tN CAPITALADI-

*

10 7 1 2 23— 6 15
10 4 3 3 18—10 11

m
Ie

această 
Pentru a 
urmăresc 
publicăm

R. D. Germane și 
a fost condus cu 

cum remarcă presa 
itrul Andrei Râdu-

• etapa 
in ca-

RĂSĂRITUL CARACAL — OLTUL 
RM. VÎLCEA 2—1 (1—0)/

Jiul Petrila
Minerul Baia Mare 
în retur, după IC 
Minerul Baia Mare 
Jiul Petrila
Cu atît

nant mec

13 8 3 2
13 7 4 2
tape :

10 6 3 1 2^—8
10 7 1 2 15—8

ARBITRI ROMÂNI PESTE HOTARE

cent, s-a desfășurat la Dessau 
urea internațională dintre echi- 
secunde ale

J*—Z3
45—32 
37—32

Ca
id E-

mL>oara ș-

continua m 
Est, Chimia 
Iași sînt d 
punct și etape 
din cele do ui 
nă în ca 
joacă pe 
port Foc

ârtice de un 
ii to are vor hotă 
:hîpe va fi de la

Deva — C-F-R. Theî- 
Vest) și derbiul brașo- 
Tra clorul si Metro m.

MIRCEA TL DORAN

Fază din meciul Steaua roșie Salonta — Unirea Dej (1—1), disputat 
duminică la Saionta Foto : Ludovic Toth — Salonta

DEBUTANȚII
la

la

...Mă urc în tramvaiul 2, cu desti
nația Gîulești. Surprind o discuție.

— Ei, î'iorel te-ai hotărit ? Vii 
stadion ?

— La trialul de azi ? Desigur.
— Deci, ne-am înțeles, la ora 16 

teren.
La ora anunțată, mă duc la trialul 

de pe Ciulești. Prin euvinte este greu 
de redat entuziasmai celor cîteva sute 
de copii. în tribună, zeci de spectatori, 
părinți și prieteni de-ai lor... Aștept 
momentul... solemn: începerea trialu
lui. Are ioc împărțirea pe echipe și jocul 
la două porți. Juriul format din an
trenorii I. Costea, N. Cristescu, G. So-

Aim ZILE PIUA LA ÎNCHIDEREA VINZARII
TRAGEREA PREMIILOR MARI LOTO

rămas 
biletele 
LOTO.

I Numai patru zile au mai 
ei care puteți să vă procurați 
|«ntru tragerea premiilor mari la
I Această tragere atribuie participan- 
filor pentru prima oară câștiguri de va
loare fixă în bani, în număr nelimitat, 
le cîte 80.000 lei, 60.000 lei, 40.000 
|ei și 20.000 lei.
I De asemenea se mai atribuie 100 con- 
ledii de odihnă la Varna și „Turul Bul- 
tariei“ în total 17 zile.
|; Se extrag 36 numere în loc dc 18 
d la tragerile anterioare din anul 1965. 
I Cu 24 lei se poate participa la toate 
lele 12 extrageri.

Cumpărați-vă biletele din vreme pen- 
ru a nu rămîne în afara acestei im
portante tra geri.

închiderea vînzării biletelor se va 
[ace luni 13 iunie a.c. iar tragerea va 
avea loc, 
y66 la 
poaarnei

•irevocabil, 
București în 

nr. 2 orele 18,30.

marți 14 iunie 
sala din Str.

'remiile
L 0

întregi și
LOTO din 3

T 0

sferturi la tragerea 
iunie 1066 ;

Suplimentar 1:1 variantă întreagă a 
120 000 lei; suplimentar II: 2 variante 
a 32.999 lei șî 3 a 8.249 lei; Catego
ria I: 6 variante a 11.709 lei și 7 a 
2.927 lei; categoria a II-a : 
a 3.666 lei și 15 a 916 lei; 
IlI-a: 18 variante a 3.212 
803 lei; categoria a IV-a: 
a 1.457 lei și 49 a 364 lei;
V-a: 74 variante a 836 lei și 138 a 209 
lei; categoria a Vl-a: 89 variante a 765 
lei și 118 a 191 lei; categoria a VlI-a: 
172 variante a 398 lei și 223 a 99 lei; 
categoria a VIII-a: 201 
lei și 309 a

Report la 
61.532 lei.

Cîștigător
întreg LUNGII CRISTINA din Lugoj.

Tragerea Loto de azi va avea loc la 
Vatra Do-rnei. Tragerea premiului excep
țional la Pronosport {concursul nr. 23 
din 5 iunie) se va desfășura mîine Ia 
ora 19, în București, Calea Victoriei 9.

21 variant© 
categoria a 
lei și 41 a 
50 variante 
categoria a

cec, D. Macri, N. Belizna, O. Matei, 
este exigent și... imparțial.

Pe dreptunghiul verde al stadionului, 
micii virtuoși își etalau din plin cu
noștințele: driblinguri, fente și, ceea 
ce este esențial, înscriau goluri... La 
sfîrșitul trialului, 140 de copii, cei 
mai buni din cartier, au fost opriți în 
centrul 
juniori 
plauze, 
simplu 
Rapid...

„în urmă cu cițiva ani — ne 
turisea antrenorul I. Costea 
în... grădina altor cluburi, 
de a aduce jucători de acolo, 
însă, privim cu satisfacție la 
muncii noastre. Cu eforturi, prin 
migăloasă, am cizelat calitățile 
lor fotbaliști, reușind să 
primei formații a clubului Rapid, schim
bul de mîine. Pentru noi, antrenorii ju
niorilor și piticilor, aceasta este o 
mare satisfacție...^

De la el aflăm că printre cei care 
s-au prezentat la trialurile Rapidului 
a fost și „generația lui 1947“, care a- 
vea în rînduxiie ei pe Paul Mitroi, Va-

de antrenament pentru copii și 
al clubului Rapid. Emoții, a- 
uneori și lacrimi. Nu-i prea 
să fii fotbalist. Și încă la

măr-
- ne uitam 
cu gîndul 

Acum, 
rodul 

muncă 
tineri- 

asigurăm

81 lei.
premial

la premiul

variante a 326

suplimentar I :

suplimentar I

(Rubrică redactată de Administra
ția de Stat Loto-Pronosport).

recieri s-a bucurat 
? Vasile Dumi
ci u minică, par- 
Greciei, A.E.K. 
I). Arbitrul V. 
t de numeroase 

nota maximă: 10!

STADiONUL REPUBLICII, ora 15,45: 
Dinamo Obor — T.U.G. (baraj pen
tru desemnarea campioanei orașului 
București); ora 17,30: Steaua — 
Steagul roșu (cat. A).

STADIONUL DINAMO : ora S,I5 : 
Dinamo Victoria Buc. — Știinta Buc. 
{cat. B); ora 11: Metalurgistul Buc. 
— Progresul Buc. (cat. B).

TEREN LAROMET: ora 10: Teh- 
nometal Buc. — Chimia Făaăraș 
(cat C).

CARACAL 9 (prin telefon). — E- 
chipa Răsăritul Caracal, care activea
ză în campionatul regional, a întâlnit 
joi în localitate. într-un meci amical, 
formația Oltul Rm. Vîlcea. La capă
tul unui joc viu disputat, urmărit de 
un mane număr de spectatori, victoria 
a revenit fotbaliștilor caracaieni cu 
2—1 (1—0). Punctele au fost înscrise 
de Nicola (min. 4), Popa (min 53) 
pentru 
67 din 
Oltul.

Răsăritul și de Moraru (mm. 
lovitură de la 11 m) pentru

OCHEA AVACUM -coresn

RAPIDULUI
sile Ștefan, Adrian Popescu, Alexandru 
Neagu, Marian Popescu, Savu Costea 
etc. în 1963 tinerii fotbaliști ai Rapi
dului au câștigat campionatul Capitalei 
rezervat echipelor de pitici. Muncind 
cu seriozitate la antrenamente, multi 
s-.au remarcat apoi și în jocurile pres
tate în cadrul campionatului r u-bli- 
can de juniori, unde au activat pînă 
în toamna lui 1965, cînd o parte din
tre ei au fost promovați în „lotul mare“.

Copiii de ieri, au crescut, acum bat 
la porțile consacrării. Și, în toamna 
lui 1965, Adrian Popescu (născut în 
1947, 1,70 m, 66 kg) debutează în ca
tegoria A (jocul Rapid—U.T.A.). Alții 
au jucat la Ploiești, în meciul cu Pe
trolul ; Paul Mitroi (1947, 1,82, 70). 
Vasile Ștefan (1948, 1,70, 66), ” 
dna Neagu (1948, 1,73, 64).

în cadrul turneului echipelor 
niori de la Leipzig, la care a 
pat și formația Rapid, extrema 
Adrian Popescu a primit un 
oferit celui mai bun înaintaș; Vasile 
Ștefan, Alexandra Neagu și Savu Costea 
au fost componenți ai lotului ILEJF-Ă. 
din acest an. în partidele din returul 
campionatului pe care formația de se-

Alexan-

de ju- 
parlici- 
dreaptă 
premiu

niori a Rapidului ie-a susținut cu 
C.S.M.S. Iași și Universitatea Cluj pe 
postul de fundaș stânga a reapărut... 
Vasile Ștefan.

Desigur, tinerii jucători ai Rapidului 
mai au încă mult de învățat din tainele 
fotbalului. „Seriozitatea în pregătire, 
jocurile pe care le vor presta vor decide 
evoluțiile lor viitoare — ne-a spus an
trenorul I. Costea — pentru că oricît 
de talentat ar fi. un jucător nu poate 
deveni celebru fără o activitate susți
nută, La fel au procedat și C. Dan, 
Dinu, Codreanu, care nu de mult att 
fost și ei debutanti tot la Giulești...^

Zilele trecute am aflat că Adrian Po
pesen, Paul Mitroi și Marian Popescu 
se pregătesc pentru examenul de ad
mit ere la Institutul de cultură fizică, 
iar Vasile Ștefan, Alexandru Neagu și 
Savu Costea doresc să urmeze liceuL 
Aceste preocupări sânt dublate, bineîn
țeles, de o deosebită atenție acordată 
procesului de antrenament pentru obți
nerea unui post în prima garnitură a 
Rapidului.

Le dorim succes.

G. CIORANU

Un început promițător: înființarea centrelor 
de antrenament pentru

(Urmare din pag. 1)

Gheorghe Anton, 
sau Costică 
antrenor Mihai Filip, 

vădesc de pe acum frumoase perspec
tive.

O activitate promițătoare se duce și 
la centrul de box (38 de sportivi, an
trenor N. Dobre) „Tânărul siderargist“ 
din orașul Galați. Pînă acum s-au evi
dențiat boxerii Adrian Goropțov, Radu 
Măcăineanu, Florin Pană. Sîntem con
vinși că munca va cunoaște satisfacții 
mai mari cînd va exista o sală cores-

Cristea Munteanu, 
gore Gheorgliiță 
(S.M.T. Șendrenî),

Gri-
I.uca

(aparate) in
fim d singurul een- 
tot cc-i trebuie.
de antrenament e- 

fi subliniată și ac-

punzătoare și materiale 
destulătoare, acesta 
tru care n-are încă

Pe lingă centrele 
numerate, merită a 
tivita tea unor centre de inițiere înfiin
țate de cufînd. De exemplu, cele din 
raionul Calați: la Steagul roșu CAP 
Nămoloasa Tîrg (fotbal, instructori vo
luntari Vasile Mocanii și Vasile Pechea- 
nu). Pentru trierea viitorilor fotbaliști, 
s-a organizat o competiție cu 40 de e- 
chipe. Apoi, la Ivești și T. Vladimkescu, 
numeroși copii primesc primele noțiuni 
de atletism de la iuslrticlorii voluatari

copii
T. Chirci, V. Ignat, C. Ciobanu Și ast
fel de centre vor prinde viață — ia 
diferite discipline sportive — și la Nă- 
nești, Măicănești, Slobozia Conachi, 
Braniștea.

Nu putem încheia aceste rînduri fără 
a menționa faptul că acțiunea — din 
ultimul timp — a activiștilor sportivi 
din regiunea Galați, de a organiza cît 
mai multe centre de antrenament și de 
inițiere trebuie continuată și sprijinită 
foarte serios. De aici vor apare — in
discutabil — în anii viitori, cadrele d© 
nădejde ale sportului gălățean.



DC I»C 
terenurile
de fotbal

• in „Cupa balcanică*1, AF.K (Atena) 
a întrecut pe teren propriu cu 1—0 
(0—0) pe Ixikomotxv Sofia. Unicul gol 
a fost marcat de interul Papaioaniu, 
care a transformat în minutul 68 o lo
vitură de la 11 in.

© După cum transmite agenția 
„Prensa Latina “ selecționata de fotbal 
a Braziliei a susținut la Rio de Ja
neiro un meci de 
zentativa Poloniei, 
la limită cu 2—1 (2—0). Au marcat 
Silva, Garrincha, 
Brazilia a prezentat următoarea forma
ție: Manga — Dias, Altair, Djalma 
Santos, Sâni — Henrique, Lima — 
Garrincha, Silva, Pele, Parana (Jair- 
zinho).

verificare cu repre- 
pe care a întrecut-o

respectiv Liberda.

® Einala „Cupei Belgiei" s-a în
cheiat cu victoria mai puțin scontată a 
echipei Standard Liege, care a întrecut 
cu 1—0 (1—0) pe F. 6. Anderlecht.

e» Lidera campionatului 
mira Energia, a cîștigat 
triei", 
Viena cu 1—0 (0—0).

austriac, Ad-
„Cupa Aus- 

învingînd în finală pe Rapid

® La Sofia, reprezentativa Bulgariei a 
întrecut în meci de verificare echipa 
vest-germană Werder Bremen cu 3—1 
(0-1).

CONCURSURI DE ATLETISM IN EUROPA
PARIS. — Pe stadionul Charletv din 

Paris au început întrecerile concursu
lui internațional de atletism „Memoria
lul Mericamp". In prima zi au fost ob
ținute cîteva rezultate de valoare. 
Proba de săritură cu prăjina a fost 
cîștigată de francezul D’Encausse cu 
performanța de 5,00 m, ceea ce repre
zintă un nou record al țării sale. Un 
nou record național a stabilit și ma
ghiarul Kalocsai, înringător în proba 
de triplu salt cu rezultatul de 16,55 m. 
Alergînd 110 mg în 13,9, Duriez a ega
lat recordul Franței. Alte rezultate:

— Aumann (Elveția) 63,80 m: 
m obstacole — Oliveira (Portu- 

olonia) 
Lurot (Franța) 

îl «-a clasat 
3:45,1. FEMEI: 

ud (Anglia) 1,68 
Cuellier (Franța)

Badenski a parcurs 400 m în 45,8, Rut 
a aruncat ciocanul la 63,50 m. iar Piat
kowski discul la 58,08 m. La Bvdgoscz, 
Jaskolski a obținut la triplu salt 16,76 
m (a doua performanță mondială din 
toate timpurile după cea a polonezului 
Schmidt: 17,04 m).

Gianni Motta-învingător

Din presa străix

Tenismanii români se afirmă
Activitatea internațională la tenis toare aventuri... Se întîlnesc ec

ciocan 
3 000 
galia) 8:45,6: disc — Begier ( 
56,90
3:43,9. Cehoslovacul Odlo 
pe locul al doilea cu 
înălțime — Mary Ra 
m; greutate 
13,55 m.

HELSINKI. — Iată cîteva 
înregistrate în eoncursul de Ja HelsmkL 
Suliță — Kinnunen (Finlanda) 81 
m; 800 m — Tuominen (Finlanc 
1:51,2; 5 000 m — Kiss (Ungar
13:53,4.

VARȘOVIA.

in M ciclist ai italiei
m; 1 500 m

le

oez

ROMA. 9 (Agerpres). — Ieri s-a 
încheiat turul ciclist al Italiei. Ultima 
etapă, desfășurată pe distanța de 172 
km (Veneto-Trieste), a fost cîștigată 
de italianul Barivera cu timpul de 
4:45,OS.

în ci 
primul 
Motta, 
în 111 
die

asamentul general individual pe 
loc s-a clasat italianul Gianni 
care a parcurs cei 3 976 km 
h 10:48, realizind o viteză me- 

orară de 35,744 km. El a fost
it de compatriotul său Italo Zilioli 

la 3:57,0, de francezul Jacques An- 
quetil la 4:40.0, de spaniolul Giulio 
Jimenez la 5:44,0 și Felice Gimondi 
(Italia) la 6:47,0.

re:

Activitatea internațională __ ------
cunoaște acum apogeul. Suita mari
lor concursuri, începută cu Roma și 
continuată la Paris, pe terenurile Ro
land Garros, va fi reluată în această 
hmă în „fief“-ul tenisului britanic, 
la Wimbledon. întreceri de tradiție 
și prestigiu, aceste turnee sînt menite 
să desemneze ierarhia primilor jucă
tori ai lumii, știut fiind că în tenis 
nu se dispută campionate mondiale, 
în lumea «sportului alb* însă Roland 
Garros-ul este considerat drept cam
pionat mondial neoficial pentru tere
nuri cu zgură, iar Wimbledon-ul re
prezintă pentru tenismani proba su
premă pe gazon.

Este cu atît mai îmbucurător pentru 
iubitorii de sport din țara noastră 
faptul că într-un concurs rezervat 
așilor tenisului, reprezentanții Româ
niei au cules rezultate remarcabile, 
subliniate în cronicile consacrate de 
ziarul parizian „L’EQUIPE" recen
telor campionate internaționale de 
tenis ale Franței. în cadrul acestor 
campionate jucătorii români — maes
trul emerit al sportului Ion Tiriac 
și fostul nostru campion de juniori 
Ilie Năstase — au obținut un meri
toriu loc doi în proba de dublu. 
mânia la loc de cinste" este titlul 
uneia din cronicile ziarului. „în ceea 
ce privește finala de dublu mascu
lin — se scrie în cronică — ea este 
teatrul uneia din cele mai surprinză-

pa americană Ralston—GraebneSl 
echipa română Țiriac—Năstase". 
prezentarea finalei, cronicarul zia 
lui — cunoscutul gazetar sportiv 1 
nis Lalanne — creionează portrt 
jucătorului care a constituit reve 
ția turneului de la Paris, tînărul 
Năstase : „...Iată pe acest tînăr 
mân, venit pentru prima oară la 1 
land Garros acum cîteva săptăm 
pentru a disputa meciul de „Ci 
Davis" (n.n. Franța—România). Atui 
el ne demonstra calități ieșite 
comun, iar acum le confirmă, f 
țînd porțile uneia dintre finalele „ 
ternaționalelor" noastre. Desigur, 
nărui acesta a cunoscut aici una i 
cele mai frumoase

sa..."
zile din vi;

Pregătiri intens 
pentru J. 0.

înaintea turneului Final 
al C.M. de Fotbal ffil

Continuăm seria răspunsurilor la ancheta noastră 
în rînduj specialiștilor fotbalului. Azi, un antrenor 
și doi jucători răspund întrebărilor noastre :

1. Va reuși Brazilia să cîștige pentru a treia oară 
«Cupa Jules Rimet” ?

2. Care echipă ar putea realiza surpriza Campiona
tului ?

3. Va aduce campionatul mondial eeva nou în teh
nica și tactica fotbalului ?

(I

KAROLY SOOS
Cu ani în urmă, Karoly Soos a fost un va- a 

loros mijlocaș al echipei Vasas din Bu- 
dapesta. El a devenit apoi antrenor la câte- jggpl*1 
va formații din prima categorie a cam- «bT1 llti
pionatului Ungariei, fiind cotat printre cei mai WjL 
buni specialiști ai școlii maghiare de fotbal. 
Actualmente el antrenează leprezentativa R.D. 
Germane, depunind o muncă deosebit de 
fructuoasă. Sub îndrumarea iui Soos, fotbaliștii 
reprezentativei R. D. Germane au obținut în 
ultimul timp progrese remarcabile: locul III 
îa J. O în 1964, iar în „Cupa Europei” și pre- 
Jiminariiie C. M. au fost la un pas de a eli- 
mina chiar... echipa Ungariei.

Sînt convins că numai Brazilia poate
I cîștiga acest campionat Și deci va intra 

în mod definitiv în posesia valorosului ......... ili'ililllffll
trofeu. Sarcina „magicienilor” sud-americani ..................iniEiEjjiiiiiiiiiin.irmrEE1 irr“m l u n.... îl h
este destul de grea. La titlu concurează, de 
asemenea, formații foarte bine pregătite ca Anglia, U.R.S.S., R.F. Germană, Ungaria. 

#• .. Multe echipe calificate în turneul final nu par să aibă vreo șansă. Există o certă 
B diferență de valoare între unele formații cu vechi state de servicii și altele cali

ficate — aș putea spune — cu mult noroc. Știu prea bine că succesul unei echipe este 
condiționat de anumite elemente bine determinate : jocul atletic, pregătirea tehnică și 
tactică a jucătorilor. Or, în categoria acestor formații se încadrează numai cele men
ționate mal sus. Eu nu cred în surprize...

3 Nu sînt un profet; dar cunoscînd actualul nivel fotbalistic international nu văd 
g posibil ca turneul din Anglia să aducă modificări tactice deosebite cum a fost, 

de pildă, ediția din 1958, cînd Brazilia a prezentat pentru prima oară sistemui 
4—2—4. Se pare că azi acest sistem este pe cale de transformare, continuînd prin mul
tiplele sale variante. Numai în această direcție văd posibile inovații care să iasă la lu
mină în apropiata întrecere. Iar dacă totuși vom avea surpriza unor sisteme de ioc cu 
totul inedite, nu pot să-mi exprim decît speranța ca ele să fie elaborate în folosul spectaculozității ioculnî

KARL-HEINZ
SCHNELLINGER

Blondul fundaș de la Milan, „spaima” lui Jair 
și a lui Hamrln în campionatul Italiei (dar nu 
și a lui... Pîrcălab cu al cărui dribling a făcut 
cunoștință la Ludwigshafen), Karl-Heinz 

Schneilinger. selecționat in echipa Europei, 
este unul dintre fotbaliștii cu cea mai mare 
reputație. Iată răspunsurile „telegrafice* ale 
echipierului reprezentativei R.F. Germane :

■
1 Toată lumea spu

ne: Brazilia. Eu, 
însă, cred că 

oricare dintre echipele 
calificate pentru „sfer
turi* poate spera la 
titlu. Va fj o luptă 
deschisă...

2 Cunosc toate e- 
chipele din tur
neul final, mai 

puțin pe cea a R.P.D. 
Coreene. Ca jucător, 
am avut totdeauna 
„trac* în fața adver
sarilor necunoscuți. Și 
ce ați spune dacă din 
grupa D se va califica 
tocmai această forma
ție, alături de una din 
celelalte trei adversare 
— Italia. U.R.S.S., și 
Chile !?...

3
siunea și gradul 
efort cu 
cred că 
nat s-ar 
mul loc. 
dacă se 
așa _____ _____
în uzura extraordinară, 
în risipa de 
fără precedent, în 
ta aprigă pentru 
torie. Consider că 
tualul C.M. va fi 
mai dîrz disputat 
istoria competiției. Teh
nic și tactic — nimic 
nou !

Dacă ai avea un 
aparat care să 
înregistreze ten- 

de 
care se joacă, 
acest campio- 
situa pe pri- 
„Noutatea” — 
poate numi 

va consta deci

energie 
lup- 
vic- 
ac- 
cel 
din

E

ALFREDO 
DI STEFANO

Foarte greu de prevăzut o vic
torie a Braziliei la Londra. In 
calea triumfului dorit de brazilieni 

stau adversari redutabili, ca echipierii 
Italiei, R.F. Germane, Spaniei, Argen
tinei, U.R.S.S, și — firește — cei ai 
Angliei. Deci, la prima dv întrebare, 
înclin să răspund : nu !

sînt valoroase, în schimb pentru alte 
țări răsăritene ultimele lor afirmări 
au constituit o adevărată revelație. Din
tre acestea din urmă, la Londra va fi 
reprezentată Bulgaria, căreia îi acord 
o șansă. Pledează pentru acest pronos
tic comportarea fotbaliștilor bulgari în 
ultimul meci al preliminariilor, cu Bel
gia, cînd au demonstrat o voință extra
ordinară.

Și — amănunt important — bulgarii 
vor juca la C.M. ca unii care n-au ni
mic de pierdut, ci numai de cîștigat l...

2 Vor fi multe surprize în acest 
campionat mondial. Una din ele 
va fi furnizată cred de echipa Bul

gariei. Personal am o părere foarte buni 
despre fotbalul jucat tn țările din ră
săritul Europei. Aici s-a înregistrat un 
progres simțitor, în special în ultimii 
ani. Dacă despre echipele Ungariei ți 
U.R.S.S. știam de mai multă vreme că

3 Campionatele mondiale au adus
totdeauna ceva nou în tactica fot
balului. Mai exact — „au pus în 

circulație" descoperiri în acest domeniu. 
Este cazul sistemului4—2—4 atribuit bra
zilienilor, care l-au pus în practică 

de la Stockholm. Eu am cu- 
sistem, la

echipei River 
nici pînă acum 

perfect cunos- 
aplică numai

. *-'nLlla cei mai mari fotbaliști ai epocii noastre nu i-a fost dat să dispute nici un singur 
meci de campionat mondial ! După peregrinări numeroase, jucătorul sud-ameriean s-a stabilit 

.“Pațua. Trebuia să joace — in sfîrșit — împreună cu reprezentativa spaniolă în C.M. din 
vnue. Dar In preziua meciului de debut împotriva Cehoslovaciei Ia Vina del Mar, un accident 
n transforma din nou pe Di Stefano în spectator. Consolarea i-a fost oferită de faptul că a 

cu fosta na echipă Real Madrid — in mai multe ediții ale „Cupei campionilor europeni", 
ctcerina de S ori trofeul. O dată a adus Realului satisfacția supremă pentru o echipă de club : 
svupa mter-continentală . Actualmente iși încheie glorioasa carieră de jucător în cadru] clubului Espanol-Barcelona.

la C.M.
noscut însă dinainte acest 
argentinieni, în cadrul 
Plata. De altfel cred că 
sistemul 4—2—s nu este 
cut europenilor, care îl
în sens defensiv deși în concepția sud- 
americanilor 
te ofensiv, 
totul, chiar 
sacrate. In
că întrecerile din Anglia pot aduce 
revelații și precizări interesante.

el trebuie să fie eminamen- 
Deci. nu este descoperit 
în sistemele de joc con- 
această privință, consider

Relatări
transmise de :

ANITA
POLIMER (Berlin),

DOMINGO GARCIA
(Barcelona),

Agenția SID -
Dusseldorf

Sub titlul „Pregătiri pentru Oii 
piadă", ziarul „CESKOSLOVENSJ 
SPORT" din Praga publică 
articol, din care extragem 
rele :

în vederea 
din 1968, sportivii cehoslovaci 
intrat în cel de-al doilea an ai p 
gătirilor. Recent, în cadrul Uniu 
de cultură fizică și sport din R. 
Cehoslovacă a luat ființă o corni 
specială pentru sportivii frunt 
care se ocupă în exclusivitate 
pregătirile pentru viitoarea ediție 
J.O. de vară și de iarnă. Corni; 
este formată din specialiști fie i 
putație, metodiști sportivi, ‘♦xedi 
antrenori, profesori ai Institutu 
superior de cultură fizică ș.a. Ace. 
tă comisie este coordonată de 
roul Consiliului superior al Uniu 
de cultură fizică și sport și de Con 
tetul olimpic cehoslovac.

în prezent, lotul lărgit al olim 
cilor pentru J.O. de vară și de iar 
este format din 850 de sportivi. Cil 
include sportivi la 18 discipline c 
prinse în programul J.O. de vs 
din Mexic, și 5 discipline peși 
J.O. de iarnă de la Grenoble’® 
rește, numărul 
simțitor redus 
evenimentului.

mari, pregătirile au f< 
în două etape. Prima a c 
1965—1966, iar a doua e< 
pentru anii 1967—191

un amț 
următ<

Jocurilor OlîiWP

din Mexic, și 5 discipline

selecționabililor va 
pe măsura apropie

In linii 
eșalonate 
prins anii 
prevăzută 
Etapa întîi, care se apropie de sfl 
șit, a prevăzut elaborarea planu 
lor de pregătire, alcătuirea un 
mare lot de sportivi fruntași și 
perspectivă. în această perioadă a 
trenorii au fost solicitați să ^pui 
o muncă susținută, metodică, “pent 
că de .aceasta va depinde rezult 
tele ulterioare. Apoi, în etapa 
doua începe munca de selecție pi 
priu-zisă, 
care vor 
Criteriul 
olimpice 
și forma 
sportivi (la disciplinele pe echipi 
Firește, în acest scop, adevărate r 
petiții generale le vor constitui n 
meroasele întreceri internaționale 
care vor participa sportivii ceh 
slovaci, înaintea Olimpiadei.

vor fi definitivate loturi 
începe pregătirile specia 
îl vor constitui norme 
(la disciplinele individual 
cea mai bună arătată i

Știri, rezultate
VARȘOVIA. — Cu două runde înain 

de sfîrșit, turneul internațional femin 
de șah de la Piotrkov Trybunalski (P 
lonia) are în fruntea clasamentului i 
poloneza Litmanowicz cu 6i/2 pune 
urmată de Rodica Reieher (Românii 
la distanță 0e i/2 p. Ultima a cîștig 
la poloneza Szota și a remizat cu Li 
manowicz. Cealaltă reprezentantă a R 
mâniei. E. Polihroniad'e are 5 pune 
și două partide întrerupte.

LONDRA.. — Etapa a 12-a a turul 
ciclist al Angliei, Brightoh — Ne\ 
castle (180 km) a fost cîștigată de p 
lonezul Beker în 4 h 52:47,0. In clas; 
mentul general conduce Stanislav Sep 
(U.R.S.S.).

VIENA. — In turul Austriei, dux 
cinci etape conduce austriacul Hai 
Furian.

LONDRA. ■— In proba de simplu bă 
bați (turul trei) din cadrul turneul, 
internațional de tenis de la Bekeker 
ham s-au înregistrat următoarele ri 
zultate : Graebner (S.U.A.) — Matthesv 
(Anglia) 6—2. 6—2; Newcombe (Austn 
lia) — Gerrarfe (Noua Zeelandă) 1— 
6—2 6—4; Okker (Olanda) — Gramatic 
(Tailanda) 9—7, 6—4; Ashe (S.U.A.) - 
Macmanus (S.U.A.) 6—4, 6—3.

LONDRA. — în cadrul turneuli 
international de tenis de la Nottir 
gham, Ilie Năstase — participînd pen 
tru prima oară lă un concurs pe terei 
cu gazon — a fost învins de Jaid 
Saul (Republica Sud-Africană) S 
6—2, 7—5.
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