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RITM PREA LENT ÎN DEZVOLTAREA 
SPORTEEEI DE PERFORMANTĂ

Pe1 marginea conferinței Consiliului regional UCFS Oltenia'
De foarte multă vreme, cînd 

se discută despre mișcarea- spor
tivă din regiunea Oltenia lucrurile 
se prezintă pe două planuri total 
diferite. Dacă în direcția activită
ții sportive de masă realizările se 
situează la un nivel mulțumitor, 
în schimB, în ceea ce privește 
sportul de performanță se con
stată că rezultatele cresc într-un 
ritm prea Ibnti reprezentanții re
giunii situîndu-se în marile com
petiții republicane pe poziții de 
loc satisfăcătoare.

Această importantă problemă, a-

inala JG.G.E.“ la !01lei:Raipid-Ilinanu)7 se apropii

O dată cu: desfășurarea, 
intr-o ambianță de crescut 
interes, a ultimelor etape și 
meciuri restante din returul 
întrecerii republicane mas
culine. focarul atenției prin
de tot mai. clar in centrul 
să,i însemnatul' eveniment 
constituit- de cea de-a doua 
finală românească în acest 
sport. Ca' și acum un an, 
așa cum se știe, confrunta
rea decisivă pentru întâie
tate în cea mai importantă 
competiție continentală a 
formațiilor de club Va Pline* 
față in fată echipele bucu- 
reștene DINAMO (deținătoa
rea actualei Cone, cîștigaiă 
in 1966) și RAPID (posesoa
rea primului trofeu al» 
„C.C.E.", cucerit de giuleș- 
teni pentru a treia oară al
ternativ. și astfel definitiv, 
in 1965)'

Așteptate cu nerăbdare, 
■meciurile finalei masculine 
dfe volei a „C.C.TV dintre 
DINAMO și RAPID vor a- 
vea Ioc, precum s-a stabilit 
ieri, in zilele de sîmbăfă 6 
mai. turul, miercuri 9 mai 
returul și. în cazul egalită
ții de victorii, joi 10 mai. 
Cele două sau trei „manșe" 
ale finalei vor fi găzduite de 
sala Floreasca.

ASTAzf 
DOUĂ 
RESTANTE

Astăzi se ’desfășoară, la 
Baia Mare și la Brăllă, două 
meciuri restante din etapele 
a Xif-a șl a XJX-a ale cam
pionatului republican de vd- 

/lel. Lă Bală Măre, echipa lo
cală de categorie A Minerul 
întîlnește formația Politehni
ca Galati, iar la Brăila, Pro
gresul primește replica garni
turii bucureștene Dinamo. J

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNFTI-VA !

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICA Șl SPORT DIN REPUBtICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

ridicării plafonului performanțelor 
sportivilor olteni, a constituit prin
cipalul subiect die discuție la re
centa conferință a Consiliului re
gional UCFS Oltenia. Darea de 
seamă, prezentată de tov. Augus
tin Brindușe, președintele Consi
liului regional UCFS. a scos în 
evidență faptul că, în ultima pe
rioadă de timp, organele și orga* 
nizatiile sportive au obținut în 
munca lor unele succese de pres
tigiu. concretizate în creșterea nu
mărului de participant la compe

Moment, al întrecerii dintre atacul rapidist și blo
cajul dinamoviștilor, imprimat pe peliculă de fo
toreporterul nostril A. Neagu cu prilejul unui 

meci' de campionat al finalistelor „C.C.B.”

Pe un timp bun 
și rezultatele 

puteau fi 
mai bune

Pare ciudat, dar analiza 
rezultatelor concursului re
publican de primăvară al 
juniorilor mari trebuie fă
cută ținîndu-se seama în 
primul rînd de condițiile 
atmosferice în care acesta 
s-a desfășurat. Spre deose
bire de concursul republi
can al juniorilor mici. în 
ziua a doua a întrecerilor

Șerban loan (Politehnica Buc.) a sărit la înălțime 2,05 m, 
după ce cu o săptămînă înainte înregistrase 2,07 m — 
nou record republican de juniori Foto : A. Neagu

vremea s-a înrăutățit,
Pe linia dreaptă de la so

sire vîntul a suflat cu pu
tere și în permanentă din 
față, răpind prețioase ze
cimi de secundă rezultate
lor de Iff 110 mg; 100 și 
200 m băieți, 80 mg, 100 și
200 m fete (în finale : 2,5—4 metri pe se- 
cundăj. Cifrele înscrise în foile de crono
metraj ale acestor probe nu sînt dintre 
cele mai valoroase, dar majoritatea con- 
curenților au posibilițgți superioare. Re
marcăm în primul rînd pedubUi învingă
tori de la sprint: Gheorghe Dulgheru 
(Lie. 1 Caracal) — în ăl doilea an de atle
tism ^"șf Mariana Goții (Metalul Buc.).

O probă cu rezultate „tari" a fost cea 
de 400 m fete f media primelor șase cla
sate — 58,3 — este cea mai bună reali
zată vreodată în cursele junioarelor noas
tre. DoVnă fiădescu a obținut un rtou re
cord republican de junioare (56,8 sec.), Iar 
alte alergătoare și-au îmbunătățit recor
durile personale : Ecaterina Vitanoș 58,1,

tițiile de masă și într-o mai bună 
organizare a acestora.

Un rol deosebit în impulsiona
rea activității sportive de masă l-a 
avut campionatul asociațiilor spor
tive. Această populară» competiție 
-— cum a subliniat în cuvîntul său 
și tov. Cristian Popovici, preșe
dintele consiliului asociației spor
tive Minerul Motru — s-a bucu
rat de o tot mai largă adeziune 
din partea oamenilor muncii și de 
o mai mare atenție din partea

CALIN ANTONESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Două
noi 
recorduri 
de 
atletism

Cu prilejul unui 
concurs desfășurat la 
Hunedoara, atletul A- 
l.FXA'NDRU ARNÂ.U- 
TU a realizat două 
noi recorduri repu
blicane. EL a alergat 
30 km în 1 h 42:28,4 
(v.r. — 1 h 44:43,6 
Ion Pricop 1960) iar 
în 2 ore a parcurs 
35 040 m (v.r. — 
34’ 224 m Dumitru 
Buiac 1965).

Florica Grigorescu 57,9, Ana Iakab 58,8. 
Ultimele două și-au întrecut și recordul 
personal la 800 m, probă în care — în 
ciuda ploii —• 5 junioare au fost cronome
trate sub 2:20,0.

La 400 mg, băcăoanul Dumitru Cosma 
— 56,0 pe ploaie — lasă să se întrevadă 
doborîrea în acest sezon a recordului re
publican de juniori, vechi de 11 ani 
(54,3).

După ce eu o săptămînă înainte sărise 
la înălțime 2,07 m — record republican de 
juniori — la concursul juniorilor mari

ADRIAN IONESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

FILIALEI 
BUCUREȘTI 

A AUTOMOBIL 
CLUBULUI 
ROMÂN

Ieri Ia prânz s-a. 
constituit filiala o-
rasului # regiunii
București a Auto
mobil Clubului. Ro
mân. Cu acest pri
lej, ca președinte 
al comitetului de 
conducere al. filia
lei a fost- ales Du
mitru Joița, vice
președinte al Sfa
tului popular al o- 
rașului Bucureștii

TENISMENI’I: BELGIENI au făeut iert dimineața primul lor an
trenament pe terenul central de la Progresul, unde începând de. 
vineri întâlnesc echipa României, în cadrul „Cupei Davis“. îh 

fotografie : Patrick Hombergen (dreapta) și Erie Drossart.
Foto : V. Bage ac

0 rundă animată în turneul international de sah
T 7

In turneul irrternațio- 
nal de șah din Capitală, 
ieri dimineața, s-au re
luat partidele întrerupte. 
Ungureanu a pierdut la 
Fichtl (runda a 9-a) și 
a remizat cu Hennings, 
(runda a 10-a). Haag a 
cîștigat ușor la Fichtl, 
(runda a 10-a). Partida 
Czerniak—Hennings s-<r 
întrerupt pentru a doua 
oară. In runda de a- 
seară, atenția principală 
a lost concentrată în 
jurul partidei Plleger — 
Gheorghiu, decisivă pen
tru soarta primului loc. 
Albul a inițiat destul de 
repede acțiuni ofensive, 
cu scopul evident de 
a-și impune superiori
tatea. Campionul țării

noastre s-a apărat' Insă 
cu calm, a parat precis 
toate amenințările și 
poziția a devenit cu- 
rînd egală. Nici umil 
dintre cei doi adver
sari nu și-a mai asu
mat apoi, vreun risc și 
arbitrii au consemnat re
miza, în ielul acesta, 
cu două runde înaintea 
încheierii turneului, Flo
rin Gheorghiu își păs
trează avansul de 1 
punct. înaintea celor
lalți ’ fruntași ai clasa
mentului.

O victorie prețioasa a 
obținut în runda a 11-a 
maestrul C. Partoș. El 
l-a invins în 33 de mu
tări pe Ghițescu, după 
o partidă in care a a- 
vut în permanență ini

EXCURSIE CICLOTURISTICĂ

Iii cinstea aniversării a 45 de ani de lă crea
rea Uniunii Tineretului Comunist șl a Zilei ti
neretului din Republica Socialistă România, 
Comitetul raional U.T.C. Grivița Roșie, în co
laborare cu comisia de cicloturism a Consiliu
lui orășenesc UCFS București și C. S. Grivița 
Rosie, organizează in ziua de 2 mai o excursie 
cicloturistică la pădurea Mogosoaia.

La această excursie pot participa elevi și ele
ve care au depășit vîrsta 
de 10 ani, tineri și tinere 
din întreprinderi,, instituții 
și șantiere din Capitală.

Plecarea se va face in
ziua de 2 mai, ora 840, din 
fața Sfatului popular al 
raionului Grivița Roșie, 
iar înapoierea va avea loc 
in aceeași zi, în jurul orei 
14.

Cînd absent Ia lecție 
este... profesorul

Printre zecile de scrisori 
pe care le primim zilnic la 
redacție, ne-a sosit și una 
din partea unui grup de e- 
levi de la Liceul nr. 14 din 
Cluj. Citeva spicuiri din cu
prinsul acestei epistole: 
*... in această școală se ma
nifestă o mare nepăsare 
față—de dorința elevilor de 
a face sport... Școala nu 
are sală de sport... la orele 
de educație fizică trebuie 
să stăm in clasă. De la un 
timp, profesorul de educație 
fizică nici nu mai vine în 
clasă, ci vin alți profesori 
să facă diferite ore. O si
tuație aparte au clasele a 
Xl-a deoarece acestora, de 
la începutul trimestrului, 
le-au fost luate erele de e- 
ducație fizică și date, pen
tru consultații, altor profe
sori. Se comite o neregula- 
ritale acordindu-se, la edu
cația fizică, nete „din oficiu", 
iar în> jurnalul elasei, 
în dreptul orei de educa
ție fizică se scriu tot felul 
de exerciții de care elevii 
nici n-au> auzit. Insignele

țiativa. în partida Un- 
gureanu — Vasiukov, 
albul s-a lansat într-o 
combinație de: remiză 
insuficient analizată, «• 
sacrificat un turn, dar 
negrul s-a apărat co
rect și a ciștigat. Alte 
rezultate: Fichtl — Czer
niak 1-0, Ș.ooș — Hen
nings Militelu —
Haag '/2-V2. Partida Cio- 
cîltea — Drimer a fost 
arhînală.

Clasamentul după H‘ 
runde: Gheorghiu 8,
Pileger 7, Partoș, Șooș 
6’/2, Vasiukov, Haag 6, 
Ghițescu, Fichtl 5'/j, 
Drimer (1), Mititelu b, 
Ciociltea (2), Hennings 
(1), Czerniak (1) 3'i7,
Ungureanu 2'i2 puncte.

ScrimcFii sc îittFcc 
la „Constructorul"

Astăzi, de la ora 8.30, are lac, în : 
sala Constructorul (fostă Recolta), | 
etapa a Il-a (de calificare) a cam- j 
pionatului republican individual de t 
seniori, la probele de spadă și sa- j. 
bie. i

Primii 12 sportivi de la fiecăre i 
probă se vor califica pentru finala | 
campionatului republican, care va 
avea loc în. zilele de 6—8 mai în I 
Capitală.

de polisportiv s-au acordat 
nu după merit (de fapt nici 
nu au fost organizate probe 
pentru obținerea lor), ci 
după tabelele făcute de un 
elev din clasă. Am tot aș
teptat ca activitatea sporti
vă să se îmbunătățească 
dar, neobservind nici un 
semn, ne-am adresat ziaru
lui dv. cu speranța că veți 
reuși să convingeți direc
țiunea de utilitatea educa
ției fizice".

Cele sesizate au fost adu
se — prin intermediul zia
rului nostru — la cunoștința 
Sfatului popular regional 
Cluj și Clubului sportiv 
muncitoresc care — prin 
adresele semnate de tov. vi
cepreședinte G, Pavel, se
cretar R. Crăciun, respectiv 
S. Kezdi — secretarul CSM 
j» Z, Dobranszki — inspec
tor metodist de educație fi
zică al secției de învăță-- 
mint de pe lingă Sfatul

C. COMARNISCHI

(CowUnnare in pag’, a 2-a)



Ritm prea lent în dezvoltarea 
sportului de performanță

(Urmare din pag. T)

>rg anelor șl OrganizațîiToî Sportiva 
din regiune. Așa se explică faptul că 
în multe locuri campionatul asocia
ției s-a desfășurat la un mare nu
măr do ramuri de sport și 't-â eșa
lonat pe o lungă perioadă de timp. 
Un exemplu concludent în această 
privință îl constituie asociația spor
tivă Petrolul Țicleni (raionul Gilort), 
care în anul 1966 a organizat cam
pionatul la 7 ramuri de sport (ci
clism, șah, tenis de masă, fotbal, 
natație, volei și tir), angrcnînd în 
aceste competiții mai bine de 1 200 
de participant. Bine s-a organizat 
•campionatul asociației sportive și la 
Energetica Porțile de Fier, Voința 
Tg. Jiu, Minerul Motru, Metalurgis
tul Sadu, Minerul Rovinari, precum 
și în asociațiile sportive sătești Va
lea Oltului Cilieni (raion Corabia), 
Tractorul G.A.S. Robănești (raion 
Balș). Rezultate meritorii s-au ob
ținut în regiunea Oltenia și în ceea 
ce privește trecerea normelor Insig
nei de polisportiv. în ultima pe
rioadă de timp normele au fost tre
cute de 40 000 de tineri și tinere, 
care au devenit astfel noi purtători 
ai Insignei. Adăugînd la toate aces
tea numărul mare de acțiuni turistice 
(peste 3 000) și de duminici cultu- 
ral-sporLivo (1400) organizate în 
orașele și satele regiunii, precum și 
masiva participare la „Cupa Agri
culturi*^ ca și la alte întreceri de 
masă organizate pe plan local, vom 
putea întregi tabloul realizărilor din 
acest domeniu.

Dacă ne referim însă la sportul de 
performanță, atunci calificativele nu 
mai pot fi aceleași, cu toate că și 
în această direcție s-au înregistrat, 
în ultimii ani, unele progrese. Acest 
lucru a fost scos în evidență 3tît de 
darea de seamă cît și în discuțiile 
purtate pe marginea ei. S-a vorbit 
astfel — și nu fără o firească mîn- 
drie — despre succesele obținute în 
ultimul timp de echipa de fotbal 
Universitatea Craiova, care aduce ini
moșilor ei suporteri multe și frumoa
se satisfacții. Dar nu numai fotba
lul oltean a făcut pași înainte. 0 
statistică în ceea ce privește evolu
ția sportului de performanță va a- 
răta că de la un an la altul numărul 
echipelor din regiunea Oltenia parti
cipante la campionatele republicane 
de categoria A s-a dublat (de la 3 
în 1964 s-a ajuns la 6 în 1967), 
că cel al echipelor de categoria G a 
crescut în aceeași perioadă de la 4 
la 6 și că în cursul anului 1966, 
de pildă, sportivii din regiunea Olte
nia au cucerit 11 titluri de campioni 
ai țării, depășind cu 4 cifra ce fu
sese planificată.

Privind lucrurile prin prisma aces
tor cifre s-ar părea că și în direcția 
«portului de performanță situația ar 
fi mulțumitoare. Așa să fie oare ? 
O analiză mai atentă ne arată că lu
crurile se prezintă cu totul altfel. 
Spre exemplu, dacă cercetăm situația 
-existentă în seriile Ve»st și Sud ale 
categoriei C la fotbal vom vedea că 
din cele 6 echipe din regiunea Olte
nia, 5 se află în a doua jumătate a 
clasamentelor, uncie dintre ele (Auto- 
rapid Craiova, Progresul Strehaia și 
Progresul Corabia) fiind serios ame
nințate cu retrogradarea. Și acesta nu 
esto un exemplu izolat. La fel s-au 
petrecut lucrurile și cu echipa femi
nină de volei Universitatea Craiova, 
« cărei prezență., în continuare, în 
prima categorie a... atîrnat de un fir 
de ață : un singur set pierdut mai 

puțin I Nici în prîvînțtf sportivilor 
nominalizați pentru loturile olimpice 
șl cele republicane situația nu este 
mult mai bună. In primul rînd, nu 
ne poate mulțumi faptul eă regiunea 
Oltenia și-a propus să asigure lo
tului olimpic doar 12 sportivi, iar 
reprezentativelor noastre alți 9. Deci, 
21 de tineri și tinere din această re
giune sînt în prezent capabili să fie 
selecționați. Să recunoaștem că este 
mult prea puțin pentru o regiune 
care se mîndrește cu o atît de bo
gată activitate sportivă de masă și 
unde, în ultimul an, numărul spor
tivilor legitimați a crescut cu peste 
1 800, ajungînd în momentul de față 
la aproape 9 000. Dar ce folos dacă 
această creștere continuă reprezintă 
doar o cifră consemnată sec în ra
poartele și în statisticile Consiliului 
regional UCFS... Pentru că, dacă ne 
gîndim bine, numai 2 sportivi la 
1 000 de legitimați au atins un pla
fon valoric mulțumitor ! Și atunci ?

Este clar faptul că în stilul și me
todele de muncă ale Consiliului re
gional UCFS ca și ale celorlalte or
gane și organizații sportive din re
giunea Oltenia continuă să se mani
feste o veche carență a mișcării 
noastre sportive și anume aceea a 
goanei după cifre, după rezultate 
nesemnificative, a tendinței de a în
deplini sarcinile pe moment.

Referitor la cauzele care determi
nă ritmul prea lent al dezvoltării 
sportului de performanță, profesoara 
de educație fizică Eugenia Gruiescu, 
președintele Consiliului raional UCFS 
Tg. Jiu, Mihai Blaj, și alți partici- 
panți la discuții au arătat că ac
tivitatea sportivă din școlile de toate 
gradele se menține încă Ia un nivel 
nesatisfăcător. Și ce poate fi mai 
concludent în această privință decît 
faptul că din cei 800 de elevi pre
gătiți în ultimii 5 ani de Șc. spor
tivă din Craiova, de secțiile sportive 
de la liceele nr. 1 din Tr. Severin 
și Tg. Jiu și do. secția cu program 
de educație fizică de la Liceul nr. 1 
din Craiova, nici unul nu a ajuns să 
cucerească titlul de maestru al spor
tului și doar foarte puțini au atins 
categoria I de clasificare ?

în școlile de pe meleagurile 
Olteniei lucrurile nu merg de loc 
bine, în ciuda faptului că, în ultimul 
timp, s-au înregistrat unele rezultate 
promițătoare. Realizările cuprinse în 
darea de seamă sînt, după părerea 
noastră, într-o totală neconcordanță 
cu marile posibilități existente în 
această privință. De pildă. în re
giunea Oltenia se află peste 350 
de profesori de educație fizică, din
tre care 246 au o calificare superioa
ră. Analizînd însă repartizarea lor 
pe întregul teritoriu al regiunii vom 
constata un lucru extrem de intere
sant : din cei 246 de profesori cali
ficați 82 sînt încadrați în orașul 
Craiova. Deci, o treime își desfă
șoară activitatea în orașul Craiova, 
unde însă, după cum aprecia chiar 
darea de seamă : „...o slabă compor
tare au avut-o echipele ce au repre
zentat liceele din orașul Craiova, 
dintre care doar una a reușit să se 
califice în etapele de zonă ale cam
pionatelor republicane școlare".

Firește, ritmul nesatisfăcător în 
care se dezvoltă sportul de perfor
manță din regiunea Oltenia nu poate 
fi pus doar pe seama lipsurilor e» 
xistente în activitatea sportivă din 
școlile de toate gradele. Sînt și alte 
cauze. Una dintre ele, poate nu cea 
mai puțin importantă, este aceea că 
nivelul valoric al competițiilor re

gionale și raionale se menține de 
multă vreme scăzut. în plus, de ani 
de zile, la aceste întreceri ian parte 
aceleași echipe sau sportivi, iar nu
mărul lor nu crește proporțional de 
la o ediție la alta. In această pri
vință sectorul tehnio al consiliului 
regional UCFS â dovedit o serioasă 
lipsă de preocupare, nefiind îngrijo
rat de faptul că la întrecerile regio
nale și raionale se întrec mai puțin 
de jumătate din secțiile afiliate și 
nici măcar două treimi din numărul 
sportivilor legitimați. J

★
Conferința a fost salutată de tov. 

CONSTANTIN DRÂGOIESCU, secre
tar al Comitetului regional Oltenia 
al P.C.R., care a subliniat progresele 9 
făcute în domeniul culturii fizice și 
al sportului, arătînd, totodată, că 
succesele obținute nu trebuie să con
stituie un motiv de exagerată mul
țumire și că față de posibilitățile 
existente mai sînt încă multe lucruri 
de făcut. In acest sens, vorbitorul 
a scos în evidență sarcinile mari care 
stau în perioada următoare în fața 
cadrelor didactice, pe linia înviorării 
activității sportive școlare, a perfec
ționării procesului de instruire a ti
neretului în diferite ramuri de sport 
încă de la o vîrstă cît mai fragedă. 
Paralel cu îmbunătățirea muncii pe 
acest tărim — a arătat tov. 0. Dră- 
goiescu — se impune ca și orga
nele și organizațiile sportive să-și 
intensifice eforturile în vederea dez
voltării viitoare a sportului de masă 
și, în general, a celui de performanță, 
prin popularizarea celor mai valoroa
se experiențe, prin depistarea și pro
movarea unor elemente tinere și ta
lentate, de care regiunea Oltenia nu 
duce de loc lipsă.

în încheierea lucrărilor, a luat cu- 
vîntul tov. ION ' ȘICLOVAN, membru 
al Biroului Consiliului General al 
UCFS, care a scos în evidență îm
bunătățirea generală a activității or
ganelor și organizațiilor UCFS din 
regiunea Oltenia. Rămînerea în urmă 
în sportul de performanță — a spus 
vorbitorul — trebuie să constituie 
principala preocupare a tuturor acti
viștilor sportivi din regiune. Folosi
rea integrală a condițiilor de care 
se bucură mișcarea sportivă din re
giune, asigurarea continuității în ac
tivitatea de instruire și competițio- 
nală, ridicarea nivelului muncii din 
secțiile fruntașe și activitatea cabi
netului metodic — acestea sînt prin
cipalele căi pe care sportul de per
formanță din regiunea Oltenia va pu
tea să realizeze în viitor saltul aș
teptat. După ce a analizat pe larg 
și alte mijloace de impulsionare a 
sportului de performanță, tov. Ion 
Siclovan s-a ocupat de rolul pe care 
trebuie să-l aibă în această privință 
activitatea sportivă din școli. Creș
terea răspunderii în muncă a profe
sorilor de educație fizică, o mai bună 
colaborare cu conducerile școlilor și 
realizarea unei trainice legături din
tre procesul de instruire din școală 
și cel din secțiile fruntașe, mai ales 
cu cele ale clubului Universitatea Cra
iova, sînt probleme de a căror re
zolvare depinde în mare măsură rea
lizarea progresului pjppus.

Conferința a ales organele regio
nale UCFS și delegații la Conferința 
pe țară a Uniunii de Cultură Fizică 
și Sport. In Biroul Consiliului re
gional UCFS Oltenia au fost aleși; 
xlugustin Brîndușe — președinte, G. 
Păcuraru și I. Dobrițoiu — vice
președinți. ?

Profesoara Mai ia Bota Ia o lecție de antrenament cu tinerele hand
baliste de la Școala sportivă nr. 1 București

Cînd absent la lecfie
este... profesorul

(Urmare din pag. 1)

popular orășenesc Cluj — ne in
formează că lipsurile semnalate 
sînt reale, arătindu-ne cauzele care 
le-au generat, ca și măsurile 
de îndreptare. Pe lingă aceasta, 
am fost și la fata locului. Din 
discuția purtată cu tov. loan Rusu, 
directorul Liceului nr. 14, a reieșit 
că: ...de la 15 septembrie 1965 și pină 
la 15 februarie 1967, a funcționat ca 
profesor suplinitor tov. Sergiu 
Moldovan, absolvent I.C.F. (pro
moția 1963, specializarea volei). 
Cum a înțeles să-și îndeplinească 
sarcinile profesorul Moldovan? Să 
răsfoim citeva file din condica li
ceului : 30. XI. 1965, cl. a X-a A — 
lipsă de la oră; 20. XII. 1965 
absent de la comisia metodică a 
diriginților; 24. II. 1966, cl. X-A — 
lipsă de la oră; 6. VI. 1966: ab
sent nemotivat de la școală-, 9. 
XII. 1966 — la ora 12 n-a fost gă
sit la școală; 11. H. 1967, cl. VII-A 
și cl. XI-C — la orele respective, 
prof. S. Moldovan a scris : Exer
ciții in circuit-săniuș-patinaj. Ur
mează semnătura. Lecțiile n-au 
fost insă ținute, iar tov. director 
Rusu a dispus reținerea cuvenită 
din salariu. Poate mai erau și 
alte exemple, dar consider că cele 
arătate sînt suficiente. Deci nu 
este vorba de o întîmplare singu
lară, ci de o suită de abateri, de 
încălcări repetate ale îndatoririlor 
profesionale. Este adevărat, li
ceul nu dispune încă de o bază 
sportivă (sînt in curs lucrări de 
amenajare, efectuate insă în pas 
de melc de IOGCC), ci doar de o 
sală de gimnastică improvizată 
intr-o clasă. Așadar, condițiilor 
materiale necorespunzătoare li 
s-au suprapus lipsa de inițiativă 
și de răspundere a prof. S. Mol
dovan. Am avut ocazia să stăm de 
vorbă și cu preopinentul. Cu o 
seninătate alarmantă pentru un 
cadru didactic, un tinăr presupus 
a fi pornit cu optimism și vigoare 
în exercitarea profesiunii pe care

Foto : V. Bageac

și-a ales-o, tov. Moldovan recu
noaște că a mai lipsit pe ici pe 
colo, dar, ce să-i faci, mai are 
omul și unele probleme personale. 
Nu înțelege de ce se face atîta 
caz... că n-a fost controlat Și aju
tai etc. etc. Curioasă mentalitate ! 
Precizăm că tov. S. Moldovan lu
crează acum la Grupul școlar de 
construcții — tot ca profesor su
plinitor.

In concluzie, la acest liceu, timp 
de un an și jumătate, activitatea 
sportivă a fost ca și inexistentă. 
E drept, tov. director Rusu spune 
că pentru îndreptarea situației
l-a  sancționat de citeva ori pe prof. 
S. Moldovan. In plus a fost sesi
zată și secția de învățămînt a Sfa
tului popular orășenesc Cluj — 
care nu a avut insă disponibil un 
alt profesor. Totuși, iată că situa
ția a dăinuit și elevii n-au făcut 
lecțiile din programă (educație fizi
că). Pe lingă faptul că organe
le competente trebuiau să intervi
nă cu mai multă hotărire pentru 
curmarea acestei situații, credem 
că și organizația U.T.C. putea 
să-și aducă o contribuție eficientă. 
Este necesară mai multă preocu
pare, mai mult spirit de organi
zare. Sperăm că o dată cu venirea 
titularului catedrei de educație fi
zică, prof. C. Vintilă, activitatea 
sportivă a elevilor Liceului nr. 
14 din Cluj se va îndrepta pe fă
gașul ei firesc. Cit privește pe 
prof. S. Moldovan, poate că cele 
petrecute să-l fi pus, in sfirșit, pe 
gînduri, iar atitudinea lui față de 
muncă să se fi schimbat. Vom 
căuta, oricum, să-l ținem în evi
dență. Dar, nu numai noi, ci ar fi 
de dorit să facă acest lucru, în 
primul rînd, organele de resort 
clujene. Promitem să mai reve
nim cînd vom avea noi elemente 
— bune sau... mai puțin bune. 
Daca vom avea ocazia să le con
semnăm numai pe primele, vom fi 
cu atît mai bucuroși.

Sală de sport sau 
cafenea ?

I 
I
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I
I
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Cîndva, mîndria locuitorilor 
din Cîmpia Turzii, sala da 
sport la construcția căreia au 
muncit cu entuziasm —• în 
timpul lor liber — multi mun
citori de la uzina „Industria 
sîrmei“, a ajuns acum ca vai 
de ea. Dar, nu numai gospo
darii (I ?) au uitat de sala 
de sport din Cîmpia Turzii!

•Corespondentul nostru Pe
tre Tonea ne scrie că de cîtva 
timp sala n-are nici un pro
gram. Vine cine vrea, cînd vrea 
și, mai ales, face ce vrea. E 
drept, unii își iau inima-n 
dinți și încearcă să se antre
neze — la volei, tenis de masă 
«au gimnastică. Dar, ce te faci 
cu ceilalți vizitatori, mult mai 
numeroși, care intră în sală 
pentru că afară... plouă ! Și, 
măcar de-ar sta, cum se spune, 
în „banca" lor. Da de unde ! 
Se apucă oamenii să fumeze 
țigară după țigară, să facă 
gălăgie, să intre pe teren. 
Dacă ploaia ține mai mult, ca 
să nu se plictisească nepoftiții

vizitatori s« așază și la o 
partidă-două de cărți.

Ce este aici, sală de sport 
sau cafenea ? Promitem să pu
blicăm răspunsul Consiliului 
UCFS din Cîmpia Turzii...

Să nu pierdeți la „tuș1*!
fZ știm de multă vreme pe 

antrenorul de lupte 0. Ofițe- 
rescu. Am și scris, de citeva 
ori, despre frumoasele rezul
tate ale muncii sale. Aflăm 
însă, că antrenorul constănțean 
e, intr-adevăr, băiat bun, dar... 
cu lipsuri l Și, după cum vom 
vedea, nu chiar cu din ace
lea mărunte.

La Tirgoviște, meci impor
tant în sala clubului „Petrolis
tul^. într-una din întîlniri, tâ
nărul luptător Ilie Nan de la 
„Energia* Constanta pierde 
orin tuș ! Vă închipuiți amă
răciunea sportivului și supă
rarea antrenorului. Totul, de 
înțeles. De neînțeles a fost 
însă pentru toți spectatorii fe
lul cum antrenorul și-a „îm
bărbătat^ elevul cure pierduse 
prin tuș. Ilie Nan s-a trezit 
pur și simplu luat la bătaie cu

prosopul ud. Antrenorul nu 
s-a... răcorit însă cu atît. In 
cabină i-a mai dat și., un pi
cior, Așa, ca să se învețe min
te. Să mai piardă și altădată !

Bravo, domnule antrenor! 
Frumoasă educație ! Crezi, în-

pentru că în asemenea situație 
aproape că nu se poate face 
nici un fel de activitate spor
tivă.

Așadar, din decembrie 1965 
cele 14 asociații sportive din 
raionul Panciu nu pot scoate

tr-adevăr, că procedind așa 
elevii du mi tale nu vor mai 
pierde niciodată ? Rămîne de 
văzut. Ceea ce este sigur, e că 
dumneata ai pierdut !

N-aveți o ștampilă 
în plus ?

La început, am crezut că e 
o glumă. Chiar să nu poți 
cheltui nimic din fondurile 
proprii timp de 17 luni ? Pro
fesorul Vasile Lepădatu ne-a 
convins însă că într-adevăr așa 
stau lucrurile. Bine ,.stau"

nici un ban de Ia unitățile 
C.E.G. pentru că nu au... ștam
pilă I Și dacă n-au bani, n-au 
cu ce cumpăra nici echipa
ment, nici materiale sportive... 
Au găsit unii activiști o „so
luție" : să cumpere din banii 
lor, să păstreze facturile și 
cînd se va rezolva chestia cu 
ștampila să facă decontarea. 
Dar, pentru că vremea trece 
și... facturile rămîn, au renun
țat. Acum toată lumea așteap
tă... ștampila. Ce așteaptă însă 
Consiliul regional UCFS Galați 
••are cunoaște această ciudată

dar adevărată poveste care du
rează de 17 luni ?

Mică publicitate

Asociația sportivă „Progre
sul* din Făgăraș, avea un 
disponibil de peste 4 000 de 
lei. Am folosit timpul trecut, 
pentru că nu-l mai are. S-a... 
topit. Din vina cui ? A tovară
șului DO BRE BADEA, vice
președinte al Consiliului oră
șenesc UCFS Făgăraș.

într-o zi, tovarășul Badea 
a avut fericita idee de a se 
umenaja un teren de baschet 
în spatele restaurantului „Bi- 
lea*. Pentru aceasta a cerut 
sprijinul tuturor asociațiilor 

din oraș, fiecare promițînd o 
anumită sumă. în consecință, 
s-au comandat la I.l.L.R, Tg. 
Secuiesc panourile, care au 
costat 4 456 lei, plus 504 lei 
transportul, așa cum scrie... 
negru pe alb în factura nr. 
1207, din 6 septembrie 1065. 
Dar, cînd tovarășul Badea a 
cerut asociutiilor să-și respec
te promisiunii».. acestea au în

ceput să dea înapoi. „Că n-a
vem, că nu putem..." Atunci ? I 
Atunci, s-a introdus factura ’ 
în bancă pe numele unei sin- ■ 
gure asociații — „Progresul*. I 
Prin onorarea facturii s-a în
ghițit întreg bugetul acestei 8 
asociații. ■

De mai bine de șase luni, 
păgubașii încearcă să-și recu- | 
pereze banii. Dar, in za
dar. Deși terenul este folosit a 
de mai multe asociații din o- I 
ras, de plătit a plătit numai 
una. în disperare de cauză, | 
tov. Toici Volkman. președin- 8 
tele asociației „Progresul*, se 
vede pus in situația de a a- I 
pela la „Mica publicitate*: ■
„Vindem convenabil teren de g 
baschet. Rabat important. | 
Luați legătura cu intermedia
rul nostru D. Badea". Sem- I 
nează asociația „Progresul*, ’
căreia i s-ar potrivi dictonul: -
„Toți pentru unul, dar unul | 
plătește pentru toți 1“

Rubrică redactată de 
VALER1U CHIOSE

și DAN GÂRLEȘTEANU | 
după scrisorile corespondenților 
noștri



ATLETISM

Pe un timp bun
(Urmare din pag. 1)

Șerban Ioan a trecut 2,05, în
cercând apoi la 2,08 m. Nu a reu
șit, datorită îndeosebi vîntului și 
frigului, dar sîntem siguri că 
foarte curînd va învinge și aceas
tă înălțime.

Poate mai mult decît restul 
atlejilor au fost incomodați de 
ploaie prăjiniștii. Miinile lor alu
necau pe prăjinile ude, șcăpînd 
„priza" și dîndu-ne prilejul să 
vedem mai multe sărituri pe sub 
ștachetă, de-a dreptul hazlii. în 
aceste condiții, e de mirare că 
rapidistul Cristian Ivan a putut 
sări 4,10 m, iar Gheorghe Gligor 
(Șc. sp. 2 Buc.) și-a întrecut chiar 
recordul personal, sărind 4,00 m.

Stelian Giubelan (Șc. sp. Cra
iova) a aruncat 66,06 la suliță, 
deși pista de elan era „arată" și 
la blocaj se formaseră gropi. 
Bun rezultatul de 4:14,8 al lui 
Radu Rusu (C.S.M. Cluj) la 1500 
m obstacole, ca și aruncarea de 
58,48 la ciocan — record perso
nal — a dinamovistului Ștefan 
Șișcovici.

Nu este lipsit de semnificație 
să aducem evidențieri arbitrilor. 
Criticați în mai multe rînduri 
pentru diverse abateri, de astă- 
dată arbitrii au fost prezenti „in 
corpore", și-au îndeplinit corect 
sarcinile și au înfruntat curajoși 
(cu sau fără umbrelă) ploaia. 
S-ar părea că în acest caz critica 
a constituit un ajutor real.

In încheiere, trebuie să remar
căm pe cei care au muncit cu 
atleții, pregătindu-i fizic, tehnic 
și psihic pentru competiție. Pen
tru că nu putem să enumerăm 
pe toți antrenorii, vom nota 
doar pe Claudia Sinii onescu, 
Constantin Dumitrescu și Dinu 
Cristea (București), Olimpiu Con- 
stantinescu-Nehoi (Șc. sp. UCFS 
Roman) și Gheorghe Biro (C.S.M. 
Cluj) ai căror elevi au obținut 
cîte două sau trei victorii indi
viduale.

Campionatul categoriei A, din nou cap de afiș
Campionatul categoriei A se reia duminică cu 

etapa a XXI-a. Cu acest prilej sînt programate o 
serie de meciuri interesante, cel mai așteptat fiind 
cel de la Pitești în care actualul lider, Rapid, va 
înfrunta formația dinamovistă din localitate. O par
tidă dificilă va susține, tot în deplasare, cea de a 
doua clasată, Universitatea Craiova, care va evolua 
la Brașov. Dar iată programul complet și rezulta
tele înregistrate astă-toamnă în aceleași meciuri ;

U.T.A. — Steaua (1—0)
Dinamo Pitești — Rapid (1—2) 
Universitatea Cluj — Petrolul (0—1) 
Progresul — C.S.M.S. (1—1)
Farul — Jiul (0—0)
Dinamo București — Politehnica (2—4) 
Steagul roșu — Universitatea Craiova (2—3)

în așteptarea acestor jocuri, iată clasamentul i

1. Rapid 20 11 5 4 34—17 27
2. Universitatea Craiova 20 10 3 7 28—27 23
3. Steaua 20 9 4 7 30—19 22
4. Dinamo București 20 9 4 7 26—20 22
5. Farul 20 8 6 6 30—26 22
6. Jiul 20 9 2 9 36—24 20
7. Petrolul 20 8 4 8 19—17 20
8. Progresul 20 8 4 8 23—24 20
9. Dinamo Pitești 20 10 0 10 28—31 20

10. Steagul roșu 20 8 4 8 25—29 20
11. U.T.A. 20 4 9 7 18—27 17
12. Universitatea Cluj 20 4 8 8 16—22 16
13. Politehnica Timișoara 20 5 6 9 26—33 16
14. C.S.M.S. 20 5 5 10 23—46 15

în grupa a Vl-a 

după meciul 
România —Cipru
S-au disputat pînă acum 5 par

tide: România—Elveția 4—2 (3—0), 
Italia—România 3—1 (2—l)f Ci
pru—România 1—5 (1—0), Cipru— 
Italia 0—2 (0—0), România—Cipru 
7—0 (3—0).

în urma acestor rezultate clasa
mentul arată
1. România
2. Italia
3. Elveția
4. Cipru

astfel:
4—3—0—1 17— 6
2— 2—0—0 5— 1
1—0—0—1—2— 4
3— 0—0—3—1—14

6
4
0
0

Cele 25 de goluri realizate pină
acum in grupă au fost înscrise de:

5 GOLURI: Frățilă (România)
3 GOLURI: Dridea I si Dumitriu 

( România )
2 GOLURI: Ion Ionescu și Luces- 

cu (România), Mazzola (Italia)
1 GOL: Dobrin și Martinovicl 

(România). De Paoli, Domenghini și 
Facchetti (Italia), Kunzli și Oder- 
matt (Elveția), Kostakis (Cipru).

Celelalte meciuri: 24 mai, Elve
ția — România; 25 iunie, România— 
Italia; 1 noiembrie, Italia — Ci
pru ; 8 noiembrie, Elveția—Cipru ; 
16 noiembrie, Elveția — Italia ; 
23 decembrie, Italia — Elveția 
și 17 februarie 1968, Cipru — El
veția.

PE „MERIDIANELE" CATEGORIEI C
PRONO
SPORT
MODIFICAREA CRITERIILOR 

DE PREMIERE LA PRONOEXPRES

Iiiccpînd cu concursul PRONO- 
EXPRES nr. 18 din 3 mai 1967, cri- 
- rml de atribuire a premiilor este 
următorul :

Extragerea I : în același mod ca și 
pînă acum, inclusiv participarea, ca
tegoriile de premii, cotele repartizate 
acestora din fondul de premii, plafo
nul maxim, atribuirea premiului ex
cepțional de 25.000 lei etc.

Extragerea a Il-a: (6 numere de 
bază și 2 numere de rezervă din 49) 
cu următoarele 6 categorii de premii : 
Categoria I: 6 din 6 și 6 din 8 ; 
Categoria a ll-a: 5 din 6; Categoria 
a Ill-a : 5 din 8; Categoria a IV-a ; 
4 din 6 ; Categoria a V-a: 4 din 8 ; 
Categoria a Vl-a: 3 din 6.

Toate prevederile regulamentare re
feritoare la extragerea I (repartiza
rea fondului de premii pe categorii, 
plafonul maxim, atribuirea premiului 
excepțional de 25.000 lei etc.) se 
vor aplica în mod identie și la ex
tragerea a II—a

Plafonul minim al valorii unitare 
a premiilor întregi se stabilește la 
20 lei. In cazul cînd la o categorie 
(indiferent extragerea) valoarea uni
tară a premiilor întregi este sub 
acest plafon, fondul de premii al ca
tegoriei respective se va aloca la ca
tegoria imediat superioară.

In caztd cînd la categoria I (in
diferent extragerea) nu se înregis
trează nici o variantă ciștigătoare, 
fondul de premii al acestei categorii 
(minus cei 25.000 lei atribuiți prin 
tragere din urnă unei variante de ca
tegoria a ll-a de la aceeași extra
gere). se va reporta la categoria I 
de la aceeași extragere, a concursului 
următor

• Premiile concursului Pronoexpres 
nr. 16 din 19 aprilie 1967.

Extragerea I: Categoria a ll-a: 
1 variantă a 57.402 lei și 1 variantă 
a 32.402 Ici; Categoria a IlI-a: 29 
a 2.406 lei; Categoria a IV-a: 209,5 
a 423 lei; Categoria a V-a: 888,5 a 
100 Ici; Categoria a Vl-a: 4261,5 a 
29 Iei

Report categoria 1: 133.910 lei.
Extragerea a Il-a: Categoria a

II- a : 1 variantă a 26.225 lei și 32,5 
variante a 1.225 lei; Categoria a
III- a: 931,5 a 58 lei, Categoria a
IV- a: 7.521,5 a 18 lei.

Report categoria I : 16.065 lei.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.

SERIA EST
TEXTILA BUIlUȘl — VICTORIA 

ROMAN 0—1 (0—0). Gazdele și-au 
dominat copios adversarii, în spe
cial în repriza I, dar au și ratat foar
te multe ocazii. De fapt, imprecizia 
atacanților textiliști explică insuc
cesul lor. De adăugat că oaspeții 
s-au apărat organizat și că portarul 
lor, Mălai, a fost excelent. Golul 
victoriei a fost realizat la un con
traatac, prin Csenteri (min. 58). Foar
te bun arbitrajul prestat de Ștefan 
Lazăr — București. (I. Vieru, coresp,).

GLORIA C.F.R. GALATI — ANCO
RA GALATI 1—2 (0—0). Mai insistenți
— în special spre sfîrșitul partidei
— fotbaliștii de la Ancora și-au ad
judecat cele două puncte, pe merit. 
Au marcat : Ceară (min. 51) pentru 
Gloria, Vasilache (min. 89) și Leca 
(min. 90) pentru Ancora. Semnalăm 
că în min. 60 jucătorul Cucu (Gloria) 
a fost eliminat pentru lovirea ad
versarului. Aceeași sancțiune a pri
mit și Șarpe (Ancora), în min. 81. 
(T. Siriopol, coresp.).

PETROLUL MOINEȘTI — FORESTA 
FĂLTICENI 5—3 (1—1). Au marcat : 
Mangalagiu (min. 32, 46, 80) și Drosu 
(min. 51, 74) pentru gazde, respectiv 
Oltan (min. 38, 75) și Constantin 
(min. 86). Bun arbitrajul lui V. Liga 
— Galați. (Al. Stoianovici, coresp.).

LOCOMOTIVA IAȘI — GLORIA 
B1RLAD 2—1 (1—1). Au înscris : So
rin Popescu (min. 45) și Costache 
(min. 63, din 11 m) pentru Locomo
tiva și Loncovschi (min. 11) pentru 
Gloria. A arbitrat bine Ilie Drăghici 
— București. (D. Diaconescu, coresp. 
principal).

METALUL BUZĂU — UNIREA FOC
ȘANI 2—1 (2—1). Au marcat : Naftan 
(min. 24), Tănase (min. 27) pentru 
Metalul, Arțenie (min. 15) pentru U- 
nirea. (Marin Dumitru, coresp.).

RAPID MIZIL — FL. ROȘIE TE
CUCI 2—0 (1—0). Au înscris : Babone 
(min. 19) și Ștefănescu (min. 88). A 
arbitrat foarte bine C. Gheorghiță — 
Bacău. (C. Vîrjoghie, coresp.).

METALUL RĂDĂUȚI — MINO
BRAD V. DORNE1 3—1 (1—0). Au 
marcat : Lavric (min. 43, din 11 m), 
Weiss (min. 65, autogol), Santa (min. 
80) pentru Metalul, Barduha (min. 
86, autogol) pentru Minobrad. (ion 
Popescu, coresp.)

CLASAMENT
1. Vict. Roman 18 12 2 4 38-16 26
2. Gloria Bîrlad 18 10 2 6 24-17 22
3. Metalul Buzău 18 10 1 7 29-31 214. Ancora Galați 18 9 2 7 25-17 20
5. Foresta Fălticeni 18 8 3 7 32-27 19
6. Unirea Focșani 18 7 4 7 22-15 18
7. Minobrad V. D. 18 8 2 8 15-18 18
3. Metalul Rădăuți 18 8 2 8 25-31 18
9. Petrolul Moinești 18 8 1 9 35-29 17

10. Gloria CFR Gl. 18 6 4 8 19-24 16
11. Textila Buhuși 18 8 0 10 19-29 16
12 Locomotiva Iași 18 4 7 7 15-26 15
13. Rapid Mizil 18 6 2 10 18-21 14
14. Flamura r. Tecuci 18 5 2 11 20-35 12

ETAPA VIITOARE ; Gloria C.F.R. 
Galați — Rapid Mizil, Metalul Buzău
— Metalul Rădăuți, FI. roșie Tecuci
— Victoria Roman, Unirea Focșani — 
Ancora Galați, Foresta Fălticeni — 
Locomotiva Iași, Minobrad V. Bor
nei — Petrolul Moinești, Gloria Bîr- 
lad — Textila Buhuși.

SERIA SUD
METALUL TÎRGOVIȘTE — FLA- 

CARA ROȘIE BUCUREȘTI 4—0 (1—0). 
In ciuda ploii, suporterii tîrgovișteni 
au putut urmări un joc de un nivel 
tehnic satisfăcător, de mare luptă. 
Net superiori, metalurgiștii au do
minat teritorial și, totodată, au reu
șit să combine fructuos în fața por
ții adverse. Bucureștenii — cu o echi
pă tînără — s-au apărat dîrz și au 
contraatacat uneori periculos, dar nu 
au putut face față pînă ia urmă nu
meroaselor acțiuni ofensive organi
zate de localnici. Din min. 60, oaspe
ții au jucat în 10 oameni, în urma 
accidentării jucătorului Cuconea. Au 
înscris : Diaconu (min. 6), Chiriță 
(min. 59), Avramescu (min. 73, 78).
Corect arbitrajul prestat de Gh. Scăr- 
lătescu — Pitești. (Mișu Avanu, co
resp. principal).

RAPID C.F. BUCUREȘTI — I.M.U. 
MEDGIDIA 1—1 (1—0). Terenul foar
te greu și ploaia care a căzut tot 
timpul meciului i-au supus pe ju
cători la mari eforturi. S-a luptat, 
de ambele părți, cu multă ambiție 
pentru victorie. Oaspeții au fost mai 
aproape de victorie, dar au ratat 
cîteva ocazii clare. Au înscris : Do- 
bre (min. 20, din 11 m) pentru Rapid 
și Iordache (min. 55) pentru I.M.U.M. 
(Cristian Crăciun, coresp.).

PROGRESUL CORABIA — DUNĂ
REA GIURGIU 2—1 (1—0). Au mar
cat : Catană (min. 10), Agape (min. 
70 — din lovitură liberă de la 30 m) 
pentru Progresul și Cristache Gri- 
gore (min. 88) pentru Dunărea. A 
condus bine Mircea Bică — Bucu
rești. (C. Filip, coresp.).

S.N. OLTENIȚA — C.F.R. ROȘIORI 
3—0 (1—0). ,$u marcat ; Eftimescu 
(min. 10, 65) și Stan (min. 85). (M.
Voicu, coresp.).

ELECTRICA CONSTANȚA — ELEC
TRICA FIENI 3—0 (1—0). Au înscris: 
Mihai (min. 35), Zăbun (min. 53) și 
Boldeanu (min. 67). A arbitrat bine 
Gh. Ștefănescu — Galați. (Cornel 
Popa, coresp. principal).

MUSCELUL CtMPULUNG — OL
TUL sf. GHEORGHE 0—0. A arbi
trat foarte bine Gh. Dulea — Buc. 
(Viorel Popescu, coresp.).

STUFUL TULCEA — PORTUL CON
STANȚA 1—1 (0—1). Au marcat :
Stoica (min. 42) pentru Portul, Teo- 
dorescu (min. 70) pentru Stuful.

CLASAMENT
1. Portul C-ța. 18 11 4 3 25-12 26
2. IM.U. Medgidia 18 10 5 3 31-11 25
3. Electrica C-ța. 18 10 4 4 25-18 24
4. Met. Tîrgoviște 18 9 3 6 25-11 21
5. Dunărea Giurgiu 18 10 1 7 27-19 21
6. Oltul Sf. Gh. 18 8 2 8 31-30 18
7. S.N. Oltenița 18 8 2 8 20-19 18
8. Stuful Tulcea 18 6 5 7 20-28 17
9. Muscelul C-lung. 18 5 5 8 13-20 15

10. Prog. Corabia 18 7 1 10 18-27 15
11. Electrica Fieni 18 6 2 10 21-25 14
12. Flacăra r. Buc. 18 6 2 10 30-38 14
13. Rapid C.F. Buc. 18 3 6 9 18-25 12
14. C.F.R. Roșiori 18 5 2 11 12-33 12

ETAPA VIITOARE : Electrica Fieni 
— Muscelul Cîmpulung, C.F.R. Ro
șiori — Metalul Tîrgoviște, FI. roșie 
București — Progresul Corabia, Du
nărea Giurgiu — S. N. Oltenița, Stu
ful Tulcea — Rapid C.F. Buc., Elec
trica Constanța — I.M.U. Medgidia, 
Oltul Sf. Gheorghe — Portul Con
stanța.

SERIA VEST
C.F.R. CARANSEBEȘ — METALUL 

HUNEDOARA 1—0 (0—0). Ploaia in
sistentă și, implicit, terenul greu, au 
împiedicat buna desfășurare a aces
tui meci. Gazdele au dominat mai 
mult, dar fără precizia necesară în 
fazele de finalizare ele nu au putut 
înscrie decît o singură dată, în min. 
86, prin Felecan. Riposta fotbaliști
lor din Hunedoara a fost insuficien
tă pentru a periclita chiar și acest 
mic avantaj al jucătorilor din Ca
ransebeș, astfel că C.F.R. a reușit 
să cîștige la limită. A arbitrat bine 
A. Alexe — Rm. Vîlcea. (M. Mutașcu, 
coresp.).

CHIMIA FAGARAȘ — MUREȘUL 
DEVA 1—0 (0—0). Meciul s-a desfă
șurat tot timpul pe o ploaie măruntă. 
Deși au presat aproximativ 70 de 
minute, localnicii nu au reușit să 
concretizeze decît o singură dată 
prin Secheli (min. 86). Jucătorii de 
la Mureșul s-au apărat uneori cu 
8—9 oameni și au lansat cîteva con
traatacuri firave. Trebuie spus că — 
în general — s-a practicat un fot
bal de bună calitate, spectaculos, la 
care și-au adus contribuția ambele 
echipe. A arbitrat foarte bine Ion 
Hrisafi — București. De remarcat 
că, în min. 74, Nacu (Chimia) a ra
tat o lovitură de la 11 m. (B. Stoiciu, 
coresp.)

AUTORAPID CRAIOVA — META
LUL TR. SEVERIN 2—1 (1—0). Au 
înscris : Vasilescu I (min. 27) și Paș- 
canu (min. 82, din 11 m) pentru Au- 
torapid, respectiv Ghinea (min. 61, 
din 11 m). A arbitrat corect G. Ghe- 
migian — București. (V. Popovici, 
coresp.).

VICTORIA CALAN — A.S.A. SI
BIU 1—1 (0—1). Au marcat : Bîscă 
(min 27) pentru A.S.A. și Lăscău 
(min. 55). Arbitrul Gh. Oprița (Arad) 
a fost influențat negativ de tușierul 
A. Trifan. (A. Tuza, coresp.).

MINERUL ANINA — PROGRESUL 
STREHAIA 4—2 (3—1). Au înscris : 
Mate (min. 15, 20, 75) și Copăceanu 
(min. 32) pentru Minerul, Dinu (min. 
25) și Leșeanu (min. 65) pentru Pro
gresul. A arbitrat corect E. Oniga — 
Teiuș. (Gh Crăci unei, coresp.).

AURUL ZLATNA — VICTORIA TG. 
JIU 4—0 (1—0). Au înscris ; Boldan 
(min. 2), Eălăneanu (min. 67), Matei 
(min. 70) și Dudan (min. 75). A ar
bitrat corect Petre Badea — Bra
șov. (N. Băisan, coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 3—1 (1—0). 
Au marcat : Romanov (min. 23, din 
11 m), Trăznea (min. 50), Chirom
(autogol, min. 83) pentru gazde, res
pectiv Țîră (min 65). A condus bine 
V. Pădureanu — București. (V. Se- 
căreanu, coresp.).

CLASAMENT
1. Met. Hunedoara 18 12 3 3 45-15 27
2. Chimia Făgăraș 18 11 2 5 40-26 24
3. Minerul Anina 18 11 1 6 35-24 23
4. Mureșul Deva 18 9 4 5 33-24 22
5. Electroputere Cv. 18 9 3 6 34:26 21
6. Tractorul Brașov 18 8 2 8 37-28 18
7. Met. Tr. Severin 18 7 4 7 24-40 18
8. Victoria Că lan 18 7 3 8 17-22 17
9. Victoria Tg. Jiu 18 6 4 8 23-31 16

10. Aurul Zlatna 18 7 1 10 30-33 15
11. A.S.A. Sibiu 18 5 5 8 25-28 15
12. C.F.R, Caransebeș 18 5 5 8 11-35 15
13. Autorapid Cv. 18 5 1 12 23-35 11
14. Prog. Strehaia 18 3 4 11 25-35 10

ETAPA VIITOARE î Mureșul Deva
— Minerul Anina, Progresul Strehaia
— Autorapid Craiova, Tractorul Bra
șov — C F.R. Caransebeș, A.S.A. Si
biu — A'urul Zlatna, Electroputere 
Craiova — Chimia Făgăraș, Victo
ria Tg. Jiu — Metalul Tr. Severin, 
Metalul Hunedoara — Victoria Călan,

SERIA NORD
OLIMPIA ORADEA — MEDICINA 

CLUJ 1—1 (1—1). Derbiul seriei a a- 
vut loc în condiții atmosferice ne
prielnice (ploaie, vînt rece) și pe un 
teren alunecos. Cele două echipe au 
luptat cu multă voință, construind 
unele faze spectaculoase. Deși au do
minat mai mult, localnicii nu au 
reușit să fructifice. Ei au greșit, 
aglomerînd jocul pe centru și, în 
plus, au întîmpinat o serioasă re
zistență din partea apărării studen
ților. Au înscris : Bîrsan (min. 20) 
pentru Medicina și Petrică (min. 26) 
pentru Olimpia. A condus foarte bine 
I. Ritter — Timișoara. (Ilie Ghișa și 
Paul Lorincz — coresp.).

METALUL AIUD — MINERUL BI
HOR 4—0 (3—0). Meciul a plăcut în 
special pentru tempo-ul rapid în care 
au fost susținute acțiunile. Gazdele 
merită pe deplin victoria, ele fiind 
mai incisive în fața porții adverse și 
disputând de o înaintare care a do
vedit multă adresă în șuturile spre 
poartă. Au marcat : Demeter (min. 
2), Lichtenstein (min. 18), Tudoran 
(autogol, min. 20) Și Tiutiu (min. 50). 
A arbitrat bine D. Iacob — Lugoj. 
(A. Crișan, coresp.).

STEAUA ROȘIE SALONTA — SAT- 
MAREANA 2—2 (1—1). Au înscris : 
Filip (min. 8), Vadesz (min. 67) pen
tru Sătmăreana, Satmari (min. 36), și 
Ungyari (min. 81) pentru Steaua ro
șie. Corect și autoritar arbitrajul 
prestat de Sever Mureșan — Turda. 
(Gh. Cotrău, coresp.).

METALUL COPȘA MICA — VOIN
ȚA REGHIN 3—1 (2—1). Au marcat : 
Ignat (min. 15, 74), Noian (min. 28) 
pentru Metalul și Ienciu (min. 31) 
pentru Voința. A arbitrat în general 
bine, Gh. Vereș Cluj. I se poate re
proșa totuși ca nu a sancționat pe 
jucătorul Mureșan (Metalul), care în 
min. 80 l-a lovit pe Crișan, în mod 
intenționat. (M. Faliciu, coresp.)

FAIANȚA SIGHIȘOARA — ARIE- 
ȘUL TURDA 2—1 (1—1). Au înscris : 
Tiyre (min. 21) și Sîntion (min. 75) 
pentru gazde, respectiv Szocs (min. 
35). De remarcat că în min. 56 Sîn
tion a ratat un 11 m, trăgînd în 
bară. A arbitrat foarte bine I. Ren- 
țea — Baia Mare. (C. Moldovan, co
resp.).

RECOLTA CĂREI — SODA OCNA 
MUREȘ 0—0. A arbitrat bine loan 
Sana — Timișoara (Tr. Silaghi, co
resp.).

MINERUL BAIA SPRIE — CHIMI
CA TÎRNĂVENI 3—0 (3—0). Golurile 
au fost marcate de I. Pop (min. 3, 
10 și 15 — ultimul, din penalii).

CLASAMENT
1. Olimpia Oradea 18 11 4 3 31-11 26
2. Medicina Cluj 18 10 5 3 29-14 25
3. Recolta Cărei 18 7 5 6 28-18 19
4. Min. B. Sprie 18 8 3 7 29-22 19
5. Chim. Tîrnăveni 18 9 1 8 29-27 19
6. Metalul Aiud 18 7 4 7 24-24 18
7. Minerul Bihor 18 7 3 8 25-23 17
8.’ Sătmăreana 18 7 3 8 19-21 17
9. Met. C. Mică 18 8 1 9 22-25 17

10. Faianța Sig. 18 8 1 9 25-31 17
11. Arieșul Turda 18 7 1 10 23-25 15
12. Steaua r. Salonta 18 4 7 7 18-32 15
13. Soda O. Mureș 18 4 6 8 19-29 14
14. Voința Reghin 18 6 2 10 15-34 14

ETAPA VIITOARE : Minerul Bihor 
— Minerul Baia Sprie, Soda Ocna 
Mureș — Arieșul Turda, Chimica 
Tîrnăveni — Metalul Copșa Mică, Re
colta Cărei — Steaua roșie Salonta, 
Sătmăreana — Faianța Sighișoara, 
Medicina Cluj — Metalul Aiud, Voin
ța Reghin — Olimpia Oradea.



Discutind ION ȚIRIAC „Marele premiu al eliberării

despre tenisul modern
Nu este un interviu, după regulii» clasice gazetărești. Discuția cu Ion 

Tiriac n-a avut loc la o singură întrevedere, ci a început intr-o seară la aero
portul llăneasn și s-a reînnoit apoi de mai multe ori în decurs de o săptă- 
mînă, la teren, după antrenament și meci, l .
la telefonul redacției. Sa vi-o relatăm 
miud-o la ceea c& ni se pare esențial.

la birou. în fata mașinii de scris, 
intr-un aproximativ „decupaj“, rezu-

la luptă: pe Newcombe l-am fi-
3 seturi, la Caracas, iar pe a- 

mexicanul. Ron II amberg 
ceam 
Sânt

dut, 
mit

Țiriac, 
că nu 
de pe 
un a-

Cînd l-am văzut pe Ion 
coborind din avion, aproape 
l-am recunoscut... Cel revenit 
țărmul Mării Caraibilor părea 
devorat mexican, cu obrazul ars de
soare, silueta suplă, mai înalt parcă.

— Am lăsat șase kilograme... 
spunea campionul nostru. Așa cere 
acum tenisul. Adică, un efort con
siderabil, o cheltuire de energie care 
— repetată zi de zi. ca in seria de 
concursuri din Circuitul Caraibilor, 
cu adversari numeroși și puternici, 
oe terenuri foarte diferite — supune 
pe jucător la grele încercări. Tenisul 
de azi nu mai este „talent plus teh
nică**. ci în primul rîtid forță; vi
teză, pregătire atletică. Evident, 
marii campioni sînt toti tehnicieni 
desăvîrșiți. Dar între eeali, cîștigă 
cel care trimite peste fileu mingea 
mai puternică și mai rapidă.

— Care dintre jucători te-au im
presionat cel mai mult în turneul din 
America. ?

— In afara Europei, toti ti se par 
redutabili! mărturisește Țiriac. Am 
cunoscut tenisul „la el acasă", ca să 
zic așa. Mulți jucători americani, de 
care abia am auzit, mi-au dat serios 
de furcă și nu o dată partenerul meu 
de dublu, maghiarul Gulyas, clasat 
al 8-lea în lume, era eliminat chiar 
din primul tur. Evident, însă, cei 
mai buni sînt campionii pe care îi 
cunoșteam dinainte. Și părerea ce 

format-o este că nici în a- 
cest an australienii nu vor a- 
vea probleme în „Cupa Davis". New
combe și mai ales Roche sînt acum 
ța apogeu. Pentru mine, personal, 
este o satisfacție că într-o asemenea 
companie nu am fost simplu „figu
rant", ci am constituit un obstacol 
greu chiar pentru primii favoriti. Nu 
voi enumera pe cei învinși de mine, 
— deși victoria la Manuel Santana, 
la New York, mi-a oferit o satisfac
ție deosebită — ci voi cita ca exem
plu două meciuri pe care le-am pier-

cu 5—4 în setul 
Juan.
Ce ai învățat, mai 
turneu?

îl coridu- 
decisiv, la

deosebit, în

Cum se antrenează marii campioni

HAASE
Disputa cu privire la problema ob

ținerii unor performanțe înalte în 
probele de fond și demifond la vîrsta 
junioratului durează de ctțiva ani. 
Unii susțin că debutul timpuriu ne
tezește calea spre marile succese

viitoare* alții spun : „Acela care sta
bilește recorduri la o vîrstă fragedă, 
ulterior nu mai poate folosi posibili
tățile. sale reale“.

Aceștia din urmă dau exemplul lui 
Bruce Kidd, care în anul 1961, în 
vîrstă de numai 17 ani, a parcurs dis
tanța de: 5 000 m în 13:56t>4 min., iar 
după doi ani în 13:43,8 min.* pentru 
ca apoi să nu mai reușească niciodată 
asemenea. performanțe.

Și argumentul contrar... La J. Q 
de la Tokio, au suferit dureroase 
eșecuri doi tineri alergători americani 
— Jim Ry.un și. Jerry Lindgren. Ryun 
alergase 1 500 m în 3:39,0 min. la 
vîrsta de 17 ani. La Tokio, cei doi 
nu s-au „văzut", dispărînd în pluto
nul alergătorilor. Dar acei care, după 
acest eșec, erau gata să-i scoată din 
:alcule, s-au convins chiar în anul 
următor de eroarea comisă. Lindgren 
a bătut recordul mondial deținut de 
Ron Clarke; în proba de 6 mile, iar 
Ryun a devenit curînd recordman 
mondial în probele de 888 yarzi și 
1 milă.

Anul trecut, un exemplu asemănă
tor a fost furnizat și de atletismul eu
ropean. Jurgen Haase, din Leipzig, în 
vîrstă de: numai 21 de ani, a devenit 
campion al continentului, la Budapes
ta, în proba de 10‘000 m.

Cine este acest tînăr campion ?
Născut în micul orășel Fridersdorfk 

în apropiere de Dresda, Haase a în
ceput să participe la întrecerile de 
atletism, la vîrsta de 16 ani, după ce 
fusese campion școlar de schi. Chiar 
în anul de debut a parcurs 1 060 m în 
2:41,6 — la numai 10 sec. de recordul 
de juniori al R. D. Germane.

Recordurile însă. îl interesau mai 
puțin. Jurgen alerga pentru că acest 
lucru îi plăcea, în special cînd era 
vorba de crosuri în pădure. Cunos- 
cîndu-l pe Gunther Buttner, viitorul 
său antrenor, atletul se mută, la Dres- 
da. Buttner era, pe alunei, un adept 
al sistemului neo-zeelande-z de antre
nament. Dar, spre regretul său, mari
le eforturi aveau darul să-i sperie pe 
elevii săi de până atunci. Pe tînărul 
Haase (17 anii), noul sistem l-a entur 
ziasmat însă: „Alergam pe ațunci 
cîte 9t> km pe săptămînă” — își a- 
mintește el- de perioada primelor an
trenamente sistematice. După un am, 
rezultatele nu au întârziat să apară : 
House realiza 8:29,0 pe 3 000 m și

3*54,2 pe 1 500 m. în iunie 1964, Haase 
realizează 14:10,8 pe 5 000 m, apoi 
14:08,8.

După insuccesul semifondîștilor și 
fondiștilor „veterani" din R. D. G., 
care nu au adus nici o medalie de 
la Tokio, Juirgen Haase devine aler
gătorul nr. 1 al țării, mai ales că în 
anul Olimpiadei, la criteriul euro
pean de juniori de la Varșovia, el 
cucerește- medalia de aur la 1 500 m 
(3:52,4) și 3 000 m (8:25,4).

Anul 1966 a început cu noi victorii, 
în decurs de două zile, Haase reali
zează în sală 7:55,6 și 7:56.8 pe 3 000 
m, iar la o săptămînă după aceasta 
parcurge o milă în 3:89.6. în luna 
mai el stabilește un nou record al 
R.D.G. la 10 000 m. — 28:12,6, apoi 
în- septembrie devine campion euro
pean, la Budapesta.

Care este secretul unei asemenea 
ascensiuni fără precedent ? Grcdotzki 
a „muncit" 7 ani pentru obținerea 
celui mai more succes, Jahnke — 6, 
Herrman — 14, V. Kuț —8. Bolotni
kov și Clarke' — 9 ani. Haase s-a 
pregătit numai 5 ani. „Nu există nici 
un secret. Baza succesului — aler
garea de lungă durată. M-am antre
nat exclusiv după acest principiu..." 
explică însuși Jurgen.

Atletul german se antrenează^ zil
nic. Dimineața execută o ușoară în
călzire de alergare. T.erminîndu-și 
ziua de muncă (Haase este mecanic 
la o uzină din Leipzig), el efectuează 
antrenamentul principal. în afară de 
aceasta, aleargă deseori și după cină 
în acest fel, într-o singură zi. cam
pionul european parcurge 20—30* km, 
iar într-o săptămînă 150—17o km.

Haase este ferm convins că aseme
nea volum de lucru trebuie să de
vină obișnuit pentru tinerii fondiști. 
„în anii mei de juniorat — spune el 
— eram, aproape singurul care mă 
antrenam după metoda neo-zeelan- 
deză, acum însă nu există aproape 
nici un alergător care să nu o folo
sească”. începînd din anul trecut, 
atleții din R.D. Germană aleargă 
la toate distanțele, inclusiv 5 000 m, 
iar la cros — chiar pe 15 km.

Pentru anul 1967, sportivul
Leipzig are planuri mari. „în proba 
de 10 000 vreau să cobor sub 28 min., 
apoi să obțin un rezultat mai bun 
pe 5 000 și să-mi măresc viteza pe 
1 500 metri” — deelară Jurgen Haase, 
încrezător în posibilitățile sale.

acest
— Cred că lucrul cel mai de preț 

este acela că m-am convins de va
loarea pregătirii pe terenuri cu ciment, 
afirmă campionul. O văd acum, 
cînd pe zgura de la Progresul, 
bișnuii cu mingea rapidă de pe 
ment, ajungînd mai repede la 
lovesc de sus, am
deplasare mărită, 
nu se alunecă, se aleargă
pași. Este un tenis 
servește însă tenisului clasic. Consi
der că nu vom face să crească cu
loarea jucătorilor din țară, piuă nu 
începem să ne antrenăm pe ciment. 
Și — bineînțeles — desăvîrșirea pre
gătirii trebuie făcută numai în condiții 
de concurs. Numai schimbînd mereu 
adversarii, ca și ambianta de joc, 
capeți tehnică si experiență, devii un 
tenismnn de concurs, capabil de re
zultat.

— Și fiindcă facem anticipări, să 
ne gândim puțin la viitoarele noastre 
meciuri din wCupa Davis", am pro
pus în. încheiere.

— Pronosticurile sînt întotdeauna 
tentante, acceptă Ion Țiriac. Dacâ 
trecem de Belgia, jucăm cu Spania, 
apoi cu Anglia și apoi... Eu pro
pun să ne gindim deocamdată la un 
singur meci, cel cu Belgia. Pe care 
trebuie sâ-l cîșligăm! Apoi, mai vor
bim...

De acord.
Interviu luat de RADU VOIA
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MOSCOVA. La Mosco
va s-a disputat returul 
întâlnirii de volei din
tre echipele feminine Di
namo Moscova și Levskj 
Sofia, contînd pentru se
mifinalele „C.C.E.". Vic
toria a revenit gazdelor 
cu scorul de 3—0 (15—11, 
15—6, 15—6). Tn primul 
joc, voleibalistele bulga
re obținuseră victoria toi 
cu scorul de 3—0. Pen
tru finală s-a calificat 
echipa sovietică, care be
neficiază de punetaveraj 
superior : 73—67. In fi
nală, Dinamo Moscova 
va întâlni pe învingătoa- 
rea partidei Ț.S.K.A 
Moscova — Dynamo Ber
lin.

ROMA, 25 (prin telefon). — 
Ieri s-a desfășurat în localitate, 
tradiționala competiție ciclistă 
organizată de ziarul „L’Unita", 
dotată cu „Marele Premiu al Eli
berării". La startul cursei, care a 
măsurat 175 km, s-au prezentat 
160 de concurenți din 7 țări : Ita
lia, Belgia, Bulgaria, Cehoslova
cia, U.R.S.S., Polonia și România. 
Troleul a revenit ciclistului ita
lian Gallazzi, care a parcurs cei 
175 km în 4h 36 min. (medie o- 
rară 38,043 km). Pe următoarele 
cinci locuri au sosit cicliștii ita
lieni Sant’Ambrogio, Davo (același 
timp), Gregori, Morelini, Frezza lax 
35 sec. Primul dintre concurenții

Cerereo lui Cassius Clay de 
a fi scutit de serviciul mi
litar respinsă de Curtea Su-

premă a S.U.A.

CURTEA SUPREMĂ a S.U.A. a 
respins iert cererea campionului 
mondial de box la toate cate
goriile, Cassius Clay, de a fi scu
tit de serviciul militari Cassius 
Clay urmează să se prezinte Ia 
încorporare vineri în localitatea 
Houston (Texas). în cererea sa, 
Clay a calificat actualul sistem 
a) chemării sub arme ca Ițind 
discriminatoriu.

PfDRO RAMIREZ VASOREZ
PARIS, 25 (Agerpres). In prezent 

se află la Paris arhitectul Pedro 
Ramirez Vasquez, președintele Co
mitetului de organizare a J.O. de 
la Ciudad de Mexico. In cadrul

ASTĂZI, MECIUL RETUR INTERNAZIONALE - Ț.S.K.A
DIN SEMIFINALELE „C.C.E."î» LA FOTBAL

stadionul „Vasil Lev-Astăzi, pe 
ski“ din Sofia, se desfășoară me
ciul retur din semifinalele „C.C.E." 
la fotbal, între Internazionale și 
Ț.S.K.A. Partida suscită un deose
bit interes, după surprinzătorul 
1—1 realizat de campionii bulgari 
la Milano și după slaba comporta
re a milanezilor, pe teren propriu, 
în partida de campionat cu Lazio

AZI PE MICUL ECRAN...

...puteți viziona partida
Ț.S.K.A. Cerveno Zname — 
Internazionale Milano, din ca
drul „Cupei campionilor euro
peni". Transmisia va începe în 
jurul orei 16,15.

(0—0). Așa cum ne informează co
respondentul nostru în Italia, Ce
sare Trentinij în tabăra lui Inter, 
singurul optimist, in privința re
zultatului de la Sofia, este H. Her
rera, care speră într-o victorie în 
deplasare. Pe de altă parte, există 
dubii în folosirea, unor jucători : 
Sar,ti (din motive familiare și de 
sănătate) și Suarez (ușor acciden
tat în meciul cu Lazio). Din echipă 
vor face parte, cu certitudine, 
Burgnich, Faechetti, Bedin, Guar- 
neri, Picehi, Domenghini, Mazzola, 
Cappellini și Corso.

în caz că partida de astăzi nu 
va desemna echipa calificată în fi-

NEW YORK. La sfîrși- 
tul săptămînii trecute 
s-au desfășurat, în mai 
multe orașe din S.U.A., 
o serie de concursuri de 
atletism. Iată cîteva per-

de-al treilea meci ar ur- 
joace la 3 mai, în orașul

Kuibîșev —
Dinamo

nală, cel 
ma să se
Graz (Austria).
• Rezultate din campionatul de 

fotbal al U.R.S.S. : Torpedo Mos
cova — Lokomotiv Moscova 2—0 ; 
Aripile Sovietelor
Ț.S.K.A. Moscova 0—0 ;
Minsk — Zenit Leningrad 3—0, 
Neftianik Baku — Ararat Erevan 
1—0, Cemomoreț Odesa — Dinamo 
Kiev 0—0, Torpedo Kutaisi — Di
namo. Tbilisi 1—1, S.K.A. Rostov pe 

— Șahtior Donețk 1—2.

români a sosit Gabriel Moiceanu 
(locul 11) la 1:05, care a fost în 
același timp și primul dintre ru
tierii străini participants la cursă.

PE SCURT
LA INVITAȚIA LUI GYULA 

EGRI, președintele Comitetului 
pentru cultură fizică șl sport al 
Ungariei, la Budapesta a sosit 
într-o vizită de cîteva zile, Marte 
R. Gomez, membru al comitetului 
de organizare a J. O. de la Ciu
dad de Mexico, membru al Comi
tetului olimpic internațional. 
Oaspetele mexican va vizita prin
cipalele baze sportive ale orașu
lui Budapesta.

LA NEAPOLE A ÎNCEPUT un 
turneu internațional de tenis la 
care participă sportivi din Aus
tralia, Chile, Ecuador, Franța. 
Iugoslavia, Noua Zeelandă și 
Italia. în primul tur al probei de 
simplu bărbați s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Zuleta 
(Ecuador) — Capece (Italia) 6-1, 
6-1 ; Spear (Iugoslavia) — Cam
pagna (Italia) 6-0, 6-4 ; Di Matteo 
(Italia) — Butcher (Noua Zee
landă) 9-7, 6-2; Rodriguez (Chile) 
— Massa (Italia) 6-0, 6-0; Mon- 
trenaud (Franța) — Wolcott 
(Noua Zeelandă) 6-2, 6-4.

IN VIZITA EA PARIS
unei conferințe de presă, el a de
clarat că acum bazele sportive din 
capitala Mexicului sînt în propor
ție de 80 
care vor 
din 1968 
înaintea 
ment sportiv. în încheierea confe
rinței, Pedro Ramirez Vasquez a 
declarat că, în afara întrecerilor 
sportive, la Ciudad de Mexico, pe 
timpul Olimpiadei, se vor organiza 
20 de manifestări culturale inter
naționale.

la sută amenajate. Bazele 
găzdui Jocurile Olimpice 
vor fi gata cu două luni 
începerii marelui evenî-

Iată echipa feminină de bas
chet a U.R.S.S. care sîmbăîa 
trecută, la Praga, a cucerit 
pentru a treia oară consecu
tiv titlul de campioană mon
dială (de la stingă la dreap
ta) : Krodere, Smildzina, Ba- 
zarevici. Poznanskaia, Proko
penko (coșgeteta campionatu
lui), Eremkina — jos ; Antipi- 

PivovarWlS 
Mihailova — 
Foto : APN

na, Slidenko, 
Orei, Fominîh, 
în picioare

HELSINKI, 
natele de box 
ale Finlandei 
Germane s-au
intr-un meci amica] Ia 
Helsinki. Fugiliștii oas-

Seleețio- 
(juniori) 

și R. D. 
intilnit

a tradiționalei competiții 
rutiere „Cursa Păcii ‘ : 
Klaus Ampler — cîștiga- 
torul ediției în anul 1963 
— Dieter Grabe, Gunther 
Hoffmann. Siegfried
Huster, Rainer Marks și 
Manfred Daehne.

prilie, în care a terminat 
victorios, Benvenuti s-a 
accidentat Fa nas, și me
dicii urmează acum să-i 
opereze. E] va trebui 
să-și întrerupă antrena
mentele pentru o perioa
dă de 45 de Ttile.

• ȘTIRI •RUIILTATE*
formanțe : prăjină — 
Bob Seagren 5,03 m; 
120 y.g. — Mc. Cullougb 
13,8; 440 y.g. — Roger 
Johnson 51,4 ; disc — 
John Cble 62,38 m ; greu
tate — Steinhauer 20,17 
m ; 110 y.g. — Larry
Questad 9,3.

peți au obținut victoria 
cu scorul de 14—6.

BERLIN. Federația de 
ciclism a R.D. Germane a 
stabilit echipa care va 
reprezenta R.D. Germană 
la cea de-a XX-a ediție

MILANO. Meciul re
vanșă de box dintre cam
pionul mondial la cat. 
mijlocie, italianul Nine 
Benverrati și americanul 
Emile Griffith nu se va 
putea desfășura, așa cum 
fusese prevăzut, Ia 13 
iulie, Ia Madison Sunare 
Garden din New York. 
După meciHl de la 17 a-

FRAGA. — In meci 
revanșă conttnd pentru 
semifinalele 
campionilor 
la fotbal, 
Dukla Fraga
Glasgow au terminat la 
egalitate 
gînd 
3-1, 
s-au 
nala

„C u p e i 
europeni" 

echipele 
și Celtic

(0-0). Cîști- 
primul meci cu 

fotbaliștii scoțieni 
calificat pentru fi- 
competiției.
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