
ÎNSEMNĂRI
----------- - . I
Semestru sportiv l
pe meleagurile Bistriței... 1

Micro-anchetă la jumătatea 
anului. Mai este, oare, perfor
manța o prezență singulară, 
o „rara avis“ în sportul 'bă
căuan I

Primul răspunde (îndreptă
țit) VOLEIUL: fetele de la 
„Țesătura" Piatra Neamț (an- 
trenoare Maria Săvinescu) și 
băieții de la Viitorul T.C. Ba
cău (antrenor V. Ghenade) au 
promovat în prima serie a 
categoriei A. Acum doi ani, 
amîndouă echipele erau în 
-„regiune"—

Îmi pare bine că se înscrie 
la cuvînt și ATLETISMUL. 
Două victorii importante — 
cu echipa regiunii Crișana și 
cu Metalul București (speran
țe pentru o apropiată promo
vare în ,,A“). Din fișierul ce
lor mai bune rezultate: lancu 
Orghidan 10,6 la 100 m și 22,3 
la 200 m; Romeo Radoslav 
Jg,l la 110 mg; Dumitru Cos- 

56,4 la 400 mg; Georgeta 
Morărescu 38 m la suliță. Și 
mulți a,Iți tineri performeri
pregătiți cu pasiune și price
pere de antrenorii Constanti- 
nescu Nehoi, Simion Blaga...

BOX : Tînărul pugilist Toni 
Mircea din Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej (antrenor Al. Vic
tor) a cîștigat centura de cam
pion al țării la juniori. GIM
NASTICA i trei fete în lotu
rile republicane. HANDBAL t 
Textila Buhuși a promovat 
(după multe tentative) în ca
tegoria A — seria a Il-a. BAS
CHET : echipele Gloria Ro
man — Za băieți (antrenor Gh 
Pascali) și SSE Bacău — Za 
fete (antrenor Maria Ghena- 
de), eiștigătoare la „zonă" și 
finaliste ale campionatelor 
republicane de juniori; FOT
BAL : juniorii au cîștigat se- 

||ta a Il-a a campionatului

republican. POPICE: locul. 
II — Petre Buhăescu — în fi-t 
nala campionatului individual.* 
Și așa mai departe.

Acest semestru sportiv bă
căuan, bogat în satisfacții, se. 
cere — chiar sumar — co-1 
mentat. Pentru că performan-' 
țele care au înflorit o dată cu| 
margaretele pe malurile Bi.s-| 
triței se datoresc multor cău
tări și strădanii. Nu numai înl 
orașul Bacău, ci și la Roman,* 
Buhuși, Piatra Neamț, Adjud,» 
Moinești... Este, desigur, locul J 
să amintim și despre plusul 
de atenție arătat față de pro-l 
cesul instructiv-educativ dint 
secțiile de performanță, imbo-, 
gățirea substanțială a calen-t 
darului competițional pentru* 
a se asigura sportivilor frun-l 
tași acea necesară (și am vă-l 
zut cit de eficientă) continui-- 
tate în pregătire și activitate. • 
Mi-am notat — cu sublinierea* 
corespunzătoare a importau-1 
ței sale — și dezvoltarea bazei I 
materiale a sportului din a- 
ceastă regiune. In primul se-| 
mestru: sălile de gimnastică* 
și jocuri din Bacău, terenurile ■ 
de fotbal, handbal și atletism} 
din Buhuși, cele de baschet 
și handbal din Moinești, del 
volei, baschet și handbal dini 
Tg. Neamț, precum și alte zeci, 
de terenuri simple amenaja-1 
te în toate raioanele.

„Notele" bune ale acestui I 
semestru au deschis— pofta.’ • 
Oamenii s-au convins că și s 
pe malurile Bistriței pot creș- I
te tineri care să îmbrace tri
coul campionilor. Și s-au apu
cat să muncească cu mai 
multă nădejde, cu încredere. 
Fără— vacanță!

SILVIU FLORESCU
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Din avionul care a adus delegația sportivă 
a țării noastre pârtiei pantă la campionatele 
mondiale de lupte greco-romane de Ia To
ledo (S.U-A.) a fost eeborit și un impunător 
trofeu. înalt de 1-50 m. EI a fost decernat de 
F.I.L.A. sportivilor remăni care au ocupat 
locul m pe națiuni.

De la stingă. in rindul de sus : L Țăranu, 
N. Martin eseu. Gh. Iacobini, secretar gene
ral al F.R-L.. conducătorul delegației. I. Cer
nea, antrenor al lotului republican de lupte 
grecc-rcmane. V. Bați, arbitru internațional, 
FI. Ciorcilă. medalia de argint, L Corneanu, 
antrenor federal și S. Popescu. în rindul de 
jos : Gh. Stoiciu și L Baciu.

Foto : A. Neagu

MAREA PERFORMANȚĂ - SEMNUL SUB CARE S-AU DESFĂȘURAT
CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE DE EA BUCUREȘTI3

Campionatele mondiale 
Se popice au luat sfîr
șit. întrecerile desfășura
te timp de șase zile pe 
cocheta arenă din parcul 
sportiv Voința, au prile
juit afirmarea catego- 
r#5 a sportivilor ro
mâni.

PERFORMANȚĂ UNICA
Popicarii noștri au 

realizat o performanță 
unică în istoria campio
natelor mondiale, cuce
rind trei din cele șase 
titluri supreme, precum 
și două medalii de argint 
și una de bronz. Stînd 
de vorbă cu o serie de 
specialiști străini, pre
zent! la București ,care 
au văzut la lucru echi
pele noastre în ultimii 
doi ani, aceștia ne-au 
mărturisit că nu sînt sur-

• Sportivii români au obținut rezultate de prestigiu
• Trei recorduri mondiale doborlte și unul egalat 
® Material de Joc și piste de bună calitate

prinși de succesul repur
tat de români. Cu un stil 
elegant și eficace de 
lansare a bilei și pose
sori ai unui bogat ba
gaj de procedee tehni
ce care i-au ajutat întot
deauna să se adapte
ze mai ușor cu particu
laritățile pistelor din 
străinătate, sportivii noș
tri au fost recomandați 
ca favoriți ai marii com
petiții de la București.

Performanțele obținute 
de Ținea Balaban, Elena 
Trandafir, Margareta Sze

mani, Elena Lupescn. 
Cornelia Moldoveana, 
Crista Szocs, Petre For
je, Consta 'tin Radules
cu, Crista Vînătoru, Ion 
Micoroia, Tiberiu Sze
mani și Vasile Măntoiu 
sînt rezultatul îmbinării 
armonioase a unei pre
gătiri metodice și con
știincioase cu o puternică 
dorință de a învinge. Ju
cătoarele și jucătorii, an
trenorii Ferdinand Po
pescu și Alexandru An
drei merită felicitările 
noastre. Aceste perfor

mante îi obligă la o 
muncă și mai intensă, 
care să confirme și in 
viitor valoarea lor.

BILANȚ RODNIC
Se poate spune că 

„mondialele” de la Bucu
rești s-au desfășurat sub 
semnul marii performan
te. Prezenta la start a 
sportivilor Horst Brăuli- 
gam, Eberhardt Luther, 
Miro Sterzaj, Gorinka 
Erski, Elena Trandafir, 
Ion Micoroiu și alte nu
me binecunoscute în a- 
rena mondială au ridi
cat valoarea campetitiei. 
Au putut fi văzuți spor
tivi ca de exemplu Ele-

TR. IOANIȚESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

APȚHAI STAT!
Hu l UHLi îhî I

CĂLĂREȚUL V. PINCIll 
CONCUREAZĂ LA AACHEN
Luni a plecat spre Aachen 

călărețul român Vasile Pin» 
ciu care va participa la un. 
mare concurs hipic interna
țional programat, la sfîrșitul 
săptămînii, în această locali
tate.

NOU RECORD DE ATLETISM
în cadrul unul concurs de 

atletism desfășurat la Cluj, 
semifondista ILEANA SILAI a 
realizat un nou record repu
blican în proba de 500 m cu 
1:13,7. Vechiul record de 1:14,0 
îi aparținea Florentinei Stan- 
cu.

LA ȘTRANDUL TINERETULUI 
SE POATE ÎNVĂȚA Șl TENIS

Pe terenurile special ame
najate în incinta ștrandului 
Tineretului a început să func
ționeze de curînd — sub con
ducerea unui colectiv de an
trenori — un curs de inițiere 
în tenis de cîmp pentru copii 
și tineri de la 7 la 18 ani, 
Cursanților li se pun la dis
poziție jachete și mingi. în
scrierile se primesc la ștrand, 
între orele 10—13 și 16—19. In
formații la telefon 17.39.25.

NOTE

Se amină! E mai simplu...
Participarea la concursuri consti

tuie o parte componentă a procesului 
instructiv-educativ. De aceea, fede
rațiile de specialitate trebuie să ma
nifeste mult discernămînt cînd alcă
tuiesc calendarul competițional anual 
pentru că, în funcție de aceasta, an
trenorii și sectoarele tehnice ale clu
burilor își stabilesc apoi, în amănun
țime, planurile de pregătire a spor
tivilor. Iată, deci, cîtă însemnătate 
are întocmirea unui calendar sportiv 
și respectarea lui în desfășurarea în 
bune condițiuni a antrenamentelor, 
în obținerea performanțelor.

Desigur, toate acestea au fost avute 
în vedere la stabilirea programului 
competițional și Ia tenis de masă. Ca
lendarul respectiv a dat sportivilor 
de diverse categorii de clasificare, po
sibilitatea să se întîlnească periodic 
la o serie de „examene”. O asemenea 
ocazie trebuia să ofere și prima 
etapă (turul) a campionatului repu
blican pe echipe din 6—8 mai de la 
Timișoara (inițial), apoi București. 
Cum în aceeași perioadă se disputa 
turul și returul finalei masculine a 
„C.C.E.” (trofeu cîștigat de C.S.M. 
Cluj), s-a hotărît — pe bună dreptate 
— amînarea concursului intern. Nu 
considerăm însă just faptul că în loc 
de o săptămînă sau două, sau chiar 
o lună, competiția a fost „mutată” 
tocmai în... septembrie 1 Motivele in
vocate ? Nesiguranță în privința unor 
măsuri organizatorico-administrative, 
sesiunile de examene școlare și uni
versitare etc. Or, este suficient să 
răsfoim paginile ziarului nostru ca 
să constatăm că în lunile mai și iunie 
o sumedenie de campionate, la ma
joritatea sporturilor, s-au aflat în plină 
desfășurare./(Sînteffl Convinși că și

aici s-au ridicat, poate, cel puțin 
aceleași probleme, dar ele au fost 
totuși rezolvate. Deci, nu este cumva 
vorba, în cazul federației de tenis 
de masă, de o oarecare comoditate, 
de situarea pe poziția celei mai 
ușoare rezistențe ? Se pare că da I 
Fără discuție că amintita amînare 
pe timp îndelungat nu are darul să 
contribuie la ameliorarea și stimula
rea pregătirilor jucătorilor de tenis 
de masă. Să nu uităm că jucătorii 
noștri fruntași (de categoria I, maeș
tri și maeștri emeriți ai sportului) 
au luat parte — ultima oară — la 
un concurs oficial intern, în decem
brie 1965, urmînd să concureze din 
nou abia în septembrie 1966. O dis
tanță de 8—9 luni între două com
petiții interne de amploare este com
plet neindicată. Ce părere au tehni
cienii ?

Și încă o chestiune. Din păcate, este 
vorba tot de o amînare și tot la tenis 
de masă.

Campionatele europene au luat 
sfîrșit de două luni. Totuși, pînă în 
prezent nu s-a ținut încă ședința de 
analiză cu jucătorii și specialiștii. Nu 
este greu să credem — dacă a existat 
o intenție serioasă — ca să nu se fi 
găsit și pentru acest lucru cîteva ore 
libere, convenabile pentru toată 
lumea.

în condițiile cînd pretutindeni în 
sport se înregistrează progrese ra
pide, orice stagnare, orice întîrziere 
în folosirea metodicii celei mai adec
vate, în investigarea și aplicarea 
eventualelor noutăți înseamnă timp 
irosit, greu de recuperat.

Așadar, să ne grăbim I

C. COMARNISCHI
CAMPIONII MONDIALI văznți de NEAGU RĂDULESCU

De la stingă : Petre Purje și Constantin Radulescu (sus), Astrid Schmidt și Horst Brâutigam (jos), și Vlasta Sindlerova, Maria Mikulcikova, Crista Szocs, Elena Tran
dafir, Ținea lialaban. Cornelia Moldoveanu, Elena Lupescu și Margareta Szemani (echipe fete), Vasile Măntoiu, Ion Micoroiu, Tiberiu Szemani, Constantin Rădulescu, Petri 
Purje și Cristu Vînătoru (echipe băieți).



„Cupa campionilor regionali4*
Stadionul din Mangalia a găz

duit, timp de trei zile, întrecerile 
„Cupei campionilor regionali44 la 
oină. Și-au disputat întîietatea 12 
echipe, împărțite în două serii. 
După jocurile preliminarii, s-au ca
lificat în turneul final următoarele 
echipe: Avîntul Valea roșie (Reg. 
București), Energia Rîmnicelul (Reg. 
Ploiești), Avîntul Frasin (Reg. ^Su
ceava), Biruința Gherăești 
Bacău), Victoria Cristești 
Cluj) și C.P.B. La capătul unor în
treceri viu disputate, primul loc a 
fost ocupat, la egalitate de puncte, 
de formațiile Avîntul Valea roșie 
și C.P.B. A urmat un baraj de două 
meciuri, încheiate cu următoarele 
rezultate : 16—16 și apoi 18—15, în 
favoarea echipei C.P.B. Victoria ju
cătorilor
în bună parte arbitrajului părtini
tor prestat de C. Niță (București) 
care a dat multe decizii inverse, 
creînd, pe bună dreptate, nemulțu
miri între jucători și în rindurile 
spectatorilor.

(Reg 
(Reg-

bucureșteni se datorește

> >1
și recordmanii țării 

noastre, VI. Morarii și A. $optereanu^ 
vor lua astăzi startul la Roma în cadrul 
concursului internațional dotat cu „Tro
feul celor 7 coline*. La această mare 
competiție sînt prezenți înotători valo
roși din 13 țări de pe continent, prin
tre care mai mult i medalia ti olimpici și 
recordmani europeni. VI. Moraru va par
ticipa în probele de 400 m mixt și 
1500 m liber, iar Șoptereanu în cursele 
de 100 iu și 200 m bras.

© In concursul internațional de la 
Varșovia, brasistul nostru A. Soos a 
ocupat locul doi atît în proba de 100 
m (1:17,1), cît și în cea de 200 m 
(2:44,3). Ambele curse au fost cîștigate 
de cehoslovacul Briza cu 1:14.3 și, res
pectiv, 2:42,7.

• Iată cîteva rezultate dintr-nn con
curs desfășurat la Tg. Mureș: D. Naghi 
4:40,0 la 400 m liber. E. Naghi 2:55.4 
la ‘ ‘
m

© Campionii în bibliotecă!

CORNEL POPA-coresp. reg.

CICLISM

200 m mixt: Ad. Catari 4:50,2 la 400 
liber (jun.); Și. Mera 1:06,0 la 100 
liber (jnn.).
• întrecerile „Cupei Steaua* găzduite 
sfîrșiiul săptâmînii trecute de ștran-la

dul Tineretului din Capitală au fost mar
cate de 3 noi recorduri republicane sta
bilite de Vk MORARI — 2:27.7 la 
200 m mixt (v. rec 2:28.6), CL. BELEA

Astăzi începe

0 nouă competiție ciclistă

50 m fluture (39,2) !
Teodor Nicolae (Dinamo) în plină cursă, egalînd recordul de copii al țării 

(10 ani) la

— 2:2°,9 la 200 m spate juniori 
rec. 2:31.5) și L. COPCEALÂU 
1:22.0 la 100 m fluture copii (v. 
1:24.6). Alte rezultate:

(v.

Documentarea tehnicienilor sportM 
constituie una dintre cerințele păncl 
pale în procesul de pregătire a viitori 
relor performanțe. A lucra astaa 
..după ureche" înseamnă să tc mențl 
la nivelul unor rezultate de acud 
10—20 de ani !

Este îmbucurător faptul că o buni 
parte dintre antrenorii noștri au îsa 
țeles ce înseamnă să fii la curent ci 
noutățile din sportul mondial. Exeml 
piele sînt numeroase. Dacă handbal 
Iul. caiacul și canoea, voleiul, luptei 
ie și unele probe atletice și-au clădii 
o bază solidă în arena internaționala 
aceasta se datorește în mare măsuri 
pasiunii și competenței antrenorii©] 
care activează în ramurile sportivi 
respective. Observațiilor și cercetării 
lor proprii ale antrenorilor noștri, el 
le adaugă învățămintele altor special 
liști de peste hotare privind procesul 
atît de complex al instruirii șportivilod

Cabinetele metodice ale cluburilorl 
ca și cele de pe lingă consiliile re] 
gionale ale UCFS tind să devină al 
devărate laboratoare în care să si 
schițeze conturul viitoarelor perfor 
mante. Este firesc, deci, ca bib^gtej 
cile existente în cadrul acestor 
nete să fie tot mai bine 
nate cu lucrări de specialitate.

Responsabila cabinetului metodic al 
clubului Progresul, prof. LAVINId 
VASILIU, ne spunea că „tezaurul teh-l 
nico-metodic, publicistic și documentai 
al clubului conține peste 1000 de el 

.xemplare”.
Ceea ce bucură îndeosebi este faptul 

că cei mai mulți antrenori și tehuii 
cieni dovedesc interes față de acest! 
lucrări. In registrul pentru evidența 
cititorilor pot fi întâlnite numele unol 
antrenori ca Elena Cosac, NicOlad 
Gurău, Dumitru Petrescu (atletism)] 
Eduard Deniscbi (rngbi) ș.a. în schiihbl 
antrenorii care conduc sporturile dl 
echipă (ne referim mai cu seamă !:] 
volei, handbal, fotbal) nu prea sini 
întâlniți prin bibliotecă. Si aceasta] 
nu din vina lor ! Lipsesc materialei 
documentare la zi din sporturile res 
pective

La clubul Rapid va lua ființa^W] 
peste mult timp — ne relata prof| 
V. TOPOI.OVEANU. secretarul tehuii 
al clubului din Ciulești — un cabi] 
net metodic. Sectorul de documentar! 
se află în stadiul organizării. Cei cd 
vor să fie la curent cu noutățile mei 
todice ale procesului de instruire pol 
găsi însă și acum, numeroase publil 
cații. buletine informative ale federal 
fiilor, lucrări de strictă specialitate 
Din păcate, nu prea există cititori ! îl 
numeri pe degete : C. Dumitrescu, So 
nia Colceriu. Gh. Stânei, M. Belușica

în rest...

Foto: Tr. Georgescu
liber (copii C): T. Nicolae 36,1, L. Șop- 
tereanu 40,8; 50 m bras (copii C): V. 
Molico 48,0, E. Buhoci 50,7; 50 m spate

50 nu 
39?'

rec.
100 m bras: A.

SOFTEREANU — rec. republican
200 m bras: G. Săruleanu 
P. Teod o rrscu 2:50,7; 100 m

' I:€»9.3. 2. A. Marin
100 m fluture (jun.): M. Rău
100 m spate: D. Spîrlea 1:17,9; 
spate (jun.) A. Marin 2:34,8 ;
liber (copii A) : 1. D. Turcanu
2. S. Cozmeseu 1:08,9; 400 m 

liber (copii A): A. Lehene 5:44,8, L. 
Pătrașcu 5:45,3; 100 m fluture (copii 
A): A. Spmea 1:24.6; 100 m liber (co
pii B): L. Copcealău 1:18,4; 100 m 

(copii B): M. Baciu 1:28,0; 50 m

egalat:
2^45.7.
spate:
1:10/1; 
1:10,9;
200 m
100 m 
1:08,4.

(copii C): Gh Camenită 45.4; 
fluture (copii C): T. N1COLAE 
— rec. egalat.

c.DINAMO BUCUREȘTI-!.
ARAD 9-2 IN CAMPIONATUL 

DE POLO

aprovizio

UCF.COM

• 6 ETAPE - 740 KM © 5 PUNCTE DE CĂTĂRARE 
START : CEI MAI VALOROȘI FONDIȘTI

„Cupa Voințape etape

Pkieștâ—

far.fi

va da .astăzi

se numără dinamoviștii G. 
A'. Ciume ti, Emil Rusu, C.

Suciu, alergătorii de la 
C. Dumitrescu, I. Ardeleana, 

. Moldoveana, 
din Ploiești,

Intr-un meci restant al campiona
tului republican de polo, Dinamo'. 
București a întrecut ieri, în Capi-, 
tală, echipa 1. C. Arad cu scorul 
de 9—2 (3—0, 3—0, 1—1, 2—1). ;

Cei mai buni fond iști din ț 
se vor prezenta astăzi la s 
ediții a „Cupei Voința*4, c 
clistă de lung kilometraj 
mează 6 etape. Este, de fapt. v< 
continuare a tradiției create în cieli

(laO km) ;
Joi — etapa a III-o : Bi 

7 — varianta Buftea) — 
Sinaia — Bușteni (110 km) ;

Țineri — etapa a IV-a: Bușteni— 
Predeal — Brașov — Rîșnov — Bran— 
Rîșnov — Pirîul Rece — Predeal _
Bușteni (110 km) ;

Simbătă — etapa a V-a: Bușteni — 
Predeal — Brașov — Hărman (întoar
cere la cantonul C.F.R. Prejmer) — 
Brașov — Predeal — Cioplea — Pre
deal — Bușteni (100 km) ;

Duminică — etapa a Vl-a : Bușteni — 
Predeal — Cioplea (intrare pe Poliș- 
toacă) — Predeal — Sinaia—Ploiești— 
București (sosirea pe velodromul Di
namo) — 160 km.

In aeeastâ întrecere vor fi alcătuite 
clasamente individuale și pe eebipe. 
precum și un clasament al celor mai 
buni cățărători. Pentru acest din urmă 
clasament se vor acorda puncte primilor 
sosiți la Pîriul Rece (etapa a IV-al, 
Predeal (etapa a A’-a), Cioplea. Gttra 
Beliei și Cîmpinița (etapa a Vi-a).

„Cupa Voința” reunește la start cei 
mai valoroși alergători din țara noastră. 
Printre ei 
Moiceantt, 
Ciocan, Gh. 
Steaua — C 
Fr. Gera, C. Gontea, Gh. 
precum și cicliști cunoscuți 
Brașov și din alte orașe.

Startul în prima etapă se 
la ora 15,30.

Concursul republican al copiilor
Stadionul ,23 Augusf din Cînrpn- ' 

lung Muscel a găzduit, la sfirșitul 
săplăminii trecute, concursul final al 
speranțelor atletismului nostru. Este 
vorba de tradiționalul codcuts repu- q 
blican al copiilor. La startul diferi- i 
telor probe au fost prezenți peste 450 1 
de mici atleți din majoritatea ora
șelor târiL

In legătură cu această competiție | 
i-am solicitat părerea proi. BARUCH 1 
ELIAS, delegatul F.R.A.:

.întrecerile la care am asistat a’i 
priiețui! dispute de toată frumusețea i 
încheiate cu o serie de rezultate re- ! 
marcabiie. Laolaltă cu ceilalți antre- 1 
nori am fost impresionat de dirzenia • 
cu care acești mici atlefi și-au dis- ] 
putat șansele și au luptat pentru ob- 1 
tinerea unor performante dintre cele i 
mai bune. Trebuie să subliniez cu 1 
satisfacție că între cei prezenți am 
remarcat foarte multi copii bine do- I 
tafi, plini de talent șim îndrăgostiți 
de atletism. Este rezultatul preocupă- I 
rilor și muncii de fiecare zi a antre- ’ 
norilor și profesorilor noștri pentru 1 
descoperirea și creșterea unor ele- i 
mente cu certe perspective, din rîn- ■ 
durile cărora se vor ridica viitori 
campioni și recordmani ai tării.

Prezenta unui număr atît de mare : 
de competitori au creat probleme 
deosebite organizatorilor care, eu 
greu, au reușit să le facă iață“.

Iată acum rezultatele înregistrate: 
BĂIEȚI: Triatlon I (60 m, lungime, 
greutate): 1. Mircea Papuc (CSS Buc.) 
276 p (7,5-5,58,-11,60) — record re
publican de copii; 2. P. Gabor (Vul
can) 236 p (7,9—5,40—10,34); 3. V.

Neacșu (CSM Sibiu) 233 p (8,2—5.10— 
11.50); 4. K. Gheenei (SSE Mediaș) 
231 p; 5. M. Moscu (Știința Slobozia) 
231 p: 6. C. Gheție (CSO Pitești) 230 
p ; Triatlon II (60 m. înălțime, min-' 
ge de oină): 1. Vasile Obreja (SSE 
Beiuș) 257 p (8,1 — 1,56—68,50); 2. I. 
Vasilescu (Banatul) 254 p (8,0—1,56— 
55,70); 3. L Madjic (SSE Cluj) 248 p 
(7,5—1,50—59,80); 4. Gh. Serbau (CSO 
B. Mare) 234 p; 5. Fl. Filip (Lie. 2 Br.) 
224 p; 6. D. Cupșa (CSO B. Mare) 
222 p,- 4x60 m: 1. SSE I. Buc. 29,0— 
rec. republican de copii. 2 CSS Buc., 3. 
SSE I echipa II; FETE ; Triat ion : 1. 
Maria Illi (Lie. 4 Timiș.) 252 p (8,6—- 
4,17—11,42); 2. I. Kun (SSE Cluj) 249 
p (8.0—4,68—8,51); 3. V. Cîrstea (SSE 
PI.) 248 p (9,0-4,31—11,50),- 4. C. Ene 
(Rapid Buc.) 246 p,- 5. R. Baciu (SSE 
Cluj) 229 p; 6. FI. Ilie (CSO Galați) 
227 p; Triatlon II: 1. Florica Boca 
(CSS Buc.) 247 p (8,2—1,46—32,20) ; 
2. G. Cîrje (CSO Pitești) 243 p. 
(9,0—1,40—47,60); 3. N. Hînda (CSS 
Buc.) 234 p (8.1—1,34—35,70); 4. Ad. 
Mînariu (Unirea Aiud) 234 p; 5, D. 
Comșa (Lie. 8 Cluj); 231 p; 6. M. 
Tontsch (Viitorul Bod) 231 p,- 4x60 m: 
1. CSS Buc. 31,9, 2. Viitorul Buc., 3. 
SSE Cluj.

R. CĂLĂRAȘAN

„Săptâmină atletica” 
ia Brașov

Brașovul găzduiește, începînd de 
azi, întrecerile finale ale concursului 
și campionatului republican de au
tism pentru juniori. Pe stadionul 
neretului au loc marți și miercuri 3 
concursurile juniorilor mici, joi și 
vineri — probele combinate, iar ne 
stadionul Tractorul se vor desfășura, 
sîmbătă și duminică, campionatele 
juniorilor mari.

Cetățeni!
La 1 iulie 1966 intra în vigoare Decretul nr. 328 și 

Regulamentul de aplicare a acestui Decret, aprobat prin 
H.C.M. 772/1966, care reglementează circulația pe drumurile 
publice.

PRONOSPORT
După cum s-a mai anunțat, progra

mul Concursului PRONOSPORT nr. 27 
d« duminică 3 iulie a.c. cuprinde me
ciul internațional Portugalia — Ro
mânia și 12 meciuri din cadrul „Cupei 
de vară44. Meciuri atractive și echili
brate care vă așteaptă să le 
pronosticurile dv.

• Vineri 24 iunie 1966, a < 
tragerea la sorți a premiilor 
din 100 concedii la Vama și 
Bulga-* <* j o x
'H^i’crr-'Tnari LOTO44 din 14 iunie 1966. 
Iată lista cîștigătorilor;

1. Teodorii loan — București: 2. Bu- 
lugea Ion — Timișoara; 3. Salăjan Vir
gil—Turda-Cluj; 4. Agaghe Gheorghe— 
Iași; 5. Filip Ion — Baia Mare; 6. 
Trandafir Ion — București; 7. Groșii 
Mihail — Brașov; 8. Urs Romulus — 
Oj; 9. Ori va Fenia — Călimănești-

acordați

avut loc 
constînd 

„Turul 
acordate la „Tragerea pre-

Argeș; Î0. Neacșu A. Nic. — Corabia- 
OJlenia; 11. Truțoiu Emilia — Rm. Vil- 
cea-Argeș; 12. Păun Ion ■— Mogoșești- 
Argeș; 13. Uneescu Ion — Buhuși- 
Baeăit; 14. Roibu Aurel— Novaci-Oltenia; 
15. Florea Costel — București; 16. Pân
dele Olga — București; 17. Radu Du
mitru — București; 18. Moldoveanu 
Ion — Cîmpina-PIoiești; 19. Stancu Du
mitru — București; 20. Cotfasa Lucian 
— București; 21. Pop loan — Brașov; 
22. Chichiran C-tin — Iași; 23. Cris- 

Gh. — Videle-Buctirești; 24.
Vulcan-Hunedoara; 25.

tescu
Ioniță loan
Samuil Sultana — București; 26. Garbă 
Ion — Medgidia-Dobrogea; 27. Vladu 
Eugenia-București; 28. Martineac Aurel 
— București: 29. Melin Vasile—Oradea; 
30. Bădiță Floarea — Pitești-Argeș; 31. 
Dr. Mircea Oct. — Timișoara; 32. Mo
sor Melania — Giurgiu-București; 33. 
Pop Gheorghe — Florești-Cluj; 34. Cio-

roacă loan — București; 35. Năstăsescu 
Romeo — Cîmpina-PIoiești 36. Tre
murici Ion — Brașov; 37. Mermeze 
Dumitru — Borozel-Crișana: 38. Afta- 
nasiu Tirus — Constanța; 39. Conea Si
mian — Timișoara; 40. Cojocaru Gheor
ghe — Săcele II Brașov; 41. Anigo 
Anita — București; 42. Nidelca Dumi
tru — București; 43. Gheorghiu Virgil— 
Bistrița-Cluj; 44. Crîiniceanu V. — 
București; 45. Bclmega Ion — Bucu
rești; 46. Arghir Gabriela — București; 
47. Tomataș Petru — Simeria-llune- 
doara; 48. Cociuba Ion — București; 
49. Mîrța Gheorghe — Mangalia-Do- 
brogea; 50. Camentu Nicolaie — Vizirul- 
Galați.

Restul cîștigătorilor 
în numărul de mîine.

Rubrică redactată de
Stat Loto-Pronosport.

vor fi publicați

Administrația de

★
Conform noilor prevederi conducătorii și însoțitorii mo

tocicletelor și scuterelor fără ataș, cu capacitate cilindrică 
mai mare de 98 cm3, sînt obligați să poarte cască de pro
tecție pentru motocicliști cîna circulă pe drumurile publice 
ATÎT ÎN LOCALITĂȚI cît și în afara acestora.

tramvai
Ieșire spre un chei, mal abrupt 

sau bac

UCF.COM


Ultimele cronici
SERIA I

din categoria B Miercuri, in Giulești

CEAULĂUL P. NEAMȚ — PROGRE
SUL BUCUREȘTI (1—4). Contrar 
obișnuinței, începem cu trei decla
rații luate de la trei suporteri ai 
Ceahlăului, la sfîrșitul partidei. Gh. 
Romaniță, metalizator la complexul 
Bicaz: „Victorie meritată cu vîrf 
și-ndesat" ; V. Leonte, mecanic la 
Combinatul de îngrășăminte cu azot 
Săvinești : „Mi-a plăcut din toate 
punctele de vedere jocul oaspeților" ; 
Gh. Marțolea, electrician bobinator 
la Fabrica de hîrtie și carton din 
P. Neamț: „Progresul a jucat mult 
mai bine și a meritat victoria".

Iată acum și însemnările noastre. 
După fluierul de început al arbitrului 
bulgar S. Ciumakov, bucureștenii 
s-au dezlănțuit în terenul Ceahlău
lui cu atîta vigoare incit jucătorii din 
P. Neamț au rămas pur și simplu 
dezorientați. Chiar din primul minut f eianu execută o lovitură de colt, 

gea este respinsă din careul de 
m, însă 'Mateianu apare ca din 

pămînt și șutează în... bara. După 
două minute Ciucu expediază mingea 
pe. lingă poartă, iar în min. 5 el 
reeditează „figura" deși de astă-dată 
poarta era goală I Jocul celor de la 
Progresul continuă într-un ritm de
bordant. Pe rînd Neacșu (min. 10), 
Mateianu (min. 11), Ciucu (min. 13 — 
bară) au avut ocazia să deschidă 
scorul. în min. 17 însă Mafteuță îl 
face K.O. pe portarul Argeșeanu în
scriind imparabil : 0—1.

Oarecum relaxat și totodată re- 
simțindu-se după un astfel de „ga
lop", Progresul slăbește ritmul, iar 
Ceahlăul iese la atac. Măndoiu, Ad. 
Constantinescu și Neacșu intervin de 
fiecare dată oportun și lămuresc cî- 
teva atacuri periculoase. în această 
perioadă gazdele străpung totuși de 

bucureștenilor 
Mîndru să se 

cu egalarea, 
atac, mijlocașii

BUCUREȘTI
(3—0). Un

cîteva ori apărarea 
Kdîndu-i prilejul lui 
tom arco. Amenințat 
Progresul revine în
Mafteuță și Al. Constantinescu sînt 
într-un continuu „du-te-vino". Și to
tuși scorul a rămas neschimbat.

La reluare, jocul începe în același 
ritm impus de oaspeți și în min. 53 
Oaidă, intrat la pauză, după o cursă 
ca acelea din tinerețe, îl pune în 
poziție de șut pe Țarălungă și... 
0—2. O nouă relaxare în jocul Pro
gresului și : 1—2 (Mangalagiu, în
min. 60, face o surprinzătoare foarfe
că pe spate și înscrie). După trei 
minute, Țarălungă șutează în bară 
cu poarta goală, dar peste alte trei, 
Mateianu, după o cursă lungă, ridi
că scorul: ' - —
la luptă și 
fwa tabela 
sffrîu sînt 
gher (min. 
mingea în 
greșul a reintrat în

Cei mai buni jucători: Mafteuță, 
Măndoiu, Al. Constantinescu, Țară
lungă și Mateianu, de la Progresul, 
Argeșeanu, Olteanu și Iațan, de la 

..Ceahlăul.

DINAMO VICTORIA 
— FLACĂRA MORENI 
meci fără miză, cu puțini spectatori, 
destul de anost ca desfășurare. Di
namo Victoria n-a avut nici un mo
ment probleme și a câștigat ușor și 
pe deplin meritat cu 3—0 (2—0). 
Gazdele au controlat bine jocul la 
centrul terenului și, daca în fazele 
de finalizare atacanții ar fi fost mai 
deciși, scorul putea fi și mai mare. 
I-am remarcat pe Feadot, Ciuleanu și 
Ene. Flacăra a avut unele sclipiri, 
dar insuficiente pentru a periclita 
poarta apărată de Ghibănescu : por
tarul Mocanu — în zi slabă — a pri
mit două goluri parabile, iar în ac
țiunile ofensive numai Lalu și Iofciu- 
lescu au fost mai activi. Formația 
din Moreni a fost nevoită să renunțe 
la serviciile lui Sandu (accidentat în 
min. 15) și să apeleze la o rezervă, 
Alexe, nu tocmai inspirată.

Scorul a fost deschis în min. 8 de 
Ene, care transformă un penalii, acor
dat cu multă ușurință de arbitru, într-o 
fază confuză, în care credem că deci
zia cea mai corectă ar fi fost o lovitu
ră liberă indirectă în favoarea dina
moviștilor. Apoi jocul se echilibrează 
dar din min. 32 tot gazdele au ini
țiativa. Feerdot încearcă poarta de la 
distantă, iar șutul lui Ciuleanu este 
parat de Mocanu. Pînă la majorarea 
scorului am notat „bomba* lui Frîn- 
cu reținută de Ghibănescu. Cu șase 
minute înainte de pauză, Ene înscrie 
dintr-o greșeală a apărării adverse.

La reluare același Ene marchează 
al treilea gol dintr-o greșeală evi
dentă a portarului Mocanu care a 
respins balonul în picioarele dina- 
movlstului (mm. 47). în rest, încă 
două ocazii ale gazdelor: șutul lui 
Feodot apărat de Mocanu (min. 52) 
și cel al lui Ene care nimerește 
bara (min. 79). în final, Lalu trage 
la „păianjen" dar Ghibănescu reu
șește să salveze în corner.

Arbitrul N. Mogoroașe (Craiova) 
a condus cu scăpări.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — DINAMO 
BACĂU (4—1). Duminică dimineața, 
stadionul Politehnica a fost din nou 
arhiplin. Suporterii studenților bucu
reșteni și-au încurajat frenetic favo- 
r.iții cu speranța că, din toamnă, 
aceștia vor activa în „A". Dar, cu 
toate că după 90 de minute de joc 
scorul le-a fost favorabil, în viitorul 
compionat vor activa în aceeași ca
tegorie deoarece Progresul a cîștigat 
la P. Neamț, păstrîndu-și astfel avan
tajul de un punct.

Ca în orice partidă cu miză mare, 
primele 10 minute au fost de stuciiu. 
Apoi, Ciornoavă, Lucescu și colegii 
lor au luat jocul pe cont propriu. 
Am asistat la o suita de atacuri la 
poarta lui Ghiță, insă ocaziile au fost 
ratate. Primul gol a căzut în tnin. 29 
și este opera lui Halagian, ca urmare 
a unei acțiuni personale. în conti
nuare aspectul jocului a rămas ace
lași. După 7 minute Lucescu a făcut 
o cursă pe extremă, a centrat puter
nic, Ghiță a plonjat și... balonul a 
intrat în plasă : 2—0.

După pauză, Dinamo domină, însă 
steril. înaintarea dinamoviștilor a în
cercat fără succes din toate pozițiile 
poarta lui Rămureanu. Apoi, studen
ții au preluat inițiativa și, ca urmare 
a dominării lor, scorul a ajuns la 
4—0, prin golurile înscrise de Păiș 
în min. 84 și 87. în ultimele minute 
ale partidei am asistat la cîteva 
atacuri ale oaspeților soldate prin re
ducerea scorului în min. 89 de către 
Panait.

Arbitrul Todor Milev — R. P. Bul
garia a condus corect.

decît două, prin 
și 68. De ternar- 
au mai avut și 

repriză (min. 21, 
s-au rezumat la

V. POMPILIU

PROGRESUL BRĂILA — META
LURGISTUL BUCUREȘTI (2—0). în 
ultimul joc in fa!a spectatorilor 
brăileni, echipa locală a obținut o 
binemeritată victorie, în urma unei 
dominări insistente. Este drept însă 
că Progresului i se poate reproșa 
ineficacitatea, deoarece din zecile de 
ocazii excelente de a marca nu a

reușit să fructifice 
Zgardan, în min. 62 
cat că învingătorii 
trei bare în prima 
23 și 25). Oaspeții
o apărare supranumerică. A condus 
bine St. Mataizer — Craiova. (Ion 
Baltag - coiesp.).

METALUL TIRGOVIȘTE — C.F.R. 
ROȘIORI (0—2). „Derbiul" codașelor 
nu a putut înlătura retrogradarea 
măcar a uneia dintre formații în ca
tegoria C. Menționăm însă energia 
cu care au acționat feroviarii și 
promptitudinea lor în atac. De altfel, 
cele două goluri ale oaspeților au 
fost marcate în urma speculării ra
pide a unor greșeli de apărare co
mise de gazde. Autor : Pitpîiac (min. 
40 și 78). Metalul, cu o echipă de 
curînd întinerită, și implicit neomo
genă, a acționat slab și imprecis. 
Bun arbitrajul prestat de N. Lazăr — 
Pelroșeni. (M. Avanu și V. Popescu- 
coresp.).

OLTUL RM. V1LCEA — OȚELUL 
GALAȚI (1—4). Nici înlocuirea por
tarului Mărculescu, nici introducerea 
în repriza a doua a lui Udroaica 
n-au adus revirimentul mult aștep
tat de formația gazdă, care de cî- 
teva etape, înregistrează înfringere 
după înfrîngere. In schimb, găiăte- 
nii au jucat cu mult aplomb, au fost 
primii la balon, obținînd o victorie 
neașteptată dar pe deplin meritată. 
Au înscris Stănculescu (min. 12, 30, 
47) și Ion Ionică (min. 80) pentru 
Oțelul, respectiv Mihăilescu (min. 61). 
A condus... fără probleme Mircea 
Biolan — Tr. Severin. (Dragomir 
Roșianu — coresp.).

C.F.R. PAȘCANI — POIANA CIM- 
P1NA (3—1). Un meci cu faze spec
taculoase la ambele porți. Apărarea 
supranumerică a fotbaliștilor din 
Cîmpina a fost promptă, dar ea nu 
a rezistat decît în prima repriză. Au 
înscris Voica (min. 20, 75), Atanasiu 
(min. 58) pentru C.F.R., respectiv 
Iordache (min. 30). A arbitrat foarte 
bine Sever Mureșan — Turda. (Cră
ciun Lăiuci — coresp.).

Campionatului feroviar
european

Campionatul categoriei A este a- 
proape încheiat, dar fotbaliștii de 
la Rapid București au încă destule... 
griji. într-adevăr, echipa din Giu
lești mai este angrenată — în afară 
de campionat — în încă trei com
petiții ! „Cupa României”, „Cupa 
balcanică" și Campionatul european 
feroviar de fotbal. Campionatul 
european feroviar de fotbal a ajuns 
în sferturile de finală. Datorită fap
tului că echipa românească a fost 
finalistă în ediția trecută, de data 
asta, conform regulamentului, ea va 
juca direct în sferturi de finală. 
Adversară îi va fi selecționata fero
viară olandeză, care s-a calificat în 
dauna formației Luxemburgului i 
3—2 pentru olandezi în meciul dis
putat la Luxemburg și 3—0 în re
turul din Olanda.

Primul joc din cadrul campiona
tului se va disputa miercuri 29 iu
nie pe stadionul Giulești, cu înce
pere de la ora 17,30. Cea de a doua 
manșă a meciului va avea loc o 
săptămînă mai tîrziu la Utrecht. 
De remarcat că în cazul în care 
fiecare echipă obține cite o victorie 
și golaverajul este egal, după cel 
de al doilea joc se vor executa 
cîte cinci lovituri de la 11 m. Dacă 
va trece de selecționata feroviară 
olandeză. Rapid va juca în semifi
nale cu învingătoarea dintre echi
pele feroviare ale R. D. Germane 
și Iugoslaviei.

1—3. Gazdele nu renunță 
fac totul pentru a modi- 
de marcaj. Cei care în- 

însă bucurestenii : Șoan- 
78) introduce cu capul 
plasă. Deci 1—4 și Pro- 

„A*.

.......
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ION OCHSENFELD

băcăuani. (Fază din meciul Știința

COSTIN CHIRIAC

Panică in careul dinamoviștilor 
București — Dinamo Bacău).

Foto : St. Petrică

însemnări Ia penultima etapă

a categoriei A
NU E UȘOR SĂ FII... SPECTATOR !

ARIEȘUL TURDA — A.S. CUGIR 
(1—0). Cu o formație remaniată, în 
care au fost introduși cinci juniori, 
Arieșul a făcut un joc bun și a cîști- 
gat Pe merit. Perioadele de dominare 
au alternat și s-a ratat mult la ambele 
porți. Singurul gol a fost înscris în 
min. 40 de Băluțiu. A arbitrat foarte 
bine A. Toth (Oradea). (Iosif Pataki- 
coresp.).

C. S. M. REȘIȚA — GAZ METAN 
MEDIAȘ (3—0). Peste 2 000 de spec
tatori au asistat la un joc de slabă fac
tură tehnică. Gazdele au obținut victo
ria cu ușurință în fața unui adversar 
slab, care n-a tras decît o singură 
dată pe poartă. Au marcat : Kafka 
(min. 17), Stigelbauer (min. 22) și Mioc 
(min. 77). (Iancu Plăvițu-coresp.).

MINERUL BAIA MARE — C.S.M. 
SIBIU (2—I). în tot timpul meciului 
a plouat. Oaspeții au luptat foarte 
mult și au periclitat deseori poarta 
apărată de Bai. Gu toate că au cîști- 
gat, băimărenii n-au jucat la valoarea 
lor. Au mreat: Czako (min. 8) și Bo
beai (min. 48) pentru Minerul, respec
tiv Laufceag (min. 75). (Ludovic Chira 
— coresp.).

r CLUJEANA' — VAGONUL 'ARAD 
(8—0). — întîlnirea a atras un mare 
număr de spectatori, însă aceștia au 
plecat dezamăgiți datorită jocului slab 
prestat în special de oaspeți. Cluje
nii au iominat majoritatea timpului, 
cîștigînd pe merit. Au înscris : Pan- 
ciu (min. 19). Ene (min. 87), și Mitrea 
(min. 88). A condus corect Ion Pișcă- 
rac (București). (N. Todoran-coresp).

SERIA A II-a
C.F.R. ARAD — RECOLTA CĂ

REI (1—0). — Feroviarii au cîștigat 
la capătul unei lupte deosebit de dis
putate. Nivelul jocului nu a fost cel 
așteptat deoarece ambele echipe au 
urmărit rezultatul. S-au ratat multe 
ocazii. Singurul punct a fost înscris 
de Vlad în min. 17. A condus bine 
arbitrul M. Vasiliu (Ploiești). (Ștefan 
Iacob-coresp.).

A.S.A. TG. MUREȘ — MINERUL 
LUPENI (3—0). — Partidă viu dispu
tată și de un bun nivel tehnic. Mure
șenii au obținut o victorie meritată. 
Oaspeții au jucat frumos și au contra
atacat destul de periculos. Au mar
cat : Ciutac (min. 17), Dragomir (min. 
57) și Sico (min. 61 din 11 m). A 
arbitrat competent Cornel Buburuz 
(Bacău). (N. Stănescu-coresp.).

JIUL PETRILA — IND. SÎRMEI 
C. TURZII (6—1). — Ultimul joc al 
campionatului a oferit spectatorilor 
prezenți în tribunele stadionului „Jiul* 
din Petroșeni un meci de bună cali
tate și cu o... ploaie de goluri 1 Pri
ma repriză s-a desfășurat sub semnul 
unui oarecare echilibru. La reluare, 
Jiul ale cărui compartimente au func
ționat cu foarte puține greșeli, a fă
cut un joc în viteză, bine orientat 
tactic. Extremele și Martinovici au 
realizat — pe lîngă cele patru goluri 
înscrise — alte faze extrem de pal
pitante, mult aplaudate. în ciuda ploii 
căzute, gazdele au stăpînit foarte bine 
terenul și au reușit în repetate rînduri 
să destrame apărarea oaspeților (care 
a utilizat foarte des jocul la ofsaid) și

să „bombardeze' poarta apărată de 
Bobuță. Portarul echipei oaspe a avut 
însă o formă bună ; deși a primit cele 
șase goluri, el a salvat formația d;n 
Cîmpia Turzii de la alte numeroase 
ocazii clare.

Cei care au deschis scorul au fost 
oaspeții. In min. 8, un contraatac pe 
partea dreaptă aduce 
ghici, care centrează 
înscrie cu capul. Zece 
ziu gazdele egalează 
după o fază identică 
ților. In min. 30 același Libardi. ex
trem de eficace, înscrie cu capul după 
o lovitură de colț executată de Marti
novich Jiul domină cu autoritate In 
min. 59 Libardi majorează scorul. Și 
tot el în min. 65, înscrie din lovitură 
de la H m. In min. 75 Casandra pri
mește o centrare de la Martinovici. 
Mingea șutată de el lovește bara și 
ricoșează în plasă. In min. 87 Marti
novici sesizează intenția oaspeților de 
a juca la ofsaid, țîșnește printre apă
rători, dar Istrate vrînd să-l depose
deze de balon trimite mingea în pro
prie poartă.

Brigada de arbitri bucureșteni condusă 
de M. Niță s-a achitat bine de misiu
nea încredințată. După meci, l-am ru
gat pe arbitrul de centru să ne facă 
o scurtă declarație. Iată ce ne-a spus 
el : „Jocul prestat astăzi, în special în 
cea de a doua repriză, arată că Jiul 
are perspectiva unei comportări me
ritorii în prima categorie a țării". 
(Șt. Băloi și I. Zamora-coresp.).

mingea la I»ră- 
precis ?i Popa 
minute mai tîr- 
prin Libardi, 

cu cea a oaspe-

l

Cineva asemuia stadionul din Craiova cu cel din Milano, San 
Stro. Probabil, pentru că pe ambele stadioane publicul spectator 
încurajează cu entuziasm echipa favorită, o poartă spre victorie. 
Ceea ce, in ultimă instanță, constituie o notă bună pentru specta
torii din Craiova și nu-i întimplător, deci, faptul că echipa Știința 
nu a pierdut în actualul campionat nici o partidă pe teren propriu.

Dar, pentru că există și un „dar", am vrea să ne referim și 
la un alt aspect. Anume acela că încurajarea frenetică a echipei 
favorite trebuie să se desfășoare simultan cu aplaudarea fazelor 
frumoase create de ambele echipe. Pentru că, susținerea entu
ziastă a unei formații nu presupune în nici un caz apostrofarea 
celeilalte.

Scriem aceste rînduri sub impresia neplăcută că, duminică, 
spectatorii craioveni nu i-au aplaudat de loc pe fotbaliștii de la 
Steaua, pentru combinațiile frumoase, pentru execuțiile tehnice, 
pentru sportivitatea lor. Am asistat chiar la scene nefirești. Pentru 
orice fault obișnuit de joc oaspeții erau huiduiți, apostrofați, jig
niți. Pentru aceleași acțiuni, fotbaliștii craioveni erau... aplaudați, 
încurajați. De asemenea, arbitrul era fluierat zgomotos ori de cite 
ori sancționa, just, o infracțiune a gazdelor.

Dacă pe spectatorii craioveni ii flatează asemuirea care se face 
între stadionul lor și cel din Milano, trebuie să menționez că am 
avut prilejul să fiu spectator și pe San Siro, chiar la întîlniri în 
care Internazionale a avut ca adversari echipe românești. Vă asi
gur, insă, că „tifosi“ lui Inter au aplaudat deseori și pe fotbaliștii ro
mâni, chiar dacă „partea leului" era rezolvată gazdelor.

Desigur, nu e ușor să fii... spectator!
C. MACOVEI

NOTA 3 !

Ați citit, desigur, cu surprin
dere, că fotbalistul Cuperman a 
fost notat cu „3“ în jocul Dinamo 
București — C.S.M.S. Acest ju
cător a avut o serie de evoluții 
bune care i-au deschis și porțile 
lotului reprezentativ. Și iată-1, 
deodată, corigent la... materia în 
care s-a afirmat, primind cea 
mai mică notă dintre toți jucă
torii pe care i-am văzut duminică 
pe stadionul din Iași.

O simplă întîmplare ? Fotbalul 
nu exclude acest lucru. Dar a- 
cesta să fie adevărul în cazul de 
față ? Nu este vorba, mai de
grabă. de o tendință de jnfumu-

rare, ilustrată și prin faptul că 
Cuperman a lipsit de la antrena
mentul de miercuri, considerînd 
că, ORICUM, va figura în for
mație ?

Și mai supărător e că acest ra
ționament s-a dovedit just. An
trenorii, în loc să-l sancționeze, 
n-au ezitat să-1 pună în forma
ție, menținîndu-1 în joc toate cele 
90 de minute, deși era evident 
că nu dă randament.

Păcat că nu se dau note 
trenorilor. Cuperman n-ar 
rămas singur cu nota 3...

și an- 
mai fi

J. B.



Marea performanță — semnul sub care 
s-au desfășurat campionatele mondiale 

de popice de la București
(Urmare din pag. 1) ÎNTRECERI PASIONANTE

international
na Trandafir, M. Kocarek (Ceho
slovacia), H. Brăutigam (R.D.G.), G. 
Varfalvy (Ungaria), Cristu Vînătoru, 
Petre Purje și alții, care abordînd 
jocul cu o maximă concentrare au 
funcționat, în diferite probe, ca ade
vărate ceasornice și în consecință 
n-au tras nici o bilă în... gol. Ca o ur
mare firească a acestei perfecțiuni în 
tehnica lansării bilei, dovedită de 
majoritatea concurenților, s-au sta
bilit la București trei noi recor
duri mondiale. Iată 
echipe feminine: 
Balaban 414 p.d.,
cu 423 p.d., Crista 
Elena Trandafir 412
Szemani 414 p.d., Cornelia Moldo- 
veanu 419 p.d.) 2 483 p.d. (v.r. 2 466 
p.d. era deținut din 1959 de reprezen
tativa R.D.G.) ; 100 bile mixte femei : 
Annemarie Preller (R.D.G.) 456 p.d. 
(v.r. 451 p.d. Schrett Gyulane — Un
garia, la campionatele europene din 
1964); 200 bile mixte bărbați: Horst 
Brăutigam (R.D.G.) 989 p.d. (982 p.d., 
M. Sterzaj — Iugoslavia, la campio
natele europene din 1964). La proba 
de perechi, cuplul campion mondial 
Sindlerova-Mikulcikova a egalat cea 
mâi bună performanță a lumii: 830 
p.d., realizată în 1964, la campio
natele europene de la Budapesta, de 
„tandemul" iugoslav Kadez-Bulici.

Nu putem încheia acest capitol 
fără a sublinia că la realizarea aces- 

, tor performanțe un cuvînt hotărîtor 
au avut de spus materialele de joc 
și îndeosebi pistele (specialiștii străini 
au remarcat, în unanimitate, buna lor 
calitate) construite de inginerul Ion 
David.

autorii lor : 
România (Ținea 

Elena Lupes- 
Szocs 401 p.d„ 
p.d., Margareta

Cei care au urmărit întrecerile 
au avut toate motivele să rămînă 
cu amintiri de neuitat.

— La perechi a condus cuplul 
nostru feminin Elena Trandafir-Mar- 
gareta Szemani pînă la penultimul 
schimb al concursului, cînd ceho
slovacele Sindlerova-Mikulcikova au 
egalat recordul mondial al probei. 
Dacă la ultimele două bile Sindle- 
rova dobora numai un singur popic 
din cele două rămase în lăcaș, cîș- 
tiga perechea noastră. Sportiva ceho
slovacă Ie-a doborît dintr-o singură 
aruncare și ultima bilă a 
„plin", cuplul român fiind 
numai două puncte.

— Jucătoarei iugoslave 
Erski i s-au ridicat la ultima bilă, 
în finala probei individuale, toate po
picele. Spectatorii o vedeau pe pri
mul loc. Precipitîndu-se, ea a dobo
rît doar trei din cele 9 popice, cla- 
sîndu-se astfel pe locul secund, la o 
diferență de un punct de campioana 
mondială Astrid SchmidL

— Jucătoarele clasate pe locuri'e 
3—5........................
măr de popice doborîte: 829. Spor- 
tiva 
podium pentru că a avut procentaj 
mai bun la „izolate" în cele două 
evoluții. (Scbiiimann 268 p.d.. Elena 
Lupescu 261 p.d. și Ținea Balaban 
238 p.d.).

Ar mai fi de consemnat o sume
denie de alte aspecte semnificative 
de la această mare întrecere, care 
a făcut pe mulți dintre cei prezenți 
să se întrebe dacă la viitoarea ediție 
a „mondialelor* se vor realiza ase
menea performanțe.

de dresaj de la Leipzig
telefon). — La con-

tras-o în 
învins cu

Gorinka

la „individuale" au același nu-

austriacă Schifimann a urcat pe

Prima „etapă
© PREGĂTIRI PE TOATE 
„STADIOANELE41 DE APĂ 
© CÎTEVA CONSIDERAȚII 
DUPĂ PRIMELE REGATE 
• CONSACRATII DOMINĂ 
LOTURILE DE CAIAC • LA 
CANOE—TINERET ® EVO
LUȚII NECONCLUDENTE ÎN 
ÎNTRECERILE
® PE AGENDA

LIE...

FEMININE 
LUNII IU-

acest iunie
„stadioane"

Solicitate intens în 
atît de capricios, marile 
de apă ale Europei au găzduit o 
suită de importante repetiții pentru 
„mondialele" de caiac-canoe progra
mate la Grunau (19—21 august). Pe 
agenda competițiilor internaționale 
care au reținut în ultima vreme aten
ția amatorilor de sport au figurat, 
pe rînd, regatele de la Stockholm, 
Praga, Enns și Bydgoszcz. La aceste 
întreceri au concurat și diferite lo
turi de sportivi români care — în 
special în Suedia și Austria—au sem
nat o prezentă remarcabilă. Dar, 
pentru că despre comportarea ca- 
iaciștilor și canoiștilor noștri am scris 
în cronicile „regatelor", vom con
sacra comentariul de astăzi... adver
sarilor, cîtorva considerații asupra 
pregătirilor pe care aceștia le fac 
pentru cea de a VII-a ediție a C.M.

Reține 
faptul că 
au intrat 
— într-o 
verificărilor în competiții internațio
nale. Din relatările tehnicienilor și 
sportivilor români prezenți la aceste 
concursuri, ca și din lectura presei 
de specialitate din diferite țări, se 
desprind cîteva constatări care — 
în cazul că își vor menține... actua
litatea — își vor verifica importan
ta la campionatele mondiale.

Se pare că, pe plan european, n-au 
întervenit prea multe schimbări în 
ierarhia valorilor. Majoritatea țărilor 
contează în principal pe sportivii 
consacrați și vizează nu un „asalt" 
general, ci locurile fruntașe doar în 
una sau două din probele campio
natelor. Așa, de pildă, suedezii con
tinuă să-și pună speranțe (în absen
ța dublului campion olimpic Sjode- 
Hus — care a întrerupt activitatea 
competițională încă de anul trecut) 
în doi dintre caiaciștii prezenți de 
multă vreme pe pistele de apă ale 
lumii: Giinnar Utterberg (în prezent 
într-o formă foarte bună) și Roit 
Petterson, ei urmînd să rezolve pro
blema reprezentării Suediei în pro
bele K 1—1000, K 2—1000 și K 1 — 
10 000 m. Cam la fel se prezintă lu-

atenția în primul rînd 
pregătirile pentru Grunau 

— aproape în toate țările 
etapă superioră : aceea a

România-Cehoslovacia la void
LEIPZIG (prin 

cursul internațional de dresaj, desfă
șurat timp de 4 zile în localitate, au 
participat și sportivii români N. Mihal
cea, I. Molnar și D. Velicu.

In premiul de dresaj al 
Germane — a participat numai 
nar, cu caii Argint și Vultur, 
locurile 7 și, respectiv, 10. La 
ria „Sf. Ghcorghe", IV. Mihalcea (cu 
Dana) s-a clasat pe locul secund după 
Kohler ” 
de la 
halcea

Velicu 
7, 10,

R. D. 
Z. Mol- 
ocupînd 
catego-

(R. D. Germană). In întrecerea 
categoria „intermediară4*, N. Mi- 
(cu Bolero), I. Molnar (cu Ar- 
N. Mihalcea (cu Dana) și D. 
(cu Șeic) au ocupat locurile 6, 

12. Cea mai importantă întrecere 
„Marele premiu de dresaj", s-a încheiat 
cu victoria cehoslovacului Sembera. dar 
după multe discuții și păreri contradic
torii cu privire la justețea notelor acor
date. Clasament: 1. Sembera (Ceho
slovacia) 722 p: 2. N. Mihalcea (ROMÂ
NIA). cu calul Bolero 768 p; 3. 
Muller (R. D. Germană) 749 p:... 5. 
I. Molnar (ROMÂNIA), cu calul Argint 
688 p:... D. Velicu (ROMÂNIA), 
cu calul Șeic 628 p.

O modificare în programul inițial 
al meciurilor de săptămâna aceasta 
dintre echipele masculine reprezen
tative de volei ale tării noastre și 
Cehoslovaciei. Astfel, prima întîlnire

România -— Cehoslovacia se va <fes 
fășura la Sibiu, vineri 1 iulie, i& 
cea de a doua —- sîmbătă 2 iulie, 
Brașov.

TURNEUL DE VOLEI DE LA MIERCUREA CIOC
MIERCUREA CIUC, 26 (prin tele

fon). — Duminică a luat sfîrșit tur
neul feminin de volei desfășurat în 
localitate cu participarea echipelor 
Septemvri Sofia, Start Praga, Start 
Lodz și Voința M. Ciuc, reprezentînd 
cooperația meșteșugărească din Bul
garia. Cehoslovacia, Polonia și Româ
nia. în cele trei zile de întreceri s-au 
înregistrat următoarele rezultate : Vo
ința M. Ciuc — Septemvri 
3—1, Start Lodz — Start Praga 
Voința M. Ciuc — Start Praga 
Start Lodz — Septemvri Sofia 
Start Praga — Septemvri Sofia 
Start Lodz — Voința M. Ciuc

Prin aceste rezultate, competiția 
s-a încheiat cu victoria echipei Start

Lodz, care în clasamentul final a fost 
urmată, în ordine, de Voința M. Ciuc, 
Start Praga și Septemvri Sofia.

I. PĂUȘ-coresp. rcg.

Roy Emerson
Sofia
3—1,
3—0,
3—0,
3—2,
3—0.

eliminat la Wimbledon!

Rezultate valoroase la atletism
NEW YORK. La campionatele de 

atletism ale S.U.A. rezervate bărba
ților s-au înregistrat o serie de re
zultate valoroase : prăjină — Sea- 
gren 5,18 m; 120 yarzi garduri — 
Davenport 13,3 ; greutate — Matson

Grunau!

Canoiștii români P. Maxim — A. Simionov, după proba de canoe 
dublu disputată la regata Praga.

Foto: CTK
crurile și în ceea ce privește echipa 
R.D. Germane, gazda .mondialelor' 
și una din țările cu certă valoare 
în aceste ramuri ale sporturilor nau
tice. CompoDenti de bază în echi
pajele de caiac au rămas tot consa
crării Lange, Kaarbe, Holzvoigt, Nie- 
drig, Seibt sau Vili.

canoe 
inclu- 
Lotu- 

aceste

COMEWAMU. NOSTRO

Dintre caiaciștii maghiari s-a im
pus, de asemenea, un sportiv bine
cunoscut (de altfel candidat la me
dalia de aur pentru proba de sim
plul, Intre Kemecsei, iar dintre caia
ciștii austrieci un progres consi
derabil a înregistrat Giinter Piaff.

întrecerile feminine — prezente în 
programul regatei de la Praga — au 
fost marcate de o surprinzătoare com
portare a caiacistelor din R. P. Un
gară, primele două locuri fiind ocu
pate de Mozes și Benko. Este însă 
greu și poate... prea devreme să se 
tragă o concluzie definitivă deoarece, 
în același concurs, Mozes și Benko 
au terminat proba de dublu pe locul... 
V, victoria revenind echipajului nos
tru format din Hilde Tâlaru și Va
lentina Serghei.

Și acum, cîteva aprecieri despre 
primele întîlniri internaționale ale

canoiștilor. Să consemnăm — pentru 
început — victoria repurtată de ce
hoslovacul Jiri Cvrteska (de fapt spe
cialist in probele de dublu) asupra 
campionului olimpic Jurgen Eschert 
(RD. Germană). Spre deosebire de e- 
chipajele de caiac, cele de 
prezintă ca o caracteristică 
derea multor elemente tinere, 
rile Suediei și Austriei pentru
probe sînt poate exemplele cele mai 
concludente dar și în alte țări au fost 
substantial întinerite echipajele de 
canoe.

„Cursa" pregătirilor continuă. Con
cluziile primelor regate se cer ve
rificate ! Mai ales că de la aceste 
confruntări au lipsit 
candidați] 
miL

In ceea 
sportivilor 
au fost promovate atît la caiac cît 
și la canoe multe elemente tinere, 
aceștia au ca principale etape de ve
rificare marile regate internaționale 
de la Essen, Snagov și Copenhaga. 
Cu acest prilej ei vor reîntîlni pe cei 
mai valoroși caiaciști și canoiști eu
ropeni și sperăm ca, în compania lor, 
sportivii români să sporească colec
ția frumoaselor victorii realizate la 
începutul sezonului competițional.

Si, bineînțeles, să străbată — în 
continuare — cu succes drumul pre
gătirilor al cărui „punct terminus" 
va fi GRUNAU. y

unii dintre
la titlul de campion al lu-

ce privește activitatea 
noștri, în rîndul cărora

DAN GÎRLEȘTEANU

19,57 m
16,36 m ;
1 milă — Ryun 3:58,6 ; 880 yarzi — 
Farrell 1 : 47,6 ; 440 yarzi — Evans 
45,9 ; 3 000 m obstacole — Traynor 
8 :40,6 ; suliță — Tushaus 79,45 m ; 
înălțime — Burrell 2,18 m ; ciocan 
— Burke 67,06 m; disc — Oerter 
59,06 m ; 440 yarzi garduri — Miller 
50,1 ; lungime — Boston 8,00 m.

BERLIN. Cîteva rezultate din con
cursul internațional de atletism : 
1500 m * " " ---------
3:46,2 
3 :46,4 
800 m 
3000 
(R.D.G.) 8:40,4; 5000 m
man (R.D.G.) 13:50,0; lungime — 
Hosala (Ungaria) 7,72 m (reprezen
tantul României Adrian Samungi 
s-a clasat pe locul III cu 7,37 m.)

BERLINUL OCCIDENTAL. în 
cursa de 5 000 m o serie de atleți 
au obținut performanțe excepțio
nale : 1. Keino (Kenia) 13 :26,6 (ia 
două zecimi de secundă de recordul 
mondial care îi aparține) ; 2. Clarke 
(Australia) 13 : 28,4 ;
(R.F.G.) 13:43,8.

KARLMARX-STADT.
Spielberg (R.D.G.) a aruncat discul 
la 58,10 m (a treia performanță 
mondială a tuturor timpurilor).

; triplusalt — Walker 
220 yarzi — Hines 20,5 ;

1. Norpoth (R.F.G.) 
, 2. Jurgen May (R.D.G.) 
; 3. Keino (Kenya) 3 :46,9 ; 
— Kemper (R.D.G.) 1 :49,9 ; 
m obstacole — Hartman 

8:40,4; 5000 m — Her-

3. Norpoth

Atleta

Turul Franței
PARIS, 27 (Agerpres). — A VII-a 

etapă a Turului ciclist al Franței s-a 
disputat între Angers și Royan, pe 
distanța de 254,5 km. Primul a trecut 
linia de sosire belgianul Van Vlieberge, 
cronometrat în V h 11:34. Principalii 
favoriți ai cursei au sosit cu plutonul. 
In clasamentul general, continuă să 
conducă Rudi Altig (R.F.G.) urmat la 
47 sec. de Van Vlieberge și De Rey- 
broeck.

LONDRA 27 (serviciul nostru de ra
dio). — Încercarea lui Roy Emerson de 
a-și înscrie pentru a treia oară nuffigle 
pe tabelul învingătorilor în turneuaKe 
tenis de la Wimbledon s-a încheiaWpu 
un eșec, ieri, în sferturile de finală ale 
competiției, cunoscutul tenisman austrii 
lian a fost înfrînt de compatriotul sătî 
Owen Davidson, după un meci dranftțF 
tic. Emerson a cîștigat primul set 
6—1, părînd că va obține victoria. Dă”rl 
în al doilea set, la o minge dificilă# 
și-a luxat umărul drept, luptînd apoi 
din răsputeri pentru a rezista pînă Ja 
sfîrșit. Davidson n-a lăsat însă nici 4$ 
șansă învinsului său, cîștigînd urmă
toarele seturi în 6—3, 6—4, 6—4.

în al doilea sfert de finală, amerîSSȘ? 
nul Ralston l-a învins pe Bob Hewitf 
cu 7—5, 6—2, 11—9. în cursă pentru, prt* 
mul loc al probei de simplu mai sf/kî 
Roche, Drysdale, Fletcher și Șantan^

Echipa Franței a cîștigat 
meciul de decatlon 

de la Merano
în localitate a a 
săptămînii trecu

1. Franța 
România

MERANO 27. 
loc la sfîrșitul 
meciul internațional de decatlon, 
dintre echipele Italiei, Iugoslavie' 
Franței și României. La întreceri 
au participat cîte cinci concurențî 
din partea fiecărei țări. Compete 
ția a prilejuit o luptă sportivă 
foarte echilibrată care s-a încheia} 
cu victoria surprinzătoare a decât- 
loniștilor francezi. Reprezentanții 
noștri au avut o comportare meri-a 
torie, dar nu pe măsura așteptării 
lor. Ei s-ar fi putut clasa pe un Iod' 
mai bun dacă Vasile Mureșan nu’ 
s-ar fi accidentat la proba de /Jjiri- 
tură cu prăjina.

Clasamentul pe echipe :
42.5 p, 2. Italia 37 p, 3.
35.5 P, 4. Iugoslavia 20 p.

Clasamentul individual : 1. Gas- 
tang (Franța) 7184 p, 2. Curt So- 
col (România) 7 084 p, 3. Poserina 
(Italia) 6 872 p, 4. Sar (Italia) 6 608p,
5. Vravnîk (Iugoslavia) 6 602 at
6. Celles (Franța) 6 539 p, 7. Dbî^| 
neau (Franța) 6 503 p, 8. Piccoltf 
(Italia) 6 459 p, 9. Andrei Șepci (Rt 
mânia) 6 350 p, 10. Vasile Mureșann 
(România) 6 315 p. etc.
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Fotbaliștii portughezi au lăsat 
o excelentă impresie

Echipa de fotbal a Portugaliei, care 
va întîlni duminică la Porto repre
zentativa țării noastre, a obținut în 
ultimul timp cîteva rezultate excelente. 
Fotbaliștii portughezi au evoluat la 
Glasgow, unde au învins cu 1—0 se
lecționata Scoției care sîmbătă termi
nase la egalitate (1—1) cu Brazilia. 
Continuîndi*-și antrenamentul, fotba
liștii portughezi au cîștigat la Go- 
penhaga cu Danemarca (3—1) iar du
minică au dispus cu 3—0 de Uruguay. 
După acest ultim meci, comentatorul 
agenției „France Presse" remarca 
„jocul excelent practicat de portughezi, 
forma deosebită a atacantului central 
Torres, autorul celor 3 goluri*. Ulti
mul punct a fost marcat de Torres 
reluînd cu capul mingea revenită din 
bară, în urma unui șut executat de 
Eusebio. După acest gol, Torres s-a 
accidentat și a părăsit terenul, lată 
formația portughezilor: Carvalho — 
Morals, Batista, Zorlanzo, Jaimez—

Graca, Coluna—Augusto, Eusebio, Tory 
res, Simoes. Dintre aceștia, Zorlanzo' 
și Jaimez sînt jucători mai puțin cu- 
noscuți. Același comentator sublinia că 
„fotbaliștii uruguayeni au jucat orga
nizat alcătuind, în ansamblu, o bună 
orchestră, dar au fost lipsiți de efica
citate*.

Cu jocul 
Uruguayului 
pentru G.M.

de la Lisabona echipat 
și-a încheiat pregătirile 
de fotbal.

★
Angliei își continuă pre-Și echipa 

gătirile pentru C.M. Britanicii își defi
nitivează formația jucînd în deplasare! 
În meciul cu Finlanda (3—0 pentru: 
englezi) la Helsinki, învingătorii au a- 
liniat următorul 11 : Banks—Armfield, 
J. Charlton, Peters, Wilson — Hunted 
Callaghan — Hunt, Bobby Charlț 
Hurst, Ball. La 29 iunie, englezii joac 
cu Norvegia, la Oslo ; la 3 iulie cu Da-' 
nemarca, la Copenhaga; iar la 5 iulici 
— cu Polonia, la Varșovia.
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