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• FI. Ciorciîă—medalie de argint, N. Martinescu—medalie de bronz
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A VI-A EDIȚIE A C. M. DE POPICE

Au început probele individuale
Campionatele mondiale de po

pice, găzduite de arena din par
cul sportiv Voința, au continuat 
joi cu întrecerile probelor indi
viduale de 100 bile mixte femei 
și 200 bile mixte bărbați. Majo
ritatea țărilor participante au în- 

. scris, cu excepția Elveției și 
’■Franței (reprezentate de cîte doi 

popicari), cîte 6 jucătoare și tot 
atîția jucători.

Spre deosebire de probele pe e- 
cliipe și perechi, „individualele" se 
desfășoară după următoarea for
mulă: joi și vineri evoluează toți 
concurenții, iar cei clasați în pri
ma jumătate a clasamentelor se 
califică în turneul final, progra
mat pentru sîmbătă. Deci joi s-au 
consumat primele calificări. Con
ducătorii tehnici au folosit ieri 
Sportivii care au obținut rezul
tate modeste în întrecerile de 
pînă acum, asigurînd în acest fel 
o zi de odihnă binemeritată jucă
toarelor și jucătorilor în care își 
pun cele mai mari speranțe. An
trenorii noștri n-au operat multe 
modificări, ordinea intrării spor-

TR. IOANIȚESCU 

(Continuare în pag a 4-a)

• ELENA LUPESCU Șl E. LUTHER (R.D.G.) CONDUC 
DUPĂ PRIMA ZI A „CALIFICĂRILOR • AZI INTRĂ 
TN CONCURS CAMPIONII EUROPENI SI MONDIAL

Din tribune.
• Vlasta Sindlerova (Ce

hoslovacia) și Iosef Szabo 
(Ungaria) stau calmi în tri
bune.

•— Evoluează miine (n.r. 
azi) -— mă lămurește arbi
trul Stoica.

— Atunci, e explicabil...
— Da, fiindcă joacă 

ultima „mină*.
— Rezerve cumva 9
— Nu. campioni mondiali, 

deci favoriți
• Căldura 
facă simțită și

— Cîte grade să 
întreb pe vecinul 

bună.
— 26 și trei linii
— ???
— Îmi dați voie ; Glieor- 

ghe Fîciu, vicepreședintele 
F ederației de popice, direc
tor al întreprinderii „Antre- 
frigul*

si

ai întrecerii.’... 
a început să 

în sală, 
fie ? — 
din tri-

Celsius!

Aspeci din timpul întrecerilor

FL. CIORCILÂ

• Horst Brautigam (R.D. 
Germană) a revenit în sală 
după 8 ture de 
nută pe pista 
Voința.

-— C.e-a fost
întreb.

— încălzire!
— 8 ture ?
— Știfi, eu 

Forță. Or, la 
suplețe!...

• In sală 
picarii 
italieni...

- ■ Cam tirziu — spun.
— Artizanat: butoiaș ! 

cumpărături...
— Ceva frumos ?
— Artizanat; butoiaș!
- Și?
— Ploscă !
— Și?
— Tot butoiaș !..

fugă susti- 
stad ionul ui

asta ?

am făcut box. 
popice trebuie

au sosit po- 
austrieci, francezi.

V. T.

Foto : A. Neaga
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Campionatele republicane de călărie 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I
iicipare numeroasă la categoria ușoară I

Joi — ziua primei etape a 
campionatului de călărie — 
a programat trei probe: dre
saj categoria ușoară, dresaj ju
niori și obstacole categoria u- 
șoară. „Capul de afiș" l-a con
stituit proba de obstacole care 
a întrunit un «umăr mare de 
participant! (68) și a durat 
peste 4 ore ! Traseul a fost 
parcurs fără greșeală doar de 
14 concurenți, care au intrat 
în primul baraj. Dintre aceș
tia, 10 au reușit tot... zero 
puncte penalizare. Ei și-au dis
putat întîietatea în cel de al 
doilea baraj. Ca și la categoria 
semiușoară, ordinea în clasa
ment a fost stabilită de crono
metru și astfel, învingător a 
ieșit Aurel Stoica (Petrolul 
Ploiești) cu Blond, cu timpul de 
19,7 sec. In continuare, cla
samentul arată astfeli 2. Eugen

Ionescu (Dinamo Buc.) cu Ba- | 
iadera, 0 puncte, 19,8 sec. ; 3.
Dan Mihăilescu (Petrolul Plo
iești) cu Mlăjet, 0 puncte, 20 
sec.; 4. Gh. Langa 
Prudent, 0 puncte, 
Alexandru Bozan 
biu) cu Cabana, 0 
sec.

Iată rezultatele 
în probele de dresaj : categoria 
ușoară: 1. Cornel Ilin (Steaua) 
cu Domino 335 p; 2. Vasile 
Tudor (Steaua) cu Leandru 321 
p; 3. Vasile Rac (C.S.M. Sibiu) 
cu Rădăuț 320 p; juniori: 1 
Alexandru Bozan cu Bigam — 
321 p,- 2. Valentir Adrian
(Steaua) cu Ghidran 307 p,- l 
Gheorghe Moiseanu (Dinamo) 
cu Petrișor 296 p.

întrecerile continuă azi pe 
baza hipică din Calea Plevnel.

I
I
I
I
I

an |
3. I

I
j Plevnel. ■ 
(P. V.). I

(Steaua) cu 
20,2 sec.: 5.
(C.S.M. Si- 

puncte, 21,5

înregistrate

TOLEDO, 23 (prin cablu). 
— După trei zile de întreceri 
deosebit de disputate, miercuri 
noaptea la ora 24 (n.n. la Bucu
rești — joi, ora 7 dimineața) 
au luat sfirșit în sala Univer
sității din localitate campio
natele mondiale de lupte 
greco-romane. în clasamentul 
pe națiuni ROMÂNIA a ocu- 
pat- locul III, înaintea unor 
țări ca Polonia, Turcia, Iran, 
Ungaria, Iugoslavia, S.U.A. 
ș. a.

Merite deosebite pentru rea
lizarea acestui succes au în

N. MARTINESCU

primul rind cei doi medaliați- 
FLORIAN CIORCILÂ și NI
COLAE MARTINESCU. Debu
tant la o competiție de ase
menea amploare, tînărul FLO
RIAN CIORCILÂ (22 de ani) a 
reușit frumoasa performanță 
de a cuceri medalia de argint 
la categoria 78 kg. El a ajuns 
în finală, după ce a susținut 
o serie de partide foarte gre
le, învingîndu-1 pe vest-germa- 
nul Nettekoven (clasat pe lo
cul III). Același rezultat însă 
l-a înregistrat și sovieticul 
Igumenov în meciul cu polo

nezul Dubicki, obținînd me
dalia de aur datorită victoriei 
directe asupra lui Ciorciîă în 
turul II (singura înfrîngere a 
sportivului nostru).

NICOLAE MARTINESCU a 
obținut medalia de bronz la 
categoria 97 kg. In ultima zi a 
campionatelor, Martinescu a 
susținut 3 partide cu adversari 
renumițj pe plan mondial. Doi 
dintre aceștia, Anisimov 
(U.R.S.S.) și Kiss (Ungaria), au 
fost pe primele două locuri la 
ediția anterioară a „mondiale
lor". Pe Kiss, Martinescu l-a 
învins la puncte, dar a pierdut 
la o diferență de un singur 
punct partida cu Anisimov. In 
cel de-al 3-lea meci el a ob
ținut victoria la puncte în 
fața americanului Konin. Titlul 
la această categorie a revenit 
lui Radev (Bulgaria) care a 
terminat la egalitate partida cu 
Anisimov.

Alți trei sportivi români au 
avut și ei o comportare meri
torie : Gh. Stoiciu, I. Baciu și 
I. Țăranu s-au clasat în pri
mele 6 locuri la categoriile la 
care au concurat. S. Popescu 
nu a intrat în turneul finaL

GH. IACOBIN)
secretar general al F.R.fi. » 

(Continuare în pag. a 4-a) '

Astăzi la Dinamo

Primele jocuri 
ale turneului 
international 
dejolo
începînd de astăzi, timp de 

trei zile, bazinul Dinamo din 
Capitală va găzdui un turneu 
internațional de polo la care 
participă două selecționate de 
seniori ale Bucureștiului, for
mația sovietică Baltika Lenin
grad (care activează în_ cam
pionatul unional) și echipa de 
tineret a Bulgariei.

Cele două selecționate ale 
Capitalei au fost 
lotul republican 
gătește pentru 
european de la 
jocurile acestui 
prilejui o nouă 
selecționabililor 
marii competiții 
gust. < ...1 .

alcătuite din 
care se pre- 
campionatul 
Utrecht, iar 
turneu vor 
verificare a 
în vederea 

din luna au
gust. Cit privește echipele 
oaspe, trebuie să subliniem 
că Baltika Leningrad ocupă 
un loc fruntaș în campionatul 
unional, avînd și o victorie 
recentă (6—5) asupra cunos
cutei echipe Dinamo Tbilisi, 
iar reprezentativa bulgară 
este alcătuită în general din 
jucători tineri, pe care antre
norii din țara vecină o pregă
tesc pentru J.O. din Mexic.

Înotători români la 3 concursuri internaționale
Clțiva dintre înotătorii noștri fruntași vor participa la sfirșltul 

acestei săptămîni la cîteva concursuri internaționale de anvergură. 
Cristina Balaban și Nicoleta Bărbulescu vor lua startul in cadrul 
campionatelor internaționale ale Austriei ce se vor desfășura la 
Wolfsburg. Un alt lot format din M. Potoeeanu, A. Soos și tinărul 
D. Gheorghe ne va reprezenta la concursul de Ic 
Vi. Moraru și A. Șoptereanu - - .
întreceri de la Roma dotate

_ ____________ __  > la Varșovia, iar
vor concura in cadrul tradiționalelor 
cu „Trofeul celor 7 coline'.

TURNED DE BOX
La 24, 25 și 26 iu

nie se va disputa 
la Balaton (Unga
ria) un turneu de 
box la care vor 
participa pugiliști 
din Bulgaria, Polo-

LA BALATON
Cehoslovacia,

Româ-
nia,
Ungaria și 
nia. Boxerii români 
— C. Pop, N. Puiu, 
N. Moldovan, I.
Mihallc șl Gh. Pre
da — au părăsit

Mică „uvertură" la turneul internațional de polo : lotul pri
mei selecționate a 
ment cu formația

Bucureștiului intr-un meci de antrena- 
Baltika Leningrad.

întreceri-Iată și programul 
lor din cele trei zile de con
curs : vineri : București I — 
București II și Baltika Lenin
grad — Bulgaria (tineret) ; 
sîmbătă : București II — Bal
tika Leningrad și Bulgaria 
(tineret) — București 7; du
minică : Bulgaria (tineret) — 
București II și București I — 
Baltika Leningrad. Meciurile 
vor începe zilnic la ora 18. Ca 
arbitru neutru a fost desem
nat M. Rakosi din Ungaria.

Foto : V. Bageas
Antrenorii lotului român, 

prof. C. Corcek și dr. A. SzOgy, 
ne-au comunicat echipele pe 
care le vor folosi cele două 
selecționate ale Bucureștiului g 
ECHIPA I — Ștefănescu, Fră- 
țilă, Fleșeriu, Zahan, Szabo, 
Firoiu, Blajec, Kroner, Mărcu- 
lescu, Grințescu, Rusu; K- 
CHIPA A II-A — Mureșan, 
Ciszer, Novac, Popa, Țăranu, 
Culineac, Zamfireseu, Mihăi- 
lescu, Dobaru, Băjenaru, R. 
Lazăr.

De la campionatul asociației, 
la porțile categoriei A

(UNGARIA)
Capitala marți sea
ra. Lotul pugiliști- 
lor noștri este în
soțit de antrenorul 
C. Nour și de arbi
trul M. Stăneseu.

la „Dinamo"
de la ora 17) se

fosturs international dc ciclism
Sîmbătă și duminică (în ambele zile cu începere-------

dispută pe velodromul Dinamo din Capitală întrecerile concursului 
international organizat de clubul sportiv Dinamo, la care parti
cipă cicliști de la Dozsa Budapesta, Dynamo Berlin, Dinamo șl 
Steaua București. In program se află înscrise probe de viteză, eli
minare, adițiune de puncte, conți atimp ș.a.

roșu de zgu- 
Azi nu plouă.

i ai echipei 
ț.Grivița Roșie" vor să profite 
«le această după-amiază fru- 
tnoasă și — împreună eu an
trenorul lor, prof. Valentin 
Dumitriu — ,,ridică", „trag 
șan „scol* tot ce vine din te
renul advers, de la voleiba
liștii „Tehnometalului*.

...E zi de antrenament. Toți 
Komponenții echipei — lotul 
este alcătuit din 12 sportivi 
— ascultă cu atenție elemen
tele lecției. Sudorul Victor 
M dinte, tehnicianul Victor 
Vulpașin, rabotorul Carol Sit- 
ner, decani de... vîrstă ai e- 
chipei, ascultă de ani de zile 
asemenea sfaturi. Ei fac parte 
din prima formație de volei a 
uzinelor, înființată acum 8 
ani, cu prilejul unui campio- 
nat al asociației sportive. E- 
chipa de azi este, deci — 
leu mici excepții — cea care 
îjrcum opt ani participa pen- 
nru prima oară la întreceri de

| Dreptunghiul 
ră este uscat. 

^Tinerii voleibaliști

volei pe secții de producție. 
De la un an la altul volei
baliștii „Griviței Roșii" și-au 
îmbunătățit jocul, au căpătat 
experiență și, în 1960 au pro
movat în campionatul raional. 
Avînd în antrenorul lor un 
excelent tehnician, tinerii vo
leibaliști au promovat după 
trei ani în campionatul orășe
nesc, iar în ultimii ani și-au 
cîștigat dreptul de a juca în 
campionatul de calificare ! 
Aci au fost deseori pe punc
tul de a putea participa ta 
barajul pentru promovarea ta 
prima categorie dar experiența 
mai bogată a altor echipe i-a 
împiedicat, pînă acum, să 
obțină calificarea. O vor face 
aproape sigur, după spusele 
antrenorului Dumitriu, anul 
viitor, cînd echipa va căpă
ta mai multă maturitate și 
cînd tinerii de real talent (în“ 
deosebi Sorin Costea și Ion 
Munteanu) vor juca la valoa
rea celor mai... vîretmei.

(R. C.|.



Echipa noastră feminină de handbal are o...
I După o perioadă de aproape zece ani, în care 
a dominat cu autoritate întrecerile internaționale, 
handbalul nostru feminin a cedat bruso pasul și, 
ea o consecință directă, echipa reprezentativă a 
©cupat la ultima ediție a campionatului mondial 
©n modest loc 6. Comportarea și rezultatele slabe 
'din această competiție au afectat mult pe iubitorii 
'©cestui sport. Desigur, nu este acum cazul să 
reluăm analiza făcută la vremea respectivă. Vom 
reține totuși, că una din cauzele care au deter
minat acest insucces — pe lingă altele — a fost 
și lipsa de preocupare pentru creșterea și promo
varea cadrelor tinere, atît la echipele de club, 
cît și în selecționata tării. Această atitudine a 
'dus la folosirea exagerată a unor jucătoare mai 
▼îrstnice. Ia imposibilitatea de a aplica în jocul 
echipei noutățile tehnice și tactice ce își făceau 
tot mai pregnantă prezența în evoluția altor for
mații.

Au trecut de atunci cîteva luni. Au fost luni de 
muncă, de căutări atente, de verificări temeinice. 
In care problema esențială a rămas aceeași: pe 
ce căi va putea handbalul nostru feminin să-și 
reia lecui fruntaș, la care poate aspira în mod 
cert ? Pentru aceasta s-a realizat o vastă acțiune 
de depistare a unor jucătoare tinere și valoroase, 
din care s-a alcătuit un lot larg, de perspectivă, 
împărțit pe trei selecționate (selecționata A, se
lecționata de tineret și selecționata de junioare). 
Pentru tiecare din ele s-au stabilit colective de 
antrenori, dintre cei care au obținut rezultate 
bune în ultima perioadă și, în plus, fiecărei se
lecționate i s-a alcătuit un calendar international 
corespunzător obiectivelor propuse in planurile 
de pregătire

în ceea ce privește selecționata A, care nu peste 
multă vreme va fi chemată să se prezinte la pri-

mul .examen’, cei doi antrenori (Fiancișs Spier 
șl D. Popescu-Colibași) au stabilit direcțiile prin
cipale ale activității lor, orientîndu-se în special 
spre : a) restructurarea aproape totala a echipei 
reprezentative, pe principiul promovării cu curaj a 
elementelor tinere ; b) asigurarea unei pregătiri te
meinice, în realizarea căreia să se plece de la sedi
mentarea celor mai simple procedee tehnice ji 
pînă la asimilarea deplină a unui mare număr 
de combinații tactice; c) desăvîrșirea pregătirii 
fizice generale ți specifice ; d) realizarea unei

Ce măsuri s-au luat 
și cum s-au concretizat ele 

In acțiunea de redresare 
a handbalului feminin

omogenități morale a echipei care să reziste chiar 
și la cele mai .înalte temperaturi" competiționale.

Așa se prezintă lucrurile în— teorie. Pentru a 
le verifica și în practică am fost prezenti la cîteva 
din ședințele de pregătire a selecționatei A sau. 
mai bine zis, a noii noastre echipe reprezentative. 
Deoarece am făcut această precizare, prima noas
tră obligație este aceea de a vă prezenta hand
balistele care vor îmbrăca în acest sezon tricoul 
echipei reprezentative făcind mențiunea că actuala 
componență nu este .fixă", nici una dintre jucă
toare nefiind „senatoare de drept* ; porțile echipei 
sînt larg deschise tuturor acelora care se vor-

față nouă!
afirma pe parcurs. Iată lotul (între paranteze 
vîrsta fiecărei jucătoare): PORTARI : Irina Naghi 
(28), Lucreția Anca (24), Maria Buzaș (19); EX
TREME : Maria Bota (23), Lidia Scorțescu (22), 
Aneta Sramco (21); PIVOȚI: Elena Dobîrceanu 
(20), Rozalia Soos (18), Edeltraute Franz (24), 
Rodica Floroianu (22); INTERI : Ana Boțan (30), 
Constanța Ilie (19), Tereza Secheli (19), Irina 
Oancea (22), Angela Moșu (19), Simona Arghir 
(16), Magda Micloș (17); CONDUCĂTOARE DE 
JOC : Ana Nemetz (22), Maria Nicolae (20). După 
cum se vede, din „vechea gardă" la apel nu au 
mai răspuns decît Irina Naghi și Ana Boțan, 
precum și o parte din tinerele promovate amil 
trecut (Floroianu, Anca, Scorțescu, Franz, Nemetz, 
Buzaș, Dobîrceanu). în rest nume noi, nume care 
acum nu spun prea multe, dar cărora viitorul le 
deschide perspectiva afirmării. Afirmarea însă nu 
va veni de la... sine, ci numai ca urmare a unei 
munci perseverente și a conștiinciozității în pre
gătire. în această privință, noul lot a pornit pe 
o cale bună, avînd în cele două „decane", exem
ple vii de disciplină și dîrzenie.

După cum arătam mai înainte, primul examen 
al echipei noastre reprezentative... bate la

2 iulie). Obiectivul? Verificarea în 
ilului echipei. Ceea ce este 

bine deoarece, indiferent de rezultate, 
cel mai sigur va fi — sperăm — confir- 
valorii tinerelor jucătoare și, mai ales, 

______ - ’ 1 
trebui să concureze cu succes la

După cum arătam mai înainte, primul examen 
al echipei noastre reprezentative... bate la ușă : 
turneul internațional de la Tașmajdan — Belgrad 
(30 iunie — 
primul rind a potenți 
foarte

marea -------- -------------- .
rodarea lor. $i aceasta pentru că echipa noastra 
feminină va l——— — -------------
viitoarea ediție a campionatului mondial (1968), 
ca și la Jocurile Olimpice din 1972.

CĂLIN ANTONESCU

Astă-seară, la Arad :

1500 de copii 
la ștrandul

Pe armele materialelor publicate
• La rubrica „Ibn joi în joi", din 

5 mai, s-a criticat faptul că terenul 
sportiv din comuna Adânca, raionul 
Tîrgoviște, este neîngrijit și că bare
le Sînt rupte.

Consiliul raional UCFS Tîrgoviște 
ne-a răspuns că, împreună cu asociația 
sportivă respectivă, a luat măsuri pen
tru înlocuirea barelor tupte și 
najarea terenului de fotbal.

reame-

ramură 
dezvol- 

apărut 
se arăta, printre altele,

e In articolul „Comisia pe 
de sport — factor important in 
tarea activității sportive", 
nr. 4967,
unele comisii regionale de baschet

în 
că
Șl

Al doilea ciclu _d cursului de învățare a înotului de la ștrandul Tir.e- 
retoto: și-a început ieri activitatea cu participarea a 1500 de copii între 5 

2droU1m5rea,UnOr instn£ori cu înaltă calificare Copiii ^se 
vor iniția timp de 21 de zile în tainele înotului, iar la sfîrsit cei mai buni 

In fotoer^fîe ' 'n sec?llie Porfoananța ale cluburilor bucurestene. 
fotografie, un moment de pauza folosit pentru explicații teoretice.

Foto : A. NEAGU

Zonele „Cupei tinărul baschetbalist"
„Cupa tinărul baschetbalist1", com

petiție organizată de federația de spe
cialitate pentru juniorii născuți în 
1950 și mai mici, are programată între 
30 iunie și 2 iulie faza de zonă. Iată 
împărțirea campioanelor de regiuni: 
BĂIEȚI — zona Piatra Neamț : S.S.E. 
Piatra Neamț, S.S.E. Brașov, Olimpia 
Botoșani, învingătoarea dintre echipa 
centrului de copii Iași și Speranța 
Galați (29 iunie); zona Pitești: ram, 
pioana regiunii Argeș, Universitatea 
Timișoara, Clujeana, învingătoarea 
dintre S.S.E. Craiova și Aurul Brad 
(29 iunie); zona Giurgiu: S.S.E. 
Giurgiu, S.S.E. Constanța, S.S.E. Plo
iești, Liceul ur. 35 București: zona 
Satu Mare: S.S.E. Satu Mare, S.S.E. 
Oradea, S.S.E. Tg. Mureș, Rapid Bucu
rești , FETE — zona Salonta : Spartac 
Salonta, S.S.E. Satu Mare, Armata 
duj, campioana regiunii Argeș ; zona

■Aurel Vlaicu*
Tg. Mureș, 

S.S.E. Brașov; zona Plo- 
Craiova, S.S.E. Ploiești, 

. 1 București, învingătoarea

Orăștie cuprind centre ptkerrice la 
junioare (a se vedea clasamentele 
campionatelor republicane de junioare 
și ale campionatelor școlare din ul
timii ani), în vreme ce la Ploiești și 
la Iași echipele bucureștene — evi
dent favorizate — întîlnese formații 
din orașe în care baschetul feminin 
este slab dezvoltat. Este bine ca pe 
viitor să se evite astfel de situații.

»>>»inujr-.ur ia ucz veni area acestor ms- 
ciplise sportive.

Consiliul regional UCFS Maramureș 
ne-a scris că a reorganizat comisia de 

co- 
ae- 
eo-

reșli", în organizase» activității spor
tive. ,,/n urma analizării situației de la 
asociația Libertatea, consiliul a fost com
pletat fi s-au rewgiuuMț grupele spar- 
tire, pe profil de producție", — ne co
munică Clubul sportiv raional Construc
torul București. „Consiliul asociației a 
fost ajutat la întocmirea planului de 
munci și organizarea de concursuri la 
tenis de masă, șah și

Articolul intitulat 
și... la revedere",

popice".

la„$e îniîlnim 
apărut în nr.

echipa feminină

•
meci
4882, sesiza faptul că 
de volei Metalul București are o com
portare nesatisfăcătoare în campionatul

Orăștie:
Orăștie,
S^.E.
Iești:
SA.E.
dintre S.S.E. Constanța și campioana 
regiunii București (29 iunie); zona 
Iași: Lk eul nr. 1 Iași, Clubul sportiv 
școlar București, S.S.E. Bacău, învin- 
gătoarea dintre Viitorul Dorohoi și 
campioana regiunii Galați.

în legătură cu repartizarea echipe
lor de fete pe zone, considerăm că 
«« nu a fost făcută cu suficient dis- 
cernămînt. Astfel, zonele Salonta și

Liceul
Liceul nr. 2

Arad,
S.SJE.
nr.

„Criteriului speranțelor"
ARAD (prin telefon). — Miercuri 

seara a avut loc în sala clubului U- 
zinelor „30 Decembrie" din Arad 
ultima reuniune de selecție din ca
drul „Criteriului speranțelor" la 
box. Cei 16 pugiliști care au urcat 
treptele ringului au furnizat întreceri 
viu disputate, deseori de un bun 
nivel tehnic. In mod deosebit s-au 
remarcat Gabriel Pometcu, Ovidiu 
Gorea, Remus I.azea și Mihai Dehe- 
leanu.

Iată rezultatele tehnice : Muscă i 
G. Pometcu (Voința Buc.) b.p. Ion 
Anghelescu (CSM Reșița); Pană : O- 
Corea (Progresul Reghin) b.p. Ion 
Trușu (Motorul Arad); Semiușoară: 
V. Așteleanu (CSM Reșița) b.p. Ion 
Ciupe (Strungul Arad); Ușoară: C. 
Stan (Voința București) b.p. G- De- 
heleanu (Motorul Arad); R. Lazea 
(Motorul Arad) b.p. I. Borchescu 
(CSM Reșița); Semimijiocie: M. D- 
heleanu (Motorul Arad) b.p- Șt. 
Marton (CSM Cluj); Semigrea : I. 
Ardeleana (Strungul Arad) b. k.o. 2 
A. Timbec (Dinamo Buc.),- Grea : *| 
I. Sănătescu (Dinamo Craiova) b p. 1 
G. Puică (Gaz metan Mediaș).

La sfîrșitul reuniunii am solicitat 
antrenorului Ion Popa cîteva păreri 
în legătură cu partidele din cadrul 
„Criteriului speranțelor"- Iată ce 
ne-a declarat el: .întrecerile au tost 
în general atractive, majoritatea... 
speranțelor olimpice dovedind o bună 
pregătire fizică și tehnică. Aceasta 
ne dă curaj să priviră cu încredere 
întrecerile internaționale la care vor 
ii chemați să participe boxerii noștri. 
Ceea ce am remarcat în grupa de la 
Oradea a fost tendința majorității 
pugiliștilor de a practica un box 
tehnic, cu acțiuni variate și lovituri 
executate corect. Pregătirea fizică 
a celor wnaj mulți dintre boxeri a 
fost, de asemenea, foarte bună".

Astă-seară, pe ringul instalat în 
sala uzinelor „30 Decembrie", se 
vor întîlni cîștigătorii grupelor de 
la Oradea și Arad. Programul fina
lei este următorul : Muscă : I- Nica 
(Dinamo Buc.) — G. Pometcu (Vo
ința Buc.) ; I. Nicolau (CSMS Iași) — 
I. Anghelescu (CSM Reșița); Cocoș: 
V Kiss IC'S’v' c-i.-i) c. rveuelcea 
rVnsSrKeșfța); Pană : C. Cuțov (Vo
ința Brăila) — O- Gorea (Prog. Re
ghin) ; Semiușoară: Gh. Bădoi (Dina
mo Buc.) — P. Costea (Strungul 
Arad); Ușoară : V. Silberman (Voința 
Buc.) — G. Debeleanu (Motorul 
Arad),- Semimijiocie: Al. Matius
(Minerul Baia Mare) — V. Tîrb (Mo
torul Arad); Mijlocie ușoară : N- Ma
nila (PAL Brăila) —- P. Ivan (Prog. 
Buc.): Semigrea: A. Iancu (Muscel) 
— I. Ardeleanu (Strungul Arad); 
Grea: N. Dineu (Metalul Cugir) — 
I. Sănătescu (Dinamo Craiova),

ST. IACOB - coresp.

„Materialul publicat a fast analizat 
cu sportivele și biroul secției, doredin- 
duse de un real folos pentru activitatea 
viitoare" — se arată în răspunsul clu
bului Metalul București. Pentru reme
dierea situației s-au luat următoarele 
măsuri : a fost schimbat antrenorul Eu
gen Scarlat, au fost eliminate elemen
tele fără perspectivă, s-au promovat 
8 junioare talentate și s-a intensificat 
numea de instruire, — fiind asigurate 
patru antrenamente pe săptămână.

baschet, în cadrul căreia au fast 
optați specialiști cu o îndelungată 

I tivitate. Imediat după reorganizare 
misia și-a întocmit un plan de muncă, 

! îndrept mda-și atenția asupra selecției 
și anlrenametuelor. Pentru atragerea u- 

, nui număr m-ai mare de tineri în practi
carea baschetului a fost organizat un 

i campionat, pentru școlile generale.
Biroul Consiliului regional UCFS 

Banat a analizat activitatea comisiei 
de allelisna. Cu acest prilej au fost 
înființate subcomisiile și eolegiile, for
mate din cite trei membri. De aseme
nea. s-au luat măsuri concrete pentru 
îmbunătățirea activității din orașul Ti
mișoara și din regiunea Banat

I

• In numărul 4384 s-a publicat ar
ticolul „Sublimă, putem zice, dar..." 
care a criticat dezinteresul manifestat 
de consiliul asociației sportive Liberta
tea, de la fabrica de ciorapi „Bucu-

fina Sălăgean—15,99 m la greaiate
Atleții noștri fruntași se pregătesc 

cu asiduitate în vederea întrecerilor 
finale ale campionatelor republicane 
individuale.

• Participînd Ia un concurs la 
Constanța, Ana Sălăgean a obținut 
cu 15,99 m la greutate cel mai bun 
rezultat românesc din acest an. Ea 
a JS3* av'4t aruncări de: 15,60 m

I 15,rr m, 15,80 m și 15,90 m. (L.' 
Bruck ner- coresp.).

• Pe stadionul „23 August’ din 
Iași a avut loc o competiție la care 
au luat parte atleți din regiunile 
Iași și Bacău. BĂRBAȚI : 100 m • B

400 m: Ciobanii 
□1,8; 5000 m: S. Maieu (B) 15:52,0 ; 
lungime: E. Pereteatcu (B) 6,79; 
înălțime: p. StănășeJ (I) 1,85; ciocan: 
I. Bahnea (I) 46,54; FEMEI: 100 m; 
M. Miliadis (I) 12,6; 200 m : R. Țară- 
lungă (B) 26,6 ( 400 m: El. Baciu (B)

58,4; 860 m: Baciu 2:17,5; lungime: 
Mihadis 5,45; înălțime: Țară! ungă 
I.dO; greutate: G. Murărescu (B) 
12,13. (dr. R. Duda-coresp.J.

• Stadionul Tineretului din Capi
tală a fost gazda unui concurs al 
al lefilor bucureșteni BĂRBAȚI •
400 m : I. Rățoi 50,1 ; 1500 m : Gh' 
Plăcintaru 3:51,7, Căpraru 3:57,9; 
110 mg: N. Macovei 15,4, N. Perla 
15,5; 400 m : V. Jurcă 53,6, I. Ileana 
57,1; triplu (cu vini favorabil): S. 
Ciochină 15,68, O. Vîscopoleanu 
15,42; suliță: T. Achiței 53,60; FE
MEI ; 200 m: El. Ionescu 26,6, El. 
Bucur 27,7; 400 m: Ionescu 58,0, 
Bucur 61,0; 60 mg: A. Burcea 10,1, 
M. Dulgheru 10,3; 80 mg : G. Cîrstea 
11,7, L. Jung 11,8; disc: El. Prodan 
39,68 ,- suliță ; FI. Agîței 38,30. (N. 1). 
Nicolae-coresp.h

■4

NU UITAȚI!
PENTRU

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL
reparați>*vă din timp televizoarele!

Cooperativa RADIO PROGRES
GARANTEAZĂ TREI LUNI ORICE REPARAȚIE EFECTUATA' 

Șl ORICE MATERIAL ÎNLOCUIT PRIN UNITĂȚILE 
COOPERATIVEI

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

7.

Adresele unităților de reparat televizoare sînt :
- str. 30 Decembrie nr. 16 telef. 15.75.23, raion T.V.
- Bd. Duca nr. 15 telef. 18.28.89, raion 30 Decembrie
- Piața 3 Decembrie telef. 17.29.40, raion Grivița Roșie
- Cal. Plevnei nr. 11, telef. 15.04.47, raion Lenin

- str. Avrig BI.E2. telef. 35.30.10, raion 23 August
- str. Ștefan cel Mare 57 telef. 12.25.51 raion 1 Mai'
- Șos. Olteniței, Complex Comercial Bl.M2 telef. 23.94 62 

raionul N. Bălcescu
8. - str Bujoreni Complex 8 (Dr. Taberii) telef. 31.49.22, ra

ionul 16 Februarie.

Unitățile sînt deschise zilnic între 7,30-21, duminica în
tre 8-14 și luni între 7,30-15,30.

Depanatorii lucrează zilnic afară de luni.



Desen de G. Badea

nu mai puțin de patru 
Dej, Seda Ocna Mureș,

Rubrică redactată de Administra
ția de Stat Loto-Pronosport.

Ultimul pisc...
...spre .cabană'

atcgoriilc D și C înaintea
inieă — ultima etapă și în cate- 

B și în categoria C- In bună rai
se cunosc echipele eîștișătoare îh 

e campionate. Astfel, m seria a 
a categoriei B, JILL PETR ILA 

deja asigurat primul loc; despre 
MIA SUCEAVA. METR OM BRA- 

și C.F.R. TIMIȘOARA din sedii» 
Sud și Vest ale categoriei G, se 

e spune că sîrst în categoria B. 
a pentru șefie continuă doar în 
a serie din „B“ (unde pasionează 
ontinuare duelul Progresul Bucn- 
—Știința București) și în seria

a categoriei C (în care va decide 
a etapă :

pe, Unirea

<r
1 k

â’

bonospobt
0.000 LEI, NOUL PLAFON 

MAXIM DE PREMII
NOUĂ FORMULĂ A 

TRAGERILOR LOTO
Comunicăm pe această cale încă 
veste bună pentru paruciparițiî la 

mele Loto-Pronosport. Plafonul 
xim de premii care era pînă 
m de 120.000 lei a fost ridicat la 

0.000 lei pentru o singură varian-

Premiul maxim rămîne mai de- 
rte neimpozabil.
Aplicarea noului plafon maxim 

150.000 lei se face astfel:
— pentru LOTO — începînd cu
agerea din 1 iulie a.c.
— pentru PRONOSPORT — de Ia 

cursul din 3 iulie a.c.
— pentru PRONOEXPRES — de 
concursul din 6 iulie a.c.
• Începînd cu tragerea Loto din 
iulie 1966 tn cadrul măsurilor 

ivind lărgirea bazei de atribuire 
premiilor la toate sistemele LOTO- 
RONOSPORT, se înscrie și aplica- 
a unei noi formule a tragerilor

la bun început este bine de 
lut că în noua formulă se creează 
jsibilitatea ca pe aceeași variantă 

se obțină două premii maxime, 
eci 300.000 lei, ținînd cont de mă
rea plafonului de premii la 150.000 
i care se aplică tot de la tragerea 

OTO din 1 iulie a.e. De asemenea 
modifică tragerea și crite'riile de 

rentiere la acest sistem după cum 
mează:
— în prima fază vor fi extrase 

0 numere din 90 (ca și în prezent) ;
— în cea de a doua fază, se vor 

xtrage 3 numere din cele 10 extra-
la prima fază (care vor înlocui 

ele 3 numere extrase din 90 pentru 
tribuirea premiilor suplimentare 
Și II)-
Categoriile de premii se vor atri- 

ui astfel:
La extragerea de 10 numere din 

0 (prima fază) premiile se vor atri- 
ui pe aceleași 8 categorii, ca și în 
rezent (I Ia a VIII-a).
La extragerea de 3 numere din 

rimele 10 extrase (a doua fază) se 
tribuie premiul special variantelor 

e au înscrise cele 3 numere es- 
în ordinea extragerii. Se pre- 

izează că variantele care obțin pre
miul special primesc în același timp 
’ premiul de categoria I —a VIII-a 
are le revine în mod normal.

reeizăm că premiile suplimentare 
și II se desființează o dată cu 

ucerea premiului special.
Tragerea Loto de azi va avea 

n orașul Arad.

Progresul Reghin și Sieaaa roșie Salon- 
ta au șanse la primul loc).

In categoria B. seria I, meciurile 
zilei se tot disputa la București și Pia
tra Netfmț unde partidele Știinta Bucu
rești—Dinamo Bacău și Ceahlăul P. 
Neam!—Progresul București vor decide 
pe câștigătoarea seriei. Alte trei jocuri 
sini deosebit de importante pentru sta
bilirea loenrilor 13 și 14 : Metalul Tîr- 
goriște—C F.R. Roșiori, Oltul Rm. 
Vîleea—Oțelul Galați. C.FJU Pașcani— 
Poiana Cîmpina. In seria a 11-a tot atît 
de precisă ca promovarea Jiului în 
categoria A este și retrogradarea Arie- 
șului Turda. Pentru evitarea locului 13 
luptă echipele clasate pe locurile 8— 
13, adică Caz metan Mediaș. Minerul 
Lupeni, C.S M. Sibiu, Recolta Cărei, 
Clujeana și C.F.R. Arad. De aceea, me
ciurile de La Reșița. Baia Mare. Cluj, 
Arad și Tg. M ureș în care apar aceste 
echipe, rețin îndeosebi atent ia.

Dar în categoria C ? Despre seria Est 
se poate spune de pe acum că Chimia 
Suceava va juca de la toamnă în cate-

L a
DUMINICA ÎN CAPITALA

STADIONUL GIULEȘTI, ora 17,30: 
Rapid — C tisul (cat. Ab

STADIONUL POLITEHNICA, ora 
11 : Știința — Dinaiao Bacău (caL B).

STADIONUL DINAMO. ora 11 : 
Dinamo Victoria — Flacăra Moreai 
(cat. Bl

TEREN .TIMPURI NOI', ora 10: 
Flacăra roșie — Marina Mangalia 
(cat. Cț.

NE VIZITEAZĂ JEDNOTA ZHJNĂ 
(CEHOSLOVACIA)

Formația cehoslovacă Jednoia Zilina 
va efectua un turneu de trei jocuri 
în tara noastră. Iată programul : 
iunie, la Arad cu U.T.A. ; 3 iulie. 
Timișoara cu Politehnica; 5 iulie, 
Oradea cu CrișuL
.CUPA PROGRESUL" PENTRU COPH

între 25 iunie și 2 iulie a.c., pe 
terenurile clubului Progresul Bucu
rești (str. dr. Staicovici nr. 42), se

30 
la 
la

Problema cheie,
finalizarea

Discuția deschisă de ziarul „Sportul 
popular" pe tema „Fotbal și goluri", 
este binevenită pentru ridicarea calității 
fotbalului. Acest obiectiv major nu 
poate fi despărțit de înscrierea golu
rilor, care constituie singurul criteriu de 
apreciere în toate competițiile.

De altfel, problema eficacității sau 
a eficienței — cum ne-am obișnuit cu 
toții s-o denumim -— a fost și este con
siderată de primordială importanță nu 
de azi sau de ieri, ci de la începuturile 
fotbalului. Și aceasta numai pentru 
simplul motiv că fotbalul se joacă pe 
goluri, iar nicidecum pentru demonstra
ție.

îmbucurător este faptul că la discu
ția inițiată de redacția dv au înțeles 
să ia parte o serie întreagă de antre
nori și oameni de specialitate, care și-au 
expus opiniile cu sinceritate și compe
tență. Am găsit, în acest sens, deosebit 
de interesant 
Tudor Vasile, 
ne-a oferit o

răspuiiisul dat de tov. 
care în concluziile sale 

suită de recomandări ex

Fig. 2. Mingea trebuie privită, în 
permanentă, printr-un plan care trece 
printre cei doi ochi (planul B), per
pendicular pe planul feței (A)

ultimei etape
goria secundă, iar Unirea Negrești și 
Chimia Orașul Gh. Glieorghiu-Dej — 
în campionatul regional. In seria Vest, 
Timișoara va avea o reprezentantă în 
categoria B: CJ'.R. Caracteristic în a- 
ceastă scrie e că forma tide de pe locu
rile 10—13 (locul 14 este ocupat ire
mediabil de Minerul Cîmpulung) vor 
juca acasă: Victoria Călan cu Metalul 
Tr. Severin, C.F.R. Caransebeș cu E- 
lertroputere Craiova. Electromotor Ti
mișoara ca Minerul Deva. Cea mai n- 
șoară... victorie ® va obține însă Pro
gresul CoraUa care, ob’inind cele două 
puncte prin neprezema rea Minerului 
Cîmpulung, este scutită de eteotu. In 
sfirșk. câștigătoarea seriei Nord va fi 
cunoscută duminici la ora prînzuiai 
după disputarea partidelor Unirea Dej— 
Minerul Baia Sprie. Forestiera Sishetul 
Marc Lat iei—Soda Ocna Mureș. Metalul 
Copșa-Micl—Progresai Reghin și Săt- 
măreana—Steaua roșie Salon?a. In pri
vința retrogradării este sigur d^ar locul 
14 : Forestiera Sighetul Manualei.

zi
vor disputa jocuri de selecție Ia care 
pot participa copii născuți între anfl 
1951—1956 inclusiv. Se pot înscrie și 
echipe complete de străzi, blocuri etc. 
Toți înscrișii vor lua parte, împăr- 
țiți pe grupe de ani, la o competiție 
dotată cu .Cupa Progresul*. Copiii 
se vor prezenta cu echipament de 
sport (teniși și chiloUL

RESTANTĂ ÎN CATEGORIA C
TRACTORUL BRAȘOV —

METROM BRAȘOV 4—3 (2—1)
BRAȘOV, 22 (prin telefon). — 

Cu toate că a aliniat o formație cu 
cinci juniori, Tractorul a obținut o 
victorie meritată. Cele 7 goluri ale 
meciului au fost înscrise de Petruț 
(min. 17 și 56), Pal (min. 65) și Pe
trescu (min. 45, autogol) pentru 
Tractorul, Ardeleanu (min. 11 și 87) 
și Petrescu (min. 58) pentru Metrom.

C. GRUIA - coresp. reg. VASILE TOFAN

Fig. 1. Esențial pentru șutul la poartă este fixarea mai înlii a piciorului de sprijin în dreptul 
mingii, așa cum reiese din clișeu denolînd poziția corectă a a: acontului Țirlea (U.T.A.), in momentul
cind se pregătește să trimită mii 

trem de instructive în ceea ce privește 
problema finalizării.

A pune la contribuție talentul ,-f- 
forma + (mai ales) pregătirea jucăto
rilor este, desigur, formula ideală, in- 
trucît numai din îmbinarea acestor trei 
factori se obține tipul de jucător crea
tor și realizator în același timp, de care 
fotbalul modern simte tot mai mult ne
voie.

Dificultățile „trasului la poartă", în 
condițiile înverșunate ale jocului (în 
special în fața unor apărări supraaglo
merate) nu trebuie să scuze inefica
citatea unor ataeanți, ci să constituie 
o obligație în plus pentru desăcîrșirea 
măiestriei lor.

Pentru aceasta, toți sîntem de acord 
că pe lingă o tehnică individuală desă- 
vîrșită, jucătorul din linia de atac 
trebuie să posede și o gîndire tactică 
pe cit de profundă, pe atît de spon
tană, care să-î permită nu numai crea
rea unor multiple ocazii de gol, dar 
să-i dea și putința de a le finaliza, 
din pozițiile cele mai dificile și din 
unghiurile considerate de-a dreptul 
imposibile.

0 condiție principală pentru evitarea 
jocului steril este de a nu pasa la 
infinit în zona de realizare. Linia albă 
de la 16 m constituie o comandă su
premă : „trage la poartă !*, Aceasta 
nu înseamnă eă șuturile nu pot fi exe
cutate și de la o distanță mai mare, 
cînd atacantul consideră că are un 
culoar liber și poate surprinde pe por
tar pe picior greșit.

In fotbalul modem, fazele de atac, 
create chiar de pe linia de fund (in
clusiv portarul), nu trebuie să fie cu 
nimic întârziate, ele urmînd a fi efec
tuate cît mai rapid și mai simplu, pen
tru ca din 2—3 pase să se ajungă în 
apropierea porții adverse.

CU AD
Cri-slinel și Vioriea-București. — 

Nu, copii! Hattereie nu se mănîn- 
că ! Halterele sînt acele obiecte de 
metal cu ajutorul cărora ne forti
ficăm organismul. Unchiul vostru 
cind a spus „Mi-a rnîncat 325 de 
haltere!" se referea la cu totul 
altceva. La niște haltere cu bile 
pe care l.R.l.L, Băilești trebuia să 
i le trimită în depozitul lui de 
la I.D-M.S., încă din 
și nu le-a trimis- 
Adică, !e-au .pă- 
pat' din contract I 
Ce este ăla con
tract? Cum să vă 
explic eu vouă : 
contractul este ceva.- este 
care.,. Ce este contractul 
răși de la IJt.EL. Băilești?

luna ianuarie

POȘTA -FOILETON

ceva 
tova-

(Așteptăm răspuns)

Dră-Marin Apostolache 
găsești. Regiunea București. — 
Dacă am înțeles bine dumnea
voastră vreți să deveniți purtă
tor al .Insignei de polisportiv'". 
Foarte frumos! Cum procedați? 
Simplu: în primul rînd vă mutati 
în alt raion. La Drăgănești n-aveți 
mc: o șansă 1 Aici, după cum bine 
aii observat, nu se ocupă nimeni 
de acest lucru (zero „purtători" pe 
luna aprilie, zero «purtători* pe 
luna mai). Deci, iutii vă mutați 
in alt raion. Dar nu la Giurgiu 
sau la Lehliu! (Tot zero .purtă
tori* pe aprilie, zero .purtători* 
pe mai). Vă duceți, de pildă, in 
raionul Alexandria. Acolo oameni 
cu tragere de 
misie pentru
.Insignei de polisportiv" I Con
cret : în luna
tineri și tinere din raionul Ale
xandria au devenit .polisportivi"! 
Deci, ș; aici.-. Să mai așteptăm...

Luimă ! Acolo co- 
trecerea normelor

aprilie .peste" 60

(Mai trimiteți)

Valeriu Stancu-Craiova. — Da, 
există cuplaje și cu... trei echipe 
de fotbal! Bunăoară: Arieșul Tur
da contra A.S.A. Tg. Mureș și 
Progresul Reghin. Partide amicale, 
disputate în aceeași zi și la a- 
ceeași oră 1 Prima, între Arieșul

jea în plasă (in meciul cu Dinamo

O dată a j nași în zona de finalizare 
atacanții vor accelera ritmul, vor sim
plifica și mai mult rețeaua paselor, vor 
schimba direcția mingii ui sensuri con
tradictorii, vor face apel la ,.un-doi“- 
uri derutante, la pasele transrersale, 
la acțiunile pe aripi și, mai ales, tor 
lua pe cont personal jocul, utdizind 
fetita și driblingul scurt, perpendicular- 
pe poartă, terminat ca șutul cît mai 
precis și mai puternic.

Ecouri la articolul
„FOTBAL Șl GOLURI“

Pentru aceasta atacantul are nevoie 
de încredere în forțele proprii șî trebuie 
să fie dotat cu ceea ce numim curajul 
răspunderii. Am puiuț vedea înaintași 
care au tendința de a pasa la cîtiva 
metri de poartă, de~i au spațiu liber 
în față. Nu mai vorbim și de cazurile 
— de loc rare — cînd lipsa de hotă- 
rîre, adăugată tehnicii insuficiente, îl 
face pe atacant să ștrteze de la 3 m 
fie pe lîngă cei doi stîlpi ai porții, fie 
mult prea sus, peste bara transversală...

0 primă cauză a acestor deficiențe 
socotesc că este aceea că pregătirea 
atacantului n-a fost făcută de timpu
riu, pentru ca trasul la poartă să a- 
jungă ai intra în reflex.

La șutare, piciorul fiind o pîrghie 
care lovește un mobil — mingea — se 
cere respectarea unor anumite reguli 
biomecanice. Iar una din legile de ba
ză afirmă: „pune întîi piciorul de spri
jin în dreptul mingii, apleacă-te înainte 
și cînd ai lovii mingea cu celălalt picior

Turda (cu titularii echipei) și A.S.A. 
Tg-Mureș. Iar a doua: At ieșui Tur
da (cu rezervele, dar anunțat 
publicul că vor juca titularii) — 
Progresul Reghin. încasările să 
trăiască !,.

(„Răspundeți!")

a) Costică Popescu-Constanta. 
Rugbiștii din localitate nu găsesc 
tricouri la magazinul de sport.

Normal: magazi
nul solicită, dar 
I.C.R.T.I.-U1 nu are 
în depozit.

b) Florică Popes
cu Galați — 
localitate nu gâseseGintnaștii din 

tricouri ia magazinul de sport. 
Normal: I.C.R.T.I-ul are în depo
zit, dar magazinul nu solicită...

(Inversați !)

Șerban Nicolae-Cod'.ea. — Cu
nosc frumoasa dumneavoastră 
bază sportivă- Teren de fotbal, 
tribune, vestiare-.

— Mormane de moloz, dărimă- 
turi 1

— Nu se poate. Eu am fost a- 
colo...

— Eu sînt acolo! Și mă doare 
inima cînd văd,.,

— Mă rog, ce putem noi face?
— O puteți reface! Scrieți 

ceva laudativ despre spiritul gos
podăresc al Consiliului asociației 
sportive [PROFIL Măgura Codlei!

— Si credeți că ?...
— Sînt sigur 1 Noi i-am criticat 

și măsuri n-au luat. Hai să-i lău
dăm, poate că-i „mișcăm" I

( Așteptăm)

Emil Sandu-Mediaș. Fotbaliștii 
Dumitru Cărare și Dumitru Lu- 
chian au jucat la A.S. Rulmentul 
Birlad- Primul are înălțimea... Am 
o rugăminte: adresați-vă pentru 
restul de amănunte salariaților de 
la Administrația nr, 1 din Birlad. 
li cunosc mai bine! Pot să vă 
spună și ce restanțe de chirie au 
de achitat /...

Am încheiat !

București, 1—0).

sâ aluneci cu tot corpul în direcția șu
tului* (fig- 1). Deci, pentru trasul 
la poartă, totul este piciorul de 
sprijin (poziția lui corectă față do 
minge) și apoi piciorul care o lovește. 
Această execuție tehnică este CHEIA 
problemei. Datorită unei astfel de po
ziții, jucătorul imprimă mingii și în
treaga forță a corpului în mișcare, iar’ 
după șutare are avantajul de a nu 
rărnîne „agățat", adică dezechilibrat.

Dar, ceea ce este mai important, șu
tul executat în urma acestei manevre 
nu lasă mingea să se ridice mai sus 
de înălțimea porții.

O altă regulă fundamentală impune : 
să nu slăbești nici o clipă atenția asu
pra mingii, trebuind s-o ai totdeauna 
în față, privind-o printr-un plan care 
trece prin axul celor doi ochi (fig. 2).

Cei mai mari jucători procedează în 
acest fel, spunîndu-se despre ei că „mă- 
nÎT-că mingea cu ochii". Atacantul tre
buie să observe concomitent pe ad
versarul care îl atacă, pe coechipierul 
care îl secundează și, în special, ca
drul porții, prin care urmează să intro
ducă mingea. Deci el va trebui să aibă 
acea vedere periferică („camera"), ca 
la aparatele de teleemisiuBe, permițîn- 
du-i a vedea și în lărgime și în adîn- 
cinie, fără a pierde de loc mingea din 
centrul atenției sale. Aceasta înainte, în 
timpul și după ce ti lovit balonul.

Reținînd recomandările de mai sus, 
căntînd să le pună în practică prin 
tot mai dese antrenamente, în condiții 
de joc, sîntem siguri că atacanții noș
tri nu vor mai fi deficitari la capito
lul finalizării, nu vor mai rata șuturile, 
ci le vor trimite acolo unde trebuie, c» 
precizia și tăria absolut necesare ori
cărui atacant de clasă.

VIRGIL ECONOMU



[SPORTURI NAUTICE

Concursuri, rezultate Campionatele mondiale de popice
(Urmare din pag. 1)

Pe apele lacului Herăstrău s-au 
desfășurat întrecerile fazei de zonă 
a campionatelor republicane de ca- 
iac-canoe la care au participat un 
mare număr de concurenți din aso
ciațiile și cluburile sportive bucu- 
restene.

REZULTATE TEHNICE: K 4— 
10 000: 1. ISE (M. Paraschiv, C. Mur- 
gulescu, P. Eftimescu, V. Covalciuc) 
38:12,0 ; 2. ISE II 40:01,0 ; 3. Olim
pia 44:11,0; K 2—10 000 : 1. Olim
pia (M. Zeronian, V. Nae) 41:25,0 ;
2. CSS (L. Clapa, A. Gagheș) 43:07,0 '
3. Olimpia (V. Stanciu, I. Anușca)
46:01,0 ; K 1—10 000: 1. E. Pantea 
(CSS) 48:00 ; 2. 6. Dutchevici (Voin
ța) 48:45,0 ; G 1—10 000: 1. P. Preo- 
teșescu (CSS) 54:11,0 ; 2. A. Dolcescu 
(Olimpia) 55:01,0; 3. Gh. Ioniță
(Olimpia) 58:02,0 ; K 1—500: 1. M. 
Doară (Olimpia) 2:26,4; 2. A. Du- 
mitrascu (CSS) 2:35,1 ; 3. M. Zahiu 
(CSS) 2:37,8; K 4—300: 1. Olimpia 
(M. Mușat, G. Moraru, N. Iorga, 
C. Neleaptcă) 3:31,0; 2. SSE 3:35,0; 
3. Olimpia 3:36,0 ; G 2—800: 1. CSS 
(N. Stan, G. Preotesescu) 4:37,0 ; 2. 
CSS (M. Dinu, G. Ionescu) 4:40,0; 
3. CSS (D. Lixandru, G. Drăguță) 
4:59,0;................................  ' ------
4:38,1 ; 
3. N.
5:12,1 ; K 2—800: 1. Olimpia (V. Rus- 
nac, I. Măciucă) 3:51,2; 2. Voința 
(M. Radu, I. Rădulescu) 3:51,3; 3. 
CSS (C. Andronache, M. Chioreanu) 
4:06,0; G 1—800: 1. F. Constanti
nescu (CSS) 4:14,5 ; 2. R. Rădulescu 
(Olimpia) 4:23,1 ; 3. G. Brătan (CSS) 
4:31,0 ; K 2—fete : 1. Olimpia (F. Bo
tica, E. Rusu) 2:41,0; 2. CSS (M. 
Rob, A. Bîrnaci) 2:56,0 ; K 1—fete : 
1. Cresa Spiță (Voința) 2:51,0 : K 
4—fete: 1. CSS (V. Gojan, E. Tone, 
E. Anghel, D. Ionescu) 2:31,0; O 1— 
500: 1. 1. Anastasescu (Olimpia) 
2:34,0 ; 2. M. Dumitriu (CSS) 2:38.0 ; 
3. M. Drăghici (SSE) 2:41,0; G 2— 
500: 1. CSS (I. Poliacov, A. Dumi
tru) 2:24,0; 2. SSE (G. Budu G. 
Lungu) 2:31,0 ; 3. SSE (G. Moraru. 
E. Marsola) 2:41,0; K 2—500: 1. 
ISE (S. Pentek, T. Guta) 2:14.0: 
CSS (S. Novodvorski, I. Dragota) 
2:17,0 ; 3. Voința (S. Petre, G. Star.) 
2:20,0; X 4^500: 1. Olimpia (A. 
Olaru, A. Oreg, A. Andrei, G. Ga
lan) 9:21,0; K 4^500—fete : 1. SSE 
(M. Ene, G. Popescu, A. Georgescu, 
E. Nosa) 12:01,0. Clasament pe clu
buri : 1. CSS 136 ; 2. Olimpia 131 ; 
3. SSE 56.

K 1—800: 1. N. Stoica (CSS)
2. L. Petcu (CSS) 5:04,1 : 
Constantinescu (Olimpia)

tivilor români pe pistă fiind aceeași ca 
la proba pe echipe, cu singura deose
bire că Vasile Măntoiu a luat locul lui 
Petre Purje. Cum s-au comportat re
prezentanții noștri ? Confirmînd forma 
bună în care se află, Elena Lupescu a 
dovedit din nou o precizie... matema
tică. Ea a doborît din 100 bile mixte 
427 popice. îmbucurător este faptul că 
Elena Lupescu, de obicei emotivă în 
momentele decisive, acționează acum 
cu calm și siguranță, fiind cea mai 
constantă jucătoare a „mondialelor** 
(medie de 416 p.d. din 3 evoluții). Ne 
exprimăm speranța că în turneul fi
nal ea va manifesta aceeași hotărîre și 
dorință de a învinge în lupta pentru 
cucerirea mult rîvnitului titlu de cam
pioană a lumii. Ceilalți sportivi români, 
mai puțin Ținea Balaban, ni s-a părut 
că au intrat în concurs fără convingere, 
considerlndu-se fără temei, lipsiți de 
șanse. Altfel, nu se poate explica de ee 
Vasile Măntoiu (825), Tiberiu Szercani 
(867) și Constantin Rădulescu (853) 
nu s-au mobilizat așa cum ne-au obiș
nuit în ultima vreme. De asemenea, 
Crista Szocs a ratat, mai mult ca sigur 
(366 p.d.), calificarea în turul II ca 
urmare a unui accident.

Dintre oaspeți, s-a impus de o ma
nieră categorică fostul campion mon
dial Eberhardt Luther (R.D. Germană) 
care a abordat jocul cu o maximă con
centrare: la primele 50 de bile el a tota
lizat 265 p.d. In continuare însă, ju
cătorul german n-a mai menținut același 
ritm dar a realizat totuși 957 p.d., a 
doua performanță a actualei ediții. S-au

mai remarcat D. Juricevic (Iugoslavia), 
V. Sarlik (Cehoslovacia), Hanelore Ce- 
bulla (R.D.G.), Anna Jiraskova (Ceho
slovacia) și Astrid Schmidt (R.D.G.), 
care au rezolvat multe figuri dificile 
la „izolate*.

Clasamentele după ziua I a „califi
cărilor" :

Feminin: 1. ELENA LUPESCU
p.d.,
p.d., 3.

427
2. Hanelore-Cebulla (R.D.G.) 415

Astrid Schmidt (R.D.G.) 415 
p.d., 4. Ținea Balaban 406 p.d., 5. Anna 
Jiraskova (Cehoslovacia) 399 p. d., 
Maria 
P-d-, 
p.d., ' 
P-d., ' 
p.d., .
p.d.

Masa
957
oy±

Hradkova (Cehoslovacia) 
7. Gyulane Schrett (Ungaria) 

Irena Kalocaj (Iugoslavia) 
Hermine Dobias (Austria) 

□e Schulze (K.D G.)

8. g
10. Gr

lin:
P d., 2. 

d„ 3.

d'.', 5.
P 
P-

1'

PERFORMERII ZILEI

6.
395
394
393
389
388

1. E. LUTHER (R.D.G.) 
D. ‘ "
V.
Fr.

L, 6. T.
er (R.F.t

il p.d.

Juricevic (Iugoslavia) 
Sarlik (Cehoslovacia) 
Preisler (Cehoslovacia) 
Aml*rozie (Iugoslavia)
Szemam 801 p.d., V. 

î) 865 p.d., 8. E. Ba- 
63 p.d., 9. D. Vokaso- 
862 p.d., 10. G. Wloka

ELENA LUPESCU — 427 p.d.

IT,

ax

Pregătiri înaintea C. M. de fotbal
• BRAZILIENII AU DEBUTAT CU O VICTORIE TN EUROPA

• PORTUGALIA ÎNVINGĂTOARE Șl LA COPENHAGA

• ITALIA - ARGENTINA 3-0 !
Primul joc al echipei Braziliei în 

Europa înaintea campionatului mon
dial de fotbal a avut loc marți ia 
Madrid, în compania formației At
letico, campioana Spaniei. Victoria 
a revenit campionilor mondiali eu 
5—3 (0—1), după o partidă în care 
Pele a fost cel mai bun de pe teren, 
înscriind trei goluri (min. 57, 72 d’n 
li m și 89). Celelalte puncte ale 
caspeți.or le—au insei îs Lima și Ama—

★
De curînd, a avut loc pe lacul He

răstrău tradiționala competiție „Cupa 
speranțelor”, organizată pentru tinerii 
Behifiști din Capitală. Iată care au fost 
primele două echipaje din fiecare probă : 
JUNIORI CAT. I. schif simplu: 1. M. Ra- 
șeev (S.S.E. 1), 2. p. Martinov (Olim
pia) ; schif 4+1: 1. Dinamo (G. Hiescu, 
C. Roșea, C. Iordache, M. Rădulescu +
1. Coman), 2. S.S.E. 1 (S. Drăgușan, D. 
Diaconeseu, I. Băicoianu, G. Belciuc + 
C. Vinulescu); JUNIORI CAT A H-A : 
schif simplu: 1. M. Grigoriu (C.S.S.),
2. I. Șerban (Metalul) î schif dublu : 1. 
C.S.S. (S. Varga, R. Popa), 2. I.S.E. (M. 
Budu, C. Ignat) ; schif 2+1 : 1. Steaua 
(C. Mihail, E. Ionescu + M. Bogdan), 
2. C.S.S. (C. Pîrvan, O. Mateescu + 
V. Ursu) ; S 4+-1 rame : 1. Dinamo (N. 
Banov, M. Radu, G. Neicu, T. Călin + 
<S. Toma), 2. Steaua (I. Diaconeseu, V. 
Ciriblan, M. Ungureanu, C. Pislo + 
I. Nicolae) ; S 4+1 visle: 1. S.S.E. 1 
(A. Sturza, D. Ghica, G. Sîrbu, A. Ni- 
euliu + V. Buga), 2. Metalul (L Pop, 
V. Ioniță, I. Teodorescu, T. Pop + V. 
Manea) ; JUNIOARE CAT. A n-A schif 
simplu : 1. Ileana Mânu (Olimpia), 2. 
F. Popescu (Voința) ; schit dublu : 1. 
C.! S. (I. Popescu, P. Vasile), 2. C.S.S. 
(G. Petre, V. Coșarcă).

In clasamentul general pe echipe, pe 
primul loc s-a clasat Clubul sportiv 
școlar care a acumulat 86 p. Pe locu- 

- 54 p, Olim- 
Steaua 32 p, 
Universitatea 
0 P (!).

Echipa Portugaliei confirmă for
ma bună în care se află. După vic
toria realizată la Glasgow cu Sso- 
ția (1—0), „echipa lui Eusebio* a 
jucat la Copenhaga și a dispus cu 
3—1 (1—0) de reprezentativa Da
nemarcei. Au marcat pentru portu
ghezi Eusebio (min. 12) și Torres 
(min. 57 și 76).

★
La Torino s-a desfășurat întîlni- 

rea dintre selecționatele Italiei și 
Argentinei. Fotbaliștii italieni au

obținut victoria cu scorul de 3—0 
(1—0) prin punctele marcate de Pas- 
cutti (2) și Meroni. Jocul, de un slab 
nivel tehnic, a fost urmărit de pes
te 40 000 de spectatori.

★
într-un meci de verificare susți

nut la Elfsberg, în compania echi
pei Suediei, reprezentativa U.R.S.S. 
a terminat învingătoare cu scorul 
ăe 1—0 (1—0).

♦
Din lotul Bulgariei fac parte i 

Naidenov, Simeonov, Deianov (por
tari), Șalamanov, Vuțov, Penev, Ga- 
ganelov, Apostolov, Largoy, Meto- 
diev (fu: ‘ “ 
tov, Davidov (mi 
paruhov, Kolev, 
jiev, Vasilev și

Apo: _
iGclȘÎ), Jecev, Abadgiev, Ki- 

ijloeași), Jekov, As- 
Kotkov, 
Iakimov
ir
turneulCcHiUnuîndu-și

Dermend- 
(atacanți).

în Euro
pa, echipa de fotbal a Mexicului a 
jucat la Belfast cu reprezentativa 
Irlandei de Nord, de care a fost 
întrecută cu scorul de 4—1.

S-au încheiat campionatele mondiale 
de lupte greco-romane

(Urinare din pag. 1)

rile următoare : S.S.E. 1 - 
pia 40 p, Dinamo 38 p, 
I.S.E. 22 p, Voința 14 p, 
S p, Metalul 6 p și Rapid

♦
La sfîrșitul sâptămînii trecute 

desfă rat pe lacul Herăstrău, 
organizarea comisiei orășenești 
sporturi nautice, concursul de iah- 
ting dotat cu „Cupa Tineretului". 
în cele două zile de întreceri des
chise claselor finn și snaip și-au ve
rificat stadiul de pregătire toți ve- 
liștii fruntași din cluburile și aso
ciațiile sportive bucureștene. Vîntul 
puternic (a atins uneori tăria 2) a 
pus o serie de probleme tactice con- 
curenților. Clasamentele stabilite la 
capătul ceh două zile de concurs 
(sîmbătă și duminică) arată astfel f 
clasa fln.ni 1. Petre Svoboda (Elec
trica IDEB) 3918 p, 2. N. Opreanu 
(El. IDEB) 2141 p, 3. Radu Mînăsti- 
reanu (El. IDEB) 1841 p, 4. Emilian 

p, 5. Petre 
p, 6. Mugur 
clasa snaip: 
4- A .Col- 

(M. Anasta-

s-a 
în 
de

Gresianu (I.S.E.) 1590 ’ 
Purcea (El. IDEB) 1261 
Mihăiță (I.S.E.) 1238 p ;
1. I.S.E. (N. Henegaru 
fescu) 3952 p, 2. I.S.E. 
sescu + A. Voicu) 2924'p, 3. Elec
trica IDEB (O. Mitzchievici J- N 
Ancuța) 2307 p, 4. I.S.E. (V. Visa- 
rion -|- Geta Sîrbu) 2271 p, 5. Elec
trica IDEB (Gh. Stănescu -f- M. Ne
goescu) 2299 p.

Iată primii clasați la cele 8 cate
gorii de greutate: cat 52 kg: 1. A. 
Kerezov (Bulgaria), 2. K. Agaev 
(U.R.S.S.), 3. R. Lacour (R. F. Ger
mană), 4. GH. STOICIU (România),
5. B. Marinko (Iugoslavia), 6. J. Ha-
zewinkel (S.U.A.); cat. 57 kg: 1.
F. Stange (R. F. Germană), 2. S. Koji 
(Japonia), 3. U. Besergil (Turcia), 4. 
B. Knitter (Polonia), 5. I. BACIU 
(România), 5. V. Tristianski (U.R.S.S.), 
cat 63 kg: 1. R. Rurov (U.R.S.S.), 2.
L. Frey (Suedia), 3. I. Khorshedfor
(Iran), 4. A. Metin (Turcia), 5. S. 
Jaltdor (Bulgaria), 6. H. Fujimoto 
(Japonia); cat. 70 kg: 1. S. Horvat 
(Iugoslavia),-2. G. Aspurov (U.R.S.S.), 
3. S. Tapio (Finlanda), 4. M. Mune- 
mura (Japonia), 5. M. Poikala (Sue
dia); cat 78 kg: 1. V. Igumenov 
(U.R.S.S.), 2. FLORIAN CIORCILĂ
(România), 3. P. Nettekoven (R. F. 
Germană), 4. B. Dubicki (Polonia), 5.
M. Nenadic (Iugoslavia), 5. B. Nys- 
trom (Suedia); cat 87 kg: 1. V. 
Olenik (U.R.S.S.), 2. T. Kis (Turcia), 
3. F. Potsch (Austria), 4. P. Krumov 
(Bulgaria), 5. K, Weiser (Finlanda),
6. I. ȚĂRANU (România); cat 97 
kg; 1. B. Radev (Bulgaria), 2. V. 
Anisimov (U.R.S.S.), 3. N. MARTI- 
NESCU (România), 4. F. Kiss (Unga
ria), 5. P. Svensson (Suedia), 6. E. 
Maenpaa (Finlanda); cat. peste 97 
kg: 1. I. Kozma (Ungaria), 2. N.

Smacov (U.R.S.S.), 3. P. Kment (Ceho
slovacia), 4. O. Hekkala (Finlanda), 
5. R. Kasabov (Bulgaria), 6. R. 
Svensson (Suedia).

Pe națiuni i 1. UJ1.S.S. — 39,5 p., 
2. Bulgaria — 19 p., 3. ROMANIA — 
14,5 p., 4. R. F. Germană — 14 p., 
5. Turcia — 13 p., 6. Suedia — lip., 
7. Finlanda — 10,5 p., 8. Iugoslavia
— 9,5 p., 9. Ungaria — 9 p., 10.
Japonia — 8,5 p„ 11. Polonia —
6., 12. Iran — 4 p., 13. Cehoslovacia
— 3,5 p., 14. Austria — 3,5 p., 15. 
S.U.A. — 1,5 puncte.

și R. P. Bulgaria

La Wimbledo

E. LUTHER (R.D.G.) — 957 p.d.

în primul tur
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Amănunte despre evoluția cicliștilor român
in R. D. Germană

compor-

tov. Oc-
F.R.G.,

După cum se știe, reprezentativele 
de juniori (fond și pistă) ale țării 
noastre au evoluat recent în R.D. 
Germană și în R.P. Bulgaria. Iată 
cîteva amănunte privind 
tarea lor.

„La Leipzig — ne-a spus 
tavian Tuhai, președintele
conducătorul delegației — cicliștii 
juniori din țara noastră au concu
rat în compania sportivilor din R. 
S. Cehoslovacă, R.P. Polonă, Suedia, 
Bulgaria, RS.F. Iugoslavia și R.D. 
Germană. Competiția a cuprins trei 
etape: contratimp pe echipe (55 km), 
ștafetă și cursă în bloc (118 km). 
Deși n-am beneficiat de întreaga 
echipă în prima etapă (doi dintre 
alergători — Alex. Sofronie și 
G. Grigore — au sosit la Leipzig în 
timpul întrecerii), tinerii cicliști 
care au reprezentat țara noastră 
s-au comportat onorabil. Ei au 
ocupat, în clasamentul general, lo
cul 3 din 14 echipe, la două puncte 
de învingători (DHfK Leipzig) și la 
0,5 p de echipa R.S. Cehoslovace, 
clasată pe locul 11. Foarte bine a 
concurat C. Grigore. In etapa cu 
start în bloc el a ocupat locul II, 
în același timp cu învingătorul, 
suedezul Bjurstrom.*

„Cicliștii noștri de pistă — ne-a 
declarat antrenorul Ion Vasile — 
au participat la trei competiții în 
R.P. Bulgaria, desfășurate la Raz- 
grad, Kazanlîc și Stara Zagora. La 
Razgrad și Kazanlîc au luat parte 
și juniori din R.D. Germană. Din
tre tinerii noștri alergători pe velo
drom s-au evidențiat în mod deo
sebit Paul Soare și G. Negoescu. 
La Razgrad, G. Negoescu a ocupat 
locul III la viteză, după Linke și 
Richter (ambii din R.D.G.), iar

P. Soare s-a clasat pe locuit 
1000 m cu start de pe loc i 
1:14,2). Pista velodromului a mă 
rat 250 m. La Kazanlîc (pistă 
333 m), cel mai bun rezultat a (o 
realizat de P. Soare t locul V, 
viteză. In ultimul concurs, cart 
avut loc la Stara Zagora (pistă 
333 m), sportivii români au ocup 
trei locuri li P. Soare — la vite 
și 1000 m cu start de pe loc (1:15 
— nou record al pistei) și G, JV 
goescu — la eliminare".

Cuplul Ion Tiriac

Rezultate valoroase la concursul 
de atletism de la Londra 

LONDRA. într-un concurs atletic 
desfășurat în localitate, ștafeta An
gliei de 4x880 yarzi, a stabilit 
nou record mondial cu timpul 
7:14,6. Echipa a fost formată din 
Grant, M. Varan, G. Carter și 
Boutler. Alte rezultate : 5 000 m : 
Ivasaki (Japonia) 13:36,2 (nou
cord), 2. Gamoudi (Tunisia) 13:36,4, 
3. Mecser (Ungaria) 13:36,6; 4. R. 
Clarke (Australia) 13:37,0; prăjină s 
Bliznețov (U.R.S.S.) 4.90 m.

LONDRA 23 (Agerpres). în prim 
tur al probei de dublu bărbați di 
cadrul turneului internațional d 
tenis de la Wimbledon, reprezentau 
ții României Ion Tiriac și Ilie Năș 
tase au obținut victoria cu
6— 4, 6—3, 5—7, 6—4 în fața cuplu
lui Garrard (Noua Zeelandă) 
Taylor (Anglia). Alte rezultate" 
simplu bărbați: Davidson 
ner 6—3, 3—6, 8—6, 6—1; Mukerd 
jea — Ullrich 6—3, 6—4, 7—5 ; B 
Hewitt — Fred Stolle 6—2, 6— 
4—6, 6—2 ; Newcombe
7— 5, 7—5, 6—4; Tony Roche 
Stone 6—1, 10—8, 6—4 ; Barnee 
Sangster 6—3, 8—6, 6—4; Ralstor 
— Metreveli 6—0, 4—6. 6—4, 6—4- 
Emerson — Bungert 6—2, 6—3, 6— 
dublu bărbați: Pilic, Scott - 
chey, Ullrich 19—21, 12—10, 
4—6, 9—7 ; Emerson, Stolle — Gar 
michael, Howe 6—4. 6—8, 
7—5.

un 
de 
G.
0. 
1.

re-

LIVERPOOL. — în cadrul unei 
uniuni profesioniste de box desfășura 
la Liverpool pugilistul de categori 
grea Brian London (Anglia) a dis
pus prin descalificare în rundul 
de americanul Amos Johnson.

MOSCOVA. — întîlnirea de ș
dintre reprezentativele feminine S
U.R.S.S. ți Iugoslaviei, desfășura 
la Suhumi, s-a încheiat cu victorig 
șahistelor sovietice cu 37,5—22,5,-

ȘTIRI • REZULTATE © ȘTIRI
ROTTERDAM. — (într-un meci 

internațional amical de handbal des
fășurat la Rotterdam, reprezentativa 
feminină a R.F. Germane a întrecut 
echipa Olandei cu scorul de 5—4 
(2-1).

ATENA. Campionatul de fotbal al 
Greciei a luat sfîrșit cu victoria echi
pei Olimpiakos din Pireu, care a tota
lizat 80 de puncte. Pe locul doi s-a 
clasat Panathinaikos Atena cu 79 
puncte. în ultimul meci, Olimpiakos 
a dispus cu 3—0 de Appolon Atena.

PRAGA. — Titlul de campioană a 
Cehoslovaciei la gimnastică a reve
nit anul acesta campioanei olimpice

Vera Ceaslavska care a totalizat 78,95 
puncte. Pe locul doi »-a clasat Ja
roslava Sedlakova cu 77,25 puncte.

PARIS. — Înotătorul francez A- 
lain Mosconi a parcurs 200 m liber 
în 1:57,3 (bazin de 25 m). Recordul 
mondial aparține lui Don Schollan- 
der cu timpul de 1:57,6 realizat în 
bazin de 50 m.

PORTO RICO. — La campionate
le Americii Centrale și regiunii Mă
rii Caraibilor s-au înregistrat cîteva 
rezultate bune. La atletism, pe 100 
m cubanezul Figuerola s-a clasat pe 
locul I cu 10,2 urmat de Roberts 
(Trinidad) cu 10,3. La natațic, spor-

tiva portoricană Ann Lalande ăcîș- 
tigat trei probe: 100 m fluture $n 
1:11,9; 200 m fluture în 2:45,® sx 
200 m liber în 2:20,8. jr

PARIS. — In Turul Franței s-a 'dis
putat ieri o semietapă pe echipele 
distanța de 21 km, cîștigată de rutieț 
rii Olandei, tar apoi alergătorii S-au 
întrecut pe cei 131,5 km ai semi- 
etapei Tournai — Dunkerque. PriraSi 
a sosit olandezul Kartens în 3h 
26:46 urmat la 1 sec. de pluton» în 
clasamentul general, tricoul galbe 
continuă să fie purtat de R 
Altig (R.F.G.).
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