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TOVARĂȘUL CIU EN-LAI
ȘI-A ÎNCHEIAT vizita

IN TARA NOASTRA

• Elena Lupescu și E. Luther (R.D.G.)—pe primele locuri In clasamentele 
,.calificărilor“ • 9 sportivi români, in turneul final# Astâ-seară se vor

cunoaște campionii lumii la probele individuale
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pe drept 
ca- 

califică- 
în turneul final indi- 
au avut cel mai pro- 
caracter de luptă spor- 
Jucătoarele și jucătorii 

’(printre care s-au aflat ac
tualii campioni europeni și 
mondiali) înfrăți ieri în con
curs, avind în față rezultatele 
stabilite de lideri, au
făcut uz de toată gama pro
cedeelor tehnice de care dis
puneau pentru a depăși cifre
le de 427 p.d. și respectiv 
957 p.d. Dar, obsedați de po
zițiile fruntașilor, 
probei au concurat 
corelați și, în 
Gorinka Erski
Sign'd Roninger (R.D.G.), M. 
Kokarek (Cehoslovacia), G. 
Varfalvi (Ungaria), campio-

Se poate spune, 
cuvînt, că întrecerile din 
cirul zilei a doua a 
rilor' 
vidual 
nuntat 

Jjfcivă.

favoriții 
suprain- 

consecință, 
(Iugoslavia),

nul european Al. Strezaj 
(Iugoslavia) ș.a. n-au reușit 
decît să alcătuiască un nJuton 
aflat în imediata urmărire a 
primilor. In acest grup au 
intrat și trei sportivi român-.: 
Cristu Vinătoru. Ion Mico- 
roiu si Elena Trandaiir. Pri
mul, deși și-a regăsit ritmul 
de-abia după 25 de bile, a 
doborît totuși din 200 bile 
mixte 911 popice, iar Ion Mi- 
coroiu a trecut și e) de 900 
p.d. Se cuvine să spunem câteva 
cuvinte în plus despre Elena 
Trandafir. Ea a fost, circa 6 
ore, realizatoarea celui mai 
bun rezultat individual al 
zilei (421) pînă cînd a ega
lat-o austriaca Schittmann. în 
disputa lor s-a produs o 
coincidentă care merită a fi 
consemnată și anume: jucă- 
toarea noastră și Schiffmann 
au înregistrat același punctaj 
la cele două manșe: .plin' —

292 p.d., .izolate' — 129 p.d. 
Reprezentanta noastră are 
însă o bilă .goală' (adversa
ra ei, două) și cinci ,nouari“ 
fată de unul cît a doborît 
sportiva austriacă.

Ceilalți sportivi români caro 
au evoluat vineri (Cornelia 
Moidoveanu, Marqareta Sze- 
mani și P, Pur,e) ui s-au pă-

rut obosiți, avind • compor
tare modestă.

In pag. a S-a publicăm 
lista sportivilor calificați în 
turneul final, programat azi 
de la ora 8.

TR. IOANIȚESCU
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Azi și miine, la Dinamo
,B»saaas»aaHaasiasssas!iaaa«isiș»âaa*SMasaL2ss=ssissaBai

internațional de velodrom
Două zile de întreceri inter

naționale pe velodrom ! Con
cursul de pistă, care se des
fășoară astăzi și miine pe ve
lodromul Dinamo din Capita
lă, reunește la startul probelor 
cicliști cu renume în arena 
internațională. Alergătorii de 
la Dozsa Budapesta, Dynamo 
Berlin, Dinamo Steaua

București sînt — în majori
tatea cazurilor — recordmenii 
țărilor respective, participanți 
la campionatele mondiale și 
Jocurile Olimpice, intr-un cu- 
vînt — cicliști cu vastă expe
riență competițională. H. Staps
— recordmen al R.D.G. la 
4000 m (4:58,4), Otto Werner
— campion de viteză la tine
ret al R.D.G., Lienert, Volker, 
Eberhard. Clubul sportiv Do
zsa Budapesta a deplasat — 
de asemenea — o echipă pu
ternică. Din țara noastră vor 
concura cicliști cu experiență, 
în rîndul cărora se află M. 
Popescu, E. Bărbulescu, D. 
Popovici, G. Moiceanu, E. Ru- 
su, I. Cosma, W. Ziegler, C. 
Ciocan, L. Zanoni, V. Burlacu, 
S. Duță, C. Dumitrescu, I. Ar- 
deleanu ș.a.

Programul reuniunii de sîm- 
bătă după-amiază începe la 
ora 17. Sînt programate pro
bele de viteză și urmărire pe 
echipe seniori, viteză și adi- 
țiune de puncte juniori. Du
minică, întrecerile se desfă
șoară cu începere de la ora 
9,30. în program: viteză tur
neu, 1000 m cu start de pe 
loc, adițiune de puncte (100 
de ture cu sprint la fiecare 
trei ture) — pentru seniori, 
eliminare și italiană pentru 
juniori.

Ieri dimineață a părăsit Capitala vicepreședintele Comite
tului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Con
siliului de Stat ai Republicii Populare Chineze, Ciu En-lai, 
care, in fruntea unei delegații de partid și guvernamentale 
chineze, a făcut o vizită prietenească în țara noastră, la in
vitata Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
și a Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.

Din delegație au făcut parte Ciao I-min, membru supleant 
al CC. al P.C. Chinez, Ciao Guan-hua, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Tzen Iun-ciuan, ambasadorul R.P. 
Chineze la București.

Un mare număr de bucureșteni au salutat cu căldură pe 
solii poporului 
Tovarășii Ciu 
dintr-o mașină 
orașului.

Pe aerogara
lari, iar pe frontispiciu se află portretele tovarășilor Mao 
Tze-dun și Nicolae Ceaușescu, Ciu En-lai și Ion Gheorghe 
Maurer. Pe mari pancarte este 
și română urarea: „Trăiască 
popoarele român și Chinez!“

Oaspeții chinezi sint salutați la aeroport de tovarășii 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăgbici, Paul 
Niculescu-Mizil, Mihai Dalea, Corneliu Mănescu, ministrul 
aîacerilor externe, Aure! Duma, ambasadorul României la 
Pekin, de membri ai C.C. al P.C.R., al Consiliului de Stat 
și ai guvernului. Sînt prezenți conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, personalități ale vieții științifice 
și culturale, generali.

De asemenea, sînt de față șefi de misiuni diplomatice acre
ditați la București, ziariști chinezi, români, corespondenți per
manent! și trimiși speciali ai unor agenții de presă și ziare 
din străinătate.

Sînt intonate imnurile de stat ale celor două țări, în timp 
ce, în semn de salut, răsună 21 salve de artilerie. O gardă 
militară a prezentat onorul. Premierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze și președintele Consiliului de Miniștri al țării 
noastre, au trecut în revistă garda de onoare.

A luat cuvîntul tovarășul ION GHEORGHE MAURER.
Apoi a luat cuvîntul tovarășul CIU EN-LAI.
Oaspeții își iau un călduros rămas bun de la conducătorii 

de partid și de stat ai țării noastre. Tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer și Ciu En-lai iși string mîînile cu cordialitate.

Pionieri români și tinere chineze oferă flori oaspeților și 
gazdelor.

De pe scara avionului, premierul chinez salută încă o dată, 
îndelung, persoanele oficiale prezente, răspunde aclamațiilor 
și uratelor miilor de bucureșteni aflați la aeroport.

La ora 9,50 nava aeriană a decolat, fiind escortată pînă 
la graniță de avioane reactoare ale forțelor noastre armate.

★
Festivitatea de la aeroport a fost transmisă direct de postu

rile noastre de radio și televiziune. (Agerpres)

chinez pe drumul de la reședință Ia aeroport. 
En-lai și Ion Gbeorghe Maurer au răspuns, 
deschisă, ovațiilor și aplauzelor locuitorilor

sini arborate drapele de stat ale celor două

înscrisă în limbile chineză 
prietenia frățească dintre

PERFORMERII ZILEI

Cine va ocupa
locul 13?

«15.
1 2

ETAPA DE MÎINE A CATE
GORIEI A POATE ADUCE 
RĂSPUNSUL LA ACEASTĂ 

ÎNTREBARE

VĂ INVITĂM LA CĂLĂRIE!
Pe baza hipică din Calea PleVnei continuă spectaculoasele întreceri ale maeștrilor 

obstacolelor. în fotografie: Manuela Bogza trecind un nou obstacol.

Foto: V. Bageac

Probleme ale sportului de performanță 
din regiunea Hunedoara

Sportul hunedfd^ean 
aZvreme o serie de 
fcă nu au încă un mare răsunet, repre

zintă în orice caz frumoase promisiuni.
Atleta Mariana Goth din Deva (în 

vîrstă de numai 17 ani) a realizat 12,1 
pe 100 m și 25,1 pe 200 m, numărîndu-se 
printre cele mai rapide alergătoare ale 
țării ; boxerii Gheorghe Furdui (Gugir 
— cat. mijlocie) și Sava Fîșcotă (Hune
doara — cat. semimijlocie) au ocupat 
locul II și, respectiv, III la campionatele 
republicane de juniori ; fotbalistul Li- 
bardi (Jiul Petrila) a fost chemat în 
lotul republican de tineret. Aceștia, ca 
și alți sportivi hunedoreni, s-au pregătit 
temeinic sub conducerea unor antrenori 
ca Gheorghe Băleanu (atletism — Hune
doara), Tiberiu Drăgan (atletism — De
va), Emeric Schneider (atletism — Cu-

a obținut în ulti- 
succese care, chiar

gir), Eugen Mladin (fotbal — Jiul Pe- 
trila), Silvestru Covaci (lupte — Hune
doara), Nicolae Ureche (rugbi — Petro-

• CÎTEVA REZULTATE PROMIȚĂ
TOARE DAR PREA PUȚINE FATĂ 
DE POSIBILITĂȚI • DOAR TREI 
ANTRENAMENTE PE SĂPTĂ- 
MTNĂ ! • VOLUM NECORES

PUNZĂTOR DE LUCRU

șeni), Nicolae Barabaș (handbal — Pe- 
troșeni), Gheorghe Lungu (box — Cugir) 
și alții care dau dovadă de pasiune în 
activitatea lor.

penul- 
o serie 
de im-

succese nu trebuie 
constituie doar un 
„cariera" sportivă

Dar aceste cîteva 
să mulțumească ; ele 
început de drum în 
a tinerilor de mai sus, care numai dacă 
vor fi urmate de performanțe și mai 
bune vor face să se vorbească despre Hu
nedoara sportivă.

Continuitatea în pregătire, folosirea 
celor mai noi metode de antrenament, 
aplicarea în procesul de instruire a re
zultatelor ultimelor cercetări științifice 
din domeniul sportului, asigurarea celor 
mai bune condiții de pregătire — iată 
numai o parte din factorii care pot con
cura la obținerea rezultatelor înalte în 
sport

ADRIAN IONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Etapa a XXV-a, 
lima, programează 
de partide deosebit 
portante în privința retro
gradării. Vorbim despre re
trogradare pentru că între
cerea pentru titlul de cam
pioană s-a încheiat încă din 
etapa trecută. într-adevăr, 
cu cele 6 puncte avans pe 
care Ie are Ia ora actuală, 
Petrolul Ploiești poate fi de 
pe acum trecută în cartea 
de onoare a campioanelor 
tării la fotbal. Așadar, în 
discuție mai sini doar locu
rile 13 și 14. Siderurgistul, 
cu cele 18 puncte ale sale, 
și în ciuda frumosului revi
riment marcat în retur, se 
poate spune că nu mai are 
șanse de supraviețuire în 
categoria A. Deci, cine va 
ocupa locul 13. Candidează 
Steaua (are totuși un avan
taj : golaverajul pozitiv), 
Farul, U.T.A.. Politehnica Ti
mișoara și Crișul, ultimele 
două avind situația cea mai 
grea.- Astfel stind lucrurile 
se poale spune că partidele 
programate Ia Craiova 
(Stiinfa — Steaua), Bucu
rești (Rapid — Crișul), Pi
tești (Dinamo — U.T.A.), 
Constanța (Farul — Siderur
gistul) și Ploiești (Petrolul 
— Politehnica Timișoara) 
sint cele mai importante ale 
etapei. In rest, două par
tide care interesează mij
locul clasamentului : Steagul 
roșu — Universitatea Cluj 
și C.S.M.S. — Dinamo Bucu
rești.

Citiți amănunte asupra e- 
tapei în pag. a 5-a.



HÎRTIE Șl REALITATE...
EXEMPLUL LUI ȘTEFAN CIOMÎRTAN

care ne-am întîlnit în drumul nos
tru...

...Ștefan Ciomîrtan este, într-ade- 
văr, un mare pasionat după sport. - 
L-a practicat, fără îndoială, cînd a \ 
fost mai tînăr. După aceea, neobo
sit, a pus umărul la formarea pri
melor echipe în comună. El i-a ini
țiat pe fotbaliști, pe voleibaliști; pe 
atleți, pe handbaliști. Ștefan Cibmîr- 
tan este totodată cel care a organi
zat primele meciuri dintre aceste 
proaspete formații din Brezoaiele și 
cele din comunele a la tura te. De nu
mele lui sînt legate totodată și. pri
mele concursuri atletice și de gim
nastică.

Cînd a socotit că sportul a prins 
rădăcini destul de adinei, instructo
rul voluntar Ștefan Ciomîrtan s-a 
gîndit să facă ceva mai mult : să 
organizeze o duminică cuitural-spor- 
tivă. Prima de acest fel a avut loc 
în 1963. Și cum era și de așteptat, 
ea s-a bucurat de un succes deplin. 
De atunci, duminicile cultural-spor
tive au intrat în tradiția comunei 
Brezoaiele.

Azi, „Recolta" Brezoaiele este o 
asociație puternică, cu peste 1000 
de membri U.C.F.S., cu 9 secții pe 
ramură de sport. Fotbaliștii și vo
leibaliștii activează în campionatele 
regionale, iar pe lingă.,asociație fiin
țează centre de atletism, trîntă, sal'"i, 
și tenis de masă, Cei de la „Re
colta" își desfășoară cu regularitate 
campionatul pe asociație, participă 
la șpartachiade, Ia întrecerile pentru 
Insigna de polisportiv. Pentru a 
acoperi o asemenea activitate multi
laterală, la inițiativa lui Ștefan Cio
mîrtan și cu sprijinul conducerii 
C.A.P. au fost amenajate terenuri 
simple de sport. Aci au fost invitate 
diferite echipe din regiune, studenți 
de la Institutul 
și chiar oaspeți 
Concludent !

L-am cunoscut 
torul Ciomîrtan, un om la a... doua 
tinerețe. Ora era tîrzie și chipul 
omului din fața noastră era puțin 
obosit. Cînd i-am spus despre ce 
vrem să discutăm, fața i s-a lumi
nat ca prin farmec. Cu modestie, 
ne-a confirmat toate cele aflate și, .• 
la despărțire, ne-a făcut o invitație 
pornită din inimă :

— Vă rog să nu luați de bune 
toate acestea. Mai bine veniți în
tr-o duminică aici, la Brezoaiele, să 
vedeți cu ochii dv. cum se desfă
șoară la noi activitatea sportivă...

Invitației nu i-am dat încă curs, 
dar ea rămîne, fără discuție, în a- 
tenția noastră !

La Brezoaiele, comună în raionul 
Răcari, nu există om care să n.u-1 
cunoască pe Ștefan Ciomîrtan. Pri
mul întîlnit pe ulița comunei se 
oferă cu amabilitate să-ți fie ghid :

— Dacă vreți, merg cu dv. pînă 
la școală...

__ 999
— Tovarășul Ciomîrtan este în

vățător la școala de 8 ani... și in
structorul nostru sportiv.

Și cel care ne însoțește,- mecani
cul Marin Mihalache, face un efort 
de memorie :

— Sînt cam 20 de ani de atunci. 
Mulți dintre cei care activăm azi în 
asociația sportivă „Recolta“-Brezoa- 
iele i-am fost elevi încă de pe băn
cile școlii, tovarășul Ciomîrtan ne-a 
arătat foloasele sportului, ne-a în
vățat regulile voleiului și fotbalu
lui, cum să luăm startul într-o probă 
de alergare, cum să aruncăm, să să
rim.

Pînă la școală este o bucată bună 
de drum. Avem timp să reconstituim 
întreaga „biografie" sportivă a în
vățătorului Ștefan Ciomîrtan, poves
tită de Marin Mihalache și comple
tată de alți tineri și vîrstnici, cu

* anchetă in regiun ea București -
pe tema activității instructorilor

sportivi voluntari

Se spune, și nu fără temei, că instructorul volun
tar este figura centrală în activitatea sportivă de 
masă. Ancorat în realitatea imediată — cunoscînd 
in amănunt viața asociației — instructorul voluntar, 
al cărui bagaj de cunoștințe este mereu îmbogățit 
prin participarea la diferite cursuri de pregătire — 
joacă un> rol de prim ordin în dezvoltarea activității 
sportive de masă.

In coloanele ziarului, am publicat de multe ori 
portrete ale acestor oameni care au călăuzit pașii 
de început în sport ai unor tineri și tinere.

Este oare această problemă privită cu seriozitatea 
necesară în toate asociațiile ? Există totdeauna o 
concordanță între cifrele reprezentind numărul in
structorilor sportivi voluntari și realitatea din aso
ciațiile sportive ? Iși aduc toți instructorii aportul la 
dezvoltarea activității sportive ?

Acestea sînt întrebările la care am vrut să gă
sim răspunsul organizînd raidul-anchetă de față.

Să începem :

Instructorii sportivi voluntari
din Urziceni la...

De cîteva minute vorbeam 
tehnicianul consiliului raional 
cent, Mircea Tabarcea, despre 
ca instructorilor sportivi voluntari :

— Ciți instructori aveți in raio
nul dv. ?

— 434, dintre care aproape 100 
activează în orașul Urziceni. Iată 
și repartiția numerică pe asociații : 
Avîntul —12 ; Industria locală 

-— 11 ; Voința — 8 ; Știința Urziceni 
liceul din localitate n.r.) —• 25; 
Tractorul — 4 ; Cooperatorul — 5 ; 
■Locomotiva — 2 ; Școala de meserii 
-— 25 ; Recolta — 1 și Școala de 
mecanici agricoli — 1.

— Ne-ar interesa, mai degrabă, 
cum lucrează acești instructori ?

La această întrebare, tov. Tabar- 
oea cade pe gînduri și după un timp 
de tăcere răspunde vădit jenat i

— Sincer să vă mărturisesc, nu 
fcunosc situația...

„înarmați" cu o serie de nume 
de instructori voluntari, care figu
rează în evidența consiliului raional 
UCFS, am pornit să-i vedem în 
■activitate. La asociația Industria lo
cală ni s-au spus cuvinte de laudă 
la adresa instructorilor voluntari, 
remareîndu-se munca depusă de 
gestionarul Niculae Dulgheru de la 
complexul din comuna Manasia. La 
această grupă sportivă au loc săp- 
tămînal concursuri de atletism, 
volei și șah în cadrul cărora zeci de 
tineri — pregătiți de instructorul 

: Dulgheru — își trec cu succes 
(probele Insignei de polisportiv. In 
^continuare am înțîlnit insă multe 
pucrwri neplăcute. Pentru deplina 
țedificare, redăm fragmente din dis- 
.tnițiile purtate la cîteva. asociații 
(Sportive.
ț PETRE BARBU, președintele a- 

(sociației Avîntul (300 de membri 
țUCFS; secții de tir, șah, volei și 
(popice, toate afiliate): „La ora ac
tuală, avem doar trei instructori 

.voluntari și nu 11 cum vi s-a re- 
l latat. Restul s-au transferat din u- 
Miitatea noastră. Cit privește munca 
' celor trei instructori, trebuie să vă 

! spun că de mult nu maiCcontăm pe 
I ei".

ELENA SOLOMON, instructoare

CU
Urzi-
mun-

a instructorului sportiv.

i

Una din atletele fruntașe ale regiunii 
București, eleva Gherghina Lungu (1,44 
m la săritura în înălțime), s-a dedicat 
acestui sport doar de cîteva luni. în 
toamnă, instructorul sportiv S. Stan din 
comuna Guruleni, raionul Alexandria, 
o văzuse la o oră de educație fizică 
condusă de prof. Mircea Gheorghe, cînd 
această elevă din clasa a VlII-a sărise 
1,35 m.

— Tovarășe profesor, să stiti că fetita 
asta este foarte talentată. N-ar strica să 
o pregătiți în continuare cu toată aten
ția.

De atunci, la toate „duminicile cultu
ral-sportive" organizate în comuna Gu
ruleni, instructorul a invitat-o și pe 
Gherghina Lungu. Era doar... descope
rirea sa. Cu fiecare concurs mica șco
lăriță (care nu are nici 14 ani) si-a îm
bunătățit recordul personal, ajurigînd în 
prezent la o performanță de 1.44 m. Ea 
este campioana a raionului Alexandria 
și componentă a lotului regiunii, îm
preună cu Erica Stoenescu.

SPORTUL POPULAR
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„radiografie"
de volei : „Sfera preocupărilor mele 
personale s-a mărit 
spre deosebire de anii 
pregăteam echipa de 
naveta pe care o fac 
București la Urziceni 
mult timp. în ultima 
consiliul asociației nu mi-a mai so
licitat sprijinul".

CONSTANTIN ENACHE, preșe
dintele asociației Constructorul (280 
de membri VCFS; secții de popice, 
volei, șah, tenis de masă și tir) : 
„Nu avem nici un instructor spor
tiv. E normal ca tovarășii de la con
siliul raional UCFS să nu cunoas
că realitatea, deoarece cînd ne vi
zitează se interesează doar de 
dul cum strîngem cotizația".

MIHAI GULI, președintele 
ciației sportive Cooperatorul 
membri UCFS și o singură secție 
pe ramură de sport — fotbal) : „To
varășul Gheorghe Stan de care în
trebați se află chiar în acest bi
rou. Pe ceilalți patru instructori 
care v-au fost recomandați de că
tre organul UCFS nu-i cunosc".

GHEORGHE STAN : „Eu nu ști
am că sînt instructor voluntar pen
tru că nu am urmat nici un fel 
de cursuri. Din 1962, de cînd am 
abandonat fotbalul, am devenit sim
plu suporter al echipei noastre, 
Dacă știam că sînt instructor, fă
ceam și eu ce mă pricepeam".

Sînt cîteva exemple care au da
rul să redea o imagine de ansam
blu asupra activității instructorilor 
sportivi voluntari din Urziceni. Ca
uzele trebuie căutate in marele bi
rocratism de care dă dovadă, în 
această privință, consiliul raional 
UCFS. Este, deci, cazul să se ia 
măsuri urgente pentru reactivizarea 
unor instructori și evitarea dez
informării.

considerabil, 
trecuți cînd 
volei. Apoi, 
zilnic de la 
îmi răpește 
vreme, nici

I n articular
In orașul Roșiori am avut ocazia să 

stăm de vorbă cu mai mulți instructori 
sportivi. Asta, după mari insistențe, 
deoarece președinții șl secretarii respec
tivelor asociații sportive... uitaseră de e- 
xistența lor. Desigur, în asemenea si
tuații, lucrul cel mai comic ar fi fost 
să se recurgă la dosarele cu „evidență". 
Spre norocul nostru însă, nu s-a pro
cedat așa. Operativ, au fost chemați 
cei mai vechi activiști ai asociației și 
aceștia — după ‘ 'îndelungi eforturi de...

ori pe săptămînă, după terminarea 
programului, ei făceau antrenamente 
susținute într-un atelier spațios. Re
zultatele muncii începuseră să fie în
cununate de succes. Tot mai des aso
ciația sportivă „Progresul", din care fă
ceau parte, îi programa la diferite în
treceri, iar succesele obținute de ei 
erau mîndria întregului colectiv. Asta, 
pînă într-o zi, cînd dintr-un motiv în
temeiat, nu s-a mai putut lucra în 
atelierul secției respective. Și, negăsin-

de Cultură Fizică 
de peste hotare.

Categoria
lista lungă a

Și
reconstituit 
sportivi. Printre ei

Ne oprim-asupra lui din

memorie au 
instructorilor 
Traian Nica. 
mai multe motive.

Traian Nica este un tînăr cu înfăți
șare atletică Are două mari pasiuni : 
boxul și halterele. După ce a lăsat 
strungul, își ia sacul de sport și mer
ge la antrenament. Se pregătește și 
pregătește și pe alții. Acasă la el, cu 
haltere personale și împreună cu alți 
tineri iubitor* ai acestui sport. Cu alte 
cuvinte, munca de instructor sportiv 
și-o face „în particular*. Urmează fi
reasca întrebare „de ce ?“.

Cu luni în urmă, tînărul de care vor
bim alcătuise o echipă de. halterofili, 
formată din muncitorii mai multor sec
ții ale întreprinderii „Vedea". De trei

soluție, echipa s-a desfiin- 
printre instructorii sportivi

cocoș.,.
du-se altă 
țat. Acum,
nevoiți să stea cu brațele încrucișate se 
numără și Traian Nica.

Spuneam la început că acest inimos 
tînăr lucrează în prezent acasă Desi
gur, nu este cea mal bună rezolvare 
a lucrurilor. O echipă ca asta, a nimă
nui are toate șansele să dispară tot 
atît de repede cum a apărut. Apoi, 
nu este o practică ! oare nici o asocia
ție sportivă din Roșiori nu are nevoie 
de o formație bună de haltere 2 Re
venind la asociația Progresul, credem 
că este necesar să-i asigure instructo
rului sportiv condiții pentru ca acesta 
sâ-și poată desfășura munca pe care 
o îndrăgește atît de mult !

Angajamentul lui Nicu Buică
Dialog Ia Alexandria, 

cu tovarășul Justin Po
pescu, președintele consi
liului raional al UCFS.

—- în martie, aveam 
în evidență un număr de 
224 de instructori spor
tivi.

- Vă referiți, desigur, 
instructorii sportivi 

în ultima
la 
pregătiți 
vreme...

— In 
adică din 
nu prea 
La drept vorbind, ar tre
bui să vă dau o altă ci
fră, mai aproape de rea
litate. Puteți cota: 150. 
în rîndul instructorilor 
sportivi de nădejde, a 
acestor ajutoare îoarte 
prețioase în munca con
siliilor asociațiilor spor
tive, se numără, de pildă, 
S. Stan de la „Recolta" 
Guruieni, Gheorghe Cră
ciun de la „Recolta" 
Mîrzănești sau Oprea

ultimii ani, 
1963. Numai că 
activează toți.

la „Victoria'

ruga să ne a- 
cîțiva instruc- 

vă

Bancu de 
Cornetu.

— V-ap 
mintiți și 
tori sportivi care
ajută mai puțin...

— ...sau deloc, cum 
este cazul unor tovarăși 
ca Florea Capră și Nicu 
Buică din Țigărjești, Va- 
sile Olteana din Siliștea, 
Valeriu Cerghdan din 
Alexandria. Dacă mai do
riți și alte exemple...

— Am vrea să cunoaș
tem și noi unul dintre 
acești instructori.

...Așa se face că ne-am 
deplasat în comuna Ți
gănești, situată în veci
nătatea Alexandriei, in 
lipsa lui Florea Capră, 
plecat de puțin timp din 
localitate, am stat de 
vorbă cu Nicu Buică. 
Iată... punctul său de ve
dere ;

— îmi place sportul. 
Este și motivul pentru 
care am primit cu bucu-

rie propunerea de a 
urma cursurile de in
structori sportivi. Asta se 
întîmpla în 1963. După 
aceea, am activat, cu 
unele rezultate, reușind, 
de exemplu, să aduc o 
oarecare contribuție la 
formarea echipelor de 
volei, fotbal și handbal 
pe lingă asociația spor
tivă Recolta ca și la or
ganizarea unor concur
suri de tir, atletism și 
moto. Pe atunci, lucram 
ca achizitor la C.A.P. Ul
terior, schimbindu-mi 
munca, nu m-am mai o- 
cupat în aceeași măsură 
de sport. E drept, I-am 
ajutat un timp pe Florea 
Capră, pe cîr-id era pre
ședintele asociației spor
tive, dar nu în măsura 
cuvenită. Din această 
cauză poate că activita
tea Ia „Recolta" Țigă
nești a mai slăbit în ul
tima vreme. Recunosc, ar

îi trebuii să-mi continui 
această activitate de in
structor sportiv, indife
rent 
muncă, 
flețire 
sem...
cesta 
greu.
cooperativei de consum 
și nu dispun de prea 
mult timp liber. Cîteva 
ore lunea și joia. Inten
ționez insă să fac alt
ceva : anume, să-i ajut 
pe cîțiva dintre instruc
torii sportivi mai tineri, 
ca Anghel Nica, An
gliei Ignat, Florea Gher- 
ghiceanu și Florea Cioacă 
să „crească", 
fel activitatea 
sportive din 
noastră nu va 
mîne descoperită...

★
Rămîne de 

ce măsură va 
Buică să-și 
acest angajament.

de locul meu de 
, cu aceeași însu- 
cu care o începu- 
Acum, lucrul a- 
va îi puțin mai 
Sint gestionarul

în acest 
asociației 

comuna 
mai ră-

văzut în 
reuși Nicu 

respecte

Și, iată-ne la concluzii.
Din păcate, inopinatele noas

tre sondaje ne conduc spre niște 
concluzii cu accent negativ. într-o 
mare proporție „scriptele" nu oglin
desc situația de fapt, iar unele din
tre „contradicții" sînt aproape de 
necrezut. De pildă, în situația statis
tică existentă la Consiliul regional al 
UCFS București, în dreptul raionului 
Urziceni sînt „înserați" 62 de instruc
tori, iar tehnicianul consiliului raional 
UCFS „declară" 434. Pe teren, însă, 
la asociația Avîntul din orașul Urzi
ceni, de exemplu, la „radiografie" 
rămîn - din 11, notați la consiliul 
raional - doar 3. Iar președintele 
asociației Petru Barbu - precizează 
...„trebuie să vă spun că de 
mai contăm pe ei".

Exemple de acest fel ne 
alte asociații din raioanele
am făcut raidul-anchetă de față. Sîn- 
tem convinși că oricare dintre acti
viștii UCFS de la aceste raioane, ca 
și din altele, ar putea să ne expună, 
pe larg și documentat, eît de impor
tant este rolul instructorului sportiv 
voluntar și mai ales cît este de ne
cesar ca aceștia să existe în reali
tate și nu pe hîrtie. Și, atunci ? Atunci, 
să punem teoria în practică, tovarăși 
activiști, muncind mai mult pentru 
reactivizarea instructorilor voluntari, 
pentru încadrarea lor în sarcinile ac
tuale ale mișcării de cultură fizică 
și sport din țara noastră. Și unde este 
nevoie, să pregătim alții. Dar nu... 
pe hîrtie I

mult nu

oferă și
în care

Raid-anchetă realizat de
VALENTIN PĂUNESCU, 

VASILE TOFAN, 
T1BERIU STAMA și 
TRAIAN IOANIȚESCU



Una din titularele echipei feminine de floretă a țârii noastre. Ileana Drimbă (in stingă) 
intr-un asalt cu una din favoritele la „mondiale" — Alecsandra Prudskova (U.R.S.S.)

'* Foto; T. Roibu

Campionatele mondiale de scrimă bat la ușă I

DUPĂ ,.EUROPE\ELE“ DE TALERE

Rezultatele de la Lahti ne stimulează
pentru o comportare și mai huna

Ne mai despart doar două săp- 
de data începerii campio- 
mondial de scrimă, pro- 

igflKnat Ia Moscova, între 6 și IC 
iulie. La aceasta importantă com
petiție vor participa și sportivii 
țării noastre care 
intens, în dorința 
rezultate frumoase, 
prestigiul scrimei 
plan mondial. Cînd 
lucru ne referim în primul rind 
la ultima ediție a campionatului 
mondial, de la Paris (1965), unde 
reprezentanții noștri au realizat 
rezultate valoroase, mai ales la 
floretă fete : locul II Olga Szabo, 
locul IV Maria Vicol, locul V 
Ileana Drimbă și locul VI Ecate
rina Ieneic. Tot la floretă fete 
am ocupat locul II pe echipe. 
Bine s-au comportat și floretiștii 
noștri, obținînd locul V pe echi- 

i pe. Acest rezultat este cel mai 
| bun din palmaresul lor. Cele
lalte arme — spada și sabia — 
au rămas intr-o oareeare măsură 
în anonimat Ia ediția trecută.

Cum e și firesc. înaintea „mon
dialelor* din acest an, 

lliștii își pun întrebarea 
perspective avem ?“

Anul acesta, la floretă 
sportivii noștri au șanse 
fflkeze pe un loc fruntaș, 
Trcuîvidual cît și pe echipe, 
i echipa de floretă fete, în 
jmele șase. Spada rămîne 
în așa-zisul „rodaj* al 
pârii.

De ce sintem de data 
Imai optimiști la floretă 
Deoarece componenții 
sînt mult mai omogeni ca 
deeît anul trecut, iar în ultimele 
concursuri, destul de „tari”, ei 
au obținut cîteva rezultate bune. 
De exemplu : Ionel Drîmbă a 
cîștigat concursul bilateral de 
floretă cu polonezii, a fost fina
list la „Cupa Giovaninni” de la 
Bologna ; Tănase Mureșanu. Iu- 
liu Falb și Ștefan Haucler — fi- 
naliști ia campionatele interna
ționale ale Poloniei {Cracovia) ; 
Mureșanu și , Drîmbă — finaiiști 
[la concursul de la Wroclaw ; 
Falb — locul m Ia „Cupa Adrian 
Rommel** la Paris etc.

I Revenirea într-o formă bună a 
lui L Drimbă și a lui T. Mure- 

| șanu este îmbucurătoare. Mai 
puțin in formă s-a dovedit, în 

■ ultimul timp, luiiu Falb, un com
ponent de bază al lotului repre-

se pregătesc 
de a obține 
de a menține 
noastre pe 
spunem acest

specia-
: „Ce

băieți, 
să se 

atît 
iar 

pri- 
încă 

partici-

aceasta 
băieți ? 
echipei 
valoare

zentativ. La eL, s-a ivit e oare
care doză de abeseală. Desigur, 
in acest caz este necesară o con
lucrare mai atentă intre sportiv, 
antrenor și medic pentru o refa
cere grabnică a potențialului 
valoric.

La floretă 
la Moscova 
nără (media 
cu mai mică experiență a mari
lor competiții. Lipsa a două tră
gătoare de bază din formație. 
Olga Szabo și Maria VicoL, ridică 
unele probleme in ceea ce pri
vește perspectivele noastre. In 
ce măsură vor ști tinerele flore- 
tiste să le suplinească pe aceste 
două valoroase sportive, rămîne 
de văzut... Faptul că au fost pro
movate in echipa „mare- este o 
cinste pentru ele dar, în același 
timp, și o îndatorire de a fi la 
înălțimea colegelor lor. în situa
ția actuală ar fi dăunătoare ma
nifestarea unei atitudini de ne
păsare din partea lor. Timpul 
care a mai rămas pînă la cam
pionatele mondiale trebuie să fie 
folosit cu maximum de randa
ment. Sportivele să nu precupe
țească nici un efort în vederea 
unei pregătiri cit mai amănunțite 
la toți factorii antrenamentului : 
fizic, tehnic, tactic și psihologic. 
Ileana Drimbă, Ana Ene, Marina 
Stanca, Ecaterina Iencic și Su- 
zana Tași sînt tinere, cu calități, 
cărora li s-au asigurat cele mai 
bune condiții de pregătire și li se 
cere un maximum de efort, de se
riozitate și de concentrare în vede
rea acestui mare examen. O co
laborare armonioasă între spor
tive, antrenori și metodist ar 
netezi în mare măsură calea 
spre succes. Chiar in acest din 
urmă „ceas* încă se mai pot rea
liza multe.

Credem că în momentul de 
față, la toate armele, pe lingă 
pregătirea tehnică propriu-zisă, 
în care cizelarea elementelor de 
atac și de apărare se efectuează 
zilnic, ar fi necesară o pregătire 
tactică mai intensă în raport de 
adversar. Am putea spune, un 
fel de memorare a stilului de 
luptă a adversarilor principali. 
Aici își găsește locul valorificarea 
experienței acumulate de-a lun
gul concursurilor de pînă acum 
și observațiile pe care sportivii 
au avut datoria să le facă in 
meciurile internaționale. Să-ți

fete vom preeenta 
o echipă foarte ti
de virstă » de ani),

cunoști in cele mai mici amă
nunte principalii adversari, daea 
sLnc stingă ci. dacă au alonjă. ce 
stH de luptă an, care rât levitu- 
rile lor preferate, cum să le ani
hilezi atacul și cu ce lovitură să 
ataci etc. iată cîteva amănunte 
de mare importanță pentru pre
gătire. Desigur, lupta de pe plan- 
>ă creează situații variate, totuși 
se pot da unele jaloane de orien
tare generală, foarte prețioase in 
această direcție. Este bine ca 
sportivul sâ știe ce are de făcut 
Înainte de a se urca pe planșe, 
căci in focul luptei e mai greu 
să înregistrezi unele * ” 
date de antrenor.

O atenție deosebită
i se acorde pregătirii _ _
care, în scrimă, are e mare im
portanță. Lacunele acestei pre
gătiri s-au făeut simțite în foarte 
multe ocazii, mai ales la fete. 
Citeodată este de ajuns ca ele 
să piardă un asalt. două, ca ime
diat să apară lacrimile, descura
jarea, panica. In scrimă asaltul 
are o durată scurtă, un ritm 
foarte rapid, iar posibilitățile de 
recuperare sînt foarte reduse. 
Stările psihice favorabile trebuie 
să se mențină — fără fluctuație 
— pe tot timpul concursului și 
la fiecare asalt în parte. Așa 
cum arată profesorul dr. A. T. 
Puni : „...pregătirea psihologică 
pentru concurs, efectuată corect, 
creează stări de încredere lucidă 
a sportivului în forțele sale, a 
hotărîrii de a învinge totul, in
clusiv elementele neașteptate in
tervenite în desfășurarea con
cursului..." Această pregătire este 
recomandabil să se facă paralel 
cu pregătirea fizică, tehnică^ tac
tică, pe tot parcursul procesului 
de antrenament. Sădirea încre
derii în forțele lor proprii este 
de mare actualitate, mai ales în 
cazul fioretistelor noastre.

★
Cele zece zile de întrecere ale 

campionatului mondial ver con
stitui un adevărat „maraton" 
pentru scrimeri. Mult rîvnitele 
titluri de campioni mondiali vor 
fi cucerite de cei mai bine pre
gătiți din toate punctele de ve
dere și am 
pe sportivii 
iașii acestei

indicațn

trebnie să 
psihologice

I

âorî să-i vedem și 
noștri printre frun- 
mari competiții !

ELENA DOBINCĂ

Indiscutabil că Lahti-1966 a 
constituit un nou pas înainte 
al trăgătorilor români la ta
lere, o afirmar e puternică pe 
plan internațional.

După frumoasa perfor
mantă obținută de echipa de 
skeet, a fost riadul trăgăto
rilor de talere olimpice să 
confirme așteptările și, după o 
Juptă îndirjită cu cei mai re- 
numiți trăgători ai Suropei —, 
«ă obțină un rezultat pe mă
sura valorii lor : locul II. Și 
trebuie să spunem că, pînă 
la ultimul foc al probei pe 
echipe nu s-a putut c .moaște 
ciștigătorul, «io'Jă formații 
(Italia și România) fiind tot 
atît de aproape de victorie. 
Menționez că puternica echipă 
a Uniunii Sovietice, care a 
abandonat după 150 de talere 
din cauza îmbolnăvirii unuia 
dintre trăgători, nu putea să 
ocupe decît locul IV în cla
samentul general, chiar dacă 
trăgătorul abandonat — Kula
kov — ar fi tras 200 din 200. 
Grăitor este și faptul că în
tre primii 10 trăgători din Eu
ropa sînt situați trei români, 
tn timp ce nici una dintre 
marile echipe (Italia, U.R£S.. 
R.D.G., Franța) nu a avut de
cît unul sau doi reprezentanți, 
în ceea ce privește omegeni- 
tatea trăgătorilor noștri, re
zultatele de mai Jos o subli
niază din plin. Echipe : Du
mitrescu 192/200 ; Enache 191/ 
200; Florescu 189 200; Po
povici 187/200 : individual: 
Dumitrescu 286 300 : Enache 
284/300 ; Florescu 284 300 ; Po- 
Dovici 278/300.

Dintre cei 120 de partici
pant! (din care 18 italieni, 10 
suedezi, 8 francezi, 7 sovietici, 
6 germani), trăgătorii români 
au lăsat în uinia lor multe 
nume sonore, campioni olim
pici, mondiali și europeni 
(Mattarelli, Rossini, Sealzone, 
Canonico-Italia, Senicev, Zi- 
menko-U.R.S.S.).

Personal, regret că nu 
mi-am putut valorifica șansa 
de a cuceri campionatul euro
pean. Deși timp de două zile 
am condus în clasamentul in
dividual. a trebuit să mă mul
țumesc cu un loc IV, după ce 
am fost nevoit să disput un 
baraj cu Karison (Suedia) și 
Alipov (U.R.S.S.). Oboseala 
și-a spus cuvîntul mai ales 
că, trăgînd ultimul în con
curs, am depus un efort foarte 
mare pentru a obține 25 din 
25 în ultima manșă, cifră eu

care am intrai apoi 
mai după 10 minute — in 
baraj. Rezultatul final la in
dividual arată astfel: 1. Pre
vost (Franța) 289, 2. Basagni 
(Italia) 287, 3. Karison (Sue
dia) 286 CM baraj), 4. Dumi
trescu (România; 286 (23 ba
raj), 5. Alipov (U.R.S.S.) 286 
(22 baraj), 6. Nikandrov 
(VJLS.S.) 285, 7. Rehder
(R.D.G.) 285, 8. Enache (Româ
nia) 284, 9. Fl ores cil (Româ
nia) 284, 10. Mattarelli (Ita
lia) 284, ...28. Popovici (Româ
nia) 278.

Colegii mei de 
Enache. FloreScu și 
au tras foarte bine ; 
în special, a făcut 
deosebită la aceste
nate, ca și Popovici, care a 
obținut cel mai bun rezultat 
al sau atît la proba pe echipe 
(187/200), cit și 
(278300).

Este foarte 
echipa noastră
meritoriu la Lahti, dar părerea 
mea 
cum 
mai

nu-

echipă 
Popovici 
Florescu, 
o figură 
campio-

la individual

adevărat că 
s-a comportat

este că există — după 
se spune — loc pentru 
bine. învățăminte am

tras și noi de 2a această com
petiție și credem că vor trage 
și alții, pentru ca la campio
natele mondiale de la Wies
baden să putem da — prin
tr-un. efort comun — un ran
dament și mai mare. Pentru 
că acolo lupta va fi mai grea, 
adversarii mai tari și mai 
multi, iar rezultatele de la 
Lahti ne obligă la O compor
tare superioară. Echipa noas
tră este conștientă de acesț 
lucru și va face eforturile ne
cesare. Bucuria noastră, & 
trăgătorilor, a fost mare la 
Lahti, deoarece ne gândeam 
că în 1958 la campionatele 
mondiale de la Moscova ace
iași trăgători care formează 
echipa de azi la talere olim
pice se urcau pe podium pe 
locul trei la proba de sheet. 
La Lahtî, tot împreună, am 
mai urcat o treaptă a podiu
mului. Mai rămâne una. cea 
mai grea de cucerit dar nu 
imposibilă. Și cum talerul este 
și el rotund—

ION DUMITRESCU
maestru emerit al sportului

Probleme ale sportului de performanță
din regiunea

(Urmare din pag. 1)
Oare, în regiunea Hunedoara, se ține 

seama de acești factori care determină 
performanța ?
VOLUMUL ȘI INTENSITATEA AN

TREN AMENTU LUI — SUB NIVELUL 
CERINȚELOR

Majoritatea sportivilor hunedoreni, 
chiar și cei fruntași, EFECTUEAZĂ 
SĂPTĂMÎNAL MAXIMUM TREI AN
TRENAMENTE, dar și acestea avînd 
un volum mic. Astfel, la antrenamentele 
urmărite, luptătorul Marin Tolea — se
lecționat în lotul republican de tineret — 
a lucrat 131 de minute, din care doar 
69 de minute de lucru efectiv ! Antrena
mentul săritoarei în înălțime Elena Biro, 
maestră a sportului, a avut o durată 
totală de 90 de minute, din care 81 DE 
MINUTE DE ODIHNĂ SI MUMAI... 
9 MINUTE DE LUCRU EFECTIV ! In 
unele cazuri, grupe de sportivi sau chiar 
echipe întregi au făcut antrenamente 
prea reduse ca volum. Astfel, boxerii de 
la Lupeni au lucrat doar 90 de minute 
la un antrenament, grupa de sprinteri de 
la Jiul Petrila 55 de minute, iar 38 de 
rugbiști de la I.M.P. și Știința Petroșeni 

jfcu lucrat 80 de minute avînd la dispo- 
Pțît numai... 2 mingi Și s-ar putea da 
încă alte multe exemple.

Este timpul ca antrenorii Ion Ciofîcă 
(atletism — Petrila), Nicolae Barbu (box 
— Lupeni) și ceilalți în cauză, să-și re
vizuiască metodele de antrenament.

TOT CE DUCE LA CREȘTEREA PER
FORMANȚELOR MERITĂ 

ATENȚIE !
Conținutul antrenamentelor poate fi 

serios îmbunătățit față de stadiul actual. 
E necesara însă o mai mare preocupare. 
Pregătirea trebuie orientată și în direcția 
altor factori ai antrenamentului, în pre
zent echipele de jocuri sportive din 
regiune neocupîndu-se decît de pregăti
rea tehnică ! Trebuie să se realizeze mai 
mult în pregătirea de forță a luptători
lor și a halterofililor de la Lupeni sau a 
hanbalistelor de la S.S.E, Petroșeni. De 
asemenea, se impune o colaborare 
eficientă între antrenor și medic. Un sin
gur control medical pe an (dacă se face 
și acesta !), cu ocazia vizării carnetelor 
de legitimare, este mult prea puțin și 
nu înseamnă că s-a realizat o colaborare 
între antrenor și medic !
MAI MULTĂ PREOCUPARE PENTRU 

BAZA MATERIALA 1

mai

Stadionul sau sala de antrenament, 
materialele și echipamentul favorizează 
pregătirea sportivilor, le stimulează plă
cerea antrenamentului, concură la îmbu
nătățirea rezultatelor. în regiune există 
o serie de baze moderne bine utilate și 
îngrijite : sala de sport sau terenurile de 
tenis de la Hunedoara, baza nautică de 
la Teliuc etc.

Nu același lucru se poate spune însă 
despre pistele de atletism de la Petro- 
șeni și Orăștie, despre terenul de fotbal

de la Petrila, sau despre cel de handbal 
de la Petroșeni. Aceste baze sînt neîn
treținute, neutilate și nu sînt atrăgătoa
re nici pentru sportivi și nici pentru 
spectatori. Iar situația stadionului din 
Deva este de-a dreptul deplorabilă, lu
cru cu atît mai trist cu cît se petrece 
sub ochii activiștilor de la Consiliul regio
nal UCFS și de la Clubul sportiv orășe
nesc, ale căror sedii se află în imediata 
apropiere a stadionului.

în ceea ce-i privește pe metodiștii 
consiliului regional, în loc să se afle 
mai mult pe teren, controiînd și îndru- 
mînd munca secțiilor, ei pot fi găsiți 
aproape zilnic în birou, rezolvînd diverse 
probleme ale comisiilor pe ramură dc 
sport. De aici, și o slabă angrenare a 
activului voluntar.

Am spicuit doar cîteva probleme din 
noianul celor care își cer o grabnica re
zolvare. E tîndul activiștilor, organelor și 
organizațiilor UCFS din regiunea Hune
doara, al antrenorilor și al sportivilor 
să-și spună cuvîntul. Trebuie luate de 
urgență toate măsurile pentru ca lucru
rile să meargă mai bine decît în prezent, 
căci pînă la Jocurile Olimpice mai sînt 
doar doi ani și timpul nu așteaptă 
Cîți sportivi din regiunea Hunedoara vor 
fi chemați în loturile olimpice ale țării 
noastre ?

Prea multe 
„speranțe“pierdute 
la Ș.S.E. Sibiu!

Mai întîi, cîteva date asupra activității Școlii spor
tive de elevi din Sibiu în perioada anilor 1960—1965. 
Din cele 4 licee, 20 de școli generale și 9 școli pro
fesionale au venit să se inițieze și să se instruiască 
în secțiile de atletism, gimnastică, natație (săriluri și 
înot), volei, handbal și fotbal (ultima a fost înfiin
țată în anul școlar 1963—1964) cîteva mii de elevi. 
Conform statisticii întocmite de conducerea Ș.S.E. 
(director prof. Vasile Lăzăraț), 84 dintre ei (3 atleți, 
5 baschetbaliști, 15 gimnaști, 26 de handbaliști, 13 
înotători, 3 săritori și 19 voleibaliști), au îndeplinit 
normele de clasificare pentru categoriile a Il-a și a 
ni-a, iar la terminarea școlii sau chiar mai înainte au 
fost transferați la diferite echipe divizionare (33 la 
C.S.M. și Voința Sibiu, precum și la cluburi și asociații 
sportive din alte orașe, iar ceilalți 51 urmează cursu
rile învătămiBtului superior și evoluează, deci, în for
mațiile respective). Rezultate deosebit de frumoase au 
obținut secțiile de volei (antrenori Gh. Bodescu și 
Vlad Gașa), natație-sărituri (antrenor Norbert Hatzak) 
și handbal (antrenori Ion Schuster și Carol Martini 
care au dat reprezentativelor de juniori șl chiar de 
seniori ale țării elemente valoroase, ale căror pers
pective au fost realizate întrutotul sau sînt pe cale 
de a fi împlinite.

Aceștia sînt doar 84. Ce s-a petrecut însă cu miile 
de copii si juniori care au trecut de-a lungul anilor 
prin miinile antrenorilor de la Ș.S.E. Sibiu? Unii, » 
urma selecției repetate (acesta este un element pozitiv 
în activitatea secțiilor școlii din Sibiu) au fost îndru
mați spre discipline sportive care nu solicită caBtăti 
fizice și de îndeminare deosebite, iar alții s-au retras 
pe parcurs (fie că nu au putut face față efortalui 
impus de o activitate intensă șt la școală și la antre
namente, fie că au fost opriți de părinți, fie că — 
pur și simplu — au fost atrași spre alte activități). 
Tinînd seama chiar și de această triere, tot rttnin 
inadmisibil de multe .speranțe* pierdute, pentru că 
doar 84 de clasificați reprezintă un număr nesatisfă- 
cător, ca să nu mai vorbim că dintre aceștia doar unii 
voleibaliști, săritori și handbaliști au răzbit spre cul
mile performantei sportive.

Conducerea școlii și profesorii afirmă că multi ju
niori s-au .pierdut* în momentul terminării școlii și 
plecării la facultăți sau în secțiile cluburilor și ale 
asociațiilor sportive. Este adevărat. Dar, de ce s-au 
pierdut? Pentru că nu li s-a acordat atenție? Sau nu 
cumva pentru că NU AU AVUT O VALOARE REALĂ 
SI NU AU CORESPUNS DIN PUNCT DE VEDERE 
TEHNIC ȘI FIZIC CERINȚELOR UNOR SECȚII FRUN
TAȘE și, ca urmare, au fost îndrumați spre echipe 
din campionatele regionale, raionale și orășenești? Noi 
considerăm că tocmai lipsa de valoare, de perspec
tive, este adevăratul motiv al .rebuturilor* la Școala 
sportivă de elevi din Sibiu, iar cauzele trebuie cău
tate în primul rind în calitatea slabă a pregătirii. 
Aceste rezultate trebuie legate de mijloacele folosite 
la antrenamente, de volumul și intensitatea lecțiilor. . 
Și, în acest sens, considerăm că ar fi deosebit de util 
un schimb de experiență, un contact mai strîns între 
antrenorii secțiilor codașe și cei ai secțiilor cu rezul
tate bune de care am amintit mai sus. Desigur, nu 
trebuie omis nici ajutorul pe care-1 poate da condu
cerea școlii printr-un control riguros al calității lec
țiilor de antrenament, astfel ca la ȘS.E. Sibiu „spe
ranțele* pierdute să fie cît mai puține.

D. STĂNCULESCU <



In parcul de distracții Herăstrău... Corespondenții ne scriu despre

• Caruselul cu avioane, roata mare și covorul fermecat!

• Un nou punct de atracție : cielodromul • Tn perspectivă

• O sugestie...și un motodrom !

Dimineață însorită de vară. Parcul 
de odihnă și cultură Herăstrău este 
plin de tinerețe și voioșie. „Grosul" 
vizitatorilor — pionieri și școlari. Se 
vede că a venit vacanța, li întîlnești pe 
alei, povestindu-și ultimele întîmplări 
din școală, pe malul lacului, în pos
tură de... pescari amatori, pasiune mai 
nouă, sau la debarcader, în așteptarea 
șalupei care să-i treacă dincolo, în 
parcul de distracții. Urcăm și noi în 
șalupă, cu un grup de copii. Intrăm 
în vorbă cu Cornel Țabrea, dintr-a 
treia, de la Școala generală nr. 17.

■— Cornele, ce te atrage mai mult 
în parcul de distracții ?

— Mai mult... Păi... toate! Si călu-

distractive, cum ar fi nava cosmică, 
drezinele pe o roată circulară, labirintul 
metalic, cabanele liliputane săpate în 

Iar în
moto-

arbori, taberele cu... indieni, 
perspectivă mai îndepărtată, un 
drom.

Prin urmare, bucurați-vă 
Parcul de distracții de la Herăstrău își 
sporește necontenit surprizele 1

Suitei de aspecte pozitive amintite 
aici trebuie să-i adăugăm altele care, 
din păcate, dovedesc lipsă de inițiati
vă. Iată despre ce este vorba.

In cuprinsul parcului se află, așa cum 
semnalam, și o serie de amenajări spor
tive, terenuri de baschet,

copiii 1

întrecerile copiilor și juniorilor

La desect orul de... leagăne și balansoare — animat ie specifică zilelor
Foto : V. Bageacvacanța...

șeii, și toboganul, și covorul ferme
cat... A, dar să nu uit! Am aflat că 
s-a construit un ciclodrom. Abia aștept 
să-l văd !

Dialogul, poate, ar fi continuat, dar 
șalupa traversează lacul în 2—3 mi
nute, așa că...

Parcul de distracții al Herăstrăului 
ne întînipină cu o salbă de amenajări 
sportive — terenuri de volei și baschet, 
de tenis, arene pentru popice. Abia 
după aceea ajungem pe... teritoriul dis
tracțiilor propriu-zîse: caruselul cu a- 
vioane și călușeii, roata mare și covo
rul fermecat, toboganele.

Cornel, micul nostru prieten ocazio
nal, a dispărut. 11 vom reîntîlni la ci
clodrom, unde ne-am . îndreptat și noi în 
cele din urmă. Acolo copiii — fără 
prea multe preparative — trec la con
ducerea mașinilor eu pedale, a tricicle
telor, sub privirile îr.cîntate ale părin
ților, ale însoțitorilor. Ca 
nou, cielodromul a cam... 
atenția majorității copiilor, 
celor trecuți de 5 ani...

O caracteristică a parcului de 
tracții din Herăstrău: amenajările 
încadrate cu mult gust, în spații 
verdeață și zone florale multicolore. 
Incit nu-ți mai vine să pleci! Numărul 
vizitatorilor este, deocamdată, necon
cludent. Dar vacanța abia a început. 
Pînă. în septembrie...

înainte de a părăsi parcul, am avut 
<* scurtă discuție cu ing. Ion Horvat, 
directorul Parcului de cultură și o- 
dihnă. Astfel am aflat că în proiect se 
afla amenajarea a încă unui ciclodrom, 
în „parcul vechi" (lingă Teatrul de 
păpuși), cu 40 de piese — triciclete și 
mașini eu pedale. De asemenea, con
struirea instalațiilor pentru alte jocuri

tot ce este 
monopolizat 
Chiar și a

dis- 
sînt 

de

tenis și fotbal, arene pentru practicarea 
popicelor. închiriate la preturi derizorii 
unor asociații sau cluburi sportive 
(M.I.U., S.F.O.B., Metalul „23 August14, 
etc), aceste terenuri nu sint folosite 
cu întreaga lor capacitate; ci, cel 'mult, 
,3—4 ore pe zi, de obicei după-atniezile 
Diminețile, în schimb, așa cum am avut 
prilejul să ne convingem, ele stau cu... 
lacătele puse. Ne întrebăm (și, desi
gur, nti sîntent singurii) : de ce nu se 
organizează aici, sub îndrumarea aso
ciațiilor și a cluburilor respective, cen
tre de inițiere? Copiii ar participa cu 
dragă inimă la acțiuni sportive orga
nizate, ar învăța un sport sau altul. 
Inițiativa aceasta o dată transpusă in 
viață, s-ar realiza două lucruri: ar fi 
scutite aleile parcului de a mai servi 
drept loe de miută (de unde destule 
necazuri pentru administrația parcului) 
și s-ar face totodată și o treabă foarte 
utilă. Este o sugestie...

TIBERIU STAMA

SPORTUL POPULAR
Peg. a 4-a Nr. 5007

• 19 echipe de fete și 15 de băieți, a căror vîrstă 
fiu a depășit 14 ani, s-au întrecut timp de 3 zile la 
Brașov, în cadrul tradiționalei competiții baschetbalistice 
dotate cu „Cupa Carpați". întrecerile, bine organizate de 
Ș.>.E. Brașov, au fost deosebit de interesante și au pri
lejuit afirmarea a numeroase elemente cu reale pers
pective. Dintre acestea amintim de T. Radulescu, F. Bttj- 
duvean, S. Munteanu (Ș.S.E. nr. 1 București), E.' Ijaki, 
E. I lie, C. Pavel (Ș.S.E. 1 Brașov). Ș. Saco, E. Sacaci 
(Mureșul Tg. Mureș), S. Arimie (S.S.E. Sibiu), C. Rulai 
(S.S.E. Satu Mare), 5/ Bunu, N. Jianu (Ș.S.E. Con
stanta), b. Suciră. V. l idican (Liceul nr. 4 Oradea), 
/. Kttos (>.>.!. Oradea) la fete și -de Al. Vi di can, C. 
Chiropedi, G. Lulâ, P. Uelencu (selecționata Constanța), 
C. Georgescu (>.S.E. Pitești), P. Georgescu, 1. Șerb, 
M. Hersinir (Ș.S.E. nr. 1 București), S. Ralescu, A. 
Câhn (S.S.E. nr. 2 București), T. Bighîca, Gh. Lorincz 
(S.S.E'. Tg; - Gh. Ko-iu, T. Buina (S.S.E. Brașov), 
P. bar.- (SJS î Rm. \ ileea) la băieți. în întrecerea fe
telor, * ‘ t revenit echipei S.S.E. NR. 1 BUCUREȘTI

urmată de: 2. S.S.E. I Brașov (prof. 
hiena iireșul Tg. Mureș (prof. /. Soos); 4.

E. ''atu Mare : 6. Liceul nr .4 Oradea 
Oradea ; 9. Liceul nr. 2 

La băieți au învins 
ORAȘULUI 

arman de formațiile :

8. S.S.E. 
ml nr. 1 Cluj.

ai SELECȚIONATEI
C< >N.-1A NȚ A (profj Al.. £otoș),

2. S.S.E. nr. 1 București (prof. Stelian Gheorghiu); 3. 
S.S.E. nr. 2 București (prof. V. Mironescu) ; 4. Liceul 
nr. 2 Tg. Mureș ; 5. S.S.E. Tg. Mureș ; 6. S.S.E. Pitești; 
7. Liceul nr. 2 Cîmpina ; 8. S.S.E. Rm. Vilcea ; 9. S.S.E. 
Mediaș; 10. S.S E. Piatra Neamț. în întîlnirile pentru 
locurile 1—2 s-au înregistrat următoarele rezultate: la 
fete : S.S.E. nr. 1 București — S.S.E. 1 Brașov 38—35, 
la băieți: selecționata Constanta—S.S.E. nr. 1 București 
53—45. (P. DUMITRESCU — coresp.).

• Campionatul de juniori al orașului București s-a 
bucurat de o participare numeroasă. în mod deosebit 
se cuvine a fi subliniată preocuparea pentru pregătirea 
schimbului de mîine ia secțiile cluburilor și asociațiilor 
Tînărul dinamovist, Progresul, Voința și Academia Mi
litară ale căror echipe ocupă locuri fruntașe. De remar
cat că formația Clubului sportiv școlar (prof. Emil 
Manea), cîștigătoare în seria fetelor, este alcătuită exclusiv 
din eleve ale Liceului nr. 36 din Drumul Sării. Bine pregă
tite și dotate cu talie înaltă elevele din Drumul Sării au 
arătat perspective deosebite. Clasamente : juniori (seria 
calificațorie pentru turneul final al campionatului repu
blican): 1. TIN ARUL DINAMOVIST; 2. Liceul nr. 35;

nr. 1 ; 5. Steaua ; 6. Rapid ; 7. 
juniori categoria I:

2. Voința; 3. S.S.E.
.«

II; 7. Olimpia M. I.; 8. I.C.F.; 
l „VASlLE Al ECSANDRI" ; 2.
nr. 3 „Gh. Șincai" ; 4. Clubul
Palatul pionierilor: 6. S.S.E. nr. I 

junioare (o singură serie) : I. CLUBUL 
nr. 2 ; 
7. Ști-

7.’ 
I. ‘ S.S.E. 
nr. 1 ; 4. 

: 5. Academia Militară ;

3. S.S.E. nr. 2 ; 4. S.S.E. 
Clubul sportiv școlar;
NR. 3 „GH. ȘINCAI41;
S.S.E. nr. 2 „Dimitrie Can tem ir4
6. Tînărul dinamovist 
copii • 1. S.S.E. NR.
S.S.E. nr. 2 ; 3. S.S.E. 
sportiv școlar II: 5. 
echipa a I l-a ;
SPORTIV ȘCOLAR; 2. Liceul nr. 35; 3. S.S.E
4. Progresul: 5. S.S.E. nr. 1; 6. ; Consluctorul 
inta. (CR. PQPESCU ■—coresp.).

Educația sportivilor
în discuția

La Constanța, din inițiativa Con
siliului regional al UCFS Dobro- 
gea. a avut Ioc o consfătuire pri
vind metodica muncii educative cu 
sportivii. Ia care au participat cadre 
de specialitate, antrenori, profesori, 
de educație fizică, activiști sportivi 
din regiunea Dobrogea și din ora
șul București.

Prin interesantele referate expuse 
de prof. Ion Tacaci (.Rolul antreno
rului în pregătirea si antrenamentul 
sportivului"), prof. P. Comăniță („Un 
bun antrenor dezvoltă calitățile 
sportivilor săi"), prin discuțiile par- 
ticipanților și -prin concluziile trase 
de conf. universitar M. Epuran, con
sfătuirea a adus o serioasă contribu
ție Ia dezbaterea și rezolvarea unor 
probleme pe cit de importante, pe 
atit de actuale in sportul dobro
gean.

MUNCA DE EDUCAȚIE SE FACE 
ȘI LA ANTRENAMENT

Instruirea propriu-zisă, (antrena
mentul cu sportivii) trebuie îmbinată 
în mod armonios cu munca educa- 

E. Răducanu 
mai exigent 
jucători în 
dacă s-ar fi

tivă. Dacă antrenorul 
de la Farul ar fi fost 
și mai energic cu unii 
ședințele de pregătire, 
apropiat mai mult de unii baschet-
baliști ca Drăgătoiu și Burcea (de 
altfel, talentați) aceștia nu ar fi a- 
lunecat pe o pantă greșită și nu ar 
îi fost suspendați de club. Instruc
torul voluntar St. Hadarian, care 
se ocupă de pregătirea campioanei 
regionale Ia fotbal (Stuful Tulcea), 
a arătat rit de mult înseamnă a- 
propierea sufletească dintre antre
nor și jucători. Felul în care acesta 
discută cu sportivii la antrenamente 
contează extrem de mult. .Pentru 
repetate abateri, jucătorul Ștroe a 
fost scos din lotul echipei pe. 3 luni. 
Revizuindu-și 
început să se 
antrenamente.
i-am vorbit ca 
acum Stroe a
Același antrenor a arătat că multe 
din antrenamente sînt precedate de 
lecturi educative, de studierea u- 
nor materiale de specialitate. Prof. 
Emilia Nicodim, antrenoarea echi
pei masculine de handbal a Institu
tului pedagogic, a relevat discipli
na jucătorilor, modul principal în 
care se discută și conștiinciozitatea 
cu care, la rîndul lor, sportivii se 
pregătesc la antrenamente. „Cine nu 
vine regulat la antrenamente se ex-

aatitudinea, el 
pregătească serios Ia 
Nf-am apropiat de el, 
unui copil al meu 
devenit un alt om“.

și

antrenorilor
elude automat din echipă" — spu
nea prol. Emilia Nicodim. Procedeul 
îl considerăm eficient (dacă absen
țele nu sini justificate) și el trebuie 
extins și în alte echipe.

Din discuțiile purtate am desprins 
și alte citeva probleme importante. 
De obicei. în ședințele de analiză 
ale secțiilor. înainte sau după an
trenamente. se discută probleme le
gate de meciul care a fost și de 
cel care urmează. De multe ori, în 
aceste discuții cauzele înfrînqerii 
sînt puse exclusiv pe seama arbi
trajului, fără să se arate în primul 
rînd greșelile comise de echipă, fără 
să se amintească de comportarea u- 
nor 
suri 
tete

jncători înaintea meciului, lip- 
care constituie de fapt adevăra- 
cauze ale eșecului.

FAMILIE ȘCOALĂ ECHIPĂ

Despre acest ciclu complex care 
cuprinde munca educativă din fa
milie, școală, și echipă au vorbit 
mai mulți participanți la consfătui
re. Tov. C. Beșleagă — delegatul 
Comitetului reqional U.T.C. — a ară
tat că unui antrenor nu trebuie să-i 
fie indiferent dacă sportivul pe ca- 
re-1 pregătește este slab la învăță
tură sau duce o viată necorespun
zătoare. Antrenorul este cel căruia 
îi revine sarcina să tină legătură 
cu familia, cu școala, pentru a ști 
să-și îndrume elevul pe calea cea 
mai bună. ,Un educator priceput — 
cum spunea prof. P. Comăniță — 
va ști întotdeauna cum își petrece 
sportivul timpul liber, dacă face a- 
cest lucru în mod rational sau nu*.

Unii fotbaliști ca Ologu, Zamfir, 
Pleșa și alții de Ia Farul cred că cu- 
treierînd restaurantele și depășind 
uneori limitele vieții sportive își 
petrec în mod corespunzător timpul 
liber. Oare nu este aici nevoie de 
intervenția promptă și exigentă a 
antrenorului ?

Continuînd dezbaterea acestei 
teme, cîțiva vorbitori au arătat cum 
pot fi folosite deplasările echipelor 
în țară, cu prilejul diferitelor com
petiții. Cu aceste ocazii antrenorul 
poate să contribuie Ia educația spor
tivilor, organizînd vizite la locuri 
istorice, muzee, expoziții, să dez
volte neîncetat dragostea pentru 
patria socialistă, să-i ajute pe spor
tivi să-și sporească cunoștințele.

Sportivi fruntași in mijlocul tineretului din Baia Mare
în

Baia 
între 
grup
Ionescu (maestră a sportului la gim
nastică), Ion Corneanu (antrenor 
emerit la lupte) și Francisc Zavoda 
(maestru al sportului la fotbal).

A fost un reușit „dialog" între 
cele două generații de sportivi, un 
prilej admirabil de largă populari
zare a gimnasticii, luptelor și fotba
lului, o invitație la o muncă temei
nică pentru ridicarea măiestriei

sala clubului „Flacăra" din 
Mare a avut loc o întîlnire 
tineretul din Baia Mare și. un 
de sportivi fruntași: Anastasia

sportive în orașul Baia. Mare. Maes- 
tra sportului Anastasia Ionescu și-a 
depănat amintirile, readucînd ca pe 
un ecran frumoasele succese obți
nute de gimnastele noastre în mari
le confruntări internaționale. Cu 
deosebită căldură și convingere a 
vorbit antrenorul emerit Ion Cor- 
neanu despre lupte — sportul cel 
mai îndrăgit în orașul nostru — 
care a dat mulți luptători de va
loare.

Majoritatea celor prezenți în sală 
îl cunoșteau pe Feri Zavoda. A fost 
primit ca unul de-al... casei și nu

întîmplător prima întrebare ce i s-a 
pus a fost: Cînd reveniți definitiv 
„acasă", ca antrenor ?

A fost o întîlnire plăcută, inte
resantă, cu momentele emoționante 
din viața sportivilor noștri frun
tași în drumul lor spre treptele 
măiestriei. La sfîrșit, tinerii băimă- 
reni au înmînat oaspeților frumoase 
buchete de flori, solicitîndu-le au
tografe. A urmat o reușită suită de 
demonstrații (box, lupte, scrimă) 
susținută de sportivii maramureșeni.

T. TOHĂTAN-coresp.

dobrogeni
MUNCA EDUCATIVA CU JUNIORII 
ȘI EXEMPLUL PERSONAL AL AN

TRENORULUI

Antrenorul secund al echipei Fa
rul, P. Comăniță, a remarcai cS ju
niorii sînt receptivi, dornici să în
vețe, sâ-și însușească cît mai bine 
cele văzute la sportivii fruntași, că 
ei caută să imite marile figuri din 
; ■ ‘ M„iie din acestesportul mondial. Multe ..... ____ _

ginduri pot ti realizate cu contribu
ția antrenorului. Se j 
chiar de o răspundere deosebită 
antrenorilor care se ocupă de 
niori. De ei depinde în mare măsu
ră nu numai progresul tehnic, cu 
și formarea caracterului elevilor leir? 
dezvoltarea calităților sau a... defec
telor. Activitatea antrenorului tre
buie să țină seama de vîrsta junio
rilor, să se caracterizeze prin multă 
răbdare și perseverență. î n refera
tul prezentat de prof. Ion Tacaci se 
arăta că .Esențialul în reușita mun
cii unui antrenor este exemplul per
sonal. Poate fi antrenorul un bun 
pedagog cînd ei însuși duce o viată 
nesportivă ? Desigur că. nu I Antre
norul nu trebuie să uite nici o cli
pă, că înșiși sportivii pe care-i an
trenează sînt pentru el o excelen
tă... brigadă de control 1*

poate vorbi 
t a 
ju-

EDUCAȚIE ÎN SPIRITUL UNEI 
ÎNALTE CONȘTIINȚE SOCIALISTE

Unii dintre participanții la consfă
tuire au relevat, pe bună dreptate, 
că între organizațiile U.T.C., clubu
rile și asociațiile sportive trebuie să 
existe o strînsă colaborare care să 
contribuie la educarea tinerilor spor
tivi în spiritul unei înalte conștiințe 
socialiste. Delegatul secției de pro
pagandă din Consiliul General aT 
UCFS, tov. C. Sloicu, a subliniat 
că cunoașterea temeinică a politicii 
partidului nostru, a succeselor obți
nute de poporul român sub condu
cerea partidului în toate domeniile 
de activitate, angrenarea sportivilor 
în activitatea obștească trebuie să 
fie mereu în centrul atenției celor 
care se ocupă de educația sportivi
lor. *

În încheierea consfătuirii a luat 
cuvîntul conferențiarul universitar 
Mihai Epuran, care a vorbit despre 
complexitatea muncii educative, des
pre importanța acestei activități, a- 
rătînd că unul din obiectivele prin
cipale îl constituie formarea con
științei sportivului ,prin aceasta în- 
țelegîndu-se atitudinea sa în socie
tate, față de muncă și față de sine 
însuși. Antrenorul trebuie să
noască calitățile și defectele spor
tivilor pe care-i pregătește, să ducă 
o continuă muncă de educație, să 
înțeleagă că răspunde deopotrivă de 
pregătirea și de comportarea morală 
a sportivilor. Firește, munca antre
norului va fi mult ușurată dacă el 
se va bizui și pe aportul elemente
lor fruntașe, disciplinate, exemple 
în muncă și pe terenul de sport.

cti-

ION OCHSENFELD
P.S. Ar fi de dorit ca asemenea 

consfătuiri pe teme educative cu an
trenorii să aibă loc și în alte regiuni 
ale țării.



FOTBAL

DIALOG LA DISTANTA
CĂPITĂNII ECHIPELOR

DESPRE JOCURILE
DE MIINE

Ne aflăm, așadar, în fața penulti
mei etape, hotărîtoare — am putea 
spune •— pentru definitivarea clasa
mentului. în cele 7 orașe gazdă ale 
etapei a XXV-a, jocurile sînt aștep
tate cu interes. In cursul acestei săp- 
tămîni am luat contact cu căpitanii 
celor 14 echipe, cerîndu-le părerea a- 
supra jocurilor ce se vor disputa du
minică. Primul nostru interlocutor, 
CONSTANTIN, căpitanul echipei Steaua.

7— Jucati duminică pe... „San Siro“- 
ul din Craiova ! Vă amintim că nici o 
echipă n-a cîștigat 
Steaua, o victorie 
sară...

-— Mni pot fi și .excepții! Echipa 
noastră și-a găsit cadența, a jucat des
tul de bine în meciul de cupă cu Di
namo București, așa cu nu atem mo- 
tțw să ne comportăm slab. Cunoaștem 

cu care-și apăi ă craîovenii șan- 
^le, mai cu seamă pe teren propriu. 
Dar și noi am dovedit de multe 
că știm

■— t’n
— Va 

ailtat.
— Ce

acolo. Or, pentru 
este absolut nece- Steaua — Știința Craiova (0—0). Fază din meciul disoutat astă !oc~r.ă

La startul etapei a XXV-a
Iată arbitrii și formațiile probabile pentru penultima etapă :

STEAGUL ROȘU — UNIVERSITATEA CLUJ (0—t)
ARBITRI i V. Dumitrescu — București (la centru), Al. Cornel — 

Iași și Ad. Macovei — Bacău (la tușă).
STEAGUL ROȘU i Adamache — Zaharia, Jenei, AI ecu, Naghi j 

(Campo) — Pescaru, Sigheti — Selimesi, Gane (Năftănăilă), Goran, 
Gyorfi.

UNIVERSITATEA : Gaboraș (Moldovan) — Mustățea, Pexa, Anca, 
Cîmpeanu — Neșu, Țegean — Marcu, Ivansuc, Bretan, Szabo.

ȘTIINȚA CRAIOVA — STEAUA (0—0)
ARBITRI : Iosif Ritter — Timișoara (la centru), Șt. Birăescu — 

Timișoara și V. Paladescu — Galați (la tușă).
ȘTIINȚA : Papuc — Mihăilescu, Mincă, Bîtlan, Deliu — Strîmbeanu, ■ 

Ivan — Cîrciumărescu, Sfir'ogea, Eftimie, Stănescu.
STEAUA: Suciu — Petescu, Chiru, D. Nicolae, Sătmăreanu — 

Jenei, D. Popescu — S. Avram, Constantin, FI. Voinea, Raksi.

RAPID — CRIȘUL (1—3)
ARBITRI: Stavra Nicolau (la centru), C. Ridvan !' N. Negoiță 

(la tușă), toți din Constanta.
RAPID: Răducanu — Lupescu, Motroc, G. Dan, Greavu — Dinu, 

Georgescu — Kraus, I. Ionescu, Dumitriu, Codreanu.
CRIȘUL: Casoni — Tăipaș, Solomon, Pojoni, E. Naghi — Vigu, 

Iacob — Harșar.i, Mureșan III, Tomeș, Mureșan II.

DINAMO PITEȘTI — U.T.A. (2—2)
V. Păcureanu (la centru), S. Mîndreș și A. Munich 
din București. - » . *-
Niculescu — I. Popescu, Barbu, I. Stelian, Badea —

Țircovricu, Dobrio — G Radu, Țurcan, Naghi, David.
U.T.A.: — Birău, Bacoș, Mețcas, Igna (Petschovschi III)

—Fierut —‘Partea, Jac, Țirlea, Axente. j

— DINAMO BUCUREȘTI (1—0) i
Pcp — Brașov (la centru), O. Calugherovici i

— Sibiu (la tușă). j
inescu — V. Popescu, Pop, Vornicu, Deleanu ! 
— Matei, Lupulescu, Stoicescu, Incze IV. 
IȘTI: Datcu — Ștefan, Nunweiller III, Nun- 

r - — Grozea, O. Popescu — Pîrcălab, Varga, Frătilă,

să jucăm în deplasare. 
pronostic ?

fi un jcc deschis oricărui

ori

re-

părere are DELIU, căpitanul 
Științei Craiova ?

— Ne-am pregătit cu seriozitate 
pentru acest meci. Constantin spune că 
jocul ta fi deschis oricărui rezultat. 
De, acord 1 Vreau să-i amintesc insă că 
în toqțp&ă am făcut 0—0 eu Steaua 
la București, iar acum avem publicul 
și terenul de partea noastră. De act-ea 
consider că — totuși — prima șansă o 
are. echipa mea.

In continuarea interviului nostru am 
vorbit cu căpitanii echipelor Rapid și 
Crișul. Să-i dăm cuvin tul lui' GEOR
GESCU (Rapid) :

— Emoțiile acestui meci le au ad- 
pe locul 13. în ceea 
vom lupta pentru ca 
Rapid și Petrolul să 
ci. dacă se poate, să 

, apoi, jucăm în Giu-

După cîteva clipe la celălalt capăt 
al firului se aude vocea blondului pi- 
teștean :

■ — Spune-ne cîteva cuvinte despre 
meciul cu U.T A.

— Arădenii si rit în revenire de 
formă. Au cîștigat două meciuri grele 
în campionat, cu Dinamo București și 
cu Petrolul, iar în Cupă au eliminat pe 
Crișul. Și noi sintem însă in formă, 
așa că—

Tot prin telefon i-ara cerut părerea 
și lui TIRLEA :

— După
finală ale C
ridicat Den

RE1ER. La stadionul din Ploieș
după terminarea ultimului antrenam?: 
din această săptămînă 
tualeî campioane ne-a 
noi campionatul nu s-t 
căuta să acumulăm in < 
și, în mod deosebit, să 
titia fără să suferim 
pe teren propriu. Știm 
mi sore ni ne vor soliei 

neroie de
L deși fc

ta a în sfer-

cit au
chipa 
£ă*i r

i
la

ă căpi la giR \îr-
i spus : „Pentru
-d terminat. 1 om
conținuare puncte

î închei' compe-
i rreo infringere
i câ jnicâtorii ti-
TliU SC/ios zntru-
e puncire. Dar e-
oarttf o .7
pentru vsclorte .

o sarcină

ARBITRI : 
tușă), toii 
DINAMO

Floi

CS24.S.

turile de 
un ntoral 
Pitești. Sperăm 
onorabil. Ci

iron,
l de
rrsui

j

au 
la 

hal 
in- 

al

iilor ce

★

bger sorii. Ei , 
*ce ne privește 1 
diferența dintre 
nu se mărească 
se micșoreze. Și, 
Iești...

Ce ne-a spus SOLOMON : „Miercuri, 
la Hunedoara, formația noastră a mers 
ca ceasul, 
o reglăm 
ceasul al 
al 13-lea 
cel cu Rapid. Vom lupta însă din răs
puteri să nu primim goluri și înaintașii 
să n^ mai rateze ocaziile pe we și 
le creează. Consider că este de datoria 
fiecărui jucător în parte să se com
porte foarte bine în fața formației giu- 
leștene. Și, să producem o surpriză !u

Brașovenii, eliminați din „Cupa Ro
mâniei* de Farul, vor căuta să se rea
biliteze în fața propriului lor public 
în meciul de miine 
JGluj. Declarația lui 
țahul stegarilor, este 
tigăm sigur întâlnirea 
deniilor clujenii*.

Auzind cele spuse 
tariul Universității, MARCU, a stat o 
clipă pe gînduri și apoi ne-a spus J 
„Steagul roșu e o echipă „grea*, 
în perspectivă — un meci dificil. Vom 
aborda jocul cu curaj. Și noi mergem 
la victorie !*

— Alo, Piteștii 1 Cu ȚÎRCOVNICU, 
vă rugăm !

Ce păcat că n-am reușit să 
mai din timp 1 Acum, in 
12-lea, ne aflăm pe locul... 
și în fata unui meci-cheie.

meu.
Despre jocul din dealul 

C.S.M.S.—Dinamo Bucurași 
căpitanul echipei ieșene, 
cîteva clipe din timpul rezervat pre
gătirilor pentru examenul de stat ce-1 
începe azi : ..Partida cu Dinamo Bucu
rești este dificilă, mai ales că îi gă
sește pe cei mai multi dintre jucătorii 
noștri în plină sesiune 
Totuși, C.S.M.S. are în 
trarea locului III la care aspiră și ad
versarii noștri. Sînt sigur însă că ne 
vom consolida situația în clasament. 
Și cu asta cred că am spus tot...a

— Deși va suferi modificări, ne 
spune dinamovistul NUNWEILLER III, 
formația noastră va găsi resursele ne
cesare pentru un rezultat bun la lași. 
Din păcate vom apărea pe teren fără 
un om de bază. Popa — bolnav. înlo
cuitorul lui, Ștefan, va căuta să-l 
plinească. Echipa a jucat slab in me
ciul cu Steaua. Nu ne mai putem

jucătorii 
impresia

.1 rlL

și-a

de examene, 
obiectiv pas

su

per-

cu Universitatea 
SIGIIETI, căpi- 
elocventă : „Cis
co formația sta-

cel cu Steaua. 
are loc miine 
din Constanta 
derbi «1
Cele două puncte puse 
fel de prețioase atît e-

pe co- 
poate fi 

.subsolului*

mite asemenea evoluții și 
noștri vor căuta să șteargă 
ultimului joc,

Meciul care 
chelul stadion 
considerat un 
clasamentului, 
în joc sînt la
cliipei, lui TÎLVESCU cît și celei lui 
VOICU. Cine va cîștîga ? Farul sau 
Siderurgistul ?

Tîlvescu: „Nu ne putem permite 
luxul de a pierde măcar un punct 1*

Voîcn: „La Constanța ne vom juca 
ultima carte. Avem nevoie de două 
puncte

Ultimii noștri interlocutori, ploieș
teanul PA.IIONȚU și timișoreanul LE-

® In momentele de cumpănă, chiar și cei mai mari inamici 
ai „betonului" recurg la el ca la o unică soluție salvatoare. Cu 
aceștia insă se petrece o mică dramă : ei n-au... tăria necesară perPru 
a aplica „stricto-senso" legile sistemului și, mai ales, n-au „pie
sele" pentru un astfel de ansamblu în 
să acționeze cu maximum de precizie.

Un argument: PETROLUL. Jo
cul cu Rapid — de la Pitești — 
l-a pierdut, in principal, „pe 
mina betonului".
• Cu fiecare zi de concediu 

medical, „acțiunile" lui Badea 
cresc vertiginos, confirmîndu-se încă o 
scrise ale fotbalului : cel mai bun jucător este cel care... lipsește 
din formație !

© O constatare melancolică : D. Munteanu face parte din altă 
epocă. Evoluția lui pe terenul din Pitești a avut parcă un aer... de
suet.

Florian Voinea (Steaua) renaște din propria-i cenușă. In ul
timele patru jocuri oficiale disputate de echipa sa, a înscris opt 
goluri. „Șapte le datorez lui Constantin și Ralcsi..." (Voinea după 
meciul cu Dinamo București).

care fiecare rotiță trebuie

Dintre zeci
dată una dintre legile ne-

să piardă meciul de miine. Totuși, 14 
cîștigăiori nu putem avea ? Nu >înt 
excluse surprizele și nici întîloirile de 
egalitate. Care vor fi, rezultatele? Le 
veți alia, stimați cititori, duminică 
seara la radio sau la televiziune, iar 
luni dimineața ziarul nostru le va com
pleta cu numeroase amănunte pe care vi 
le vor relata trimișii noștri

CAMPIONATUL EUROPEAN
FEROVIAR

FARUL — SIDERURGISTUL (1—1)
ARB'TLI : L -z- z. (’a centru), Gh. Vâsilescii I și G. Sotir

(la tușă), toți din București. J *4 N- - •.<
FARUL Manclu — Pleșa, Tîlvescu, Costin, Dumbravă — Mano- 

lache, Koszka — Tuf an. Zamfir, lancu, Kallo.
SIDERURGISTUL : Ftorea — Pal, Costache, Voicu, Velea — Ionilă, 

Adam — Brelan, Voinea, Neagu, Stătescu.

PETROLUL — POLITEHNICA TIMIȘOARA (0—0)
ARBITRI : Em. Mar:in (la centru), G. Costică și C. Petrea (la 

tușă), toți din București.
PETROLUL 1 M. Ionescu — Pahonțu, Boc, Florea, Mocanu — 

Iuhas, Dragomir — Moldoveanu, Dridea I, Drăqan, Dridea II.
POLITEHNICA ; P. Popa — Surdan, Petrovici, Mihăilă, Speriosu 

— Grizea, Lereter — R. Lazăr, Regep, Răcelescu, Mițaru.

I
întîlni pe Jiul Petrila. iar cinci zile 
maj tîrziu pe Știința Craiova.

-.ȘI AL ECHIPEI IUGOSLAVE 
SPARTAK SUBOTICA

Spartak Subotica, care ne-a mai 
vizitat țara, va juca cu Progresul

Miercuri 6 iulie se va disputa în 
Capitală partida internațională Ra
pid București — Selecționata fero
viară olandeză, din cadru] sferturilor 
de finală ale campionatului european București (30 iunie) și Farul Constan- 
feroviar de fotbal. Returul va avea 
loc la Haga sau Utrecht.

STEAGUL ROȘU ȘI DINAMO 
PITEȘTI ÎN R. D. GERMANĂ

Steagul roșu și Dinamo Pitești vor 
susține cite trei partide în R.D. Ger
mană. Brașovenii vor juca la 29 iu
nie la Berlin cu Vorwârts, la 3 iulie 
la Cottbus și își vor încheia turneul 
la 6 iulie în compania unui adver
sar încă nedesemnat. Turneul dioamo- 
viștilor din Pitești va începe la 27 
iulie.

DINAMO PITEȘTI ÎN -CUPA 
ORAȘELOR TÎRGURI-

Reprezentanta noastră în competiția 
rezervată orașelor tîrguri va fi Di
namo Pitești. Sperăm că piteștenii 
vor avea o comportare care să le 
onoreze palmaresul.

TURNEUL FORMAȚIEI BULGARE 
BOTEV VRAȚA^

Botev Vrața va susține două par
tide în tara noastră. La 2 iulie va

ta 
fi

(3 iulie), 
desemnat

BILETE

Al treilea adversar 
zilele acestea.

va

a- 
ale

PENTRU MECIUL 
RAPID—CRIȘUL

In dorința de a nu se produce 
glomerări la porțile de intrare
stadionului Giulești, clubul Rapid a 
luat hotărîrca ca. pentru acest meci, 
să nu se pună în vînzare 
ziua jocului. Ele pot fi 
pînă duminică de la casele
ÎN CATEGORIA C NU 

DISPUTA DOUĂ MECIURI
întrucît echipa Unirea Negrești nu 

s-a prezentat la două jocuri, ea a 
Fost scoasa" din Campionatul categoriei 
C, seria Est, astfel că partida sa cu 
Foresta Fălticeni nu se va mai dis
puta. De asemenea. întrucît forma
ția Metalul Copșa Mică (seria Nord) 
a fost suspendată pe o etapă deoare
ce nu s-a mai prezentat la joc în re* 
priza a doua a partidei cu Olimpia 
Oradea, meciul Metalul Copșa Mică— 
Progresul Reghin nu va mai avea 
loc. Foresta Fălticeni $i Progresul 
Reghin cîștigă partidele cu 3—0.

bilete în 
procurate 
obișnuite.
SE VOR

• Radu Nunweiller (VI), extrem de afectat după „Cupa" cu 
Steaua : „Anul 1966 este cel mai neplăcut din viața mea de fotba
list. Am să-l țin minte". Fără comentarii !

® Ion Bălănescu, antrenor federal : „In fotbalul nostru nu e 
atît de greu să pui un diagnostic in privința talentului ci mai ales 
să stabilești forma in care se află, la un moment dat, jucătorul res-

de însemnări
O să fie bere rece sau o simplă...

pectiv" Și aici comentariile ar 
fi în plus !—
• Pentru miine „progresiștii" 

și-au transferat speranțele la 
Piatra Neamț, unde echipa lor... 
iși joacă ultima carte. Ce-o să fie? 
limonada ? 1

® Halagian (Știința București) : „Echipa noastră are două „ma
șini de goluri" in extremele Lucescu și Ciornoavă. împreună cu 
portarul Rămureanu, ele formează „triunghiul de aur" al speran
țelor noastre".

VALENTIN PĂUNESCU

lude mergem?

Simbdla
CICLISM: Velodromul Dinamo, 

de la ora 17: concurs internațional.
ÎNOT: Ștrandul Tineretului, da 

la ora 16,30: concurs dotat cu „Cupa 
Steaua”.

POLO : Bazinul Dinamo, de la ora 
18: București II — Bal’ika Lenin
grad, București I — Bulgaria (tine
ret) în cadrul turneului internațio
nal.

ATLETISM : Centrul „23 August”, 
de la ora 16,30: 
aruncarea greutății 
cu prăjina.

CĂLĂRIE: Baza
Plevnei, de la ora 9,00 și 16,00: în
treceri în cadrul campionatului re
publican de obstacole.

POPICE: Sala Voința, de la ora 
8: proba individuală din cadrul 
campionatelor mondiale; ora 18,30; 
festivitatea de închidere a C.M.

concurs pentru 
fete și săritura

hipică din cat

Duminica
CICLISM : Velodromul Dinamo, 

de la ora 9,30: concurs internațio
nal.

MOTO: Traseul Pantelimon (ca
pătul tramvaiului 13), de la ora 10 i 
concurs internațional dotat cu 
„Cupa Prieteniei".

POLO: Bazinul Dinamo, de la 
ora 18: București II — Bulgaria 
(tineret) și București I — Baltika 
în cadrul turneului internațional.

NATAȚIE: Ștrandul Tineretului, 
de la ora 11 și 16 : etapa I a cam
pionatului republican de sărituri (se
niori, juniori, copii).

CĂLĂRIE : Baza hipică din cal. 
Plevnei. de la ora 9,00 : întreceri în 
cadrul campionatului republican de 
obstacole.

FOTBAL: Stadionul Ciulești, ora 
17,30 : Rapid — Crișul (cat. A) ; sta- 
dionul Politehnica, ora 11 : Știința
— Dinamo Bacău (cat. B) ; stadionul 
Dinamo, ora 11 : Dinamo Victoria
— Flacăra Moreni (cat. B) ; terenul 
„Timpuri noi11, ora 10: Flacăra ro
șie — Marina Mangalia (cat. C).



CĂLĂRIE LA SNAGOV

Alexandru Bozan — învingător
în proba

Vineri, cea de a treia zi a primei 
etape a campionatului de călărie a 
fost rezervată tineretului. In proba 
de juniori au evoluat 30 de tineri 
pînă la 18 ani, parcurgînd un tra
seu de categoria ușoară (înălțime 
1,20 m). Trialul a fost sever. Doar 
6 concurenți au reușit să înregis
treze zero puncte penalizare. Apoi, 
obstacolele au fost ridicate cu 10 
cm în primul baraj și cu încă 10 în 
cel de al doilea. Ultimul „hop" l-au 
trecut 5 călăreți care au fost de
partajați de cronometru. Iată ordinea: 
1. Alexandru Bozan (C.S.M. Sibiu) 
cu Cabana 0 p 18,5 sec; 2. Gheor- 
ghe Moiseanu (Dinamo Buc.) cu Pe- 
trișor 0 p, 18,8 sec; 3. Ștefan Teodo- 
rescu (Știința Buc.) cu Gratis 0 p, 
19,8 sec,- 4. Mircea Ștefănescu (Di
namo Buc.) cu Jac 0 j>, 20,8 sec; 5. 
Marian Filip (Petrolul Ploiești) cu 
Picup 0, p, 21,2 sec. In a doua pro-

juniorilor
bă, disputată în afara campionatului, 
au luat startul tineri cu cai începă
tori. Și de data aceasta cronometru! 
a stabilit clasamentul. De remarcat 
faptul că pe primele locuri sînt ti
neri din cluburile din provincie. Cla
samentul arată astfel : 1. Cornel Cor- 
marenco (C.S.M.S. Iași) cu Motata 0 
p, 47,5 sec,- 2. Petre Gobanu 
(C.S.M.S Iași) cu Lăcătuș 0 p, 51,6 
sec; 3. Dumitru Roșea (C.S.M. Sibiu) 
cu Gândi 0 p, 52,3 sec.

întrecerile continuă azi după a- 
miază de ia ora 15 cu proba de ob
stacole categorie mijlocie, la care 
și-au anunțat participarea, printre 
alții, Gheorgbe Langa, Oscar Recer, 
Virgil Bărbuceanu și Constantin 
Vlad. Duminică, de Ia ora 9, sînt 
programate proba rezervată fetelor 
și categoria semigrea.

V. POMPIUU

SPORTUR! NAU TICS

La capătul unei serii de antrena
mente pe care le-au efectuat în com
pania celor mai buni schifiști ro
mâni canotorii americani care ne vi
zitează tara (membri ai dubuhii 
nautic .Vesper" din Filadelfia și re
prezentanți ai echipei olimpice a 
S.U.A.) au luat startul, miercuri și 
joi după-Mtiază. alături de cîteva 
echipaje din lotul nostru reprezen
tativ intr-un meci amical de canotaj, 

întrecerile de pe lacul Snagov au 
prezentat un deosebit interes prin

ATIET/SM

Olga Damian 12,2—101) m și 25,2—200 m
Publicăm în continuare alte rezul

tate înregistrate la etapa regionala a 
campionatelor republicane.

TIMIȘOARA. Barbari : 206 m : 
Paeepa 22,7; 800 m: I. Damaschin 
2:61,9; 10 km. marș: T. Șerban 51:48.6 
— rec. reg. juniori; femei : 100 m :

PRONOSPORT

L. Negru 12,8; 80 mg; Ec. Franzen 
12,5; lungime: L Ciucă 5,68; 4x100 
m: echipa Liceului nr. 4 52,7 — rec. 
reg. jun. II: suliță: S. Montz 38,16. 
(prof. Em. Greacacu-coresp.).

BRASOV. Fentei: 100 m: 
miau 12,2 — rec. reg.; 200 
mian 25,2, Ec. Vitalios (Tg. 
25,4;

• ROMÂNIA 3* S.U.A. 2
lîzat de echipajul român de schif 4 
fără cîrmaci, ca și cel obținut, în 
aceeași manieră categorică, de cam
pionul nostru Alexandru Aposteanu, 
la simplu. De asemenea, o notă bună 
merită schitul de 2 fără cîrmaci 
(realizatorul celei de a treia victorii) 
ca și echipajul de 8+1 care — deși 
a intîlnit o formație creditată cu 
titlul olimpic — și-a disputat șansele 
aproape de la egal la egal pînă pe 
linia de sosire, dind loc la cea mai 
strînsă și mai spectaculoasă cursă a

2. România I (St. Tudor, Fr. Pap, Gh.’ 
Drilea, T. Mihailov + C. Bunceanu) 
6:45,3, 3. România II 6:50,0. ZIUA A II-A 
(vînt ușor, contra lateral) : schif simplu : 
1. Alexandru Aposteanu (România I) 
7:27,5, 2. F. Larion (România II) 7:50,6,
3. Anthony Johnson (S.U.A.) 7:57,2 ;
schif 8+1 : 1. S.U.A. (S. Cwiklinski, H. 
Foley, G. Heffernan, E. Ferry, J. Abele; 
H. B. Budd, F. Thompson, W. A. Stowe 
+ R. Zimony) 6:03,0, 2. România I (E. 
Tușa, E. Stratan, R. Bațchi, P. Cea- 
pura, I. Husarenco, F. Pap, Gh. Drilea, 
S. Tarasov + C. Bunceanu) 6:04,5, 3. 
România II 6:12,5.

La încheierea meciului, conducătorul 
delegației oaspe, cunoscutul schifist, ex-

La concursul PRONOSPORT de miine 
26 iunie 1966, se atribuie ca premiu ev- 
cepțional 1 AUTOTURISM „FIAT 600“ 
plus suma de 36.500 lei, diferența pînă 
la 75.000 lei, valoarea integrală a pre
miului.

Programul concursului PRONOSPORT 
nr. 26 din 26 iunie a.c. cuprinde cele 
7 întîlniri din etapa a 24-a a categoriei 
A, precum și cele mal atractive partide 
din ultima etapă a categoriei secunde.

Ca jocuri internaționale, figurează in- 
tilnirea dintre selecționatele Portugaliei 
și Uruguayului.

Astăzi este ultima zi, pentru depu
nerea buletinelor la eoncursul PRONO
SPORT de inline 26 iunie a.c.

Vă prezentăm mal jos programul con
cursului PRONOSPORT nr. 27 etapa din 
3 iulie 1966.

Acest concurs cuprinde întilnirea In
ternațională dintre reprezentativele Por
tugaliei și României șl 12 întîlniri din 
cadrul competiției „Cupa de vară” la 
care iau parte echipe din categoriile 
B și C.

I. Portugalia — România ; II. Minerul 
Lupeni — Jiul Petrila ; III. C.F.R. Paș
cani — Ceahlăul P. Neamț ; IV. Flacăra 
Moreni — Metalul Tirgoviste ; V. C.F.R. 
Arad — Vagonul Arad ; VI. C.F.R. Ti
mișoara — C.S.M. Reșița ; VII. Arieșul 
Turda — Ind. sîrmei C. Turzii ; VIII. 
A.S. Aiud — Clujeana ; IX. Textila Bu- 
huși — Locomotiva Iași ; X. Rapid Mi- 
zil — Poiana Cîmpina ; XI. Faianța Si
ghișoara — C.S.M. sibiu ; XII. “ ' '
Făgăraș — Gaz metan ; XIH. 
Hunedoara — A.S. Cugir.

LOTO
Loto din 24 iunie .. .... 
din urnă următoarele nu-

Ol. Da
ni : Da- 

Secuiesc) 
400 m : A. Harea 62,2; 800 m: 

I. Szacacs (Tg. S.) 2:17,7; 80 mg: R. 
Frunte? și M. Lazăr 12,8; lungime : 
E. Scbal 5,66; înălțime: M. Lazăr 
1,45; suliță: EI. Nicolaus 35,80; pen
tatlon: An. Vitalios (Tg. S.) 4123 — 
rec. reg.; bărbați: 100 m: Comșa 11,0; 
400 m; Babin (Mediaș) 50,7; Botond 
50,7 — rec. reg. jun.; 800 m: Sene 
2:02,0; 1500 nr: O. Scheible 3:50,0 —- 
rec. reg.; 110 mg: Carolea 16,0; 206
mg : Bureș 23,3 — rec reg. jun. II ; 
lungime; Ersenie 6,71; disc: V. Sălă- 
gean 54,13; suliță: Wentzel 57,40; 
pentatlon: Vacant (Sibiu) 2704 — rec. 
reg. (C. Gruia-coresp. reg.)

• La Cimpulung Muscel se vor des
fășura miine întrecerile finale ale con
cursului republican pentru copii.

POLO

V.

Chimia 
Metalul

La tragerea 
fost extrase 
mere :

58. 66. 54, .
Premii suplimentare : 41. 60, 44)
Fond de premii : 825 886 lei
Tragerea următoare va avea loc 

neri 1 iulie 1966, în București.

1966 au

7«

vi- '

Rubrică redactată de Administra
ția de Stat Loto-Pronosport.

în apropierea liniei de sosire schiturile de 8 + 1 își dispută „cap la cap" întîietatea.

faptul că vîslașii și ramerii români 
(antrenor: Dumitru Popa) și-au veri
ficat stadiul de pregătire în compa
nia unui 
care fac
.medalii 
a J.O,: 
William
Budd, Hugh Foley, Stanley Cwiklinski 
și Robert Zimonyj (cîrmaci) la 8 + 1. 
Cele 5 .runde" ale acestui meci 
nautic s-au situat, în general, la un 
nivel tehnic ridicat și ne-au adus, 
în pius, satisfacția victoriei cu sco
rul de 3—2.

Pe linia unei frumoase și constante 
comportări se situează succesul rea-

lot de sportivi valoroși, din 
parte nu mai puțin de 6 

de aur" de la ultima ediție 
Edward Ferry la 2 + 1 și 
A. Stowe, Harold Boyce

concursului. Despre el. antrenorul 
american Allen P. Rosenberg spunea 
că: „printr-un plus de antrenament 
și omogenizare acest echipaj ar pu
tea obține rezultate superioare pe 
plan internațional".

Iată rezultatele înregistrate de com
petitori pe cei 2 000 m clasici ai pistei : 
ZIUA I (vînt puternic, ajutător lateral ; 
valuri) : schif 2 f.e. : 1. România I (An
ton Chirlacovschi, Feodor Zaiț) 7:03,9, 
2. România II (R. Bațchi, P. Ceapura) 
7:15,1, 3. S.U.A. (Clem Kopf, Antony 
Johnson) 7:24.7 ; schif 4 f.c. : 1. Româ
nia (Emerie Tușa, Emanuel Stratan, Ilie 
Husarenco, Ștefan Tarasov) 6:28,1, 2.
S.U.A. (Edward Ferry, Stanley Cwik
linski, Gerald Hellernan, Hugh Foley) 
7:48,1 ; schif 4+1 : 1. S.U.A. (John Abele, 
H. Boyce Budd, Fargo Thompson, Wil
liam A. Stowe + Robert Zimonyi) 6:40,6,

Foto: Șt. Cfotloș
campion al S.U.A., dl. JOHN B. KELLY 
jr., a ținut să mulțumească pentru ospi
talitatea românească și să remareg că 
această întrecere a lost foarte utilă pen
tru echipa americană care a intîlnit pe 
lacul Snagov echipaje puternice.

N. MARDAN

Sportivi români
peste hotare

TENISMANII 
ÎN R. D.

CONCUREAZĂ
GERMANĂ

au părăsit

TURNEUL INTERNAȚIONAL DIN CAPITALĂ

După un joc viu disputat, București A-Ducurcști B 5-4

Ieri
Petre
trescu
jucătoarea Iudit Dibar, invitați să ia 
parte la tradiționalul turneu interna
țional de tenis
(R. D. Germană).

Capitala jucător’i
Mărmureanu, Codin Dumi- 
și Sever Mureșan, precum și

de la Zinnowitz

Turneul internațional de polo a 
fost inaugurat ieri cu o partidă ex
trem de echilibrată disputată între 
selecționatele A și B ale Capitalei. 
Desfășurînd un joc viu, agresiv și 
încercînd mai des poarta, echipa se
cundă a condus timp de două re
prize (2—0 și 3—1), fiind egalată de 
abia în cea de a treia. Victoria a 
fost decisă în ultimul minut cînd 
Fleșerin a înscris, realizînd 4—3 pen
tru ,A“, pentru ca la un interval de 
20 de secunde, Zamfirescu să ega
leze, iar cu 9 secunde înainte de flu
ierul final Grințescu să stabilească

scorul final la 5-4 (0-1, 1-2, 2-0,
2-1) pentru prima selecționată. In 
general, jocul a fost plăcut datorită 
combativității jucătorilor și a evolu
ției scorului.

Arbitrul I. Paskin (U.R.S.S.) a con
dus bine. Ap înscris: Fleșeriu (3), 
Grințescu (2) pentru echipa A, res
pectiv Novac (3) și Zamfirescu.

In partida dintre Baltika Leningrad 
și echipa de tineret a Bulgariei, po- 
loiștii sovietici au fost mai tehnici, 
au înotat mai rapid și au cîștigat 
cu 7-2 (1-1, 2-0, 2-0, 2-1). Arbitrul 
K. Rakosi (Ungaria) a condus cu

scăpări. Au marcat : Sokolov (3), 
Generman (2), Strijevski și Buhanov 
pentru Baltika, respectiv Hristev 
(2).

Turneul continuă la bazinul 
r.amo după următorul program 
fiecare zi jocurile încep Ia ora 
AZI: București B — Baltika, Bucu
rești A — Bulgaria (tineret); MÎINE: 
București B — Bulgaria (tineret). 
București A — Baltika.

ECHIPELE DE 
PLEACĂ

VOLEI (TINERET) 
ÎN TURCIA

Di-
(în

18):

Echipele naționale de volei (Ace
ret) ale tării noastre, care se pregă
tesc pentru „europenele* din iulie 
de la Budapesta, pleacă miine dimi
neață în Turcia. Ele vor lua parte 
la competiția internațională „Cupa 
Speranțelor", care se va desfășura 
la Izmir, unde vor întîlni formațiile 
reprezentative de tineret ale Bulga
riei, Greciei, Izraelului și Turciei.

Miine dimineață
TINERI!

Unul din performerii „Cupei", maestrul sportului
O.' Ștefani

A V-A EDIȚIE A „CUPEI PRIETENIEI"
LA MOTOCROS

Miine dimineață, la ora 10, pe traseul de la Pante- 
limon, se va da primul start în competiția internațio
nală de motocros dotată cu .Cupa Prieteniei". Această 
frumoasă întrecere, inițiată de F.R.M. în 1962. a ajuns 
la a V-a ediție. în 1962 prima ediție s-a desfășurat la 
Brașov și Cîmpina. Ea a fost cîștigată de echipa Ro
mâniei (Macarie, Pop, Doviț și Dănescu), iar la indi
vidual de Tr. Macarie (125 cmc), O. Puiu (175), Cr. 
Doviț (250) și E, Seiler (350). începînd cu ediția a 
Il-a nu s-a 
vidual au 
U.R.S.S. —

Puteți deveni muncitori calificați în construcții sau fu industria 
materialelor de construcții urnind GRATUIT cursurile școlilor pro
fesionale din rețeaua MINISTERULUI INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR 
care pregătesc 34 de meserii, pentru șantierele și fabricile ministeru
lui, ca: electrician, Iăcătuș-mecanic, laborant, zugrav-vopsitoT, zidar, 
ceramist, operator prefabricate, instalator ventilații

înscrierile la concursul de admitere se fac pînă 
Iile și întreprinderile ministerului din toată țara.

Concursul de admitere se va desfășura între 4 
urătoarele centre:

• BUCUREȘTI (MILITARI): grupul școlar al 
prefabricate ;

• BUCUREȘTI (MIHAI HR AVU): Grupul școlar 
Construcții;

ș.a.
la 1 iulie, Ia șco-

și 12 iulie în ur-

întreprinderii de

al Trustului nr. 1

mai 
fost
125

alcătuit clasament pe echipe. La indi- 
declarați învingători A. Iakovlev — 
cmc, O. Puiu — 175, M. Dănescu — 

250 și Gh. Ion — 350. în anul 1964, tot Ia Brașov, la 
ediția a III-a .Cupa' s-a disputat numai la clasele 
250 cmc — învingător M. Pop și 350 cmc — învingător 
O. Ștefani, iar în 1965, la București, ediția a IV-a a 
fost dominată de alergătorii sovietici care au cîștigat 
ambele clase prin redutabilul Igor Grigoriev.

Vor reuși alergătorii noștri să se impună miine și 
să-și adjudece victoria ? Sperăm! La clasa 500 cmc 
Jandenberg și Engstrom (Suedia), Rogg și Specht (R.F. 
Germană) vor primi replica sportivilor români Gh. 
Ion, Keresteș, Puiu și Ștefani iar la 250 cmc Kleele 
(R.F. Germană), Klumpp (Austria) și Zivkovic (R.S.F. 
Iugoslavia) vor avea adversari redutabili în Dănescu, 
Doviț și Macarie.

SACELE: Grupul școlar al Trustului nr. 5 Construcții; 
CLUJ : Șantierul Baciu al Trustului nr. 5 Construcții ; 
IAȘI : întreprinderea de construcții montaj;
SIBIU : Grupul școlar al Trustului nr. 5 Construcții; 
URZICENI : Fabrica de cărămizi ;
GALAȚI : Întreprinderea de construcții ICOR ; 
CRAIOVA: întreprinderea nr. 6 Construcții;
DEVA: întreprinderea de materiale de construcții Bircea; 
JIMBOLIA: Școala profesională a fabricii „Ceramica**; 
MEDGIDIA : Fabrica de ciment;
ROMAN: ~
TG. JIU :
TURDA : 
SCĂENI :
BUZĂU:

Se primesc 
oricare din meseriile specificate în listele ce se 
de concurs și întreprinderile M.I.C.

Informații suplimentare se pot primi de la 
terului Industriei Construcțiilor.

Grupul școlar al întreprinderii de prefabricate ; 
Școala profesională a Fabricii de ciment Bîrsești ; 
Grupul școlar at Fabricii de ciment;
Grupul școlar al Fabricii de geamuri; 

Grupul de șantiere al Trustului 
candidați din toate orașele și

1 Construcții, 
regiunile țării 
găsesc la școli,

toate unitățile

pentru 
centre

Minis-



VARIETĂȚI

Un autograf 
pentru albumul dv!

Coe, impetuosul 
al echipei Rapid 

reprezentativei 
de fotbal, este 
în București, la

AUSTRALIENII
Șl... FOTBALUL

Dar și pregătirile noastre

fundaș 
și al 
noastre 
născut
8 septembrie 1941. înăl
țimea lui: 1,83 m. Greu
tatea :■ 81 kilograme. Este 

al Rapidu- 
jucat întîi 
făcut par- 
din prima 

țării.

= un „produs" i 
Ș lui, unde a
= .-Jf1 juniori. A

17 ori
| reprezentativă 
= Este căsătorit.

Nu este o noutate fap
tul . că fotbalul, aproape 
necunoscut pînă acum 
cîțiva ani în Australia, a 
început să se bucure de 
popularitate și pe aceste 

. meleaguri.
Avem o ultimă dovadă 

în acest sens : deși Aus
tralia 
turneul final al campio
natului 
de la 
„microbiști" 
cu tarif redus, 
vioane cu care 
în Anglia, la mondiale. 
Ei vor asista, în primul 
rînd, la meciurile echipei 
reprezentative a R.P.D. 
Coreene, care a eliminat

nu participă la

mondial
Londra, 

au

de fotbal
168 de 

închiriat, 
două a- 
vor veni

Australia în preliminarii. Pele. Impresionați da fai- 
bucură 

, ofi-
Un sondaj a arătat că 

dacă Australia s-ar fi ca
lificat pentru turneul fi
nal, numărul suporteri
lor care ar fi venit în 
Anglia/ s-o încurajeze ar 
fi ' ’

Spectacolele săptămînii
Campionatul mondial de popice: „Și băieții... 

și fetele".
Constantin a înviorat înaintarea echipei Steaua : 

Dulcea pasăre a tinereții".
Pircălab a luat nota 5 în meciul cu Steaua:

Băiat bun... dar cu lipsuri !**

IOSEF1NA GIOSANU

Poșta magazin
GRIGORE COMACIU,

RECICA. — Ați... pierdut : 
Știința Craiova a cîștigat 
seria I a campionatului 
categoriei B, în 196- 
golaveraj. Craio venii

de 
se

avut același număr de punc
te ca și Metalul Tîrgoviște 
— 32 — dar s-au prezen
tat la... decontul final cu 
45 de goluri marcate și 27 

i primite. în timp ce Me- 
Halul Tîrgoviște înscrisese 

44 de goluri și primise 
39. în timpul campiona
tului spui că nu contează 
un gol în plus, dar la 
sfîrșit...

CONSTANTIN CHIRUȚA, 
IAȘI. Singur, recunoașteți 
că ne-ați trimis „un fel 
de epigrame”. Poate că, 
data viitoare, ne veți tri
mite chiar niște epigrame. 
Și acestea, desigur, vor 
apare.

B. NELU, PETROȘENI. 
în urmă cu 15 ani, atleta 
Irina Furnea se număra 
printre bunele noastre a- 
lergătoare în proba de 800 
de metri. Dar, n-a... aler
gat atît de repede ca să 
ajungă 
maestru al sportului.

PETRU UJLAKI,
MUNA BELIU. — Vreți 
să știți pe cîte etape a 
fost suspendat Birău de 
la U.T.A. și faceți urmă
toarea reflecție : „cred că 
are noroc că e pe sfîrșite 
campionatul”. Birău a fost 
suspendat pe două etape. 
Dacă pedeapsa ar fi fost 
mai aspră, fotbalistul . în 
chestiune n-ar fi avut nici 
un fel de... șansă în fap
tul că infracțiunea sa s-a 
produs la sfîrșitul cam
pionatului. Ar fi executat 
pedeapsa, în continuare, 
în campionatul viitor ! Cu 
aceasta am lămurit pro
blema și pentru fotbaliștii 
care au crezut cumva că 

r e mai... avantajos să fii 
nedisciplinat la sfîrșitul 
campionatului decît la în
ceputul lui !

ION UNGUREANU, CO
MUNA BREBU — „Ce se 
întîmplă dacă într-o gru
pă a turneului final al

și la titlul

eampionatului mondial 
fotbal toate meciurile 
termină la egalitate. Cum 
vor fi stabilite primele 
două clasate, care „merg” 
mai departe în sferturi de 
finală Este greu de în
chipuit o astfel de situa
ție. în orice caz, organi
zatorii nu s-au gîndit la 
ea. Altfel, probabil că 
ne-ar fi solicitat și ei un 
răspuns la „Poșta Maga
zin !“ Cum nu este timp 
pentru rejucarea „grupei", 
singura soluție logică este 
tragerea la sorți a < 
două echipe care vor 
în „sferturi".

DUMITRU RICU, 
MUNA TULGHES. — 
tre „întrebările care 
teaptă răspuns", ne-am 
oprit asupra următoare
lor :

Constantin, 
— De ce vă 
„bătrîni” ?

Pavlovici, 
Dar vouă, de 
„tineri” ?

Birău (U.T.A.). Dacă în 
locul lui Moldoveanu juca 
Mariuțan, mai loveai cu 
pumnul ?

GHEORGHE ION, PLO
IEȘTI. — Aveți dreptate. 
Mocanu (și nu Sorin A- 
vram cum s-a crezut în 
primul moment) a trimis 
centrarea din care Iancu 
a înscris golul victoriei în 
meciul cu Uruguay. Să 
dăm... Ploieștiului ce este 
al Ploieștiului !

EUGEN DIRADURIAN, 
CONSTANȚA. — Două a- 
nunțuri pentru „Mica pu
blicitate" :

NAGHI (Dinamo Pitești) 
urează colegului său io- 
nescu (Rapid) cît mai pu- 

„goluri" în activitate.

celor 
juca

CO- 
Din- 

aș-

Raksi, Jenei 
spune lumea

Petescu — 
ce vă spune

ECHIPE î 
o duminică 
la Turda, 
liere.

Puteți 
foarte
Gazde 

Puncte... pe

petrece 
plăcută 
ospita- 
tavă !

ION POȘTAȘU 
Ilustrații : N. CLAUDIU

trecut de 2500.
S-A KNOCKAUTAT... 

SINGUR !
în cursul unui meci de 

box disputat în orașul 
Wash (S.U.A.), greul 
Willie Moore a socotit că 
a venit momentul pentru 
a lichida .socotelile cu 
adversarul său. Acesta a 
eschivat însă svingul ca- 
re-i fusese... adresat, ast
fel că Moore și-a pierdut 
echilibrul și a căzut la 
podea, de unde nu s-a 
putut ridica decît după 
mai mult de 
între timp, arbitrul l-a 
numărat și 1 » 
învins prin K.O. !

STRADA.. PELE

ma de care se I 
acum orășelul lor, 
cialitățîîe din Trez Co
raco au hotărît să dea 
uneia din străzile princi- 

' pale numele de ,'.Edson 
z\rantes do Nascimento 
— Pele“.

20 000 de persoane — 
aproape toată populația 
orașului 
dezvelirea tăbliței 
indica noul nume al stră
zii respective. Pentru 
prima oară, oamenii l-au 
văzut pe Pele cu lacrimi 
în ochi...

Am spus eu ceva?
Cum să nu mă 

ze pregătirile în 
turneului final al 
natului mondial. 
Londra. îmi pare 
eu sînt microbist 
Dacă vrei, pot să-ți spun 
pe nerăsuflate, numele, 
vîrsta, greutatea și ticuri
le nervoase ale jucătorilor, 
tensiunea arterială a an
trenorilor, formulele de a- 
tac și de apărare ale fie
cărei echipe, numele ma
sorilor, medicilor, dentiș
tilor, bucătarilor și frizeri
lor care însoțesc loturile, 
locațiunea biletelor, pro
nosticurile specialiștilor, 
precum și cîte fructe, cît 
lapte, cîte maiouri și cîte 
grame de briantină sînt 
repartizate pe cap de ju
cător.

Dar consider nedrept că 
la toate aceste amănunte 
nu e socotita și febra pre
gătirilor noastre. Că nu e 
puțin lucru.

interese- 
vederea 
Campio- 

de la 
rău! Păi 

vechi.

In primul rînd, fiecare 
dintre noi socotește zilnic 
cit mai avem pînă cînd 
strînși în fața televizoare
lor, vom asista emoționați 
la. lovitura de începere.

Eu unul am ajuns să so
cotesc cele 16 zile, pînă și 
în secunde : 86 400 I

Dar asta nu e nimic, 
față de celelalte pregătiri.

Gîndiți-vă. de exemplu, 
la lupta zecilor de mii de 
microbiști, în vederea luă
rii concediului de vară în
tre 11 și 30 iulie, pentru 
ca să avem maximum de 
timp liber, cînd o începe 
transmisiunile.

Gîndiți-vă și cum ne mai 
documentăm noi la ora 
asta, ca să aflăm în ce 
stațiuni balneo-climaterice. 
cluburile au televizoare cu 
vizibilitate mai bună.

Gîndiți-vă la sutele,
miile de bilete de teatru 
cumpărate soțiilor, cărora 
între 11 și 30 iulie le asi
gurăm vizionări de specia-

la

Dicționar sportiv estival

10 secunde.

l-a declarat

Orășelul Trez Coraco 
ar fi rămas, cu siguran
ță,
Pe
nu

o localitate anonimă 
harta Braziliei, dacă 
s-ar fi născut acolo...

„Mondialele
dc popice

in rime
Echipele noastre 

băieți și fete au cuce
rit titlul suprem 
felu-acesta, fără 

îndoială, 
Ne împlinirăm o dorință 

veche, 
Pentru că-n ierarhia 

mondială 
Fac la popice de acum,..

pereche.
Reprezentantele noas

tre au stabilit și un 
nou record mondial 

Doborîră mii de bețe 
Ajungînd ca, în final, 
Să doboare — ce 

mîndrețe ! — 
Șl... recordul mondial.

Petre Purje .și C. 
Rădulescu au obținut 
titlul de campioni mon
diali la perechi băr
bați

Unul m-a oprit anume 
Ca să-mi spună la ureche: 
Azi perechea lor în lume 
Este... fără de pereche !

Elena Trandafir a a- 
vut o puternică galerie, 
făcută de colegii ei de 
muncă prezenți în sală 

Această caldă-ncurajare 
Avu la Nuți o urmare: 
A ' ...
In

In

au asistat Ia 
care

Iunie, iulie, august : tripleta... verii.
Termometrul: tabela de marcaj a ... tempera

turii.
21.VI : zi-noapte, scor final: 16—8.
Litoral : tribuna... mării.
Ștrand : mare... retrogradată.
Fulgere: instalația de nocturnă a cerului.

TITI GHEORGHIL-VASLUI I

cole, pentru ca să ne asi
gurăm și noi la rîndul 
nostru vizionări liniștite, ca 
nu cumva acțiunile lui 
Pele sau șuturile lui Euse
bio să fie întrerupte de 
mici acțiuni casnice, ca: 
„Vezi dacă ușa e închisă, 
dacă frigiderul e în pri
ză, dacă aragazul e închis, 
dacă ăla mic nu vrea pînă 
afară, sau dacă pisica și-a 
băut laptele"'...

Gîndiți-vă că obținerea 
de relații cu cei mai buni 
tehnicieni dc la „Radio-Pro- 
gres“ a devenit unul din 
succesele de seamă ale po
sesorilor de televizoare, 
care solicită pentru ante- 
pen-ultimele, pen-ultimele 
și ultimele revizuiri ale a- 
paratelor, chiar dacă aces
tea n-au nici un defect, 
nici măcar după plecarea 
tehnicienilor...

Gîndiți-vă la cei fără te
levizoare, care — pentru 
cele 15 transmisiuni se 
programează la 15 prieteni 
diferiți, pentru ca să-i de
ranjeze. planificat.

Și, în sfîrșit, gîndiți-vă și 
voi dragi fotbaliști ai noș
tri, ca măcar peste patru 
ani să ne dați satisfacția 
ca toate aceste, pregătiri să 
le facem și pentru voi.

Că. vorba aia: or fi țipi 
interesanți Germano șz Fa- 
chetti, dar nici lui Pîrcălab 
nu i-ar fi stat rău în ceața 
londoneză.

Dar, lasă, vine el cam
pionatul mondial din 1970. 
Nu mai e mult pînă atunci: 
1.453 de zile, în secunde 
asta face...

Abia aștep..
FRED FIREA

I

De nu m-ar vedea mama...

ION MIHĂICĂ: Expoziție de fotografii 
artistice cu temă sportivă

Organizată sub egida 
Asociației artiștilor foto
grafi (A.A.F.), expoziția 
de fotografii artistice cu 
temă sportivă aparținînd 
fotoreporterului Ion Mi
hăică cunoaște un frumos 
succes de public. Zilnic, 
numeroși iubitori ai spor
tului vin să privească cele 
aproape 100 de expona
te. La plecare, mulți din
tre ei se simt datori 
să-și manifeste în scris, 
în „cartea de însemnări", 
satisfacția pentru 
ti va organizării 
expoziții de acest

Autorul ei este 
me cunoscut în 
sportului. Ion
lucrează de mai bine dc 
15 ani 
grafiei artistice sportive. 
Pentru 
prezintă o etapă de mun- 

pasionată, laborioa-

ini ți a - 
primei 
gen.

un nu- 
lumea 

Mihăică

în domeniul foto-

el expoziția re

Expoziția atrage aten
ția îndeosebi prin inedi
tul ei. Sînt prezentate 
fotografii de o 
concepție artistică («Ar
teziene vii*4, »,Spre lumi-

înaltă

dus-o galeria lor 
galeria... așilor !

După aruncarea celor 
200 de bile, I. Micoroiu 
a slăbit cu 2 kg.
ce-a slăbit trăgind cu 

bile 
E pe-nțelesui orișicui : 
Popicele, de am de zile, 
Nu-s oare... slăbiciunea

lui ?

De

REFLECȚII
Reprezentantele noastre 

Hilde Tătaru și Valenti
na Serghei au ieșit în
vingătoare în „Regata 
Praga“. Fetele de la ra
me s-au dovedit... cadre 
bune !

D. Gheorghe a devenit 
recordman în toate pro
bele de craul-copii. Așa 
sînt cei mici : pe ce văd, 
pun mîna. De aceea și el, 
cum vedea un record, 
punea mîna pe el !

Conducătorii echipei 
Uruguayului au propus 
un nou meci pînă la fi
nele anului. Ei nu vor să 
aștepte 86 de ani !

RADU POP

nă“, „Balerinii gazonu
lui^ „De nu m-ar vedea 
mama'' etc.) care ar pu
tea figura oricînd într-o 
expoziție internațională 
pe temă sportivă.

Repetăm, inițiativa or
ganizării acestei expozi
ții este lăudabilă. Și, așa 
cum am aflat, există 
perspective pentru orga
nizarea altora asemănă
toare. Tocmai de aceea 
am sugera A.A.F. ideea 
de a iniția o expoziție cu 
o largă participare și, e- 
ventual, pe ramuri spor
tive (fotbal, gimnastică, 
natație etc.). Lucrul a- 
cesta este lesne realizabil 
dat
de fotoreporteri sportivi 
de

fiind numărul mare

la noi.
★

Expoziția, găzduită în 
sala din str. Brezoianu 

des-ramine
10 iulie, 
va pleca 
prin țară 
Mureș —

Cluj — Su- 
Galați

ia
ea

nr. 23—25 
chisă pînă 
după care 
într-un turneu
(litoral — Tg. 
Timișoara — 
ceava — Iași 
5-a.).

De la Montevideo la Londra
V. Elveția-1954

Succesul obținut de tur
neul final al campionatu
lui mondial din Brazilia 
a făcut ca numărul țărilor 
înscrise la cea de a V-a 
ediție a „Cupei Jules Ri- 
met“ să ajungă la 41.

Formula disputării cam
pionatului cu grupe pre
liminare mai întîi și apoi 
cu un turneu final cu 16 
țări participante (reparti
zate în 4 serii), dintre care 
două — deținătoarea titlu
lui mondial și țara organi
zatoare, calificate din ofi
ciu, a rămas neschimbată. 
Ceea ce s-a 
fost modul 
cele patru serii, desființa
rea seriei 
cuirea ei ... 
finală, semifinale și finală.

Să trecem în revistă re
zultatele din cele 13 grupe 
preliminare din care se ca
lifica cîte o echipă — cu 
excepția grupei a II-a (en
gleză) din 
ficat două

în grupa 
s-a clasat 
urmată de 
gia ; în grupa a II-a a cîș
tigat Belgia urmată de 
Suedia și Finlanda ; în 
grupa a III~a s-au califi
cat Anglia și Scoția depă
șind Irlanda de Nord și 
Țara Galilor ; în grupa a 
IlI-a Franța a cîștigat de
tașat (8 p) înaintea Irlan
dei (4 p) și Luxemburgu-

lui (0 p) ; in grupa a V-a 
Austria (3 p) a învins Por
tugalia (1 p) ; in grupa a
VI- a “ * ’—
nia 
prin
1—0 .. „ .
VII- a Ungaria s-a calificat 
fără joc. Polonia retrăgin- 
du-se ; in grupa a VIII-a 
Cehoslovacia cu 7 puncte

Turcia a învins Spa- 
dupâ trei jocuri — 
tragere la sorți : 1—4, 
și 2—2 ; in grupa a

Seria I Brazilia, Mexico, 
Iugoslavia și Franța.

Seria a H-a Ungaria, 
R.F. Germană, 
Coreea de Șud.

Seria a III-a
Austria, Scoția 
slovacia.

Seria a IV-a Italia, An
glia, Belgia și Elveția.

în seria I Brazilia și lu

Ungaria, 
Turcia și

Uruguay, 
și Ceho-

Pagini din istoria campionatelor
schimbat a 

de calificare în

finale și inlo- 
cu sferturi de

care s-au cali- 
echipe.

I rt.F. Germană 
pe primul loc, 
Saar și Norve-

s-a clasat pe primul loc 
înaintea României (4 p) și 
Bulgariei (1 p) ; în grupa 
a IX-a Italia a eliminat 
Egiptul ; în grupa a X-a 
Iugoslavia a cîștigat toate 
jocurile urmată de Grecia 
și de Izrael ; în grupa a 
Xl-a Mexicul a depășit 
S.U.A. și Haiti ; în grupa 
a XH-a Brazilia (8 p) a 
întrecut Paraguay și Chile; 
în grupa a XIII-a Coreea 
de Sud a eliminat Japo
nia.

★
Cele 16 echipe calificate 

în turneul final (dintre 
care Uruguay și Elveția 
din oficiu) au fost împăr
țite precum urmează :

goslavia s-au calificat to- 
talizînd cîte 3 puncte : joc 
egal între ele după pre
lungiri (1—1) și cîte o vic
torie : Brazilia—Mexic 5—0, 
Iugoslavia—Franța 1—0.

în seria a IlI-a Uruguay 
și Austria s-au 
totalizînd cîte 4 puncte : 
Uruguay a învins “ 
slovacia 
cu 7—0, 
vins 
5—0

în 
s-a 
R.F. 
Coreea de Sud cu 9—0. 
doua echipă calificată 
fost R.F. Germană.

în seria a IV-a Anglia 
a totalizat 3 puncte (o vic-

calificat

Ceho- 
cu 2—0 și Scoția 
iar Austria a în- 

aceleași echipe cu 
și 1—0.
seria a II-a Ungaria 

calificat învingînd
Germană cu 8—-3 și 

' “ ' A
a

torie la Elveția eu 2—0 și 
un joc egal cu Belgia după 
^prelungiri 4—4) astfel că 
s-a calificat. Elveția și Ita
lia — la egalitate de puncte
— au susținut un meci de 
baraj. A cîștigat Elveția cu 
4—1.

Sferturile de finală au 
readus pe linia de plutire 
echipa R.F. Germane care 
a eliminat Iugoslavia (2—0), 
provocînd, în schimb, dis
pariția echipelor Angliei și 
Braziliei, eliminate cu a- 
celași scor (2—4) de Uru
guay și respectiv Ungaria. 
Elveția a ieșit și ea din 
cufsă, “■ "* 
Austria

în semifinale R.F. Ger
mană a eliminat Austria 
cu 6—1 și Ungaria a eli
minat — după prelungiri
— Uruguayul cu 4—2.

Și iată că în finală s-au 
întîlnit din nou Ungaria și 
R.F. Germană. Ca și în 
urmă cu patru ani, echipa 
cîșțigătoare a campionatu
lui nu era greu de ghicit, 
mai ales că 
ceasta - 
directă : 
sase 
int'e 
8—3.

Și tot 
în 1950, finala de Ia Berna 
din 1954, a înregistrat cea 
mai mare surpriză : Unga
ria, după ce a condus cu 
2—0, a fost învinsă de R.F. 
Germană cu 3—2 !

fiind învinsă
cu... 7—5.

cu 
pe

de

de data a- 
exisța și o linie 
Ungaria surcla- 

o săptămînă îna- 
ădversara sa cu

ca la „Maraeana".

LUCIAN COSTIN



Campionatele mondiale de popice
ÎNSEMNĂRI

RESTUL... AZI
Locurile în finala de azi s-au e- 

puizat ieri, ultimele dintre ele fiind 
atribuite tocmai seara, cînd la lu
mina micilor proiectoare pe arenă au 
intrai „așii* în trasarea nevăzutelor 
„cărări* ale ... căii de asfalt. Și a- 
tund „prețul* unui loc în finală a 
început să crească.

Rezultatul? Performanțe bune, din 
ce în ce mai bune, semn că astăzi 
lupta pentru ultimii — și poate cei 
mai frumoși — lauri ai acestor cam
pionate să fie foarte strînsă. Cu 
toate „valorile maxime* atinse ieri, 
totuși performanța realizată joi de 
tehnicianul foto din Dresda, Eber
hardt Luther (957) a rămas în ...pi
cioare. Au fost pe aproape cehoslova
cul Kokarek (942), maghiarul Var- 
falvi (931), germanul Brăutigman 
(921), românul Vinătoru (911). Dar 
nau reușit! N-au reușit nici cele 
trei „stele* ale acestui sport, care 
au încheiat ieri preludiul marii dis
pute de azi. Meticulosul și calmul 
Szabo (campion al lumii) a fost 
trădat tocmai de ...nervi, iar coechi
pierul său, energicul Varga, ale cărui 
lansări produceau adevărate „explo
zii* în alinierea popicelor a ratat to
tuși neobișnuit de mult. Singur, cam»

Sportivi calificați în turneul final individual
FEMININ — 1. ELENA LUPESCU 

427 p.d., 2.. Goriaiika Erski (Iugoslavia) 
424, 3. Sigrid Ronniger (R.D.G.) 423, 
4. Elena Trandafir 421, 5. Elfriede 
Scbiflmann (Austria) 421, 6. lianei ore 
Cebulla (R.D.G.) 415, 7. Astrid Schmidt 
(R.D.G.) 415, 8. Marie Mikulicicova 
(Cehoslovacia) 413, 9, TI NC A BALA- 
BAN 406, 10. Cvetka Cadez (Iugoslavia) 
406, 11. Annemarie Preller (R.D.G.) 
403, 12. Maria Csako (Ungaria) 402,
13. Anna Jiraskowa (Cehoslovacia) 399,
14. Vlasta Sindlerova (Cehoslovacia)
397, 15. Maria Fradkova (Cehoslovacia) 
395, 16. MARGARETA SZEMAiNT 394 
17. Schrett Gvulani (Ungaria) 394, 18. 
CORNELIA MOLDOVEANU 394, 19.
lrena Kalokaj (Iugoslavia) 393.

MASCULIN — 1. E. LUTHER 
(R.D.G.) 957 p.d., 2. M. -Kokarek 
(Cehoslovacia) 942, 3. G. Varfalvi 
(Ungaria) 931, 4. M. Sterzaj (Iugosla

înaintea turneului Final 
al C.M. de Fotbal Ricardo Zamora

1. Va reuși Brazilia să cîștige pen
tru a treia oară „Cupa Jules Rimet ?“

2. Care echipă ar putea realiza sur
priza campionatului ?

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

BoftftU CHARLTON

Cei doi frați Charlton : Bobby 
(dreapta) și Jackie

Din ancheta noastră nu putea 
lipsi cel mai bun jucător al gazde
lor. De fantezia in atac a lui Bobby 
Charlton se leagă multe speranțe 
ale englezilor, in acest prim cam
pionat mondial ,,al lor“. Iată cîteva 
date... stenografice din portretul a- 
cestui jucător celebru: descendent 
al unei vechi familii de fotbaliști; 
crescut în „școala" lui Matt Busby, 
la Manchester United; unul dintre 
puținii recuperați total din catastro
fa aeriană de la Miinchen 1958; de 
65 de ori internațional; a fost unul 
dintre principalii autori ai victoriei 
cu 2—1 obținută de echipa Angliei 

pionul european iugoslavul Sterzaj, 
care-și susține cu o mimică extra
ordinară bilele, a avut un finiș im
presionant, realizînd serii de „optari* 
și „nouari*, spre satisfacția tumul
tuoasei lui galerii. Dar ce păcat că 
finișul a fost foarte bun, dacă 
startul... ce să mai vorbim. Totuși 
cu cele 928 de popice doborîte el se 
menține, alături de cehoslovacul 
Kokarek, în lupta directă pentru 
titlu. Ce va fi azi?

La fete lucrurile s-au petrecut la 
fel. Cel mai bun rezultat de joi (E- 
lena Lupescu — 427) s-a menținut 
în frunte cu toate că ieri l-au a- 
saltat nume sonore. Doar tentativele 
iugoslavei Erski și ale sportivei Ron- 
ninger (R.D.G.) au dat oarecari e- 
moții: 424 și, respectiv 423! In rest 
rezultate modeste, semn că forțele 
se rezervă pentru asaltul de azi. Ori
cum este de notat că ultimele două 
concurente, campioane ale lumii și 
ale Europei, n-au făcut mai mult de 
400 de „victime*. Ba chiar mai pu
țin: Ursula Rippin (R.D.G.) — 383 
și M. Sindlerova (Cehoslovacia) — 
394. Tot ca la băieți: restul azi?,..

CĂLIN ANTONESCU

via) 928, 5. H. Brautigam (R.D.G.) 
921, 6. C. VINĂTORU 911, 7. L. Grom 
(Iugoslavia) 909. 8. I. MICORO1U 902 
9. C. Grohs (R.D.G.) 897, 10. L. Vos- 
trak (Cehoslovacia) 894, 11. I. Szabo 
(Ungaria) 892, 12. D. Juricevic (Iugo
slavia) 891, 13. V. Sarlik (Cehoslova 
cia) 890, 14. P. PURJE 889, 15. Fr 
Preisler (Cehoslovacia) 884, 16. R 
Pelikan (R.F.G.) 875, 17. K. Beyer
(R.D.G.) 873, 18. M. Ambrozie (Iugo 
slavia) 872, 19. T. SZFMAN1 867, 20 
L. Schmoranzer (Austria) 867, 21. I. 
Rakos (Ungaria) 866, 22. D. Ziecher 
(R.F.G.) 865, 23. E. Baross (Ungaria) 
863, 24. D. Vokasovic (Iugoslavia) 862 
25. C. Wloka (R.D.G.) 861. 26. I. Juri
cevic (Iugoslavia) 856, 27. P. Halpert 
(Cehoslovacia) 854

Jucătoarele și jucătorii de mai sus 
vor „trage44 astăzi în ordinea inversă 
a clasamentelor, cîte 100 bile mixte și, 
respectiv, 200 bile mixte.

asupra Selecționatei lumii, in oc
tombrie 1963.

Nu. Cupa va rămîne la Lon- 
■ ■ dra... Sîntem bine pregătiți, 
în formă, avem de partea noastră 
publicul, clima și gazonul. N-avem 
voie „să dăm cu piciorul" intr-o 
asemenea ocazie. Și dacă fratele 
meu Jackie (n.r. golgeterul apărăto
rilor în campionatul englez, cu 11 
goluri marcate), va înscrie și acum 
un gol, vă închipuiți că eu va tre
bui să marchez mai multe, ca să nu 
rămîn mai prejos...

Pentru mine o surpriză ar fi 
“ ■ să cîștige Brazilia... Dar din
tre „autsaiderii“ adevărați, consider 
cel mai periculos „ll“-le R.F. Ger
mane.

Nu va fi o noutate, ci confir- 
marea unui adevăr: nici sis

temele, nici tactica, nici „norocul" 
nu vor decide pe învingători, ci doar 
munca asiduă de pregătire dusă cu 
echipieri de valoare.

l-au întrebat :
HERB AUDREY - Londra 
DOMINGO GARCIA - Barcelona

înaintea C.M. de fotbal

URUGUAYUL-
MECI NUL CU SPANIA (1-1) 

R. F. fi.
A ÎNTRECUT IUGOSLAVIA (2-D)

MADRID 24 (Agerpres). — După 
jocul de la București, echipa de fotbal 
a Uruguayului a întîlnit la Corruna, 
selecționata Spaniei. Partida s-a îr- 
cheiat la egalitate : 1—1 după ce
fotbaliștii uruguayeni au condus pînă 
în minutul 76. Golurile au fost mar
cate de extrema stîngă Perez (min. 
44) și respectiv Gento (min. 76).

★
HANOVRA 24 (Agerpres). — In ul

timul meci de verificare, desfășurat 
la Hanovra, reprezentativa R F. Ger
mane a întrecut selecționata Iugosla
viei cu scorul de 2—0 (1—0). După 
meci, antrenorul echipei, Helmuth 
Schon, s-a declarat mulțumit de com
portarea jucătorilor și în special de 
jocul foarte bun făcut de cele două 
extreme, Kraemer și Held. Golurile 
au1 2 3 fost marcate de Overath și Seeler.

Un nume intrat în legendă, si
nonim cu „portarul care nu lasă 
nimic să treacă"... A fost de 70 de 
ori internațional, apoi a activat ca 
antrenor al echipei Spaniei. Actual
mente este directorul tehnic al clu
bului Espanol-Barcelona, calitate în 
care a vizitat recent și țara noas
tră.

■J Regret că nu pot să vă ofer 
■ ■ un răspuns direct la întreba
re, deoarece eu consider că acest 
campionat mondial are doi favoriți 
cu șanse sensibil egale: Anglia și 
Brazilia. Cu jocul lor mult „moder
nizat", cu o pregătire fizică exem
plară, avînd și puternica susținere 
a publicului, englezii au foarte bune 
șanse de a obține primul lor succes 
în mult rîvnita Cupă. Dar și brazi
lienii — reprezentanții cei mai au
torizați ai fotbalului latin — cu un 
colectiv omogen, dar și cu indivi
dualități strălucite, au șansa lor. 
Deci, să așteptăm cu răbdare desfă
șurarea evenimentelor...

2 Există trei mari „autsaideri" ;
■ R.F. Germană, Ungaria și 

U.R.S.S. Vest-germanii au un fotbal 
tipic de campionat mondial ; ma
ghiarii au personalitate și măiestrie 
fotbalistică care se pot transforma 
oricînd în goluri, iar sovieticii se 
prezintă cu o echipă întinerită și, ca 
totdeauna, foarte serios pregătită.

3 N-aș vrea să fiu portar la
• această ediție a C.M. Aș șoma 

între bare... Acest campionat se va 
juca Za centru, cu apărări supra- 
întărite, ceea ce va face ca drumul 
spre poartă să fie foarte greu de 
deschis. Socoteala „betoniștilor" este 
simplă : să pierzi cu 1—0 nu-i ruși
nos, iar un contraatac poate aduce 
victoria ! Tristă concepție...

Iată formațiile aliniate de cele două 
echipe : R.F. GERMANĂ : Tilkovscki 
— Hottges, Schultz, Weber, Schnellio- 
ger—Beckenbauer, Haller—Kraemer, 
Seeler, Overath, Held. IUGOSLAVIA: 
Pantelici—Kuci, Jefcici, Gugleta, Va- 
sovici—Sekereș, Samardzici—Zambata, 
Lamza Melici, Skoblar.

*
BUDAPESTA 24 (Agerpres), — 

Echipa de fotbal a Ungariei se află 
de cîteva zile în localitatea Galyateto 
unde antrenorul Lajos Baroti proce
dează la ultimele ..retușuri". în jocu
rile de verificare a fost utilizată urmă
toarea formație : Szentmihaly — Ka- 
poszta, Matrai, Sovari, Meszoly, Si' 
pos—— Bene, Varga, Albert, Rakosi, 
Farkas. Doi dintre fundași : Kaposzta 
și Sovari vor deveni in fazele de atac 
extreme, iar doi atacanți — Varga și 
Rakosi — vor avea, cu intermitențe, 
roluri defensive.

★
• Alte știri : După cum transmit 

agențiile de presă, cunoscutul jucător 
italian, Mario Corso, va fi transferat 
de la clubul Intemazionale Milano 
la Napoli.

Ricardo Zamora așu cum arăta în 
plină glorie fotbalistică

Primele mari confruntări internațional! 
ale sezonului la Belgrad și Zagreb

După un bogat sezon de activitate 
internă, în care campionatele repu
blicane au... consumat atenția iubi
torilor acestui sport și energiile hand- 
baliștilor și handbalistelor noastre, 
acestea din urmă au beneficiat de o 
scurtă vacanță. Spunem scurtă pen
tru că în perioada care urmează 
.agenda* activității handbalistice cu
prinde o serie de importante întîlniri 
internaționale, printre care vom men
ționa vizita unor formații puternice 
din R.F. Germană, Cehoslovacia, El
veția.

Debutul internațional al acestui 
sezon estival cade însă în sarcina 
reprezentativelor noastre, care vor 
lua parte la sfîrșitul acestei luni la 
tradiționalele turnee de la Tașmaij- 
dan (Belgrad) și Șalata (Zagreb), aș
teptate cu mult interes, datorită fap

TURUL CICLIST AL FRANTHfc
Ieri s-a desfășurat etapa a IV-a din 

Turul ciclist al Franței (205 km, Dun- 
kuerque—Dieppe) cîștigată la sprint de 
belgianul Blanckaert cu timpul de 5h 
58:45,0. Cu același timp au lost cro
nometrați alți 14 alergători printre care 
Van Loy, Reybroeck (ambii Belgia), o- 
landezii Karspens și Jansen și francezul 
Darigade.

In clasamentul general individual 
continuă să conducă vest-germanul Rudi 
Altig cu 19h 05,00 urmat la 36’ de sec. 
de Reybroeck (Belgia), Jansen (Olanda), 
Sels (Belgia), Den Hartog (Olanda), 
Harings (Olanda) și De Fra (Italia). 
Cunoscuții rutieri francezi Poulidor și 
Anquetil se află la 46 de secunde de 
lider.

ȘTIRI, REZULTATE
MUNCHEN. — într-un meci inter

național de polo, desfășurat în loca
litatea Delmenhorst (R-F. Germană), 
selecționata Olandei a învins echipa 
R.F. Germane cu scorul de 5—1 
(1—0, 2—0, 0—0, 2—1).

AMSTERDAM. — La Amsterdam 
s-a desfășurat un concurs internațional 

tului că la startul lor se prezintă s 
lecționate de țări cu o certă valoa 
La Tașmaijdan, unde vor evolua ecl 
pele feminine, alături de selecționt 
română vor mai juca reprezentativa 
Uniunii Sovietice, Iugoslaviei și C 
hoslovaciei. Turneul de la Zagrr 
rezervat băieților, este, de asement 
foarte important pentru că el co 
tează ca o etapă de pregătire în v 
derea apropiatului Campionat mo 
dial. în afara handbaliștilor roma 
la Zagreb vor fi prezenți repreze 
tanții Poloniei, Elveției și Iugoslavi

Turneele au loc în zilele de 30 i 
nie, 1 și 2 iulie, selecționatele noa 
tre jucînd în ordine cu: Uniunea S 
vietică (30 iunie). Iugoslavia (1 iuli 
Cehoslovacia (2 iulie) — fetele 
Polonia, Elveția și Iugoslavia 
băieții.

Etapa a V-a are loc azi între Diepj 
și Caen (178,5 km). Duminică alergi 
torii vor parcurge distanța între Ca< 
și Angers (216,5 km).

★

LONDRA. — Federațiile de tenis ( 
masă din R.P. Chineză și Suedia și-a 
depus candidatura de a organiza can 
pionatele mondiale din 1967. Comiteti 
executiv al federației intera^Hpnale c 
specialitate se va întruni peste dov 
săptămîni la Londra pentru a stabi 
care dintre aceste două federații va o 
ganiza „mondialele44. Campionatele u 
mau să se desfășoare în Australia, ca] 
însă nu a garantat viză de intrare pei 
tru toți particip a nț ii.

de ciclism pe velodrom. Proba de v 
teză a fost cîștigată de cunoscut 
pistard sovietic Omar Pakadze. I 
ultimii 200 de metri el a realiz 
timpul de 11,4. Pe locurile următoa: 
s-au clasat Morelon (Franța) și Joh: 
son (Australia).

STOCKHOLM. — Echipa de po 
a U.R.S.S. a susținut la Stockhol: 
două întîlniri cu reprezentativa Su 
diei. Primul joc a revenit sportivilc 
sovietici cu scorul de 3—2, iar o 
de-al doilea s-a terminat Ia egalita

PRAGA. — La Praga a - moepi 
prima ediție a campionatelor mondii 
le universitare de judo. La întrece 
participă sportivi din R.D. German 
Olanda, Japonia, Bulgaria, Elveți 
Franța, U.R.S.S., Polonia, Suedia, G< 
hoslovacia și alte țări. Primele dou 
titluri au fost cîștigate de reprezentai 
ții Japoniei : Sasahara (la categori 
93 kg) și Shinomakî (la categori 
peste 93 kg.).------------- I

La Wimbledon

Cuplul Tiriac—Năstase 
eliminat în turul al doilea
LONDRA 24 (Agerpres). — î 

„șaisprezecimile" probei de simpl 
bărbați din cadrul turneului inter 
național de tenis de la Wimbledoi 
s-au înregistrat următoarele rezul 
tate : Okker — Barnes 6—0, 6—-]
3— 6, 9—7 ; Leschelley — Arill
6— 3, 6—2, 8—6 ; Bowrey — Ullricl
10—8, 5—7, 6—3, 6—3 ; Davidson - 
Beust (Franța) 6—1, 6—2, 6—2 
Emerson — Pasarell 7—5, 6—2
7— 5 ; Roche — Curtis 6—2, 4—t
8— 6, 6—2 ; Hewitt — Ryan 6—£ 
6—4, 2—6, 3—6, 6—1 ; Ralston - 
Diepram 6—2, 4—6, 6—1, 6—1 ; Mu 
kerdjea — Holmberg 6—8, 6—2 
8—6, 7—5 ; Fletcher —• Newcomb< 
8—10, 4—6, 6—3, 6—4, 6—3 ; Santa 
na — Riessen (S.U.A.) 6—3, 6—2 
10—8.

Au început și întrecerile turulu 
II la proba de dublu bărbați. lat: 
cîteva dintre cele mai importante 
rezultate : Koch, Mandarino (Bra
zilia) — Țirîac, Năstase (Româgfc
4— 6, 6—2, 6—4, 6—3 ; Lall, MukerW 
jea — Rodriguez, Soriano 6—3, 6—4 
6—4 ; Leschley, Ullrich — Konishi 
Watanabe 6—2, 7—5, 6—3.
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