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• Pregătiri pentru o odihnă plăcută • Taberele 
îșs așteaptă oaspeții • Valea Prahovei și lito
ralul - două puncte turistice de mare atracție
• 110 000 elevi din regiunea Cluj vor lua parte

la drumeții I •w 7Y7 7

w

Miercuri
31 mai

Ieri, o dată cu ultimul clinchet de clopoțel, a început 
vacanța I Repaus binemeritat pentru școlarii din clasele 
I—IV, după o lungă perioadă de susținute și fructuoase 
eforturi. în ultimele zile de școală întrebarea cea mai 
frecventă printre elevi a fost : „Unde și cum ne vom pe
trece vacanța ?"

Grija și prețuirea pe care partidul și statul nostru le 
manifesă față de „schimbul de mîine" se reflectă și în 
crearea celor mai bune condiții de odihnă pentru tineretul 
studios. La munte și la mare, în bazele turistice și tabere, 
totul este pregătit pentru primirea elevilor merituoși din 
școlile patriei. Au fost îmbunătățite condițiile de cazare, au 
fost amenajate noi baze sportive și reamenajate cele exis
tente, astfel îneît elevii să beneficieze de o odihnă activă, 
în aerul curat al munților, pe malul însorit al mării.

S-au depus eforturi deosebite pentru punerea la punct 
a taberelor și a coloniilor de copii preșcolari, astfel ca 
pînă la 15 iunie, cînd sînt așteptați primii oaspeți, totul 
sâ fie în ordine. în planurile de pregătire a vacanței au 
mai fost prevăzute : procurarea materialelor și echipa
mentului necesare practicării diferitelor sporturi de către 
elevi, amenajarea a numeroase baze turistice interregio
nale, înființarea de cluburi culturale în care copiii să 
petreacă seri interesante, instructive.

Taberele regiunii. Ploiești vor primi, în afara elevilor 
din școlile de aici, peste 14 000 de școlari din toate col; 
țurile țării. Ei vor putea admira frumusețile Bucegilor și 
Văii Prahovei (Sinaia, Bușteni, Gîlma etc.), vor cunoaște 
nemijlocit diverse locuri de însemnătate istorică și cultu
rală, vor vizita Muzeul Doftcna, își vor îmbogăți cunoș
tințele în domeniul științelor naturii. De asemenea, la 
Dobrești va funcționa o tabără pentru elevii școlilor spor
tive, iar la Bușteni, Sinaia și Slănic vor fi găzduiți mii 
de copii preșcolari.

Litoralul va primi nenumărat! oaspeți în taberele de la 
Năvodari, Costinești, Schitu, Tulcea, Sulina

în cele 22 de tabere brașovene, situate
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Șase boxeri români in semifinalele CE

elc.
în locurile cele
in pag. a 2-a)

O dată cu ultimul sunet 
de gong care a răsunat 
marți seara la Palazzo dello 
sport, s-a încheiat prima 
fază a „trierii" celor 177 de 
pugiliști care au luat star
tul în cea de a XVII-a edi
ție a campionatelor euro
pene de box. Din totalul a- 
cestora au mai rămas în 
cursă doar 40, cîte patru de 
fiecare categorie, care ur
mează să-și dispute miercuri 
dreptul de calificare în ul
tima etapă a competiției.

Joi va fi zi de pauză, 
urmind ca vineri seară cei 
mai buni 20 „europeni" să 
urce treptele ringului pen
tru întilnirile finale.

In ceea ce ne privește,

marea satisfacție ca
40 de semilina-

avem 
între cei 
liști ai C. E. să se afle și 
o serie de pugiliști români : 
C-tin Ciucă (cat. muscă), 
Nicolae Giju (cat. cocoș),

In ceea ce privește nive
lul tehnic și spectacular al 
ultimelor reuniuni, trebuie 
să spun că el a marcat o 
impresionantă creștere va
lorică, deși „miza" fiecărui

nicuîui pugilist italian 
Scano, după ce cu două zile 
mai înainte îl întrecuse pa 
redutabilul boxer sovietio 
Richard Tamulis. Am asi»-

Dinamo București — 
Crișul Oradea 6-1 la polo

Dinamo București a înregis
trat cea de a treia victorie 
consecutivă în campionatul re
publican de polo întrecînd pe 
Crișul Oradea cu 6—1 (1—0, 
1—0, 3—1, 1—0). Diferența 
putea fi mult mai mare dacă 
învingătorii nu ar fi ratat mai 
multe ocazii favorabile. Au 
marcat: Kroner 3, Zahan 2, 
Mibâilescu de la Dinamo și 
Ilujinschi de la Crișul.

Aurel Zahan, într-o pozi
ție caracteristică, va șuta la 
poartă înscriind cel de-al 5-lea 
gol al dinamoviștilor. (Dina
mo — Crișul 6—1).

Pescarii sportivi la
Vineri 2 iunie, în 10 re

giuni ale țării (Argeș, Ba
cău, Banat, București, — in
clusiv lacurile Capitalei — 
Crișana, Dobrogea, Galați, 
Iași, Oltenia și Ploiești), în

SIMPOZION
Azi, la ora 10, în sala de 

la etajul VIII a Consiliului 
Qeneral al U.C.F.S., din 
strada Vasile Conta 16, au 
loc lucrările Simpozionului 
cu tema „Documentarea 
informarea științifică in 
jutorul educației fizice 
sportului”, organizat cu 
cazia plenarei Biroului 
Documentare și Informare 
de pe lingă Consiliul Inter
național de Educație Fizică 
și Sport (UNESCO).

Sint invitați să participe 
la lucrările acestui simpo
zion profesorii de 
fizică, tehnicieni, 
sportivi, activiști ai 
de cultură fizică și

educație 
medici 

mișcării 
sport.

NE VIZITEAZĂ ECHIPA
SCHWABEN AUGSBURG

In prima jumătate a lunii 
iunie va evolua în țară la noi 
echipa de fotbal Schwaben 
Augsburg. Fotbaliștii din R. F. 
a Germaniei vor juca la Con
stanța, miercuri 7 iunie și la 
Cîmpina, sîmbătă 10 iunie. Se 
duc tratative și pentru alte 
două partide.

„start“
sezonul de pescuit spor- 
în restul regiunilor, 

se va da la 16

cepe 
tiv. 
„startul' 
iunie.

Asociația Generală a Vînă- 
torilor și Pescarilor Sportivi 
s-a îngrijit din timp 
repopularea 
lacurilor cu 
de pești și a 
tru amatorii 
undița o bogată activitate 
competițională.

Nu ne rămine decît să le 
urăm iubitorilor pescuitului 
o... recoltă cît mai bogată !

în sferturile de finalăChivăr. Meciul s-a desfășurat 
pugilistului nostru.

O directă de stingă a vest-germanului Rudi Ilornik este evitată de campionul român Gh. 
ale C.E. și s-a încheiat cu victoria 

Tel ef o to :UPI — Agerpresde
iazurilor și 

diferite specii 
prevăzut pen- 
sportului cu

Ion Covaci (cat. mij. mică) 
Ion Hodoșan (cat. semimij- 
locie), Gheorghe Chivăr (cat. 
mijlocie) și 
semigrea).

Deci, de 
liștii noștri 
medaliile de bronz, dar spe
răm că nici unul dintre ei 
nu se va declara satisfăcut 
doar cu atît !...

Ion Monea (cat.

pe acum, pugi- 
și-au asigurat

meci în parte a fost 
mai importantă. Cu 
puține excepții, 
din sferturile de finală au 
fost extrem de echilibrate 
și de o bună calitate.

Marți, în ziua a doua a 
„sferturilor", în reuniunea 
de la prînz ION HODOȘAN 
a repurtat o nouă victorie 
de prestigiu în fața puter-

mereu 
foarte 

partidele

tat, fără exagerare, cu sufle
tul la gură la nouă minuta 
de luptă acerbă. De la pri
mul sunet de gong cei 
combatanți s-au angajat 
tr-o serie de schimburi 
pide și spectaculoase.
tot acest timp asistența a 
urmărit în... picioare des-

doi 
în
ră
iri

(Continuare in pag. a 4-a)
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plimbare plăcută prin parcul „23 August* o putefi [ace pe jos sau cu 
barca !

BONA FIDE

I I

Regulamentul internațional al concursurilor 
dc atletism, ca șî propriul nostru regulament, 
stipulează în legătură cu înregistrarea rezul
tatelor, că se aplică principiul „BONA 
FIDE", adică de... bună credință 1

Este fără discuție unul dintre aspectele 
morale cele mai importante ale atletismului, 
ale oricăreia dintre competițiile sale. Această 
bună credință trebuie, de aceea, să-i carac
terizeze pe toți părtașii unei reuniuni atle
tice, fie ei arbitri, antrenori sau sportivi. 
Și, în general, lucrurile așa se și petrec, 
de ani și ani.

Există însă unii oameni, chiar dintre cci 
puși să respecte litera regulamentului, care 
dovedesc că nu au „înțeles" ceea ce 
seamnă „bona fide”.

Un recent exemplu ni l-au oferit, în 
ceastă privință, organizatorii constănțeni 
întîlnirii Dobrogea—București din cadrul

m-

LA LICEUL NR. 4 DIN TIMIȘOARA ATLETISMUL SE BUCURĂ DE MULTĂ ATENȚIE
T1MIȘOARA. Liceul nr. 4 cu program de 

educație fizică. Un liceu cu tradiție în spor
tul românesc de performanță. Și pentru că 
ne interesează în mod deosebit atletismul, 
trebuie să spunem că de pe băncile liceului 
s-au ridicat ani de-a rîndul numeroși spor
tivi de valoare, care au reprezentat în nu
meroase întîlniri internaționale culorile ță- 
tii noastre. Cîteva exemple edificatoare: 
Ana Șerban, FloriCa Oțel, Ana Popa, Zol- 
tan Vamoș.

Cu tovarășii Ion Ocolișan-director și 
Constantin Lac/re-director adjunct am avut 
o discuție privind dezvoltarea atletismului 
in liceul timișorean.

— Care este „secretul" popularității at
letismului la Liceul nr. 4 ?

— O primă condiție pentru ca atletismul 
să fie iubit într-o școală — ne-a spus prof.

Pe teme actuale

Lache — este aceea ca elevii să-i înțeleagă 
menirea și frumusețea. La acest lucru tre
buie să contribuie profesorii. Io liceul nos
tru activează cadre didactice care desfășoară 
o muncă intensă, susținută, pentru depis-

tarea și pregătirea viitorilor atleți de per
formanță, profesori ce dovedesc o mare dra
goste pentru meseria aleasă. Cînd spun a- 
ceasta mă refer la profesorii Ion Wittman, 
Ion Deheleanu și Ion Delcov, în permanentă 
căutare de noi elemente talentate, mereu 
preocupați de a asigura elevilor o pregătire 
cît mai bună. Dacă profesorii sînt comozi și 
nu muncesc cu pasiune, atunci nici re
zultatele obținute de ațletii școlii respec
tive nu vor fi satisfăcătoare.

Discuție consemnată de
PAUL 1OVAN

(Continuare in pas. a 3-a)

a- 
ai

se
riei a Il-a a categoriei B a campionatului 
republican de atletism pe echipe. Această 
întîlnire a contat ca retur al meciului des
fășurat la Giurgiu, în urmă cu cîteva săp- 
tămîni. Poate că vă amintiți, la Giurgiu, s 
reprezentativa regiunii București a repurtat 
o neașteptată victorie asupra celei dobro-*  | 
gene, la o diferență de 8.510 p. Și pentru, 
că a venit vorba despre diferența de puncte, 
se cuvine să arătăm că în această seric < 
categoriei B clasamentele generale se întoo-, 
mese pe baza tabelei internaționale de pune-- 
taj. Cu alte cuvinte, unui atlet nu-i este su
ficient doar să se claseze pe primul loc, el 
trebuie să înregistreze și un rezultat cît mai 
bun care să-i aducă un număr mare de 
puncte după tabela internațională.

Evident, înfrîngerea echipei Dobrogci a 
provocat vii discuții printre specialiștii atle
tismului nostru, cunoscîndu-se faptul că e-

ROMEO VILARA

(Continuare in pag. a 2-a)
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IÂ SCORNICEȘTI, PRINTRE IUBITORII SPORTULUI SI Al ARTEI
Zi de duminică ; comuna Scornicești a îmbrăcat haina 

de sărbătoare. Fete șt flăcăi din 13 comune își dăduseră 
aici întîlnire. încă din zorii dimineții tineri și vîrstnici 
ieșiseră în centru în întîmpinarea solilor artei și ai spor
tului veniți din satele învecinate pentru a participa la 
manifestațiile ce urmau să aibă loc cîteva ore mai tîrziu 
pe terenurile de sport și pe scena căminului cultural, 
în cadrul mult îndrăgitei „duminici cultural-sportive-. 
Ploaia care a căzut în ajun si care amenința să reînceapă 
nu a intimidat pe amatorii de sport. Bind pe nna, au 
sosit din Slatina, Sîrbii Măgura, Corbu, Mogoșești, Bără- 
eti de Vede, Bărăști de Ceptura si din alte sate, sute de 
tineri cooperatori.

La ora 11, în fata căminului cultural, sportivi și artiști 
amatori din Scornicești și împrejurimi au defilat în fața 
sutelor de cooperatori localnici.

Serbarea a început cu întrecerea sportivilor, care 
au inundat terenurile. In jurul fiecărui teren — un drept- 
unghi cu laturi mici, formate din iubitorii voleiului, 
handbalului, fotbalului, luptei la curea, halterelor etc. In 
stradă, vreo 30 de biciclete împodobite sărbătorește aș
teptau startul. Motoclcliștii, care trebuiau să însoțească 
plutonul, pe parcursul celor 12 km, și-au luat locurile 
Indicate. Cicliștii aveau fiecare cîte 5—6 susținători (bine
înțeles. din familie) care le dădeau ultimele sfaturi...

Start ! Plutonul se depărtează cu repeziciune, urmat de 
o salvă de încurajări. Dispare la cotitură, dar specta
torii rămîn la locurile lor pentru a asista la întoarcere, 
pentru a cunoaște pe învingător. încep comentariile. Cine 
va cîștiga ? Minutele trec... La intrarea în sala căminului 
cultural se ivesc fete în zăvelci, ii și marame. Sînt artis
tele amatoare din Scornicești, care vor neapărat să-i vadă

pe flăcăi sosind din cursă. „Hai Petrică „Hai Cos- 
tele Plutonul vine fragmentat. Cooperatorul C. Tomescu 
se detașează si cîștigă. „Bravo, Costele

După puțin timp, strada este liberă. Se poate circula. 
Mulțimea care o blocase s-a retras la terenuri Ingroșînd 
laturile acestora. Cei pasionați după mai multe sporturi 
s-au deplasat continuu de la un Ioc de întrecere la altul. 
Tinerii cooperatori au asistat mai întîi Ia demonstrațiile 
susținute de sportivi și echipe din Slatina. Au venit în 
mijlocul lor luptătorii și boxerii de la „Aluminiul”, volei
baliștii de la Agro șl Avîntul, handballștii de la Avîntul 
Și Știința și alte echipe din comunele învecinate. Insu- 
șlndu-și' oarecum tehnica ridicării halterelor, eschivele și 
loviturile la box, particularitățile luptelor greco-romane, 
după vizionarea demonstrațiilor, tinerii cooperatori și-au 
încercat șl ei forțele. Haltera adusă aici a avut cea mai... 
grea zi din existența ei, prelata, întinsă pentru luptele 
greco-romane șl lupta la curea, a cunoscut numeroase 
tușuri. „Cine vrea să mai lupte la cat. 57 kg. ? Cine își 
măsoară forțele cu Ion Grâdinaru... cu Chimon Batistă ?’ 
— se auzea din cînd în cind vocea arbitrului.

Pe terenuri s-au aliniat echipe reprezentînd C.A.P., 
S.M.T. și școli. Pretutindeni Întreceri, urale, voie bună.

După cîteva ore, serbarea sportivă s-a sfîrșit. Amatorii 
de snort s-au îndreptat și ei spre sala de spectacole sau 
au urcat pe scenă, pentru partea a doua a programului 
zilei : concursurile artistice. Au răsunat cîntecele șl dan
surile — expresia bucuriei si belșugului, a reușitei acestei 
zile închinată sportului și artei.

AUREL BREBEANU

La sfîrșitul săptămînii trecute, 
• dată cu întrecerea echipelor din 
seria I. s-au încheiat și disputele 
din celelalte serii ale campionate
lor republicane de handbal. Iată 
rezultatele transmise de corespon
denții noștri:

MASCULIN, seria a II-a : Trac
torul Brașov — Timișul Lugoj
20— 15 (12—5). Victorie foarte pre
țioasă pentru gazde, care în acest 
fel au evitat retrogradarea; Me
talul Copșa Mică — Știința Lovrin 
22—11 (14—6) î Cauciucul Orașul 
Gh, Gheorghiu-Dej — Voința 
București 17—12 (10—6); Rapid 
București -— Textila Cisnădie
21— 23 (9—9) î Voința Sibiu — Teh- 
nometal Timișoara 18—16 (8—11); 
seria a II-a studențească: Știința 
Petroșeni — Pedagogie Bacău 
17—9 (11—2); Universitatea Cra
iova — Politehnica Brașov 19—24 
(8—8).; Medicina Tg. Mureș — 
Politehnica II Timișoara 17—18 
(10—8); I.C.F. — Universitatea 
Cluj 15—21 (6—10); Politehnica

începe vacanța elevilor
/Urmare din pag. 1)

moi pitorești, își vor petrece va
canța peste 14 000 de elevi. Pe 
lingă numeroasele tabere regio
nale clujene va ființa și o tabără 
centrală la Năsăud, în care se 
vor odihni elevi parlicipanți la 
concursurile de literatură. Tot în 
regiunea Cluj se vor organiza 
drumeții cu peste 110 000 de elevi 
(excursii regionale și alte nume
roase excursii interregionale de 
1-3 zile). Excursiile se fac în cele 
mai importante puncte ale regi

„BONA
(Urmare din pag. 1)

xistă o apreciabilă diferență în fa
voarea celor din Dobrogea în ceea 
ce privește condițiile de practicare 
a atletismului, numărul cadrelor 
calificate, numărul atleților etc.

înfrîngerea de la Giurgiu n-a 
fost primită, bineînțeles, cu bucu
rie și dorința revanșei, i-a sti
mulat în muncă pe atleți și pe 
antrenori, deciși să refacă la Con
stanța handicapul de 8.510 puncte. 
Jn timpul concursului de pe sta
dionul „1 Mai* * constănțenii au 
fost „sprijiniți*  și de unii dintre 
arbitri care, în unele cazuri, au 
încercat pur și simplu să măsluiască 
sau chiar au măsluit cîteva rezul
tate. în proba de 3.000 m obsta
cole, de pildă, cîștigătorul, Ion Ve- 
ficiu, a fost cronometrat eu rezul
tatul de 9:îi,â (echivalent cu 893 
Jt) pt cînd, în realitate, el obți
nuse un timp mai slab. Veliciu, 
la ora actuală, nu mai este — 
ceea ce se cheamă — un atlet în 
activitate, așa cum era cu cîțiva 
âni in urmă. Or, îiiti atunci, în 
plină formă, el nu alergase nici
odată 9:11,2 pe 3.000 m obstacole. 
Pînă la urmă, mistificarea a fost 
dezvăluită și timpul „corectat*  la 
0:41;2 Cgal tu 795 puncte 1

în regiunea Suceava există:
• 853 secții afiliate, in care sint cu

prinși 4 688 băieți și 1 126 fete, din
tre care 809 băieți și 243 fete au 
fost legitimați, în anul 1966.

• 75 de antrenori (4 categoria a 
n-a, 18 categoria a IlI-a și 53 cate
goria a IV-a), dintre care doar 44 
lucrează efectiv în cluburi și asocia
ții sportive.

• 2110 sportivi clasificați (un 
maestru al sportului, 37 categoria 
I, 301 categoria a II-a Și 1 771 cate
goria a IlI-a).

• In secțiile de box, lupte, hal
tere, atletism și gimnastică figure*- 
ză prea puțini sportivi, ale căror 
rezultate reprezintă o garanție cer
tă de progres. t , î"

• Despre activitatea secțiilor de 
gimnastică nu putem spune mai 
nimic, căci în regiune nu s-a putut 
Înjgheba, pînă acum, o echipă care 
■ă răspundă cel puțin nivelului de 
pretenții ale unei competiții cu ca
racter republican.

• La atletism, în scriptele con
siliului regional al UCFS figurea
ză 87 secții afiliate, dar numărul

Asemenea situații incorecte au 
mi» fost Constatate Si la alte probe

Rezultate,
București — Universitatea II Bucu
rești 15—15 (9—6).

FEMININ, seria a II-a: Voința 
Odorhei — Șc. sportivă Petroșeni 
16—9 (7—6); Spartac Constanta 
— Șc. sportivă Buzău 8-—7 (6—3) ; 
Textila Buhuși — C.S.M. Sibiu 
II—9 (4—7); Favorit Oradea — 
Constructorul Timișoara 6—7 ; 
seria a II-a studențească : Univer
sitatea Cluj — Politehnica Bucu
rești 17—10 (10—3); Pedagogic 
Tg. Mureș — Universitatea II 
București 3—4 (1—3); Științe Eco
nomice București — Pedagogic 
Bacău 8—11 (6—5); Universitatea 
II Timișoara — Politehnica Galați 
9—3 (5—2); I.C.F. — Politehnica 
Iași 9—4 (4—2).

CLASAMENTELE LA ZI
Masculin, seria I

1. Steaua Buc.
2. Din. Buc.
3. Polit. Tim.
4. Din. Bacău
5. Univ. Buc.

18 17 0
18 16 0
18 9 1
18 9 0
18 8 1

1 298:188 34
2 306:171 32
8 278:234 19
9 261:200 18
9 235:222 17

unii : Scărișoara, Valea Vinului, 
la casele memoriale etc. în cen
trele de raion iau ființă cluburi 
cultural-sportive cu activitate de 
4 ori pe săptămînă.

în toate celelalte regiuni se ma
nifestă un interes deosebit pentru 
o bună primire a elevilor la o- 
dihnă, pentru stabilirea unui pro
gram cît mai variat în tabere, la 
cluburile culturale, la bazele tu
ristice, program în care sportul 
va avea o pondere însemnată.

Așadar, dragi școlari, vă aș
teaptă o vacanță plăcută !

FIDE"
și în acest context apare ca ne
verosimil și rezultatul de 16,32 m 
obținut de George Luchian la 
greutate, cu 42 cm peste recordul 
său personal. S-ar putea ca în ca
zul acestuia să fi existat totuși... 
„bona fide*  și tocmai de aceea aș
teptăm un viitor prilej ca el să-si 
confirme performanța.

Cu tot „sprijinul*  acestor... bine
voitori arbitri (ne întrebăm dacă se 
mai pot numi astfel !) reprezenta
tiva Dobrogei a pierdut din nou 
la o diferență de 980 de puncte, 
scoțîndu-se și mai mult în evi
dență lipsurile serioase care se ma
nifestă de mai multă vreme în ac
tivitatea atletismului din această 
regiune. Dar cu buna credință cum 
rămîne ? Așteptăm un răspuns în 
această privință !

Situații asemănătoare s-au pe
trecu? și la întîlnirea de la Suceava, 
dintre reprezentativa acestei r?v 
giuni și cea a Maramureșului, unde, 
pur și simplu, au fost „măsluite*  
foile de concurs. Se pare că Cele 
petsccute la Suceava sînt, de fapt, 
o „replică*  a unor nereguli săvîr- 
șite Cu bună știință în tuful acestui 
meti la Baia Mare...

Ce părere are Federația de atle
tism despre aceste nereguli ? Este 
cazul să se deschidă o anchetă si 
vinovății Să fie sancționați cU 
maximum de severitate 1

clasamente
6. Din. Brașov 18 8 1 10 237:251 16
7. CSM Reșița 18 8 0 10 228:285 16
8. Rafin. Teleaj. 18 6 3 9 231:279 15
9. Polit. Galați 18 5 2 11 215:256 12

10. Agron. Iași 18 0 1 17 148:351 1
Feminin, seria I

1. Rapid Buc. 18 15 1 2 199:112 31
2. Univ. Tim. 18 13 1 4 178: 86 27
3. Univ. Buc. 18 10 2 6 133: 96 22
4. Rulmentul Br. 18 9 2 7 181:194 20
5. Lie. nr. 4 Tim. 18 8 1 9 142:145 17
6. Mureșul Tg. M. 18 8 1 9 128:141 17
7. Conf. Buc. 18 7 3 8 109:123 17
8. Progr, Buc. 18 7 2 9 156:170 16
9. Voința Sig. 18 3 2 13 139:221 8

Masculin, seria 1 n-a

1. Textila Cisn. 18 12 0 6 293:262 24
2. Met. C. Mică 18 11 0 7 242:200 22
3. Știința Lovrin 18 9 2X7 243:273 20
4. Rapid Buc. 18 8 3 7 205:196 19
5. Timișul Lugoj 18 9 0 9 265:283 18
6. Voința Buc. 18 8 2 8 234:222 18
7. Cauciucul Or. Gh.

Gheorghiu-Dej 18 7 3 8 232:202 17
8. Tract. Brașov 18 7 1 10 266:293 15
9. Tehn. Tim. 18 6 2 10 203:224 14

10. Voința Sibiu 18 6 1 11 252:280 13
Feminin, seria II-a

1. Constr. Tim. 18 12 3 3 140:101 27
2. Voința Odorhei 18 12 2 4 169:129 26
3. CSM Sibiu 18 11 2 5 128: 89 24
4. Șc. sp. nr. 2 Buc. 18 10 2 6 173:157 22
5. Text. Buhuși 18 10 1 7 142:133 21
6. Șc. sp. Buzău 18 9 1 8 106:106 19
7. Șc. sp. Petroș. 18 8 1 9 150:133 17
8. Spartac C-ța 18 6 2 10 105:141 14
9. Favorit Oradea 18 3 2 13 100:154 8

Masculin, seria a II-a studențească
1. Univ. Cluj 18 16 0 2 340:207 32
2. Pedag. Bacău 18 12 1 5 247:229 25
3. Știința Petr. 18 10 0 8 250:228 20
4. Polit. Buc. 18 9 2 7 261:238 20
5. Med. Tg. M. 18 8 1 9 220:245 17
6. Univ. Craiova 18 6 3 9 269:293 15
7. Polit. Brașov 18 6 2 10 289:230 14
8. Polit. II Tim. 18 6 1 11 259:286 13
9. Univ. II Buc. 18 6 1 11 248:279 13

10. I.C.F. Buc. 18 5 1 12 276:324 11
Feminin, seria a II-a studențească
1. Univ. Cluj 18 15 2 1 300:111 32
2. Polit. Galați 18 16 0 2 197: 80 32
3. I.C.F. 18 13 2 3 232: 96 28
4. Univ. II Tim. 18 12 2 4 166: 94 26
5. Polit. Buc. 18 6 1 11 106:167 13
6. Polit. iași 18 5 2 11 87:160 12
7. Pedag. Bacău 18 5 2 11 101:175 12
8. Univ. îl Buc. 18 4 1 13 78:198 9
9. I.S.E. Buc. 18 4 0 14 88:178 8

10. Pedag. Tg. M. 18 3 2 13 78:174 8

Clasamentele sînt alcătuite pe baza 
rezultatelor neomologate încă de 
F.R.H.

Tragerea autoturismelor Loto din 6 iunie a. c.
• Se atribuie autoturisme în 

NUMĂR NELIMITAT. Excursii in 
R.S.F. Iugoslavia cu vizitarea 
COASTEI DALMAȚIEI. Premii 
in bani de valoare variabilă. Pre
mii fixe in bani.

Tragerile autoturismelor LOTO 
au căpătat o binecunoscută apre
ciere prin cîștigurile pe care le 
acordă de fiecare dată participan- 
ților. Astfel, ultima tragere a au
toturismelor LOTO din 18 aprilie 
a. c. a distribuit 32 de autoturisme.

La 8 iunie 1967, LOTOPRONO- 
SPORT organizează o nouă tra
gere a autoturismelor la care se 
atribuie în număr NELIMITAT : 
autoturisme : „FIAT 1800”, „RE
NAULT 16“, „FIAT 850” și „TRA- 
BANT 601“.

— 40 de excurîsii prin tragere 
la sorți în Iugoslavia cu vizitarea 
COASTEI DALMAȚIEI pe timp 
de 17 zile pentru variantele cu 2 
numere ciștigătoare din 4 extrase.

— Premii iii bani de valoare 
variabilă pentru 3 numere cîștigă- 
toare din 4 extrase.

— Premii fixe în bani pentru 
variantele cu 2 nutnere câștigă
toare din 4 extrase.

Pentru atribuirea tuturor pre
miilor se efectuează 20 extrageri, 
in total 80 de numere.

Fiecare din cele 20 de extrageri

A apărut nr. 5

„Cupa Primăverii"
Timp frumos, tribune arhipline — 

iată decorul în care s-au disputat ul
timele probe ale concursului de că
lărie dotat cu „Cupa Primăverii*.  La 
start s-au prezentat sportivi și spor
tive de la cluburile bucureștene Di
namo, Steaua și Știința. Majoritatea 
cohcurențîlor au fost bine pregătiți și 
au evoluat Ia un nivel satisfăcător 
în ajunul primei etape a campiona
tului republican.

Prima probă de obstacole a fost 
rezervată juniorilor. în prima serie 
s-au întrecut tinerii începători. Două 
concurente, Irina Ciocmată (Steaua) 
și Dana Chirnoagă (Știința), an par
curs traseul fără greșeală, departaja
rea făcindu-se pe baza timpului rea
lizat : 47 sec. — Irina Ciocmată cu 
Lux, 52,4 sec. — Dana Chirnoagă cu 
Sulina. în cea de a doua serie, C. 
Berindei (Știința) cu Floricei, fără pe
nalizare, a cîștigat cu timpul de 53 
sec. Pe locurile următoare, tot fără 
penaiizări, s-au clasat : 2. Gh. Moi- 
seanu (Dinamo) cu Petrișor — 53,2 
sec., 3. M. Ștefănescu (Dihamo) cu 
Sevila — 55 sec., 4. M. Sabău (Steaua) 
cu Gerilă — 57,6 sec. Proba de cate
gorie mijlocie a revenit lui C. Vlad 
(Dinamo) cu Spirt 0 p, 1:18,8. în con
tinuare, clasamentul se prezintă ast
fel : 2. A. Donescu (Steaua) cu Graur 
0 p, 1:53,4, 3. E. Ionescu (Dinamo) cu 
Baiadera 4 p, 1:29,4.

In ultima probă a concursului, pe 
echipe, formația Steaua I (V. Bărbu- 
ceanu cu Saghia, M. Georgescu eu 
Gefu, Cornel ilin cu Gerilă) s-a cla
sat pe locul I cu 4 p, 4:02,2. Locul 
II a revenit echipei Dinamo (Oscar 
Reeer cu Hanibal, C. Vlad cu Spirt, 
Eugen Ionescu cu Baiadera) 12 p, 
4:19,1, iar locul III a fost ocupat de 
Steaua II (A. Donescu cu Graur, D. 
Veîea cu Păunaș, A. Costea cu Ze
fir) 15 p, 4:48,5.

„Cupa Primăverii» a revenit echi
pei steaua I.

V. POMPILIU

întrecerea aeromodelelor 
cu motor mecanic

Campionatul aeromodelelor cu mo
tor mecanic, care s-a desfășurat re
cent pe terenul sportiv din Parcul 
Copilului, a cuprins patru probe : vi
teză, curse, acrobație și macheta.

O performanță remarcabilă a obți
nut maestrul emerit al sportului Ște
fan Purice, care în proba de viteză 
a realizat 232 km/oră, nou și valoros 
record republican. Prin perfecționările 
aduse aparatului său el se apropie, 
de la o competiție la alta, de va
loarea recordului mondial. Vechiul 
record îi aparținea tot lui din anul 
1966 și era de 220 km/oră. Pe locu
rile următoare s-au clasat Ion Șer
ban cu 200 km/oră și Gh. Dan cu 
150 km/oră, ambii de la asociația 
sportivă „Grivița Roșie".

Proba de acrobație a revenit maes
trului sportului George Craioveanu 
(Aeronautica) cu 2 000 de puncte, 
urmat îndeaproape de veteranul Ari
ton Casian (Semănătoarea) cu 1868 
de puncte. Proba de curse a revenit 
echipajului format din pilotul Ion 
Șerban și mecanicul Mihai Liftor 
care au realizat în 7 minute un zbor 
circular de 100 ture pe 10 km. In 
sfîrșit, în ultima probă, cea de 
machete zburătoare, la care s-au pre
zentat mai multe modele, a cîștigat 
maestrul sportului Gh. Dan, care a 
prezentat tipul avionului de con
strucție românească I.A.R. 813. In
tr-un zbor de 10 minute, el a exe
cutat perfect toată gama de acrobație 
impusă de regulament.

VASILE SEBE
Maestru al sportului

este formată din cîte 4 numere 
din 90.

Se atribuie premii pe 6 cate
gorii.

Cu 40 lei puteți participa la 
toate cele 20 extrageri = 80 nu
mere.

Luni 5 iunie 1967 — este ultima 
zi pentru cumpărarea biletelor.

Marți 6 iunie 1967 — va avea 
loc tragerea.
• Tragerea concursului Prono- 

expres din 31 mai 1967 va avea 
loc la București în sala Clubului 
Ădesgo din Calea Șerban Vodă 
nr. 209 și va începe la ora 18,30.

TRAGEREA
AUTOTURISMELOR

FIAT 1I5OO 
RENAULT 16 
FIAT 850
TPABANrSOI
excursii în
R.S.F. IUGOSLAVIA 41

AUTO - 
TURISME 
ÎN NUMĂR 
NELIMITAT'

(Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosjaort) *

al revistei

SPORT Șl TEHNICĂ
cu un sumar variat, cuprinzînd 
numeroase materiale interesante, 
dintre care menționăm:
— In loc de benzină = electri

citate
— 40 de ani de la traversarea 

Atlanticului în zbor
— Escadrile în... subteran
— O necesitate a omului modern: 

Turismul
— Abecedar de drumeție: Lu

mină și căldură
— Raliul motoretelor Carpați
— Harta lumii cu prefixele sta

țiilor de radioamatori
— Receptor cu doi tranaistori
— Pentru constructorii de ma

chete: Automobilul Fiat Dino
— Moskvici 412 • Scuter tri- 

ciclu
— Pe orbită în jurul planetei
— Magazin 0 Cititorii ne scriu 

@ Noutăți tehnice
32 pagini bogat ilustrate
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LA LICEUL
ATLETISMUL SE

(Urmare din pag. 1)

— Pentru desfășurarea în 
bune condițiuni a activității este 
nevoie de o bază materială bine 
pusă la punct. Cum s-a îngrijit 
conducerea liceului de această 
problemă ?

— Baza materială pentru a- 
tletism a fost întotdeauna în 
atenția noastră. în curtea liceu
lui avem un sector special ame
najat pentru acest sport. Gropi 
pentru sărituri, pistă pentru 

viteziști, garduri, blocstarturi, etc. 
Dar, activitatea se mai desfășoară 
și la stadionul Tineretului, des
pre care vreau să spun cîteva 
cuvinte. Construcția acestuia a în
ceput cam prin anii 1952—1953. 
După cîțiva ani a trecut în cus
todia sfatului popular. După alți 
ani a fost luat de sfat și dat 
clubului sportiv Banatul. Au mai 
trecut cîțiva ani și acum ne-a 
fost predat nouă. In toți acești 
ani... de pasare de la unul la

altul, s 
îngrijit, 
toate ci 
timp cil 
rătos. I 
nificate 
nu pest 
discutat 
ni oasă 
levii at 
poată d 
fecte ac

— L 
depistar 
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spuneți 
tivă se 
fesorilo:

La a 
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de toți

— A 
munca 
de. Eh 
nul tre

Sportul sui
Ne de mult am făcut o vfzftă la Sui 

să ne documentăm asupra realizărilor ob 
formanță. în acest scop, am stat de vorl 
ai Consiliului regional al UCFS, antrenor 
fizică.

Pentru a ne da mai bine seama de si
sucevean, la atletism, gimnastică, box, lup 
a realiza o._ „fotografie*.

perform 
ne exiși 
nalizați 
rin Rob 
— în 19 
13,33 șl 
400 mg 
realizat
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1966, 4' 
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primeli
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►MUL PE BICICLETA
icord că 
i ciclo-

— tre- 
cție" cu 
e masă 

„Tine-

otivele : 
drume- 

iasă, re- 
oricui. 

nul este 
cît și 

î să cu- 
rompeti- 
i „peda- 

curat, 
frumoa- 
t cunos- 
tșului în

care locuiești. în sfîrșit, pentru că 
turismul pe bicicletă înseamnă 
soare, mișcare, bună dispoziție, în 
ultimă instanță chiar „tinerețe 
fără bătrînețe".

Așa stlnd lucrurile, miile de a- 
matori ai turismului pe bicicletă 
s-au declarat gata de a porni la 
drum. Verificarea anvelopelor, a 
farurilor, nu constituie o proble
mă I „Plinul” rucsacului sau al sa
coșei de plastic, nici atît ! Ce fa
cem însă cu organizarea, cu itine- 
rariul ? Cicloturiștii mai vechi, 
mai cu experiență, citind scrisorile 
primite pe adresa cercului nostru, 
n-au fost de acord cu organizarea 
și Minerariul gen „Lasă, că vedem 
noi 1“

Ei au susținut că pentru reușita

TIMISOARA
9

MULTA ATENȚIE
am ne- 

și cu 
între 

,rea a- 
m pla- 
răm că 
atît de 
o fru-

care e-
i să-și 
ni per-

iție în 
tlețîlor 
să ne

de cros. Sportivul Umberto Pa- 
cepa este selecționat în lotul re
publican de juniori, fiind un 
alergător bun pe 400 și 800 m. 
Felicia Negru (născută în 1952) 
aleargă 400 m sub 60 s, Maria 
Secoșan (născută în 1951) sare în 
lungime 5,35 m, Gherda Covaci 
(născută în 1952) sare în înăl
țime 1,45 m, Sera bina 
runcă s-uli-ța la peste 
Violeta Stratulat (n. 
leargă 800 m în ju-r
Și exemplele ar mai putea 
tinua, fiindcă acest 
bucură la noi de mare

Liceul nostru își va 
continuare contribuția
tarea și pregătirea viitorilor at- 
leți. Realizarea acestui obiectiv 
depinde de pasiunea și dragostea 

profesorilor ce se ocupă nemij

locit de instruire, de sprijinul 

pe care conducerea liceului are 

datoria să-l acorde in permanentă 

dezvoltării atletismului.

erspec*  
pro-

Moritz a- 
40 m, iar 
1952) a- 

de 2:20,0.
con-

sport se 
atenție, 
aduce în 

la depis-

unei drumeții pe bicicletă în grup 
este neapărată nevoie să se stabi
lească înainte de plecare trei lu
cruri : 1) 1TINERAR1UL (cu preci
zarea orei exacte a plecării, a dis
tanței, a timpului cit se va sta la 
punctul terminus al excursiei, în 
fine, a orei în jurul căreia — cu 
aproximație, se înțelege — se va 
ajunge din nou acasă) : 2) CON
DUCĂTORUL sau capul de coloa
nă (adică omul care cunoaște tra
seul, care va imprima grupului un 
tempo accesibil tuturor, care prin 
cunoștințele și autoritatea lui va 
da cicloturiștiior, mari și mici, în
crederea, siguranța, atît de nece
sare la un drum mai lung),- 3) ÎN- 
CHEIETORUL DE GRUP („mina 
dreaptă" a capului d'e coloană, sau 
„socotitorul" — cum i se mai spu
ne — el fiind acela care va tine 
evidența numerică a plutonului, 
cel care va veghea și răspunde de 
reintrarea în grup a oamenilor 
rămași în urmă).

Asta desigur, în mare. Pionierii 
și școlarii, spre exemplu, își or
ganizează acțiunile cicloturistice 
în cele mai mici amănunte ! I-am 
văzut drumetind voioși pe șosele, 
în admirația unanimă a trecători
lor. în capul coloanei; o motoci
cletă mare, cu ataș și sirenă 1 De 
o parte și de alta a șirului: res
ponsabilii de grupe 1 Printre ei și 
unii cu banderole „Crucea roșie"! 
Ici, colo, cîte un rucsac pe al că
rui buzunar se poate citi; „meca
nic" , „meteorolog", „responsabil cu 
insectarul", cu „mingea de volei" 
etc.

In duel cu Codreanu, Suciu va cîștiga, in cele din urmă, balonul. Colegul său de echipă, Petescu, urmărește — 
vădit interesat — faza. Fotografie din meciul Steaua—Rapid (0—0). Foto: V. Bageac

O etapă fără... fotbal!

-a dat 
î Oc>- 
eviden- 
bținute

Se înțelege, pentru cicloturiștii 
tirecuți de vîrsta școlară, nu sînt 
obligatorii toate aceste măsuri. To
tuși, o organizare trebuie să existe 
în drumeția colectivă pe bicicletă ! 
$i ea există, atunci cînd cicloturis
mul este făcut prin secțiile de tu
rism din cadrul asociațiilor spor
tive. Lucru pe care vă rugăm să-1 
rețineți, pentru reușita viitoarelor 
dv. excursii pe bicicletă, împreună 
cu familia, cu colegii.

VASILE TOFAN

...,.După un joc lipsit de valoare 
tehnică**  (Farul—C.S.M.S.); „Un 
carusel nesfirșit la mijlocul te
renului.. . ** ( Prog rosul—D i na mo
București); „...execuții tehnice 
greșite, pase fără adresă., șuturi 
imprecise spre poartă...**  (Poli
tehnica—U.T.A.); „Am asistat 
la o partidă de slabă calitate, 
plină de greșeli, faulturi și ob
strucții**  (Jiul — Universitatea 
Cluj); „Partida nu a pasionat de
cît parțial...**  (Steaua—Rapid) ! t 

lată, pe scurt, caracteristicile a 
cinci meciuri (din șapte!} dispu
tate duminică în categoria A, 
extrase din cronicile trimișilor și 
corespondenților noștri. Dar nici 
despre celelalte două, Steagul 
roșu—Dinamo Pitești și Petro
lul—Universitatea Craiova, nu se 
poate spune că au strălucit. Ce 
dovedesc toate acestea altceva 
deeit SĂRĂCIE de fotbal? Să ne 
uiai mire faptul că echipa națio
nală este înfrintă, cînd avem un 
campionat de o asemenea valoare?

Este un adevăr cunoscut de

toată lumea că atîta timp cit nu 
vom avea echipe de club puter
nice. nu vom avea nici o formație 
reprezentativă puternică. Numai 
că cei In măsură să transpună 
în viată noianul de hotărîri luate 
în acest sens n-au făcut-o cu 
toate angajamentele luate de ani 
și ani la rînd.

Văzînd comportarea din etapa 
de duminică a echipelor bucureș 
tene din categoria A, stai și le 
întrebi: Unde este *crema “ fotba
lului românesc? Pentru că dumi
nică, pe 
zecilor de 
fotbalului, au evoluat — 
excepții — jucătorii 
drept cei mai buni, cu 
de internaționali. Și ee 
monstrat ei? In nici un caz fot
bal, ci un fel de goană după 
minge, cu pase la intîmplare, cu 
stopuri greșite, eu Șuturi anemice 
și... ratări de Ia 3 m (gen FrS- 
țilă). In plus, o inadmisibilă lip
să de respect față de adversar, 
față de public și de conducătorii

,23 August", in fața 
mii de pasionați ai 

cu nuci 
socotiți 
„trese" 
au de-

jocului. Astfel. Raducanu l-a 
„placat" pe Creinieeanu (piuă 
cînd va fi iertat jucătorul ra- 
pidist pentru repetatele lui acte 
nesportive?); Negrea a „vizat" 
mereu picioarele lui Dumitri»; 
Neagu, Jamaisclii și Năsturescu 
l-au bruscat pe unul din arbitrii 
de tușă; Nunweilter VI, enervat, 
a trimis de cîteva ori mingea to 
tribune! Cită lipsă de bun simț 
la toți acești jucători ! Cei vinovați 
vor trebui să intre imediat ta a- 
tenția comisiei de disciplină a 
federației, să fie chemați la or
dine. Dar... fără aplicarea legii 
Beranger și, mai ales, fără îngă
duință. In același timp, colegiul 
central de antrenori (președinte: 
Angelo Nieulescu) trebuie să a- 
nalizeze cu spirit de răspundere, 
în lumina rezultatului de la 
Ziirich și a etapei de duminică, 
munca pe care o depun antrenorii, 
luînd măsurile ce se impun.

MIRCEA TUDORAN

Azi In Capitală: Dinamo 
București — Poiana Clmpina

Amatorii de fotbal din Capitală 
pot viziona astăzi după amiază, pe 
stadionul Dinamo, partida amicală 
dintre formațiile Dinamo Bucu
rești și Poiana Clmpina. Meciul va 
începe la ora 11.

CLASAMENTELE
ÎN CATEGORIA C
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determinat supărarea 
Dumitru Tronciu ? 
ne relata chiar dînsul: 
mărunte” !

investit

la pista 
prezent

trenori : Dumitru Tronciu și Vasile 
Andronic (cu o jumătate de normă). 
In urma unor neînțelegeri avute cu 
clubul, antrenorul Dumitru Tronciu 
s-a „supărat” și s-a transferat în 
învățămînt.

Dar ce a 
antrenorului

După cum 
...„probleme

— Ridicarea încadrării de antre
nor de la categoria a IV-a la a 
III-a.

Cum era și firesc, C.S.O. Sucea
va nu putea satisface această cerere, 
decît ținînd seama de rezultatele 
obținute în muncă de antrenorul 
Dumitru Tronciu sau în urma u- 
nui examen. Cum Dumitru Tron
ciu nu a îndeplinit nici una dintre 
aceste cerințe ale regulamentului 
de avansare a antrenorilor C.S.O. 
Suceava a refuzat modificarea în
cadrării acestuia, care ar fi fost ne
legală.

în fața acestei situații, Dumitru 
Tronciu s-a supărat și... a plecat !

Să ne mai mire atunci faptul că 
în orașul Suceava, deși există mii 
de elevi, nu a fost organizat în a- 
nul 1966 nici un concurs de selec
ție pentru recrutarea unor elemente 
de perspectivă ?

Cei doi antrenori Dumitru Tron
ciu și Vasile Andronic 
mereu că 
cru”, deși 
selecție și 
desfășura 
complexul 
sport.

Nu e mai puțin adevărat, totuși,

că Ia Suceava trebuie luate măsuri 
urgente pentru terminarea lucrări
lor de amenajare a pistei de atle
tism de la noul stadion, pentru con
struirea căruia s-au
1 400 000 lei ! !...

De doi ani se lucrează 
de atletism și nici pînă în
ea nu este terminată. De ce ? .

Care sînt cauzele care frînează 
dezvoltarea atletismului sucevean 7 
Iată doar cîteva, așa cum ne-au 
fost relatate de activiștii sportivi 
suceveni.

• Lipsa de pasiune a antrenori
lor care lucrează în secțiile de per
formanță.

• Slaba preocupare a profesorilor 
de educație fizică din școli, care 
își orientează activitatea numai 
spre jocurile sportive.

• Superficialitatea manifestată în 
organizarea competițiilor 
atit 
cele

cane, dovedesc că acolo unde există 
preocupare și rezultatele se văd.

Nu același lucru îl putem spune 
despre secția de lupte Constructo
rul I.S.C.M. Suceava unde funcțio
nează doar un singur antrenor — 
Eugen Finkelștein (cu o normă în
treagă atît pentru „greco-romane" 
cît și pentru „libere”.

La această secție antrenamentele, 
care au loc doar de trei ori pe săp- 
tămînă, sînt executate cu un vo
lum și o intensitate redusă.

Datorită neglijenței metodistului 
Consiliului regional al UCFS — 
Virgil Păun, munca de îndrumare 
și control este efectuată sporadic. 
Semnificativ este și faptul că în 
anul 1967, metodistul Virgil Păun a 
asistat doar la un singur antrena
ment în cadrul secției de lupte 
Constructorul—I.S.C.M. Suceava ! 
Era prea departe !...

SERIA EST SERIA VEST
1. Viet. Roman 23 15 2 6 45—24 32 1. Met. Hunedoara 23 15 3 5 53—18 33
2. Gloria Bîrlad 23 13 2 8 30—20 28 2. Chimia Făgăraș 23 14 2 7 45—36 30
3. Metalul Buzău 23 13 1 9 37—39 27 3. Minerul Anina 23 13 2 8 41—30 28
4. Ancora Galați 23 11 3 9 34—26 25 4. Electroputere
5. Foresta Fălt. 23 11 3 9 41—38 25 Craiova 23 12 3 8 45—31 27
6. Met. Rădăuți 23 11 2 10 36—41 24 5. Tractorul Bv. 23 11 4 8 46—30 26
7. Unirea Focșani 23 9 5 9 32—21 23 6. Mureșul Deva 23 10 5 8 38—31 25
8. Minobrad V. D. 23 10 2 11 21—29 22 7. Victoria Tg. Jiu 23 8 6 9 35—39 22
9. Textila Buhuși 23 10 1 12 30—35 21 8. Victoria Călan 23 9 4 10 22—29 22

10. Petr. Moinești 23 9 2 12 44—40 20 9. A.S.A. Sibiu 23 7 7 9 36—37 21
11. Gloria CFR Gl. 23 7 6 10 25—32 20 10. CFR Caransebeș 23 8 4 11 16—40 20
12. Rapid Mizil 23 8 3 12 23—25 19 11. Met. Tr. Sev. 23 7 6 10 29—57 20
13. FI. r. Tecuci 23 8 3 12 29—40 19 12. Prog. Strehaia 23 6 5 12 34—40 17
14. Locom. Iași 23 5 7 11 23—40 17 13. Aurul Zlatna 23 7 2 14 32—42 16

14. Autorapid Cv. 23 7 1 15 31—43 15
ETAPA VIITOARE : 

nești — Gloria Bârlad,
— Metalul Rădăuți, Foresta Fălticeni,
— FI. roșie Teeuci, Rapid Mizil — Lo
comotiva Iași, Unirea Focșani — Tex
tila Buh uși, Minobrad V. ~ 
Victoria Roman, Metalul 
Gloria C.F.R. Galați.

SERIA

Petrolul Moi- 
Ancora Galați C.F.R. Caran-

Craiova, Mu-

SUD

Dornei 
Buzău

4 35—14
6 33—12 31
4 35—14 29
7 34—26 28

33

în etapele pe școli 
pe oraș.

școlare, 
cit și în

★

etapa viitoare : 
sebeș — Electroputere 
reșul Deva — Progresul Strehaia, Vic
toria Tg. Jiu — Minerul Anina, Auto- 
rapld Craiova — Victoria Călan, Me
talul Tr. Severin — Tractorul Brașov, 
Aurul Zlatna — Chimia Făgăraș, 
A.S.A. Sibiu — Metalul Hunedoara.

se vaită 
nu au „condiții de lu- 
asemenea concursuri de 
antrenamente s-ar putea 
în bune conditiuni Ia 

sportiv de lingă sala de

NORDSERIA
1. Portul C-ța 23
2. Met. Tîrg. 23
3. I.M.U. Medgidia 22
4. Electrica C-ta. 23
5. Dunărea Giurg. 23 
“ Oltul Sf. Gh. 23

S.N. Oltenița 22 
FI. roșie Buc. 23 
Stuful Tulcea 23 
Prog. Corabia 23

11. Electr. Fieni 23
12. Rapid CF Buc. 23
13. Muscelul C-lung 23
14. CFR Roșiori 23

ETAPA VIITOARE: ________ _____
giu — FI. roșie București, S.N. Olte
nița — Progresul Corabia, Muscelul 
Cîmpulung — Electrica Constanța, 
C.F.R. Roșiori — I.M.U. Medgidia, 
Portul Constanța — Metalul Tîrgo- 
viște, Stuful Tulcea — Electrica Fieni, 
Rapid C.F. București — Oltul Sf. 
Gheorghe.

6.
7.1.
9.

10.

Dunărea Giur-

1. Olimpia Oradea
2. Med. Cluj
3. Recolta Cărei
4.
5.
6.
7.
3.
9.

10.

11.

14
13
10
11
10

5
6
5
2
3
3

9
10
10

4
2
1

4
4
8 

10 
10 
10 
10 
11 
12

T7
& 2
7 6
7 6
6 4

34— 37 24
35— 30 23
37—34 23
26—26 22”
35—38 22
28— 29 21

29— 41 2tl
30— 30 20»
29—39 201
24—34 20 s

9
12
10
10
13 20—47 11

Chim. Tîrnăveni 
Minerul Bihor 
Min. B. Sprie 
Sătmăreana 
Faianța Slg. 
Met C. Mică 
Steaua roșie 
Salonta 
Arieșul Turda

12. Metalul Aluri
13. Soda O. Mureș
14. Voința Reghin _ ________ ______ ,

ETAPA VIITOARE : Soda Ocna Mu-j 
reș — Mineral Bihor, Chimica Tirnă-'j 
veni — Recolta Cărei, Minerul Baia-' 
Sprie — Metalul Copșa Mică, Volnțaj 
Reghin — Arieșul Turda, Metalulj 
Aiud — Faianța Sighișoara, Sătt 
reana — Olimpia Oradea, Steauș,. 
șie Salonta — Medicina Cluj.

Situația in sportul de perfor
manță sucevean este încă nesatis
făcătoare. Ce-au făcut pentru îm
bunătățirea situației activiștii Con
siliului regional al UCFS ? Bi
rourile de secții, antrenorii 2 Care 
a fost aportul profesorilor de educa
ție fizică 2

Situația existentă trebuie anali
zată cu toată seriozitatea de către 
Consiliul regional al UCFS și 
luate măsurile ce se impun pentru 
ca sportul sucevean să poată ieși 
din anonimat. Posibilități există. 
Așteptăm revirimentul...

este priDezinteresul cu care
munca de îndrumare și control 

de către metodiștii Consiliului re
gional al UCFS.

vită

• Secția de lupte Tractorul Ră
dăuți — antrenori Virgil Gherasim 
(greco-romane) și Petru Storos (li
bere) are o frumoasă activitate. 
Aci există un interes deosebit pen
tru recrutarea și pregătirea unor 
echipe de copii, juniori și seniori. 
Ridicarea unor sportivi ca Mircea 
Covătaru și Gheorghe Calciu și 
promovarea lor în loturile republi- C. GHEORGHE

De Ia I. E. B. S.
• Pentru cuplatul de fotbal RA

PID — POLITEHNICA șl STEAUA 
—PETROLUL de duminică de pe 
stadiohul „23 August”, biletele se 
găsesc de vlnzare la agențiile obiș
nuite.
• ȘTRANDUL TINERETULUI ESTE 

PUS LA DISPOZIȚIA PUBLICULUI 
ÎN FIECARE DUMINICA.
• bazine cu apă..............  ‘
pentru jocuri cu 
tiv • materiale 
tracție • bufet 
dru deosebit de

încălzită • terenuri 
mingea • tir spor- 

<Je plajă și de di«- 
bine asortat • car 
plăcut.

copfflL
IM

TINERETULUI. In-Î

• Cursuri de înot pentru
de la 5 la 14 ani se organizează 
ȘTRANDUL ----------------------
scrieri pentru seria 0—24 iunie 
primesc zilnic la ștrand, intre or 
10—13 și 16—19.

• In incinta ștrandWlnl Tin 
lui funcționează un CENTRU 
TENIS pentru adulțt Șt CURS 
DE TENIS PENTRU COPII ȘI 
RET între 7 și 17 ani» înscrieri 
ștrand.



Sase boxeri români
(Urmare din pag. 1) 'kt1

fășurarea acestei partide electrizan
te. Scano a căutat cu insistență 
Să-și plaseze lovitura decisivă. 
Hodoșan, foarte mobil, a evitat 
însă cu iscusință puternicele lo
vituri ale adversarului său con- 
trîndu-1 în repetate rînduri cu 
upercuturi de stînga la plex, 
procedeu tehnic care i-a fa
cilitat succesul și în întîl- 
nirea precedentă, cu Tamulis. 
In repriza a HI-a, Scano a pornit 
decis la atac, jucînd ultima carte 
și angajîndu-se intr-o luptă foar
te dîrzâ. în aceste minute el a 
atacat cu capul înainte dar arbi
trul scoțian Crozier s-a mulțumit 
doar să-1 facă „atent". Judecăto
rii de la mese au apreciat situa
ția reală din ring și i-au acordat 
pugilistului nostru o meritată vic
torie la puncte.

în celelalte partide au fost în- 
registrate rezultatele: muscă: 
Gorbatov (U.R.S.S.) b.p. Panaiotov 
(Bulg.). Skrzypcazk (Pol.) b.p. Mc 
Carthy (Irl.); pană: de Souza 
(Fr.) b.p. Pritchard (T- Gal.), Pe 
tek (Pol.) b.p. Kovacs (Ceh.); 
semiușoară: Dunkel (R.D.G.) b.p. 
Matsen (Dan.), Vujin (Iug.) b- ko I 
Paulsen (Norv.); semimijlocie : 
Nemecek (Ceh.) b.p. Sandal (Turc.).

în ultima reuniune din cadrul 
sferturilor de finală C-TIN CIUCA 
l-a întîlnit în limitele categoriei 
muscă, pe Cibinskj (R.D.G.). Din 
primele secunde Ciucă a pornit la 
atac cu multă hotărîre. în urma 
unui schimb de lovituri, reprezen
tantul nostru a plasat un puternic 
croșeu de stînga și Cibinski a căzut 
la podea. Acesta a fost numărat

FOTBAL
BOTEV PLOVDIV — VIRTUALA 

CAMPIOANA

în etapa a 28-a din campionatul 
Bulgariei s-au întîlnit fruntașele cla
samentului. Slavia Sofia și Botev 
Plovdiv. Meciul s-a încheiat cu re
zultatul de 1—1. astfel că echipa 
Botev a rămas în fruntea clasamen
tului CU 37 p. avînd toate șansele sa 
cucerească titlul. Ea este urmată de 
Slavia cu 34 p, Levskl 33 p. Spartak 
Sofia si T.S.K.A. Cerveno zname cu 
cîte 31 p. Alte rezultate mai impor
tante : Lokomotiv Plovdiv — T.S.K.A. 
2—1, Spartak Sofia — Cerno More 
Varna 1—0, Dunav RuSse — Lokomo
tiv Sofia 4—1.

IN CAMPIONATUL U.R.S.S....
...conduce după 11 etape Dinamo 

Kiev cu 16 P. urmată de Dinamo Mos
cova (un joc mal puțin) șl Dinamo 
Tbilisi cu cîte 15 p. Rezultate mal 
Importante din etapa a 11-a : Dinamo 
Moscova — T-S.K-A. Moscova 2—0, 
Zenit Leningrad — Torpedo Mosco
va 2—1, Dinamo Minsk — Lokomotiv 
Moscova 1—0, Spartak Moscova — A- 
rlpile Sovietelor Kuibîșev 1—0, Dlna
mo Tbilisi — Cernomoreț Odesa l—0, 
Torpedo Kutaisi — Dinamo Kiev
1-1.

GORNIK ZABRZE CONDUCE...
...în campionatul Poloniei, după 

22 de etape, avînd șanse să cucereas
că din nou titlul de campioană. Li
derul totalizează 32 p și este urmat 
de Zaglebie gosnowiec cu 29 p Șl 
Rueh Ho-juv CU 27 D.

• Domingo Balmanya, selecțione
rul șl antrenorul reprezentativei Spa
niei, a comunicat echipa care va în- 
tîlni astăzi la Bilbao selecționata Tur-

Ședința Consiliului
9 »

Federației internaționale
7 >

de volei
Turneul feminin de calificare 
pentru J. O. va avea loc, 

probabil, în Iugoslavia

in semifinalele C.E.
dar s-a ridicat, făcînd eforturi sâ 
refacă terenul pierdut. Incercînd
să-1 lovească pe Ciucă la plex, a- 
cesta l-a contrat cu o nouă lovi
tură cu stînga și boxerul german 
a fost din nou la podea. S-a ridicat 
din nou, dar cu dificultate, astfel 
că arbitrul italian Aniello l-a con
dus la colț, oprind lupta. Partida 
a durat doar un minut și 20 de se- 
cunde.

C-tin Stanef a avut d-e susținut 
un meci dificil în compania bulga
rului Mihailov, mai ales că el s-a 
prezentat în ring cu o contuzie la 
mina dreaptă (de la partida cu 
Graham). Din acest motiv a boxat 
foarte prudent, folosindu-se numai 
de mina stingă; Evident, victoria 
a revenit pugilistului bulgar.

In ultimul meci al serii ION CO
VACI l-a învins pe iugoslavul To- 
doreviei, calificîndu-se și el pentru 
semifinale.

Alte cîteva rezultate : muscă : 
Yadigara (Turc.) b.p. Junghans 
(Ung.) ; pană : Tatar (Turc.) b.p. 
Ruzicka (R.F.G.); semiușoară: Gula 
(Ung.) b.p. Sevinli (Turc.), Grud- 
zien (Pol.) b.p. Petriglia (Ita.) ; 
semimijlocie : Gali (Ung.) b.p. He- 
besein (Elv.), Wolke (R.D.G.) b.p. 
Hansen (Dan.).

Miercuri, de la ora 20,30. este 
programată reuniunea; semifinalelor 
în cuprinsul căreia figurează nu 
mai puțin de 20 de meciuri. Repre
zentanții noștri vor întîlni urmă
torii adversari : cat. muscă : Ciu- 
că-Yadigara (Turcia), cat. cocoș : 
Gîju-Pieracci (Italia), cat. semimij
locie : Hodoșan-Nemecek (Ceho
slovacia), cat. mijlocie mică : Co- 
vaci-Agheev (U.R.S.S.), cat. mijlo
cie : Chivăr-Kiseliov (U.R.S.S.), cat. 
semigrea: Monea-Pozniak (U.R.S.S.).

PE GLOB
ciei, în cadrul campionatului euro
pean : Iribar, Sanchis, Gallego, Rieja, 
Pirri, Giaria, Ufarte, Adelardo, Gro
sso. Jose Maria, Gento.
• La Lima, echipa locală . Alianza 

a învins cu 2—1 pe Sheffield United.

• Recent, două selecționate ale 
R.D. Germane au întîlnit formația 
braziliană Flamengo. Selecționata o- 
limpică a R.D.G. a cîștigăt partida cu 
1—0, iar reprezentativa țării a în
vins cu 4—2.

Șahiști români 
în competiții 
internaționale

După 6 runde, în turneul in
ternațional feminin de șah de la 
Kiev, în fruntea clasamentului 
continuă să se afle Alexandra Ni- 
colau (România) cu un total de 
5 puncte. Alexandra Nicolau a 
cîștigăt partida întreruptă cu 
Andreeva. In clasament urmează: 
Gaprindașvili (U.R.S.S.) 4 p — și 
o partidă mal puțin — Bilek (Un
garia) 4 p, Novara (RDG), Alek- 
sandria (U.R.S.S.) și Andreeva 
(U.R.S.S.) 3*/ 2 p.

ir
In turneul internațional de mari 

maeștri de la Moscova s-a desfășu
rat aseară runda a VH-a.

Florin Gheorghiu, cu albele, l-a 
intîinit pe șaliislul sovietic Gipslis. 
Partida s-a întrerupt. Negrul are 
un pion in plus, albul păstrind, 
insă, inițiativa.

Keres l-a învins Pe Pachman iar 
Spasski pc Bilek. Partidele Filip — 
Petrosian și Gligorici — Gheller au 
fost remize. Celelalte intilniri ale

LA LUPTE LIBERE: R.S.S. Ucraineană-
Selecționata regiunii Banat 5+-2;^

TIMISOARA. 30 (prin telefon, 
de Ia trimisul nostru). — în tri
bunele elegantei baze sportive a 
clubului C.F R. din localitate au 
luat loc peste 1 500 de spectatori, 
pentru a urmări intîlnirea de 
lupte libere dintre reprezentativa 
R.S.S. Ucrainene și Selecționata 
regiunii Banat. Demonstrînd 0 
mai bună pregătire tehnică și fi
zică, luptătorii sovietici au cîș- 
tigat detașat cu scorul de 5‘/2— 
2'/2. Sportivii selecționatei s-au 
arătat deficitari mai cu seamă în

Instantaneu de la marele turneu de șah de la Moscova: 
(dreapta) începe partida din runda întîi cu Efim 
roman o va cîștiga după 33 de mutări.

Florin G hear ghiu 
Gheller, pe care șahistal

Foto: TASS

rundei s-au întrerupt în poziție a- 
proximativ egale.

In clasament conduce acum Boris 
Spasski care totalizează p.

Astăzi, Fiorin Gheorghiu îl inlîl- 
nește cu negrele pe Boboțov.

ceea ce privește finalizarea unor 
procedee de atac. De asemenea, 
și cu această ocazie s-a făcut 
simtit nivelul mai slab de pre
gătire a luptătorilor noștri de Ia 
categoriile superioare.

în cadrul categoriei 52 kg., N. 
Dumitru și-a luat o frumoasă re
vanșă în fața lui N. Rusnak, pe 
care l-a întrecut la puncte. La 
cat. 57 kg, Gh. Tăpălagă l-a de
pășit, de asemenea, la puncte, 
pe V. Ciumakov, la capătul unei 
întreceri în care luptătorul român 
a avut în permanență inițiativa. 
La cat. 63 kg., V. Tatarkin l-a în
vins la puncte pe Geantă. Oaspe
tele este un luptător cu un bo
gat bagaj de cunoștințe tehnice 

.și cu un simt tactic dezvoltat. 
|ta cat. 70 kg. Petre Poalelungi. 
nu a. reușit, nici de această dată, 
să treacă de dîrzul J. Gtișev, cu 
care a terminat la egalitate. De 
notat că Poalelungi a risipit foarte 
multă energie, dar fără folos. La 
cat. 78 kg S. Pinski l-a învins la 
puncte pe lorga. Reprezentantul 
nostru a avut o comportare slabă, 
nejustificînd introducerea sa în 
formație. La cat. 87 kg, valorosul 
sportiv B. Gurevici l-a învins la 
puncte, fără dificultate, pe Fr. 
Boia. Menționăm că luptătorul 
nostru și-a apărat șansele cu prea 
puțină hotărîre, a arătat multă 
pasivitate, fapt pentru care a și 
primit, în repriza a III-a, un a- 
vertisment. La cat. 97 kg, V. Gu- 
lutkin l-a întrecut Ia puncte pe ! 
Marton — la o diferență de nu- I 
mai 1 punct — și în urma unei 
dispute vii, spectaculoase. Tînărul 
Marton a luptat curajos, a avut 
uneori inițiativa, dovedindu-se un 
element de perspectivă. In fine, 
la cat.+97 kg, V. Saunin a cîș- 
tigat la puncte în fața lui Pavel, 
într-un meci fără istoric.

GH. C1ORANU

Iată-l pe Dave McKay, căpitanul echipei Tottenham, pur tind „Cupa 
Angliei**.

Foto: UPI

Italianul Casciano 
și echipa Suediei —
campioni ai Europei 

la talere
BRNO, 30 (prin telefon). între

cerile pentru desemnarea campio
nilor Europei la talere au luat 
sfîrșit cu victoria italianului Cas- 
ciano la individual și a formației 
Suediei, la echipe. CLASAMENT- 
DUPA 200 DE TALERE: indivi
dual : 1. Casciano (Italia) 200 t- — 
campion european, 2. Carega (Fran
ța) 197 t-, 3. Andrașkin (U.R.S.S.) 
19S t., 4. Gehmann (R. F. a Germa
niei) 196 t„ 5. Karlsson (Suedia) 
195 t... Popovici (România) 192 t.... 
Florescu (România) 192 t... Enaclie 
(România) .189 t..- Dumitrescu (Ro
mânia) 188 t. Echipe : 1. Suedia
773 t. (cifra este superioară cu 5 
puncte celei cu care s-a cîștigăt 
campionatul mondial de la Wies
baden — 1966), 2. Franța 769 t., 
3. Italia 767 t., 4. R. F. a Germa
niei 764 t., 5. ROMANIA 761 t., 
6. Belgia 752 t., 7. U.R.S.S. 750 t-, 
8. Austria 743 t., 9. Spania 741 t„ 
10. Liban 740 t„ 11. Bulgaria 739 t-, 
12. Polonia 738 t., 13. R. D. Ger
mană 725 t-, 14. Cehoslovacia 
722 t.

în proba feminină individuală, 
primul loc a revenit trăgătoarei 
Grafin Soden (R. F. a Germaniei), 
cu 190 t. urmată de Verighinâ 
(U.R.S S.) 183 t. Și Gherasirr-a
(U.R.S.S.) 182 t.

TURNEUL DE TENIS

DE LA ROLAND GARROS
în campi matele internaționale de 

tenis ale Franței, perechea Ion Ti
riac (România) — Ann Jones (An
glia) a trecut primele două tururi 
ale probei de dublu mixt, întrecînd 
pe soții Gongora (Mexic) cu 6—1, 
6—2 și pe Molina (Columbia) — San- 
dulf (Suedia) cu 6—2, 6—1. Peretheâ 
Năstase (România) — Salfati (Fran
ța) a fost eliminată de cuplul soților 
Cotrill (Australia) în trei seturi : 
6—2. 5—7, 7—5.

PARIS 30 (Agerpres). Consiliul Fe
derației internaționale de volei s-a | 
întrunit recent ia Paris pentru a stu
dia rezultatele ultimului Campionat 
mondial feminin, desfășurat la To
kio, și pentru a stabili lista echipe
lor calificate la Jocurile Olimpice din 
Mexic. Deși a omologat rezultatele 
Campionatului mondial, Consiliul Fe
derației internaționale de volei și-a 
exprimat regretul că unele restricții, 
în ce privește obținerea vizelor și 
protocolul de prezentare a echipelor, 
au creat perturbări în organizarea a- 
cestui campionat.

în prezent sînt calificate pentru 
turneul olimpic următoarele 6 echipe: 
Japonia, deținătoarea titlului, URSS, 
S.U.A., Peru, Coreea de Sud și Me
xicul, ca țară organizatoare. Federa
ția internațională a hotârît să mă
rească numărul echipelor participante 
la 8. astfel că pentru desemnarea ce
lorlalte două formații se va organiza 
un turneu de calificare (pînă la sfîr- 
șitul lunii septembrie a.c.), ia care 
vor putea lua parte toate țările mem
bre ale Federației internaționale, iu- I 
goslavia s-a oferit să organizeze a- I 
cest turneu.

ȘTIRI*  REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE * ȘTIRI*  REZULTATE*  ȘTIRI*  REZULTATE
CIUDAD DE MEXICO. — 

Echipa de tenis a S.U-A. 
conduce cu 3—1 în întîlnirea 
cu selecționata Mexicului, 
din cadrul „Cupei Davis" 
(zona americană). în cel 
de-al patrulea joc al întîl- 
nirii, Artur Ashe l-a învins 
cu 8—6, 6—3, 6—2 pe Rafael 
Osuna, asigurind astfel 
victoria echipei S.U.A.

LONDRA. — In ziua a 
doua a Turului ciclist al An
gliei s-au disputat două etape 
una contracronometru pe 
echipe (50 km) cîștigatâ de 
formația U.R.S.S. cu lh 

03:58,0, și alta cu plecarea 
în bloc (70 km), care a re
venit englezului Len West 
cu timpul de lh 51:12,0. In 
clasamentul general indivi
dual conduce West, urmat 
la 1:27,0 de Forma (Polonia) 
și la 2:01,0 de Michel Guyot 
(Franța). în clasamentul ge
neral pe echipe, pe primul 
loc se află echipa Angliei, 
urmată la 9 sec. de selecțio
nata Poloniei.

BERLIN. — Cu prilejul 
unui concurs internațional 
de atletism desfășurat la 
Leipzig cunoscutul sprinter 

cubanez Enrique Figuerola 
a cîștigăt proba de 100 m cu 
timpul de 10,4. Cursă de 
100 m feminin a revenit 
compatrioatei sale Migueli- 
na Cobian cu 11,8.

PARIS. — Ediția din acest 
an a campionatului francez 
masculin de baschet a reve
nit echipei L’Alsace de 
Bagnolet care, în ultimul 
joc al turneului final, a în
vins cu scorul de 75—59 
(39—34) formația Villeur- 
banne. Cele două echipe au 
acumulat același număr de 
puncte (14), dar L'Alsace de 

Bagnolet a beneficiat de un 
coșaveraj superior.

MONTEVIDEO. — în ziua 
a treia a campionatelor mon
diale de baschet masculin 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Mexic-Italia 78— 
60 (33—27) ; Brazilia-Polonia 
83—67 (41—32).

MONTREAL. — Cursa ci- 
clistă de șase zile disputată 
pe velodromul din Mon
treal (Canada) a fost ciști- 
gață de perechea belgiană 
Severyns-Sercu. care a tota
lizat 804 puncte- Locul doi 
a fost ocupat de perechea 

Eugen-Lykke (Danemarca) 
cu 491 puncte. Sportivul 
belgian Sercu a întrecut re
cordul cursei, cîștigînd 62 
de victorii la sprint. Ve
chiul record (58 de sprinturi 
ciștigate) aparținea ciclistu
lui elvețian Pfenninger.

MONTREAL. - în cadrul 
unui concurs internațional 
de tenis de masă, desfășu
rat la Ottawa, cehoslovacul 
Stannek l-a întrecut în fi
nala probei de simplu eu 
21—6, 15-21, 28—26, 12—21 
21—18 pe jucătorul engle: 
Neale.
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