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Campionii de motocros pe anul 1987

I ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
i _______________________________________________________________

în urma omologării rezultatelor campionatului republican de 
motocros pe anul 1967 au fost stabilite următoarele clasamente 
generale finale : clasa 250 cmc : 1. PETRE PAXINO (Steaua) 
80 P ~~ CAMPION REPUBLICAN, 2. Cristian Dovids (Metalul) 
26 p, 3. Otto Ștefani (St. r. Brașov) 17 p, 4. Mihai Dănescu 
(Steaua) 15 p, 3. Cicerone Coman (Poiana) 9 p, 6. Constantin 
Goran (Steaua) 5 p, 7. Traian Moașa (St. r. Brașov) 2 p, 8. Ște
fan Chltu (Steaua) 2 p, 9. Alexandru Șuier (Steaua) 1 p, io. 
Nieolae Dumltrache (Metalul) 0 p ; clasa 500 cmc : 1 ERVIN 
SEILER (Metalul) 28 p — CAMPION REPUBLICAN. 2. Ovidiu 
Pulu (St. r. Brașov) 28 p, 3. Eugen Kerestes (Steaua) 20 p, 
4. Alexandru Ionescu Crtstea (Steaua) 11 p, 5. Florian ștefan 
(Loc. Pi.) 10 p, 6. Ion Sasz (St. r. Brașov) 4 p, 7. Aurel loneseu 
(Steaua) 3 p, 8. Ion Bobtlneanu (St. r. Brașov) 1 p ; clasa 300 
cmc : 1. EDUARD HUSZAR (Steaua) 28 p — CAMPION REPU
BLICAN, 2. Franciac Szlnte (St. r. Brașov) 26 p, 3. Petre Lucacl 
(St. r. Brașov) 20 p, 4. Aurel Crlcan (Poiana) 10 p. 5. Alexandru 
Paliev (Poiana) 8 p, 6. Ștefan Vluleț (Loc. PI.) 6 p. 7. Teodor 
Bălănoiu (Poiana) 4 p, 8. Gheorghe Bogdan (Voința sibiu) < p, 
9. Dumitru Șupeală (Poiana) 2 p.

A fost alcătuit lotul 
reprezentativ pentru meciul 

de fotbal cu Italia
Citiți amănunte în pag. a III-a

Joi și sîmhătă, Dinamo Bucureșli- 
Gwardia Varșovia la baschet

Joi și sîmbătâ, echipele masculine de baschet Di
namo București și Gwardia Varșovia vor susține o du
bla întîlnire amicală. Ținînd seama de faptul că Gwar
dia este una din formațiile fruntașe ale baschetului 
polonez (a cărui valoare internațională a fost din nou 
confirmată cu prilejul recentului campionat mondial, la 
care reprezentativa Poloniei s-a clasat pe locul V), 
meciurile sînt așteptate cu justificat interes.

în ambele zire, partidele se vor disputa în sala Di
namo, cu începere de la ora 18.

Iosii Naghi se pregătește 
pentru o nouă aruncare

Ileana Silai conduce în 
cursa de 800 m

Șerban loan trecind șta
cheta la 2,10 m

Foto: N. Aurel

Notații după concursul atletic internațional
,• Iosif Naghi, de la un 

concurs la altul, se arată 
în progres. în interval de 
o săptămină el și-a îmbu
nătățit de două ori recor
dul republican la arunca
rea discului: 57,86 m la 
Sofia și 58,28 m la Bucu
rești. L-am urmărit atent 
in timpul aruncărilor de 
încălzire. Două sau chiar 
trei din aruncări ar fi 
măsurat peste 60 m. în 
concurs el a reușit, din 
prima încercare noul re
cord pentru ca mai apoi, 
să mai aibă o aruncare 
măsurată (56,80 m) și ce
lelalte patru depășite. Prof. 
Mircea Buhlea, antrenorul 
său, ne arăta că este pe 
deplin convins că în acest

sezon Naghi va reuși să 
facă saltul de valoare in
ternațională, peste 60 de 
metri.

• La 400 m plat rezul
tatele concursurilor ante
rioare anunțau posibilitatea 
doboririi recordului repu
blican (47,5 s.). Tentativa 
aceasta a reunit sîmbătă 
pe toți specialiștii actuali 
ai probei: Zamfirescu,
Jurcă, Rățoi, Puiu, prezenfi 
in aceeași serie, alături de 
doi alergători cubanezi 
creditați cu rezultate bune. 
Spre surprinderea noastră, 
sprinterii români au abor
dat cursa extrem de „cris
pați" (in special Zamtires- 
cu și Rățoi} și astiel, pur 
și simplu, n-au mai avut

o

Atletii cubanezi
’ I

au evoluat din nou
Atleții cubanezi partici

pant la „internaționale” au 
concurat din nou ieri di
mineață, pe stadionul „23 
August“, în compania unor 
atleti români. Rezultate : 
BARB AȚI: prăjină: D. Piș- 
talu 4,66 — record personal, 
E. Simionescu 4.30, R. Fer
nando (Cuba) 4,30, Cr. Ivan 
4,30, Gh. Gligor 4,00 : greu
tate : Ad. Gagea 16,32, B.

I Canizares (Cuba) 13,56 ; 
i disc ; I. Naghi 56.80, B. Ca- 
j nizares (Cuba) 51.52, J. Mo- 
i reno (Cuba) 51,12 ; suliță : 
I J. Pereiro (Cuba) 72,54, Fr.

Mena (Cuba) 71,42. W. So- 
col 67,14 ; ciocan : E. Sa
muels (Cuba) 63.79 : FEMEI: 
lungime ; M. Samuel (Cu
ba) 5,90, Al. Popescu 5.65 ; 
greutate : E. Elic 14.59, H. 
Ramirez (Cuba) * *3.73,  G. Ha
milton (Cuba) 12,69. C. A- 
guero (Cuba) 11,93 : disc : 
C. Aguero (Cuba) 48,10, H. 
Ramirez (Cuba) 43.98 ; su
liță : M. Ciurea 52.70. C.

«Se Burlacu, Paul Soare, Flo
rin și George Negoescu, Virgil 
Mircea, Ion Florea etc.

• Recent s-a desfășurat o
cfompetiție internațională pe 
echipe (600 km) între loca
litățile Triveț (Cehoslovacia) 
și GzestohoW» (Polonia). Au 
participat 16 «chipe: din Po
lonia și Cehoslovacia (cîte 5), 
U.R.S.S. (3), România, R.D. 
Germană și Olanda. Formația 
noastră s-a clasat în final pe 
locul 3. în clasamentul indi
vidual Grigore a ocupat locul 
14, Șt. Suciu — 16 și T. Va- 
sile — 17.

I Moreno (Cuba) 43,28.

spor in alergare. Singur 
Tudor Puiu (in primul său 
an de seniorat) a alergat 
mai bine și a și înregis
trat cel mai bun rezultat 
al său (48,0 s.).

,• Deși timpul înregis
trat pe 5 000 m nu „spune" 
prea mult, subliniem per
formanța lui Andrei Ba- 
rabaș (14:20,8) și mai ales, 
maniera In care a obți
nut-o. Recordmanul nostru 
a condus cursa din cap în 
cap. arătind că este capa
bil ca intr-o companie e- 
vident mai puternică să 
poată cobori iarăși sub 14 
minute. Ceea ce, pentru

ROMEO VILARA
(Continuare în pag. a 2-a
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ROMÂNIA - ANGLI A
interesanta întrecere la haltere

CUPA VOINȚA"*

LA CICLISM

Moiceanu, Moldoveana și ceilalți participant la 
„Cupa Voința**  așteaptă, resemnați, ridicarea ba
rierei, obstacol neprevăzut în drumul spre Bra

șov (etapa I)
Foto: A. Neagu

învingător în etapa a Il-a,
1_____ , preluat tricoul galbenMoiceanu a

ODORHE1, 13 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
Un soare amăgitor contu
ra în lumină Tîmpa, marți 
la amiază, cînd sute de 
brașoveni, statornici iubi
tori ai sportului, au urat 
cicliștilor „drum bun și 
succes*  în etapa a doua 
a competiției, Brașov — O- 
dorhei (145 km).

Aveau, fără îndoială, ne
voie de acest îndemn care 
să-i stimuleze pentru că 
luni, în prima zi a con
cursului, plutonul a rulat 
ca într-o simplă... excursie 
cicloturistică. Dar, spre 
regretul nostru, nici marți 
n-am avut posibilitatea să 
urmărim o etapă mai agi-

Handbaliștii români evoluează la Belgrad
La sfîrșitul acestei luni, selecționata masculină de handbal 

a țării noastre va lua parte Ia tradiționalul turneu interna
țional dotat cu „Trofeul Tajmaldan". La această competiție, 
care are loc la Belgrad, și-au anunțat participarea, in afara 
handbalișiilor români, selecționatele R.F. a Germaniei, Bul
gariei si. bineînțeles. Iugoslaviei. Echipa română va juca la 
30 Iunie cu R.F.G., la 1 lu.ie cu Bulgaria st la 2 iulie cu 
Iugoslavia.

linie imaginară

tată. S-a pornit și de data 
aceasta cu „stîngul*  I Ca
ravana a rulat vreo 8—4 
km pînă cînd arbitrii au 
fixat o
drept start tehnic în aceas
tă etapă (!?). Apoi, kilo
metri 
mulți, 
niștit. 
ia în 
după 
insuficientă pentru a mo
tiva apatia generală.

Sprintul de la Sfîntul 
Gheorghe (km 25) a animat 
mult mai puțin decît ne-am fi 
închipuit grupul masiv 
al cicliștilor. A cîștigat 
Ion Stoica (Steaua I). Apoi, 
aceeași atmosferă plată, 

mulți, chiar foarte 
plutonul a mers li- 
Singura scuză, ploa- 

reprize, este —
părerea noastră —

neinteresantă. Nici măcar 
faptul că organizatorii o- 
feră o serie de distincții 
celor mai activi rutieri 
(tricoul galben-liderului,

HRISTACHE NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

Competiții cicliste internaționale
* Zilele următoare se va 

desfășura la Leipzig un con
curs internațional de ciclism 
pentru juniori. în program fi
gurează probele de 70 km con- 
tra-timp pe echipe și cursa 
cu plecare în bloc pe 150 km. 
Țara noastră va fi reprezen
tată de următorii cicliști: 
Nic, David, Vasile Selejean, 
Petre Ivănescu, Andrei Suciu, 
Ion Rădăcină.

• La 
vor avea 
zină mai
cliste pe velodrom. La aceste 
competiții vor fi prezenți și, • 
serie de [istarzi românit ro-

sfîrșitul săptămînii 
loc în R.S.S. Gru- 
multe întreceri ci-

Astă-seară, cu începere de la 
ora 18, în sala Dinamo din 
Capitală se va desfășura în- 
tîlnirea internațională de hal
tere dintre reprezentativele 
României și Angliei. în vede
rea acestei întreceri, haltero
filii englezi au sosit ieri. Pe 
aeroportul Băneasa. antrenorul 
echipei engleze, W. Holland, 
ne-a declarat: „în meciul 
cu Cehoslovacia desfășurat 
sîmbătă la Praga, doi din
tre reprezentanții noștri au 
„căzut1* din concurs și fi
rește acest accident a cîn- 
tărit mult în stabilirea rezul
tatului final. Sper că în me
ciul de miercuri reprezentanții 
noștri vor concura la reala lor 
valoare. Păcat că din echipă 

lipsește cunoscutul Louis Mar
tin. El nu a putut face depla
sarea întrucît se află în preaj
ma unui eveniment familiar: 
în aceste zile soția sa urmează 
să nască**.

Echipa de haltere a Angliei, la sosire, pe aeroportul Băneasa

Foto: V. Bageac

Secretarul general al Fede
rației române de haltere, Ln- 
zar Baroga, ne-a spus î „în 
prima întîlnire victoria a re
venit la limită formației en
gleze. Acum avem prilejul să 
ne revanșăm și sînt convins 
că pentru realizarea acestui 
obiectiv băieții noștri nu vor 
precupeți nici un efort. Oas
peții au elemente deosebit 
de valoroase, în special la 
primele două categorii. Și cei
lalți componenți ai formației 
engleze sînt capabili de re

zultate mai bune decît cele 
realizate recent la Praga. Așa
dar, cred că vom asista la 
dispute interesante** .

In calitate de arbitru neutru 
va funcționa Christu Nedel- 

eev (Bulgaria). Iată progra
mul reuniunii.

CAT. 56 kg. Z. Fiat (R) — Mc 
Kenzie (A)

CAT. 60 kg. A. Toma (R) —
K. W. Chung (A)

CAT. 67,5 kg. D. Niculescu 
(R) — G. Allen (A)

CAT. 75 kg. F. Balaș (R) —
L. L-evine (A)

CAT. 82,5 kg. M. Cristea (R)
— M. Pearman (A)

CAT. 90 kg. Gh. Teleman (R)
— P. Faiclough (A)

CAT. GREA : Gh. Mincu (R)
— T. Purdue (A).



MvETGBK
Alcătuirea loturilor 

republicane de seniori 

(senioare) și de tineret 

masculin și feminin
în vederea apropiatelor con

fruntări internaționale la care vor 
lua parte echipele noastre re
prezentative de seniori, de se
nioare și de tineret (masculină 
șl feminină), loturile republicane 
au fost alcătuite și au următoa
rea compunere :

SENIORI: E<L Derzei, Gh. Cor- 
beanu, W. Schreiber, M. Tîrlici, 
G. Sinerecinschi, C. Ganciu, Z. 
Cozonici, Gh. Stoian, G. Bartha, 
D. Rotaru, M. Rauch, G. Christi- 
ani, A. Drăgan, G. Udișteanu, M. 
Iorga, P. Vraniță, cărora, în func- 
ție de comportarea în turneul de 
Ia Soci, 11 se vor putea alătura
I. Papugiu, O. Crețu si D. Poroș- 
nicu; antrenori S. Mihăilescu și 
FL Baiaiș.

SENIOARE (lot provizoriu, ur- 
mînd a fi definitivat în luna iu
lie) — Helga Bogdan, Marilena 
Șteiănescu, Emilia Vamoșiu, A- 
lexandrina Constantinescu, Mar
gareta Șorban, Lucia Vanea, Ele
na Florescu, Marta Szekely, Ma
riana Baga, Eugenia Rebac, Eli- 
sabeta Goloșie, Carmen Marines
cu, Mariana Popescu, Cornelia 
Bunescu, Aurelia Căunei, Floren
tina Demetriu; antrenori — Șt. 
Stroe și Eug. Scarlat.

TINERET (masculin) — M. Tă- 
năsescu, N. Armion, M. Nilvan, 
D. Rouă, C. Oros, L. Neuman, D. 
Ungureanu, SL Moculescu, St. 
Penciulescu, V. Cătălin, V. Ma
rian, I. Cristian, D. Ionescu, AI. 
Ardeleanu, D. Curteanu, V. Bo- 
beică, L. Dumănoiu; antrenori — 
V. Surugiu și N. Mihăilescu.

TINERET (feminin) — Rodica 
Popa, Elena Țopa, Maria Olariu, 
Adriana Albiș, Doina Meseșan, 
Minodora Meseșan, Ștefania Olo- 
fanu, Angela Moroianu, Maria 
Pobrogeanu, Liliana Bodron, Ele- 
na Pandrea, Eva Klein, Carmen 
Bărbuiescu. Cornelia Cîrstoiu, 
Marcela Priplș, Gabriela Popa, 
Huxandra Drăgolici, Brigitte 
Wolf; antrenori — Gh. Bodescu 
șl V. Papuc.

In sezonul de vară, In 
satele șl comunele re
giunii Suceava se va 

deslășura o Intensă activi
tate cultural-sportivă. Pe 
terenurile de sport șl pe es
tradele amplasate In cele 
mai frumoase locuri, în 
mijlocul naturii, dansul, 
clntecul șl sportul Ișl vor 
da din nou întllnire in ca
drul unor „duminici cultu
ral-sportive".
"De eițiva ani, In satele 

regiunii Suceava — ca de 
altfel în toate satele și co
munele patriei — se orga
nizează zeci de .duminici 
cultural-sportive". Multe 
dintre acestea, datorită pro
gramului variat, s-au bu
curat de mult succes, au... 
prins în rîndurile tineretu- 
|ul.

Folosind experiența acu
mulată șl preocupîndu-se 
de găsirea de noi și atră
gătoare forme, Consiliul 
regional UCFS Suceava 

'$d-a propus ca în această 
vară, prin consiliile raio
nale UCFS și asociațiile 
Sportive șl cu largul spri- 

al tuturor factorilor din 
^regiune, să organizeze cît 
'ifiai multe asemenea ma- 
fnlfestări, în vederea inten- 
Jstticării activității cultural- 
, Sportive de masă, a petre- 

i Cerii în mod plăcut și in- 
^«ructiv a timpului liber. 
■Este o acțiune demnă de 
evidențiat (șl de urmat și 
m alte regiuni), la care își 
vor da concursul sfatul 
popular regional, consiliul 
regional al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, comi
tetul regional al U.T.C., 
uniunea regională a coope
rativelor agricole de pro
ducție, comitetul regional 
al femeilor și, bineînțeles, 
consiliul regional UCFS. 
Bine organizată, această 
aotiune va constitui o a- 

sărbătoare a cin-

©PORTURI 
<1 NAUTICE

Simbătă (pe lacul Snagov) și du
minică (la Herăstrău) s-au desfă
șurat două noi competiții de caiac- 
canoe. lată cîștigătorii:

• „CUPA COMISIEI ORĂȘE
NEȘTI". K 1—500 m: T. Poenaru 
(Dinamo) 1:50,6; C 1-—500 m: M. 
Ionescu (Dinamo) 2:03.2 ; K 4 (t) 
— 500 m: Lot republican (Dumi
tru—Sideri—D. Serghei—M. Scrghei) 
1:44,6; K 2—1000 m: Steaua (Coș- 
niță—Conțolenco) 3:32,4 ; G 2—500 
m : Dinamo (Covaiiov—Calabiciov) 
1:51,0; K 1—1000 m: Șt. Pocora 
(Steaua) 3:53,7 ; K 2—500 in : Stea
ua (Nicoară—Ivanov) 1:39,2 ; K 2 
(f) — 500 m : Lot republican (Du
mitru—Serghei) 1:56,3 ; C 1—1 000 
m : I. Lipalit (Dinamo) 4:21,5; 
C 2—1 000 m : Dinamo (Calabiciov 
—Covaiiov) 3:57,7; K 1 (f) — 
500 m: Elena Lipalit (Steaua) 
2:11,4 ; K 4—1 000 m : Lot repu
blican (Nicoară—Ivanov—Milicin— 
Irimia) 3.14,8. JUNIORI. C 1— 
500 m: M. Simionov (Dinamo) 
2:13,0; K 1—500 m: R. Rujan 
(Dinamo) 1:52,9; K 1 (f) —500 m:
M. Lovin (Dinamo) 2:15,1 ; K 2—500 
m : Dinamo (Rujan—Botez) 1:43,0 ; 
C 2—500 m : Ancora Galați (V. 
Năstase—P. Năstase) 1:59,2 ; K 4

în plină cursă, echipajele de caiac-4
Foto : V. Bageac

TLET1SM Notații după concursul internațional
(Urmare din pag. 1)

un viitor maratonist, reprezintă 
un punct bun de plecare I
• La înălțime băieți am no

tat un fapt unic! Doborînd de 
trei ori la 2,00 m, Alex. Spiri
don a lost eliminat din concurs, 
în dreptul numelui său fiind no
tat rezutlatul de 1,95 m. Spiri
don a cerut comisiei respective 
să-i admită participarea, în a- 
fară de concurs, alături de juni
orul Șerban Ioan. I s-a aprobat 
cererea și l-am văzut pe Spiri
don sărind cu o dezinvoltură re
marcabilă la 2,06 m și 2,10 m. 
Ambele Înălțimi le-a trecut de la 
prima Încercare (Șerban a avut 
nevoie de două Încercări la

tecului, dansului și sportu
lui din satele sucevene.

S-a întocmit și un regu
lament de desfășurare a 
manifestațiilor ce vor fi 
organizate în perioada 15 
mai — 30 septembrie a.c. 
Din el am notat cîteva pre
vederi :

— obiectivele întrecerii î 
dezvoltarea activității cul
tural-sportive, cuprinderea 
unei mase tot mai largi de 
tineri în activitatea cultu
ral-sportivă, amenajarea de

cel puțin 3 „duminici cul- 
tural-sportive“.

Pentru reușita acțiunii, 
la nivelul raioanelor s-au 
întocmit planuri de muncă, 
s-au alcătuit comisii de or
ganizare din care fac parte 
reprezentanți ai organelor 
raionale (U.T.C., sindicat, 
sfat popular £tc.), iar la 
comune au fost solicitați 
președinți de sfaturi popu
lare și C.A.P.-uri, directori 
de școli și cămine cultu-

„VARĂ SPORTIVĂ' 
PE PLAIURILE SUCEVENE

terenuri sportive simple, 
înfrumusețarea comunelor, 
realizarea unui larg schimb 
de experiență în toate do
meniile vieții sociale-;

— participarea la între
ceri : vor lua parte for
mații artistice de amatori 
(coruri, brigăzi artistice, 
echipe de dansuri, orches
tre, fanfare etc.), formații 
sportive (de volei, fotbal, 
oină șl gimnastică). Se vor 
mai organiza întreceri de 
atletism, trîntă, haltere, ci
clism, călărie, șah, precum 
și excursii — pe jos sau cu 
bicicleta — în locurile pi
torești din apropierea co
munelor ;

— desfășurarea întreceri
lor : întrecerile se vor des
fășura pe grupe de comune 
(3—4 comune învecinate). 
Prin rotație, în perioada 15 
mai — 30 septembrie, fie
care comună va fi gazda a

rale și, firește, președinții 
asociațiilor sportive.

Aprecierea comportării 
participanților va fi făcută 
de către un juriu care va 
acorda puncte echipelor 
clasate pe primele locuri 
(30 p pentru locul . 20 — 
pentru locul II, 10 — pentru 
locul III). Celor mai buni 
sportivi, echipe sportive și 
artiști amatori, li se vor a- 
corda premii în materiale 
sportive, diplome.

★
întrecerile au început. 

După cum ne-a informat 
tov. I. Munteanu, instruc
tor al Consiliului General 
al UCFS, în ziua de 28 mai 
în cîteva comune din ra
ioanele Vatra Dornei și Ră
dăuți au avut loc frumoase

La Snagov și pe Herăstrău...
(f)—500 m: Lot republican (Lo
vin -— Tarasov — Tulea — Efdochi- 
mov) 1:52,4 ; K 4—500 m : Lot re
publican (Botez -— Stoica — Smul — 
Craciov) 1:36,5; K 2 (f)—500 m: 
(Tulea—Efdochimov) 2:08,5.
• „CUPA CLUBULUI SPORTIV 

ȘCOLAR". JUNIORI mari. K 2— 
5 000 m : Dinamo (Bălan—Crăciun) 
24:07,0; K 1—5 000 m: S. Clapa 
(CSS) 27:04,0; K 4—800 m : CSS 
(Negrescu — Pantea — Dumitrașcu 
—Zafiu) 2:58,2; C 1 — 800 m: D. 
Crăciun (Dinamo) 3:57,5; K 2—800 
m : Olimpia (Irina—Tătaru) 3:20,0 ; 
K 1—800 m: S. Bighiș (Șc. spor
tivă 2) 4:03,5; K 1 (f)—500 m: 
CSS 2:22.0; K 2- -500 m: CSS (No- 
vodvorschi—Dragată) 1:59; K 1—- 
500 m : L. Petcu (CSS) 2:08,0; 
JUNIORI MICI; K 4—500 ut: Di
namo (Tudor—Pantazi—Tudose—fa
nase) 1:42,0; C 1—500 m: Stoica 
(CSS) 2:33,5 ; K 2—5l)0 m : Voința 
(Calangea—Constantin) 1-58,5; K 
1—500 m: D. Pettescu (CSS) 
2:08,1 ; K 4 (f) — 500 ni : CSS 
(Cotoranu -— Georgescu — Tudor — 
Anghel) 2:20,0 ; K 2 (f) — 500 m : 
Șc. sportivă 2 ('lone—Olaru) 2.26,0; 
K 1 (f) —500 m: V. Cojan (CSS) 
2:25,0.

2,10 m I), stabilindu-și astfel cel 
mai bun rezultat neoficial din ca
riera sa sportivă /...

,• Pentru prima oară în țara 
noastră, aruncarea greutății băr
bați nu a figurat pe programul 
unui concurs. Motivul arătat de 
organizatori: valoarea extrem de 
scăzută a „specialiștilor" noștri 
la această probă n-a justificat 
programarea ei 1 Comentariile ar 
trebui să fie de prisos, dar se 
pune întrebarea : ce facem totuși 
să scoatem la liman această 
probă ?
• Penurie de elemente capa

bile de un cert progres la arun
carea discului femei. Olimpia Ca
taramă, accidentată, n-a putut 
lua parte la întreceri, iar Lia 
Manoliu, încă nerefăcută după o

„duminici cultural-sportive**  
la care au luat parte sute 
de tineri din comunele 
Ciocănești, Cîrlibaba, iaco- 
beni, Rotunda, Adîncata. 
întâlnirile sportive au fost 
găzduite de terenurile si
tuate într-un frumos decor 
natural.

★
Acțiunea organelor spor

tive din regiunea Suceava 
merită toate laudele. Aș- 
ternînd aceste rînduri 
vrem, însă să amintim ac
tiviștilor de aici grija pe 
care trebuie s-o manifeste 
pentru îndeplinirea planu
rilor stabilite, pentru du
cerea lor la bun sfîrșit. A- 
sociațiile sportive au da
toria să dea tot sprijinul, 
să amenajeze în această pe
rioadă terenuri sportive 
simple în fiecare sat și co
mună pentru a oferi con- 
curenților condiții optime 
de concurs. întrecerile des
fășurate cu acest prilej tre
buie să constituie o bună 
propagandă făcută sportu
lui în satele regiunii Su
ceava, un nou prilej de a- 
propiere a tineretului să
tesc de terenul de sport. 
Și încă un lucru : din pro
gramul „duminicilor cultu- 
ral-sportive“ să nu lipsea
scă excursiile (pe jos sau 
pe bicicletă) în cele mai 
frumoase locuri din apro
pierea localităților respec
tive, aceste excursii fiind 
îndrăgite de oameni de toa
te vîrstele, de la pionieri și 
școlari pînă la cei cu tîm- 
plele încărunțite, Cîteva ore 
petrecute în aerul curat, 
pe malul lacului sau al rîu- 
lui, în poiana din apropie
rea unei păduri înseamnă 
sănătate, reconfortare după 
zilele de muncă.

CONSTANTIN ALEXE

Clasamentul pe cluburi la această 
competiție: 1. Clubul sportiv școlar 
167; 2. Șc. sportivă 2 116; 3. Di
namo 109 ; 4. Olimpia 79; 5. Voința 
40; 6. Steaua 16; 7. Științe Eco
nomice 5.

CONCURS PE BEGA

Recent, pe canalul Bega, a avut 
loc întrecerea amicală de canotaj 
dintre sportivii clubului C.F.R. 
Timișoara Și Caleb Zrenjanin (Iu
goslavia). In 7 din cele 9 probe 
ale concursului, victoria a revenit 
canotorilor noștri.

Iată primii clasați : JUNIOARE: 
simplu 500 m : Alexandra Tomes- 
cu ; dublu visle: Maria Maghef, 
Iuliana Iuhas ; 4+1 : C.F.R. Timi
șoara. JUNIORI : simplu 1 000 m : 
Ion Kiss ; S. 2 r: Gheorghe Fritz, 
Marcel Borchin : 4 + 1 : Galeb
Zrenjanin.

SENIORI : simplu 1500 m: Gh. 
Nicolici ; S 2 v: Galeb Zrenjanin 
(Vacicevici, Bahun -j- Bursae) ; 
4+1: C.F.R. (Timin, Dorobanțu, 
Capei, Crăiniceanu + Herlaș).

P. ARCAN, coresp. principal 

viroză, a fost departe de forma 
ei sportivă obișnuită. Dacă nu e 
Cataramă sau Lia Manoliu, pe ce 
mai contăm ? Rezultatele actuale 
ale celorlalte aruncătoare sirit 
departe de limita inferioară a 
plafonului international. Și, ceea 
ce ni se pare mai grav, nici nu 
se întrevăd posibilități ca intr-un 
viitor apropiat să se ridice mă
car o aruncătoare la 50—52 de 
metri.

,• Unii dintre altletii noștri 
fruntași au obținut cu prilejul 
acestui concurs cîteva rezultate 
bune și alte cîteva mulțumitoare, 
în rest Insă, nivelul general al 
performantelor n-a fost cel aș
teptat. La multe, chiar prea 
multe probe, am constatat din 
nou că se bate pasul pe loc, că 
cifrele sint nesatisfăcătoare în 
ansamblul lor și că nu rezistă 
unei comparații chiar cu rezulta
tele atleților noștri din anii tre- 
cuți, ca să nu mai vorbim de 
performanțele înregistrate, în 
mod obișnuit, pe stadioanele străi
nătății. Cele cîteva rezultate de 
prestigiu pe care le-au obținut, 
în ultima vreme, unii dintre 
atleții români nu trebuie să îm
piedice pe nimeni să privească 
la ceea ce se întîmplă în spatele 
lor, cu ceilalți atleți.

• în tribunele stadionului Re
publicii au luat loc putini spec
tatori, mult mai putini decît 
ne-am închipuit, mai ales că 
organizatorii anunțaseră intrarea 
gratuită pentru elevii și studen
ta bucureșteni. Chiar dacă la 
startul întrecerilor n-au fost 
prezente somități ale atletismu
lui mondial, credem că elevii 
bucureșteni tot ar ii avut multe 
de învățat dintr-ale atletismului. 
Ca și profesorii lor, de altfel

Biletele pentru meciul de fotbal 
ROMÂNIA - ITALIA

Pentru întîlnirea internațională de fotbal România — Italia din 
25 iunie de pe stadionul „23 August", I.E.B.S. a pus în vînzare 
biletele, începînd de astăzi, la următoarele regenții și case de 
bilete : ștr. Ion Vidu, C.C.A., bd. Gh. Gheorghiu-Dei, stadioanele 
Republicii, Dinamo și Giulești, patinoarul „23 August , parcul ha
lelor Obor și la agențiile Loto-Pronosport din calea Victoriei 
nr. 2, bd. 1848 nr. 39, calea Dudești nr. 88, calea Griviței nr. 121, 
șos. Cotroceni nr. 8, șos. Giurgiului (piața Progresul).

Cu acest prilej s-a deschis în str. SMÎRDAN nr. 13 o nouă 
agenție permanentă de bilete pentru competiții sportive.

' Pe urmele materialelor 
publicate

In legătură cu materialul pe teme 
educative „Palmele și urechiala sint 
metode pedagogice ?“ — apărut în 
ziarul nostru nr 5 256 — privind 
desfășurarea unei lecții de antrena
ment a secției de înot-copii a clu
bului Dinamo, am primit scrisori 
din partea antrenoarei Magda Ne
grea (criticată în articol}, a tova
rășului Ion Gavrilă și a altor pă
rinți ai copiilor din această secție, 
prin care se exprimă nemulțumiri 
față de conținutul articolului. 0 scri
soare similară am primit din partea 
conducerii clubului Dinamo.

în cadrul unei discuții care a a*  
vut loc în cursul zilei dc ieri la 
redacție cu autorul articolului, tov. 
R. Paven, tovarășa M. Negrea și 
tov. Ion Milea. secretarul comisiei 
Tînărul dinamovist, s-au precizat ur
mătoarele :

— Materialul în cauză se referă 
la unele fapte petrecute într-o lec
ție de antrenament și nu la întreaga 
activitate a tovarășei Negrea, ale că
rei rezultate pozitive în pregătirea 
tinerilor performeri au fost popu
larizate în repetate rînduri în co
loanele ziarului nostru.

— Aprecierile cuprinse în articol 
cu privire la metodica desfășurării 
lecției respective sînt indiscutabile.

— în ceea ce privește aspectul 
educativ al problemei, și anume me
toda nepedagogică aplicată copilu
lui Valentin Gavrilă pentru neres- 
peetarea unor indicații ale antre
noarei, critica făcută în articol este 
pe deplin întemeiată (așa cum recu
noaște și tov. Negrea), chiar dacă 
asemenea metode nu deranjează pe 
unii părinți, după cum se lasă să se 
înțeleagă și din scrisorile sosite la 
redacție.

Tovarășa Negrea și tovarășul Mi- 
lea ne-au dat asigurări că a fost 
vorba de o întîmplare și nu dc o 
practică, lucru care reiese, de altfel, 
și din articolul publicat de ziarul 
nostru.

Qox

începe 
maratonul pugilistic
• ANUL ACESTA SE VOR 
DECERNA 11 TITLURI DE 
CAMPIONI • TREI ARBITRI 
STRĂINI INVITAT! LA TUR
NEUL FINAL

Așadar, se cunosc boxerii care — 
săptămîna viitoare —- vor da asaltul 
hotărîtor pentru cîștigarea celor 11 
titluri (anul acesta s-a introdus și 
categoria semi-muscă, la fel ca la 
J.O. de la Ciudad de Mexico) de 
campioni ai țării. Meciurile extrem 
de dîrze din etapa zonală ne-au dat 
prilejul să intuim că la turneul fi
nal vom asista la partide de mare 
luptă. Reuniunea inaugurală va avea 
loc marți, de la ora 19, în „potcoava" 
stadionului Republicii, unde — de 
altfel — se vor disputa și celelalte 
gale (miercuri, joi și simbătă). La 
turneul final vor participa 44 de 
boxeri, cîștigători ai celor patru 
„zone”, la care se vor adăuga 8 din
tre cei 10 pugiliști care ne-au repre
zentat, recent, la confruntările de la 
Roma.

— De ce 8, și nu toți cei 10 pugi
liști care au evoluat la Pallazo dello 
Sport, l-am întrebat pe tov. Mihai 
Trancă, secretarul F.R. Box.

— Constantin Ciucă și Ion Hodo- 
șan (pentru că despre ei este vorba) 
au avut ia Roma meciuri foarte 
grele, și au neapărată nevoie de o 
perioadă de refacere. Ceilalți 8, vor 
intra în focul întrecerii chiar în pre
liminariile turneului final.

— Ce arbitri vor oficia la finale ?
— Pentru a nu da loc la eventuale 

discuții, am invitat trei arbitri-judecă
tori de peste hotare, doi dintre ei 
confirmind deja participarea. £ste 
vorba despre Eugenio Grosso (Italia) 
și Cent Wladislaw (Polonia). Zilele 
acestea trebuie să primim și confir
marea forului de specialitate din 
U.R.S.S. Noi l-am invitat pe Zîbalov, 
care a arbitrat la campionatele eu
ropene de la Roma, și care, de alt
fel, este cunoscut spectatorilor bucu
reșteni de la finalele disputate anul 
trecut. în ceea ce-i privește pe ar
bitrii noștri, ne vom baza, printre 
alții, pe M. Voiculescu și V. Bere- 
zovsehi (Craiova), P. Mihelfi (Oradea), 
L Ștefan (Galați), l Donea (Brașov), 
P. Epureanu, M. Stănescu, D. Dimu- 
lescu, V. Cazacu, C. Chiriac — toți 
din București.

R. CALARAȘANU



A fost alcătuit lotul pentru meciul cu Italia
Ieri după-amiază, la sediul 

F.R. Fotbal a avut loc o nouă 
conferința de presă — conti
nuarea unei acțiuni foarte bune 
— cu prilejul căreia a fost a- 
nunțat lotul de 22 de jucători 
ce va fi comunicat la U.E.F.A. 
pentru meciul de la 25 iunie, 
cu Italia. în cadrul campiona
tului european.

Deschizînd conferința de pre
să, tor. ing. ION DUMITRES
CU a arătat că în clipa de față 
se pune accent pe refacerea u- 
nor jucători care au suferit 
traumatisme în ultimele meciuri 
sau care dau semne de o- 
boseală. Ca urmare, toți fotba
liștii au fost supuși unui rigu
ros control medicaF care a adus 
unele modificări în lot. Astfel, 
Delcanu este indisponibil, Năs- 
tMrescn trebuie operat de apen
dicită, iar Creiniceanu mai re

simte vechiul său traumatism la 
picior. Pe motive disciplinare a 
fost scos din lot portarul Co- 
man. Un oarecare semn de în
trebare se ridică și asupra fo
losirii lui Kallo, bolnav. De alt
fel, în meciul de duminică, de 
la Constanța el a jucat avînd 
temperatură. Din cauza acestor 
indisponibilități, au fost che
mați în lot Halmăgeanu și Fră- 
țilă. Selecționarea lor s-a fă
cut după multe discuții purtate 
în cadrul colectivului de teh
nicieni care se ocupă de pregă
tirea echipei reprezentative, ele 
reprezentînd, după părerea noas
tră soluțiile limită.

în continuare, prof. ANGE
LO NICULESCU a comunicat 
lotul : Suciu, Răducanu, Ada- 
mache — portari ; Lupescu, Săt- 
măreanu, Nunweiller III, Barbu. 
C. Dan, Mocanu, Halmăgeanu

— fundași ; Ghergheli, Nunweil
ler VI, Năftănăilă, Pescaru — 
mijlocași ; Lucescu, Ivansuc, Du- 
mitrin II, Frățilă, Oblemenco, 
I. Ionescu, Kallo, Gyorfi — a- 
tacanți.

Joi, echipa : Suciu — Lupescu, 
Nunweiller IH, C. Dan, Mocanu
— Ghergheli, Nunweiller VI — 
Lucescu, Dumitriu II, Oblemen
co, Kallo (Gyorfi) va fi opusă u- 
nei selecționate a campionatului 
orașului București, în care vor 
juca portarul Răducanu și mij
locașul Năftănăilă. Duminică va 
avea Ioc partida cu S.C. Karls
ruhe, iar miercuri 21 iunie, pro
babil. un nou meci de verifi
care cu una din următoarele 
formații : Dinamo Bacău, Stea
ua, Politehnica București sau 
A.S.A. Tg. Mureș.

Vom reveni.

Buletinul categoriei C
SERIA EST

marcat:
Gloria, 

Foresta. 
Scînteie

CLASAMENT

1. Victoria Roman 25 15 3 7 45—28 33
2. Gloria Bîrlad 25 13 3 9 32—24 29
3. Metalul Buzău 25 13 2 10 39-^2 28
4. Ancora Galați 25 12 3 10 41—28 27
5. Foresta Fălt. 25 11 5 9 43—40 27
6. Minobrad V. D. 25 12 2 11 29—30 26
7. Unirea Focșani 25 10 5 10 39—25 25
8. Met. Rădăuți 25 11 3 11 36—47 25
9. Rapid Mizil 25 10 3 12 20—26 23

10. Gl. C.F.R. Gl. 25 8 7 10 29—35 23
11. Text. Buhuși 25 11 1 13 31—41 23
12. Petr. Moinești 25 10 2 13 48—43 22
13. FI. roșie Tecuci 25 9 4 12 31—41 22
14. Locomot. Iași 25 5 7 13 23—42 17

ULTIMA ETAPA : Textila Buhuși 
— Gloria C.F.R. Galați, Unirea Foc
șani — Victoria Roman, Gloria Bîr- 
lad — FI. roșie Tecuci, Ancora Ga
lați — Minobrad V. Dornei, Metalul 
Rădăuți — Locomotiva rași. Metalul 
Buzău — Foresta Fălticeni, Petrolul 
Moinești — Rapid Mizil.

Un atac al echipei din Cimpulung este anihilat de portarul bucu- 
reștean. (Fază din meciul Flacăra roșie București — Muscelul 

Cimpulung) Foto : I. David

FLAMURA ROȘIE TECUCI — 
METALUL BUZĂU (1—0). Unicul 
gol a fost înscris de Bujor în 
min. 2 din 11 m. A arbitrat bine 
St. Lazăr — București. (C. Filiță, 
coresp.).

FORESTA FĂLTICENI — GLO
RIA B1RLAD (1-1). Au 
Iancu (min. 73) pentru 
Iuhas (min. 89) pentru 
în min. 16 jucătorul
(Gloria) a fost eliminat pentru in
jurii aduse arbitrului N. Vizi- 
reanu - Cluj. (L. Negru, coresp.).

GLORIA C.F.R. GALAȚI — 
PETROLUL MOINEȘTI (2-1). Jocul 
a fost, în general, la discreția 
gălățenilor, care au dominat 80 
de minute. Au înscris : Doreanu 
(min. 59) și Arghir (min. 65 din 
11 m) pentru Gloria. Niței (min. 
57) pentru Petrolul. (V. Ștefă- 
nescu, coresp.).

LOCOMOTIVA IAȘI — TEX
TILA BUHUȘI (0-1). Joc de slabă 
factură tehnică. Golul a fost mar
cat de Florea în min. 28 .(D. Dia- 
conescu, coresp.).

MINOBRAD VATRA DORNEI— 
UNIREA FOCȘANI (4-1). Terenul 
desfundat a influențat calitatea 
jocului. Au înscris : Buciuceanu 
(min. 7), Kiș (min. 25, 28 și 89), 
respectiv Tilver (min. 57). Ioan 
Stoian — Bistrița, a arbitrat bine. 
(P. Spac, coresp.).

VICTORIA ROMAN — META
LUL RĂDĂUȚI (0-0). Joc anost, 
în care gazdele au ratat foarte 
mult. A arbitrat satisfăcător C. 
Iofciu — București. (G. Groapă, 
coresp.).

SERIA SUD
PORTUL CONSTANȚA — S.N. 

OLTENIȚA (5-0) Constăntenii au 
făcut un joc frumos. Punctele au 
fost realizate de Danciu (min. 7), 
Babu (min. 16)r Stan (min. 51, 
autogol), Tănase (min. 60), Manea 
(min. 67). ‘
Marin — 
resp.}.

OLTUL
I.M.U. MEDGIDIA (2-1). Joc fru
mos, la care a contribuit și arbi
trajul corect prestat de D. Jsă- 
cescu — București. Au marcat: 
Goga (min. 50) și Csdsz (min. 60), 
respectiv Ion Marin (min. 71). 
(Gh. Briotă și Z. Pap, coresp ).

DUNĂREA GIURGIU — ELEC
TRICA CONSTANȚA (3-0). Au în
scris : Alexe (min. 28, autogol) și 
Cristache (min. 40 și 55}. Foarte

bun — arbitrajul lui N. Moro- 
ianu — Ploiești. (T. Barbălată, 
coresp).

STUFUL TULCEA — C.F.R. 
ROȘIORI (7-0). Au marcat: Du
mitru Nicolae (min. 25), Mahera 
(min. 28 și 77), Strîmbeanu (min. 
53 și 75), Rifat (min. 31) și Ciu
percă (min. 88). C. 
a condus corect. (I. 
resp.).

FLACĂRA ROȘIE
MUSCELUL CIMPULUNG (4-0). 
Bucureștenii au dominat mai mult 
și au reușit să cîștige la scot 
în lața unei echipe care s-a a- 
părat cu disperare, încercînd ast
fel să evite retrogradarea. Mus- 
celenii au recurs uneori și 
durități 
tean, V. 
vederea 
marcat: 
(min. 69 
80). (N.

Șerban —
Turșie, co-

BUCUREȘTI

A arbitrat bine
București. (B. Liviu,

SF. GHEORGHE

c.
co-

l-a 
pe care, arbitrul ploieș- 
Gligorescu le-a trecut cu 
sau „nu Ie-a văzut". Au 
Gugiu (min. 7), 
și 78) și Marinescu 
Tokacek, coresp.).

METALUL 
PROGRESUL 
Metalurgiști.i au dominat mult și 
au concretizat majoritatea acțiu
nilor ofensive. Au marcat: Ni- 
țescu (min. 7 și 85), Tiron (min. 
14 și 75), Avramescu (min. 16, 
55 și 88), Chiriță (min. 65), C. 
Ionescu II (min. 77), respectiv M. 
Nicolae (min. 76 din 11 m). A 
arbitrat corect Gh. Motoroga — 
București. (Mișu Avanu., 
principal).

CLASAMENT

TÎRGOVIȘTE 
CORABIA

Ivan 
(min.

(9-1).

coresp.

Pregătiri pentru
„Kvarnecska Rivijera SCHWABEN AUGSBURG (R.F.G.) 

ÎȘi CONTINUA TURNEUL
ULTIMA ETAPA : C.F.R. Roșiori — 

Electrica Fieni, Muscelul Cîmpu- 
lung — Stutul Tulcea, S.N. Oltenița 
— Metalul Tîrgoviște, I.M.U. Med
gidia — FI. roșie București, Pro
gresul Corabia — Portul Constanțn, 
Rapid C.F. București — Dunărea 
Giurgiu, Electrica Fieni — Oltul 
Gheorghe.

1. Portul C-ța 25 16 5 4 43—14 37
2. I.M.U. Medgidia 25 13 7 5 44—17 33
3. Metalul Tîrgov. 25 15 3 7 42—16 33
4. Electrica C-ța 25 12 4 9 36—32 28
5. Dun. Giurgiu 24 13 1 10 38—26 27
6. Oltul Sf. Gh. 25 12 3 10 40—34 27
7. Stuful Tulcea 25 10 5 10 36—37 25
8. Flacăra r. Buc. 24 10 3 11 44—43 23
9. S. N. Oltenița 26 10 3 12 28—35 23

10. Rapid C.F. Buc. 25 7 7 11 27—34 21
11. Prog. Corabia 25 9 2 14 25—49 20
12. Electrica Fieni 25 8 3 14 29—35 19
13. Muscelul C-lung .25 6 6 13 17—37 18
14. C.F.R. Roșiori 25 5 4 16 14—54 14

bîndă (min. 8 și 51), Mercea 
(min. 30) și Steiner (min. 79). A 
arbitrat Matei Andrei — Sighi
șoara. (V. Albu, coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — MU
REȘUL DEVA (2-0). Brașovenii au 
avut inițiativa majoritatea timpu
lui, însă oaspeții s-au apărat bi
ne. Au înscris: Vătav (min. 19) 
și Pop (min. 69). A arbitrat bine 
Gif. Dumitrescu — București. (C. 
Gruia, coresp. principal).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
A.S.A. SIBIU (4-1). Jocul s-a des
fășurat mai mult în terenul oas
peților. Golurile au fost marcate 
de Anton (min. 2), Stănescu (min. 
4 și 
tiv 
trul 
dus

PROGRESUL
VICTORIA CĂI.AN (1-0). Joc de 
slabă factură tehnică. în special 
din partea echipei locale. Unicul 
gol care a fost marcat este auto
golul Iui Gheorghiu, în min. 72. 
A arbitrat corect Iosif Ritter — 
Timișoara. (Gh. Dobreanu, co
resp.).

MINERUL ANINA — AURUL 
ZLATNA (4-0). Au marcat: Neș- 
tian (min. 9), Naidin (min. 34), 
Comisar (min. 66) și Spălățelu 
(min. 70). în min. 72 Tîrziu (Mi
nerul) a ratat un penalti. Al 
Toth — Oradea, a arbitrat co
rect și autoritar. (Gh. Crăciunel, 
coresp.).

C.F.R. CARANSEBEȘ — VIC
TORIA TG. JIU (1-0). Oaspeții au 
jucat frumos, însă gazdele au do
minat mai mult și au reușit să 
înscrie prin Pascu, în min. 40, 
unicul gol al partidei. Bun arbi
trajul lui Mircea Ostafciuc — 
Deva. (M. Mutașcu, coresp.).

METALUL TR. SEVERIN — 
CHIMIA FĂGĂRAȘ (4-2). Au în
scris: Popescu (min. II), Lancea 
(min. 38 autogol), Dragnea (min. 
77) și Jimboreanu (min. 85), res
pectiv Feher (min. 27) 
(min. 59). Iuliu Boroș 
șoara, a arbitrat slab.

Tg. Jiu — Metalul Hunedoara, Auto- 
rapid Craiova — Minerul Anina, Au
rul Zlatna — Tractorul Brașov, A.S.A. 
Sibiu — Progresul Strehaia.

SERIA NORD

1967“ După meciurile susținute la 
Constanța fcu Farul) și Ia Cîmpina 
(cu Poiana) formația vest-germană 
Schwaben Augsburg, din liga a 
doua, își încheie turneul întreprins 
în țara noastră intîlnind joi, Ia 
Rm. Vîlcea, echipa locală Oltul.

S.C. KARLSRUHE VA JUCA Șl LA 
CONSTANȚA

SERIA VEST

de

16 
a-

O selecționată din țara noastră 
va pleca în Iugoslavia, unde va 
participa între 24 iunie—1 iulie, 
sub numele de Progresul Bucu
rești, la cea de-a XV-a ediție a 
turneului internațional „KVAR- 
NECSKA RIVIJERA-1967", rezer
vat echipelor de tineret. Compe
tiția este organizată de clubul Ri
jeka, cu concursul Federației 
fotbal din Iugoslavia.

Turneul, la care participă 
echipe împărțite în 4 serii, se
nunță foarte puternic. Din prima 
serie fac parte Juventus Torino, 
Hajduk Split, N. K. Rijeka și o 
echipă străină încă nedesemnată, 
din cea de-a doua — T.S.K.A. So
fia, Rapid Viena, Dynamo Zagreb 
șl Orijent Rijeka, din cea de-a 
treia — M.T.K. Budapesta, F. C. 
Eintracht Frankfurt, F. K. Sara
jevo și N. K. Rudar Labin. Pro- 

' greșul face parte din grupa a IV-a 
alături de echipa italiană U. S. 
Triestina și formațiile iugoslave 
Partizan Belgrad și N. K. Roviny. 
Echipele din fiecare serie joacă 
între ele urrrJnd ca formațiile cla
sate pe primul loc să se califice 
pentru semifinale.

De pregătirile fotbaliștilor noș
tri se îngrijește antrenorul Comei 
Drâgușin, iar din lot fac parte 
portarii Goruea și Rămureanu, 
fundașii Bodrojan, Ștefan, Coslea. 
Ad. Constantinescu, Timpănaru. 
Viat! și Velea, mijlocașii Strimbea- 
nu, Lupulescu și Guțuli, atacanții 
Oprișan. Dumitriu III, Regep, Nea- 
gu, Dembrovschj și C. Radu.

Echipa de fotbal S. C. Karlsruhe 
(R.F.G.) care va întîlni duminică, 
Pe stadionul „23 August“, cu în
cepere de la ora 17,30, lotul nostru 
reprezentativ, va mai disputa încă 
un meet Este vorba de o par
tidă la Constanța, cu Farul, pro
gramată pentru miercuri 21 iunie.

METALUL HUNEDOARA — 
AUTORAPID CRAIOVA (4-0). 
Peste 5 000 de spectatori au a- 
plaudat pe metalurgiști atit pen
tru jocul lor frumos cît și pentru 
faptul că au reușit să ocupe pri
mul loc în serie. Au marcat: Do-

ASTĂZI, MECI INTERNAȚIONAL 
LA TIMIȘOARA

Față în față C.F.R. Timișoara, 
din categoria B și semifinalistă 
în „Cupa României”, și formația 
iugoslavă Proleter Zrenjanin, re
cent promovată în prima catego
rie. Meciul va avea Ioc miercuri, 
pe stadionul C.F.R., cu începere 
de la oca 17,30.

ARBITR1 SPANIOLI LA MECIUL 
ROMANIA - ITALIA

Partida internațională de fotbal 
România—Italia, care va avea Ioc 
la București in ziua de 25 iunie, 
va fi condusă de o brigada de ar
bitri spanioli : MANVEL GOMEZ 
ARRIBAS la centru. ANTONIO 
SANCHES RIOS și RAFAEL IBA
NEZ ALARCON la tușă.

32) și Țîră (min. 35), respec- 
Stamaniche (min. 65). Arbi- 
M. Griqoriu—Roșiori, a con- 
bine. (P. Costin. coresp.).STREHAIA _

și Nicolae 
— Timi- 
(Gh. Ma-

OLIMPIA ORADEA — RE
COLTA CĂREI (4-1). Orădenii 
au jucat mai tehnic și au cîști- 
gat pe merit. Au înscris Petrică 
(min. 5), David (min. 65), Sacaci 
III (min. 79 și 82), respectiv 
Fischer (min. 86). Competent și 
autoritar — arbitrajul lui Stefan 
Birăescu — Timișoara. (Vasile 
Sere, coresp.).

SĂTMĂREANA — CHIMICA 
TÎRNÂVENI (1-0). Localnicii, deși 
au dominat mai mult (raport de 
cornere 10-0 în favoarea lor), au 
trebuit să se mulțumească cu o 
victorie la limită, deoarece oas
peții s-au apărat supranumeric. 
Unicul gol a fost înscris de Va- 
dasz în min. 46. Tiberitt Moga — 
Oradea, a arbitrat corect și cu 
multă autoritate. (A. Verba, co
resp.).

MINERUL BIHOR — ARIEȘUL 
TURDA (2-0). Ambele echipe au 
practicat un joc frumos, in pri
ma repriză, gazdele au înscris 
de două ori prin Coteț (min. 18) 
și Tudorache (min. 44). După 
pauză, oaspeții au dominat însă 
ineficace. A arbitrat bine Gavrilă 
Farcaș — Satu Mare. (M Do- 
mițian, coresp.).

FAIANȚA 
STEAUA 
(3-1). Au 
(min. 31 
respectiv 
min. 25 portarul Satmari (Steaua 
roșie) a fost eliminat pentru in
jurii aduse arbitrului de tușă. 
(C. Moldovan, coresp.).

METALUL AIUD — METALUL 
COPȘA MICA (2-2). Ati înscris: 
Pali (min. 27 și 40) pentru Me
talul Aiud, Blăjan (min. 18) și 
Nită (min. 65) pentru 
Copșa Mică. (A Crișan.

SIGHIȘOARA — 
ROSIE SALONTA 

marcat : Ion Sintion 
și 64). Turk (min. 70), 
Ungvari (min 46). In

CLASAMENT

Metalul
coresp.).

Sf.

nafu, coresp.}.
CLASAMENT

1.
2.
3.
4.

Olimpia Oradea 
Medicina Cluj 
Recolta Cărei 
Sătmăreana

25 15 5
24 13 6
25 11 5

5 43—19 35
5 38—20 32
9 40—27 27

10 30—26 2625 11 4
1. Met. Hunedoara 25 16 4 5 57—18 36 5. Minerul Bihor 25 11 3 11 37—31 25
2. Electroput. Cv. 25 14 3 8 52—34 31 6. Min. Baia Sprie 24 11 3 10 39—35 25
3. Tractorul Bv. 25 13 4 8 50—31 30 7. Faianța Sighiș. 25 11 2 12 38—43 24
4. Min. Anina 25 14 2 9 45—31 30 8. Chim. Tîrnăveni 25 11 2 12 34—39 24
5. Chim. Făgăraș 25 14 2 9 47—41 30 9. Soda O. Mureș 25 9 6 10 29—35 24
6. Mureșul Deva 25 11 5 9 41—33 27 10. Metalul Aiud 25 8 7 10 35—41 23
7.

Pentru a vă documenta cit mai 
bine in legătură cu concursul PRO
NOSPORT din aceasta săptăuiînă 
precum și cu celelalte importante 
acțiuni (ai doilea concurs ex 
ceprional Pronoexpres din 25 iunie, 
Cupa de vară, actualitatea fotbalis
tică ș.a.), vă indicăm să consultați 
Programul 
nr. 24 din 
materialele 
număr din 
inttlniți și 
antrenorul echipei 
Dumitrescu, pentru 
sport de duminică 
îl redăm mai jos : 
— Turcia I ; II:

LOTO-PRONOSP ORT 
13 iunie 1967. Printre 
interesante ale acestui 
publicația susamintită, 

pronosticul acordat de 
U.T.A., Nieolae 

concursul Prono- 
18 iunie pe care 
I. : Cehoslovacia 

Dinamo Bacău—■ 
Siderurgistnl Galati 1; III: Flacăra 
Moreni—Chimia Suceava I ; IV r Ol
tul Rut. Vîlcea — Ceahlăul Piatra 
Neamț I ; V: A.S. Cugir—C.F.R. 
Arad 1 x ; VI : C-F.R. Timișoara—■

36— 40
37— 41
22—35

25
25
25

9
7
9

Vict. Tg. Jiu
8. A.S.A. Sibiu

Victoria Cal an
C.F.R. 
Caransebeș 
Met. Tr. Sev.
Prog. Strehaia 
Aurul Zlatna 
Autorapid Cv.

ULTIMA ETAPA : Chimia Făgăraș
— C.F.R. Caransebeș, Mureșul Deva
— Metalul Tr. Severin, Victoria Că- 
lan — Electroputere Craiova, Victoria

9.
10.

11.
12.
13.
14.

25
25
25
25
25

4
6
5
2
1

12
11
13

11.

19—43
34— 61
35— 43

15 33—46
16 36—47

22
22
19
18
17

12.
13.
14.

25
25
25
25

8 
10 
10
6

7
2
2
4

io 
13
13
15

31—44
31—32
31-33
21—52

23
22
22
16

Steaua roșie
Salonta
Arleșul Turda 
Met. Copșa M. 
Voința Reghin

ULTIMA ETAPA : Chimica Tîrnă- 
veni — Medicina Cluj. Arieșul Turda 
— Olimpia. Oradea, Soda Ocna Mu
reș — Sătmăreana, Minerul Baia 
Sprie — Metalul Aiud, Steaua roșie 
Salonta — Voința Reghin, Recolta 
Cărei — Faianța Sighișoara, Metalul 
Copșa Mică — Minerul Bihor.

A.S.A. Tg. Mureș Îs; VII: Crișul 
Oradea—Minerul I.uțeni 1 ; Vili : In
dustria sinnei Cimpia Turzii—Mine
rul Baia Mare 1 ; IX: Verona— 
Livorno I ; X : Reggia—Pisa x ; 
XI: Catania—Savona 1; XII: No
vara—Genoa lx; XIII: Modena— 
Catanzaro 1 x.

flrl precedent în pri- 
bazei de atribuire a 

la toate sistemele

O- Succesul 
vința lărgirii 
autoturismelor 
Loto-Pronosport s-a concretizat pînă 
în prezent prin distribuirea a aproape 
300 autoturisme Ia LO1O, PRONO
SPORT. PRON’OEXPRES și LOZ 
IN PLIC.

Zilnic continuă să se prezinte la 
Administrația de stat LOTO-PRO- 
NOSPORT cîștigâtori pentru a și pri
mi autoturismele. In ultimele zile 
și-au ridicat autoturisme următorii • 
loneM-u l.ie reția din București „Ke-

nault 10 Major44, Diță Niculae din 
București Renault 16“ ambii la 
Pronocxpres, Asaftei Toader din co
muna Dărăbani-Dorohoi „Renault 10 
Major44 la Loz în plic, Pîrvulescu A 
din Rm. Vîlcea „Renault Dauphine44 
la Lotos Cdtleanu Aurel din Paș
cani „Renault 16“ la Pronosport.

Participînd la tragerile speciale și 
concursurile Pronocxpres 
la Pronosport care 
tămînal cite un 
nault 16“" plus 3.500 tei 
drnl premiului

•*  
atribuie 

autoturism 
în 

excepțional

Loto,

ca*  
pre

cum și la Loz nr plie, oricine poate 
cîștiga un autoturism.

# Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va avea loc*  la București în sala clu
bului Finanțe Bănci din str Doamnei 
nr. 2 cu hwef ere rfe la ora 18.

h'ifhru-ă rerlactniă rlr Administra
ția ele stat l.oto-1'roriosport.



Turneul de șah 
de la Moscova 

se apropie de sfirșit
Marele turneu international de șah 

de la Moscova se apropie de sfîr- 
șit. Au mai rămas de jucat două 
runde, după care vom cunoaște pe 
învingătorul uneia dintre cele mai 
importante întreceri șahiste organi
zate în ultimele două decenii.

Finișul concursului a fost mar
cat de eîteva surprize. Portisch, spre 
pildă, l-a învins de o manieră stră
lucită pe Tal, iar Boboțov — re
velația acestui turneu — a cîștigat 
la Gligorici. Marele maestru iugoslav 
a pierdut și la Gipslis, căzînd în 
jumătatea a doua a clasamentului.

In acest timp, liderul, Stein, a 
remizat consecutiv cu Pachman, Ghe- 
ller și Petrosian, poziția sa fiind însă 
serios amenințată

Florin Gheorghiu continuă să facă 
o figură onorabilă în acest concurs 
de forță maximă El urmează să în- 
tîlneasră în ultimele două runde pe 
Keres (eu alb) și Pachman (cu ne
gru).

ÎN CLASAMENT: Stein 9'/2, Bo- 
batov, Bronștein, Gipslis 9, Portisch 
(l), Smî'dov, Spasski, Tal 8l/2, Ke
res, Petrosian. G hei Ier ^v]2, Najdorf 
(I), GHEORGHIU 7, Gligorici 
l'h’man S1/2, Bilek, Filip, Pachman 
5 />.

I

|

Nona Gaprindașvili 
învingătoare la Kiev 

ALEXANDRA NICOLAU PE LO
CUL III—IV

KIEV 13 (Agerpres). — tn ultima 
rundă a turneului international fe
minin de șah. campioana mondială 
Nona Gaprindașvili a remizat cu 
Andreeva, asigurîndu-și primul loc 
în clasament. Cu același rezultat s-a 
încheiat partida susținută de repre
zentanta României, nnaestra interna
țională Alexandra Nicolau în com
pania jucătoarei cehoslovace Kveta 
Eretova Șahista sovietică Kozlov- 
skaia a obținut victoria în fața 
actualei campioane a U.R.S.S., Na
na Aleksandria, ceea ce i-a permis 
să treacă pe locul doi în clasa
mentul final.

Iată ordinea celor 15 concurente : 
Gaprindașvili 11. Kozlovskaia 10. 
NICOLAU și Andreeva 9’/î. Bilek 
(Ung.) și Zvorîkina 8*/t,  Kislova 8, 
Aleksandria llls, Novarra (R.D.G.) 
7, Eretova (Cehosl.) 6, Medianikova 
5. Hulgana (R P. Mongolă) 4’/2, 
Ascnova (Bulg.) și Jifkovici (lugosl.) 
4. Heemskerk (Ol.) 2.

învingător în etapa a II-a, 
Moiceanu a preluat tricoul galben

(Urmare din pag. 1)

tricoul alb - primului dintre sprin
teri, tricoul violet — celui mai 
bun cățărător) nu reușește să-i dez
morțească pe cei peste 60 de 
alergători.

Străbătînd drumul Tușnadului 
notăm totuși „focul de pale" al 
unei evadări efectuate de un 
grup condus de Niculae Ciumeti 
(Dinamo I) șl apoi încercarea 
(nereușită) a lut C-tin Gontea 
(Voința I Ploiești) de a se distan
ta. Doar urcușul lung al Harghi
tei a făcut ordine în pluton. In 
frunte au rămas 21 de cicliști, 
în timp ce alți peste 40 s-au chi
nuit literalmente pe serpentine.

Sprintul de cătărare de la km. 
108 a fost cîștigat de Em. Rusu 
(Dinamo II) care ne-a reamintit 
doar prin aceasta talentul cu care 
fusese cîndva creditat I în apro
piere de Odorhei ploaia s-a în
tețit. Asistăm, împreună cu o 
„mare de umbrele", la singura 
acțiune palpitantă a etapei — 
sprintul final. Gabriel Moiceanu 
s-a impus și a cîștigat, astfel că 
înaintea startului în etapa a III-a 
(miercuri, Odorhei — Tg. Mu
reș, 405 km) el va îmbrăca tri
coul galben.

Clasamentul etapei a 11-a i 1.

PE SCURT • PE SCURT
ROMA. — Campionul mondial 

de box la cat. mijlocie, Nino Ben- 
venuti, a anunțat că renunță la 
titlul de campion al Europei, de
oarece nu vrea să riște un acci
dent în meciul cu spaniolul Fo- 
lledo, înaintea revanșei cu Emil 
Griffith, programată Ia 28 septem
brie.

PARIS. — Campionatul de fotbal 
al Franței a fost cîștigat la ac
tuala ediție de echipa St. Etienne, 
care a totalizat 54 p. O urmează 
în clasament Nantes 50 p., Angers 
44 p, Bordeaux 43 p. Au retrogra
dat : Reirr.’s și Stade de Paris.

PRAGA. — Noua campioană de 
fotbal a Cehoslovaciei este Sparta 
Praga (39 p.). Pe locurile următoa

G. Moiceanu (Dinamo I) 3h 40:05;
2. I. Ardeleanu (Steaua I), 3. I. 
Cosma (Dinamo I) șl încă alți 
16 alergători, cronometrați în a- 
celași timp cu învingătorul. 
După două etape în clasamentul 
general conduce Moiceanu cu 
7h59:27, urmat la 15 s de Cosma 
și la 45 s de W. Ziegler (Dina
mo II), iar In cel pe echipe pe 
primul loc se află Dinamo I.

Mac Gregor-53,3
în cadrul unei competiții de nata- 

ție desfășurată la Paris, recordmana 
europeană Christine Caron a par
curs 200 m spate în 2:28,5. Perfor
manța se află la 0,6 sec dc recordul 
european. Recordul mondial al pro
bei este de 2:26,4 și aparține spor
tivei Karen Muir (Republica Sud- 
Africană). In cursul aceleiași re
uniuni, Marc de Herdt a înotat 
100 m bras în 1:13,1, iar Gilles 
Moreau a realizat Ia 200 m. spate 
2:21,9.

★
La Oslo, cu prilejul meciului in

ternațional de natație Norvegia-Sco- 
ția, cîștigat de prima echipă cu 
113—101 puncte, înotătorul scoțian

re : Slovan Bratislava 35 p, Spar
tak Trnava 34 p, Dulka Praga 33 
p. etc.

BUDAPESTA. — In turneul in
ternațional de tenis rezervat juni
orilor, austriacul Kolbinger l-a în
vins cu 6—0, 8—10, 6—3 pe Sântei 
(România).

BERLINUL OCCIDENTAL. - 
în finala unui turneu feminin de 
tenis pe echipe, S.U.A. a dispus 
cu 2—0 de Anglia (Casals-Wade 
9—7, 8—6 ; King—Jones 6—3, 6—4).

BUDAPESTA. — După ultima 
etapă a turului campionatului ma
ghiar de fotbal, conduce Ferenc- 
varos cu 25 p. urmată de Vasas 
Budapesta 20 p., Ujpesti Dozsa 
19 p. etc.

Marți, la Constanța

S. U. AGEN —FARUL 17-9 (6-3)
CONSTANȚA, 13 (prin telefon).

Stadionul „1 Mai" din orașul 
nostru a găzduit astăzi după- 
amiază meciul internațional de 
rugbi dintre formațiile Farul și 
S. U. Agen. Circa 2 000 de spec
tatori au aplaudat la scenă des
chisă fazele spectaculoase create 
de jucătorii celor două echipe și, 

| în final, victoria meritată a cam- 
I pionilor francezi, cu scorul de 
■ 17-9.

pe 100 m liber!
Bobby Mac Gregor a realizat un 
timp foarte bun pe distanța de 
100 m. El a obținut 51,5 în schim
bul efectuat în cadrul ștafetei de 
4 x 100 m liber. în proba individuală 
de concurs, Mac Gregor a parcurs 
100 m liber în 53,3.

Rugbiștii de la S. U. Agen au 
luat de la început jocul pe cont 
propriu, acționînd prin pase scurte 
la mină, desfășurate într-un ritm 
foarte rapid, care i-a derutat (te 
cei de la Farul. Scorul a fost des
chis de Soula, în min. 5 printr-o 
încercare. A egalat Celea, în min. 
24, pfintr-o lovitură de pedeapsă. 
Tot Soula modifică scorul, în 
min. 39 (încercare). La reluare, 
(min. 46) Lassere mărește avanta
jul ecl'.ipei franceze. printr-o 
nouă încercare transformată de 
Grouppi. în min. 61 Celea reu
șește să reducă din handicap (Iov. 
de pedeapsă). Apoi francezii în
scriu de două ori consecutiv 
prin Grouppi (min. 73, Iov. de 
pedeapsă) și Sitjar (min. 75, în
cercare). Cu trei minute înainte 
de sfîrșitul partidei, Celea trans
formă a treia lovitură de pedeap
să. Scor final, așadar, 17-9 pen
tru S.U. Agen.

E. PETRE corespondent

Optimismul de pe fața 
atletului de culoare 
Tommie Smith anunță 
Parcă și alte recorduri... 
Intr-adevăr, sportivul 
din Texas, imbatabil la 
ora actuală pe 400 m, 
poate privi cu încredere 
viitorul. La 6 iunie el 
a împlinit doar 23 de 
ani •

★

De la

48,2

pe 400 m...

Ve/a Ceaslavska (dreapta) și Natalia Kucinskaia
Foto: ANEFO

Ce ne-au arătat campionatele

europene de gimnastică

Orașul Amsterdam a găzduit re
cent cea de-a Vl-a ediție a 
campionatelor europene femi

nine de gimnastică, întrecere la care 
au evoluat 42 de sportive din 21 de 
țări.

încă de la antrenamentele de a- 
comodare numeroși specialiști și 
ziariști din multe țări au urmărit 
cu Interes atît evoluția gimnastelor 
consacrate, cit șî a celor mai ti
nere, care încercau mișcări grele, 
riscante, la diferite aparate.

Nivelul general al concursului 
propriu-zis a fost superior celui de 
la edițiile precedente, toate țările 
prezentînd concurente bine pregătite. 
Calitățile fizice dominante au fost vi
teza și mobilitatea maximă, Insă 
bine controlate de forța de susținere 
a spatelui, a coapsei și a abdomenului. 
Chiar șl la gimnastele mai slabe s-a 
observat o creștere în ceea ce priveș
te compoziția și execuția artistică a 
exercițiilor liber alese. Aceasta ne 
face să apreciem că recenta ediție 
a „europenelor*  a fost o demonstra

ție a tehnicii superioare a elemen
telor grele, la toate aparatele.

SĂRITURILE, chiar și cele „sim
ple0 (răsturnare sau roată laterală) 
— de pildă — au fost executate cu 
mare amplitudine. Astăzi nu se poa
te obține o notă peste 9,5o decît cu 
o săritură nouă, mai grea, originală 
și bine executată. Finalistele la 
acest aparat au prezentat sărituri 
prin stind pe mîini și echer sau 
stînd pe mîini și șurub. Am re
marcat la gimnaste concepții dife
rite de pregătire. Concurentele din 
Cehoslovacia șl R. D. Germană au 
urmărit, pe lingă execuția rapidă a 
echerului în zborul doi. și o am
plitudine maximă în înălțime a am
belor zboruri. Astfel, gimnasta Ianz 
(R.D.G.) a reușit, la vlrsta de 15 
ani, să urce pe podium, deși cam
pionatele europene reprezentau pri
ma el competiție internațională de 
amploare.

LA PARALELE, de asemenea, dis
puta pentru ocuparea primelor 
locuri a fost foarte dîrză. In exer
ciții au predominat elementele de 

mare amplitudine și spectaculozi
tate, legările noi. îndrăznețe, pre
cum și numeroase elemente sur
priză ; Pt gigantică, coboriri prin 
„hecht“ cu întoarceri de 360 de 
grade de pe bara de jos sau cea 
de sus peste cea de jos, desprinderi 
de priză, repetate și riscante. Au 
fost aproape eliminate opririle și 
trecerile simple de pe o bară pe 
alta. S-au impus la acest aparat 
Vera Ceaslavska, Z. Drujinina, gim
nastele maghiare Oroszi și Banlyi, 
precum și tînăra lanz (R.D.G.), 
Două ■ căderi au eliminat-o pe gim
nasta sovietică Natalia Kucinskaia 
din lupta pentru titlu la individual 
compus și clasarea pentru finală la 
acest apărat. Tn finală Ceaslavska a 
dovedit o voință și ambiție deosebite 
pentru a cîștiga.

Și LA BlRNA s-a dat o luptă 
strînsă între gimnastele sovietice, 
cehoslovace și cele din R.D.G., care 
au prezentat exerciții grele și dina
mice. In general, toate concuren
tele și-au îmbunătățit conținutul 
exercițiilor cu răsturnări lente îna
inte și înapoi, piruete de 720 de 
grade, flic-flac-uri înainte, sărituri cu 
mare amplitudine, urcări prin stînd 
pe mîini, urmate de răsturnare 
lentă etc. Cu o execuție deosebit 
de sigură și amplă a unui exercițiu 
foarte greu, multipla campioană 
Ceaslavska a reușit ea în finală 
să obțină nota 10. acordată pentru 
prima dată în lume la acest aparat.

Proba la care departajarea s-a 
făcut cu multă greutate, deoarece 
aproape toate gimnastele erau omo
gen pregătite, pe linia cerințelor re
gulamentare internaționale, a fost SO
LUL. Au cîștigat sportivele care au 
prezentat torente acrobatice mai di
namice și mai grele, încadrate în- 
tr-o originală, frumoasă și expre
sivă compoziție și execuție artis
tică. Au aspirat la întîietate gim
naste din Cehoslovacia, U.R.S.S. și 
România.

Sportivele cehoslovace au demons
trat încă o dată calitățile lor fizice 
(viteză, forță), amplitudinea și si
guranța acrobaticii grele (salturile 
cu șurub de 36o de grade, torente 
de salturi cu întoarceri de 180 de 
grade și răsturnări sau „danilove") ; 
sovieticele s-au impus prin compo
ziția și, mai ales, execuția expresivă 
a mișcărilor și legărilor artistice. 
Gimnastele noastre și-au cucerit lo
cul în finală prin compoziția origi
nală, mai feminină — după părerea 
multor specialiști — a exercițiilor, 
orientare deosebită față de celelalte 

țări. Clasarea printre primele șase 
la sol reprezintă un rezultat bun 
pentru maestrele sportului Rozalia 
Filipescu și Elena Ceampelea. Desi
gur, ele ar fi putut obține locuri 
mai bune la individual compus, dar 
faptul că Rozalia Filipescu a ..des
chis0 concursul la bîrnă, jar Elena 
Ceampelea, a patra executantă, a 
căzut Ia „flic-flac“-ul înapoi le-a 
îndepărtat șansa unei clasări supe
rioare. De altfel, trebuie menționat 
că Elena Ceampelea a fost singura 
gimnastă care a executat în con
curs această riscantă mișcare și că
derea sa a fost primită cu regret 
de întreaga sală. Dacă la sol ar 
fi avut în „repertoriu0 și „saltul 
cu șurub0 ele s-ar fi putut bucura 
de o apreciere și mai bună din 
partea arbitrilor.

Pentru viitor, atît la concursurile 
individuale, cît și la cele pe echlne, 
pentru a putea ține pasul cu evolu
ția gimnasticii de performantă pe 
plan mondial se imnune îngreuierea 
exercițiilor liber alese și executarea 
lor cu mare siguranță, ținută și am
plitudine. La sărituri trebuie să se 
aleagă sărituri mai dificile. Intro
ducerea de legări snectaculoase co- 
borîri grele si originale sînt nece
sare la paralele ; * „poduri0. flic- 
flac-uri. piruete și sărituri grele 
trebuie executate la bîrnâ. totul în
tr-un ritm vioi, fără multe opriri • 
la sol, exercițiile vor trebui să cu
prindă salturi cu șurub de 360 de 
grade, torente de flic-flac-uri legate 
cu salturi etc.

Arbitrajul a încurajat greutatea 
și execuția corectă în exerciții. Din 
această cauză s-au acordat, mai 
mult decît altădată, note ridicate 
(9.70—10) care au reflectat nivelul 
atins de unele gimnaste și au răs
plătit munca depusă de sportive și de 
antrenorii lor.

Pentru a pune în evidență sigu
ranța gimnastelor în concurs, Comi
sia tehnică feminină a F.I.G., a ho- 
tărîț ca pe viitor să se elimine 
pe cit posibil asigurarea : astfel, 
s-a interzis asistența la sărituri în
tre trambulină și cal, Ia paralele 
între cele două bare, de-a lungul 
bîmei (doar la coborire sau la un 
element foarte greu). In privința 
aparaturii de concurs, acesteia i 
s-au adus anumite modificări pen
tru a corespunde mai bine necesi
tăților gimnasticii — reglarea elas
ticității barelor, solului și a pistei 
de alergare pentru sărituri, confec
ționate din părți care se muiau și 
ofereau o suprafață antiderapantă 
și mai elastică.

Organizarea campionatelor euro
pene de la Amsterdam a fost șî un 
succes remarcabil al Federației 
olandeze de gimnastică, care a reu
șit să ofere participantelor condiții 
bune de concurs, Iar publicului un 
spectacol frumos și emoționant.

prof MARIA IONESCU 
arbitru international

la Tommie Smith

Atletul Tommie Smith este consi
derat la ora actuală cel mai valoros
sprinter din lume. El deține o serie 
de performanțe de mare valoare: 
100 y : 9,3 ; 100 m : 10,1 ; 200 m : 
20,0 (în linie dreaptă •— 19,5) ; 
400 m : 44,5; 440 y: 44,8 ; lun
gime : 7,90 m.

Recent, la San Jose (California), 
atletul de culoare a uimit lumea 
min cele două recorduri mondiale: 
400 m (44,5) și 440 y (44,8).

Iată, de altfel, evoluția recordurilor 
mondiale pe 400 m. înccpînd din 
anul 1912, de cînd ele se omolo
ghează :

48.2 C.
47.4 J.
47.6 E.
47,0 E.
46.2 W.
46.1 A.
46.0 R.
46.0 G.
45,9 II.
45.8 G.
45.5 L.
45.4 L.
44.9 O.
44.9 C.
44.9 A.
44.9 M.
44.5 T. 
Tommie

1912 
1916 
1924 
1928 
1932 
1936 
1939 
1911 
1948 
1950
1955
1956 
1960 
1960
1963
1964 
1967

Reidpath (S.U.A.)
Meredith (S.U.A.)
I.iddel (Anglia) 
Spencer (S.U.A.)
Carr (S.U.A.)

Williams (S.U.A.)
Harbig (Germania) 
Klemmer (S.U.A.) 
McKcnley (Jamaica)
Rhoden (Jamaica)
Jones (S.U.A.)
Jones (S.U.A.)
Davis (S.U.A.) 
Kaufmann (R.F.G.)
Plummer (S.U.A.) 
Larrabee (S.U.A.)
Smith (S.U.A.) 
Smith are o înălțime de

„Goliat" (1,91 m) și tn raport cu 
această înălțime o suplețe remarca
bilă (80 kg). Dick Bank, unul din
tre marii specialiști ai atletismului 
american, scria următoarele: „Pe 
primii 50 m Smith este un sprinter 
obișnuit. Apoi, devine ca un „mo
tor nervos" care răspunde cu o vi
teză derutantă la apăsarea pe acce
lerator. Im finiș, Smith este imba
tabil".

Specialiștii consideră că elevul an
trenorului Bud Winter (cel caro 
a pregătit pe reeordmanii mondiali 
H. Davies, R. Norton, D. Johnson) 
este capabil să depășească la J.O. 
din Mexic coleeția de 4 medalii de 
aur realizată de Jesse Owens la 
Olimpiada din 1936.
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