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Ce fac fotbaliștii noștri?
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Meciul România — Uruguay 
suscită un interes imens în rîn- 
dul iubitorilor de fotbaL In nu
mărul nostru de ieri, am făcut 
o scurtă prezentare a acestui 
meci revanșă, care are loc după 
36 de ani. In rîndurile de mai 
jos, ne-am propus o scurtă rela
tare asupra pregătirilor fotbali
știlor români.

Așadar, ce fac în aceste zile 
fotbaliștii noștri? La această în
trebare ne-a răspuns ȘTEFAN 
COVACI — unul din antrenorii 
echipei noastre.

— După etapa de campionat 
care a avut loc duminică, toți 
jucătorii selecționați s-au pre
zentat la lot. Un amănunt de loc 
neglijabil, cu toții sînt bine dis
puși, manifesto poftă de joc si 
răspund cu promptitudine la 
toate solicitările.

— Concret ?

— Facem antrenamente com
plimentare cu jocuri de handbal, 
volei, tenis pentru menținerea u- 
nei cit mai bune dispoziții fi
zice, ca și unele antrenamente 
tehnico-tactice de fotbal. Jucă
torii vor fi supuși unui examen 
ceva mai intens intr-un meci pe 
care îl rom susține, joi, cu 
Flacăra Moreni. In zilele care 
ne mai rămin pînâ la meci vor 
avea loc antrenamente de omoge
nizare a formației, în scopul rea
lizării unei idei tactice precise, 
concepută in funcție de specifi
cul echipei sud-americane.

— Pe scurt, deci, antrena
mente, antrenamente. Poate 
aveți și unele noutăți pentru 
cititorii noștri ?

I — Desigur. Sîmbătâ va area 
ioc o intilnire emoționantă. . Nu, 
nu este vorba de un joc de fot
bal, ci de o revedere. Actualii

noștri jucători se vor inii Ini cu 
cei care acum 36 de arii au în
fruntat echipa Uruguay ului...

— Un prilej de frumoaso 
aduceri aminte. Dacă nu mă 
înșel, pentru dv. această re
vedere va fi și mai emoțio
nantă.

— într-un fel, da. Dar vă rog 
să păstrați... secretul. Printre 
foștii combatanți de atunci s& 
află și fratele meu Nicolae 
Covaci. Avea 18 ani cînd a jucat 
contra Uruguay enilor. Are un sac 
de amintiri...

— Un pronostic?
— Nicolae —L fratele meu 

îmi spunea acum citeva sâptă- 
mini că trebuie să ne luăm re
vanșa în fața Uruguayului. $i... 
la noi în familie cei mari n-au 
voie să fie contraziși Așa că..»

— Vă doresc succes !

CRISTIAN MANTU

PREGĂTIRI
PENTRU
MITINGUL

Programul sferturilor

-de finală

ale „Cepei Ihmâiîiei"

După cum s-a mai anunțat, 
jocurile clin sferturile de fi
nală ale „CUPEI ROMÂ
NIEI" se vor Hisputa 
jW^rcuri 22 iunie. Iată pro- 
[gramul și locul lor de desfă
șurare :

U.T.A. - Crișul, la Hune- 
loara :

Steaua - Dinamo București, 
« stadionul „23 August” 
lin Capitală ;

Rapid - Petrolul, la Pitești;

Steagul roșu - Farul, la
Jrăila.

M .Meciurile vor începe la 
Ta 17,15.

TINEREȚE, GRAȚIE, FRUMUSEȚE
Citiți în pagina a Il-a reportajul nostru de la tradiționala serbare 

a elevilor din Rm. Vile ea
AVIATIC

AU FOST DEFINITIVATE ECHIPELE ROMÂNIEI
— Ce ne declară antrenorii noștri în ajunul întrecerilor —

Aseară, după un joc de con
trol la manșe de „plin", antre
norii Ferdinand Popescu și A- 
lexandru Andrei au făcut ulti
mele „retușuri*,  definitivînd re
prezentativele tării noastre pentru 
cea de a Vl-a ediție a campiona
telor mondiale de popice. Iată 
formațiile : masculin .— Petre 
Purje, Constantin Rădulescu, Ti- 
berin Szemani, Vasile Măntoiu, 
Ion Micoroiu, Cristu Vînătoru, 
rezervă: Dumitru C. Dumitru ; 
feminin — Ținea Balaban, Elena 
Lupescu, Crista Szocs, Margareta 
Szemani. Elena Trandafir, Cor
nelia Moldoveana, rezervă : Elena 
Predeanu.

Scăpați de febra pregătirilor, 
cei doi antrenori păreau salisfă- 
cuți de munca desfășurată pînă 
acum.

— Rezultatele și popularitatea 
sportivilor Petre Purje, Cristu 
Vinătoru, Ion Micoroiu și Tibe- 
riu Szemani — ne spunea tov. 
Popescu la începutul discuției —

mă scutesc de o prezentare mai 
amplă. Să mă refer deci la cei
lalți Jucători. Constantin Radu
lescu, un tînăr plin de ambiție, 
a făcut pași mari pe drumul

bampionatele mondiale 
de popice

perfecționării tehnicii, impunîn- 
du-se ca un om de bază al echi
pei. Vasile Măntoiu este un jucă
tor sobru și un oun luptător, iur 
Dumitru C. Dumitru, mezinul lo
tului, are în palmares frumoase 
rezultate. Cu acești 7 sportivi am 
ci ști gat 8 din cele 10 intilniri 
internaționale susținute in pro
gramul de pregătire pentru . 
diale", iar două le-am pi 
la mici diferențe. în acest
au fost stabilite 7 noi recorduri 
republicane. în consecință, echi
pa îmi inspiră multă încredere 
în confruntarea pentru primul loc

mon
eră utBuletinululiuluiBucurești

[ Primul raliu românesc, organizat de Asociația Automobiliști- 
|or din România, a stîrait un deosebit interes’ printre posesorii 
Lie autoturisme. Ei solicită din ce în ce mai mult informații în 
egătură cu desfășurarea competiției.

— pentru Raliul București sînt admise mașinile din categoria 
h grupa I, care trebuie să corespundă următoarelor caracte
ristici, prevăzute pentru mașinile de turism de serie :

— mașinile trebuie să fie de turism, fabricate în serie mare 
li trebuie să participe la competiție fără vreo pregătire oare
care destinată îmbunătățirii performanțelor și condițiilor de 
folosire ; singurele lucrări care pot fi efectuate asupra mașinii 
lint cele necesare întreținerii sale normale, sau pentru înlocui
rea pieselor deteriorate prin uzură sau accident. Aceste piese 
pot fi înlocuite numai printr-o piesă absolut identică.

MODIFICĂRILE ȘI MONTAJELE ADMISE
— Este permis a se sehimba elementele care reglează dozajul 

Cantității de carburant admise pentru motor, dar nu acela al 
kerului ;

— marca și capacitatea (amperajul) bateriei sau generatorului 
tint libere, ca și bujiile ;

— bobina, condensatorul, distribuitorul sînt libere sub rezerva 
La sistemul de aprindere să rămînă la fel ca acela prevăzut de 
Lătre constructor ;
I— marca și tipul cauciucurilor sînt, libere, însă dimensiunile 
antei trebuie să fie acelea prevăzute de către constructor ;
— sînt autorizate accesoriile suplimentare care nu au efect 

Isupra comportării vehiculului, ea acelea privind estetica și 
Lonfortul interior (lumină, încălzire, radio etc.) sau care să 
permită o conducere mai ușoară sau mai sigură (ceas de viteză 
medie, spălător de parbriz) cu condiția ca ele să nu influențeze 
n nici un fel randamentul mecanic al motorului. direcția, 
ransmisia sau frîna ;

— capacul roții poate fi scos.
I La revizia tehnică a mașinilor (sîmbătâ 18 iunie, între orele 

în incinta Pavilionului Expoziției Economiei Naționale) 
Krnîsia tehnidă va verifi'ca dacă mașinile corespund din punct 
fie; vedere al circulației și al prevederilor de mai sus.

Ședința tehnică va avea loc ja ora 18. ’
în ‘regulament s-a prevăzut eă respectarea regulilor de cir

culație în vigoare este obligatorie. _ dat fiind că circulația nu 
Iste oprită pentru celelalte vehicule. Pe porțiunile pe care se 
ror desfășura probele speciale de viteză, circulația vehiculelor 
ka fi oprită în perioada trecerii concurentelor

cu selecționatele R. 'D. Germane, 
Iugoslaviei și Cehoslovaciei, pe 
care le consider ca principale ad
versare.

Antrenorul Alexandru Andrei, 
care a avut mai 
multe probleme în 
alcătuirea echipei fe
minine, remarca :

— De la 
verificare 
țională, cea 
prezentativa
Germane, la care s-a 
stabilit un nou
echipe, majoritatea 
au avut, in con-

ultima 
interna- 
cu re
ft. D.

record pe 
jucătoarelor 
tinuare, o comportare constantă, 
în ultima vreme am cău
tat să formez primul și ultimul 
schimb al echipei, unde deobicei 
eram deficitari. Au dat satisfac
ție in aceste posturi Ținea Bala
ban și respectiv Cornelia Moldo- 
veanu. Ținirtd seama de pregăti
rile efectuate, putem obține un 
loc medaliat în disputa cu se- ■

TR. IOANIȚESCU

em

în paș. a 4-a)

Acum, pe .culoarele albastre' 
ale aerodromului Clinceni se 
lucrează intens. Intens și cu... 
emoții. în dreptul punctului 
fix, bunăoară, cei mai buni 
sportivi parașutiști din țară 
execută o serie de figuri acro
batice care, privindu-le, îți taie 
respirația I (vezi Gheorghe lăn
cii, Elisabeta Minculescu, Ion 
Roșu ș.a.). Tot acrobatic vor 
evolua și piloții zborului 
cu motor. Cunoscuții sportivi 
aviatori Constantin Manola- 
che și Ștefan Calotă, spre 
exemplu, pun la punct 
zborul în formație .oglin
dă". Adică, primul exe
cută cu avionul acrobație de

înaltă clasă, iar al doilea face 
același lucru, dar cu aparatul 
întors și deasupra primului: 
deci, „oglindă" f Planoriștii 
(ing. Mircea Finescu, Mihai A- 
dăscăliței' Ion Șoflete Gbeor- 
ghe Georgescu) pregătesc cu 
răbdare și curaj un spectaculos 
„carusel".

Ara redat doar cîteva puncte 
din bogatul program pe care 
sportivii aeroclubului „Aurel 
Vlaicu" îl pregătesc pentru 
mitingul aviatic din 79 iunie 
de pe aeroportul Băneasa orga
nizat de federația română de 
specialitate cu prilejul „Zilei 
aviației Republicii Socialiste 
România*

Perfecționarea continuă a metodelor de antrenament
rezervă principală de creștere a performanțelor sportive (III)
Practica actuală demonstrează ca 

fiind deosebit de eficientă munca inde
pendentă a sportivului în cadrul an
trenamentelor în grup cît și în antre
namente individuale, cu sau fără an
trenor.

PROBELE DE CONTROL. Pe par
cursul unei perioade de activitate, or
ganismul sportivului face noi achiziții, 
se modifică capacitatea de efort a or
ganismului, procesul de adaptabilitate 
Ia o intensitate și la un anumit volum 
de muncă este într-o continuă crește
re, iar nivelul calităților fizice și al 
deprinderilor tehniee suferă modificări 
de la o etapă de pregătire Ia alta.

Pentru antrenori și sportivi a apă
rut necesitatea de a verifica și de a 
controla, în diferite etape, nivelul de 
pregătire la care s-a ajuns. Acest lu
cru se face cu ajutorul probelor de 
control, care se referă atît la pregăti
rea fizică și tehnico-tactică cît și la 
celelalte laturi ale pregătirii sportivi
lor.

Probele de control se stabilesc pe o 
durată de pregătire mai îndelungată, 
în scopul urmăririi evoluției factorilor 
de antrenament, prin compararea re
zultatelor obținute (indicilor valorici).

Stabilirea probelor de control trebuie 
făcută în concordanță cu natura efor
tului dî'n speeiabzarea respectivă, -de 
fiind proprii fiecărei ramuri sau probe

★
doctor EMIL GH1BU 

vicepreședinte al UCFS 
★ ★

cit și particularităților scor-spoi 
tivi

Este necesar ca ele să fie simple, dar 
să reflecte conținutul efortului și struc
tura mișcărilor din 
a da posibilitatea 
mijloacelor folosite

De o deosebită 
modul în care antrenorul interpretează 
rezultatele obținute și le raportează 
apoi la orientarea viitoare a selecțio
nării și dozării mijloacelor.

Probele de control se stabilesc, de 
obicei, numai pentru pregătirea fizică 
și tehnică, ceea ce nu rezolvă însă în 
totalitate cerințele metodice ale pregă
tirii. Se impune ca antrenorii să gă
sească probe de control și pentru pre
gătirea tactică (acolo unde este cazul) 
precum și pentru pregătirea morală și 
psihologică.

Rațiunea probelor de control este 
aceea de a verifica eficacitatea mijloa
celor folosite și de a orienta, în con
tinuare, pregătirea. Analiza rezultate
lor probelor de control trebuie făcută 
în funcție de randamentul individual, 
de etapa în care se află sportivul 
și finind seama de mijloacele folosite.

specializare, pentru 
verificării reale a 
în pregătire, 
importanță este și

Probele pot viza un singur element 
(factor) sau un complex de elemente. 
Se recomandă a se folosi caracterul 
stimulativ al normelor în probele le 
control, norme care pot oglindi evolu
ția pregătirii și viitoarea performanță.

Se recomandă ca trecerea lor să se 
facă la începutul unor etape de antre
nament și pe parcursul pregătirii ind 
se constată necesar. Deosebit de efi
cient poate fi rezultatul unei probe da 
control în etapele competiționale. >ind 
antrenorul are nevoie de o dirijare rit 
mai exactă a pregătirii, eînd trebuia 
să cunoască capacitatea de efort opti
mă, valoarea unui procedeu tehnic, 
gradul de antrenament al sportivului.

Pentru stimularea colectivului de 
sportivi se poate organiza trecerea pro
belor de control sub formă de concurs, 
aceasta contribuind la dezvoltarea dir- 
zenîei, dorinței de a învinge, combati
vității.

Valoarea probelor de control va creș
te în măsura în care se va extinde 
tehnicizarea mijloacelor de măsură ti 
investigații, iar corecta lor interpreta
re se va face prin apelarea la meto
dele matematice și statistice.

Reamintim, de asemenea că probele 
de control trebuie date îh condiții bio
logice și t’hnico-organizatorice cit mai 
asemănătoare.



TRADIȚIONALA SERBARE
A ELEVILOR DIN RM. V1LCEA

Imagini de la încintătoarea 
serbare a elevilor din Rm. 
Vîlcea, surprinse de fotore
porterul nostru V. BAGEAC.

A intrat în obișnuința elevilor, 
a profesorilor de educație fizică, 
a secției de învățătnînt și a Consi
liului orășenesc UCFS Rm Vîlcea 
ca la finele fiecărui an școlar 42 
organizeze o serbare sportivă, un 
adevărat festival al tinereții

Duminică 12 iunie. O zi frumoa
să. însorită. Mulțime de vîlceni ti
neri și vîrstnicL au un singur drum: 
stadionul .1 Mai*  din localitate, 
nude se va desfășura — începi ud 
de la ora 11 — serbarea elevilor. 
La ora 10. in tribunele stadionului 
nu mai exista nici un loc liber.

Ora 11. Trompeții vestesc deschi
derea serbării Defilează tineri par- 
tînd sute de steaguri roșii î» tri
colore. Urmează pionierii, apoi 
elevii școlilor generale, profesio
nale și ai liceelor. După ce. in 
aplauzele entuziaste ale asistență, 
fac înconjurul terenului de fotbal, 
iniile de participanți se aliniază 
la mijlocul stadionului.

începe programul. In acordurile 
unui vals, cei mai mici elevi, pio
nierii. execută mișcări de gimnas
tică ritmică. Programul școlii de 
mecanici auto cuprinde o suită de 
piramide- la ritmul unui marș vioi 
elevii Se adusă, clădesc o pira
midă. se aliniază țL la un nou 
semnat formează • altă piramidă. 
Aplauze la .scenă deschisă*  ! Ele
vii Liceului „Vasile Roaită" prezin
tă un ansamblu cu eșarfe. Evoluea
ză apoi reprezentanții Liceului 

„N. Bălcescu*.  Elevele, cu ghir
lande roșii ți galbene deasupra ca
pmini, execută mișcări de îndoiri 
și aplecări, iar băieții, cu mingi 
mart colorate în galben și albas
tru. exerciții ritmice. Elevii S.S.E. 
de pe lingă Liceul „N. Bălcescu*  au 
încheiat programul. Fete. în mi
nunate costume albastre, băieți cu 
maiouri albe ți chiloți negri, fac 
rotari de cercuri, ridicări și coboriri 
de steaguri, alinieri și desfaceri de 
șiruri, diferite formații mixte. Ul
timul număr : o piramidă mișcă
toare. Asistența aplaudă minute în 
Șir.

Nu putem încheia aceste rînduri 
fără a aminti pe cei care au rea
lizat și dirijat acest minunat spec
tacol. pe profesorii de educație fi
zică din oraș, călduros felicitați de 
tov. Miron Olteanu și Marin Bîr- 
jega. vicepreședinți ai UCFS. Cu 
vădită emoție au primit aceste me
ritate aprecieri profesorii : Silvia 
Darie, Petre Darie, Alexandrina 
Lascăr. Silvia Lazăr, Grigore La- 
zăr. Constanța Triocă, Virginia 
Burtalescu, Zoe Lazăr, Vasile Stă- 
tescu, Eugenia și Laurențiu Stilea, 
Eugen Prodescu, Aurora Mărășescu 
etc.

Avem convingerea că în anii 
viitori, aceste serbări vor fi tot 
mai reușite, spre mîndria tuturor 
celor care contribuie la rer.lizarea 
și păstrarea acestor frumoase tra
diții.

P. IOV AN

LA CÎMPIA TURZII

Mijloace simple, dar eficiente de organizare 
a activității sportive de masă

„Ziua bună se cunoaște de dimineață*.  
Aveam să mă încredințez din nou de această 
zicală cînd, la Cîmpia Turzii, am trecut pragul 
frumosului stadion din str. Laminoriștilor 145 — 
pentru a face cunoștință cu activitatea spor
tivă de masă din puternica uzină siderur
gică „Industria sîrmei*.  Cu toată vremea 
neprielnică, de o parte și de alta a terenu
lui de totbal, zeci de inimoși spectatori își 
încurajau cu însuflețire echipa preferată: 
„Hai Siderurgislul!“, „Hai Rapid !". Asistam 
la primul meci de „categoria B*  al campio
natului interasociații. își disputau întiietatea 
reprezentantele secțiilor de producție „Lami
norul de profile*  și „Serviciul transporturi + 
Atelierul de electrocare". Meci în toată regula, 
cu jucători echipați cum se cuvine, cu arbitri 
ide centru și tușă, cu comentariile competente 
de rigoare. Din discuțiile auzite, din entu
ziasmul spectatorilor, începi să te convingi 
că oamenii de aici s-au împrietenit de mult 
și trainic cu sportuL

O COMPETIȚIE CARE SE DESFĂȘOARĂ 
CU MOTOARELE ÎN PLIN : CAMPIONATUL

INTERASOCIAȚII

Să ne oprim puțin la campionatul inter
asociații, parte integrantă a unui atractiv și 
complex program dedicat sportului de masă, 
competiție care constituie mîndria celor de la 
Industria sîrmei. 800 de oțelari au fost an
grenați într-o activitate de lungă durată care 
vizează nu numai CANTITATEA, dar și CA
LITATEA. Campionatul interasociații, început 
în primăvară și urmînd să se încheie la 
toamnă, este organizat de consiliul clubului, 
cu sprijinul birourilor secțiilor pe ramură de 
Sport. Ce considerăm interesant de subliniat ? 
In primul rînd că pe program figurează nu
mai sporturile cu o mare dezvoltare și cu 
tradiție In uzină, asigurîndu-se prin aceasta o 
iiugă masă de participant și un nivel tehnic 

superior. întrecerile au loc la fotbal handbal, 
popice, volei și atletism. O altă dată demnă 
de reținut: participarea tuturor asociațiilor 
clubului (cu excepția „Viitorului*,  asociație a 
Școlii profesionale metalurgice). Deci dte 14 
reprezentative pe toată linia. De asemenea, 
obligativitatea fiecărei asociații de a participa 
cu loturi complete (10 concurenți la atletism, 
15 jucători la fotbal, 10 la handbal, 8 Ia popice 
și 10 la volei). Se atrage atenția în mod spe

Tribuna schimbului de experiență

cial asupra participării cu loturi complete la 
ATLETISM. La jocurile sportive, campionatul 
se desfășoară sistem turneu. Și cel mai im
portant amănunt i întrecerile au Ioc în două 
serii alcătuite după criteriul valorii echipelor, 
stabilit cu prilejul „Cupei 8 Mai*,  care a 
constituit un adevărat turneu de calificare. 
Echipelor din seriile I clasate pe primul loc 
la fiecare disciplină li se vor atribui titlurile 
de campioane ale clubului sportiv pe anul 
1966. Ele vor primi o cupă, o diplomă pe 
echipe, iar primilor 3 clasați în probele atle
tice li se vor conferi, de asemenea, diplome. 
Ultimele două formații vor... retrograda în 
seria a Il-a.

Pentru buna desfășurare a întîlnirilor, pro
gramate aproape zilnic la stadionul „Industria 
sîrmei", consiliul clubului sportiv s-a îngrijit 
de selecționarea și pregătirea arbitrilor, de 
procurarea echipamentului necesar. Regula
mentul întocmit din timp a fost difuzat fiecărei 
asociații sportive din uzină. Interesul față de 
competiție a fost demonstrat și de faptul că 
a sporit numărul antrenamentelor, fiecare do
rind să fie cît mai bine pregătit. Pe atră
gătorul grafic afișat la sediul clubului — care 

indică precis, în sute de pătrățele, sportul, 
locul, luna, ziua, ora și formațiile oricărei în- 
tîlniri (dea lungul întregului campionat) — 
se poate constata și participarea de aproape 
sută la sută, dovadă a seriozității și intere
sului manifestat.

ECUAȚIA SIMPLA A REALIZĂRILOR

Am ales spre exemplificare modul cum se 
desfășoară campionatul interasociații fiindcă 
el este reprezentativ pentru acțiunile spor
tive de masă inițiate la „Industria sîrmei*.  Ce 
„ecuație*  rezolvă activiștii sportivi de aici 
pentru a spori volumul și valoarea realiză
rilor ? Nu e vorba de nici o... algebră com
plicată ci, in toate cazurile, de respectarea 
unor obișnuite principii de muncă. Mai întîi 
avem de-a face cu o PLANIFICARE riguroasă 
a tuturor concursurilor. Calendarul competi- 
tional intern este pregătit din timp și prelu
crat pe toată filiera clubului pînă la cele 
mai mici unități — grupele sportive. în funcție 
de acesta se fac pregătirile necesare pentru 

ca asociațiile să fie cît mai bine reprezentate 
în întreceri. \

POPULARIZAREA competițiilor, a cîștigăto- 
rilor și evidențiaților, a rezultatelor bune se 
face prompt, printr-o propagandă vie care 
pătrunde de obicei pînă la locul de produc
ție. Toate rezultatele „la zi' și clasamentele 
se află afișate la sediul clubului. Ziarul de 
uzină, „Metalurgistul*,  publică cu regularitate 
cronici ample, situații, portrete și, în fiecare 
vineri, programul „etapei*  pe săptămîna urmă
toare. în unele secții și ateliere ale uzinei 
există panouri care popularizează pe fruntașii 
în sport alături de cei din producție, ca și 
rezultatele sportive de seamă ale metalurgiști- 
lor de aici. De asemenea, în unele locuri, ca 
la Atelierul mecanic, de pildă, care este frun
taș în competițiile de masă, sînt expuse tro
feele cucerite. O EVIDENȚĂ strictă, cuprin- 
zînd toate întrecerile, de o mare exactitate, 
constituie oglinda fidelă a unei activități 
laborioase, contribuind — totodată — la o 
planificare mai judicioasă, la dezvoltarea unor 
sectoare rămase în urmă.

Consiliul clubului sportiv „Industria sîr- 
mei*.  majoritatea președinților asociațiilor 
sportive sau responsabililor de grupă, 

își aduc contribuția, alături de ceilalți act 
visti sportivi, Ia succesele enumerate. SîJ 
totuși cîțiva dintre ei care merită să figj 
reze pe un „tablou de onoare*  al ciubuluil 
Mai întîi, Ion Stoica, secretarul clubului, d 
bun organizator, inițiatorul evidentei exerJ 
plare amintite mai sus. Mi se pare interesa] 
de relatat că el nu este un simplu colecționa 
de statistici, ci un om care se străduiește d 
fiecare cifră, de pe orice situație, să reprl 
zinte o activitate reală. El nu are obicei] 
să confunde participările cu persoanele fizici 
și aceasta pentru ca... „să nu ne iurăm cl 
ciula*.  Pe panoul de onoare pot sta la loc d 
frunte și alții: organizatorii de grupe sneJ 
tive ai asociației „Bare*  (de pe lingă SeS 
cea mai tînără din uzină) -— Nicolae Siml 
Ioan Moldovan și Sergiu Petrescu, maistr] 
șef Flaviu Crișan, lăcătușul loan Cîmpeanu 1 
maistrul sudor Gligor Dancso de la atelier] 
mecanic, sudorul fruntaș Celestin Țălnaru -I 
președintele asociației „Metalul", ca și ingl 
nerul Gheorghe Giurgiu, de la aceeași asocia 
tie, cablarul Vasile Vlas, poleitorul de filie] 
Dumitru Cristureanu, șeful de echipă la tr] 
tamente termice — Ioan Sălciuan, instructorii 
cu problemele organizatorice ale clubului -1 
loan Beldean, președintele clubului, inginerii 
șef al serviciului cercetări — Ioan Valea etl 
Sub îndrumarea comitetului de partid al uzina 
(care analizează periodic activitatea spol 
tivă a clubului), cu sprijinul comitetului si] 
dicatului si al organizației U.T.C., acești act] 
viști și multi alții, își aduc contribuția, zi ci 
zi, la prosperitatea activității sportive de nia] 
din Cîmpia Turzii. Trebuie remarcată în mc| 
special inițiativa directorului general al uzi 
nei, tov. loan Stanatiev (fost performer la n] 
tație, susținător asiduu al activității sportiv] 
de a organiza „CUPA OȚELAR1LOR", u] 
„triunghiular*  destinat sportului de masă și ] 
care sînt invitați să participe, alături de sid] 
rurgiștii turdeni, cei reșiteni și hunedoreni] 

în viata sportivă a clubului „Industria sî] 
mei*  Cîmpia Turzii mai sînt și lipsuri, răm] 
neri în urmă, sectoare deficitare. Am insist] 
însă asupra unor succese realizate aici îl 
sportul de masă, deoarece cred că din ell 
pot învăța și alte asociații puternice sau cl] 
buri sportive. Desigur, inimoșii susținători ] 
sportului din Cîmpia Turzii nu au descopgpțj 
America. Ei au descoperit însă cît de lesn] 
este să atragi în activitatea de masă sutei 
de iubitori ai sportului, asigurîndu-le conditl 
de pregătire și concurs, organizînd un prq 
gram competitional bine planificat și atracti]

NEAGOE MARDAnJ



Agenda Spartachiadei de vară, fila 3
Ieri am continuat rauTuî nostru prin 

. asociațiile sportive bucureștene și prin 
ț cîteva orașe din țara, pentru a urmări 

întrecerile organizate în cadrul Sparta- 
chiadei de vară. Redactorii ziarului 
au fost din nou prezenți în asociația 
Dîmbovița din Capitală care eu o zi în 
urmă rămăsese... datoare și ne oferise 
în loc de fotbal o... miuță.

De data aceasta, consiliul asociației 
ne-a arătat că poate face lucruri bune. 
Ieri pe terenurile de Tolei, fotbal și la 
poligonul de tir au fost prezenți peste 
70 de tineri și tinere din această aso
ciație. Fotbaliștii din secțiile de pro
ducție OM1C și Ștanța s-au deplasat 
la terenul Constructorul, trăgătorii la 
poligonul asociației ,,Autobuzul“, iar 
voleibaliștii și-au disputat întîîetatea pe 
terenurile din incinta întreprinderii.

Tot pe terenul Constructorul au evo
luat echipele de fotbal ale secțiilor 
mecanică fină și mecanică ușoară de la 
întreprinderea Energo-reparații. In 
schimb asociațiile sportive bucureștene 
ISCAS. Electrofar, Republica, Spartac și 
Semănătoarea nu au organizat întreceri 
In cadrul Spartachiadei.

TÎRGOV1ȘTE : Corespondentul nostru 
Mișu Avanu ne transmite: La Metalul 
Tîrgoviște, întrecerile Spartachiadei sînt 
în plină desfășurare. Au avut loc meciuri 

^de fotbal între echipele pavilionului teh-

/vatațje

Anca Andrei - 2:36,9
în bazinul acoperit de la Reșița 

(25 m) a avut loc recent un nou 
concurs de înot. Cu acest prilej s-au 
înregistrat cîteva rezultate foarte bune. 
î«i ^jntinuu progres, Anca Andrei (15 
ani) a parcurs distanța de 200 m spate 
în 2:36,9 (a doua performantă româ
nească) — nou record republican de 
sală la junioare, iar în proba de 200 
m mixt a fost cronometrată în 2:48,5 
— nou record republican de sală la 
junioare II. Cu un nou record a în
cheiat proba de 400 m liber (fete 14 
ani) și Daniela Coroiu : 5:25,9. Cel 
de-al 4-lea record republican de sală 
a fost realizat de juniorul Zeno Giu-

ACTIVITATE INTENSĂ
A COPIILOR SI JUNIORILOR5

• DE AZI, FINALELE „CUPEI CAR- 
PATI" • S-A ÎNCHEIAT ETAPA PE 
CAPITALA A „CUPEI TÎNARULUI 

BASCHETBALIST"

De azi pînă sîmbătă se dis
pută la Brașov finalele „Cupei Car- 
pați“, competiție organizată de 
Ș.S.E. Brașov pentru elevii pină la 
14 ani La întreceri participă aproa
pe 40 de echipe de băieți și 
fete, reprezentînd aproape toa
te centrele baschetbalistice din 
țară. Jocurile vor avea loc 
pe terenul Voința și în sala Li
ceului nr. 2. Amintim că edițiile an
terioare ale acestei frumoase com

petiții au fost cîștigate la băieți de 
Ș.S.E. Constanța în 1965 (în 1963 și 
1964 au participat doar echipe de 
fete), iar îa fete de Brașov I în 1963, 
Timișoara în 1964 și Clubul sportiv 
școlar București în’ 1965. Organiza
torii au prevăzut ca, în afara pro
gramului competițional, participanții 
să asiste la gale de filme cu subiect 
sportiv, iar profesorii de educație 
fizică să facă un schimb de expe
riență asupra mijloacelor de pregă
tire tehnică și fizică a tinerilor bas- 
chetbaliști. 

nic-administrativ și transporturi auto 
(3—0) șj Finisaj—Transporturi C.F.R., 
iar pe pista de atletism au luat star
tul 24 de concurenți la proba de 100 m 
plat. De asemenea, 31 de cicliști au 
luptat pentru desemnarea cîștigătorilor 
primei etape. La asociațiile Voința și 
Progresul însă nu s-au organizat nici un 
fel de întreceri!

BIRLAD: După cum ne-a relatat co
respondentul E. Solomon, asociația \ o- 
ința a organizat înireceri de handbal Ia 
care au participat formațiile secțiilor 
Auto și Bobinaj de la cooperativa Pro
gresul. Au fost programate concursuri și 
la asociația sportivă Rulmentul dar, din 
cauză ci terenul nu a fost amenajat, 
handbaliștii au făcut... cale întoarsă I?

GALAȚI: ,.In orașul nostru — ne-a 
telefonat corespondentul T. Siriopol — 
au avut loc întreceri la asociațiile Ancora 
și Tractorul. La Ancora au luat startul 
în probele atletice peste 80 de tineri 
și tinere, iar pe terenurile de volei au 
evoluat șase echipe. Au asistat peste 
200 spectatori. De asemenea, la Tracto
rul am văzut la lucru 24 de halterofili, 
35 de șahiști și 26 de atleți la probele 
de 100 m și aruncarea greutății. Deși 
mai sînt doar 4 zile n-au făcut nimic 
pînă acum asociațiile Tehnometal „11 
lunie“> Constructorul și Victoria T.R.G.

la 200 m spate!
rasa, care a „mers' 200 m spate în 
2:244.

Alte rezultate : N. Tat 1:05,1 și Al. 
Bain 1:05,8 la 100 m fluture ; H. 
Schier 58,6 la 100 m liber ; I. Măr
gean 2:42.2 la 200 m spate : E. Strem
pel 1:20,9 la 100 m și 2:54,9 la 200 m 
bras ; D. Curuță 1:19,9 la 100 m bras ; 
Cristina Hohoiu 1:13,0 la 100 m liber; 
Z. Giurasa 1:05,1 la 100 m spate; Al. 
Bain 2:32,7 la 200 m fluture ; Ruth 
Hocher 1:21,9 Ia 100 m spate ; Maria
na Stanciu și Daniela Coroiu 1:13,0 
la 100 hi liber ; Dorina Mezinca 
1:20,3 la 100 m fluture ; Monica Hor- 
vat 3:11,0 la 200 m bras ; D. Weter- 
nek 37,5 la 50 m liber și 42,2 la 50 m 
fluture ; Monica Strempel 1:39,0 la 
100 m spate; I. Popovici 1:34,5 la 
100 m spate ; N. Sporea 42,3 și Al. 
Barani 42,2 la 50 m liber, (A. Rudea- 
nu-coresp.).

• Iată cîteva din rezultatele con
cursului de înot pentru copii de la 
Arad: Marcovicj (Timiș.) 1:19,1 la 
100 m bras; C. Secui (Arad) 1:16,8 
la 100 m liber ; Grumaz (Arad) 36,7 
la 50 m liber; Gotnic (Arad) 1:12,1 
la 100 m liber ; Kohn (Timiș.) 1:26,4 
la 100 m bras ; Prodan (Timiș.) 1:31,0 
la 100 m bras ; Ceaușescu (Arad) 
46,3 la 50 m bras. (ȘL Iacob-coresp.).

DE LA I. E. B. S.

• Pentru întîlnirea internațională de 
fotbal ROMÂNI A - URUGUAY de 
duminică, de pe stadionul „23 Au
gust*,  biletele se găsesc de vînzare 
la casele speciale din str. Ion Vidu, 
Pronosport calea Victoriei nr. 2, 
agenția CCA bd. Gh. Gheorghiu- 
Dej, stadioanele Republicii, Dina
mo, Giulești, patinoarul ,23 Au
gust", parcul halelor Obor și la 
agențiile LOTO-PRONOSPORT din 
calea Griviței nr. 121, calea Du- 
dești nr. 88, bd. 1848 nr. 39, str. 
Cotroceni nr. 8 și piața Progresul 
(șos. Giurgiului).

• Aceleași case vînd și bilete pentru 
MITINGUL AVIATIC de dumi
nică, ora 9,30, de la aeroportul 
Băneasa.

• în Capitală, „Cupa tînărul bas
chetbalist", competiție organizată de 
federația de specialitate pentru ele
vii pînă la vîrsta de 16 ani, s-a 
bucurat de un real succes. în cursul 
meciurilor s-au evidențiat în mod 
deosebit, prin valoarea sportivilor 
care au evoluat, echipele pregătite de 
antrenorii Emil Manea, Gh. Benone, 
Valentin Dăscălescu. Theodor Giur- 
culescu și Eva Ferencz. Iată clasa
mentele: BĂIEȚI: 1. LICEUL NR. 
35; 2. Rapid; 3. Tînărul dinamovist 
III; 4. Progresul; 5. Ș.S.E. nr. 1. 
„Nicolae Băleescu"; 6. Ș.S.E. nr. 2 
„Mihai Viteazul"; 7. Ș.S.E. nr. 2 (e- 
chipa a IlI-a); 8. Ș.S.E. nr. 2 (echi
pa a Il-a); FETE: 1. Ș.S.E. nr. 1 
MIHAIL SADOVEANU"; 2. Clubul 

sportiv școlar II; 3. Rapid; 4. S.S.E. 
nr. 2 (echipa a Il-a); 5. S.S.E. nr 1; 
6. Liceul nr. 35; 7. Progresul; 8. 
Olimpia „Tudor Vladimirescu"; 9. 
Voința; 10. S.S.E. nr. 2 (echipa a 
Il-a); 11. Clubul sportiv școlar III; 
Î2. l.C.F. (CR. POPESCV-coresp.)

întreprinderea poligrafică „Informația"
str. Brezoianu 23-25,

recrutează elevi pentru școala profesională „Dimitrie Ma
rinescu" de 3 ani în următoarele meserii :

- Tipografi culegători - specialitățile :
- culegători manuali
- culegători mecanici (Linotype)
- tipografi turnători
- tipografi tipăritori tipar înalt
- legători

Se pot înscrie absolvenți ai școlii de 7-8 ani în vîrstă 
de 15-17 ani, băieți cu domiciliul în Capitală.

Primirea în școală se face pe bază de examen de ad
mitere care se va ține între 4-12 iulie 1966.

CATEGORIA C: Amănunte din seriile Vest și Nord
MUSCELUL 

CÎMPULUNG — 
PROGRESUL CO
RABIA (3—1). Joc 
de slabă factură 
tehnică, cu multe 
situații favorabile 
ratate îndeosebi

de muscelent Cele 4 goluri au fost 
înscrise de Naghi (min. 23), Rusu 
(min. 38, autogol) și Fulga (min. 41) 
pentru gazde, respectiv Agapie (min. 
78, din 11 m). Arbitrajul prestat
de Al. Cristea (Tr. Măgurele) a fost 
bun. (V. Popescu-coresp.)

MINERUL DEVA — C.F.R. TI
MIȘOARA (1—0). Peste 3 000 de 
spectatori au asistat la un joc de 
bun nivel tehnic. După aspectul 
primelor 25 de minute se părea că 
va fi palpitant. Dar în min. 32 Po
pescu (Minerul) a înscris și „spiri
tele" s-au liniștit. In continuare am 
asistat la un joc relaxat dar, nu lip
sit de spectaculozitate. (Simon Stan- 
coresp.)

. MINERUL ANINA — METALUL 
TR. SEVERIN (3—1). Joc viu dispu
tat din primul pînă în ultimul mi
nut. Golurile au fost înscrise însă 
după pauză în min. 51 (Tismănariu), 
min. 66 (Cojoceanu) și min. 77 (Nai- 
dim) pentru Minerul și în min. 88 
(Jimboreanu) pentru Metalul. D. 
Costea (Oradea) a condus corect. 
(Gh. Crăciunel-coresp.)

METALUL HUNEDOARA — E- 
LECTROPUTERE CRAIOVA (1—1). 
înaintarea hunedoreană n-a știut 
să profite de avantajul terenului ju- 
cînd slab. Ea a străpuns de puține 
ori apărarea supranumerică a oas
peților și atunci fără să concretize
ze. Unicul lor gol a fost marcat în 
urma unei lovituri de la 11 m în 
min. 44 (Sekeli). Cei care au înscris 
însă primii au fost craiovenii prin 
Lovin, în min. 36. (V. AZbu-coresD.)

VICTORIA CĂLAN — VICTO
RIA TG. JIU (2—0). Ambele for
mații au luptat mult pentru vic
torie avînd și una și alta motive 
îndreptățite: gazdele — pentru a 
scăpa de retrogradare, iar oaspeții 
în speranța că vor mai face un pas 
pe urmele C.F.R.-ului Timișoara. în 
final, după un joc de bună factură 
tehnică, victoria a revenit pe merit 
echipei din Căian. Arbitrul T. Cos- 
tan (Oradea) a contribuit la buna 
desfășurare a acestui meci. (Al. Tu- 
za-coresp.)

ELECTROMOTOR TIMIȘOARA— 
PROGRESUL STREHAIA (4—0). La 
capătul unui joc de mare luptă ti
mișorenii au cîștigat pe merit, prin
cipala lor „armă" fiind eficacitatea. 
Oaspeții, deși au acționat destul de 
bine în cîmp, nu au reușit să de
pășească apărarea bine organizată 
a gazdelor. Punctele au fost reali
zate de Iancu (min. 7 și 34), Goran 
(min. 10) și Renie (min. 80). De 
notat că în min. 75 Pigulea (Progre
sul) a ratat o lovitură de la 11 m. 
I. Joldoș (Cluj) a arbitrat bine. (P. 
Arcan-coresp. reg.)

CLASAMENT
1. C.F.R. Tim. 24 16 4 4 65—27 36
2. Met. Hunedoara 24 13 3 8 51—22 29
3. Victoria Tg. Jiu 24 11 7 6 42—21 29
4. Electroputere Cr. 24 12 4 8 52—26 28
5. Minerul Deva 23 11 3 9 32—27 25
6. Minerul Anina 24 9 7 8 25—24 25
7. Metalul Tr. S. 24 11 2 U 32—41 24
8. Muscelul C-lung 24 10 3 11 30—36 23
9. Prog. Strehaia 24 10 3 11 29—58 23

10. Victoria Căian 24 8 5 11 27—31 21
11. C.F.R. Caransebeș 23 9 3 11 27—34 21
12. Prog. Corabia 24 8 5 11 27—41 21
13. Electromotor Hm. 24 8 4 12 41—42 20
14. Minerul C-lung 24 2 5 17 8—58 9

ETAPA VIITOARE C.F.R. Timi-
șoara — Victoria Călău, Metalul Tr. 
Severin — Muscelul Cîmpulung, Mi
nerul Deva — Progresul Corabia,

Progresul Strehaia — C.F.R- Caran
sebeș. Victoria Tg. Jiu — Electro
motor Timișoara. Eectroputere Cra
iova — Minerul Anina. Meciul Mi
nerul Cîmpulung — Metalul Hune
doara nu șe dispută.

UNIREA DEJ— 
PROGRESUL RE
GHIN (2—0). Me
ciul a fest consi
derat pe bună 
dreptate derbiul 
acestei serii. Im
portanța parti
dei a făcut ca 

jucătorii să acționeze nervos, ne- 
glijînd aspectul tehnic și spec
tacular. Rezultatul a stat sub 
semnul incertitudinii numai pînă 
la înscrierea primului gol, în min. 
23 (Neagu), deoarece în continuare 
gazdele au controlat tot terenul Cel 
de-al doilea gol îi aparține funda
șului Deneș de la Progresul care a 
interceptat greșit un șut puternic 
al lui Scurtu (Unirea). în min. 85 
Buta (Progresul) a fost eliminat în 
urma repetatelor injurii adresate ar
bitrilor, care au avut o sarcină di
ficilă în această partidă (la centru 
C. Bubuz — Bacău). (A. Contrai- 
coresp.).

FORESTIERA SIGHETUL MAR
MAȚIEI—FAIANȚA SIGHIȘOA
RA (3—2). Jocul a fost presărat cu 
multe faze spectaculoase. Victoria 
gazdelor este cu atît mai meritată 
cu cît au fost conduse cu 2—0. Au 
înscris: Iosif (min. 9) și Bîrsan 
(min. 28) pentru oaspeți, Goldea 
(min. 42), Pop (min. 51 și, din 11 m., 
în min. 88) pentru Forestiera. Arbi
trul St. Sanier (Vatra Dornei) a 
condus foarte slab. (V. Godja — 
coresp.).

CHIMICA TÎRNÂVENI—SÂT-
MAREANA (2—0). în prima parte 
a jocului perioadele de dominare 
au fost împărțite. După pauză, a- 
vînd un plus de vitalitate, chimiș- 
til au înscris prin G. Naghj (min. 
63) și Nemeș (min. 72). Bun ar
bitrajul prestat de ploieșteanul M. 
Vasiliu. (I. Ducan — coresp.).

SODA OCNA MUREȘ—OLTMPIA 
ORADEA (2—0). Cu numai 5 mi
nute înainte de sfîrșitul partidei 
scoruL era alb, cu toate strădaniile 
localnicilor de a străpunge apărarea 
bine organizată a orădenilor. în 
aceste ultime minute însă înainta
șii de la Soda au reușit să... păcă
lească fundașii oaspeților înscriind 
de două ori prin Popanică (min. 
86) și Metea (min. 88). Z. Szocs (Tg. 
Mureș) a arbitrat corect. (G. Tău- 
tan — coresp.).

A. S. AIUD—MINERUL BIHOR 
(4—2). Jucătorii din Aiud au început 
„tare“ din primele minute deschi- 
zînd chiar scorul în min. 4 prin 
Crăciun. Oaspeții însă ripostează șl 
în min. 13 egalează prin Petschov- 
ski II. în min. 24 se comite un 
henț în careul localnicilor și ace
lași Petschovski transformă penal- 
tăul. Egalarea survine din nou în 
min. 39 (2—2) prin golul marcat

Un autoturism „Fiat 850“ la concursul 
Pronosport din această săptămină

Concursul Pronosport nr. 25 de du
minică 19 iunie, este cel de-al treilea 
la care se obține, îo cadrul premiului 
excepțional, un AUTOTURISM. De 
data aceasta, spre deosebire de cele
lalte două concursuri anterioare, se va 
obține un AUTOTURISM „FIAT 850“ 
(în loc de „FIAT 600') plus suma de 
31.000 lei (adică diferența pînă la 
75.000 lei, valoarea premiului excep
țional).

Jucînd la concursul PRONOSPORT 
de duminică, oricine poate deveni po
sesorul acestui frumos premiu.

• La 22 iunie 1966, LOTO-PRONO
SPORT organizează un nou concurs 
special PRONOEXPRES la care, în 
afara premiilor obișnuite în bani, se 
atribuie, pentru prima oară. 15 AU
TOTURISME (de diferite mărci și ca
pacități).

Rețineți : și cn cinci numere puteți 
cîștiga autoturisme.

închiderea vînzării pentru concursul 
special PRONOEXPRES, la 21 iu
nie a.c.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoexpres 

nr. 24 din 15 iunie 1966 au fost extrase 
din urnă următoarele numere :

25 29 31 2 42 12
Numere de rezervă : 11 13
Fond de premii : 771.839 lei din 

care 185.323 lei report la categoria I. 

de Linchestein. După pauză gaz
dele continuă să insiste, înaintașul 
Crăciun face nenumărate slalomuri 
în apărarea adversă servindu-șî 
coechipierii, care majorează scorul: 
Tiutiu (min. 53) și Pal (min. 60). 
(J. Făgădaru și Al. Crișan — 
coresp.).

MINERUL BAIA SPRIE—STEA
UA ROȘIE SALONTA (8—1). Sco
rul etapei a fost realizat în urma 
unui joc spectaculos și bineînțeles 
eficace. Au înscris: Snakovski (min.
10 și 69), Sulyok (mia. 19, 31 și 84), 
Șuta (min. 61 și 70) și Vomung 
(min. 60). Pentru oaspeți Ungvari
11 (min. 31, din 11 m). (Al. Dormi
ta — coresp.).

GLORIA BISTRIȚA—METALUL 
COPȘA MICA (4—0). Formația lo
cală a muncit din răsputeri pen
tru realizarea acestui scor, mai ales 
că oaspeții au fost superiori din 
punct de vedere tehnic și tactic. 
Cele 4 goluri au fost marcate de i 
Ciocan (min. 15 și 50). Pădureanu 
(min. 28) și Treabă (min. 78). (D. 
Deac — coresp.).

CLASAMENT
1. Unirea Dej 24 12 5 7 37—31 29
2. Steaua r. Salonta 24 10 7 7 35—40 27
3. Soda O. Mureș 24 10 0 8 39—28 26
4. Prog. Reghin 24 11 4 9 42—39 26
5. Min. Bihor 24 10 5 9 44—37 25
6. Min. B«ia Sprie 24 9 7 8 41—37 25
7. Met. Copșa Mică 24 11 2 11 36—30 24
8. Chimica Tîrnăv, 24 9 6 9 23—21 24
9. A. S. Aiud 24 7 10 7 33—34 24

10. Sătmăreana 24 9 5 10 32—35 23
11. Olimp. Oradea 24 8 6 10 34—32 22
12. Gloria Bistrița 24 9 4 11 34—36 22
13. Faianța Sighiș. 24 9 3 12 30—40 21
14. Forestiera Sighetul

Marmației 24 9 0 15 30—50 18
ETAPA VIITOARE: Steaua roșie 

Salonta — A. S. Aiud. Faianța Si
ghișoara — Sătmăreana, Progresul 
Reghin — Olimpia Oradea, Soda 
Ocna Mureș — Minerul Bihor, Mi
nerul Baia Sprie — Metalul Copșa 
Mică, Gloria Bistrița — Forestiera 
Sighetul Marmației, Chimica Tîrnă- 
veni — Unirea Dej.

„CUPĂ BALCANICĂ- LA FOTBAL
SOFIA, 15 (prin telex). — Azi s-a 

disputat în localitatea Varna meciul 
internațional de fotbal — din noua 
ediție a „Gupei Balcanice" — dintre 
echipa locală Gerno More și U. T. 
Arad. După un joc disputat cu multă 
ardoare, victoria a revenit formației 
gazdă cu scorul de 3-1 (2-0).

ORELE DE ÎNCEPERE 
A MECIURILOR DIN CATEGO

RIILE B ȘI C IN ETAPA DE 
DUMINICĂ 19 IUNIE

Toate jocurile din categoria B vor 
începe — FĂRĂ NICI O EXCEPȚIE 
— la ora 11. De asemenea, toate parti
dele din categoria C vor începe la 
ora 10, cu excepția meciului Victoria 
Tg. Jiu - Electromotor Timișoara, care 
se va disputa în deschiderea jocului 
de categoria B, Minerul Lupeni - Arie- 
șul Turda, programat pe terenul din 
Tg. Jiu, cel din Lupeni fiind sus
pendat.

Premiul de 25.000 lei atribuit unei 
variante de categoria a H-a de la 
concursul Pronoexpres nr. 23 din 
S iunie a.c. a revenit parFcipantuIui 
Bute luliu din raionul Arad

LOTO

Premiile întregi și sferturi la tra
gerea Loto din 10 iunie 1966.

Suplimentar I : 2 variante întregi a 
74.488 lei; suplimentar II : 1
a 34.978 Iei și 6 a 8.744 lei; categoria I: 
5 a 10.599 lei și 13 a 2.649 lei; catego
ria a Il-a : 12 a 5.299 lei și 18 a 
1.324 Iei ; categoria a III-a: 25 a 2.820 
lei și 24 a <05 lei ; categoria a IV-a : 
45 a 1.393 lei și 71 a 348 lei ; cate
goria a V-a : 115 a 645 lei și 82 a 
161 lei : categoria a Vl-a : 106 a 638 
lei și 124 a 159 lei ; categoria a VII-a : 
137 a 512 lei și 134 a 128 lei ; catego
ria a VlII-a : 160 a 416 lei și 200 a 
104 lei.

Cîștigători la premiul suplimentar I 
întreg : Mîndreanu Veronica din Bo
toșani și Marica Gheorghe din Bucu
rești.

Tragerea Loto de mîine vineri 17 iu
nie a.c. va avea loc în București, la 
sala Clubului Finanțe din str. Doam
nei nr. 2, ora 18,30.

Rubrică redactată de Administrația 
de Stai Loto-Pronosport.



încep campionatele mondiale
NEW YORK 15 (Agerpres). La To. 

ledo (S.U.A.) încep campionatele mon
diale de lupte libere și greco-romane, 
competiție la care participă sportivi 
din 40 de țâri. în primele trei zile se 
vor desfășura întrecerile pentru titlu
rile de campioni ai lumii la „libere". 
Săptămîna viitoare se vor disputa cam
pionatele mondiale de lupte greco-ro- 
mane.

Luptătorii români, care participă nu
mai la „grece-romane”, au sosit la 
Toledo, contiouîndu-șî antrenamentele

sub îndrumarea lui Ion Corneanu și 
Ion Cernea. în centrul atenției croni
carilor de specialitate se află N. Mar. 
tinescu, campionul european la cate
goria semigrea.

într-o convorbire cu reprezentanții 
presei internaționale, Roger Coulon 
(Franța), președintele federației inter
naționale de lupte a declarat că fa- 
voriții la „libere*  sînt luptătorii ira
nieni și japonezi, iar la „greco-roma- 
ne*  cei sovietici, turci ți bulgari.

Rezultate scontate dar și surprize în categoria B
în mai multe localități din țară au 

avut loc întrecerile etapei a Il-a a cam
pionatelor republicane de lupte greco- 
romane și libere pe echipe, categoria B. 
Unele rezultate au fost scontate dar 
s-au înregistrat și multe surprize. Prin
tre acestea amintim înfrîngerea și încă 
la scor a formației reșițene C.S.M. de 
către noua promovată în această ca
tegorie A. S. A. Victoria Buzău. De 
asemenea, surprinzătoare au fost în- 
frîngerile echipelor C.F.R. Timișoara 
și Crișul Oradea care au cedat tot în 
fața unei formații proaspăt promovată 
în categoria B — A.S.A. Brașov, la 
„libere66, ea și victoria echipei Tracto
rul Rădăuți asupra Marinei Mangalia 
la „greco-romane46.

După cum ne-au relatat- corespon
denții noștri prezenți la aceste întreceri,

mentul Brașov—Constructorul Marghita 
21—7; C.S.M. Cluj cu Constructorul 
Hunedoara 20—10 și cu I.G.O. Baia i 
Mare 1b—17, Constructorul Hunedoara i 
—I.G.O. Baia Mare 16—16. „LIBERE*:  I 
A.S.A. Victoria Buzău cu C.S.M. Reșița | 
23,5—4,5 și cu I.M.U. Medgidia 18— I 
14, C.S.M. Reșița—I.M.U. Medgidia |
11—21 ; Flamura roșie Tulcea cu Me- | 
talul București 9—23 și eu Energia } 
Constanța 14—18, Metalul Buc.—E- | 
nergia Constanța 27—5: Unio Satu j 
Mare cu Rulmentul Brașov 18—14 și cu | 
Autosport Sf. Gheorghe 17—15, Rul
mentul Brașov—Autosport 17,5—14,5 : 
A.S.A. Brașov cu C.F.R. Timișoara 27,5 
—4,5 și eu Crișul Oradea 21—11, 
C.F.R. Timișoara—Crișul 20—12.

Campionatele mondiale de popice
Au fost definitivate 
echipele României

(Urmare din pag. 1) 

lecfionatele R. D. Germane fi Ungariei, 
ale căror sportive se măsoară printre 
protagonistele întrecerii. Elena Trandafir, 
Cornelia Moldoveana, Crista Szocs și 
Margareta Szemani au șanse în probele 
de perechi și individuale. Și nu numai 
ele...

Asemeni specialiștilor strSini care 
ne-an împărtășit părerile în așteptarea 
marii competiții de Ia București, și an
trenorii români prevăd întreceri viu dis
putate în lupta pentru cucerirea mult 
rîvnitelor titluri.

Campioana europeană Ursula Pippin, despre întrecerile îemisine
Ursula Rippin, pe care am cunos

cut-o în 1959 Ia campionatele mon
diale de popice de la Bautzen, unde 
a făcut parte din echipa R.D. Ger
mane, cîștigâtoare a titlului suprem, 
are întotdeauna ceva de spus. Și 
cum această fată, pe care am reîn- 
tîlnit-o cu prilejul turneului între
prins de selecționatele R.D.G. în 
țara noastră, a devenit în 1964, la 
Budapesta, campioană europeană, o 
discuție cu ea s-a dovedit foarte 
interesantă acum în ajunul „mon
dialelor" de la București. Fiind ve
chi cunoștințe, am intrat direct in
ternă.

— Cum priviți „mondialele" după 
ce ați devenit campioană europea
nă?

Corespondență specială

Uruguay — Izrael
40 000 de spectatori au fost pre

zenți miercuri pe stadionul Ramanat- 
gan, din Tel Aviv Ia întîlnirea in
ternațională de fotbal dintre repre
zentativele Uruguayului și Izraelului. 
Victoria a revenit fotbaliștilor Uru
guayan, cu 2—I (0—0), după un 
joc pasionant, în care extrema 
dreaptă Abadie a lăsat o excelentă

din Tel Aviv

2-1 (O-O)
impresie, mareînd ambele goluri ale 
echipei sale (min. 67 șl 72). Gazdele 
au înscris prin mijlocașul Spiegler 
(min. 71) și tot el a marcat un gol 
egalizator (min. 76) pe care arbitrul 
l-a anulat pe motiv de ofsaid.

Următorul meci de verificare a e- 
chipei Uruguayului va avea loc du
minică, la București.

— Firește că la București se vor 
întilni cele mai valoroase jucătoa
re din lume. Și cum in ultima vre
me s-au atins cifre neașteptat de 
ridicate, cred că marea performanță 
va fi semnul sub care se va desfă
șura ediția a Vl-a a campionate
lor mondiale.

— Vă rog să numiți pe cîteva din
tre principalele dv adversare.

— In primul rină, notați-o pe 
campioana lumii, Sindlerova, apoi 
pe Nadaș și Schrett (Ungaria), Go- 
rinka Erski (Jugoslavia), colega mea 
de echipă Cebulla, aflată de mai 
mult timp in mare formă, și pe 
Elena Trandafir care, pe lingă fap
tul că este bine dotată fizicește, e 
și cu vreo 10 ani mai tinără. Nu 
exclud nici surprizele care n-au 
lipsit la aproape toate marile con
fruntări.

— Ce pronosticuri dați în între
cerile pe echipe?

— Cu șanse egale se prezintă Un
garia, Cehoslovacia, Iugoslavia și 
România. îmi permit să mai trec 
pe lista favoritelor și echipa noastră. 
Sînt mai mult ca sigură că una 
dintre aceste echipe va ocupa pri
mul loc în clasamentul pe națiuni. 
Formația română are insă de par*  
tea ei un factor în plus, și încă unui 
deosebit de important: publicul.

I. T.
reuniunile au fost de nivel tehnic mul
țumitor și totodată viu disputate. Nu 
puține sînt rezultatele care au tinut în
cordată atenția celor prezenți pînă la 
ultima lovitură de gong. Edificatoare 
sînt înlîfrtirile dintre Unio Satu Mare 
cu Rulmentul Brașov (18—14) și cu 
Autosport Sf. Gheorghe (17—15) ș.a., 
în cele doua serii de lupte libere și 
Constructorul Hunedoara—I.G.O. Baia 
Mare (16-16), C.S.M. Cluj—I.G.O. 
Baia Mare (15—17) în seriile de 
„greco-romane”.

Cu prilejul întrecerilor din această 
etapă au fost remarcați numeroși tineri 
luptători printre care Elias și Ziler 
(Satu Mare), Doc și Moldovan (Rul
mentul), Cociș și fmre (Autosport), 
Melinte (C.S.M.S. Iași). Ene (Marina 
Mangalia), Șarsu și Gherasim (Tracto
rul Rădăuți) ș.a.

lată rezultatele: „GRECO-ROMANE5: 
Progresul București cu Carpaîi Sinaia 
19,5—12,5 și cu I.M.U. Medgidia 25— 
7, Carpați Sinaia—I.M.U. Medgidia 
21—7 ; C.S.M.S. Iași cn Tractorul Ră
dăuți 22—10 și cu Marina Mangalia 
14 —18, Tractorul Rădăuți—Marina 
Mangalia 19—13 ; Mureșul Tg. Mureș 
cu Crișul Oradea 19,5—12,5 și cu Va
gonul Arad 22—10. Vagonul Arad— 
Crișul 8—24 ; Flamura roșie Tulcea cu 
Prahova Ploiești 22,5—5,5 și cu Di
namo Pitești 19,5—12,5, Dinamo Pi
tești-—Prahova Ploiești 26—6 ; A.S.A. 
Cluj cu Rulmentul Brașov 19—13 și cu 
Constructorul Marghita 22.5—9,5, Rul-

înaintea turneului Final
al C.M. de Fotbal

1. Va re<isi Brazilia să ciștige pentru a treia oară 
„Cupa Jules Rimet' ?

2 Care echipă ar putea realiza surpriza campio
natului ?

3. Va aduce campionatul mondial ceva nou în 
tehnica și tactica iotbalului ?

C. Sîanef, C. Crudu și 0. Davidescu 
printre protagoniștii 
galei de astă-seară

Preocupați de asigurarea „rodaju
lui" elevilor lor, antrenorii de box 
de la Dinamo au hotărît să orqani- 
zeze, astă-seară, de la ora 19, o in
teresantă reuniune. Gala va fi do
tata cu o cupă, pusă în joc de clu
bul din șos. Stefan cel Mare. Pro
gramul reuniunii a fost alcătuit cu 
grijă, pe afiș figurind numeroși pu- 
giliști cunoscuți, atît de Ia Dinamo, 
cîf și de ta celelalte cluburi spor
tive bucuieștene.

Iubitorii boxului, care vor lua loc 
în jurul ringului de pe stadionul 
Dinamo vor avea prilejul să vadă 
„la lucru" cîtiva dintre finalistii re
centelor campionate republicane, 
printre care Constantin Crudu si 
Constantin Stanei, precum și pe aiti 
boxeri considerați „speranțe". Iată, 
de altfel, programul reuniunii : Șt. 
Constantin (Metalurgistul) — D. Da- 
videscu (Dinamol; C. Alexandru 
(Olimpia) — C. Șoșoiu (Dinamo) ; C. 
Crudu (Dinamo) — C. Negoescu 
(Olimpia),- M. Ene (Dinamo) — Șt. 
Stingă, (Voința); N. Sulger (Olim
pia) — P. Brînduș (Dinamo); C. Sta
nef (Dinamol — FI. Paraschiv (Me
talurgistul b N. Defcu I Dinamo J — 
I. Crăciun (Metalul); Șt. Popoacă (Di
namol — S. Bălan (Olimpia); Gh. 
Voicu (Dinamoi — Gh. Vasiie (Se
mănătoarea); Gh. Vlad (Dinamo) — 
T. Doiciu (Metalul): N. Enciu (Pro
gresul) — V. Bute (Dinamo); G. Lu
cian 'Olimpia) — A. Timber (Di
name

1958: Feola, ținînd în mîini „Cupa Jules Rimeta, încadrat de Bellini (stingă) 
și Gilniar.

FRANTISEK PLANICKA
în urmă cu trei decenii, Planicka a fost unul dintre cei mai renumiți por

tari ai lumii. Alături de Zamora, Hiden, Olivieri — cehoslovacul Planicka și-a 
înscris numele cu majuscule în clasamentul neoficial al marilor „goalkeeperi“. 
A fost selecționat de 74 ori în reprezentativa Cehoslovaciei, fiind și azi „idolul”
entuziaștilor suporteri ai echipei sale, Slavia—Fraga.

4 Nu mă consider ghicitor... Sim- 
pla intuiție mă determină însă 

să vă spun că Anglia, pe teren pro
priu, este un adversar redutabil.

Poate vă veți mira dar, pentru 
mine, echipa Bulgariei este ca

pabilă de surprize. Dacă Asparuhov 
prinde o zi mare, nici un fundaș sau 
portar nu-i poate rezista. Este unul 
dintre cei mai buni înaintași pe care 
i-am văzut vreodată.

Q într-un turneu final de campio- 
nat mondial care reunește echipe 

mari, iar lupta pentru victorie este foarte 
aprigă, nu aștept noutăți tehnice sau 
tactice. Fiecare „concurent" va prezen
ta ce a învățat și ce știe... Acum, „be
tonul” este la modă, acest sistem fiind 
folosit pe scară largă. Personal. deși 
am fost un apărător, nu sînt insă adep
tul acestui fel de joc. Optez pentru 
preponderența atacantului, pentru stră
pungeri încheiate cu șuturi-.,bombă". 
Astăzi însă, se pare câ atacantii s-au 
lăsat depășiți de apărători. Și aceasta 
nu este în favoarea spectaculozității 
fotbalului.

VINCENTE FEOLA
Cînd a fost luat acest interviu, Vin

cente Feola și „băieții săi“ — echipierii 
naționalei Braziliei, campioană mon
dială — se aflau departe de Rio de 
Janeiro sau Sao Paolo, acolo unde își 
au domiciliul majoritatea vedetelor fot
balului „carioca”. Lotul brazilian își 
desăvîrșea pregătirile pentru C.M. la 
100€ m altitudine, în pitorescul orășel 
de munte Teriopolis. în cochetul hotel 
„Pinheiros" erau cazați cei 40 de selec- 
ționabili, împreună cu întreaga suită 
de conducători, antrenori, medici, infir-. 
mieri, masori, bucătari... Mai erau și

inevitabilii ..indiscreta — reporteri și 
fotoreporteri, comentatori -de radio și 
televiziune, suporteri fanatici, specia
liștii „ad-hoc« și incomozii „paparazzi” 
(fotografi amatori). Curios, acestora Ii 
se aplica un minimum de restricții. 
Vincente Feola însuși, antrenorul care 
și-a luat asupra sa marea răspundere 
de a duce echipa Braziliei pentru a treia 
oară la victorie, primea cu multă ama
bilitate pe toți cei care îi solicitau de
clarații, interviuri sau pronosticuri. Ex
plicația acestei atitudini o veți avea 
prin citirea rîndurilor de mai jos.

1 Pentru mine, probabil, prima întrebare a anchetei dv. este de prisă*,  
® Nu pot concepe să ne întoarcem de la Londra decît cu „Cupa Jules 

Rimet”, care va rămîne la noi pentru totdeauna.
2 Evident, echipa Braziliei va pleca în Anglia fără să-și subaprecieze adver-

• sării. Dintre aceștia, consider redutabili în special pe englezi, italieni, 
argentinieni, spanioli și sovietici. Precizez, sînt redutabili, dar atît... Surprize nu 
vor fi î
3 Am observat că aici (n.r. la Teriopolis) se perindă numeroși antrenori

• sud-an? erica ni și europeni, fotografi, operatori de film. Ei asistă la antre
namente, filmează, se interesează de pregătirile lotului brazilian. Tuturor le stau 
cu plăcere la dispoziție, ie dau orice lămuriri. Eu nu am secrete... De altfel, 
însăși comisia tehnică a federației braziliene a admis accesul acestor așa-ziși 
„spioni". Nu vedem în aceasta ceva dăunător pentru echipa Braziliei, nu dăm 
din mină nici unul din „atuurile» noastre.

Vreau să subliniez că prin aceasta nu minimalizez importanța sistemelor de. 
joc sau a anumitor Barme“ tactice noi. Dar eu cred că cine mizează in principal 
pe sistem, greșește... Nu elaborările tactice determină succesul în fotbal Eu mă 
străduiesc acum doar să prezint 2? de jucători în forma lor cea mai bună, cu 
poftă de joc, siguri pe sine, în asemenea condiții fizice și morale care să Ie per
mită un randament maxim. Cu alte cuvinte, chiar dacă vor fi inovații ia Londra, 
eu cred că ele vor păli în fața forței de joc efective a echipelor de vîrf.

MARIO CORSO
La 25 de ani. avînd 10 selecționări în rîn- 

durile „Squadrei Azzura41, Mario Corso 
este la ora actuală unu] din cei mai buni 
fotbaliști ai Italiei. în atacul naționalei, el 
va deține probabil același rol de creator, 
ca și în angrenajul perfect al echipei Tn- 
ternazionale. acolo unde a cuno’Scut con
sacrarea.

4 Nu cred că echipa Braziliei este eapa- 
bilă să realizeze marea performantă. 

Părerea mea este că prima șansă aparține 
gazdelor.;. Englezii sînt mai bine pregătiți și 
au marele avantaj de a juca pe teren propriu.

2.
toți...

Eu cred că noi. italienii, cu Ceva noroc, 
am putea să-i punem în încurcătură pe

Q Sînt de părere că actuala ediție a C.M. 
nu va aduce nimic nou în sistemei© de 

joc consacrate și nici în ceea ce privește me
todele de antrena meni; Cîf despre regulile de 
joc, ele se „urnesc” cel mai greu...

Relatări transmise de :
RAYMOND FLORES - Rio da 

' Janeiro
JAN SOKOL - Fraga

j CESARE TRENTINI - Bologna
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