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LA HANDBAL

Steaua a învins pe Dinamo București 
cu 19-13 (10-7)

Mii de bucureșteni au a- 
sistat ieri la mult așteptatul 
meci dintre echipele noas

tre fruntașe, Dinamo Bucu
rești și Steaua, încheiat după 
o lupta aprigă eu victoria 
handbaliștilor jde la Steaua 
cu scorul de 19—13 (10—7). 
lndirjirea cu care cele două 
formații și-au apărat șan

sele, chiar de la primele ac
țiuni. a pus pe Întreaga par
tidă amprenta unui joc nervos 
S-a folosit excesiv forța în 
apărare, s-a abuzat de faul
turi. Firește. în aceste con
diții spectacolul a trecut pe 
planul al doilea și ceea ce 
am putut urmări în eele 60 
de minute de joc a fost doar 
o întrecere dîrză, cu multe 
greșeli, eu interminabile pro
teste Ia deciziile arbitrului.

Stea ua a cîștigat pe merit. 
Și cînd spunem acest lucru ne 
referim, în primul rînd. Ia 
faptul că în apărare handba- 
liștii acestei echipe s-au or
ganizat mai bine, mai corect 
în funcție de adversar, avînd, 
In plus, și doi portari în for
mă de zile mari : Dinca și 
foarte tînărul Belu. In ceea 
ec privește atacul, jucătorii de 
la Steaua au acționat mai va
riat, mai larg, desfăcînd în 
permanență apărarea dinamo- 
vistă și rcalizînd goluri loarte

spectaculoase de pe extreme. 
Ilandbaliștii de la Dinamo au 
manifestat în atac o carență 
neobișnuită lor: joc static, 
fără finalitate, înghesuit pe 
centru. In apărare ei au în
cercat să-l anihileze pe Gruia 
și au reușit pe deplin. Dar, 
dacă Gruia nu și-a realizat 
„porția" lui obișnuită, golu
rile au fost înscrise de alții 
(în mare vervă Goran — autor 
a 6 puncte !). element esen
țial în conturarea superiori
tății în joc și, implicit, a 
victoriei.

Au înscris : Coran (6), lacob 
(5), I. Popescu (3), Gruia 
(3), Oțetea, Marinescu (Stea
ua), Ivănescu (3), Moser (3), 
Lieu (3), L. Popescu (2), Cos
tache II, Nica (Dinamo). Ar
bitrul V. RAISSNER (Sibiu) 
a avut o misiune dificilă. El 
a dictat multe eliminări juste, 
dar și unele nejustificate, așa 
cum s-a întîmplat, în finalul 
primei reprize, cu Costache II.

In deschidere, Universitatea 
București a învins, destul de 
greu, pe Dinamo Bacău cu 
18—15 (7—10). în clasament, 
continuă să conducă Dinamo 
București la egalitate de puncte 
cu Steaua (30), dar cu un go
laveraj mai hun.
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AZI, PE TERENUL CENTRAL PROGRESUL

începe intilnirea de tenis România—Spania
- PE PROGRAMUL PRIMEI ZILE : ȚIRIAC-GISBERT Șl NĂSTASE-SANTANA -

Dreapta: Rădulescu

important al pre-

programul 
așa cum 

foaia ofi-

la ora 14,30 : 
urmat de

Ilie Năstase, pre- 
terenurile Progre- 
după-amiaza de

Stingă: Mărmureanu, Bosch, Năstase, Țiriac (România). 
Santana, Arilla, Gisbert și Orantcs (Spania) văzu fi de Neagu

a „finalei

tîlnire demonstrativă între 
jucătorii de rezervă ai ce
lor două formații..

Duminică, de la ora 14 30: 
Năstase - Gisbert : Țiriac- 
Santana.

După cum se vede, sortii 
ne-au rezervat o intrare in 
joc cu ritm ascendent, un 
„crescendo” care asigură 
spectacolului un plus de in
teres. Dacă forțele celor 
două echipe se vo- dovedi 
apropiate în cursul întîlni
rii, atunci soarta sa va 
decide în ultimul meci 
cel dintre primii jucători a- 
flați în luptă. Ton Țiriac și 
Manuel Santana.

Iată deci împlinite toate 
condițiile unei reușite atît

De aseară, febrilele pre
gătiri în vederea întîlnirii 
de tenis România-Spania, 
din cadrul „Cupei Davis", 
au fost încheiate. Concomi
tent cu jucătorii spanioli, 
și-au făcut ultimele antre
namente de acomodare și 
membrii reprezentativei 
noastre, în frunte cu Ion 
Țiriac și 
zenți pe 
sul din 
miercuri.

Un act
parativelor pentru această 
întrecere s-a consumat ieri 
la prjnz : ședința tehnică a 
căpitanilor celor două re-

prezentative, urmată de 
tragerea la sorți. Acum sîn- 
tem în măsură să relatăm 
cu exactitate 
partidelor. Iată-1, 
a fost trecut Pe 
cială de arbitraj :

Vineri, de
Țiriac-Gisbert, 
Năstase-Santana.

Sinibătă, de la ora 16: 
meciul de dublu (formațiile 
vor fi anunțate numai îna
inte de joc) ; urmează o în-

pe plan sportiv, cît și spec
tacular. Să sperăm că evo
luția puternicilor jucători, 
atît oaspeți cît și eazde. va 
avea darul să satisfacă in
tegral pe iubitorii de tenis. 
Celor rare nu au mai gă
sit bilete, televiziunea le 
oferă posibilitatea de a ur
mări toate meciurile, prin 
transmisii direrte de la 
terenurile Progresul.

ASTAZI, IN SALA FLOREASCA

Derbiul Steaua-Dinamo în penultima zi
ii

Floretistele noastre participă 

la turneul internațional 

de la Como-Italia
Joi dimineața a părăsit Ca

pitala Indreptîndu-sc spre Co
mo (Italia), un grup de flore- 
tiste fruntașe din țara noastră, 
invitate Ia marele turneu anual 
p© care îl organizează fede
rația italiană de specialitate. 
Turneul este dotat cu trofeul 
„Floreta de argint**.

Au făcut deplasarea Maria 
Vicol, Ol ga Szabo, Ileana 
Drimbă, Ana Ene și Ecaterina 
lencic. Ele sînt însoțite de an
trenorul A. Vîlcea

Dinamovistul Lieu încearcă să 
tragă, dar apărarea Stelei va 

fi la post IERI, DINAMO

campionatului de volei
A ÎNVINS POLITEHNICA GALATI CU 3-2

Tinerii pugilisli români învingători
Tinerii boxeri români și 

patinoarul ,,23 August", un 
formații au demonstrat o 
nice și tactice, dar pe primul plan 
caracteristică vîrstei combatanților.

S-a luptat cu o ardoare deosebită, majoritatea partidelor 
fiind foarte echilibrate, aceasta în ciuda scorului de 8—3 cu 
care au cîștigat lioxerii români.

Dintre reprezentanții noștri s-au remarcat Drăgan, Pometcu, 
Gorea și Alexe, iar de la oaspeți ne-au plăcut Badari, Turos 
și Somlav.

Iată rezultatele tehnice în ordinea celor 11 categorii : 
Drăgan (R) b.ab. III Orban, Badari (U) b.ab. I Nicolau, 
Pometcu (R) b.p. Balogh, Ov. Gorea (R) b.p. Gărîig, 
Ene (R) b.p. Somlay, Harcsa (U) b.p. Popa. Cocîrlea (R) 
b.p. Bakoni, Turos (U) b.p. Călin, Ivan (R) b. KO I 
Kăkiinv, Florea (R) b. dese. II Șin, Alexe (R) b.p. Iuliasz.

Sîmbătă, la Brăila, se va desfășura revanșa acestei în- 
tîlniri.

maghiari au oferit joi seara, pe 
adevărat recital pugilistic. Ambele 
variată gamă de cunoștințe teh- 

a fost tot dîrzenia

PETRE HENȚ

Turneul final al campio
natului republican masculin 
de volei a ajuns la penul
tima etapă, ale cărei me
ciuri se desfășoară astăzi 
în sala Floreasca, începînd 
de la ora 
următoare 
BRAȘOV 
GALAȚI 
retur 2—3), RAPID BUCU
REȘTI - VIITORUL BA- 
CAU (3—0, 3—0), STEAUA 
BUCUREȘTI - DINAMO 
BUCUREȘTI (0—3, 3—1). In
teresantă e și „uvertura" re
uniunii, ca și cea de a doua 
dispută, care în mod nor
mal ar trebui să fie mai 
echilibrată.
atractivitate 
ultima partidă a programu
lui, derbiul Steaua-Dinamo, 
cu prilejul căruia vom apla-

16,30, în ordinea
TRACTORUL 

- POLITEHNICA 
(în tur 0—3, în

Maximum de 
prezintă însă

uda desigur un spectacol 
voleibalistic de zile mari 
Spunînd aceasta ne gîndim 
la înaltul potențial al echi
pelor, la examenul pe care 
II dau jucătorii în meciul 
de azi pentru a confirma 
necesitatea menținerii lor 
în lotul reprezentativei 
pentru „europenele" din Tur
cia de Ia toamnă și 
pentru J. O. din Mexic, nu 
mai puțin de 13 jucători 
aflați în componența celor 
două garnituri : Cristiani,
Rotaru, Rauch, Bartha și 
Stamate de la Steaua, Sto- 
ian, Tirlici. Cozonici, Der- 
zei, Ganciu, Corbeanu. 
Schreiber și Smerecinschi 
de la Dinamo. Decît această

enumerare a atîtor ridicate 
valori, nu credem că s-ar 
găsi o mai bună prezen
tare a promițătoarei con
fruntări Steaua-Dinamo de 
astăzi. Dar, pînă la ea, să 
vedem ce s-a petrecut ieri, 

în principalul meci al 
zilei, Dinamo a dispus de 
Politehnica Galați cu 3—2 
(—14, 9, —10, 14, 9), după 2 
ore și 35‘ de joc pasionant 
Ia culme Și echilibrat... pre
cum limpede îl arală sco
rul. Un joc plin de 
pus de lungi și cu 
mîntul aproape

CONSTANTIN

faze nes- 
deznodă- 
niciodată

FAUR

FOTBAL

Selecționata cat. A-Dynamo Berlin 2-1 (11)
Fotbaliștii români au avut aseară, 

In echipa Dynamo Berlin, un parte
ner foarte ambițios. Oaspeții, onorați 
de faptul că joacă In compania unei 
echipe selecționate, s-au agățat de 
fiecare balon (și uneori chiar de 
piciorul adversarului) în dorința de 
a scoate un rezultat pozitiv în acest 
„amical". Adăugind la aceasta o im
presionantă capacitate de efort și — 
ca procedeu tactic — marcajul „om 
la om" pe tot terenul (care a incomo
dat vădit pe fotbaliștii noștri) avem 
în mare măsură explicația scorului 
strîns cu care s-a încheiat intilnirea :

2—1 (1—1). Golurile au fost înscrise
de Becker (min. 26) și Ion Ionescu 
(min- 35 și 65).

Selecționata noastră (de fapt, selec- 
tionabilii pentru jocul cu Elveția) a 
avut evoluții diferite de la o repriză 
la cealaltă. în prima, acceptînd lupta 
corp la corp a oaspeților, ea a acțio
nat rapid, în forță, dar insuficient 
de clar în atac. După pauză, jocul 
fotbaliștilor români a fost mai con
sistent, realizîndu-se combinații efi
ciente și de... efect, aplaudate de 
public. în concluzie, un meci de ve
rificare și de pregătire care a cores
puns.

A arbitrat bine Gh. Popovici — 
București.

SELEC. CAT. A : Ionescu — Popa, 
Nunweiller III, D. Nicolae, Mocanu — 
Ghergheli, Năftănăilă (Dobrin man. 
46) — Pîrcălab, Frățilă (Dridea I, 
min. 46), I. Ionescu, Luces cu.

DYNAMO BERLIN : Lisha —
Trumpler, Dorner, Carow, Skaba — 
Renk (Paul), Becker (Loth) — Weber, 
Fuchs, Hall, Jakob.

F. VALENTIN

<1 Ieri, la Suceava : Chimia—Dynamo 
Dresda 0—0.

(Continuare in pag. a 4-a)

Derzei blochează un atac al gălâfrndor



I (Ciclism

Faza a Il-a a „CUPEI REGIUNI
LOR" la ciclism desfășurată sîmbătă 
și duminică pe șos. Tg. Mureș— 
Sovata s-a încheiat cu uraiăloarele 
rezultate: etapa I — 50 km cu ple
carea în bloc: 1. N. David (reg. Mu
reș-A. M.) 1 h 17:29,0 — medie ora
ră 38,700 km., 2. Cr. Tu <1 «rari {Ga
lați), 3. Al. Sofronie (București), a- 
celași timp; etapa a Il-a — 30 km 
contratimp pe echipe: 1. București 
44:52,0, 2. Ploiești 46:02,0, 3. Mu- 
reș-A.M. 46:34,0.

CLASAMENT GENERAL: indivi
dual: 1. D. NEMȚEANU (Galați), 2. 
N. David (Mureș-A.M.), 3. Cr. Tu- 
doran (Galați); echipe: 1. BUCU
REȘTI, 2. Ploiești, 3. Calați, 4. 
Mureș-A.M., 5. Cluj, 6. Brașov, 7. 
Dobrogea.

L PĂUȘ -coresp. principal

„CUPA REGIUNILOR

QAIftC CftNOE
La primele Întreceri, fondițtii nu arătat o formă bună pe care sperăm 

s-o coniirme și la apropiatele competiții internaționale.
Foto: Th. Roibu 8

FOILETON

PACATL.

QALARiE

„Cupa Primăveriiâ ( (

minMtfl și duminică
Comisia de călărie a Consiliului oră

șenesc UCFS organizează sîmbătă șî 
duminică, pe baza hipică din Calea 
Plcvnei, uu concurs de obstacole și 
dresaj, dotat cu „Cupa Primăverii*. 
■La start se vor prezenta 
la cluburile bucureșteiie 
nani o ș.i Știința.

Inijr-ecerile vor începe sîmbătă la 
ora J6.30 și duminică de la ora 9.30.

sportivi de
Steaua, Di

I
I

[tgEssai

Noutăți despre competițiile de amploare 
ale sezonului internațional

Revenite în actualitatea competițională internațională, între
cerile caiaciștilor și canoiștilor din toate țările poartă de pe-acum 
amprenta intenselor pregătiri pentru marile concursuri ale sezonului: 
campionatele europene de seniori și juniori. Se pregătesc insă nu 
numai sportivii, ci și organizatorii. Recent, a avut loc la Duisburg — 
gazda „europenelor* de seniori — ședința comisiei tehnice a r.I.C, 
la care a participat și antrenorul emerit NICOI.AE NAVASART, mem
bru al acestei comisii. La înapoiere, l-am rugat să ne împărtășească 
cîteva impresii și... noutăți.

— în primul rînd, despre 
competiția seniorilor...

— Au fost stabilite toate pro
blemele de ordin tehnic, a fost 
definitivat programul (25, 26, 27 
august), s-a hotar it balizarea pis
tei de pe Bertasee după modelul 
celei de la Snagov. La „europe
ne", conform regulamentaiui.

este admisă participarea cu cîte 
două ambarcațiuni în fiecare pro
bă, așa îneît se contează pe pre
zența a 5—600 de concurențe 
Cronometrajul curselor va fi a- 
sigurat de cunoscuta firmă „Lon- 
gines".

— $i acum despre ediția 
inaugurală a campionatelor 
europene de junioi i.

CAMPIONATUL FEMININ PE ECHIPE

Rapid București conduce in finala pe țară
Actuala finală a campionatului 

republican feminin de popice pe 
echipe a început ieri în Capi
tală sub cele mai bune auspicii, 
întrecerile se desfășoară în cea 
mai frumoasă sală din țară, arena 
cu șase piste din Parcul sportiv 
Voința, după o formulă inedită. 
Adică, cele 10 formalii (cea mai 
numeroasă finală din istoria aces
tei competiții) rămase în cursa 
pentru invidiatul titlu, trec mai 
întîi prin sita calificărilor. Pri
mele 6 echipe vor participa apoi 
sîmbătă și duminică la un turneu

respectiv, 433 p.d. Dacă de la pri
mele două sportive, bine cotate 
în ierarhia valorilor din țara 
noastră, ne așteptam la asemenea 
rezultate, în schimb, evoluția ti
nerei Eleonora Nicolescu, elevă 
a antrenorului Victor Ivan, a 
constituit o plăcută surpriză, ea 
fiind autoarea celor mai multe 
caline". Merită a fi menționată și 
comportarea Anei Rau (Voința 
Cluj) și Liviei Reștemeanu (Hi
dromecanica Brașov) marcate cu 
399 p.d. și, respectiv, 393 p.d. 
Celelalte „deschizătoare de pîrtie"

— întrecerile sînt privite cu 
toată atenția, mai ales în ceea 
ce privește asigurarea unor con
diții tehnice optime de 
rare. Competiția va fi 
— după cum se știe — 
dia. Locul de disputare 
dul OrrhoLmsviken din Karlstad, 
oraș situat la aceeași înălțime cu 
Stockholmul. Juniorii își vor dis
puta... medaliile în numai două 
rile de concurs, în fiecare probă 
țările înscrise Ia competiții avînd 
dreptei să participe cu o singură 
ambarcațiune

desfășu- 
găxduită 
de Sue- 
— fior-

— Știm că la Duisburg s-a 
discutat și despre Ciudad de

Mexico, 
directie

Sînt șl 
noutăii ?

de toate

în această

renunțarea 
de la Xo-

— înainte 
Ia canalul Quemanco 
chimilco, care nu întrunește con
dițiile corespunzătoare pentru o 
OHnă desfășurare a probelor olim
pice. în prezent se lucrează la 
un nou canal, paratei cu cel 
vechi, și se prevede că această 
construcție va fî terminată în iu
lie 1967. Au fost stabilite în mod 
definitiv zilele șl programul în
trecerilor (22, 23, 24, 25 octom
brie — serii, recalificări, semi
finale, finale). Și la Ciudad de 
Mexico balizajul va fi făcut după 
modelul celui de la Snagov.

— Alte amănunte 7
— Este, cred, interesant să 

mintesc că Uniunea Sovietică a 
solicitat organizarea viitoarei edi
ții a campionatelor europene de 
seniori și juniori (1969), iar Dane
marca și-a depus candidatura pen
tru „mondialele" din 1970.

Firește, ședința comisiei tehnice 
a F.I.C. a dezbătut și alte pro
bleme. stabilinda-se totodată $1 
juriile de concurs. La această 
importantă ședință a comisiei teh
nice a participat și Otto Bonn, 
vicepreședinte al FJ.C.

Cunoscînd și aceste amănunte, 
nu ne rămîne 
primele regate 
sezonului.

DAN

decît să așteptăm 
internaționale ale

GÂRLEȘTEANU

Concurs internațional la Timișoara
La Timișoara, pe canalul Bega, 

s-a desfășurat la slirșitul săplăniinii 
trecute o întrecere internațională de 
caiac (prima din acest an) intre re
prezentativele Școlii sportue Timi
șoara și Begey Kaiak Zrenjanin 
(R.S.F. Iugoslavia). Victoria a re
venit, cu scorul de 5—4, tinerilor 
■cai achita bănățeni. Cele nouă probe 
ale concursului s-au disputat pe 
distanța de 500 m. Majoritatea curse
lor au fost echilibrate, cîștigătorii 
fiind deciși pe ultimii metri. Iată 
care sînt învingătorii: juniori I : 
caiac 4 Șc. sp. Timișoara (Bojino- 
vioi, Lupuț, Molnar, llipachi); caiac

giu ți C.S.M. Reșija. In plin
rAu intrat lnconcms primele schimburi ale echipelor 'Cetatea Giur- 

efort: Maria Stanca (C.S.M.) 
Foto: V. Bageac

simplu D. Popesco (B.K.C. Zrenja
nin); caiac dublu B.K.C. Zrenjanin 
(Maaoilovici—Papesco); juniori II: 
caiac dublu Șc. sp. Timișoara (Ca- 
ragea—Ardelcanu); seniori: caiac sim
plu Suvacla (B.K.C. Zrenjanin); caiac 
dublu B.K.C. Zrenjanin (Suvacki—; 
Popov); caiac 4 Șc. sp. Timișoara 
(Pitiș, Hasenfrantz, Mo,ga, Mano- 
lescu); senioare: caiac simplu Doina 
Fențea (Șc. sp. Timișoara); caiac 
dnblu Șc. sp. Timișoara (Eugenia 
Mardiiș — Alexandra Ticreanu).

P. ARCAN — coresp. principal
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final, pentru desemnarea forma
ției câștigătoare, ale cărei jucă
toare vor îmbrăca tricourile 
de campioane.

Pentru a se crea condiții egale 
de concurs, jocurile au loc pe 
pistele 3 și 4, pe care pînă acum 
șii-au disputat întîietatea numai 
băieții. Necunoscînd arena (avan
tajul terenului este hotărîtor), 
primul schimb din fiecare forma
la a avut o misiune deosebii de 
grea, intrucit a trebuit să de
pisteze — pentru a aduce la cu- 
'tioșiinla coechipierilor lor — par
ticularitățile scindării de lansare 
și pistelor da joc. m această sL- 
tuație, majoritatea antrenorilor 
au introdus in „teren* pe cele 
iaai buna jucătoare. Dovedind 
precizie ta lansarea bilei și po- 
sadînd toată gama procedeelor 
tehnice, Unea Balaban (Rapid 
București), Maria Stanca jfCSM 
Reșița) si Eleonora Nicolescu (Pe
trolul Ploiești) și-au regăsit rapid 
ritmul normal, obținînd rezultate 
jlftloroase t 438 p.d., 410 p.d. și,

s-au acomodat mai greu cu piste
le, lăsînd pe 
schimburi să

seama următoarelor 
refacă terenul.

★

au continuat să do-Feroviarele
mine finala, Alexandrina Navon 
și Elena Lupescu reaăizînd 399 
p.d. șl, respectiv, 427 p.d. în jocu
rile de după-amiază s-au mai re
marcat : tînăra Editha Nagy (Vo
ința Cluj) 413 p.dM Iudith Bondi 
(Gaz metan Mediaș) 408 p.d. și 
Daniela Brăileiu {C.S.M. Rdșița) 
395 p.d.

Clasamentul după trei schim
buri: 1. Rapid Buc. 1264 
2. GSM Reșița 1 208 p.d., 
Petrolul Ploiești, Voința 
1173 p.d., 5. Hidromecanica 
șov 1 165 p.d., 6. Laromet 
1 100 p.d. Ca arbitri principali 
au funcționat C. Popescu (Buc.) 
șl P. Brebeanu (Ploiești). între
cerile continuă azi de la ora 8.

P<L 
3—4.
Cluj 
Bra-
Buc.

TR. IOANIȚESCU

Campionatul republican 
de viteză pe circuit

La 28 mai se va da startul în campionatul repu
blican de motocidism viteză pe circuit. Anul acesta 
campionatul se desfășoară după o formulă nouă, 
mai interesantă, mai competitivă, care oferă posi
bilități unui mai mare număr de sportivi să lupte 
pentru obținerea unui loc în clasament pe măsura 
pregătirii lor tehnice și tactice. în cele 4 etape 
programate (Tr. Severin — 28 V., Tg. Mureș — 
18 VI., Galați — 9 VIL și Brașov — 3 IX.), 
tivii vor acumula puncte după criteriul — 
11 8 puncte, II: 6 p, III: 4 p, IV: 
Vii 1 p.

La încheierea competiției, sportivii 
punctajul cel mai mare, la fiecare 
declarați campioni.

La startul probelor se vor alinia 
renți de la cluburile și asociațiile sportive Steaua 
București (16 sportivi). Progresul Timișoara (111, 
Rapid Pitești (9), Locomotiva Ploiești (8), Metalul 
București (6), Voința Sibiu (6), Steagul roșu Brașov 
(4), Motorul Arad (4), Energia Cîmpina (4), Î.R.A. 
Sate Mare (3), C.S.M.. Reșița (3), Torpedo Zărneștt 
(3), Vagonul Arad (2), Poiana Cîmpina (1) și Ener
gia Focșani (1). Probele incluse în programul cam
pionatului sînt cele clasice i 70 cmc (15 concu- 
renți), 125 cmc (19), 175 cmc (26), 250 cmc (22), 
■350 cmc (19), 500 cmc (11) și ataș (8 echipaje).

Regulamentul prevede că fiecare alergător pe 
motocicletă solo poate participa la 2 probe, iar pa
sagerii de la clasa ataș pot concura ca pîloți, și 
la una din clasele solo.

3 p, Vi

spor- 
locul
2 p.

aveacare vor
clasă, vor fi

81 de concu-

Mi-a plăcut cum arată ștrandul 
Tineretului! Gătit, revopsit, cu
rățit, înnoit, grădinărit, pregătit, 
revizuit, pentru sezonul însorit !...

Păcat însă că nu a putut fi 
și zugrăvit, așa cum s-a stabilit. 
Și se stabilise — conform obi
ceiului din ultimii 2 000 de ani — 
să se curețe întîi pereții, înainte 
ca meșterii să se aplice de lucru. 
Iar acolo unde tencuiala este 
căzută, să se repare. Firesc și 
gospodăresc!...

Nn s-a curățat, nu s-a reparat. 
N-au fost de acord mai marii 
I .E.U.S.-ului. Păcat! Păcat de 

muncă, păcat de bani, păcat de 
timp! Păcat de referatele specia
liștilor care arătau i .E.B.S.-ultti 
că ușa nu se face o lucrare. Că 
așa nu se spcie.se nici măcar 
bucătăriile. Har, verba aceea, dacă 
ăsta e „gus‘tul“ clientului !... Dacă 
„beneficiarul'* tine neapărat 
arunce niște fonduri oo 
tră!.„

Păcat însă de pelicula 
livinil care s-a inimi cu 
peste cabinele și pavilionul cen
tral ml ștrandului. Sau dv. cre
deți că s-a dat cu var de 0.30 
bani kg? Nu! Peste pereții sparți 
și nerăzuiți ai acestor clădiri s-a 
dat cu e vopsea pe bază die acetal 
de polivinil — 9,20 Iți kg ! & 
au intrai peste 1000 de kg. Pi
cat!

Păcat, fiindcă indicatorul de 
norme pentru zugrăveli cu această 
soluție prevede pe lingă pregă
tirea supra fețelor (răzuit, repa
rat ele.) și curățirea die praf a 
pereților cu o pensulă uscată, 
pentru a se asigura vopselei ade
rența necesară. Pensulă? Ade
rență? S-a întins vopseaua și cu 
peria de sănduril...

Picat, deoarece această lucrare 
a costat mii de iei și se putea 
face un lucru framos. Și trmmc, 
se înț-dege, dacă cineva ar fi 
avut curiozitatea să citească pe 
unul din bidoanele cu vopsea că 
soluția respectivă se dă numai la 
o temperatură de 4-15 grade 
Celsius. Așa cum nu s-a dat, în 
■ciuda unui referat special întoc
mit (dar probabil necitit) care 
atrăgea atenția că dacă nu se ține 
cont de acest ,tamănunt“, in 2—3 
luni toată vopseaua cade!...

Cade chiar și de pe statuia din 
mijlocul flatinii arteziene de la 
intrarea 
prin ce 
sită tot 
pai !

Păcat! Statuia era de bronz și 
avea o flacără in mină, nu o bi
dinea...

să 
fereas-

de po-
dărnicie

in ștrand, care nu știu 
gust rafinat a fast vep- 
in ton cu clădirile: galben

VASILE TOFAN
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CĂLĂUZA TURISTULUI

th. Niculescu: farcu-Gotleanu*)
Pentru amatorii de 

drumeție din Banat mun
ții ’j’arou și Godea
nu sînt sinonimi Bu- 
cegUor. Pantele de schi 
din împrejurimile Mun

telui Mic au sporit atrac- 
tivltatea pentru această 
regiune montană a ță
rii. Existența unor mar
caje de la Poiana Mă
rului la Borhova (din 
păcate, prea puține) au 
favorizat collndarea și 
cunoașterea acestor munți. 
O invitație spre Tarcu și 
Godeanu o va constitui, 
desigur, și șoseaua dintre 
Băile Herculane șl Petro- 
șenl, pe sălbatica vale a 
Cern ei.

Și totuși, în comparație 
cu alțl masivi. Țarcu șl 
Godeanu sînt prea puțin 
cunoscuți. Vecinătatea și... 
concurența imediată a 
Retezatului, a cărui mă
reție nu mai este necesar 
a fi subliniată, poate să 
fie o cauză. Dar, să nu 
uităm un amănunt foar
te important: pentru dru
mețul începător, a realiza 
primul traseu turistic în 
Retezat echivalează cu 
un act quasi-temerar. El 
se recomandă celor care 
au parcurs anterior o se
rie de trasee de dificultate 
progresivă. Or, Țareu șl 
Godeanu, cu pantele lor 
line, constituie un exce
lent antrenament pentru 
„atacarea4’, ulterioară, »

unor trasee mal grele 
Ded, o rută recomandat! 
mai ales novicilor în ale 
drumeției și turismului.

în plus, perspectiva mi-. 
nunată care cuprinde Pa- 
rîngul, Apusenii, munții 
Cerne! și al Mehedinților, 
al Semenicului și Almă- 
jului.

Autorul lucrării a cău
tat să realizeze o descrie
re foarte detaliată a Țar
cului și Godeanulul, indl- 
cînd numeroase repere* 
(izvoare, stîne din apro
pierea unor culmi mal 
importante, unde se poa
te găsi adăpost peste 
noapte, depresiuni ș.a.>. 
O serie de schițe de tra
seu completează util ace# 
.ghid turistic, pe care D 
recomandăm cu căldură

*) Că uza turistului 
Gh. Nicuieseu: Țarcu- 
Godeanu. editura U.C.F.S. 
lei 10.50.
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rectificare 
lucrările „■Conduce 

automobilului" (1 
și „învățarea con 
automobilului ț 

de circulație 
71) se precrâeazi 
greșit, că schin 

7 ‘ ~ <ne>
fi semnalizată

66) 
duceri» 
Normele 
<la pag. 
In mod . . , _
barca direcției de 
poate " "___
prin deschiderea ușii aut< 
vehiculului.

Intrucit indicația es 
contrara legislației rutier 
editura UCFS face cuv 
nita rectificare.
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Ediția a XX-a, jubiliară, a 
Turneului U.E.F.A. s-a încheiat 
cu victoria formației Uniunii So
vietice. A fost o victorie între
zărită încă de la primele me
ciuri ale grupei C, cea de Ia 
Ankara, unde reprezentativa 
U.R.S.S. s-a impus prin forță, vi
teză și — mai ales — prin ma
turitatea jucătorilor săi, matu
ritate dobîndită de aceștia în cel 
puțin 1—2 ani de activitate in 
prima categorie a campionatului 
unional. Faptul a ajutat-o să 
lasă cu bine din numeroasele 
momente mai mult decît dificile 
prin care a trecut în absolut 
toate partidele. Spre exemplifi
care, în primul joc, 2—1 cu 
Suedia, fotbaliștii sovietici au 
marcat golul victoriei cu două 
minute înainte de final; cu Ro
mânia 2—-0, după ce mai mult 
de o repriză reprezentativa so
vietică a fost dominată; 2—1
cu Turcia, în semifinale, punctul 
hotărîtor fiind marcat în ultimul 
minut de joc, după ce a rezistat 
unei mari presiuni; în finală, 
victorie la un scor minim, 1—O 
cu Anglia, după un joc echili
brat.

Și cu aceasta ajungem la „no
dul gordian" al competiției, care 
din start a departajat formațiile 
prezente și a lăsat amprente pe 
rezultatele înregistrate: orien
tarea antrenorilor unora dintre 
echipe de a selecționa juniorii 
numai după calitățile fizice si 
gabarit, în detrimentul celor teh
nice și a orientării tactice, în 
timp ce alti tehnicieni s-au con
dus în selecția făcută de eu 
totul alte principii și anume pe 
îmbinarea acestor factori, cu ac
cent pe cel tehnico-tactic. In 
final, victoria a revenit fotba
lului atletic (fără prea multă
—-
Gol 1 Explozia de bucurie a reali
zatorului este evidentă. Momen
tul a lost surprins pe peliculă, 
la meciul Dinamo Bacău—Poli
tehnica București 3—0, de către 

prof. VALERIU BOGDĂNEȚ

DUPĂ TURNEUL U. E. F. A.

„Fotbalul european poate privi cu încredere viitorul!"
preocupare pentru tehnică șl 
spectacol), ilustrat de jocul cîs 
tigătoarei competiției, dar și al 
reprezentativelor Turciei, Bulga
riei, Ungariei sau R.D. Germane. 
Mai frumos, dar mai puțin efi
cient au jucat echipele clasate 
mai spre coada clasamentelor 
grupelor respective: România, 
Iugoslavia, Austria, Suedia etc, 
iar formațiile Angliei și Franței, 
cîștigătoare în grupele B și D, 
au reușit în meciul lor din se
mifinale o adevărată demonstra
ție de fotbal.

De altfel, chiar și numai din 
vizionarea jocurilor ieșea izbitor 
în evidență diferența de posibi 
lități dintre echipe, unele aproape 
de limita de jos a junioratului 
Una este îndemînarea și maniera 
de joc a unor fotbaliști cruzi 
încă, cu deprinderile și calitățile 
fizice încă nefinisate, cu o stare 
de emotivitate care uneori... „le 
taie' picioarele, și alta aceea a 
fotbaliștilor care au la activul 
lor stagii mai îndelungate de ac
tivitate pe terenurile de fotbal 
Unul a fost, de pildă, aspectul 

l

general al meciului Turcia — 
U.R.S.S., formații care au aliniat 
fotbaliști formați, și altul al par
tidei România — Suedia. Chiar 
și din modul cum alergau sau 
loveau balonul se întrevedea di
ferența de posibilități existentă 
între echipele dintr-o cateaorie 
și cealaltă.

Acestea fiind datele problemei, 
să descifrăm nivelul general al 
fotbalului demonstrat de cele mai 
bune echipe de juniori de pe 
vechiul continent. $i pentru 
aceasta să apelăm la părerile 
unor personalități marcante din 
fotbalul european. Iată, de pildă, 
părerea d-lui G. Wiederkehr, 
președintele U.E.F.A., expusă 
după încheierea partidelor din 
grupa de la Ankara, la care a 
fost prezent : „Mărturisesc că, 
cu fiecare an care trece, îmi 
dau tot mai mult seama de suc
cesul acestei competiții pentru 
juniori. De fiecare dată ea 
scoate Ia iveală talente pur și 
simplu ieșite din comun și că
rora le prevăd un viitor mai 
mult decît frumos. Personal mi-a 

plăcut spectacolul oferit de 
echipa României, pe care o fe
licit călduros, dar și forța sau 
vigoarea reprezentativei U.R.S.S. 
Meciul România — U.R.S.S. ar 
fi meritat un premiu pentru fru
musețe, așa cum se obișnuiește 
Ia șah. Voi propune U.E.F.A. ins
tituirea unui astfel de premiu 
pentru edițiile viitoare*. Dl. Al
fonso Lacerda, secretarul general 
al federației portugheze de fot
bal, care a vizitat și țara 
noastră cu prilejul meciului Ro
mânia — Portugalia (2—0) din 
1965, ne-a declarat: „Ediția a 
XX-a a Turneului U.E.F.A. a de
monstrat că fotbalul european 
poate privi viitorul cu încredere. 
Nu a fost meci care să nu scoată 
la iveală jucători de super-ta- 
lent, care peste 2—3 ani, sînt 
sigur, vor smulge ropote de 
aplauze pe orice mare stadion al 
lumii. Grupa de la Ankara, care 
a aliniat 4 echipe cu stilnri de 
joc atît de diferite, a fost, după 
părerea mea, cea mal echilibrată, 
cea în care s-a jucat fotbalul 
cel mai bun. Șl spun asta nu 
ca să vă flatez pe voi, românii, 
dar foarte puțin a lipsit ca 
echipa de pe ultimul Ioc să fie 
pe primul în grupă. Iar faptul 
că la Ankara s-a jucat cel mai 
bun fotbal este ilustrat prin 
aceea că echipa de pe locul I 
în grupă a cucerit, finalmente 
locul I și în turneu. Personal, 
mulțumesc tuturor, jucători și 
antrenori, pentru atenția cu care 
s-au pregătit, pentru dragostea 
arătată fotbalului. Singura lor 
răsplată — aplauzele publicului".

Ce s-ar putea adăuga la 
aceste declarații ? Poate doar 
faptul că și acum simțim amă
răciunea locului IV ocupat în 
grupă de reprezentativa Româ
niei. în totală contradicție cu 
calitatea fotbalului demonstrat de 
multe ori de echipa noastră. Dar 
despre comportarea juniorilor 
noștri — într-un alt articol.

MIRCEA TUDORAN

! Ultima zi pentru concursul 
I excepțional Pronoexpres
I din 20 mai 1967
IMîine are loc tragerea concursului 

excepțional PRONOEXPRES care

I prezintă pentru prima oară condiții 
deosebite de acordare a autoturisme
lor.

ISpre deosebire de concursurile spe
ciale de pînâ acum, AUTOTUR1S- 

. MELE VOR FI ACORDATE IN NU- 
I MAR NELIMITAT. Se atribuie auto

turisme: „Renault 16“, „Renault 10 
I Major", „Renault Dauphine" șt „Tra

bant 601“ pentru categoriile I—IV.

Iln plus, prin tragere la sorți, vor 
fi acordate 10 autoturisme: 2 „Fiat

1 850", 2 „Renault Dauphine" și 6 „Tra
bant 601“ pentru categoriile a V-a și 
a Vl-a.

I In afara premiilor în numerar de 
■ valoare fixă, variantele cîștigătoare la 
I categoria a VI-a (4 numere cîștigă

toare) participă și la o alta tragere 
la sorți pentru atribuirea a 50 excursii 

| în R.D. Germană a cite 16 zile.

La acest concurs excepțional puteți 
| participa cu bilete seria „N“ de 30 

lei la toate cele 10 extrageri, bilete 
| seria „M“ de 18 lei Ia 6 extrageri, 

bilete seria „B“ de 9 lei la 3 extra- 
| geri și bilete seria „A“ de 3 lei Ia 

o extragere
Se extrag în total 90 numere.
Mai aveți Ia dispoziție cîteva ore 

I pentru cumpărarea biletelor.
• Tragerea LOTO de astăzi va a- 

vea loc la București, în sala din str.
I Doamnei nr. 2. cu începere de la ora 

18.30
I

I

I

Rubrică redactată de Administra- 
1 ția de stat Loto-Prono sport.

ȘTIRI •ȘTIRI
OMOLOGAT CU 3—0

Meciul Portul Constanța —• 
C.F.R. Roșiori, din categoria C, 
seria Sud, care trebuia să se dis
pute la 7 mai a.c., a fost omolo
gat cu rezultatul de 3—0 în fa
voarea echipei Portul, deoarece 
formația C.F.R. Roșiori s-a pre
zentat la teren după ora oficială 
de începere a jocului.

DUMINICĂ. ÎN CAPITALA
Stadionul Diaamo, ora 15,30 : 

Dinamo București-Electrica Fieni 
(juniori), ora 17 : Dinamo Victo- 
ria-Siderurgistul Galati (categoria 
B) ; terenul Gloria, ora 10 : Meta- 
lurgistul-Chimia Suceava (catego
ria B) ; stadionul Giulești, ora 9: 
Rapid C.F. București-S.N. Oltenița 
{categoria C), ora 10,45 : Rapid 
București-Progresul București( ami
cal), ora 12,30 : Rapid București—
I.M.U.  Medgidia (juniori), ora 14: 
Rapid C.F. București—Farul Cons
tanța (juniori) ; teren Timpuri noi. 
ora 9 : Flacăra roșie București— 
Metalurgistul București (juniori) ; 
stadionul Politehnica, ora 12 ■ 
Politehnica București—Progresul 
Corabia (juniori) ; stadionul Steaua 
ora 12 : Steaua—Muscelul Câmpu
lung (juniori).

De la I.E.B.5.
ȘTRANDUL TINERETULUI 

este pus
LA DISPOZIȚIA PUBLICULUI 

în fiecare 
DUMINICA

— bazine cu apă încălzită
— terenuri pentru jocuri 3U 

mingea
— materiale de plajă și de 

distracție
— tir sportiv
— bufet bine amenajat
— cadru deosebit de plăcut
• De asemenea, la ștrand 

funcționează un CENTRU DE 
TENIS, unde amatorii pot juca 
tenis zilnic.

Tot aid s-a organizat un curs 
de TENIS pentru COPII, sub 
conducerea antrenorului C. Ca- 
ralulis.

înscrieri și informații la ad
ministrația ștrandului, telefon 
17.39.25.

Se știe că scopul procesului de 
antrenament este acela de a pre
găti complex jucătorii pentru ca 
aceștia să facă fată cerințelor mul
tiple pe eare le solicită jocul de 
ansamblu al echipei.

Mijloacele variate prin card se 
acționează pentru realizarea aces
tui scop vizează perlecționarea 
individuală a jucătorilor, acumu
larea unor calități necesare jocu
lui.

Procesul de învățare și perfec
ționare a jocului de fotbal cores
punde unor acumulări diferite de 
ordin fizic și psihic, ceea ce im
primă acestui proces un caracter 
individual.

Modul de însușire a tehnicii sau 
a celorlalte componente ale jocu
lui de fotbal are două aspecte : a) 
in care învățarea unor procedee 
tehnice și de mișcare se însușesc 
greșit; b) în oare însușirea poartă 
o amprentă personală, o contribu
ție creatoare, caracterizată prin 
ușurință, utilitate și fantezie, lu
cru ce definește, în mare, stilul 
personal.

Importanța delimitării teoretice 
a acestor două moduri de însu
șire — calitativ diferite — a com
ponentelor jocului de fotbal se 
răsfrînge pozitiv în practică. 
Putem include în noțiunea de stil 
personal reflectarea pozitivă a par
ticularităților de ordin fizic și psi
hic în deprinderile individuale ale 
jucătorilor. Dat fiind vorba de a- 
ceste particularități stilul personal . 
se referă în egală măsură la teh
nică și tactică, adică la executa
rea diferitelor procedee de mane
vrare a mingii 6au de deplasare în 
teren, tncercînd să exprimăm sti
lul personal sub forma unei for
mule. aceasta ar arăta (în majori
tatea cazurilor) astfel: stil perso
nal = execuție corectă (în privin
ța mecanismului de bază) + con
tribuția personală.

Sînt situații în caire unii jucă
tori (Ion Ionescu este exemplul 
cel mai ilustrativ) găsesc soluții 
originale în executarea unor pro
cedee tehnice al căror randament 
este superior. Ba mai mult, jucă
torii de valoare, preocupați per
manent de a rezolva cit mai util 
anumite situații ale jocului, inven
tează procedee tehnice sau miș
cări în teren pentru o cit mai bună

DESPRE STILUL PERSONAL Șl GREȘITA ÎNSUȘIRE A TEHNICII
manevrare a mingii. Aceste con
statări trpbuie valorificate prin ex
tinderea lor la un număr cît mai 
mare de jucători și, bineînțeles, 
să se caute perfecționarea lor con
tinuă în cadrul antrenamentelor.

Diversitatea particularităților 
psiho-fizice ale jucătorilor atrage 
după sine o gamă variată de exe
cuții, chiar dacă este vorba de a- 
celași procedeu tehnic. O dată cu 
aceasta, chiar există tendința de 
a se susține că fiecare jucător are 
un stil personal în executarea unui 
procedeu tehnic. Lucrurile nu stau 
chiar așa. întrucît în executarea 
procedeului respectiv nu toti jucă
torii aduc ceva specific în ceea ce 
privește ușurința mișcărilor în te
ren, randamentul etc.

Sînt jucători al căror stil perso
nal în executarea unor procedee 
dinamizează jocul, contribuie la 
eficacitatea și spectaculozitatea sa. 
în acest sens, putem cita urmă
toarele exemple: CORSO, SUA
REZ (Italia) — în lovirea mingii cu 
piciorul; EUSEBIO (Portugalia) — 
în trasul la poartă; UWE SEE- 
LER (R.F.G.) — în lovirea mingii 
cu capul din plonjon; GARRIN- 
CHA (Brazilia) — în executarea 
fentelor; iar la noi în țară, DU- 
MITRIUII. IVANSUC, DOBRIN
— în executarea lentelor; NUN- 
WEII.LER III — în executarea 
deposedării prin alunecare; DAN 
COE — in lovirea mingii cu ca
pul din săritură; DRIDEA — în 
lovirea mingii Ia loviturile libere 
cu „zid"; CÎMPEANU — în a- 
runcarea mingii de la margine, șl 
cum am mai spus, ION IONESCU
— în executarea driblingului.

Tehnica trebuie privită critic șl 
numai ochiul specialistului poate 
semnala faptul că aceeași execuție 
impune unor jucători o încordare 
suplimentară, consum sporit de 
energie în cadrul unor mișcări inu
tile.

Existenta acestor diferențieri 
(între modul de execuție a ace
luiași procedeu de către jucători) 
solicită antrenorilor o atenție spo
rită pentru o identificare cît mal 
exactă, fapt care sontribuie la sta
bilirea cu precizie a exercitiilor 
pentru corectare, perfecționare etc.

ALTE SENSURI ALE NOȚIUNII 
DE STIL PERSONAL

tn timpul meciului, jucătorii în
treprind acțiuni pentru recupera
rea mingii sau pentru crearea unor 
situații favorabile finalizării. Ple- 
cînd de Ia aceleași particularități 
individuale, aceste acțiuni de joa 
specifice atacantilor sau apărăto
rilor sînt executate diferit de la 
jucător la jucător.

Avînd una din calitățile motrice 
bine dezvoltate (viteza, detenta, 
forța sau alta — care devine spe
cifică — jucătorii reușesc să mă
rească considerabil eficacitatea 
unei acțiuni. Exemple ? PÎRCĂ- 
LAB, în executarea acțiunii condu
cere — pasă — pătrundere — re
primire — centrare; DAN COE, în 
executarea acțiunii alergare — 
săritură — lovirea mingii cu ca
pul. La primul exemplu, calitatea 
motrică specifică este viteza de 
deplasare, iar la cel de al doilea, 
detenta.

Alti jucători măresc eficacitatea 
unei acțiuni de joa prin execuții 
tehnice bune, de finețe, specifice 
lor. Exemplu: ION IONESCU în 
executarea acțiunii conducere — 
protejare — tras la poartă.

Din exemplele de mai sus reiese 
prezenta unui stil personal al jucă
torilor în executarea procedeelor 
tehnice și a acțiunilor de joc.

Mergînd mai departe putem spu
ne că există și un stil personal de 
joc. Această noțiune, cu sferă 
largă, cuprinde elemente de ordin 
tehnic, tactic, fizic și psihic, re- 
prezentînd modul personal de re

Dinamo Pitești — Lotul de tineret 2-2 (1-0)
Pregătindu-se în vederea Locu

lui cu reprezentativa de tineret a 
Uniunii Sovietice, lotul nostru de 
tineret a evoluat miercuri la Pitești 
în compania formației dinamovis- 
te. Cu acest prilej antrenorul C. 
Drăgușin a rulat nu mai puțin de 
21 jucători pentru a vedea gradul 
de pregătire și posibilitățile fie
căruia. De notat faptul că cei mai 
mulți dintre aceștia au fost fotba
liști care activează in categoriile 
B și C. 

zolvare a sarcinilor de joc, în 
funcție de postul din echipă.

Desigur, noțiunea de stil perso
nal este complexă și solicită mul
te comentarii, ceea ce poate con
stitui un subiect de discuție inde
pendent.

CONCLUZIE PROPUNERI

1. Nu orice mișcare deosebită 
— care se abate de la structura 
biomecanica a unui procedeu teh
nic — poate fi stil personal.

2. învățarea și perfectionarea 
tehnicii în condiții apropiate de 
joc nu trebuie să excludă lucru! 
individual pentru însușirea cît 
mai corectă a procedeelor teh
nice.

3. Să contribuim la ridicarea 
valorii jucătorilor și prin perfec
ționarea stilului lor personal.

4. Să fie stimulată și contro
lată tendința copiilor de a copia 
stilul personal al unor jucători 
de valoare.

5. Specialiștii prezenți la meciu
rile internaționale să prezinte în 
presă șl în cadrul unor consfătu
iri stilul personal al diferiților ju
cători de valoare mondială (filme, 
kinograme, desene, fotografii).

prof. MIRCEA RADULESCU
component al echipei de fot- 
bal Politehnica București, asis

tent la catedra de jocuri 
sportive I.C.F.

în prima repriză, dominată de 
piteșteni, Naglij profită de o in
tervenție greșită a portarului 
Moritz și înscrie (min. 8) primul 
gol. Egalarea vine de-abia în min. 
55 (autor : Cuțulis), dar Dinamo ja 
din nou conducerea (min. 65) prin 
C. Ionescu. Lotul de tineret ega
lează, prin Dumitriu III, în min. 
80.

C. CORCIU-coresp.



Trimisul nostru special in „Cursa Păcii", HRISTACHE NAUM, transmite:

Cicliștii români au făcut un salt
impresionant in clasamente

GERA, 18 (prin telefon). — 
Joi cicliștii au avut de parcurs 
iarăși două etape într-o zi. Două 
etape dificile, mai ales din cauza 
vîntului potrivnic. Etapa de după- 
amiază a avut mari repercusiuni 
asupra clasamentului general pe 
echipe. Cicliștii francezi au pre
dat tricourile albastre de lideri a- 
lergătorilor cehoslovaci, iar ru
tierii din R. D. Germană au pier
dut și ei poziția a doua.

Sportivii noștri s-au comportat 
remarcabil în această zi. Gabriel 
Moiceanu, Șt. Suciu și Ion Cosma 
au participat în etapa a X-a la 
evadarea decisivă, aducînd echi
pei minute prețioase și un salt 
de 5 locuri, iar lor poziții frun
tașe.

Dimineața s-a desfășurat etapa 
a IX-a, contratimp, Leipzig —

Vîntul puternic și 
favorizat pe aler-

km).
i-au 
forță. Etapa a fost do- 
rutierii francezi dar ei 
plătească scump după-

Poloiștii români
din nou învingători

în R. F. G
Reprezentativa de polo a Româ

niei a mai susținut două meciuri 
amicale în R.F.G. în primul joc, 
evoluînd sub numele de selecțio
nata Bucureștiului, ea a întîlnit 
la Hamm pe campioana R. F. a 
Germaniei, Rotte Erde, de care 
a dispus cu scorul de 6—5 (1—1, 
1—0, 1—2, 3—2), înscriind golul 
victoriei cu 4 secunde înainte de 
sfîrșit. Au marcat : Zahan 2, 
Szabo 2, Firoiu și Kroner pentru 
echipa română, respectiv dr. Nagy 
3, Strasser și Kleimeier pentru 
gazde.

Cel de-al doilea meci 
tat de echipa Bucureștiului 
compania unei selecționate 
Westphaliei s-a încheiat cu 
nouă victorie la limită a 
nilor la scorul de 6—5, după ce 
formația vest-germană conducea 
în ultima repriză cu 5—4.

★
Dumipică începe cel de-al 22-lea 

campionat republican de polo. In 
prima etapă sînt programate me
ciurile Politehnica Cluj — Voința 
Cluj, Crișul Oradea — I.C. Arad 
și Rapid București — I.C.F. Parti
dele Mureșul Tg. Mureș — Di
namo București și Industria linei 
Timișoara — Steaua au fost amî- 
nate pentru ziua de 25 mai.

Halle (10 
urcușurile 
gătorii de 
minată de 
aveau să 
amiază faptul că au forțat peste 
măsură la contratimp. A cîștigat 
HENRI DUCHEMIN, originar din 
orășelul Laval (Bretania), în vîrstă 
de 22 de ani.

Cicliștii noștri au avut o com
portare mult mai bună decît la 
primul contratimp. Cosma, Șt. Su
ciu și Moiceanu — cei trei oa
meni de bază ai echipei — au o- 
cupat locuri în prima jumătate a 
clasamentului. Iată ordinea în a- 
ceastă etapă: 1. H. Duchemin
(Franța) 58:58 ; 2. J. Magiera (Po
lonia) 59:13 ; 3. M. Maes (Belgia) 
59:20... 25. Cosma 1 h02:28... 37. 
Șt. Suciu lh03:13... 40. Moiceanu 
lh03:33... 58. Gh. Suciu lh05:14... 
74. Moldoveanu lh06:44... 90. C. 
Grigore lh08:32.

După-amiază a avut loc etapa 
a X-a, Halle—Gera (112 km). Ea 
s-a desfășurat pe un timp rece, 
cu un vînt puternic din față. 
Chiar din start au evadat șapte 
alergători. în lupta cu vîntul nă- 
praznic, plutonul s-a subțiat in 
permanentă, în față rămînînd doar 
16 cicliști. Aceștia au forțat și 
au reușit să-i prindă din urmă 
pe cei 7 fugari. în plutonul frun
taș, nou format, care numără 23 
rutieri, s-au aflat și Moiceanu, 
Cosma și Șt. Suciu. Lipsesc din 
pluton francezii, sovieticii și, de 
asemenea, multi dintre alergătorii 
din prima parte a clasamentului. 
Noul grup lucrează excelent și 
acumulează diferențe serioase.

Sprintul cu premii de la Zeiz (km. 
49) este cîștigat de Kegel, iar 
cel de la Schmolln (km. 87) de 
Pavlik. Cu 20 km înainte de so
sire, acest pluton are 6 minute 
avans față de urmăritori. Pe stră
zile orașului Gera, plutonul se 
răsfiră. Sprintul este cîștigat de 
ciclistul iugoslav Laslo Pavlik, în 
vîrstă de 22 de ani, elev la o 
școală tehnică. Iată clasamentul 
etapei a X-a: 1. L. Pavlik (Iugo
slavia) 2h48:49, 2. B. Ebert (E-
chipa mixtă a R. F. a Germaniei 
și a Berlinului occidental) — a- 
celași timp, 3. G. Hoffman (R.D. 
Germană) 2h48:58... 6. Șt. Suciu...
12. Moiceanu... 16. Cosma — a- 
celași timp... 72. Gh. Suciu 3 h 
04:50... 91. Moldoveanu 3hll:20... 
97. Grigore 3h20:33. Plutonul doi, 
condus de M. Dahne, a fost cro
nometrat cu 2h55:45. Au fost eli
minați din cursă, pentru depășirea 
timpului de control, 10 alergă
tori ! în clasamentul etapei pe e- 
chipe, România a ocupat locul II 
după Polonia.

CLASAMENT GENERAL INDI
VIDUAL, după 10 etape: 1. J.
Smolik (Cehoslovacia) 31hl6:16, 
2. M. Maes (Belgia) 31hl9:00, 8. 
A. Kirilov (Bulgaria) 31h22:24... 
14. G. Moiceanu 31h28:00... 20. 
Șt. Suciu 31h31:42... 24. I. Cosma 
31h33:26... 63. Gh. Moldoveanu
82h05:06... 67. Gh. Suciu 32h08:39 
... 70. C. Grigore 32hll:16. 
CLASAMENTUL GENERAL 
ECHIPE conduce Cehoslovacia 
94h05:00, iar România se află 
locul VII la 25:31.

Vineri — etapa a Xl-a, între 
Gera și Karl-Marx-Stadt (180 km).

ÎN 
PE 
cu 
pe

FOTBAL
dispu- 

în 
a 
o 

româ-
finalei „Cupei 
între echipele 
și Eintracht 

au obținut

PRAGA. La Bratislava s-a dispu
tat primul meci al 
Rappan" la fotbal 
Inter Bratislava 
Frankfurt. Oaspeții
victoria cu scorul de 3—2 (1—2). 
Returul se va desfășura la Frank
furt.

BUDAPESTA. Cîteva rezultate 
din etapa de miercuri a campiona
tului maghiar : Ferencvaros-Komlo 
4—2 ; Ujpesti Dozsa-Szeged 5—0 ; 
Gyor-Honved 2—1 ; Salgotarjan- 
Vasas 2—4; Tatabanya-M. T. K. 
2—1- In clasament conduce Ferene- 
varos cu 21 puncte urmată de Uj
pesti și Vasas ?u cîte 17 puncte.

United, 
echipa 

repurtat

cam-
Ben- 

victo-

După această etapă se va alcătui 
echipa reprezentativă, care la 24 
mai va întîlni, la Copenhaga, se
lecționata Danemarcei, în cadrul 
campionatului european.

LOS ANGELES. Jucînd la Los 
Angeles un meci demonstrativ 
cu Manchester 
pioana Angliei, 

fica Lisabona a
ria cu scorul de 3—1 (1—0). Toate 
cele trei puncte ale echipei portu
gheze au fost realizate de Eusebio.
• în turneu în S.U.A. se află 

și echipa Dundee (Scoția). Fotba
liștii scoțieni au învins cu 3—0. 
(1—0), în cel de-al doilea joc, e- 
chipa Boston Tigers (S.U.A.).

Derbiul Steaua—Dinamo în penultima zi 
a ..finalei" campionatului de volei I

„Marele premiu

(Urmare din pag. 1)

nervilor

Azi incep la Minsk campionatele 
europene de lupte greco-romane

Astăzi încep la Minsk campio
natele europene de lupte greco- 
romane la care participă 130 de 
sportivi din 20 de țări. Un număr 
de 7 țări prezintă concurenți la 
toate 
R. F. G., 
garia, Turcia și U.R.S.S. Printre 
celelalte delegații cu formații 
incomplete se numără Austria, 
Belgia, Cehoslovacia, Danemar
ca, R.D.G., Finlanda, Suedia, 
Norvegia, Iugoslavia ș.a. Primii 
sosiți la Minsk au fost sportivii 
italieni, cehoslovaci și polonezi. 
Echipa Ungariei a sosit la 17 mai

categoriile: Bulgaria,
Poionia, România, Un-

în lot pe cunoscutul lup- 
Kozma, campion mondial

avînd 
tător 
și olimpic.

Sportivii români (printre care 
se află Stoiciu, Baciu, Popescu, 
Tăranu, Martinescu) au sosit în 
cursul zilei de miercuri. Joi, lup
tătorii români au făcut un ușor 
antrenament, iar după-amiază au 
participat la un spectacol de circ.

Campionatele europene sînt 
așteptate cu un viu Interes. La 
Întreceri și-au anunțat participa
rea 60 de ziariști și comentatori 
ai posturilor de radio și televi
ziune din Europa.

Campionatele europene de box

VEȘTI DE LA ROMA
Boxerii de pe conti

nent și 
campionatelor 
de la Roma 
punctul să-și 
pregătirile în 
pasionantelor 
țări care vor începe la 
25 mai.

Ne 
aceea, 
torilor 
aspecte 
vind i 
fac la Roma pentru or
ganizarea „europenelor'. 
Amănuntele le-am aflat 
prin intermediul unor 
scrisori primite de 
Federația italiană 
box.

De cîteva luni 
coace, organizatorii 
muncit intens pentru a 
asigura întrecerilor un 
deplin succes, din toate 
punctele de vedere 
Emoțiile participanților 
la confruntările euro
pene de la Roma vor 
începe încă de la 20 
mai. Nu este însă vorba 
de boxeri, ci de candi- 
dații la ecusonul de ar
bitru A.I.B.A., care vor 
susține examene... de
cisive în fața unei comisii 
ternaționale. în această situație 
se va găsi și arbitrul nostru Vir
gil Cazacu.

După examinarea medicală a 
pugiliștilor (24 mai) și efectuarea 
cîntarului, la 25 mai va avea loc 
ceremonia de deschidere a celei

organizatorii 
europene 
sînt pe 

încheie 
vederea 
confrun-

propunem, de 
să relatăm citi- 

noștri cîteva 
■ interesante pri- 
eforturile ce se

Ion Covaci (stingă), unul dintre boxerii 
care ne vor reprezenta la „europenele' de 

Roma, a dovedit o excelentă pregătire 
partida cu cubanezul Martinez, pe care 

a cîștigat-o la puncte
Foto : T. Roibu

la 
in

in-

Concursul de tir

previzibil. O întrecere a 
dovedindu-se mai tari cei ai ddna- 
moviștilor, aceștia au reușit să 
învingă clar în finalul partidei, 
cînd și-a spus cuvîntul și superio
ritatea pregătirii lor fizice. Ora 
tîrzie la care s-a încheiat palpi
tanta întrecere Dinamo — Politeh
nica de aseară ne împiedică să 
intrăm în amănunte, asupra lor 
(sînt încă atîtea de spus !) urmînd 
a reveni.

Dintre jucătorii celor două e- 
chipe (ambele demne de eviden
țiere in bloc pentru jocul desfă
șurat), s-au remarcat în mod deo
sebit Corbeanu, Derzej, Stoian, 
Schreiber și Cozonici de la Dina
mo. Brandcmburg, Ozum, Iorga și 
Szbcs de Ia Politehnica.

A arbitrat, cu unele inegalități, 
dar imparțial și în 
mitată a cursivității 
zității jocului, M. 
rești), ajutat cu
R. Farmuș.

favoarea neli- 
și spectaculo- 
Albuț (Bucu- 

atenție de

TRACTORULPartida RAPID —
BRAȘOV s-a încheiat zu victoria 
feroviarilor, la scorul de 3—1 (7, 
—10, 13, 13). Jocul a fost frumos, 
brașovenii opunînd rapidiștilor o 
vie rezistență. Ei au condus In 
majoritatea timpului, uneori chiar 
confortabil : 4—1 (setul întîi), 6—3, 
13—7 (setul doi), 6—3, 10—4, 13—10

(setul trei) și 11—6 (în ultimul set). 
De fiecare dată însă, cu excepția 
setului doi, ei au scăzut ritmul 
în final și, cu toate eforturile de
puse, au cedat. S-au remarcat: 
Grigorovici și Ardelea de la în
vingători, Ferariu (cel mai bun de 
pe teren), Bokor și Gh. Dumitru 
de la Tractorul. A arbitrat foarte 
bine I. Covaci secondat corect de 
A. Ionescu, ambii din București.

I. DUMITRESCU.
Fruntașa clasamentului, Steaua, 

a întîlnit Viitorul Bacău, a cărei 
evoluție anterioară ne îndreptă
țea să așteptăm un meci mai 
echilibrat. Din păcate, băcăuanii 
s-au „încălzit* cu greu, jucînd 
abia în ultimul set aproape de 
valoarea lor reală. Bucureștenii 
au acționat în genere precis și 
cu frumoase combinații în atac, 
care le-au atras meritate aplauze. 
Ei au învins cu 3—0 (3, 8, 10), 
din echipa lor evidențiindu-se în 
primul rînd Bartha și Cristiani. 
Bun — arbitrajul: 1. Armeanu și 
N. Ursulescu (București).

S. NORAN

CLASAMENTUL ÎNAINTEA 
MECIURILOR DE AZI : 1. 
49 (72:18), 2. Politehnica 46 
3. Dinamo 46 (69:24), 4. 
44 (62:27). 5. Viitorul 35 
6. Tractorul 33 (37:55).

Steaua 
(71:24), 
Rapid

(40:52),

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

al
Ia

orașului
talere și
sfîrșitul acestei

Brno“
skeet
săptămîni, 

se va dis- 
competiție de

de la Plsen

La 
sîmbătă și duminică, 
pută importanta 
talere și skeet dotată cu „Marele 
premiu al orașului Brno'. La 
concurs și-au anunțat participa
rea o serie de trăgători cunoscuti 
din Europa. Vor fi prezenți șl 
reprezentanții noștri: Enache,
Dumitrescu, Florescu, Popovicl 
(talere aruncate din șanț), Sen- 
covici, Albescu, Danciu, Diaconu 
(skeet).

PLSEN ÎS (prin telefon). In lo
calitate a avut loc un important 
concurs internațional de tir .Mare
le premiu DOSAF", la care au luat 
parte trăgători din zece țări. Cîteva 
rezultate : ARMA LIBERA CALI
BRU REDUS 60 F CULCAT ; No
wicki (Pol.) 598 p, Jdanov (U.R.S.S.) 
598 p,. Lapkin (U.R.S.S.) 598 p.... 5. 
Ferecatu 596 p, 10. Vasilescu 595 p. 
17. Sicorschi 593 p ; echipe :
1. U.R.S.S. 2385 p, 2. Romania 2372
p — nou record, 3. Polonia 2370 p ; 
PISTOL VITEZA : Gutowski
(U.R.S.S.) 590 p. Nakowski (Ceh.)
589 p, Tripfa 588... GiUȘCă 587 p, 
Petrescu 585 p, Maghiar 579 p, luga 
579 p; echipe : 1. România 2339 p,
2. Cehoslovacia 2326 p, 3. U.R.S.S. 
2310 p.

de a XVlII-a ediții a campiona
telor europene. In aceeași zi, la 
ora 15,30 (ora locală), se yor 
disputa primele partide din pre
liminarii, iar seara, de la 20,30, 
este programată cea de-a doua 
reuniune. De altfel, pînă în seara 
finalelor boxerii vor avea de 
făcut față unui adevărat mara
ton... pugilistic. Se vor disputa, 
zilnic, cîte două reuniuni. Un 
singur „răgaz* vor avea spor
tivii, antrenorii, ziariștii și spec
tatorii care vor urmări marea 
confruntare de la Palazzo dello 
Sport în ziua de 1 iunie, zi 
de odihnă înaintea asalturilor de
cisive din finalele competiției.

Dintre „directorii de luptă' 
care vor oficia la campionatele 
de la Roma, arbitrul Victor Po
pescu deține o performanță re
marcabilă. în 1961, cu prilejul 
„europenelor* de la Belgrad, Vic
tor Popescu a trecut cu succes 
examenul de arbitru A.I.B.A., 
apoi a fost solicitat la campio
natele continentale de la Moscova 
(1963), Berlin (1965), iar peste cî
teva zile va urca treptele ringu
lui șl la Palazzo dello Sport.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
CIUDAD DE MEXICO.

Pe vastul complex spor
tiv de la „Magdalena 
Mixhuca" au început lu
crările de construcție a 
velodromului care va 
găzdui anul viitor între
cerile cicliste din cadrul 
Jocurilor Olimpice de la 
Ciudad de- Mexico. Pista, 
care va fi construită din 
lemn, va măsura 333,33 
m. Tribunele vor putea 
adăposti peste 6 000 de 

spectatori. Se vor con
strui vestiare, săli de 
masaje, un cabinet me
dical, cabine cu dușuri, 
un atelier mecanic etc.

Tunis se 
între 8 și 
întrecerile 

sportive 
Mcditerane-

TUNIS. La 
vor desfășura 
17 septembrie 
competiției 
„Jocurile
ene“. Această competiție 
se află la cea de-a 5-a edi
ție. Pentru prima oară 
.Jocurile Mediteraneene" 
s-au disputat în 1951 la 
Alexandria (R.A.U.). A- 
poi întrecerile au avut 
loc la Barcelona (1955), 
Beirut (1959) și Neapole 
(1963).

ROMA. Campionatele 
internaționale de tenis 
ale Italiei, desfășurate 
la Roma, au luat sfîrșit.

în ultimele două finale 
s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : dublu 
bărbați : Fred Mc Mil
lan, Bob Hewitt (Repu
blica Sud-Africană) — 
Bill Bowrey, Owen Da
vidson (Australia) 6—3, 
2—6, 6—3, 9—7 ; dublu
mixt : Lesley Turner, 
Bill Bowrey (Australia) 
— Francoise Durr (Fran
ța), Fred Mc Millan (Re
publica Sud-Afri?ană) 
6—2, 7—5.

LIMA. în cadrul unui 
turneu internațional de 
volei feminin ce se des
fășoară la Lima, selec-

a între- 
de a—1

Pugilis-

la San Remo,

ționata U.R.S.S. 
?ut cu scorul 
echipa Japoniei.

SAN REMO.
tul italian Carmelo Bossi 
este noul campion euro
pean la zategoria semi- 
mijlocie. în meciul des
fășurat
Bossi l-a învins la puncte 
pe fostul deținător al 
centurii, francezul Jean 
Josselin.

VIENA. Turul ciclist 
al Austriei rezervat a- 
matorilor, se va desfă
șura între 3 și 10 iunie. 
Competiția măsoară 

1 483 km împărțiți în 8 
etape.
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