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Reprezentativa Uruguayului

Concurs de selecție
la tenis

ntinuare in

Record d@ spectatori, dar si de proastă 
organizare pe stadionul din sos. Ștefan cel Mare

PROLETARȚ DJ.IT TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VA!

Marți 14 iunie 19SS

£

1,77 m pe 
și plină de

îtn și, 
de 

cordului lumii.
la a par
uri și în 
itorioasă :

Ansi XXII-Hr. 4997 doctor EMIL GHIBU
vicepreședinte al UCFS

Recen* s-a desfășurat la București o importantă consfă- 
re metodică în problemele pregătirii sportivilor de perfor- 

Au luat parte antrenori și medici sportivi, activiști 
lerațiilor, ai secțiilor tehnice ale Consiliului General al 

ai consiliilor regionale ale UCFS și cluburilor sportive, 
didactice de ;a I.C.F., șefi de catedre de educație fizică 

ui superior. Materialele prezentate și dezbate- 
:n evidență unele aspecte noi ale metodicii 
i sportiv, au căutat să sintetizeze experiența 
ate din tara noastră și de peste hotare în

au fost definitivate în cadrul unor dezbateri 
articîpaț tovarășii : Ion Balaș, vicepreședinte al 

: • proi. univ. Leon Teodorescu, rectorul I.C.F., conf. 
in:--. Euqeniu Bran, proi. dr. docent Florian Ulmeanu, conf. 

■■ Andrei Iliescu, prof. Vanghel Chiose, prof. Vasile Tudor 
Maria Login — adjuncți șef secție în Consiliul Ge- 
L'CFS. proi. Aurel Predescu, lector univ. Sergiu Ze- 
prof. Vasile Dumitrescu, prof. Baruch Elias, prof. 
Nasasart. proi. Oprea Vlase și prof. Ioan Corneanu 

i loturilor republicane.
articol redăm principalele concluzii expuse 

i.sfătuirii. Definitivarea concluziilor a fost 
•ci. format din tovarășii: lector univ. Marin 
edinte a! UCFS, conf. univ. Ion Siclovan, 
pedagogice, Alexe Nicu, lector univ., prof. 

Vrabie, prof. Comelîu Florescu, prof. Hie Istrate, prof, 
.iță. prof. Virgil Ludu. prof. Gh. Zîmbreșteanu, antre- 
■ral. coni. univ. Mibai Epuran, dr. Ion Stănescu, dr. 

proL Felicia Urziceanu și semnatarul acestuiIon Dragan,

Asociația sportivă Blocurile Ferentari si-a 
clubului Progresul, peste 700 d

Faza bucureșteană 
campionatelor republicane 
de juniori a adus zilele 
trecute pe stadionul Tine
retului multi tineri alleti 
și multe rezultate bune. 
Cu acest prilej Mihai 
Georgescu (S.S.fi. 1) a 
egalat recordul republican 
<il juniorilor de categoria 
ă II-a în proba, de 90 mg.

Poloiștii de la Dinamo 
București au realizat du
minică în compania echi
pei timișorene Industria 
linii scorul etapei: 16—1. 
în imaginea noastră gol- 
geteriil partidei. Grințescu 
(cascheta albă).

Fotoreportaj de PAUL ROMOȘAN

DINAMICA EFORTULUI ÎN ANTRENAMENT. Ea o serie 
se constată că între conținutul antrena- 
de concurs nu există totdeauna o sufi- 

Voltunal, intensitatea și complexitatea 
și „ambianța psihologică" a 
măsura cuvenită în antre-

efortului din concursuri, precum 
întrecerilor nu sint aplicate în 
namenL

dar nici pină la... Budapesta!
pînă la inaugurarea 

a VUI-a a campionate- 
pene de Ia Budapesta 
ămas exact 76 de zile, 

fruntași au și în
că intens emo- 
>r de pe Nep- 
ror trebui să-și 

să-și do- 
Stire. între 
A PENES.

cine

53.73 m București 24 aprilie ;
50.92 m București 3 mai;
51,08 m București 15 mai ;
54,05 m Miinster 25 mai ;
5536 m Cracovia 30 mai ;
56,54 m Stara Zagora 5 iunie
și 58, M m Frechen 12 iunie.

e lipsit de interes să 
că ultimele sale 4 con- 
în care a obținut și 

cele mai bune rezultate, s-au 
desfășurat în condițiuni atmo
sferice nefavorabile, pe piste 
muiate sau chiar desfundate 
de ploaie. In legătură cu ulti
mul concurs, în care Mihaela 
a realizat cea mai bună per
formanță mondială a sezonu
lui, iată cîteva relatări primite

telefonic de la tov. Valeria 
Maltopol vicepreședinte al 
F.R.A.:

— Ploaia a iniluențat vădit 
desfășurarea probelor, sulița 
fiind singura în care a fost 
înregistrat un rezultat de mare 
valoare. Mihaela a început con
cursul foarte tare cu 58,36 m, 
după care a aruncat 55,45 m, 
56,08 m, depășit, 57,26 m și 
53,77 m. Este cea mai bună 
„serie" de aruncări din cariera 
ei. (N.R. La precedentul con
curs, la Stara Zagora, ea mar
case: dep., 50,04, dep., 53,08, 
56,54, 56,04). Pe locul doi s-a 
clasat cunoscuta atletă vest- 
germană Gerhards cu 49,97 m. 
Mihaela Peneș a lăsat o foarte 
bună impresie spectatorilor și 
specialiștilor, ca și Iolanda Ba
laș, de altfel. în ciuda efortu
rilor depuse, Ioli n-a putut rea
liza mai mult de 
o pistă desfundată 
gropi.

Notați acum și 
rezultate din acest 
curs 
disc :

alte cîteva 
mare con- 

international feminin : 
T. Press (U.R.S.S.) 56,92, 

Limberg (R.F.G.) 54,69, Wester
man (R.F.G.) 53,93, Kleiberne 
(Ung.) 51,66, Ol. Cataramă 
49,27 ; 80 mg: Schell (R.F.G.) 
11,0, Mase (Franța) 11,0, Black 
(R.F.G.) 11,4, Sanda Anghelescu 
11,7. Ioana Petrescu a realizat 
58,9 în seriile cursei de 400 m.

MIHAELA PENE?

este așteptată pentru vineri
Vineri 17 Iunie va sosi în 

Capitală reprezentativa de 
fotbal a Uruguayului, de două 
ori campioană a lumii și de 
două ori cîștigătoare a tur
neului olimpic. Din lotul de 
jucători anunțați de 
Vlera, conducătorul 
fao parte cei mai 
jucători din fotbalul 
yan. Printre aceștia 
un fundaș de clasă, 
Gonțalvez, Martinez,

Ondino 
tehnic, 

renumită 
urugua- 
Alvarez, 

mjlocașii 
Rocha, 

atacânțil Sașia. Douskas, Aba
die.

înaintea meciului de Ia Bucu
rești, selecționata Uruguayu
lui va evolua miercuri la Tel 
Aviv.

Incepînld de azi după amia
ză, pe terenurile Progresul 
din Capitală, se dispută un 
concurs de selecție a lotului 
republican de tenis. Participă 
P. Mărmureanu, G. Boscti, 
C. Năstase, C. Popo v ici, Gh. 
Boaghe, S. Dron, D. Viziru 
(la băieți) sl ludit Dibar, Ma
riana Ciogolea, Ecaterlna Hor. 
șa, Eleonora Dumitrescu-Ro- 
șîanu (la fete).



Etapa I a Spartachiadei de vară în campionatul republican de motocros

Agenda ultimelor întreceri, fila 1
Au mai rămas cîteva zile pînă la 

Încheierea primei etape a Spartachia- 
idei de vară. In majoritatea asocia
țiilor sportive s-au organizat între
ceri pasionante, la un mare număr de 
ramuri sportive, la care au luat 
parte zeci de mii de tineri și tinere.

Sînt însă și asociații care n-au fo
losit cum se cuvine cele 66 de zile 
ale primei etape, lăsînd treaba pen
tru... mai tîrziu. Socotind că acest 
i,mai tîrziu" nu mai poate fi altul de- 
eît ultima săptămînă (13—19 iunie) 
am inițiat, împreună cu corespon
denții noștri din țară, un raid zilnic 
prin asociații. La această „Agendă 
a Spartachiadei de vară", care cu
prinde 6 file veți găsi în fiecare zi 
aspecte din activitatea ultimelor zile 
ale primei etape.

Ieri am făcut cunoștință cu mem
brii consiliului asociației sportive 
Earomet din Capitală. Se aflau cu 
toții la arena de popice unde se des
fășurau întrecerile dintre secțiile de 
producție Piese turnate și Tehnic — 
administrativ. „Critica făcută nu de 
mult de ziar ne-a trezit din amor
țeală", -— acestea au fost cuvintele 
cu care ne-a întîmpinat secretarul 
asociației sportive, tov. N. Capoianu.

De la Iași, corespondentul nostru

regional D. Diaconescu ne-a relatat 
că a asistat (luni după amiază) la 
întrecerile de volei și popice organi
zate de asociațiile Confecția și Pro
gresul. C. Gruia — corespondent re
gional — ne transmite din Brașov: 
finala de fotbal a asociației Prefabri
cate, desfășurată ieri între echipele 
Grupul III și C.T.C. Laborator s-a în
cheiat cu victoria primei formații cu 
scorul de 1-0.

In cursul zilei de luni redactorii 
și corespondenții ziarului nostru au 
vizitat o serie de asociații sportive in 
care nu au avut loc întreceri : Grî- 
vița Roșie (deși angajamentul pe care 
și l-a luat consiliul asociației spor
tive a fost de 4 000 de tineri și ti
nere care să participe la diferite com
petiții, pînă acum au fost înregistrați 
doar 168 de concurenți; ultimele zile
— după cum se vede — nu sînt fo
losite), Penicilina Iași, Țesătura lași, 
Metrom Brașov, Tractorul Brașov, 
Stela, Suveica, I.O.R., Mase plastice
— toate din București.

Consemnăm faptul că majoritatea 
acestor asociații sportive dispun de 
terenuri și posibilități pentru desfă
șurarea unei bogate activități com- 
petițicnale.

Eugen Keresteș (Steaua) — 
noul lider ol clasei 500 CMC

Miile de spectatori veniți duminică 
pe traseul de la complexul sportiv 
Pantelimon din Capitală au fost în- 
cîntați de spectaculoasele dueluri în 
care s-au angajat participanții la eta
pa a doua a campionatului republican 
de motocros.

ATLETJSM Doina Bădescu la 0,1 sec.
de recordul de junioare la 400 m

Sîmbătă și duminică atleții bucu- 
yeșteni au avut, în sfîrșit, o vreme 
ideală pentru atletism Așa că faza 
orășenească a campionatelor republi
cane de juniori s-a putut desfășura 
sub cele mai bune auspicii, înregistrîn- 
du -se multe rezultate bune. S-au re
marcat, în mod deosebit tinerii Bucur 
Iliescu, Dan Hidioșanu și Doina Bă- 
descu. multipli cîștigători de probe cu 
noi recorduri personale. Publicăm as
tăzi rezultatele juniorilor de catego
ria I

BĂIEȚI : 100 m : B. Iliescu (Dina
mo) 10,8, D. Hidioșanu (SSE 2) 10,9,
B. Hugel (D) 11,0 : 200 m: B. Iliescu
22.5. T. Puiu (SSE 2) 22,6 (în serii 
22,5), I. Golgojan (SSE 2) 22,6 ;
400 m : T. Puiu 52,0 ; 800 m : I. Nico- 
lae (Steaua) 1:57,2, C. Mureșan (SSE 
2) 2:02,8; 1500 m: I. Nicolae 4:03,2.
C. Pascale (Metalul) 4:05,0 ; 3000 m : 
I. Dima (M) 8:50,2, C. Andreica (ICF) 
8:59,6 ; 110 mg : D. Hidioșanu 14,1, 
R. Frunteș (ICF) 14,3, FI. Drăguleț 
(M) 14,5, H. Cernescu (ICF) 14,6 ; 
400 mg : D Hidioșanu 56.7, FI. Dră- 
guleț 58,5, FI. Minjină (Politehnica) 
58.7 ; 1500 m obst: Em. Botez (CSS) 
4:33,4; 10 km marș: N. Rînceanu 
(Rapid) 50:29,6, N. Gheorghe (CSS)

53:12,4, C. Dinu (SSE 2) 53:44,6; 
4 X too m : I.C.F. 43,8 ; 4 x 400 m ; 
I.C.F. 3:31,4; înălțime: S. loan (SSE 
1) 1,91 ; triplu : R. Mutică (R) 13,59, 
M. Aldea (SSE 1) 13,48 ; lungime : 
D. Crișan (Liceul nr. 35) 6,67, Em. 
Milotin (CSS) 6,67, S. Lupan (D) 6,65; 
prăjină: A. Lucaci (SSE 1) 3,50, Gh. 
Popescu (SSE 1) 3,4'0 ; greutate ; S. 
Hodoș (ICF) 14,08, Cr. Mitrea (L 35) 
13,51 ; disc : S. Hodoș 45,66 ; suliță : 
D. Szilagyi (ICF) 58,98 ; ciocan : D. 
Popescu (Constructorul) 51,20, J. Sîr- 
buleț (SSE 1) 50,90; FETE: 100 m : 
A. Petrescu (SSE 2) 12,4, G. Cîrstea 
(S) 12,5 (în serii 12,3), R. Marinescu 
(D) 12,5 ; 200 m : D. Bădescu (R) 25,9. 
A. Petrescu 25,9 ; 400 m : D. Bădescu 
57,3 ; S00 m : FI. Grigorescu (SSE 2) 
2:24,3; 80 mg: G. Cîrstea 11,7 (în 
serii 11,5), G. Negoescu (Progresul) 
12,0. M. Mihart (C) și C. Gheorghe 
(CSS) — ambele 12,0 în serii ; 4x100 
m : Dinamo 52,3 ; înălțime : C. Dafi- 
nescu (L 35) 1,45 ; lungime : G. Rădu- 
lescu (D) 5,70, M. Ânghel (SSE 2) 
5,40 ; greutate : El. Lefter (ICF) 13.01; 
disc ; P. Crăciun (ICF) 38,38, Șt. Pin- 
zaru (ICF) 36,28; suliță : M. Ciurea 
(D) 49,14.

Eugen Keresteș, merituosul învingător al clasei 
500 cmc conduce autoritar plutonul.

F oto :

Dănescu și Doviț, Macarie și Chițu, 
Șuier și Coman, Sas și Dumitrache 
(250 cmc), Gh. Ion și Ștefani, Al. Io- 
Hescu și FI. Ștefan (500 cmc), Șanta 
și Brauer, Kriszbay și Paliev (300 
cmc), sînt numai cîteva dintre cuplu
rile care au oferit dispute dîrze. Și 
de data aceasta defecțiunile mecanice 
au făcut însă ravagii, aducîndu-i pe 
cîțiva sportivi în situația de a pierde 
secunde prețioase sau chiar de a a- 
bandona lupta. Printre cei mai „necă
jiți" s-au aflat : Cr. Doviț, C. Coman,
N. Dumitrache. P. Paxino (250 cmc),
O. Ștefani (500 cmc), G. Brauer și A. 
Ionescu (300 cmc). Tot aici trebuie

Perfecționarea continuă a metodelor de antrenament - 
rezerva principală de creștere a performanțelor sportive (!)

menționat considerabilul efort al lui 
O. Ștefani (la 200 m de linia de so
sire i s-a rupt ghidonul și a sosit la 
finiș cu cablul de accelerație... în 
dinți) și al lui C. Coman (o pană de 
curent în primul tur l-a imobilizat 
mai bine de 2 min, handicap practic 

nerecuperabil în condi
țiile ritmului în care s-a 
alergat).

La „250“ M. Dănescu, 
cu excepția primelor 2—3 
ture din ambele manșe, 
a condus autoritar, cîști- 
gind detașat in fața Iui 
Cr. Doviț (manșa I) și a 
lui Al. Șuier (manșa a 
Il-a). El a demonstrat pe 
parcursul celor 20 de 
ture că se află intr-o for
mă foarte bună.

Cursa .mașinilor gre
le" a fost dominată de 
E. Keresteș. El a fost ta 
lonat de Gh. Ion și apoi 
de O. Ștefani, dar nici 
unul dintre ei n-a reuși: 
să-i pericliteze poziția de 
lider. Spre final, în am
bele manșe, Keresteș și-a 
mărit avantajul.

în „Cupa F.R.M.", C. 
Goran ne-a probat că are 
o seamă de cunoștințe 
tehnico-tactice care îl fac 
un adversar redutab:’ 
pentru colegii din gene
rația sa. El a făcut o 
cursă demnă de toată 
iauda.

CLASAMENTELE ETAPEI : 250 cmc . 
1. M. DĂNESCU (Steaua). 2. Tr. Maearie 
(Dinamo), 3. șt. Chițu (Steaua). 4. I. sas 
(St. roșu Brașov), 5. D. Vasilescu ('Meta
lurgistul), 6. Ăl. Șuier (Steaua) ; 500 cmc: 
1. E, KERESTEȘ (Steaua), 2. Gh. Ion 
(Steaua), 3. O. Ștefani (St. roșu Brașov)
4. O. Puiu (St. roșu Brașov). 5. FI. Ște
fan (Locomotiva PI.). 6 R. Popescu (St 
roșu Brașov) ; 309 cmc : 1. C. GORAN 
(Poiana Cîmjma), 2. M. Șanta (Steaua). 
3 A. Kriszbay (Dinamo), 4. L Bobil- 
neanu (St roșu Brașov), 5. D. Șupeală 
(Poiana Cimpina). 6. Al. Paliev (Poiana 
Cimpina). CLASAMENTE DUPĂ DOUA 
ETAPE : 250 cmc : 1. M. DĂNES
CU 16 puncte. 2. Tr. Macarie 1 P, 
3. Cr. Doviț (Metalurgistul) 6 p, 4. Al. 
Șuier 5 p. 5. Șt Chițu 4 p, 6. I. Sas 
3 p ; 500 cmc : 1. E. KERESTEȘ 14 p, 
2 O. Ștefani 12 p, 3. Gh. Ion 8 p, 4. FI. 
ștefan 5 p, 5. D. Ionescu (Dinamo) 4 p. 
6. O. Puiu 3 p ; 300 cmc : 1. M. ȘANTA 
14 p, 2. C. Goran 12 p, 3. I. Bobîlneanu 
6 p, 4. G. Brauer (Voința Sibiu) 6 p
5. A. Kriszbay 4 p, 6. Al. Paliev 3 p.

I. DUMITRESCU
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PRONOSPORT
Programul concursului Pronosport 

din această săptămînă cuprinde me
ciul internațional România—Uru
guay, opt întîlniri din categoria B 
și este completat cu patru partide 
din campionatul italian categoria B.

Iată, pe scurt, indicațiile „Progra
mului Loto—Pronosport* nr. 24 pen
tru meciurile cuprinse în programul 
concursului Pronospoit nr. 25 de du
minică 19 iunie 1966 :

1. România—Uruguay. Prima șan
să o au fotbaliștii noștri, nu est» 
exclus însă și un meci nul.

2. Flacăra Moreni—Ceahlăul. Sole

3. C.F.R. Roșiori—Dinamo Vic
toria. Joc deschis. Pronostic „1,

4. Poiana Cimpina—Știința Bucui* 
rești. La Cîmpina nu e ușor de co
tiga t dar Știința București poate în
vinge această dificultate. Pronosti» 
A, 2U.

5. Gaz metan Mediaș—Jiul Pa- 
trila. Pronostic „1, X“.

6. Industria sirmei C. T urzii — 
-4. S. A. Tg. Mureș. Pronostic „1*.

7. Recolta Cărei—Clujeana. Nor* 
mal, o victorie a echipei gazdă. Na • 
de neglijat însă și un meci nuL 
Pronostic .1. X“.

8. C.SAf. Sibiu—C.S.M. Reșița. 
Pronostic wl“.

9. Vagonul Arad—Minerul Baia 
Mare. — Joc deschis. Pronostic JL,

-41
10. Modena—Padova. Pronostis

1*.
11. zVorara—Verona. Pronostic „X,

12. Palermo—Venezia. Palermo se
află în criză de formă. Pronostic 
X 2*. _i

13. Pro Patria—Alessandria. Pro
nostic „1. 2“.

® Tragerea premiilor mari LOTO 
de azi 14 iunie a.c. va avea loc Îs 
București în sala din str. Doamnei 
nr. 2 ora 18,30. Reamintim pe »- 
ceasta cale participanților că depu
nerea biletelor considerate ciștigă- 
toare se va face pînă în ziua de sîm
bătă 18 iunie 1966 la orele 13,00 
în orașele de reședință regională iar 
în celelalte localități pînă vineri 17 
iunie 1966.

PRONOEXPRES
Premiile concursului Pronoexpres 

nr. 23 din 8 iunie 1966.
Categoria a Il-a: 1 variantă a

39.820 lei și 5 variante a 14.820

Categoria a |II-a: 37 variante a 
2..588 lei.

Categoria a IV-a : 283 variante a 
435 lei.

Categoria a V-a : 1315 variante a 
93 lei.

Categoria a Vl-a : 6256 variante a 
27 lei.

Report la categoria I: 185.323 
lei.

Premiul de 25.000 lei atribuit unei 
variante de categoria a 11-a va fi 
tras la sorți, la tragerea Pronoexpres 
de mîine.. ce va avea loc în Bucu
rești, str. Doamnei nr. 2, ora 18,30.

(Rul/rică redactată de Adminis
trația de Stat Loto-Pronosport).

(Urmare din pag. 1)

De asemenea, în stabilirea conți
nutului mijloacelor diferitelor etape 
de pregătire, dinamica efortului (vo
lum — intensitate) este tratată oare
cum izolat de factorii antrenamentu
lui (fizic, tehnic etc.) și nu este pri
vită drept o manifestare cantitativă 
*i calitativă a acestora.

Ritmul și viteza de explozie la 
aruncarea greutății sau a discului, 
execuția „integralelor" la gimnastică, 
seriile la box, viteza de execuție a 
diferitelor procedee tehnice în fot
bal, etc., pentru a fi eficiente tre
buie perfecționate, automatizate, res- 
pectîndu-se cerințele concursurilor.

Considerăm că pînă acum, în prac
tică, s-a procedat greșit reducînd sau 
Intrerupînd pentru o perioadă înde
lungată efortul specific în cadrul 
ciclului anual de antrenament Acti
vitatea în perioada de tranziție se 
Întrerupe, de multe ori, complet sau 
se reduce foarte mult (1—2 luni), iar 
In perioada pregătitoare — lungă de 
8—5 luni — se lucrează cu eforturi și 
mijloace improprii specializării. Calcu- 
lînd toate aceste întreruperi și redu
ceri din cadrul ciclului anual, ajun
gem la concluzia că aproape 40°/o 
din timp se efectuează un efort 
neadecvat și de aceea unii sportivi 
repetă an de an performanțele ante
rioare sau înregistrează creșteri 
nesemnificative.

Plecînd de la aceste constatări, au 
fost formulate următoarele concluzii 
și indicații cu privire la apropierea 
conținutului pregătirilor de cerințele 
•uucursurilor i

• NECESITATEA CREȘTERII PRO
GRESIVE A EFORTURILOR este în 
prezent unanim recunoscută. Sporti
vii care obțin performanțe valoroa
se fac astăzi mai multe antrenamen
te pe săptămînă, cu eforturi din ce 
în ce mai mari.

« PROCESUL DE ADAPTARE A 
ORGANISMULUI, reprezentat de o 
nouă stare calitativă, se produce ca 
urmare a acumulărilor cantitative 
rezultate în urma desfășurării siste
matice a antrenamentului sportiv în- 
tr-o anumită perioadă de timp. în 
precizarea caracterului și mărimii 
efortului trebuie plecat de la relația 
de dependentă dintre procesul de 
adaptare, capacitatea de efort și mij
loacele (excitanti) folosite.

Adaptarea optimă este rezultatul 
acțiunii excitantilor optimi, care se 
stabilesc în funcție de indicii capa
cității de efort a organismului la mo
mentul dat.

• EFORTUL SE POATE MODIFICA 
pe seama intensității, a volumului 
sau a complexității. Pentru fiecare 
specializare este necesar să se sta
bilească proporția dintre mijloacele 
și metodele care acționează, fie prin 
variația intensității, fie prin variația 
volumului sau a complexității. Ast
fel, cu cit un efort specific se va 
caracteriza mai mult prin intensitate 
decît prin volum, cu atît dinamica 
eforturilor va trebui să se desfășoa
re mai mult pe seama elementelor 
ce caracterizează intensitatea (încăr
cătura, viteza execuției sau variația 
pauzelor).

® Indiferent de combinarea volu
mului cu intensitatea, este indicat 
SĂ SE FOLOSEASCĂ O GAMĂ VA
RIATĂ DE INTENSITATE, avînd în 
vedere pragul diferit de adaptare a 
aparatelor și sistemelor organismului. 
Cum însă solicitarea organelor și 
funcțiilor nu este aceeași în diferite 
ramuri sportive, și cum procesul de 
adaptare se produce pe direcția la 
care a fost supus, antrenamentul 
trebuie îndreptat cu precădere spre 
realizarea „hipertrofiei" acelor orga
ne și funcții care sînt cei mai mult 
solicitate în efortul respectiv. Ca ur
mare, sportivii fruntași trebuie să fo
losească în mai mare măsură efor
turile efectuate cu intensități apro
piate, identice și uneori chiar mai 
mari decît etortu! specific din con
curs.

Folosirea coreclă a volumului efor
turilor are, de asemenea, o impor
tanță deosebită in eficienta antrena
mentelor. Erorile comise în stabilirea 
cotelor de efort duc la achiziții al 
căror efect nu va putea fi saficienl 
fructificat în proba respectivă. Dacă 
intensitatea efortului dă direcția pro
ceselor de adaptare a organismului, 
volumul efortului constituie elemen
tul care determină cit de departe se 
poate ajunge în direcția respectivă.

• CARACTERIZAREA EFOR TU
LII SPECIFIC într-o ramură sportivă 
constituie unul din elementele ma
jore în alegerea mijloacelor. Pentru 
stabilirea unei caracterizări cît mai 
corecte se va ține seama de urmă
toarele criterii: structura mișcării, 
caracterul, volumul, intensitatea și 
complexitatea efortului.

VACANTA DV.?
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Ba Mamaia
Eforie Hard

Eforie Sud
in luna IUNIE!

Puteți reține chiar acum pensiuni complete sau servicii 
parțiale (numai cazare), la hoteluri, căsuțe și corturi, 

informații și înscrieri la toate agențiile și filialele O.N.T.
Prin O.N.l. vi se asigură 50*/o reducere la transportul C.F.R. 
și I.R.T.A.

x _______

Turiști, excursioniști!
în trecere prin regiunea Banat, UNIUNEA REGIONALĂ 

A COOPERATIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI vă oferă serviciile 
sale prin unitățile de :

1. Aute-moto din Timișoara, Arad, Reșița, Herculane, 
Caransebeș, Lugoj și din celelalte orașe ale regiunii.

REȚINEȚI : posesorii de autoturistee beneficiază de orice 
întreținere, reparație și revizie în perioada de garanție și 
post-garonție.

2. Pentru recreere și distracții ÎNCHIRIAZĂ prin unitățile 
sale materiale sportive, foto, radiouri cu tranzistori, picupuri, 
magnetofoane, articole de plajă, de turism etc.

3. Articole de artizanat ca : obiecte decorative, bibelouri, 
țesături, broderii, obiecte din lemn etc. desface prin unitățile 
sale comerciale.



„B“: CU DOUĂ ETAPE -ÎNAINTE DE FINIȘ Vi

seria i Dilema continuă: Știința sau Progresul?

nou atac al Științei București este blocat de 
bănescu, care prinde balonul în luptă cu Ciornoavă. 
iză din jocul Știința București—Dinamo Victoria 

3—1) 
loto: P. Romoșan

ȘTIINTA BUCUREȘTI 
— DINAMO VICTORIA 
3—1 (1—1). Ambele echipe 
au oferit o partidă inte
resantă, 
de un 
soldată 
tată a 
ții au 
puncte 
rității evidente 
tate în special 
za secundă cînd și-au fă
cut adversarul K. O. Ști
ința a ’ “ ’ ' “ ’
presie 
subtile 
ritm 
principali fiind cele două 
extreme — Ciornoavă și 
Lucescu — buni creatori 
și periculoși în fața por
ții. în apărare studenții 
au acționat cu mult calm, 
respingînd cu 
atacurile sterile 
de adversar.

Dinamoviștii, după un 
început promițător, scad 
ritmul de joc, permițînd 
studenților să preia ini
țiativa. în primele minute 
ei au abordat jocul cu 
mult aplomb și au reușit 
să deschidă scorul în 
min. 8 în urma unei faze 
de gol discutabile. 
Daniel, strecurat 
apărătorii Științei, 
zâ la poartă de la mar
ginea careului de 16 m. 
Rămureanu plonjează și 
retine balonul jos lîngă 
bară, la cîțiva centimetri 
de linia porții. Arbitrul 
acordă însă gol ! în con
tinuare Nuțu (min. 10) și 
Ene (min. 12) pierd 
ocazii de a majora

viu disputată, 
bun nivel tehnic, 
cu victoria 
liderului.

obținut 
datorită

meri-
Studen- 

cele două 
superio- 
manifes- 

în repri-

lăsat o bună im- 
prin combinațiile 

executate într-un 
rapid, animatorii

ușurință 
inițiate

Ene 
printre 

șutea-

bune
sco-

rul, trăgînd pe lîngă poartă. Egalarea 
survine în min. 20: Ghibănescu prinde 
un balon expediat de Vasilescu, dar îl 
scapă din brațe, jenat vizibil de Păiș, 
care preia balonul și trage puternic 
spre poarta goală. Arbitrul fluieră, dar 
nu oprește jocul, între timp mingea 
poposind în p’asă. Cu toate protestele 
jucătorilor de la Dihamo Victoria, arbi
trul P. Sotir — Mediaș acordă gol, 
după părerea noastră în compensație. 
(După joc, P. Sotir ne-a declarat că a 
fluierat pentru că prevăzuse înscrierea 
golului... ! ?). Studenții ies acum la 
atac cu mai mult curaj și pun în peri
col poarta apărată de Ghibănescu.

La reluare inițiativa aparține în con
tinuare Științei. Acționînd laborios la 
mijlocul terenului, Sîrbu și Halagian 
își servesc admirabil coechipierii, care 
străpung tot mai des dispozitivul apă
rării adverse. Avînd o bună circulație 
a balonului, folosind viteza extremelor, 
studenții reușesc să mai înscrie de 
două ori prin Vasilescu (min. 59) ser
vit impecabil de Ciornoavă și în min.
65 prin Ciornoavă cu un șut din voie la 
păianjen, la care Ghibănescu a fost... 
spectator.

Arbitrul p. Sotir (Mediaș) a condus 
slab.

ȘTIINȚA : Rămureanu — Anton (min.
66 Angelescu), Grecea, Cicu, Rădulescu 
— Sîrbu, Halagian — Lucescu, Vasiles
cu, Păiș, Ciornoavă.

DINAMO VICTORIA : Ghibănescu — 
Crăciunescu, Constantinescu, Ciuleanu, 
Maghiar — Feodot, Gheorghiu — Nuțu 
(min. 65 Iancu), Ion Ștefan, Ene Daniel, 
Florea Vasile. 4

de valoare dintre a doua și a treia cla
sată ? După părerea noastră — nu. Și 
în favoarea acesteia pledează faptul că 
cel puțin două goluri, al treilea și al 
patrulea, au fost înscrise din grave 
greșeli de plasament ale apărării meta
lurgiste.

După primul sfert de oră se părea 
că formația care va termina învingă
toare va fj Metalurgistul. Tinerii jucă
tori antrenați de Gh. Petrescu combi
nau frumos în cîmp, erau peste Pro
gresul. Dar numai pînă în fața careului 
de 16 m unde interveneau, pe de o 
parte, apărătorii albaștrilor (în frunte 
cu Neacșu care duminică a jucat ex
celent, dar numai distructiv), iar pe 
de alta, forța de șut a Metalurgistului 
era ca și inexistentă. Doar în min. 17, 
la o centrare a lui Roman, la 8 m în 
fața porții lui Mîndru, Georgescu (M) 
are posibilitatea să deschidă scorul dar 
el trimite balonul foarte încet și Mîn
dru îl culege cu ușurință. Două minute 
mai târziu intervine primul goi al Pro
gresului, gol care „taie“ orice urmă de 
elan existentă pînă atunci în jocul Me
talurgistului : o acțiune inițiată pe 
stînga de Baboie este preluată de Maf
teuță care îl pune în poziție de șut pe 
fundașul central Măndoiu. El nu ezită

cient pentru cei care au ținut să asiste 
la acest cuplaj bucureștean. Singuri 
organizatorii n-au prevăzut acest lucru...

PROGRESUL : Mîndru — Neacșu, Io- 
niță, Măndoiu, Ad. Constantin eseu — 
Mafteuță, Prepurgel — Oaidă, Șoangher, 
Mat-eianu, Baboie (min. 76 Ciucu).

METALURGISTUL : Niculescu I — 
Marin, Badea, Tudor, Cojocaru (min. 
57 Apostol) — Chiru, Apostol (min. 57 
Niculescu II) — Roman, Georgescu, L 
Popescu, Băcanu.

MIRCEA TUDORAN

C.F.R. PAȘCANI — DINAMO BACĂU 
(2—1). în cea de a doua parte a jocului 
înaintașii feroviari îl obligă pe porta
rul Ghiță (care a apărat foarte bine) 
să scoată de două ori mingea din plasă,- 
ca urmare a șuturilor luj Sălceanu 
(min. 52) și Bîrgăoanu (min. 54). Dina
moviștii au arătat o bună tehnică in
dividuală, dar și multă ineficacitate. 
Golul lor a fost înscris de Panait în 
min. 88. A condus bine Gh. Ștefănescu 
din Vișeu. (C. ENEA-coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — METALUL 
TÎRGOVIȘTE (4—1). Ambele formații 
au jucat deschis, spectaculos. înaintașii

G. CIORANU

METALURGISTUL BUC. — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 0—5 (0—2) !! Partida- 
vedetă disputată duminică dimineața 
pe stadionul Dinamo s-a încheiat cu o 
victorie mai mult decît categorică a 
fostului lider. O victorie categorică, 
dar împotriva cui ? împotriva formației 
imediat următoare în clasament, Me
talurgistul București, ocupanta locului 
III. Oare să fie atît de mare diferența

seria a ii-a Jiul Petrila a făcut un pas 
important spre categoria A!

IUL PETRILA — MINERUL BAIA 
RE 2—0 (1—0). — Arătînd că
At'jH din Pel roșe ni era arhiplin
T ore înainte de începerea jo-
i și că numărul spectatorilor a
;cut de peste 4 ori numărul
rilor numerotate, ilustrăm doar

jx inia tiv imensul interes pentru der- 
se-riei a Il-a. Dar, vechea poveste 

pomul lăudat... Replica hăimăreană 
palidă cum nu ne-am putut închî-

— n^a constituit un obstacol prea 
pil pentru gazde. Eroul meciului a 
L fără îndoială, portarul băimărean 

care a apărat excepțional. Min. 
L- Libardi fentează cîțiva adversari, 
[unde în careu și șutează puternic ;

plonjează, deviază mingea în bara 
hală, plonjează a doua oară blocînd 
gea la rădăcina barei. Min. 11 — 
pul gol. Sandu execută o lovitură 
ră de la 35 m la Libardi care 
he“ cu capul, matematic, balonul 
[fruntea lui Casandra și acesta îl 
[rge“ în poartă. Min. 30 — același 
Lrdi (excelent duminică) driblează 

adversarii, inclusiv pe Bai, pa
lă lateral la Marti novici, dar acesta 
e încet și Cromeli salvează de pe 

I porții. Min. 43 — Peroncscu, li- 
LJa 3 m de poartă, lovește puternic 

cu capul dar Bai, cu o robin- 
kdă scoate peste... In min. 57, o 
h lovitură cu capul a lui Casandra 
I deviată, acrobatic, de Bai în cor- 
I La executarea cornerului. Bai este 
leat și același Casandra reia cu 
Iii la păianjen : 2—0.
hm adăuga două momente penibile 
I partidei : eliminările lui Sandu 
[ruin. 32 și Staicu — min. 55 (a 
n eliminare dictată cu multă ușu- 
f) prin care arbitrul bulgar Dinov 
[uitat să tempereze — tactic ■— jo- 
I prea „forte“, în anumite perioade, 
Lelor două echipe, dar mai ales al 
bei gazdă.
mințind că băimărenii au avut un 
lur șut periculos pe poartă în tot 
[ui partidei (min. , 83 Sasu), că cei 
I cunoscuți înaintași de la Minerul, 
t dar mai ales Soo, au fost două 
|bre“ într-o înaintare figurantă, a- 
kn, de fapt, o dată în plus, incapa- 
lea echipei băimărene de a face 
|a4‘ în acest joc. Fără o apărare în 
I Colceriu, Cromeli și Staicu s-au 
|ut“ pînă Ia epuizare, dar mai ales 
I Bai, Minerul se întorcea de la Pe- 
bni cu un scor de 2—3 ori mai 
h. Din echipa învingătoare, în afara 
Libardi, s-au remarcat Ivănescu, 
ker (dur, din păcate, uneori) și 
kndra.
hn arbitrajul lui Constantin Dinov 
Bulgaria.
IUL: Ion Vasile -— Nicoară, Ivă- 
u, Pop, Farcaș — Stocker, Sandu 
Marii novici, Libardi, Casandra, Pe- 
scu.
1NERUL; Bai — Cromeli, Colceriu,

Donca, Vaida — Staicu, Sasu — Mi- 
culaș, Bohoni, Soo, Czako.

M. POPESCU

C.F.R. ARAD-A.S.A. TG. MUREȘ 
(I—0). Arădenii au dominat autoritar 
în prima repriză, dar scorul a rămas 
alb. După numai 4 minute de la re
luare portarul oaspeților boxează în... 
plasă o minge centrată de Beșcuca. (Șt. 
lacob — coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ—CLUJEANA 
(2—0). ■— Joc viu disputat, victorie 
meritată. în min. 48 Rezmuveș 
reia cu capul o centrare a lui Zan- 
ca, deschizînd scorul. După 8 minute 
Kczdi transformă un penal ti (2—0). 
A arbitrat corect și autoritar N. Rainea 
(Bîrlad). (Z. Rîșnoveanu — coresp.).

C.S.M. SIBIU—VAGONUL ARAD 
(I—3). Deși au condus cu 1—0, gaz
dele au fost nevoite să cedeze, mai ales 
din cauza numeroaselor ratări. în min. 
4 a înscris Recer (C.S.M.), dar .Dom- 
brovschi (Vagonul) a egalat la începutul 
reprizei a doua. Apoi Dombrovschi și 
Stănoaie înscriu alte două goluri în min. 
65 și, respectiv, 87. A. Macovei (Bacău) 
a arbitrat corect (I. Boțocan — co
resp.).

ARIEȘUL TURDA—C.S.M. REȘIȚA 
(0—I). Arieșul și-a dezamăgit din nou 
suporterii. Deși a atacat mai mult, lipsa 
de organizare a jocului și în special ra
tările înaintașilor, au privat echipa A- 
rieșul de o victorie deosebit de necesară. 
Reși tenii s-au apărat cu mult calm și 
au contraatacat periculos. Golul a fost 
înscris de Kafka (Reșița) în min. 5. 
Arbitrul C. Pctrea (București) — foarte 
bun. (P. Lazăr — coresp.).

RECOLTA CĂREI—MINERUL LU- 
PENI (2—1). — joc plăcut. Echipa 
din Cărei a atacat mai periculos, dar 
înaintașii localnici au ratat mult. Scorul

a fost deschis de Dull (min. 39) și 
majorat de Pctz (min. 75). Oaspeții au 
redus din handicap în minutul 82 prin 
Precup. Meciul a fost foarte bine con
dus de brigada bucureșteană alcătuită 
din : C. Sotir (la centru), M. Sado- 
veanu și Gh. Lupaș. (T. Sila glii — co
resp).

A.S. CUGIR—INDUSTRIA SÎRMEI 
CÎMPIA TURZII (2-0). — Meci fără 
emoții în care gazdele au cîștigat fără 
prea mari eforturi. În min. 39 Podelschi 
scapă singur și înscrie primul gol: 
1—0. în primul minut de la reluare gaz
dele măresc scorul la 2—0 prin golul 
înscris de Lazăr. Oaspeții au avut un 
singur șut periculos în min. 80 (Hu
sar). A arbitrat satisfăcător Gh. Smeu-
reanu (Rm. Vîlcea). (M. 
coresp.).

CLASAMENT

Fîlceanu —

1. Jiul Petrila 24 16 4 4 41—20 36
2. Minerul B. M. 24 13 7 4 41—17 33
3. Vagonul Arad 24 14 4 6 43—26 32
4. A.S.A. Tg. Mureș 24 12 6 6 30—15 30
5. A.S. Cugir 24 11 4 9 33—26 26
6. C.S.M. Reșița 24 12 2 10 31—38 26
7. Ind. sîrmei C. T. 24 9 4 11 32—32 22
8. Gaz m. Mediaș 24 9 3 12 25—28 21
9. Clujeana 24 6 8 10 27—39 20

10. Min. Lupeni 24 8 3 13 21—22 19
11. C.S.M. Sibiu 24 8 3 13 27—34 19
12. Recolta Cărei 24 7 5 12 24—36 19
13. C.F.R. Arad 24 6 6 12 18—45 18
14. Arieșul Turda 24 6 3 15 18—33 15

CE MAI AVEM DE văzut

19 iunie : Gaz metan Mediaș — Jiul 
Petrila, Ind. sîrmei C. Turzii — A.S.A. 
Tg. Mureș, Recolta Cărei — Clujeana, 
A.S. Cugir — C.F.R. Arad, Minerul 
Lupeni — Arieșul Turda, C.S.M. Sibiu 
— C.S.M. Reșița, Vagonul Arad — Mi
nerul Baia Mare.

26 iunie : Arieșul Turda — A.S. Cu
gir, C.S.M. Reșița — Gaz metan Me
diaș, Minerul Baia Mare — C.S.M. Sibiu, 
Clujeana — Vagonul Arad, C.F.R. Arad — 
Recolta Cărei, A.S.A. Tg. Mureș — Mi
nerul Lupeni, Jiul Petrila — Ind. sîrmei 
C. Turzii.

Oaidă cîștigă duelui aerian cu Cojocaru. Baboie și Tudor sînt gata 
să intervină. (Fază din meciul Progresul — Metalurgistul 5—0).

să tragă cu sete, de la 18 m, și mingea 
poposește în plasă : 1—0.

Din acest moment Progresul stăpî- 
nește jocul. După ce Prepurgel este pe 
punctul de a mări avantajul echipei 
sale, Șoangher are o ocazie bună care 
însă../ trece pe lîngă el și doar Oaidă 
(min. 41) fructifică o lovitură liberă 
executată de Mateianu : 2—0. Cîteva 
minute după reluare, Metalurgistul se 
avîntă în atac și Chiru trimite balonul 
razant pe lîngă poartă (min. 51), dar 
imediat tabela de marcaj va indica 
3—0 pentru Progresul: Oaidă execută o 
lovitură de colț la Mateianu care șu
tează la poartă; Niculescu I (M). iese la 
balon dar Tudor, coechipierul lui, este 
mai... iute și, vrînd să degajeze, intro
duce mingea în poartă. Autogol : 3—0. 
Profitând de deruta apărătorilor Meta
lurgistului, progresul înscrie din nou 
în minutul următor după o combinație 
Mateianu — Oaidă, în care ultimul ’ îl 
scoate pe Niculescu din poartă și mar
chează dintr-un unghi dificil : 4—0. în 
sfîrșit, ultimul gol „cade” în min. 67, 
autor, Șoangher. Apostol (M), care luase 
locul lui Cojocaru în linia de fund, este 
prins prea înainte și atacantul Progre
sului. căruia Oaidă îi trimisese balonul 
la picior, nu are altceva de făcut decît 
să-1 împingă în plasă.

Arbitrul Ilie Drăghici — București a 
condus foarte bine. El are meritul că a 
știut să se descurce în condițiile difi
cile de joc existente duminică diminea
ța pe stadionul Dinamo : prima repri
ză s-a disputat cu publicul, care nu 
mai avea loc în tribune, pe pista de 
atletism, iar cea de-a doua cu specta
torii pe linia, de tușă ! Credem că nici 
stadionul Republicii n-ar fi fost sufi-

Alin. 11; Casandra a înscris primul gol al Jiului... Foto : A. Duia

Foto : Tr. Georgescu
Ceahlăului, combinînd mai bine decît 
adversarii lor, și-au creat numeroase 
situații de gol din care au fructificat 
4 prin Bibu (min. 14), Mangalagiu (min. 
43 și 89) și Pătrașcu (min. 52). Pentru 
Metaluj a marcat Frățilâ (min. 66). A 
arbitrat corect Zaharia Drăghici dia 
Constanța. (C. NEMȚEANU-coresp.).

POIANA CÎMPINA — OTELUL GA
LAȚI (2—0). eîmpinenii, maj prompți în 
anumite situații din careul Oțelului, au 
înscris de două ori prin Mărculescu 
(min. 24) și Bohtaș (min. 62). cu toată 
această victorie, trebuie spus că gaz
dele nu au dat satisfacție. Bun arbitra
jul lui ion Cîmpeanu din Cluj. (E. 
STROE-coresp.).

C.F.R. ROȘIORI — OLTUL RM. VÎL
CEA (2—0). Localnicii au obținut o vic
torie comodă, datorită în mare parte și 
vîlcenilor, care au jucat cu prea puțină 
hotărîre. Totuși jucătorii din Roșiori 
au meritat pe deplin cele două puncte 
în urma numeroaselor lor acțiuni de 
atac (raport de cornere: 13—3), Au mar
cat : Bălan (min. 20) și Gherea (min. 
69). A condus fără greșeli N. Mogoroașe 
din Craiova. (T. NEGULESCU-coresp.).

PROGRESUL BRĂILA — FLACĂRA 
MORENI (2—1). Cu un plus de voință 
și printr-o ușoară superioritate tehnică^ 
brăilenii au cîștigat la limită. Golurile 
au fost realizate de Tudor Vasile (min. 
13) și Stoian (min. 71) pentru Progre
sul, respectiv Manta (min. 85). De re
marcat partida frumoasă făcută de 
portarul Flacârei. Mocanu, N. Stavru 
(Constanta) a arbitrat foarte bine. (N. 
COSTIN-coresp.).

CLASAMENT

CE MAI AVEM DE VĂZUT

1. știința Buc. 24 13 5 6 41—19 31
2. Progresul Buc. 24 12 7 5 44—23 31
3. Metalurgistul Buc. 24 11 5 8 45—37 27
4. Flacăra Moreni 24 13 1 10 38—34 27
5. Dinamo Bacău 24 9 7 8 31—23 25
6. Ceahlăul P. N. 24 10 4 10 43—33 24
7. Oltul Rm. V. 24 9 6 9 33—31 24
8. Prog. Brăila 24 11 2 11 30—44 24
9. Poiana Cîmpina 24 9 5 10 27—28 23

10. Din. Vict. Buc. 24 9 4 11 34—38 22
11. C.F.R. Pașcani 24 9 4 11 33—40 22
12. Oțelul Galați 24 7 5 12 22—32 ÎS
13. Met. Tîrgoviște 24 8 3 13 24—48 19
14. C.F.R. Roșiori 24 7 4 13 24—39 18

19 iunie : C.F.R. Roșiori — Dinamo 
Victoria București, Dinamo Bacău — 
Oltul Rm. Vîlcea, Flacăra Moreni — 
Ceahlăul P. Neamț, Poiana Cîmpina — 
Știința București, Metalurgistul Bucu
rești — C.F.R. Pașcani, Oțelul Galați — 
Metalul Tîrgoviște, Progresul Bucu
rești — Progresul Brăila.

26 iunie : Știința București — Dinamo 
Bacău. C.F.R, Pașcani — Poiana Cîm
pina, Metalul Tîrgoviște — C.F.R. Ro
șiori, Oltul Rm. Vîlcea — Oțelul Galați, 
Ceahlăul P. Neamț — Progresul Bucu
rești, Progresul Brăila — Metalurgistul 
București. Dinamo Victoria București — 
Flacăra Moreni.



;Ti 19-25 iunie.

âmpionatele mondiale, 
de popice

Ce ne declară sportivii care vor
reprezenta țara noastră în această

mare competiție

Din sportul țărilor socialist
TINERELE JUCĂTOARE DE TENIS DE MASA DIN ȘANHAî SE AFIRM.

După o serie de concursuri de se
lecție, antrenorul Ferdinand Popescu 
s-a oprit asupra următorilor jucători 

^pentru „mondialele* de popice t 
Cristu Vînătoru, Petre Purje, Ion Mi- 

. coroiu, Tiberiu Szemani, Constantin 
Răduiescu, Vasile Măntoiu, Dumitru

D. Gheorghe și VI. Belea— 
performerii ultimului
concurs din Capitală
SlmBata $1 duminica 

la „lincrctului"—6 noi 
recorduri ale țarii

în sfîrșit și un concurs fără 
1 ploaie șî vlnt. în consecință — în
treceri interesante, recorduri cu 
duiumul și... cîteva surprize dintre 
cele mai plăcute. Prima etapă a fa
zei orășenești din cadrul campiona- 

; tidui republican a atras la start nu- 
* meroșî concurențî, dornici să atingă 
— din „primul foc“ — baremul ce
rut de participarea la finale. Și 
ceea ce este deosebit de îmbucură- 

I tor — în dreptul celor mai bune re- 
I «uitate găjm în special pe acei ti

neri înotători care s-au pregătit cu 
j multă seriozitate ta ultima vreme, a- 
j xătîndu-se puși pe fapte mari.
1 Din nou, capul de afiș l-au con- 
i stituit evoluțiile spectaculoase șî 
| pltae de neprevăzut ale talentatului 
Golev al prof. Gh. Dimeca, GIIEOR- 
i GLIE DUMITRU. 6u un stil atrăgă
tor și cu o relaxare demnă de in
vidiat, tinărul Gh. Dumitru (13 ani) 
ne-a impresionat îndeosebi ta 
cursele de craul pe distanțe lungi, 
pe care le-a dominat categoric, spul- 
berind pur și simplu recordurile re
publicane: cu 11,4 sec la,400 tn și 
31,5 sec (!) la 800 m. Alături de el, 
nu mai puțin talentatul VL. BELEA 
(antrenor I. Enăceanu) ne-a rezer
vat surpriza unor timpuri promiță
toare în probele de craul, spate șî 
fluture și ca urmare — un nou re
cord la 200 m mixt. In continuu 
progres. Carmen Cehanzuc a atacat 
cu succes și recordul de copii (B) 
al probei de 400 m liber. Note bune 
și pentru performanțele lui P. Teo- 
dorescu. E. Schuller și micuței Dana 
Pop, care a completat seria celor 
8 recorduri republicane ale concursu
lui. Și acum rezultatele tehnice:

■

JUNIOARE — 100 m liber : 1. E. 
Schuller (SSE 2) 1:10,5 (rec. pers.), 2. 
V. Petcu (SSE 2) 1:13,4 (r. p.) ; 400 
m liber : 1. L. Gruia (SSE 1) 5:49,9, 
2. R. Spandonide (SSE 2) 6:01,1. 3. 
C- CEHANZUC (SSE 2) 6.01,9 — nou 
record republican de copii categ. B 
(v rec. R. Hocher 6:03,5) : 800 m li
ber : i v Petcu 11:43.4 : 100 m bras: 
1. E. Silianu (Din.) 1:26,6 (r, p.), 2. 
Cr. Stănescu (Din.) 1:27.1 : 100 m spa
te : 1 E. Botezatu (SSE 1) 1:22,0 ; 
300 m fluture : 1. M. Eranchia (SSE 
1) 1:26.4 : 200 m mixt : 1. G. Cerbea- 
nu (CSS) 3:01,0 (r. „ \ ~ “
3:03.2 : 400 m mixt : 1. Â, isbășoiu 
(SSE 1) 7:13,2; 4x100 m liber: 1.
SSE 2 6:03,1 . --------

: de copii categ. C (în orimul 
DANA POP 1:28.1 — nou rec. covo r

JJJNIORI — 100 m liber : 1. 
lea SSE 2) 1:02,0 (r. p.).
GHEORGHE (CSS) 1:03,9 — nou rec. 
republican de copii 
1:05 4) ; 400 m liber

, GHE 5 02.2 — nou 
de. copii categ, A 
800 rn liber : 1.
10.25.5 — nou rec. republican de co- 

, pil categ. A (y. rec. 10:56,0) ; 1500 m 
: liber ; 1. P. Teodorescu (Steaua)

21:02 9 (r. p.) ; 100 m bras; 1. P.
Teodorescu 1:16,9 (r. p.), 2. I. Slo
boda (SSE 2) 1:19,6 (r. p.) ; 100 m
spate : 1. 5H. Belea 1:09,5 (r. p.) ;
100 m fluture 1. vl. Belea 1:07,5; 
200 m mixt : 1. VL. BELEA 2:34,2 — 
nou rec. republican juniori îl (y. 
rec. 2:35,5); 4x100 m liber: 1.
SSE 2 5:19,5 — nou rec. republican 
de copii categ. B (v. rec. 5:23,3) ;

SENIOARE — 100 m spate : 1. A. 
Mitrofan (CSS) 1:17,4 ; 400 m liber ; 
1. A. Mitrofan 5:50,0; 200 m mixt : 
1. I. Ungur (Steaua) 2:50,4 (r. p.) :

seniori — 100 m liber : 1. D. De- 
metriad (Din.) 59,6, 2. M. Căprărescu 
(Steaua) 60,1 ; 400 m liber : i. G. 
Gotter (Steaua) 4:55,9 ; 100 m bras :
1, A Soos (Steaua) 1:16,7 ; 100 m spa
te : 1. M. Potoceanu (Steaua) 1:09,1 ;
2. T. Serban (Din.) 1:09,1; 1500 m li
ber : 1. L Kakasi (Steaua) 20:47,2 ; 
100 m fluture : 1. z. Szabados (Stea
ua) 1:10,6 ; 200 m mixt : 1. G. Săru- 
leanu (Steaua) 2:40,0 (r. p.), 2. Z. 
Szabados 2:43,0 (r. p.) ; 400 m mixt : 
1. A. Soos 5:36,4.

p.), 2. L, Gruia

4 x 100 m liber : 
nou rec. republican 

schimb 
rep. cie

100 m liber :
1:02,0 (r. i

VI. Be-
2. D.

categ. A (v rec. 
; 1. D. GHEOR- 
rec. republican 
(v. rec. 5:13,6) ; 

D. GHEORGHE

C. Dumitru și Ludovic Martina. Mem
brii lotului masculin ne-au împărtă
șit gîndurile lor înaintea marii com
petiții de la București:

PETRE PURJE (38 de ani, lăcătuș 
la Uzina mecanică din Cîmpina, 
maestru al sportului, dublu cam
pion al României): „Pregătirea pe 
care am 
„țintim" 
locuri In 
resc din 
tul meu,
(N. R. Purje joacă în primul schimb). 
Personal, aspir la un loc In turneul 
final la proba individuală*.

CRISTU VÎNĂTORU (33 de ani, 
bobinator Ia Rafinăria Teleajen, 
maestru al sportului, campion la pe
rechi și recordman al tării) î „De 
cîtva timp, s-a realizat mult dorita 
omogenizare a echipei noastre, care 
cred că va avea un cuvînt greu de 
spus la actuala ediție a „mondiale
lor*. De asemenea, avem două pe
rechi capabile de rezultate valoroase. 
Mă voi strădui să confirm bunele 
aprecieri de pînă acum”.

ION MICOROIU (43 de 
nician Ia I.C.M.M. Reșița, 
al sportului, fost campion 
în 1957, căpitanul echipei 
Reșița, campioană a tării): 
principalii noștri adversari vor fi 
sportivii iugoslavi și cei din R. D. 
Germană. In această importantă 
întrecere noi aspirăm la locuri meda
liate*.

TIBERIU SZEMANI (43 de ani, 
sculptor la cooperativa Arta Mobilei 
din Tîrgu Mureș, maestru al sportu
lui) ! „Lupta pentru primul Ioc pe 
echipe se va da, după părerea mea, 
între reprezentativele R. D. Germane, 
Iugoslaviei și României. Noi ne-am 
întîlnit cu aceste formații și ne-am 
convins să nu stat imbatabile. Așa 
că._*.

CONSTANTIN RĂDULESCU (25 de 
ani, lăcătuș la I.G.M.M. Reșița, com-

făcut-o ne îndreptățește să 
unul din primele două 
clasamentul pe națiuni. Do- 
suflet să dau, prin rezulta- 
„aripi” colegilor de echipă.

ani, teh
ui aes tru 
mondial 
Olimpia 

„Cred că 
vor

ponent al echipei Olimpia Reșița, 
campioana României) : „Am avut 
condiții optime de pregătire. Rezul
tatul pe care îl voi obține la „mon
diale* vreau să justifice încrederea 
care mi-a fost acordată și speranțele 
tuturor iubitorilor jocului de popice*.

VASILE MĂNTOIU (33 de ani, 
proiectant la I.P.Tc. din București): 
„Sînt cel mai nou în Iotul republi
can și particip la primul campionat 
mondial. Doresc din toată inima ca 
aportul meu în echipă să fie cît mai 
substanțial”.

DUMITRU C. DUMITRU (23 de ani, 
modelier la I.T.A.U. Ploiești) î „între
cerile vor fi dirz disputate însă re
zultatele obținute ptnă acum de băie
ții noștri ii recomandă ca favoriți*.

LUDOVIC MARTINA (26 de ani, 
instalator la I.C.M. Tg. Mureș): „Do
resc ca debutul meu intr-o mare com
petiție internațională să fie încununat 
de succes”.

Cunoscîndu-i pe sportivii care ne 
vor reprezenta la apropiatele campio
nate mondiale, avem convingerea 
că gîndurile și speranțele lor se vor 
concretiza în noi și importante suc
cese.

Se pare că în ierarhia tenisu
lui de masă feminin din R. P. Chi
neză, orașul Șanhai va deține un 
loc de frunte în următorii ani. 
Aceasta este concluzia la care ne 
duce urmărirea rezultatelor din re
centele întreceri școlare desfășu
rate în întreaga Chină și ale că
ror finale s-au desfășurat la Pe
kin. Toate cele patru titluri puse 
în joc au fost cucerite de tine
rele sportive din Șanhai.

Timp de nouă zile, 276 de jucă
toare s-au întrecut în partide 
dîrze, concurînd la categoriile 
„școli elementare* și „școli me
dii", pe provincii și orașe. în toa-

te aceste turnee, victoria a reven/J 
de fiecare dată școlărițelor dls? 
Șanhai. Ele s-au dovedit exce
lent pregătite, vădind totodată un 
talent deosebit.

Ea sfîrșitul întrecerilor, fostul 
campion mondial Iun Kuo-tan a 
declarat într-un cerc de specialiști 
că apreciază ca foarte promițătoa
re evoluția învingătoarelor în a- 
ceste concursuri. El a remarcat că 
aceste jucătoare continuă stilul 
tipic ofensiv, cu joc variat și în 
forță, care a adus atîtea succese 
pe plan mondial tenisului de 
masă din R. P. Chineză.

TR. IOANIȚESCU

AU LUAT SFIRSIT
CAMPIONATELE EUROPENE

DE TALERE
Luni s-au terminat Ia Lahti (Fin

landa) campionatele europene de ta
lere aruncate din șanț, proba indivi
duală. Așa cum transmite agenția de 
știri „France Presse”, titlul de cam
pion al Europei a revenit francezului 
Prevost, cu 289 t., iar pe locui IV 
s-a clasat românul Ion Dumitrescu, 
cu 286 t.

România - Bulgaria
de volei de

MODENA, 13 (prin telefon). — în 
ziua a doua a turneului internațional 
masculin de volei desfășurat in locali
tate, reprezentativa României, aliniind 
formația Corbeanu — Cristiani — Co- 
zonici — Szocs — Bartha — Ganciu, 
a jucat cu echipa națională a Italiei, 
pe care a întrecut-o cu scorul -de 3—4) 
(4. 6, 8). Cel mai bun jucător al în
vingătorilor și totodată de pe teren a 
fost Bartha. în a doua partidă a eta
pei, echipa Bulgariei a 
Salvarani Parma, de care 
3—7 (6, 9. —6. 6).

Ca urmare a acestor 
meciul decisiv pentru locurile 1—2

clasamentul final al competiției au ră
mas să lupte reprezentativele României 
și Bulgariei, iar pentru locurile 3—4 
echipa Italiei și Salvarani Parma.

Naționala Bulgariei, condusă de an
trenorii D. Zahariev și B. Ghiuderov. 
s-a deplasat la Modena cu garnitura 
primă : Karoo, Konstantinov. Panteleev, 
Srîndev. Dimitrov, Kocev, Ivanov, Ko- 
tev, Simov, Koritarov.

întîlnit 
a dispus

rezultate.

„Cupa Davis

t>e 
cu

tn
în

Duminică au luat sfîrșit semifina
lele din cele două grupe ale compe
tiției de tenis pentru „Cupa 
Davis" (zona europeană). lată 
rezultatele înregistrate : R. F. Ger
mană—Anglia 3-2 ; Franța—Ceho
slovacia 4-1 ; Brazilia—Polonia 4-1 ; 
Republica Sud-Africană—Italia 3-2. 
în finale, la 15—17 iulie : Franța— 
Brazilia, R. F. Germană—Republi
ca Sud-Africană.

UN

Se întrec jucătoarele de tenis de masă din Șanhai (dreapta) și
SPORT NOU PASIONEAZĂ PE PRAGHEZfi

sărbătoresc al 
multi dintre parti
ta marea întrecere 
să asiste la o par

La startul 
„Cursei Păcii", 
cipanții străini 
au avut ocazia 
tidă demonstrativă intr-un sport 
inedit — „soltbal". S-au întîlnit 
echipele cluburilor Sparta și So
kol, jocul lor stîrnind interes deo
sebit printre spectatori. Multi au 
opinat că acest joc seamănă cu 
„pelota" cubaneză, alții l-au apro
piat de „lapta", sport traditional 
în Uniunea Sovietică. De tapt, 
liecare avea dreptate... Soltbal-ul

Viitoarea ediție a campionate
lor mondiale de biatlon se va 
desfășura în stațiunea de sporturi 
de iarnă Altenberg (R. D. Ger
mană). De pe acum se fac intense 
pregătiri în această localitate pen
tru amenajarea pîrtiilor și a tribu
nelor, se ridică viitoarele clădiri 
pentru cazarea concurenților și 
spectatorilor. Foarte original au

NEAPOLB. Echipa italiană de 
baschet Ignis Varese a cîștigat 
turneul internațional de la Caserte 
(Neapole), învingînd în ultimul 
meci cu scorul de 68—61 (34—27) 
pe Spartak Praga.

Noi performanțe atletice
Cu prilejul tătii cu 18.85 m. Alte rezultate: pră- 
desfășurat jină — Norwig (R.D.G.) 5,05 m ; 800 

m — Matuschewski (R.D.G.) 1:48,3; 
proba de 2 000 m plat cu timpul de 400 mg — Singer (R.D.G.) 51,9.

Ar
în cadrul unui concurs

PARIS, 13 (Agerpres). —
unui concurs international 
la Valenciennes, Michel Jazy a cîștigat

5:01,4, urmat de Allonsius (Belgia) — 
5:06,4. Recordul mondial al probei este 
de 5:01,2 și aparține cehoslovacului 0- 
dlozil. Timpul înregistrat de Jazy con
stituie un nou record al Franței.

BERLIN, 13 (Agerpreș), — în ca
drul unei duble întîlniri internaționale 
dintre selecționatele R. D. Germane și 
R. P. Bulgaria desfășurate la Neubran
denburg, atletul Dieter Hoffman 
(R.D.G.) a stabilit un nou record al 
țării sale in proba de aruncarea greu-

La Sverdlovsk,
atletic, Ghenadi Agapov (U.R.S.S.) a 
parcurs 30 km
timp care constitute un nou record mon
dial.

marș în 2hl2:56,4,

★
în cadrul campionatului de atletism 

pe echipe al Cehoslovaciei, Miroslav 
Grusza a stabilit un nou record al țării 
sale în proba de 400 m garduri cu re
zultatul de 51,2.

PE TERENURILE DE FOTBAL

este an sport nou care păstrează 
insă elemente din jocuri cunoscute 
mai de mult. El se dovedește toar
te prețios pentru dezvoltarea vi
tezei, torței, preciziei. Soltbal-ul a 
lost introdus în R. S. Cehoslovacă 
acum cîtiva ani, avînd deosebită 
priză în rtndurile tineretului. Din 
1963, se dispută la Praga un cam
pionat orășenesc pe două catego
rii, iar de curînd întreceri asemă
nătoare au loc la Olomouc, Kar
lovy Vary, Ostrava, Brno.

PREGĂTSRl PENTRU „MONDIALELE" DE BIATLON

rezolvat constructorii de Ia Alten
berg amplasarea tribunelor. Ele se 
vor ridica într-un amfiteatru natu
ral, oferind condiții foarte bune 
de vizibilitate. Spectatorii mondia
lelor de biatlon vor putea urmări 
nu numai startul și sosirea, ci și 
desfășurarea probelor de th, și 
schimburile de ștafetă.
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Știri, rezultați
PRAGA. După 12 runde în td 

neul internațional masculin a 
șah de la Harrachov, conduc 
Furman (U.R.S.S.) cu 8*/2 punct) 
urmat de iugoslavul Janosevici a 
8 (I), Hort (R. S. Cehoslovacă 
Taimanov (U.R.S.S.) și Pachma 
(R. S. Cehoslovacă) cu cite 71/-. 
în runda a 12-a, Victor Ciociug 
(România) a remizat cu 
maestru Filip (R. S. Cehoslova 
și totalizează acum 5l/2 pun 1 
ocupînd locul 10.

® Peste 80 000 de spectatori au ur
mărit duminică în nocturnă, pe stadio
nul „Maracana* din Rio de Janeiro, 
meciul amical de fotbal dintre echipa 
Braziliei, campioană mondială și re
prezentativa Cehoslovaciei. Brazilienii 
au obținut victoria cu scorul de 2—1 
(2—0). Cele două puncte ale învingă
torilor au fost realizate de Pele în mi
nutele 4 și 26. Pentru oaspeți a mar- 
■at Masnik în minutul 82. Pele nu a 
jucat decît in prima repriză.

® Ea Lisabona, selecționata Portu
galiei a susținut un meci de verificare 
In compania echipei Norvegiei. Fotba
liștii portughezi, care se pregătesc pen-

tru turneul final al G. 
nat categoric, terminind 
scorul de 4—0 (3—0) 
marcate de Eusebio (3)

M„ au domi- 
Invingători cu 
prin punctele 

, , și Augusto.
® în prezent in Spania se află e- 

chipa olandeză de fotbal Ajax, care du
minică a fost sparingpartenerul reprezen
tativei Spaniei. Jucînd foarte bine, fot
baliștii olandezi au repurtat o surprin
zătoare victorie cu 2—1. Au marcat 
Gruyff, Prins și respectiv Zaldua. Jo
cul, disputat la Gorruna, a fost urmă
rit de 15 000 de spectatori.

* Echipa Vasas Budapesta a ter
minat pe primul loc în clasamentul tu
rului campionatului maghiar de fotbal,

totalizînd 21 de puncte din 13 meciuri 
disputate. Urmează Ferencvaros — 20 
puncte și Honved — 19 puncte.

• La Ciudad de Mexico, echipa en
gleză Tottenham Hotspur a învins cu 

selecționata Mexicului, 
marcat în minutul

l_0 (0—0)
Unicul punct a fost
74 de Weller. După acest meci, echipa 
Mexicului a plecat în Europa pentru 
a susține meciuri 
chipele Elveției, Italiei și Irlandei, în 
vederea întrecerilor din Anglia.

* A continuat turneul internațional 
de fotbal de la Santiago de Chile. 
Sheffield United (Anglia) a dispus cu 
4—0 (2—0) de A. G. Milan.

pregătitoare cu e-
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ROMA. La tradiționalul concuj 
internațional de natație dotat o 
„Trofeul celor șapte coline” j 
se va desfășura la Roma în zilei 
de 28 și 29 iunie, și-au confirmi 
participarea sportivi din 13 țări 
R. D. Germană, R. F. German 
Cehoslovacia, România, Franț 
Iugoslavia, Polonia, Suedia, Sp 
nia, Ungaria, Olanda, Izraei 
Italia.

STUTTGART. în dubla întîlniJ 
internațională de gimnastică diJ 
tre reprezentativele masculine 
feminine ale R. F. Germane 
R. S. Cehoslovace, victoria a rJ 
venit oaspeților. La masculin sc< 
rul a fost de 560,05—548,00 punct] 
iar Ia feminin de 380,75—359,9 
puncte în favoarea reprezentativ^ 
lor cehoslovace. Kubicka și Ver 
Ceaslavska au ocupat primul io 
în clasamentele individuale.

BERLIN. Întîlnirea internationa 
lă de gimnastică desfășurată ' 
Zinnowitz (R. D. Germană) într 
reprezentativele de junioare d 
R. D. Germane și Bulgariei s-a 
cheiat cu victoria echipei 
care a totalizat 184,60 puneai 
față de 180,70 puncte ale invid 
selor.
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