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Campionatele de atletism ale seniorilor

Din bloc-notesul finalelor...
Pentru aceasta se pregătește 
cu toată grija și se... mena
jează cît poate. „După ce am 
sărit 1,68 m, am fost scutită 
de emoții în ceea ce privește 
cucerirea, pentru a 16-a oară, 
a titlului de campioană. Și to
tuși m-am străduit să realizez 
aici un rezultat cît mai bun. 
Lumea așteaptă de la mine nu
mai rezultate de valoare și 
de aceea n-am dreptul să mă 
mulțumesc cu puțin. Sînt sa
tisfăcută de performanța ob
ținută. îmi dă mari speranțe 
într-o comportare bună Ia .eu
ropene".

Ioana Petrescu, cîștigătoarea la 100 m și 200 m, alături de două 
dintre speranțele sprintului nostru feminin, Mariana Golii 

și Veronica Angliei
Foto: P. Romoșan

La Cluj ne-am amintit de 
una dintre poveștile copilăriei 
în care.......Zmeul mi-1 lua pe
FăiFrumos de subsiori, îl ri- 
dira și-l vîra in pămint pînă 
la glezne 1“ ...Imaginea aceas
ta am avut-o în timpul des
fășurării probelor de triplu și 
lungime, cînd — din cauza 
pistei insuficient consolidate — 
săritorii se înfundau pur și 
simplu în zgură. Văzîndu-1 pe 
Ciochină, de exemplu, făcînd 
eforturi disperate pentru a 
putea sări peste 15,70 ne-am 
dat seama că, în condiții nor
male, el era perfect pregătit 
să realizeze un nou record al 
țării. La fel se poate vorbi și

despre Vasile Sărucan cu re
cordul la lungime.

Și, totuși, chiar în aceste 
condiții grele, doi dintre par- 
ticipanți și-au realizat acum 
cele mai bune performanțe 
personale: Maria Salamon
5,83 m la lungime și G. Blos 
15,02 m la triplu !

Tot lolanda ne-a explicat 
faptul că unii dintre atleții 
noștri cei mai huni n-au ob
ținut acum rezultatele aștepta
te. „Nu este vorba de o scoa
tere din formă, viitoarele con
cursuri o vor dovedi ! în ulti
mele zile, cei mai mulți din
tre noi am insistat foarte mult 
în pregătire pe îmbunătățirea 
calităților fizice și doar într-o 
mică măsură pe pregătirea teh
nică. Era singura perioadă în 
care mai puteam face aceas
ta, deoarece în răstimpul care 
a mai rămas pînă la C.E. de 
la Budapesta, n-am mai fi avut 
cînd. De acum și pînă la pleca
rea la „europene11 ne vom o- 
cupa doar de cizelarea cali
tăților fizice, punind accentul 
pe pregătirea tehnică. Așa îmi 
explic eu, de exemplu, rezul
tatul sub posibilități al Viori- 
căi Viscopoleanu !

ROMEO VILARA

(Continuare in pag. a 2-a)
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1NTÎLNIREA INTERNAȚIONALA 
DE LUPTE 

ELECTROPUTERE CRAIOVA -

Vîntul puternic de sîmbătă 
a influențat vădit desfășurarea 
unor probe. Ne gîndim, de 
pildă, la cursa de 3 000 m ob
stacole în care Vamos era, cum 
se spune, pe „picior” de re
cord. „Hărțuit" de vînt, care 
l-a obligat să facă pur și sim
plu tempo-variat, el n-a putut 
obține decît 8:43,6. Antrenorul 
său Gh. Rugină este însă per
fect convins că la prima cursă 
— normală -— va putea coborî 
sub cele 8:36,0 ale recordului 
republican.

lolanda Balaș acuză de mai 
multă vreme o durere la ten- 
donul piciorului de bătaie.

CHUN AU - în plină actualitati
- dc vorDd cu tov. J. ZAririD, secretar general al Federației române de caiac cam
Apropierea 

competiții de 
anului — a 
campionatelor 
gramată între 19—21 august 
la Griinau — este 
tense pregătiri 
și tehnice, ca și 
evenimente care 
specialiștilor și 
de sporturi 
acestea se înscrie și 
tragere la sorți care 
loc la Griinau-Berlin și 
a participat și J. ZAMFIR, se
cretar general al federației ro
mâne de specialitate. La îna
poiere, am solicitat tov. Zam
fir un interviu pe această 
temă.

celei mai mari 
caiac-canoe a 

Vil-a ediție a 
mondiale, pro-

marcată de iri- 
organizatorice 
de numeroase 
rețin atenția 
a amatorilor 

nautice. Printre 
recenta 
a avut 
la care

-— Mai întîi, despre 
evenimentul la care ați 
participat.

— Tragerea la sorți a se
riilor și culoarelor pentru „pre
liminarii', ca și pentru probele 
de fond ale campionatelor 
mondiale a avut Ioc la Griinau- 
Berlin, la 2 august șl s-a făcut 
cu ajutorul unei instalații 
TOTO (după sistemul folosit la 
noi de LOTO}.

— Vă rugăm să ne 
împărtășiți cîteva date 
despre participarea la 
actuala ediție a campio
natelor.

— Cu prilejul tragerii la 
sorți am fost informați că nu
mărul exact al țărilor tepre-

* Tragerea la sorfi • 
Participare numeroasă 
la toate probele • La 
start — sportivi din 25 
țări # Adversari valo
roși îrt toate întrecerile 
O „Lupta va fi grea încă 
din serii".

zentate la cea de-a Vll-a edi
ție a campionatelor mondiale 
de caiac-canoe este 25. tn ul
timul moment s-a Înregistrat 
retragerea Canadei și astiel la 
Griinau se vor întrece sportivi 
din următoarele țări: Austra
lia, S.UA., URS.S., Polonia, 
Norvegia, Suedia, 
Japonia.
Anglia,
Ungaria, Cehoslo
vacia, Belgia, El
veția, Franța, Bul
garia, R. F. G., 
Danemarca, Italia, 
Spania, Iugoslavia, 
ROMÂNIA, R.D.G., 
Mexic și Olanda. 
După cum se poa
te observa, citeva 
prezențe neaștep
tate, ceea ce face
— in mod evident
— să crească in-

teresul pentru aceste campi 
nate.

— Care dintre acesl 
țări vor participa c 
garnituri complete se 
aproape complete ?

— în primul rfnd țările c 
certă valoare în caiac și ce 
noe; România, U.R.S.S., Cehe 
slovacia, R. F. Germană, Ur, 
gări a, și, bineînțeles, R. I 
Germană. Dar, un mare nu mă 
de sportivi vor concura și di. 
S.U.A., Anglia, Mexic (în spe 
cial la canoe). Danemarca îș 
are reprezentanți în toate pro 
bele masculine. Dintre țărilt 
cu delegații mai puțin nume

Interviu consemnat
de DAN GÎRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

Austria,
Finlanda,

Tinerele handbaliste românce 
învingătoare în Ungaria

După cum am anunțat, selecționata feminină de 
tineret a țării noastre întreprinde un turneu în 
Ungaria. în primul meci, tinerele handbaliste ro
mânce au întîlnit reprezentativa de tineret a țării 
gazdă de care au dispus cu 12—6 (5—5) prin punc
tele înscrise de Soos (6). Moșu (4). llie și Miklos. 
Meciul s-a disputat în orașul Debrețin și a plăcut 
prin dîrzenia cu care ambele echipe au luptat 
pentru victorie.

In continuarea turneului, reprezentantele noastre 
au evoluat sub numele de selecționata orașului 
București în localitatea Hajduszoboszlo, situată în 
apropiere de Debrețin, unde au învins duminică 
echipa orașului cu scorul de 26—6 (12—4). Au mar
cat : Butan (9). Miklos (5), Oancea (4), Metzenrath 
(3), Papa (3), Nedelcu (2).

A. Vernescu — A. Sciotnic, 
unul din echipajele care ne 
vor reprezenta la „mondialele** 

de la Griinau
Foto: P. Romoșan

I Tn fiecare duminică malurile 
’ Argeșului sînt luate cu... a- 

salt de nenumărați oameni ai 
I muncii care caută răcoarea a- 

pei în aceste zile de arșiță. 
Iată o imagine surprinsă de 
fotoreporterul nostru, St.

Ciolloș, la Ruda Argeș

RUDA HVEZDA PRAGA

’""Astăzi, la Tg. Jiu. va avea loc 
întîlnirea internațională de lupte 
greco-romane dintre formația E- 
lectroputere Craiova șl echipa ce
hoslovacă Ruda Hvezda Fraga.

CAMPIONATELE JUNIORILOR 
LA CAIAC-CANOE

Vineri șl sîmbătă sînt progra
mate pe apele lacului Snagov în
trecerile campionatelor republi
cane de juniori la caiac-canoe. 
La ediția din acest an a campio
natelor este așteptată o partici
pare masivă, la startul probelor 
fiind înscriși peste 300 de tineri 
caiaciștl și canoiștl din diferite 
centre de sporturi nautice.

UN NOU MECI INTERNA
ȚIONAL AL ATLETILOR 

JUNIORI '

Atleții juniori vor susține peste 
puțină vreme o nouă întîlnire In
ternațională amicală. In zilele de 
?20 și 21 august se va desfășura 
pe stadionul din Poiana Brașov 
meciul triunghiular dintre echi
pele masculine și feminine ale 
României, R. D. Germane și Po
loniei.

încadrate firesc în peisajul plin de 
frumusețe al Văii Timișului, dreptun
ghiurile terenurilor dc fotbal sau hand
bal te întîmpină în acest sezon estival 
cu înnoiri și tinerețe. Semn că în satele 
raionului Lugoj sportul semnează o pre
zență înfloritoare. Dar, să nu anticipăm.

ÎNSEMNĂRI

antrenați, In aceste zile, tinerii din sa
tele lugojene?

Consemnăm, pentru început, succesul 
de participare înregistrat la ultima edi
ție a Spartachiadei de vară : 8 000 dc 
concurenți. Cifrele își au, desigur, sem
nificațiile lor și multiplică convingător

Statistică estivală...
Și, înaintea oricărei concluzii, să notăm 
cîtcva „puncte de reper* : 56 de aso
ciații sportive — 11 267 de membri ai 
UCFS.

Dar, ce activitate organizează asocia
țiile sportive ? în ce acțiuni sportive sînt

impresiile reporterului. Am văzut, de 
exemplu, un grup de excursioniști gata 
de drum, nerăbdători să pornească spre 
semețele înălțimi ale Padcșului. Capitolul 
„turism* centralizează însă date mult 
mai complete: 61 de acțiuni — peste
5 000 de participanți. Sau, a fiind de

succesul „duminicilor cultural-sportive* 
organizate la Nichișoara, Găvăjdia sau 
Darova, am reținut că în acest sezon au 
avut loc pînă acum 148 de asemenea ac
țiuni și că numărul concurenților s-a 
ridicat la 7 500. Poate în cele cîtcva zile 
care au trecut cifrele și-au aflat majo
rarea. Pentru că, la Belinț, Cadar, la 
Buziaș și la Nadrag se făceau intense 
pregătiri...

Oamenii sînt bucuroși că în ultima 
vreme a „prins* și campionatul asocia
ției. Există multă preocupare pentru a- 
ceastă importantă formă a activității 
sportive de masă și poate tocmai de 
aceea evidența participărilor este „la zi* 
— 5 067 concurenți! Asociații fruntașe: 
Laminorul Nadrag, Progresul Racovița, 
Be ga Belinț, A.S.T. Buziaș, Centrul șco
lar agricol, Timișul Găvăjdia. Sînt, cred, 
de notat și începuturile activității spor
tive în sate care pînă nu de mult nu 
figurau cu echipe în evidența „raionu
lui* :. Firiiug, Scăiuși, Venneș sau — 
salul cel mai depărtat — Dezești.

Și cîteva cifre despre activitatea 
sportivă de performanță. Campionatele 
raionale (fotbal cu 18 echipe de seniori 
și 5 de juniori, popice cu 6 echipe, 
volei cu 8 echipe de seniori și 9 de ju
niori, atletism cu 5 echipe, handbal cu 
6 echipe, tenis de masă și șah cu cîte 
8 echipe), angrenează 788 de sportivi 
și 62 de echipe. Convingătoare — în 
marc măsură — și situația clasificări
lor : 9 categoria a Il-a, 401 categoria 
a 111-a, 232 juniori.

S-ar putea adăuga multe alte cifre 
acestui bilanț estival al sportului lugo
jean. El exprimă cîte ceva din pricepe
rea și pasiunea activiștilor sportivi, din 
dragostea pentru sport a tineretului din 
Valea Timișului. Dar, poate mai mult 
dccît orice, vorbește dorința pe care am 
întîlnit-o pretutindeni: Lugojul să de
vină un raion în care toți oamenii să se 
împrietenească cu sportul și ca din ria
dul acestora să se ridice cît mai mulți 
perf ormeri și — de ce nu ? — campioni.

SILVIU FLORESCU

S.UA


CE SE AȘTEAPTĂ LA „SUDORUL"?
Cum intri pe poarta fabricii de țevi 

sudate din Capitală, două lucruri îți a- 
trag atenția : imensa hală a atelierelor 
de întreținere și baza sportivă, aflată 
alături. Privind terenurile de fotbal și 
volei, care te invită să le fii oaspete, 
ne gîndeam că vom găsi aici o bogată 
activitate competițională. Dar, discuția 
purtată cu clțiva dintre oamenii care 
răspund de problemele sportului în fa
brică (Gh. Bosieă, secretarul asociației 
sportive.. Anton Patriciii, responsabil cu 
problemele organizatorice și cu tova
rășa Marța Resler, loc ții toa rea secreta
rului organizației U.T.C.), ne-a arătat că 
activitatea sportivă a celor 330 de mem
bri ai UCFS se rezumă doar la... plata 
lunară a cotizației.

,,/>« mai multe luni nu am organizat 
nici un concurs, ne spune secretarul aso
ciației. Atenfia consiliului a fost îndrep
tată !n ultima perioadă spre echipa de 
fotbal, pentru că aceasta se afla la un 
pas de retrogradare din campionatul oră
șenesc*. Așadar, „situația echipei* i-a 
făcut pe toți să uite și de întrecerile 
Spartachiadei de vară și de campiona
tul asociației. Cînd a venit vorba, totuși.

NATAȚIE

6 recorduri de copii
In concursul din Capitală

Sîmbătă și duminică a avut loc la 
Ștrandul Tineretului din Capitală un 
concurs de verificare pentru copii și 
juniori. Iată cîteva din rezultatele înre
gistrate :

50 m bras (b) : A. Timpii (CSS) 
41,1, 2. G. POPOVICI (Din.) 44,2 — 
rec. rep. copii C; 50 m bras (f) : L. 
BURLACU (Din.) 41,0 — rec. rep. copii 
B, 2. A. Mihăescu (Din.) 43,4; 100 in 
liber (b) L. Roșianu (Din.) 1:02,2,... 
T. NICOLAE (Din.) 1:18,2 — rec. rep. 
€opii G; 200 m bras (b) : Gh. Pop 
(Rapid) 2:53,7 ; 50 m fluture (b) : B. 

^ugui (Din.) 43,0, M. Baciu (Din.) 
43,0; 50 ni fluture (f) : A. Anton 
(Din.) 37,7, M. Dobocan (Metalul Tur
da) 37,8 ; 200 m spate (b) : A. Spinea 
(Din.) 2:49,7; 100 m fluture (b) ; M. 
Tomescu (Steaua) 1:12,5; 50 m. liber 
(b) : Z. OPRIȚESGU (CSM Cluj) 

.31,1 — rec. rep. copii B, C. Voronca 
(CSS) 33,2, Gh. Tîmpu (CSS) 33,6; 
50 m liber (f) : M. Dobocan 33,5, G. 
Sovaga (CSM Cluj) 36,3; 100 in liber 
(f) : A. Boroș (Medicina Cluj) 1:12,1; 
100 in bras (b) : 1. Szilagy (CSM Cluj) 
1:19,8, Gh. Pop 1:20,0; 100 m bras (f): 
AL Vasiliu (Rapid) 1:33,0; 100 m
spate (b) : A. Marin (CSS) 1:11,7; 100 
m spate (f) ; I. Nedo (CSM Cluj) 
1:23,9; 200 m liber (b) : E. Hegedus 
(CSM Cluj) 2:19,0; 50 m spate (b) : 
Z. OPR1ȚESCU 37,4 — rec. rep. copii 
B, Gh. Lupu (CSS) 40,7; 50 in spate 
(f) : Z. ERDELY (CSM Cluj) 37,4 — 
rec. rep. copii B; 200 m mixt (b) E. 
Hegedus 2:42,3 ; 200 m mixt (f) : A. 
Boroș 2:57,9; 800 m liber (b) : D.
Cheorghe 11:03,3 

de unele activități sportive de masă s-a 
menționat că sportivii din secțiile de 
fotbal, tenis de masă și șah sînt purtă
tori ai Insignei de polisportiv.

— Cînd și-au trecut probele?
— In luna martie a anului trecut, 

răspunde tov. Anton Patriciii. Este

Pin viața 

organizației noastre

vorba de 50 de tineri. Am înaintat tabelul 
la clubul raional Gloria, dar nici pină 
azi nu am primit insignele! De atunci 
însă nu a mai avut loc nici o acțiune.

Discuția noastră s-a încheiat aici, 
pentru că din cele relatate se putea des
prinde clar faptul că la fabrica de țevi 
sudate nu există la ora actuală nici un 
fel de activitate sportivă. Această situa
ție ne face să ne întrebăm de ce nu se 
sesizează nimeni de inactivitatea consi
liului asociației sportive? Nu este oare 

Z. Vamoș intr-o spectaculoasă trecere a gropii cu apă
Foto: P. Romoșan

firesc ca atunci cînd există tineri dor
nici să practice sportul, cînd dispui de 
echipament și terenuri, să organizezi în
trecerile Spartachiadei, campionatul aso
ciației și alte concursuri ? Ce mai aș
teaptă conducerea asociației „Sudorul* 
cînd are la îndemînă tot ce-l este nece
sar pentru atragerea unui număr cit mai 
mare de tineri și vîrstnici pe terenul 
de sport din incinta fabricii ?

Poate că în această privință au un 
cuvînt de spus și activiștii clubului raio
nal Gloria care — așa cum ne spun to
varășii din consiliul asociației — vin 
foarte rar pe la această asociație și 
atunci pentru a se interesa dacă a fost 
încasată cotizația. Dar nici aceasta nu 
scuză cu nimic inactivitatea totală a con
siliului asociației sportive de la fabrica 
de țevi sudate, ca și lipsa de colabo
rare cu organizația U.T.C. Oare cei 3.10 
de membri UCFS — mulți dintre ei 
tineri — se pot rezuma doar la rolul 
de spectatori la meciurile echipei de fot
bal, care merge destul de slăbuț? Cre
dem că nu 1

TR. IOANIȚESCU

TENIS DE CfMP

Au fost desemnați primii campioni 
republicani de juniori

CLUJ, (prin telefon). — Programate 
inițial pînă duminică, finalele campiona
telor republicane de tenis ale juniorilor 
nu s-au putut încă termina. Cauzele? 
Vremea neprielnică (ploaie) și faptul că 
uncie partide, foarte disputate, au du
rat cîte 3—4 ore. S-au încheiat doar 
meciurile probelor de simplu băieți și 
simplu fete, la categoria de vîrstă 17— 
18 ani. La băieți, Codin Dumitrescu 
(Steagul roșu Brașov) a cîștigat toate 
cele trei întîlniri ale turneului final. 
O luptă strînsă sa dat pentru ocupa
rea locului secund, decis în cele din 
urmă de setaveraj între trei jucători. La 
această categorie, trei din cele șase par
tide au luat sfîrșit abia după cinci se
turi. Rezultate: Dumitrescu cu Marcu 
6—3, 6—0, 6—2, Sântei 6—1, 7—5,
2— 6, 2—6, 6—2, Mureșan 4—6, 6—3, 
15—13, 6—4, Sântei cu Marcu 7—5, 
5—7, 1—6, 6—4, 6—2, Mureșan 6—4,
3— 6, 6—1, 7—9, 3—6, Marcu—Mure
șan 2—6, 8—6, 6—3, 6—1. Clasament:

Din bloc-notesul finalelor...
(Urmare din pag. 1)

Cursa feminină de 800 m a fost 
așteptată de clujeni cu cel mai mare 
interes, Ileana Silai, reprezentanta
C.S.M.  din localitate, fiind socotită 
favorita nr. 1. Și nu numai atît; de 
la ea se aștepta și un nou record 
republican. Desfășurarea cursei a 
fost de-a dreptul dramatică. Silai 
a pornit ca din „pușcă" (100 m — 
13,9, 200 m — 28,7, 300 m — 43,1, 
400 m — 59,0, 500 m — 1:15,8, 600 m 
— 1:32,8) -și, judecind după timpii 
intermediari, se părea că va realiza 
o performanță de răsunet mondial. 
Pe ultimii 200 m (37,3 sec.) ea a 
încetinit vizibil și cu vreo 20 de 
metri înainte de sosire n-a mai gă
sit resurse (dupr părerea noastră, 
psihice !) să reziste asaltului urmă
ritoarelor sale, al căror tempo a 
fost mult mal echilibrat. Florentina 
Stancu și-a păstrat astfel tricoul de 
campioană (este un adevărat exem
plu de sîrguință și muncă pentru 
tinerele atlete), dar n-a lipsit prea 
mult ca junioara Elisabeta Baciu din 
Roman să furnizeze marea surpriză. 
Eleva antrenorului O. Constantines- 
cu-Nehoi a realizat — cu 2:08,6 — un 
nou record de junioare și a do
vedit că posedă posibilități remarca
bile.

O copie a acestei curse a fost eea 
de 400 m. Tct Silai a condus cu 
autoritate și tot pe ultimii metri a

1. Dumitrescu (Steagul roșu Brașov) 3 
victorii — campion al tării; 2. Ion
Sântei (Ind. sîrmei C. Turzii) 1 v. (set
averaj 7—8), 3. Viorel Marcu (Steagul 
roșu Brașov) 1 v. (5—7), 4. Sever Mu
reșan (Steagul roșu Brașov) 1 v. 
(5—8).

La junioare, cat. 17—18 ani, clujeana 
Agneta Cun a trecut prin multe emoții 
în partida decisivă eu Felicia Bucur pe 
care a cîștigat-o la limită. Rezultate! 
Agneta Cun cu Felicia Bucur 6—2,4—6, 
7—5, Lucia Tănăsescu 6—4, 6—1 Vale
ria Balaș 6—1 6—0, Felicia Bucur cu 
Lucia Tănăsescu 6—1, 1—6, 6—3 Vale
ria Balaș 6—1, 7—5, Lucia Tănăsescu— 
Valeria Balaș 6—3, 6—4. Clasament: 
/. Agneta Cun (Universitatea Cluj) 3 v. 
— campioană a tării; 2. Felicia Bucur 
(Steagul roșu Brașov) 2 v., 3. Lucia 
Tănăsescu (Universitatea Cluj) 1 v.»
4. Valeria Balaș (Progresul Salonta) 
o v.

P. RADVANI 
corespondent

cedat inițiativa Florentinei Stancu. Cu 
un finiș impresionant junioara Doina 
Bădescu (17 ani) și-a apropiat însă 
victoria chiar pe linia de sosire. 
Noua campioană dovedește calități 
deosebite. De aceea va trebui urmă
rită cu deosebită grijă evoluția^ el 
viitoare.

Cursa maratonului a prilejuit vic
toria unui „debutant", Ion Rusnac 
care i-a întrecut cu multe minute pe 
specialiștii probei. Comunicăm acum 
rezultatele înregistrate în această 
probă: 1. Rusnac (Steaua) 2.39:23,2,
2. V. Toma (Rapid) 2.41:35,4, 3. P. 
Lazăr (Farul) 2.42:07,8, 4. Ov. Lupu 
(Steaua) — și el debutant —2.42:28,0,
5. Al. Arnăutu (Met. Hun.) 2.43:31,0,
6. I. Popa (Steaua) 2.48:23,6. Pe e- 
chipe î Steaua 9 p, Metalul Hune
doara și Farul C-ța 19 p.

Ne bucură că, în sfîrșit, un arun
cător de greutate reușește să trea
că de 17 metri (și să sperăm că 
Ad. Gagea nu se va opri aici I), dar 
nu putem trece cu vederea faptul că 
pe podiumul premiaților s-a urcat 
cu... 13,71 m, iar la 400 m al trjfcea 
clasat a fost cronometrat în 50,0, oa 
să nu mai vorbim de săritura în înăl
țime băieți, la care Iolanda, în for
ma de la Tokio, s-ar fi putut clasa 
pe locul... 4 11

ÎNOTĂTORII din reșița Șl bucurești
AU DOMINAT ÎNTRECERILE
REPUBLICANE ALE Ș. S. E.

CANOTAJ JUNIORII-IN PROGRES
La sfîrșîtul săptămîniî trecute , s-au 

desfășurat In bazinul „1 Mai" din Tg. 
M ureș întrecerile concursului republican 
de înot al Școlilor sportive de elevi. 
Iată clștigătorii probelor:
• BĂIEȚI — 100 m spate: M. Hohoiu 
(Reșița) : 1:14,8 ; 50 m bras : V. Dinu 
(SSE 2) 40,8; 200 m mixt: A. Preda 
(SSE 1) 2:52,1 ; 400 m liber: A. Preda 
5:24,0; 50 m liber: P. Ghindaru (SSE 
2) 34,0 ; 100 m bras : D. Păsărin (SSE 
1) 1:25,0; 100 m liber; A. Preda
1:06,7; 50 m spate: A. Manolescu 
(SSE 2) 37,7; FETE — 50 m liber:
C. Cehanzuc (SSE 2) 32,7 — nou rec. 
republican copii B ; 100 m bras : X. Pro- 
dan (Timișoara) 1:28,2 ; 100 m spate:
D. Mezinca (Reșița) 1:21,4; 400 m li
ber: D. Coroiu (Reșița) 5:45,2; 100 m 
fluture: D. Mezinca 1:21,4; 50 m bras: 
O. Constantinescu (SSE 2) 43,7; 50 m 
fluture : 6. Celianzuc 38,3 ;

JUNIORI — 100 m spate: Z. Giu- 
fasa (Reșița) 1:05,2; 200 m liber:
PZ. Belea (SSE 2) 2:19,1 ; 200 m bras: 
A. Moraru (SSE 2) 2:58,9; 100 m liber 
Z. Giurasa 1:02,8; 100 m fluture: Z.
Giurasa 1:08,2; 800 m liber: VI. Belea 
10:26,2 ; 200 m fluture : Al. Bain (Re
șița) 2:33,2; 100 m bras: I. Bisz 
(Arad) 1:19,9; 200 m spate: Z. Giu
rasa 2:31,9; JUNIOARE — 100 m li- 
>er: E. Schuller (SSE 2) 1:10,2; 100 
an fluture: A. Isbășoiu (SSE 1) 1:21,6- 
(200 ni liber: V. Petcu (SSE 2) 2:38,2 ; 
8200 m bras: G. Manafu (Galați) 
-.3:06,1; 400 m liber: V. Petcu 5:41,5; 
100 m spate: E. Botezata 1:21,3; 400 
m mixt: Cr. Hohoiu 6:23,5, (1. Păuf — 
•vre^. regional).

Snagovul a găzduit, la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, întrecerile decisive 
pentru stabilirea ierarhiei celor mai 
tineri schifiști ai țării. Trebuie spus 
că finalele încheiate sîmbătă (la capă
tul a trei zile de concurs) au fost cele 
mai reușite dintre toate edițiile de 
pînă acum. Am văzut la lucru un 
număr record de competitori (350 de 
tineri și tinere alcătuind aproape 100 
de echipaje), care în marea lor majo
ritate au dovedit calități autentice. 
Ei și-au apărat șansele cu multă dîr- 
zenie — nemulțumindu-se doar să 
figureze printre finaliști — și, în con
secință. au realizat o serie de rezul
tate foarte bune pentru nivelul lor. 
Subliniem, de asemenea, ca pozitivă 
apropierea mai accentuată de valoare 
dintre reprezentanții centrului nautic 
Timișoara și cei ai Capitalei, fapt care 
a sporit interesul întrecerilor și a ri
dicat plafonul rezultatelor. Totodată, 
apreciem echilibrarea forțelor secțiilor 
noastre de canotaj, concretizată prin 
cele 10 cluburi și asociații care și-au 
împărțit locurile I. Această situație 
demonstrează activitatea susținută a 
multora dintre antrenori, care se pre
ocupă cu mai multă grijă de formarea

„schimbului de mîine*. în fine, feli
cităm pentru organizarea exemplară 
federația de specialitate și pe toți 
cei care de la „start' și pînă la „so
sire" au asigurat condiții optime de 
concurs tinerilor canotori. De altfel, 
vom reveni asupra acestor finale, care 
s-au înscris la loc de cinste în activi
tatea competițională internă.

Iată care sînt campionii șl ceilalți 
fruntași al „promoției--* 1966 : juniori 
cat. I (1500 m) 4+1 rame : 1. Dinamo 
Buc. (I. Rădulescu, N. lordache, I. Roș
ea, Gh. Iliescu + C. Bunceanu) 5:01,5,
2. Steaua (N. Ivan, P. Constantinescu, 
C. Mihai, P. Ionescu + Gh. Teodorescu) 
5:12,5, 3. C.F.R. Timișoara (V. Bugarlu,
H. Tîrzlu, M. Dorobanț, T. Nlcollci +
I. Herlaș) 5:18,5 ; simplu : 1. loan Meher 
(S.S.E. Timiș.) 5:54.5, 2. Mihai Labu (U.T. 
Arad) 6:03,6, 3. Mlhal Rașeev (S.S.E. 1 
Buc.) 6:11,6 ; 2 vîsle : 1. I.S.B. Buc. (M. 
Ionescu, N. Vintilă) 5:37,5, 2. Șc. sp. 
UCFS Arad (S. Draga, M. Barta) 5:48,5,
3. Voința Timiș. (C. Bojlcă, S. Grtlnblat) 
5:50,0 ; 2+1 : I. I.C.F. Buc. (V. Pătrașcu, 
P. Tomuță + A. Puianu) 5:56,5, 2. Voin
ța Timiș. (I. Iulian, Fr. Sfiderka + I. 
Crișan) 6:01,5, 3. Steaua (A. Pătru, M. 
Moise + F. Bran) 6:14,5; 8+1: 1. Me
talul Buc. (C. Ifrim, tN. Voicu, C. Cu- 
teanu. I. Stoica, S. Voicu, M. Carfianu,
E. Sfetcu. A. Feleagd + V. Manea) 
4:45,0, 2. Dinamo Buc. (N. Petcu, I. Si- 
lay, R. Grigore, V. Stănescu, S. Feoda- 

tov, S. Nlca. C. Pielea, E. Stănclulescu 
+ C. Bunceanu) 4:47,0, 3. S.S.E. 1 Buc. 
(C. Pascal, G. Marinescu, I. Băicoianu, 
D. Dlaconescu, S. Drăgușan, M. Ungu
rean, M. Gălățeanu, L Belciug + O. 
Păunescu) 4:50,0.

Junioare cat. I (750 m) 4+1 rame : 
1. Metalul Buc. (Olga Belu, Florina 
Georgescu, Madlen Eftimescu, Maria 
Sîrbu + Paraschiva Neagu) 2:52,3. 2.
S.S.E. Timiș. (Nlcoleta Buzatu, Elena 
Pop, Aneta Hasman, Mariana Lemnel + 
Irina Szep) 2:57,3, 3. Voința Arad (Hed- 
vlga Moraru, Ana Kirsch, Ecaterlna Pe
ter, Maria Fick + Elisabeta Rupert) 
2:57,8; simplu.- 1. Elisabeta Vortndan 
(Voința Timiș.) 2:56,5, 2. Ioana Tudoran 
(Dinamo Buc.) 2:58,0, 3. Ileana Nemeth 
(U.T. Arad) 3:01,0 ; 2 vtsle : 1. S.S.E. 1 
Buc. (Ecaterlna Gonda, Rădița Rădu- 
canu) 3:01,2, 2. Voința Arad (Elena
Chiorean, Ecaterlna Vereș) 3:05,2, 3.
S.S.E. Timiș. (Iuliana Solomon, Elena 
Bugarlu) 3:29,2 ; 4+1 vîsle : 1. Universi
tatea Buc. (Teodora Untaru, Mariana 
Kermeș, Elena Necula, Marllena Mure
șan + Mariana Stotcescu) 2:46,5, 2. Voin
ța Timiș. (Rozalia FUlop, Doina Popa, 
Florlca Maxim, Victoria Nagy + ludith 
Hertzeg) 2:55,0, 3. U.T. Arad (Marla Hu
bert, Ecaterlna L<5wy, Anamarla Lazăr, 
Marla Curtu-Csako + Lldia Breban) 
3:13,5.

Juniori cat. a Il-a (1 000 m) 4+1 rame : 
I. Dinamo Buc. (M. Călin, G. Nelcu, C. 
Radu. A. Sandu + C. Bunceanu) 3:22,0, 
2 Olimpia ( P. Măgerușan, C. Băjianu, 
N. Chirpisizu, M. Seibel + D Duml- 

trescu) 3:26,0, 3. C.F.R. Timiș. (M. Ia- 
cob, I. Kiss, A. Craiovean, E. Radu +,
F. Datcu) 3:26,5; simplu : 1. loan Ser- 
ban (Metalul Buc.) 3:41,0, 2. Mălin Grl-i 
gorlu (C.S.Ș. Buc.) 3:52,0, 3. Mircea Bar
na (S.S.E. Timiș) 3:55,0 ; 2 piste .- 1. 
C.F.R. Timiș. (M. Borchin, Gh. Fritz) 
3:22,0, 2. I.S.E. Buc. (E. Ignat, I. Budeș> 
3:23,5, 3. S.S.E. Timiș. (B. Salcă, B. Că- 
pețeanu) 3:26,0; 4+1 vîsle; 1. S.S.E. 1 
Buc. (A. Sturza, G. Dogaru, G. Sîrbu, 
A. Niculiu + O. Păunescu) S:23,2, a,
S.S.E. Timiș. (C. Costescu, G. Sinchle- 
vicl, P. Ternesc, 
gut) 3:27,2, 3. Șc. sp. UCFS Arad 3:32,2.

D. Beretchi + E. FIU

Junioare cat. a Il-a (500 m) 4+1 rame t
1. C.S.S. Buc. (Georgeta Ciomtrtan, Ma- 
rioara Stoian, Mimi Aldea, Marilena 
Cartiș + Elena GiurcS) 1:42,5, 2. Metalul 
Buc. (Lldia Bloos, Marcela Mutulea, 
Constanța Volchescu, Marina Purice +. 
Ștefanla Borisov) 1:47,5, 3. C.F.R. Timiș. 
(Viorica Golan, Adriana Burcă, Llvla 
Damian, Doina Bărdaș + Aneta Thierry) 
1:48,5 ; simplu : 1, Elena Todirașcu (Ra
pid Buc.) 2:04,2, 2. Dana Roșianu (S.S.E. 
Timiș.) 2:08,7, 3. Elena Mânu (Olimpia 
Buc.) 2:14,2 ; 2 piste ; 1. S.S.E. Timiș. 
(Zoe Solomon, Marinela Borza) 1:ST,1,
2. C.S.S. Buc. (Luminița HSflich, Ma
riana Bllius) 2:00,1, 3. Universitatea Buc. 
(Elena Stănescu, Silvia Speteanu) 2:04,1; 
4+1 uisle .• C.S.S. Buc. (Joca Zastulca, 
Teodora Popescu, Paloma Vastle, Maria 
Rada + Elena Gîurcă) 1:51,2, t. Metalul 
Buc. (Elena Călescu, Emilia Iorga, 
Adriana Dumitrescu, Angela Ciulavu +i 
Ștefanla Borisov) 1:54,2, 3. C.F.R. Timiș. 
(Anamaria Hentz. Iasmina Bojldar, Ele
na Adreescu, Alexandra Tomescu .+ A- 
neta Thierry) 2:01,3.



rogramul turului 
mpionatului 
tegoriei C , 
iția 1966/1967, 
ria EST

ETAPA I, 28 AUGUST

2orhotiva Iași — Unirea Focșani 
cora Galați — Victoria Roman 
□id Mizii — Textila Buhuși 
talul Rădăuți — Foresta Fălticeni 
mura roșie Tecuci — Petrolul Moi- 
ești

Bîrlad — Gloria C.F.R. Galați 
>ialul Buzău — Minobrad Vatra Dornei

ETAPA A n-A, 4 SEPTEMBRIE

*esta Fălticeni — Ancora Galați 
irea Focșani — Flamura r. Tecuci 
lobrad Vatra Dornei — Gloria Bîrlad 
!toria Roman — Rapid Mizii 
ctila Buhuși — Metalul Buzău 
rolul Moinești — Metalul Rădăuți 
>ria C.F.R. Galați — Locomotiva Iași

ETAPA A III-A, 11 SEPTEMBRIE

talul Rădăuți — Gloria Bîrlad 
"esta Fălticeni — Victoria Roman 
cora Galați — Flamura r. Tecuci 
rolul Moinești — Locomotiva lași 
irea Focșani — Gloria C.F.R. Galați 
nobrad Vatra Dornei — Textila Buhuși 
talul Buzău — Rapid Mizii

ETAPA A IV-A, 18 SEPTEMBRIE

talul Buzău — Petrolul Moinești 
imura r. Tecuci — Metalul Rădăuți 
pid Mizii — Foresta Fălticeni 
jria C.F.R. Galați — Minobrad V. D. 
xtila .Bp.ihuși — Ancora Galați
Sria Bîrlad — Unirea Focșani 
comotiva Iași — Victoria Roman

«țȘTAPA A V-A, 25 SEPTEMBRIE

‘toria Roman — Textila Buhuși 
resta Fălticeni — Petrolul Moinești 
cora Galați — Gloria C.F.R. Galați 
jria Bîrlad — Locomotiva Iași 
irea Focșani — Metalul Buzău 
nobrad V. Dornei — Metalul Rădăuți 
mura roșie Tecuci — Rapid Mizii.

ETAPA A VI-A, 2 OCTOMBRIE

pid Mizii — Gloria C.F.R. Galați 
talul Rădăuți — Metalul Buzău 
•toria Roman — Flamura roșie Tecuci 
cora Galați — Unirea Focșani 
îomotiva Iași — Foresta Fălticeni 
irolul Moinești — Minobrad V. Dornei 
ctila Buhuși — Gloria Bîrlad

ETAPA A VII-A, 9 OCTOMBRIE

.mura roșie Tecuci — Loc. Iași
>ria C.F.R. Galați — Foresta Fălticeni 
irea Focșani — Metalul Rădăuți 
nobrad Vatra Dornei — Rapid Mizii 
3ria Bîrlad — Victoria Roman 
trolul Moinești — Textila Buhuși 
italul Buzău — Ancora Galați

ETAPA A VIU-A, 23 OCTOMBRIE

Acora” datați — Petrolul Moinești 
îomotiva Iași — Minobrad V. Dornei 
imura r. Tecuci — Gloria C.F.R. Gl. 
resta Fălticeni — Unirea Focșani 
talul Rădăuți — Textila Buhuși 
pid Mizii — Gloria Bîrlad 
itoria Roman — Metalul Buzău

ETAPA A IX-A, 30 OCTOMBRIE 

nobrad V. Dornei — Foresta Fălticeni 
utila Buhuși — Flamura roșie Tecuci 
>ria Bîrlad — Metalul Buzău 
>ria C.F.R. Galați — Metalul Rădăuți 
Irea Focșani — Rapid Mizii 
rolul Moinești — Victoria Roman 
tomotlva Iași — Ancora Galați

ETAPA A X-A* 13 NOIEMBRIE

talul Buzău — Locomotiva Iași 
rolul Moinești — Unirea Focșani 
>ld Mizii — Metalul Rădăuți 
lora Galați — Gloria Bîrlad 
toria Roman — Gloria C.F.R. Galați 
esta Fălticeni — Textila Buhuși 
«brad. V. Dornei — Flamura r. Te
ici.

ETAPA A XI-A, 20 NOIEMBRIE

rta Bîrlad — Petrolul Moinești 
latul Rădăuți — Ancora Galați 
mura roșie Tecuci — Foresta Fălt. 
«motiva Iași — Rapid Mizii 
ttlla Buhuși — Unirea Focșani 
toria Roman — Minobrad V. Dornei 
ria C.F.R. Galați — Metalul Buzău

ETAPA A XII-A, 27 NOIEMBRIE 
talul Buzău — Flamura roșie Tecuci 
rla Bîrlad — Foresta Fălticeni 
:ora Galați — Rapid Mizii 
talul Rădăuți — Victoria Roman 
rolul Moinești — Gloria C.F.R. Galați 
ttila Buhuși — Locomotiva Iași 
irea Focșani — Minobrad V. Dornei

ETAPA A XIH-A, « DECEMBRIE

iria C.F.R. Galați — Textila Buhuși 
toria Roman — Unirea Focșani 
mura roșie Tecuci — Gloria Bîrlad 
«brad Vatra Dornei — Ancora Gl. 
omotiva Iași — Metalul Rădăuți 
esta Fălticeni — Metalul Buzău 
id Mizii — Petrolul Moinești

PREGĂTIRI,
DAN SÎRBU DESPRE AURUL ZLATNA

De la 5 august șî-a reluat pregătirile 
și noua promovată în categoria G Aurul 
Zlatna. Tînărul antrenor Dan Sîrbu, 
care ne-a vizitat la redacție, ne-a dat 
unele amănunte privind modul în care 
deculg ședințele de pregătire ale jucă
torilor săi.

— în prima parte am pus accent pe 
îmbunătățirea pregătirii fizice, apoi vom 
lucru pentru însușirea cit mai corectă a 
unor procedee tehnice. în continuare vom 
susține și cîteva meciuri amicale, cu 
A. S. Cugir (18 august) și Minerul Lu- 
peni (21 august).

— Pe ce jucători contați?
— Vă rog să-i notați . Popa, Tomb o- 

taș, Floca, Mureșan, Borza, Viiițan, Du- 
duș, Cosma, Bălărieanu, Done, Preda, 
Bol dan și alții. Cu tatii sînt sîrgumcioși 
și manifestă dorința ca în viitorul cam
pionat să obțină rezultate bune, să facă 
jocuri care să satisfacă pe iubitorii 
fotbalului din Zlatna.

(P. V.)

SPERANȚE LA OLTUL SF. GHEORGHE

Am poposit pe stadionul din Sf. 
Gheorghe cu cîteva minute înaintea înce
perii unui nou antrenament al formației 
locale. Pînă la începerea ședinței de 
pregătire am stat de vorbă cu Mircea 
Boriceanu, antrenorul echipei de cate
goria G (scria Sud), Oltul Sf. Gheorghe. 
Prima întrebare s-a referit la poziția

Cele două dimensiuni ale antrenamentului
Se publică în presa sportivă străină 

date interesante despre cele 5—6 ore 
zilnice de antrenament ai unor spor
tivi de talie mondială, cum ar fi aler
gătorul austialian Ron Clarke sau 
înotătorul german Wiegand. Să fim a- 
tenți: este vorba de sporturi unde 
exersarea tehnicii se face o dată cu 
pregătirea fizică.

Mult mai grea este organizarea pre
gătirii la acest nivel la jocurile spor
tive, unde pregătirea tehnică necesită 
multe ședințe individuale, unde se mai 
pun complexe probleme tactice care 
cer și ele pregătire și unde pregătirea 
fizică nu ar trebui să rămînă mai 
prejos de cea a atleți.lor și înotătorilor.

Dacă am judeca deci pregătirea u- 
nui jucător de handbal, volei, baschet 
sau fotbal prin prisma antrenamentu
lui unui atlet sau înotător de perfor
manță, atunci ar trebui să conchidem 
că jucătorii trebuie să consacre pregă
tirii lor chiar mai multe ore decît 
atleții sau înotătorii. Dar realitatea 

este alta și anume că Drăgan, Nova- 
cec, Ivănescu sau Pîrcălab se an
trenează mai puține ore decît Cristina 
Balaban, Vladimir Moraru, Vamoș sau 
Barabaș.

Acest lucru este cu atît mai surprin
zător cu cît se știe că antrenamentul 
pentru jocurile sportive fiind mai va
riat și intr-un fel mai atractiv decît 
cel necesar pentru sporturile indivi

Pronosport • Pronoexpres
Programul concursului Pronosport 

nr. 33 de duminică 14 august a.c. cu
prinde 13 meciuri foarte atractive : 
întîlnirea internațională de fotbal 
Steagul roșu — Hanovra (R.F.G.) și 
12 partide din cadrul competiției 
„Cupa de vară* la care participă și 
echipe din categoria A.

Dar iată programul acestui concurs :
I. Steagul roșu — Hanovra (R.F.G.),
II. Progresul București — Rapid, III.
U. T.A. — Politehnica Timișoara, IV. 
Știința București — Dinamo Pitești,
V. C.S.M.S. Iași — Dinamo Bacău, 
VI. Siderurgistul Galați — Farul, VII. 
Minerul Baia Mare — Crișul, VIII. 
Știința Craiova — Jiul Petrila, IX. 
Oltul Sf. Gheorghe — Metrom, X. 
Tractorul Brașov — Rulmentul Bra
șov, XI. Gloria C.F.R. Galați — Fruct- 
export Focșani, XII. Progresul Stre- 
haia — Metalul Tr. Severin, XIII. 
Minobrad Vatra Dornei — Metalul 
Rădăuți.

PLATA PREMIILOR 
LA CONCURSUL PRONOEXPRES 

nr. 31 DIN 3 AUGUST 1966

In Capitală* premiile ie vor plăti 
începînd cu data de joi 11 august 1966 
la casieriile Loto-Pronosport din ca
drul fiecărui raion.

In provincie, premiile se vor plăti 
prin casele raionale C.E.C după 2—4 
zile de la începerea plăților în Capi

PREGĂTIRI
ocupată de echipa sa în ediția trecută 
a campionatului.

— Locul 10, ne-a răspuns interlocuto
rul, pe care ne-am clasat nu ne mulțu
mește. Comportarea slabă din sezonul 
anterior trebuie pusă pe seama a doi 
factori: 1. Fluctuația de jucători, dato
rită actelor de indisciplină ale unor 
sportivi și retragerea altora din activi
tatea competițională ; 2. Lipsa de cadre 
tinere.

— Ce măsuri ați luat pentru ca a- 
ceste neajunsuri să fie înlăturate?

— în urma măsurilor luate împotriva 
celor nedisciplinați cred că toți jucătorii 
au tras învățămintele cuvenite. Pentru 
împrospătarea echipei am promovat in 
lot 4 juniori și anume pe Constantin 
Varză, Ion Danciu, Alex. Bordoczi și 
Șan dor Nagy. Mai am în vedere pe A. 
Dobrița, C. Georgescu și Gli. Kiss, ju
niori talentați, care dacă vor continua să 
se pregătească cu conștiinciozitate vor 
ajunge cu siguranță în prima garnitură. 
Sper că întinerind formația, în campio
natul 1966- 1967 să avem o compor
tare care să dea satisfacție numeroșilor 
noștri suporteri.

— Cînd ați reluat antrenamentele și 
ce obiective v-ați propus pentru perioada 
de pregătire în vederea noului sezon?

— Prima ieșire pe teren a avut loc 
la începutul lunii iulie. Pînă în pre
zent avem 11 antrenamente in... picioare. 
Planul de pregătire pe lunile iulie—au
gust a fost împărțit în două: în prima 
etapă am pus accent pe dezvoltarea ca
lităților fizice iar acum ponderea o au 

duale este și mai puțin obositor pen
tru sistemul nervos și deci pentru în
tregul organism.

Putem trage de aci o primă con
cluzie: jocurile sportive mai au de în
vățat din antrenamentul alierilor. De 
altfel, este adevărat că aceste spor
turi s-au aflat mereu pe o poziție mai 
avansată în ce privește fundamentarea

științifică a antrenamentului precum și 
intensitatea acestuia. (Dăm ca exem
plu faptul că antrenamentul pe inter
vale a fost adaptat la jocurile spor
tive după metode inițiate în atletism). 
Există deci rezerve care oferă posibi
litatea prelungirii în timp a antrena
mentelor la jocurile sportive, folosind 
experiența altor ramuri sportive în di
recția uneia din dimensiunile antrena
mentului.

Dar, în direcția înmulțirii orelor de 
antrenament există o limită și ea ne im
pune cea de-a doua concluzie.

Dezvoltarea practicării jocurilor spor
tive pe plan mondial a dus Ia genera
lizarea în multe țări a unui nivel de pre- 

tală, timp necesar pentru circuitul poș
tal și bancar al documentelor.

Pentru participant» cîștigători din 
mediul rural, spitale, sanatorii și uni
tăți militare, premiile se vor expedia 
prin mandat poștal, începînd cu data 
de joi 11 august 1966.

• Tragerea premiilor mari Loto de 
azi va avea loc la București în sala 
din str. Doamnei 2 la ora 18.30.

• Tragerea Pronoexpres de mîine 
miercuri 10 august a.c. va avea loc 
în orașul Brașov la ora 18.30.

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres 
nr. 31 din 3 august 1966 >

Categoria a II-a, 1 variantă a 
27.431 lei și 8 variante a 2.431 lei.

Categoria a III-a, 40 variante a 
2.042 lei.

Categoria a IV-a, 371 variante a 
283 lei.

Categoria a V-a, 1.184 variante a 
88 lei.

Categoria a VI-a, 5.635 variante 
a 25 lei.

Report la categoria 11 45.043 lei.
Premiul de 25.000 lei atribuit unei 

variante de la categoria a II-a va 
fi tras la sorți miercuri 10 august 
1966 după tragerea concursului Pro
noexpres.

Rubrică redactată de Administrația 
de Stat Loto-Pronosport

La prima evoluție în Capitală, S.K.A. Rostov a lăsat o bună impresie publi
cului. Fotbaliștii sovietici s-au impus prin jocul lor tehnic, in continuă miș
care. Iată-i, în fotografie, apărîndu-se cu calm la unul din atacurile inițiate 
de jucătorii echipei Progresul.

Foto: St. Petrică

exercițiile tehnice, schemele tactice și 
pregătirea fizică specială.

Discuția noastră s-a încheiat aici pen 
tru că pe teren își făcuseră apariții 
jucătorii. Urmărindu-i cum lucrează în 
aceste zile ne-am dat seama că fotba
liștii de la Oltul Sf. Gheorghe muncesc 
cu rîvnă pentru ridicarea nivelului lor 
tehnic, dornici de a aborda noul cam
pionat cu o pregătire superioară.

I. TRAIAN

gătire pentru a cărui atingere echipele 
se întrec în a folosi din ce în ce mai 
multe ore de antrenament. Dar, această 
dezvoltare are o limită firească impusă 
de necesitățile preocupărilor de viața 
importante. Pentru a evita împingerea 
antrenamentelor spre limita absur
dului, există posibilitatea de a se ex
ploata mai bine orele disponibile în 
primul rînd printr-o mai bună organi
zare și alegere a exercițiilor și în al 
doilea rînd prin intensificarea antrena
mentului. Exerciții mai grele, făcute cu 
frecvență mai mare, executate mai iute, 
cu pauze din ce în ce mai scurte (bine
înțeles, ținînd seama de posibilitățile 
existente) pot rezolva sarcini de pregă
tire care altfel se rezolvă într-un timp 
mai îndelungat. In această direcție se 
află deci cea de-a doua dimensiune a 
antrenamentului și ea trebuie folosită 
cît mai bine pentru a se accelera pre
gătirea și a se evita înmulțirea peste 
măsură a orelor.

Folosindu-se metodele disponibile de 
intensificare a antrenamentelor, se poa
te ajunge la situația ca un anumit 
grad de pregătire să fie obținut cu mai 
puține oie de antrenament decît s-au 
folosit în acest scop în trecut.

Elaborarea metodelor celor mai adec
vate pentru efectuarea unor antrena
mente mai intense trebuie să preocupe 
în cel mai înalt grad colegiile de an
trenori, pe fiecare tehnician, mctodolog 
precum și pe fiecare jucător practicant 
al vreunui joc sportiv la nivel de per
formanță. In acest scop trebuie atrași 
spre o colaborare cît mai strînsă medicii 
sportivi.

TUDOR VASILE

IMPORTANT DE REȚINUT!
CONTINUĂ SEZONUL DE PE IITODAL

în tot cursul lunii septembrie
la hotelurile din MAMAIA, EFORIE NORD și EFORIE SUD

TARIFE REDUSE

Pensiuni (complete) între 1-15 septembrie lei 36 de persoană 
între 16-30 septembrie lei 30 de persoană 

sau numai cazare între 1-15 septembrie lei 17 
16-30 septembrie lei 11

Serii complete de 12 zile, sau la cerere pe perioade 
mai mari sau mai mici.

50% reducere la transportul pe C.F.R.

AGENȚIILE SI FILIALELE

O. N.T.
din întreaga țară vă stau la dispoziție pentru informații 

și înscrieri.

S.K.A. Rostov și selecționata 
orașului Hanovra își continuă 

turneul în țara noastră
După jocurile susținute duminică la

București și Constanța, S.K.A. Rostov 
și selecționata orașului Hanovra își vor 
continua turneul în țara noastră.

Astfel, S.K.A. Rostov va mai evolua 
în ziua de 9 august la Craiova în com
pania Științei și la 11 august la Petro- 
șeni într-un meci cu Jiul.

Selecționata orașului Hanovra urmează 
să susțină în continuarea turneului încă 
trei jocuri: la Ploiești cu Petrolul (II 
august), la Brașov cu Steagul roșu (14 
august) și la Pitești cu Dinamo (17 au- 
gust).

MECI INTERNAȚIONAL

C. F. R. Arad — Szallitok
Budapesta 1-1 (0-0)
ARAD, 7 (prin telefon) — Publi

cul arădean a asistat duminică la inlll- 
nirea internațională amicală dintre o- 
cliipa locală C.F.R. și formația Szallitok 
din Budapesta. în prima repriză au do
minat mai mult gazdele și, deși au avut 
ocazii de a marca, scorul a rămas alb. 
Ocazii favorabile au ratat Toma In mi
nutele 33 și 34 și Damian In min. 42. 
Primul gol al partidei f! înscriu arădenii 
imediat după reluare prin Beșcnca In 
min. 46. Oaspeții obțin egalarea În min. 
53 prin Polgor, care a speculat o gre
șeală a portarului arădean. Ptnă la 
sfîrșitul jocului inițiativa trece clnd de 
o parte clnd de cealaltă, dar Înaintașii 
au reușesc să Înscrie.

ȘTEFAN IACOB — coresp.



Turneul zonal 
fle șah de la Varna

VARNA, 8 (Agerpres). — în runda 
a patra a turneului feminin zonal de 
șah de la Varna, contînd pentru cam
pionatul mondial, Elisabeta Polihro- 
niade (România) a remizat cu Keller 
(R.D. Germană). (Alexandra Nicolau 
(România) a întrerupt cu avantaj par
tida cu Karakaș (Ungaria). Alte ^ui
tate : Novara (R.D. Germană) — Mali- 
petrova (Cehoslovacia) 1—0 ; Radczm- 
kovska (Polonia) — Litmanovicz (Po
lonia) remiză ; Eretova (Cehoslovacia) 
— Asenova (Bulgaria) remiza. In cla
sament conduce Novara cu 3,5 puncte, 
urmată de Asenova 3 puncte, Keller 
și Litmanovicz cu cîte 2,5 puncte, ro- 
lihroniade, Malipetrova, Eretova, 
Radczinkovska fiecare cu 2 puncte etc.

Echipa de fotbal Steaua, 
învingătoare în Iugoslavia
In primul meci susținut în Iugo

slavia, echipa Steaua a întllnit la 
Nicsici formația Sutieska. Fotbaliștii 
români au obținut victoria cu 3-1 
(1-1) după un meci în care Raksi 
(autorul a două goluri), Constantin 
și D. Popescu au fost cei mai buni 
din formația învingătoare.

ACTUALITATEA LA TENIS
HAMBURG. — In semifinalele tur

neului internațional de tenis de la 
Hamburg, jucătorul maghiar Istvan 
Gulyas a repurtat o surprinzătoare 
victorie cu 9-—7, 7—5, 8—6 in fața 
australianului John Newcombe. In 
sferturile de finală ale probei de du
blu masculin, Metreveli și Lihaciov 
(U.R.S.S.) au învins cu 2—6, 4—6, 
6—3, 6—4 6—4 pe Tiriac (România), 
Bungert (R.F.G.).

PARIS. — In finala competiției in
ternaționale de tenis (tineret) pentru 
„Cupa Galca”, echipa Cehoslovaciei 
conduce cu 1—0 în meciul cu U.R.S.S. 
Kodel l-a învins cu 6—3, 6—1, 11—9 
pe Kakulia. Cel de-al doilea meci a 
fost întrerupt din cauza întunericului. 
Laudin (Cehoslovacia) conduce cu 
6—2, 3—6, 6—1, 2—2 (întrerupt) în 
jocul cu Korotkov.

• CIUDAD DE MEXICO. — Puqi- 
listul mexican Vincente Saldivar și-a 
apărat cu succes titlul de campion 
al lumii la categoria „pană”. în me
ciul disputat la Ciudad de Mexico 
el l-a învins la puncte după 15 re
prize pe șalangerul său oficial japo
nezul Misunori Seki.

Dubla intilnire de polo România-Iugoslavia 
la 13 și 14 august

La sfîrșitul acestei săptămîni, repre
zentativa de polo a țării va susține 
ultimele meciuri de verificare în ve
derea campionatului european de la 
Utrecht. Ea va întîlni la Zenica, într-o 
dublă întîlnire amicală, puternica for
mație a Iugoslaviei.

Rapid a obținut o victorie prețioasă
la Arad: 2-1 cu I.C.A.

Cel mai important meci al etapei 
Z-a desfășurat la Arad, unde I.C.A. 
a primit replica formației Rapid Bucu
rești. Jocul a fost viu disputat, dar de 
un nivel tehnic scăzut. Cu o mai bună 
orientare în atac, feroviarii au obți
nut victoria la scorul de 2—1 (1—0, 
0—0, 1—0, 0—1) prin golurile marcate 
ide Miu și Toaciu. Pentru gazde a în-

Noi recorduri republicane de juniori la tir
La sfîrșitul 6ăptămîmi trecute, po

ligonul Dinamo din Capitală a găz
duit întrecerile tinerilor care au luat 
parte la tabăra de vară a Federației 
române de tir. La acest concurs de 
„absolvire” a taberei, cei aproape 
30 de trăgători, care s-au specializat. 
Îndeosebi Ia armă standard, sub a- 
tenta îndrumare a antrenorilor P. 
Goreti, V. Manciu, G. Antonescu și 
D. Pineta au obținut o serie de re
zultate bune printre care două noi 
recorduri Ia armă standard 60 focuri 
culcat. De menționat că 18 concu- 
renți au obținut noi recorduri perso
nale.

Iată cele mal bune rezultate : armă 
standard 60 tocuri culcat tete — 1.

în atenția generală a atleților:

Campionatele 
europene
• Ultimele pregătiri Ia Budapesta • Un 
valoros record european pe 800 m • Alte 

„repetiții" pe continent
Sulitașa maghiară Rudas s-a clasat a doua la campionatele Un
gariei cu o aruncare de 51,53 m. Ea speră să obțină un rezultat 
mai bun la „europene", cu care să ocupe un loc fruntaș la arun

carea suliței

In cadrul unei conferințe de presă 
care a avut loc la Budapesta, Otto 
Bonn, secretarul general al comitetu
lui de organizare a campionatelor 
europene de atletism a anunțat că la 
această competiție vor participa peste 
950 de atleți și atlete, reprezentînd 
31 de țări. Campionatele vor fi comen
tate de 750 de ziariști și crainici re
porteri de radio și televiziune. S-a sta
bilit ca festivitatea de deschidere să 
aibă loc marți 80 august. Competiția 
va debuta cu proba de 20 km marș.

R.P. Ungară va prezenta la campio
natele europene de atletism un lot 
de 61 atleți și atlete.

stadio „EUROPA în febra pregătirilor
La campionatele europene de 

natație, care se vor desfășura — 
între 20 august și 27 august — 
la piscina „Den Hommel” din 
Utrecht, se scontează pe o parti
cipare de aproximativ 750 de 
sportivi și sportive din 27 de țări. 
Cele mai numeroase delegații vor 
fi cele ale R.D. Germane (56), 
U.R.S.S. (54) șl Angliei (49).

La turneul de polo pe apă vor 
participa 19 formații, care vor 
fi împărțite prin tragere la sorți 
în 4 grupe. Primele două clasate 
din fiecare serie se vor califica 
pentru turneul final. Tragerea la 
sorți va avea loc la 18 august.

Rezultatele înotătorilor euro
peni obținute în prima jumătate a 
acestui an — cind au fost stabi
lite o serie de performanțe re
marcabile — fac ca întrecerile de 
Ia Utrecht să se desfășoare sub 
semnul unor îndirjite întreceri,

scris Capotescu. (!>r. lacob — coresp.).
• După o repriză echilibrată, Cri- 

șul a dominat categoric partida cu 
Mureșul Tg. Mureș pe care a cîști- 
gat-o cu 10—3 (1—1, 6—0, 3—1, 0—1). 
Cele 18 goluri au fost realizate de : 
Hegyesj 4, Alexandrescu 2, Muth 2, 
Gavriș și Lengyel de la gazde și Ci- 
szer, Fiilop și Soos de la oaspeți. (I. 
Boitoș — coresp.).

• La Cluj, Politehnica nu a avut 
nici o problemă în fața echipei timi
șorene Ind. lînii, care avînd 5 jucă
tori suspendați a folosit mai mulți ju
niori. La sfîrșitul meciului, tabela 
de marcaj a indicat scorul de 11—0 
(2—0, 3—0, 3—0, 8—0) în favoarea 
clujenilor realizat de : Urcan 3, Aron 
3, Daroczi 2, Spiengold, Bîrsan și 
Koch. (P. Radvani — coresp.).

Mariana Borcea (Dinamo) 580 puncte 
(41x10), 2. Veronica Stroe (Dinamo) 
580 p (40x10), 3. Mariana Vasiliu (Di
namo) 579 p ; băieți: 1. M. Marin 
(Metalul) 581 p, 2. Ad. Csegezi (Cluj) 
578 p, 3. Gh. Vlădan (Metalul) 578 
p. In manșa a Il-a VERONICA STROE 
583 p (nou record republican de ju
nioare). Armă standard 3x20 focuri: 
fete — 1. Mariana Borcea 540 p, 2. 
Genoveva Aștileanu (Cluj) 529 p, 3. 
Magda Borcea (Arhitectura) 529 p; 
băieți: 1. P. David (Brașov) 551 p,
2. Ad. Gsegezi 550 p, 3. N. Vlad 
(Olimpia) 543 p. Pe echipe : 1. Com
binata provinciei (A. Csegezi, S. Si- 
corschi — Brașov și N. Ionescu — 
Ploiești) 1610 p.

In mai multe țări europene s-au în
cheiat duminică campionatele națio
nale, ultim criteriu de selecție în ve
derea „europenelor" de la Budapesta.

• Cu prilejul campionatelor de 
atletism ale R.F. Germane de la Ha- 
novra, Frantz Kemper a stabilit un 
un nou record european în proba de 
800 m cu timpul de 1(:44,9. Vechiul 
record era de 1:45,7 și aparținea bel
gianului Roger Moens. Cu acest prilej 
au fost înregistrate și alte performanțe 
valoroase. Lossdorfer a egalat recordul 
R.F. Germane în proba de 400 m gar
duri cu timpul de 49,9. Knickenberg 
a parcurs 200 m în 20,9. Atleta

PENTRU UTRECHT -
la un nivel superior celor de a- 
cum 4 ani de la Leipzig.

Presa de peste hotare se ocu
pă îndeaproape de marile con
fruntări de la Utrecht. Iată ce 
scrie printre altele, ziarul „Stadio" 
din Bologna cu privire la între
cerile din orașul olandez:

„O adevărată revelație poate fi con
siderat sovieticul Semion Belitz-Gelman, 
care pe distanța de 400 m liber a sta
bilit un nou record continental cu 
4:14,1, doborind vechiul record al Iul 
Frank Wiegand (R.D.G.). Rezultatele lo
tului U.R.S.S. dau dreptul sovieticilor 
să aspire la titluri, la aproape toate 
probele. Rezultatele foarte bune obținu
te de înotătorii sovietici se datoresc în
deosebi întineririi echipelor masculină și 
feminină.

Un record Interesant în înotul feminin 
sovietic este cel realizat de Prozumenșci- 
kova. care a devenit recordmană mon
dială la 100 m bras cu 1:15,7 șl care ală
turi de Pozdniakova (200 m bras în 
2:43.0) constituie un duet de neîntrecut 
la Utrecht.

Alături de sovietici, se vor alinia la 
Utrecht emlțînd justificate pretenții pen
tru unele titluri, înotători din R.D.G., 
Olanda șl Franța, care și-au îmbunătă
țit „vîrsta" loturilor — deși nu într-o 
măsură prea mare. Deosebite speranțe 
își pun englezii în Bobby Mc. Gregor, 
care a realizat pe 100 m craul un 
timp foarte bun (53,8).

Mulți dintre antrenori au înțeles așa 
cum trebuia experiența S.U.A. și a 
Australiei de a întineri echipele, arun- 
cînd peste bord vechea teorie potrivit 
căreia tinerii nu trebuie să fie forțall 
pentru că se uzează prematur din 
punct de vedere fizic. Exemplul Iul Don 
Schollander (S.U.A.) a constituit un 
imbold pentru toți antrenorii europeni.

Italia se va prezenta la Utrecht cu un 
Iot omogen, care în urma concursului 
de la Siracusa (triunghiularul Italia — 
Franța — Spania) și a concursului de 
la Torina, din ultimele zile ale lunii 
iulie, ne dă speranțe”.

Știri, rezultate,
PREGĂTIRILE ITALIENILOR 

PENTRU „MONDIALELE" 
DE CICLISM

ROMA. — Cicliștii italieni își con
tinuă pregătirile în vederea campio
natelor mondiale programate în 
R. F. Germană (circuitul de la Neur- 
burgring). în proba de fond, echipa 
de amatori va avea următoarea com
ponentă : Albonetti, Carletto, Giroli, 
Pisuari, Reggi, Favaro, Balasso, Denti. 
Echipa profesionistă cuprinde pe : 
Motta, Gimondi, Bitossi, Dancelli, 
Fezzardi, Zilioli și Vicenti. Ultima 
probă de selecție desfășurată pe un 
traseu în lungime de 278,700 km a 
fost cîștigat de Motta.

DUPĂ MECIUL CLAY — LONDON

LONDRA. — Meciul de box dintre 
„greii” Cassius Clay și Brian Lon
don, încheiat după cum se știe prin 
K.O. în rundul trei în favoarea lui 
Clay, a fost urmărit la Londra și de 
campionul european Karl Mildenber- 
ger (R.F.G.). într-o declarație făcută 

Gleichfeld a cîștigat proba de 800 m 
în 2:05,6. Helga Hoffmann a obținut 
la lungime 6,34 m.

• Rezultate din ultima zi a cam
pionatelor Poloniei de la Poznan : 
MASCULIN : triplu salt : Schmidt 
16,64 m ; 400 m garduri : Gubiec 51,6 ; 
200 m plat : Dudziak 20,8.

• Iată cîteva rezultate din campio
natele Cehoslovaciei : MASCULIN : 
1 500 m : Odlozil 3:44,4 ; prăjină : 
Tomasek 4,85 m ; înălțime : Vesely 
2,06 m ; ciocan : Matusek 62,90 m ; 
lungime : Hutter 7,39 m ; FEMININ : 
suliță : Hornikova 51,38 m ; 800 m : 
Jehlickova 2:09,0.

GRONAU-în
(Urmare din pag. 1)

roase amintesc doar Australia, care 
va ii reprezentată numai in probele 
feminine.

— Ședința de tragere la 
sorți a arătat, desigur, care 
vor fi și cele mai populate 
starturi.

— Intr-adevăr numărul de Înscrieri 
este in general foarte mare la toate 
probele. Subliniind participarea la 
numai ctteva probe, amintesc că la 
K 2 — 1000 m sini înscrise 24 de 
echipaje, la K 2 — 500 m vor lua 
startul 21 de echipaje la băieți și 
15 la tete, la K 1 — 1000 m se vor 
alinia reprezentant! a 22 de țări, la 
K 1 — 500 m b din 21 de țări, iar 
in proba feminină sportive din 18 
țări. Trebuie remarcată bogata par
ticipare din probele de fend, ilustrată 
de faptul că de exemplu la K 1 și 
K 2 — 10 000 sfnt înscrise cite 20 
de echipaje, la C 1 și C 2 — 10 000 
cite 13, iar la K 4 — 10 000 un nu
măr de 14 echipaje. Este necesară, 
desigur, precizarea că la această edi
ție a C.M. se poate participa numai 
cu un echipaj in fiecare probă.

— Și acum, ce ne puteți 
spune despre tragerea la sorți 
a culoarelor pe care vor con
cura sportivii noștri ?

— Toate seriile sint foarte grele. 
Băiefii și fetele noastre vor avea de 
luptat incă din serii pentru a-și asi
gura calificarea in semifinale. Aproa
pe la toate probele vom intilni încă 
din serii adversari foarte valoroși, tn 
mod special, cred că se va da o luptă 
deosebit de dîrză la K 1 —• 500 m 
(U.R.S.S., R.F.G., Belgia, ROMÂNIA, 
Ungaria), K 1 — 1000 m (Ungaria,

Știri, rezultate
presei sportive internaționale, Mil- 
denberger a spus: „Am impresia că 
Clay nu lovește atit de puternic. EI 
dispune însă de o mare viteză de 
deplasare și punctează cu adresă. 
Cred că în compania lui Clay voi 
putea face un meci remarcabil, 
cu șanse de victorie". Clay, care a 
sosit la Chicago, a anunțat oficial 
că se va întoarce în Europa Ia în
ceputul lunii septembrie pentru a-și 
continua pregătirile în vederea me
ciului cu Mildenberger. Meciul Clay— 
Mildenberger va avea loc la 10 sep
tembrie, în orașul Frankfurt pe 
Main.

RECORD FRANCEZ 
LA 4x 100 M LIBER

BORDEAUX. — Cu prilejul unui 
concurs de natație desfășurat la Bor
deaux, o echipă feminină a Franței 
a stabilit un nou record al țării în 
proba de 4 x 100 m liber cu timpul 
de 4:13,4. Recordul european al a- 
cestei probe este de 4:12,0 și aparține 
echipei Olandei.

3 000
în

m obstacole îi 
29:26,8.

'• în cadrul campionatelor de 1: 
Bruxelles, Gaston Roelants a cîștiga 
două probe : 
135,2 și 10 000 m

în zilele de 14 și 15 august v;
avea loc într-un oraș iugoslav, car

CELE MAI 
PERFORMANTE 

ALE ANULUI

BUNE 
MONDIALE 
PE 800 m

1:44,2 
1:44,9
1:45,8
1:46,2
1:463

1:46,8
1:47,0

1:47,1

J. Ryun (S.U.A.)
F. Kemper (R.F.G.)
T. Farrel (S.UJk.)
T. Nelson (S.U.A.)
J. Boulter (Anglia)
R. Doubell (N. Zeelandă)
G. Hunt (S.U.A.)
J. Perry (S.U.A.)
B. Tummler (R.F.G.)
D. Carr (S.U.A.)
J. Metcalf (S.U.A.)
P. Scott (S.U.A.)
C. Carter (Anglia)
M. Matuschcwski (R.D.G.) 

urmează să fie stabilit, meciul trim 
ghiular de atletism dintre echipele Ii 
goslaviei, Italiei și Bulgariei.

• La Praga, în cadrul unui con 
cur: atletic, Maria Faithova a stabil 
un nou record al țării sale în prob 
de săritură în înălțime cu 1,77 m.

plină actualitate
Suedia, ROMANIA, Mexic ♦ >ns/q 
via), K. 2 — 1000 m (ROMANIA
U.R.S.S., Mexic, Polonia), K 4 -J 
500 f (Bulgaria, R.F.G., U.R.S.S., RQ 
MANIA, Cehoslovacia), K 1 -1 
4 x 500 m (U.R.S.S., R.F.G., Bulgarid 
Norvegia, Polonia, ROMANIA).

— Ce alte impresii v-au ra 
ținut atenția cu prilejul vizi 
tei făcute la Griinau ? I

— Intensele pregătiri ale gazdele! 
pentru a asigura campionatelor cori 
diții optime de desfășurare. De ala 
fel, peste tot se simte că a mai rd 
mas pufin pină la Începerea campid 
notelor. tn afara pregătirilor de ordi| 
tehnic, am remarcat instalarea turnd 
rilor pentru televiziune și cinematd 
grafie. Cronometrajul la această edJ 
fie va fi asigurat de cunoscuta firm 
Longimes. tn aceste zile, presa a în 
ceput să comenteze pe larg campid 
natele, subliniind faptul că actual] 
edit ie va înregistra nu numai un ra 
cord de participare, ci și un niva 
tehnic superior de desfășurare a în 
trecerilor. A I

— Ce fac, în preze.-j^kpoJ 
tivii noștri ? j

— Ca și pină acum, tși confinyl 
cu multă conștiinciozitate pregătiri/] 
colectivul de tehnicieni condus dl 
antrenorii emeriți Radu Huțan și Ni 
colae Navasart punînd accentul pl 
omogenizarea echipajelor și pe med 
ținerea formei tuturor celor care q 
19 august vor lua startul pe piști 
de apă de la Griinau, unde dorii 
ca ei să aibă o comportare pe mq 
sura prestigului cîștigat la ultimei 
mari confruntări europene și mor] 
diale. Le dorim din toată inima, sud 
ces deplin 1

Schiorul Jean Claude Killy (Franța) 
campion mondial la coborire

SCHIORII FRANCEZI PE PRIMELi 
LOCURI LA COBORIRE

PORTILLO. — Campionatele moi 
dlale de schi (probele alpine) au coi 
tinuat la Portillo (Chile) cu deșt; 
șurarea probei masculine de cobi 
rîre. Proba a fost dominată de schir 
rli francezi care au ocupat primei 
două locuri prin Jean Claude Kill 
1:34,40/100 și Leo Lacroix 1:34,80 h0
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