
r

F?egionaa

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIT1-VA 1 I

Deschiderea lucrărilor
Plenarei C. C. al P. C. R - —

Anul XXIII

Nr. 5316

marți
27 iunie

în ziua de 26 iunie a.c. au început lucrările Plenarei 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român.

La ordinea de zi a plenarei se află următoarele 
probleme :

1. Directivele cu privire la elaborarea planului cin
cinal 1971-1975 și a direcțiilor principale ale dezvol
tării economiei naționale în perioada 1976-1980.

- raportor tovarășul Maxim Berghianu
2. Hotărîrea Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român și a Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România cu privire la majorarea sa
lariilor mici.

- raportor tovarășul Manea Mănescu
3. Măsuri privind raționalizarea și gospodărirea 

mai economicoasă a parcului de autoturisme al mi
nisterelor, instituțiilor centrale și locale, întreprinde
rilor, organelor de partid, sindicale, cooperatiste și 
obștești.

- raportor tovarășul Petre Blajovici
4. Unele probleme privind activitatea Ministerului 

Afacerilor Interne.
- raportor tovarășul Vasile Patilineț

La lucrările plenarei participă, ca invitați, șefi ai 
secțiilor C.C. al P.C.R., primii secretari ai comitetelor 
regionale de partid, miniștri, președinți ai sfaturilor 
populare regionale, cadre cu munci de răspundere 
din instituții centrale, redactori șefi ai ziarelor cen
trale.
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ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

ELENA VINTILĂ

CONCURSUL
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Un concurs de mare atracție:
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SA TRECEM DE LA DILETANTISM
LA LUCRU SERIOS, BINE FĂCUT!

PENTATLON
LA NOVI SAD

BELGRAD 26. La 
Novi Sad s-a des- 
fășurat un concurs 
internațional atletic 
feminin de penta
tlon Ia care au par
ticipat sportive din 
Franța, Italia, RO
MANIA și Iugosla
via. Atletele fran
ceze au obținut uri 
dublu succes, termi- 
nînd învingătoare 
atît în întrecerile in
dividuale cît și în 
cele pe echipe.

Pe primul Ioc s-a 
clasat Bantegny 
(Franța) cu 
puncte, urmată 
compatrioata 
Thetz cu 4 549 punc
te. Locurile trei și 
patru au fost ocu
pate de sportivele 
românce Elena Vin- 
tili (cu 4 539 puncte) 
și Maria Pândele 
(cu 4 519 puncte).

l Mi 
de 
sa

„Internaționalele" de lupte greco-romane
Amatorii sportului lupte

lor vor putea urmări în 
, zilele de 1 și 2 Iulie la 

patinoarul artificial „23 
August" din Capitală între
cerile concursului interna
țional de „greco-romane" — 
aflat la cea de-a Vl-a edi
ție. Meciurile vor avea 

• loc în aer liber, simultan 
.pe două saltele, la 7 ca- 

r fegorii.
La actuala ediție și-au 

anunțat participarea 13 
țări: Bulgaria,. Cehoslova
cia, Elveția, Finlanda, Fran
ța, Grecia, Italia, R. D. Ger
mană, R. F. a Germaniei, 
Turcia, Ungaria, U.R.S.S. și 
România. Âtît pentru spor
tivii din străinătate cîi și 
pentru membrii lotului nos
tru, „internaționalele" con
stituie un bun prilej de 
verificare a gradului de 
pregătire, o adevărate re
petiție generală înaintea 
„mondialelor".

Este suficient să amin
tim că la această mare 
confruntare internațională 
vor fi prezeriți o serie de 
sportivi valoroși cum sînt : 
Stange (R. F. a Germaniei) 
— campion mondial, Freij 
(Suedia) — vicecampion 
european, Virocainen (Fin
landa), Svensson (Suedia), 
Muhsin, Orhan (Turcia), 

-Gaucherand, Gaudinot (Fran
ța), Radi, Giczy (Ungaria), 
Rossi (Italia) etc. Alături 
de ei vor concura și re
prezentanții noștri C. Tur-

tarea, 
ceanu 
nescu, 
(cat. 57 kg), S. Popescu, 
Gh. Gheorghe (cat. 63 kg). 
M. Bolocari, M. Vlad, I. 
Enache (cat. 70 kg), S. Ol- 
teanu, O Tache, FI. Cior- 
cilă (cat. 78 kg), N. Neguț, 
Gh. Popovici, C. Penciu 
(cat. 87 kg), N. Martinescu, 
C. Bușoi, F. Chițu, N. Pavel 
(cat. 97 kg) etc.

în legătură cu desfășu
rarea acestui concurs am 
solicitat părerea antrenoru
lui emerit prof. ION COR- 
NEANU care ne-a declarat: 
„Actuala ediție a „interna
ționalelor" după cum se 
poate observa din lista 
participanților este deose
bit de „tare", printre con- 
curenți figurînd numeroase 
capete de afiș. în vede
rea acestui mare eveni
ment, sportivii noștri s-au 
antrenat cu seriozitate Ia 
secții, cît și în cadrul lo
tului republican. Pentru a 
verifica stadiul de pregă-

ir’

Gh. Sloi cin, Gh. Ber- 
țcat. 52 kg), I. Alio- 
I. Baciu, M. Cristea

(Continuare în pag. a 3-a)

REPREZENTATIVA FEMI
NINĂ DE VOLEI A PLE
CAT ÎN R. D. GERMANA

Ieri dimineață a părăsit 
Capitala, plecînd în R.D. 
Germană, reprezentativa 
feminină de volei a tării 
noastre, care va participa 
la turneul internațional 
■de la Magdeburg. Au fă
cut deplasarea jucătoarele: 
Florescu, Rebac, Tudora, 
Szekely, Baga, Bălășoiu 
(Rapid). Constantinescu, 
Vamoșiu (Dinamo)t Golo- 
șie (Farul), Bunescu (Uni
versitatea Craiova). Căti
nel (Penicilina), Popescu 
(Viitorul București), 
treriorii echipei : 
St. Stroe șl prof. 
Scarlat.

An- 
prof. 
E«s.

Lucrurile ni se înfățișează 
acum și mai limpede! Infi
mele șanse practice (de genul: 
„România bate Italia, Elveția 
bate Italia și apoi să vedem 
la... golaveraj") de a termina 
pe locul I în grupa a Vl-a 
preliminară a campionatului 
european s-att spulberat. Am 
fost învinși — s-o recunoaștem 
— de un adversar mult mai 
bun, reprezentînd un „soccer" 
superior, prin tradiție, orga
nizare, < valoare și de
mase. Eforturi risipite în 
van, speranțe ale iubitorului 
de fotbal înșelate, iată ce a 
caracterizat, fatalmente, eta
pa participării noastre la Cam
pionatul Europei, încheiată — 
ieri — fără glorie.

.Pornim, deci, din nou la 
drum I Nu de la zero, cum 
s-a afirmat undeva, dar de 
la premise (sperăm) mult mai 
reale, mai cn picioarele pe 
pămînt, singurele în stare să 
ne scoată, după o vreme, la 
luminiș. (Să nu se înțeleagă 
greșit că am ajuns la aceste 
concluzii siliți doar dc înfrin- 
gerea de duminică, suferită la 
limită...).

Este puțin cam jenant, dar 
faptul nu mai suportă vreo

trebuieamînare, să afirmi că 
început de la.... ABECEDAR. 
Adică, de la TEHNICA IN
DIVIDUALĂ. Nu ne aflăid, 
este drept, la primele litere, 
la a, la b, sau la c, dar nici 
prea departe. Se simte a- 
ceasta in modul în cart exe
cută preluarea un fotbalist de 
la noi, comparativ — de pil
dă — cu unul italian. In 
timp ce primului îi trebuie 
2—3 timpi pentru această 
execuție tehnică, jucătorul ita
lian o efectuează într-unnl sin
gur. Mai simplu, pe direcția 
de atac, adaptată deci la ne
cesitățile JOCULUI MODERN. 
De ce spunem toate acestea ? 
Pentru că timpul pe care-1 
pierde fotbalistul nostru prin 
surp hisul de mișcări, prin lip 
să de coordonare (a se citi în
țelegerea perfectă între jucă-

tor și balon) are drept efecl 
SCHIMBAREA TABLOULUI 
TACTIC. Ai pierdut cu pre
luarea doar o secundă, să 
zicem, a profitat de pe arma 
aceasta adversarul: se repliază 
mai ușor, anticipează intenția 
etc. etc.

Diferență vizibilă și în ceea 
ce privește FACTORUL FIZI6. 
Căci, în timp ce formația 
noastră slăbește, de regulă, 
în partea a doua a meciului 
(de ce? pentru că și în re
priza I jocul nostru e lent, 
cu abuzuri de temporizare...) 
adversarul acționează tot cu 
forțe la fel de proaspete, în- 
cercînd să se detașeze de ad
versar tocmai în această țc-

G. NICOLAESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Start la clasa 500 cmc în ,jCupa orașului București". 
De ia stingă la dreapta: A. Kleele ■— RJ’.G. (11), 
O. Puiu — România (3), A. Courajod — Elveția (8), 
E. Keresteș — România (2) etc.

Foto î St Ciotloș

Primirea la Consiliul de Miniștri■>

a lui Francois Missoffe, ministrulA r
Tineretului și Sportului din Franța

Prim-vicepreșediatele Consiliului de Miniștri, Emil 
Bodnaraș, a primit luni pe Francois Missoffe, minis
trul Tineretului și Sportului din Franța, care face o 
vizită în țara noastră.

La întrevedere, care a decurs într-o atmosferă cor
dială, au participat Anghel Alexe, președintele Consi
liului General al UCFS, Miron Constantinescu, adjunct 
al ministrului invățămîntului, și Mircea Angelescu, pre
ședintele U.ASR.

Au luat parte Philippe Richer, însărcinatul cu 
ceri ad-interim al Franței la București.

★
Luni, la sediul UCFS au avut loc convorbiri 

Anghel Alexe și Franțois Missoffe.
La amiază, Francois Missoffe a avut o întrevedere 

cu Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. \

afa-

între

T ★
In cinstea ministrului francez, Angliei Alexe a 

oferit un dejun. Seara, Philippe Richer, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Franței, a oferit un dineu. 

(Agerprez)
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LA ÎNCHEIEREA „CUPEI CARPAȚI":

Mal întîi, să facem un scurt 
Istoric al „Cupei Carpați", 
competiție care angrenează 
într-o activitate oficială pe 
cei mal tineri baschetbaliști 
al țării (anul acesta, de pildă, 
pe cel născuțl în 1953 și mai

Experiențele sînt bune, 
durează prea mult!nu

o intensă activitate competițio-După 
nală internă, echipele reprezentative de 
handbal ale țării noastre se vor pre
zenta, la sfîrșitul acestei luni, la star
tul unor întreceri internaționale. Pentru 
aceasta, cele două selecționate națio
nale (masculină și feminină) vor face 
o deplasare în Iugoslavia, unde băieții 
vor lua parte la turneul de la Belgrad, 
dotat cu „Trofeul Tajmaidan", iar fe
tele își vor disputa întîretatea într-o 
altă competiție cu tradiție: „Cupa ora
șului Zagreb*.

Evoluțiile celor două selecționate în 
aceste turnee, care se bucură de e 
valoroasă participare, sînt așteptate cu 
interes de iubitorii handbalului, de
oarece atît echipa masculină, cît și 
cea. feminină, se află angajate pe dru-

mul reafirmării lor pe plan internațio
nal, pe calea recuceririi primului loc 
în ierarhia mondială. Iar cele două 
competiții internaționale care stau în 
fața reprezentativelor noastre constituie 
mijloace extrem de utile pentru veri
ficarea potențialului unor elemente ti
nere, promovate și, mai ales, titulari
zate Tecent în cele două loturi. De 
asemenea, participarea echipelor noastre 
la întrecerile sus-amintite pot fi folo
site cu scopul de a se omogeniza dife
rite formule de echipe, de a Toda, pe 
această bază, soluții tactice noi de apă
rare și de atac.

Lucrurile acestea sînt cu atît mai ne
cesare cu cît în alcătuirea celor două 
reprezentative «-a ținut seamă, mai 
mult ga.. în. situațiile precedențe,. de

forma manifestată în campionat, de 
valoarea dovedită de sportivi de-a lun
gul acestei întreceri. Pentru acest mo
tiv o serie de handbaliști, cunoscut! 
ca titulari de neînlocuit pînă în pre
zent în echipa reprezentativă, lipsesc 
de această dată. Este vorba de Moser, 
Oțelea, Redl și Hnat, în locui cărora 
au fost titularizați pentru acest turneu 
Goran, Dincă, Guneș, Kicsidi, Popescu, 
Gatu și alții. Ne aflăm, cu 
vtnte, în fața unei încercări 
venite! — de împrospătare a cadrelor 
din lotul reprezentativ. Este, totuși, de 
notat faptul că și o bună parte dintre

alte cu- 
— bine-

CĂLIN ANTONESCU

(Continuare in pag, a 2,a)

mici). Competiția a luat ființă 
în anul 1963, din inițiativa 
soților Gheorghe și Elena 
Roșu de la Școala sportivă 
din Brașov, doi dintre pio
nierii muncii cu copiii șl ju
niorii. La ediția inaugurală 
au participat patru formații 
de fete (două din Brașov, 
cîte una din Timișoara și 
Sibiu). In anul imediat ui
mitor, numărul echipelor a 
crescut, pentru ca în 1966 să 
ia parte 36 de selecționate 
ale școlilor sportive din (Stră. 

Paralel cu creșterea numă
rului echipelor, trebuie să 
spunem că s-a făcut din plin 
simțită și creșterea calitativă 
a întrecerilor. Mal mult ca 
oricînd, s-a văzut că unii 
profesori de educație fizică 
ai școlilor sportive au preo
cupări deosebite nu numai 
pentru depistarea elementelor . 
cu talie înaltă (ceea ce se * 
făcea de cîțiva ani), ci și pen> 
tru asigurarea unei temeinica 
pregătiri tehnice, tactice și Jfei 
zice.In întrecerile de la Brașov,' 
o comportare remarcabilă au 
avut-o echipele Școlii sportive 
nr. 1 din București care, pe 
lîngă faptul că s-au califi
cat cu patru formații, au ctr- 
cerit locul în® atît la băieți 
(prof. Stelian Gheorghiu), cît 
șl la fete (prof. Gh. Benone- 
Cîndea). o impresie plăcută 
au lăsat șl echipele masculine 
din Pitești (prof. Cornel Cor
ciți), Constanța (prof. Maria

D. STANCULESCU

(Continuare în pag. a 2-a) 
lie o- ----------------------
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Amănunte de la ultimele evoluții internaționale
TLETISM

„Finalele" copiilor
Recent, o serie de ci

cliști români, fondiști și 
pistarzi, au participat la 
reuniuni internaționale 
peste hotare. Echipa de 
juniori a concurat în lo
calitatea Mutzschen (R.D. 
Germană) la două probe 
olimpice de șosea (cu ki
lometraj adaptat pentru 
juniori). In cursa de 70 
km contratimp pe echi
pe, la care au luat star
tul 18 formații din RD. 
Germană, Austria, Sue
dia, Bulgaria, Cehoslova
cia și România, reprezen
tativa noastră — alcă
tuită din N. David, I. 
Rădăcină, Andrei Suciu 
și P. Ivănescu — a ocu
pat locul V. Clasamentul 
final a fost următorul : 
1. R. S. Cehoslovacă 
1 h.43:18 ; 2. S.C. Dyna
mo Berlin 1 h.44:18 ; 3. 
Austria 1 h.45:02 ; 4. R.D. 
Germană 1 h.45:21 ; 5.
România 1 h.46:22... Cea 
de a doua întrecere s-a 
desfășurat pe un traseu 
de 155 km. Au luat star

tul peste 100 de concu- 
renți și au terminat cursa 
60. Numărul mare de 
abandonați se datorește 
faptului că prin regula
mentul cursei s-a inter
zis ajutorul mecanic în 
caz de defecțiune. între
cerea a fost cîștigată de 
Kahnt (R.D. Germană) cu 
timpul de 4 h.08:03. Spor
tivii noștri s-au clasat 
Pe locurile : 15. I. Rădă
cină 4h.ll:03, 18. N. Da
vid 4h.ll:25 și 44. V. Se- 
lejean 4 h,13:05. Ceilalți* 
doi sportivi — Andrei 
Suciu și Petre Ivănescu 
— avînd defecțiuni meca
nice au fost obligați să 
abandoneze. Secretarul 
general al F.R.C., tov. 
TRAIAN DINUȚ, condu
cătorul delegației, a a- 
preciat astfel comporta
rea tinerilor alergători 
români:

„Aflați la primul con
curs internațional peste 
hotare, cicliștii noștri au 
avut o comportare satis
făcătoare. In condițiile 
unui traseu foarte difi

cil, ei au reușit să se 
mențină printre fruntași. 
Adversarii cicliștlor noș
tri au avut o valoare 
foarte ridicată. In conti
nuarea programului, în 
afara curselor din țară — 
printre care se numără și 
o mare intrecere inter
națională — juniorii vor 
participa intre 21 și 24 
iulie la o nouă confrun
tare de amploare' în R.P. 
Bulgaria".

★
Pe velodromul din Tbi

lisi a avut loc întîlni- 
rea de ciclism pe pistă 
dintre selecționatele Ro
mâniei și R.S.S. Gruzine. 
Meciul s-a încheiat cu 
scorul de 10 la 8 în fa
voarea gazdelor. Iată 
primii clasați pe probe :

200 m lansat: 1. Gag- 
nidze 12,2; 2. P. Soare 
12,4 ; 3. I. Florea 12,4 ; 
urmărire Pe echipe, 
4 000 m : 1. Gruzia 4:48,2 
— nou record al pistei 
(velodrom de 220 m) ; 2. 
România (V. Burlacu, P. 
Soare, Gh. Juravle, Mir

cea Virgil) 4:58,1 ; viteză 
(turneu): 1. Gagnidze
3 v, 2. I. Florea 2 v, 3. 
Gheladze 1 v; cursa ita
liană : 1. România (G. 
Negoescu, P. Soare, V. 
Burlacu) 47,7 ; 2. Gruzia 
47,9; cursă cu adițiune 
de puncte (100 ture, 
sprint la 5 ture) : 1. Niș- 
nianidze 48 p; 2. Gh.
Juravle 31 p; 3. Fetisov 
29 p; 1000 m cu start 
de pe Ioc : 1. V. Burlacu 
1:13,0 ; 2. P. Soare 1:13,2 ; 
3. Popov 1:13,3.

Vorbindu-ne despre e- 
chipa noastră, antrenorul 
federal tov. N. OȚE

LE AN U. conducătorul
delegației, ne-a spus: 
„Cicliștii români au ară
tat în această întîlnire 
că nu sint incă puși la 
punct cu pregătirea. Este 
nevoie de multă muncă 
la antrenamente, îndeo
sebi pentru ca echipa de 

urmărire sâ dea randa
mentul așteptat".

h. n.

Peste 300 de mici atleți din 
toate regiunile țării s-au întîl- 
nit sîmbătă și duminică pe pis
ta stadionului „23 August“ din 
Tg. Mureș, în cadrul finalelor 
campionatului republican al-co
piilor. Buna pregătire a con- 
ourenților, ca și . organizarea a- 
sigurată acestui concurs au 
contribuit la reușita competiției 
și la înregistrarea unor rezultate 
frumoase. Astfel, la triatlon I, 
Kurt Gokel (Șc. sp. Mediaș) a 
realizat un nou reoord republican 
de copii cu 307 puncte, iar ștafe
ta 4x60 m băieți a Școlii sporti
ve nr, 2 Buc. (M. Lucaci, L. Efti- 
mie, V. Vărășteanu, A. Senpeteri) 
a egalat recordul republican de 
copii cu timpul de 29,0 s. Iată 
rezultatele înregistrate : triatlon I 
(60 m — lungime — greutate) : 
băieți — 1. K. Gokel 307 p (7,4 : 
5,61; 13,62), 2. G. Rădășan (GSȘ 
Buc.) 292 p (7,6; 6,06; 11,01), 3. 
M. Borceanu (C.F.R. Tim.) 251 p 
(7,9; 5,24; 11,75); fete — 1. K. 
Szasz (Lie. N. Bălcescu Cluj) 265 
p (8,1; 4,74; 9,73), 2. M. Satmari

AVIAȚIE SPORTIVA

(Mureșul Tg. Mureș) 257 p (7,9 ; 
4,66; 7,98), 3. V. Achim (Șc. sp. 
Reșița) 255 p (8,3; 5,07; 8,24);
triatlon II (60 m — înălțime — 
greutate) : băieți — 1. I. Patiu 
(Șc. sp. Cluj) 278 p (7,7; 1,53; 
12,31), 2. R. Gavrilaș (Iași) 273 
p ((7,9; 1,65; 10,82), 3. FI. Bejan 
(Iași) 250 p (8,2; 1,59; 10,77) fete 
— 1. E. Crețu (Șc. sp. 2 Buc.) 
266 p (8,3; 1,53; 7,25), 2. L. Jinga 
(Șc. sp. Ploiești) 265 p (8,4; 1,47; 
8,99), 3. M. Mureșan (Șc. sp. Tg. 
Mureș) 243 p (8,4; 1,29; 9,84);
Ștafeta 4x60 m : băieți — 1. Șc. 
sp. 2 Buc. 29,0, 2. C.S.S. Buc. 
29,3, 3. C.F.R. Tim. 29,5; fete — 
1. Mureșul Tg. Mureș 31,2, -2. 
C.S.M. Sibiu 31,5, 3. C.S.Ș. Buc.
31,7.

CLASAMENT GENERAL PE 
REGIUNI : 1. Oraș București 85 
p (47,5 băieți + 37,5 fete), 2. Bra
șov 82 p (54 + 28), 3. Cluj 62,5 
p (31 + 31,5), 4. Banat 50 p
(37 + 13), 5. Mureș-A. M. 44 p 
(2 + 42), 6. Ploiești 40 (7 + 33).

C. ALBU — coresp. /

Serii de recorduri la Cimceni
0ATAȚIE Resitenii, la al 60-lea record al anului

9 7 7

Deși majoritatea înotătorilor noș
tri fruntași au Ieșit de mai multe 
săptămîni în aer liber, sportivii re- 
șițeni — în lipsa unei piscine des
coperite — continuă să se pregă
tească în bazinul lor acoperit de 
25 m. Cu toate acestea, performan
țele lor sînt în permanentă 
creștere. La ultimul concurs, M. 
Hoho iu (14 ani) e „mers“ 100 m 
spate în 1:07,2 — nou rec. republi
can de copii, iar E. Aimer (14 ani) 
2:37,5 la 200 m delfin — nou rec. 
republican de copii. Acesta din urmă 
a fost cel de al 60-lea record al 
tării (în bazin acoperit) stabilit în 
acest an de înotătorii din Reșița.

Alte rezultate : H. Schieir 56,3- la 
100 m liber ; Ioana Sporea 38,0 la 
50 m liber ; Anca Andrei 2:37,1 la 
200 m spate ; D. Wetternack 1:15,3 la 
100 m liber ; D. Pomîrjanschi 2:52,5 
la 200 m bras ; I. Mărgeanu 60,1 la 
100 m liber. (A. Rudeanu-coresp.).
• Lipsa de la start a mai multor 

sportivi fruntași din cluburile bucu- 
reștene a făcut ca întrecerile ju
niorilor- și seniorilor din ultimele 
două zil.e ale concursului desfășurat 
la „Tineretului4? să fie , de o . va
loare modestă. Singurele rezultate 
care merită a fi menționate sînt 
cele ale lui A. Șoptereanu (1:12,3 — 
100 m bras), Slavic (2:08.9 — 200 m 
liber), D. Gheorghe (2:14,8 — 200 m 
liber, nou record), M. Rău (1:07,6 — 
100 m delfin) și Cornelia Mogoș 
(3:04,2 — 200 m bras). în schimb, 
disputele copiilor continuă să ne 
ofere frumoase satisfacții și. .. re
corduri. Iată cîtevn din. ultimele 
lor performanțe : Anca Groza 32,8 
— 50 m liber și 2:42,1 — 200 m liber, 
nou record ; Gh. Lupu 31,3 și A. 
Covaci 32,0 la 50 m liber ; Adriana 
âPupăzan 5:49,2 — 400 m liber ; L. 
Copcealâu 10:36,8 — 800 m liber ;

Fără mini-baschet nu
(Urmare din pag. I)

Popovici) și cele feminine din Deva 
(prof. Stelian Popescu), Cluj (prof. 
Horiă Pop) și Satu Mare (prof. Gh. 
Ghiurcan). Evidențieri se cuVin, 
însă, tuturor profesorilor prezenți 
cu echipe la finale, ei alcătuind un 
grup de entuziaști care trebuie spri
jiniți din toate puterile, deoarece 
munca lor de pionierat poate con
stitui temelia performanțelor aștep
tate de atîta vreme în baschetul 
românesc. Aceasta numai cu con
diția ca activitatea cu copiii să ca
pete importanța cuvenită, prin asi
gurarea condițiilor materiale nece
sare, prin preocupări permanente 
pentru continua îmbunătățire a mij
loacelor și metodicii antrenamen
tului.

în acest sens, o problemă capi
tală este cea a mini-baschetului. 
Cît de importantă este practicarea 
mini-baschetului nu mai trebuie să 
explicăm. în schimb, din cele vă
zute la Brașov am constatat că fo
losirea terenurilor, mingilor și pa
nourilor cu dimensiuni potrivite se
niorilor pot avea efecte negative din 
punct de vedere fizic și tehnic asu
pra copiilor' (ne referim la cei de 
Iii 12 și chiar 13 ani). Deși la an
trenamente elementele țehnice sînt 
corect însușite, în cursul meciuri
lor, din cauza insuficiențelor de or
din morfologic și a efortului sus
ținut, aruncările la coș și pasele 
devin incorecte. Cu timpul, proce
deele respective ajung deprinderi 
greșite de care copilul se va dez- 
obișnui cu greu cînd va ajunge la 
maturitate.

Iată, de ce, pornind de la desfă
șurarea „Cupei Carpați", solicităm 
din nou (cum am mai făcut-o de 
«âteva ori chiar în acest an) asigu-

E. Hempel 2:57,7 — 200 m bras ; 
T. Nuțeami 1:18,0 — 100 ni spate, 
nou recbrd și 2:50,3 — 200 m spate ; 
nou record ; Gh. Lupu 1:20,8 — 100

Liliana Burlacu, una dintre tinerele 
speranțe ale clubului Dinamo Bucu
rești^ care a dominat întrecerile brasis- 
telor la ultimul concurs bucureștean.

Foto : I. David

vom avea baschet!
rarea condițiilor necesare practicării 
mini-baschetului în proporție de 
masă. Aceasta este o condiție esen
țială în obținerea viitoarelor perfor
manțe și, dacă nu o vom respecta, 
valoarea baschetului românesc — și 
așa mediocră — va scădea și mai 
mult. De aceea, cerem încă o dată 
ca mini-baschetul să-și capete locul 
cuvenit.

Din păcate, însă, cluburile și aso
ciațiile sportive, școlile sportive și 
liceele cu program de educație fi
zică așteaptă și acum să le vină 
de-a gata panourile speciale, deși 
acestea pot fi construite cu mijloace 
locale. Ne-au dovedit-o Școala spor
tivă (prof. Roland Schmidt) și Li
ceul nr. 4 (prof. Emil Blaga) din 
Oradea, Universitatea Timișoara 
(prof. Fr. Printz), Școala sportivă 
Tg. Mureș (prof. E. Torday) și clu
bul Steaua (maestrul emerit al spor
tului Andrei Folbert) unde se prac
tică mini-baschet curat și nu impro
vizat, așa cum am văzut de mai 
multe ori în sala Floreasca unde 
copii de 10—12 ani se chinuiau să 
arunce la coșurile aflate la 3,05 m 
înălțime.

Desigur, în promovarea mini-bas
chetului în masa de școlari un cu- 
vînt hdtărîtor trebuiau să-1 aibă 
Direcția educației fizice și sportului 
școlar din Ministerul învățămîntului, 
Comisia sportivă a Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor și 
Federația română de baschet. Aceste 
foruri nu au făcut, însă, nimic con
cret pentru ca mini-baschetul să-și 
cucerească locul cuvenit în rîndul 
elevilor. Doar cîteva demonstrații 
(inițiate de fapt de către Școala 
sportivă nr. 1 din București), șe
dințe, planuri, promisiuni. Cu așa 
ceva nu se face mini-baschet. Iar 
fără mini-baschet nu vom avea 
baschet. 

m spate ; A. Tîmpu 38,5 — 50 m 
bras și 1:26,4 — 100 m bras, nou 
record ; L. Burlacu 3:08,3 — 200 m 
bras ; Anca Mihăescu 41,1 — 50 m 
bras, 1:29,9 — 1O0 rri bras și 3:09,0 
— 200 m bras — nou record ; Mi- 
haela Popescu 40,9 — 5o m bras> 
nou record ; Dana Pop 39,1 — 50 m 
delfin.

La Cluj, Zi ta Erdeli (12 ani) a 
stabilit două noi recorduri republi
cane : 35,6 la 50 m spate ’ și 2:47;5 
la 200 m spate. (P. Rad vani-coresp.).

<9 Un grup de 4 înotători români 
ia părăsit ieri dimineață Capitala 
plecînd la Roma, unde în zilele de 
28 și 29 iunie se va desfășura tradi
ționalul concurs internațional dotat 
cu „Trofeul celor 7 coline*. Pe bloc- 
starturile piscinei de la Foro Olim- 
pico vor urca mai mulți campioni 
și recordmani ai continentului, a 
căror prezență transformă concursul 
într-una din marile întreceri de 
înot ale anului. Din delegația țării 
noastre fac parte A. Șoptereanu, 
Z. Giurasa, H. Schier și VI. Moraru, 
însoțiți de prof. Gh. Dimeca.

® La sfîrșitul acestei săptămîni, 
Cristina Balaban va lua startul în 
cadrul unui concurs internațional 
ce se via desfășura Ia Viena. Săptă- 
mîna trecută, în cadrul unei probe 
de ștafetă 4x160 m mixt, recordmana 
noastră a fost cronometrată pe dis
tanța de 100 m spate cu timpul de 
1:11,4.

O O selecționată de copii a clu
bului Dinamo București va concura 
în această saptămînă la Berlin, în- 
tr-o serie de întreceri. pe categorii 
de virstă, alături de cei mai buni 
copii din R. D. Germană. Din a- 
ceastă selecționată vor face parte 
Anca Groza, T. Nicolae, L. Copcea- 
lău, T. Nuțeanu, Liliana Burlacu, 
Anca Mihăescu, A. Spinea ș.a.

j Experiențele sînt bune, 
Idacă nu durează prea mult!

(Urmare din pag. 1)

I jucătorii tineri au fost absolviți 
de participarea la unele compe
tiții internaționale din sezonul 

festival din cauză că au examene
sau trebuie să facă față altor 
obligații pe linie de învățămînt. 

Iîn această • situație sînt Penu,
Gatu, Moidovan, Cosma și Papp.

Bine ar fi dacă acești tineri hand- 
Ibaliști — ca și maestrul emerit 

al sportului Ioan. Moser — ar fo
losi din plin răgazul acordat pen- 

Itru rezolvarea problemelor lor 
școlare, în așa fel îneît din toam
nă, cînd începe un alt sezon com- 

Ipetitional intern și internațional,
să poată participa efectiv la an
trenamente și jocuri.

ÎO situație nu mult diferită 
există și ia lot'.ul feminin. Dintre 
jucătoarele c-are au intrat în ve- 

Iderile selecționerilor, Dobîrcea-
nu, Nicolae, Secheli, Arghir și 
Șrainko, nu au răspuns „prezent" 

Ila antrenamente, fiind angrenate 
în examene. . .

Firește că, în asemenea con- 
Idiții, nu trebuie să ne așteptăm 

ca rezultatele să fie dintre cele 
mai bune. Ceea ce dorim insă 

Ieste ca participarea la turneele 
de la Belgrad și Zagreb să fie 
folosită din plin pentru rodarea I elementelor tinere, care să joace
efpctiv și nu să îndeplinească 
iotâși rolul de rezerve... taienta- I te. Și, în plus, să se tragă o con
cluzie cu privire la posibilitățile

în urma unor tentative de re
cord organizate pe aerodromul 
Clinceni, parașutiștii Aeroclubului 
central „Aurel Vlaciu" au stabi
lit șapte recorduri republicane la 
următoarele probe :
• Salt individual de la înălți

mea de 600 m, cu deschidere ime
diată a parașutei și aterizare la 
punct fix. Angela Năstase: 0,995 
m (media celor două salturi : 0,70 
și 1,29 m) — nou record repu
blican. Vechiul record: 1,92 m. 
(Record mondial r 0,00 mX

• Salt individual de la înălți
mea de 600 m, cu deschiderea in- 
tîrziată a parașutei și aterizare 
la punct fix. Elena Băcăoanu: 
0,62 m (media celor două saV.uri) 
— nou record republican. Vechiul 
record : 3,66 m (Record mondial: 
0,11 m).

• Salt individual de la înălți
mea de 600 m, cu deschiderea în- 
tîrziată a parașutei și aterizare 
la punct fix. Ștefan Băcăoanu: 
9,70 m (media celor două sal
turi: 0,14 m și 1,26 m) — nou 
record republican. Vechiul re
cord : 2,21 m (Record mondial: 
0,00jn).

• Salt în grup de trei (Mircea 
Taflan : 0,00 m; Ștefan Băcăoanu: 
0,50 m Mihai. Niculescu : 1,00 m) 
de la înălțimea de 600 m, cu 
deschiderea întîrziată a parașutei 
și aterizare la punct fix : 0,50 m 
(media celor trei salturi) — nou 
record republican. Vechiul re- 

lor, pentru ca experiențele să nu 
dureze nici ele la infinit. Deoa
rece, să nu uităm că în fața 
echipei feminine stă un obiectiv 
foarte apropiat: CAMPIONATUL 
MONDIAL DIN ANUL 1968 și 
jocurile de calificare. Deci, timpul 
este scurt!

în încheiere, ci'.eva cuvinte 
despre una dintre cele mai vechi 
racile ale handbalului nostru, 
care își pune cu regularitate 
amprenta pe pregătirile loturilor 
reprezentative. Este vorba de to
tala lipsă de disciplină, de con
siderație, dacă vreți, din partea 
sportivilor, a secțiilor fruntașe 
din tara noastră și, chiar, a an
trenorilor fata de preocupările 
federației, care continuă să ma
nifeste muV.ă clemență fată de 
aceste abateri. Aproape că nu a 
existat acțiune de pregătire la 
care să nu se înregistreze absen
te, întîrzieri, plecări ne justificate 
din lot. Și de această dată au 
fost sportivi care au venit cu în- 
tîrziere (Nemetz și Anca în lotul 
feminin, Guneș în cel masculin), 
ca să nu mai vorbim de faptul că 
și antrenorii Victor Chita și D. 
Popescu-Colibași au sosit mai 
tîrziu cu cîteva zile. în felul 
acesta șe răspunde cinstei de a 
fi selecționat în echipa reprezen
tativă a țării ? Ne-ar interesa în 
această privință nu numai păre
rea celor în cauză, dar și a clu
burilor sau asociațiilor din care 
fac parte aceștia l

cord : 2,85 m (Record mondial : 
0,00 ml.

• Sait în grup de patru (Emil 
Dumitrășcu : 1,49 m; fon Roșu: 
1,84 in,- Mircea Ciobanu : 1,91 m ; 
tonei iordănescu : 2,75 m) de la 
înălțimea de 600 m. cu deschi
derea imediată a parașutei și ate
rizare Ia punct fix: 1,99 m (me
dia •. celor patru salturi) — nou 
record republican. Vechiul re
cord : 3,55 m.
• Salt în grup de șapte (Nico

lae Velicu: 0,17 m; Emil Du- 
mitrașcu : 0,17 m; Ion Roșu; 
0.39 m ,• Ilie Neagu : 0,72 m;
Ionel Iordănescu : 1,48 m ; Mircea 
Ciobanii : 1,88 m; Gheorghe Ian- 
cu: 3,06 m) de Ia înălțimea de 
600 m, cu deschiderea imediată 
a parașutei și aterizare la punct 
fix: 1,12 m (media celor șapte 
salturi) — nou record republican. 
Vechiul record : 4,21 m.
• Salt în grup de nouă (Gheor

ghe îancu : 0,40 m; Emil Dumi- 
trașcu: 0,95 m: Ion Roșu: 1,11 
m; Nicolae Velicu: 1,58 m; Io
nel Iordănescu : 1,44 m; Ilie
Neagu : 2,20 m ■, Cornel Serghia- 
nu : 2,29 m ; Mircea Ciobanu : 
3,08 m ; Ștefan Băcăoanu : 8,66 m) 
de la înălțimea de 600 m, cu 
deschiderea imediată a parașutei 
și aterizare ia punct fix : 2,41 m 
(media celor 9 salturi) — record 
stabilit.

•Huna
DE MASA

ia ciai concursul 
international 
pentru juniori

Sfîrșitul acestei săptămîni (vi
neri, sîmbătă și duminică) va reuni 
la Cluj pe cei mai buni juniori de 
tenis de- masă din cinci țări : Ceho
slovacia, Ungaria, R.D. Germană^ 
Bulgaria și România. Competiția 
internațională va constitui pentru 
concurenții respectivi un prilej de 
verificare a gradului de pregătire 
și de selecție înaintea „Criteriului 
european de juniori" din 30 iulie — 
4 august de la Vejle (Danemarca).

întrecerile se vor disputa la pro
bele pe echipe (sistem „Cupa Cor- 
billon", la fete Și sistem „Cupa 
Swaythling" — la băieți) și simplu 
fete și simplu băieți.

Pînă acum, federațiile de specia- 
' Iitate din Cehoslovacia, Ungaria și 

R.D. Germană și-au anunțat loturile 
pe care le vor deplasa. Iată-le: 
CEHOSLOVACIA : băieți; Turay, 
Flaisinger, Dvoracek, fete : Grofo- 
va, Kettnerova ; UNGARIA : băieți: 
Marosffy, Bankuti, Timar, fete: 
Magyar, Juhos ; R.D. GERMANA s 
băieți : Vater, Ullrich, Drescher* 
Reschke, fete : Stephan, May, 
Loffler. De la o zi la alta este aș
teptată și lista cu numele sporti- 

I vilor bulgari.
In ce privește pe jucătorii ro

mâni, intr-un număr viitor vom fi 
în măsură să comunicăm și forma
țiile reprezentativelor noastre.



Intrecerile călârefilor
Campionatele republi

cane de călărie (etapa 1) 
au continuat sîmbătă și 
duminică pe baza hipică 
din calea Plevnei. între
cerile din cadrul celor 
6 probe au fost intere
sante și de o valoare 
tehnică destul de bună. 
Iată câteva dintre rezul
tatele înregistrate : dresaj 
cat. ușoară : 1. VI. Pos- 
telnicu (Știința) cu Bre
benel 314 p; 2. V. Tudor 
(Steaua) cu Leandru 304 
p; 3. Dumitru Velea 
(Steaua) cu Severin 294 
p; obstacole cat. mijlo- 
(cie (29 de cai): 1. Ha
rald Muller (CSM Sibiu) 
cu Jugastru 0 p 48,0 și 
2. O. Recer (Dinamo) cu 
Hanibal 7 p 1:03,0 (după 
baraj); 3. M. Stancu 
(CSM Sibiu) cu Luminiș 
3 p 1:31,0; proba femi
nină de obstacole (16 
cai): 1. Ana Seckeli 
(Progresul Craiova) cu 
Diamant 0 p. 26,4 s ; 2.
Liliana Nițulescu (Dinamo) cu Hi
malaia 8 p 25,0 s, 3. Edith Wer- 
mescher (CSM Sibiu) cu Rival 8 
p 32,7 s, 4. Gabriela Ionescu (Ști
ința) cu Ghidran 8 p 34,0 s (după 
al doilea baraj în care au evoluat 
aceste patru concurente; la primul 
participaseră 7); obstacole juniori 
16 ani: 1. Dan Atanasiu (Steaua) 
cu Gerilă 0 p 19,0 s; 2. Giooonda 
Pîrzaru (CSO Iași) cu Atom 0 p 
27,5 s. (după baraj), 3. Irina Gio- 
comată (Steaua) ou Lux 3 p 41,5 
s; obstacole juniori 18 ani: 1. I.

în completarea cronicii de luni
GLORIA — FARUL CON

STANȚA 12—8. Așteptat cu mult 
interes, meciul a corespuns ca 
spectacol, mai puțin însă sub ra
port calitativ. Gloria, care avea 
neapărată nevoie de o victorie 
(pentru a nu termina pe ultimul 
loc turul campionatului) a obți- 
nut-o. pe merit. Scorul l-a des
chis Crăciunescu, printr-un „droap". 
în continuare, însă, Farul bene
ficiază de o încercare de penali
zare pe care Vătafu a transfor
mat-o. Cu scorul de 5—3 pentru 
Farul ia sfîrșit prima repriză. 
••La reluare, Gloria, decisă să 
schimbe rezultatul, forțează alura 
jocului și obține 9 puncte : două 
încercări prin Șt. Popescu și Soare 
și un ,,droap“ prin Crăciunescu. 
Farul nu mai realizează decît 3 
puncte : o încercare avînd ca au
tor pe Caragea. Rezultat final, 
așadar, 12—8 pentru Gloria. A 
condus bine dr. Gabriel Eftimes- 
cu. (t. st.).

ȘTIINȚA PETROȘENI — DI
NAMO 3—6. Deși au pierdut pe 
teren propriu, totuși studenții au 
practicat un joc frumos, superior 
oaspeților, mai ales pe înaintare. 
Dinamo a fost, în schimb, mai 
activă pe linia de treisferturi, 
compartiment în care Coravu, Dra- 
gomir și Dragomirescu au muncit 
mult. Scorul de 3—6 nu reflectă 
situația de pe teren. Arbitrul D. 
Dumitrescu — București a anulat 
un „droap “ echipei Știința, pe mo
tivul că nu l-a... văzut (deși tu-

„lnternaționa!ele“ 
de lupte greco-romane

(Urmare din pag. I)

tire înaintea „mondialelor", am 
înscris în concurs — la fiecare 
categorie — mai tnuiți sportivi 
de valori sensibil egale. Pe baza 
rezultatelor obținute la acest con- 
cotrs vom definitiva și echipa re
prezentativă pentru C.M. din sep
tembrie. Deosebit de interesante 
se anunță disputele dintre Fi. 
Ciorcilă — O. Tache — S. Oltean* 
(cat. 78 kg) ; N. Neguț — Gh. Po- 
povici — V. Fodorpataki (cat. 87 
kg); N. Martinescu — C. Bușoi — 
N. Pa vel — F. Chițu (cat. 97 kg). 
Bineînțeles că nu trebuie să omi
tem pe valoroșii noștri adver
sari in compania cărora spor
tivii români trebuie să aibă o 
comportare cit mai bună".

EDITH WEIIMESCHER (C.S.M. Sibiu)

Marcu (CSM Sibiu) cu Sorinei 
0 p 18,3; 2. Gh. Iiie (Dinamo) 
cu Gama 0 p 18,5 s; 3. Gh. Moi- 
seanu (Dinamo) cu Petrișor 12 p. 
17,9 s; proba pe echipe (8 for
mații) : 1. Dinamo (V. Puiu, Lilia
na Nițulescu, C, Vlad și O. Re
cer) 0 p 1:37,2, 2. Petrolul PI. 
(D. Mihăilescu, A. Stoica, A. Ra
dar, E. Pelcu) 0 p 1:47,4, 3. CSM 
Sibiu- (M. Stancu, Al. Bozan, D. 
Roșea, H. Muller) 4 p 1:44,0 
(după baraj). .

șierii au indicat înscrierea lui). 
De altfel, în tot cursul jocului ar
bitrul a dat decizii eronate. Au 
înscris : Coravu — două încercări, 
respectiv Meroiu — o încercare.

Titus Cornea, corespondent

RULMENTUL BÎRLAD — 
PROGRESUL .18—3. Jocul a fost 
plăcut, datorită mai ales gazdelor 
care au creat multe faze specta
culoase. cu acțiuni în viteză, la 
mînă. De altfel, Rulmentul a și 
înscris în majoritatea ocaziilor din 
încercări. Progresul, care a -ajuns 
la Bîrlad cu... 14 jucători, s-a im
pus în jocul de grămadă, cîști- 
gînd cele mai multe baloane, fără 
a ști însă să le fructifice. Realiza
tori: Brăescu —încercare transfor
mată de Floreshu, Ailenei — în
cercare transformată de Duță, 
Florescu — încercare transformată 
de Duță și Duță — lovitură de 
pedeapsă. Pentru Progresul a în
scris Ghica (Iov. de pedeapsă). A 
condus satisfăcător Gh. ’Răngii.

Eliade Soloman, corespondent

Iată și clasamentul categoriei A,
după cele 11 eta >e a le turului :
1. Grivița Roșie ii 10 1 0 189: 39 32
2. Dinamo 10 9 0 1 128: 37 28
3. Steaua ii 7 1 3 143: 57 26
4. Politeh. lași ii 4 3 4 48: 36 22
5. Farul C-ța ii 5 0 6 75: 61 21
6- Rulmentul Bîrlad 11 5 0 6 84: 92 21
7. ș-ța Petroșeni ii 3 2 6 40: 60 19
8. Progresul 11 3 2 6 54: 91 19
9. Agronomia Clui 11 4 0 7 36: 85 19

10. Gloria ii S 2 6 51:126 19
11. Precizia Săcele 10 2 3 5 44:124 17
12. Rapid 11 2 2 7 40:124 17

A mai rămas de j« oat un sin-
gur meci, între Din a ir o ;i Preci-
zîa Săcele. El urmează să fie pro
gramat în prima decadă a lunii 
iulie.

73 meciuri din 
concursului

Programul concursului PRONO
SPORT nr. 26 cfe duminică 2 iulie 
1967 cuprindte meciuri din cadrul 
„CUPEI DE VARA". Dar să facem 
cunoștință cu aceste meciuri : I : 
Minobrad Vatra Dornei — Metalul 
Rădăuți : II ; Foresta Fălticeni — 
Chimia Suceava ; UI : Textila Bu- 
huși — Ceahlăul Piatra Neamț ; IV : 
Petrolul Moinești — Victoria Roman ; 
V : Metalul Buzău — Flacăra Mo- 
reni ; VI : Metalul Tîrgoviște — 
Poiana Cîmpina ; VII : Progresul 
Brăila — Oțelul Galați ; Vin : An
cora Galați — Gloria CFR Galați ; 
IX : Stuful Tulcea — Portul Con
stanța; X : I.M.U. Medgidia — Elec
trica’ Constanța; XI : Flacăra roșie 
București — Dinamo Victoria; XII : 
Victoria Tg. Jiu — Autorapid Craiova; 
XIII : Progresul Strehaia — Electro- 
putere Craiova.

în atenția câștigătorilor de la con
cursul excepțional Pranoexpres din 
25 iunie 1967.

Depunerea biletelor cîștigătoare se 
face pînă în ziua de joi 29 iunie

Qotbal
Să trecem de la diletantism
la lucru

(Urmare din pag. 1)

rioadă. I-ați văzut pe Bertini, Gori, 
Facchetti, Bulgarelli și Juliano aler- 
gînd cu folos 90 de minute!

Și atunci, cu aceste^carențe de 
ordin tehnic și fizic, să mai vorbim 
de sistem, de tactici, de scheme ?

Să vorbim, totuși. Cită precizie în 
aplicarea „betonului44 (spectaculos 
sau riu, el se sprijină pe legile de

In grupa a Vl-a

a „C. £■“

România —- Elveția 4—2 
(4—0),- Italia — România 3—-1 
(2—1); Cipru — România 1—5 
(1—0); Cipru — Italia 0—2 
(0—0); România — Cipru 7—0 
(3—0); Elveția — România 
7—1 (3—0); România — Ita
lia 0—1 (0—0).

CLASAMENTUL

1. Italia 3 3 0 0 6— 1
2. România 6 3 0 3 18—14
X Elveția 2 10 1 9— 5
4. Cipru 3 0 0 3 1—14

PROGRAMUL VIITOR

1. XI. 1967 — Italia—Cipru,• 
8.XI.1967 — Elveția—Cipru;
18.XI.1967 — Elveția—Italia; 23. 
XII.1967 — Italia—Elveția; 17. 
II.1968 — Cipru—Elveția.

bază ale Fotbalului — marcajul și 
demarcajul) de către forma (iile italie
ne, de club sau reprezentative. Totul 
se efectuează rational, după un plan 
dinainte stabilit, cu conștiinciozitatea 
meseriașului de înaltă calificare.

La noi ? Mai avem dc-a face 
cu niște cifre : 1—4—2—4, 1—4—- 
3—3 etc. care definesc un sistem 
oarecare de joc. Cum a fost cel 
folosit duminică și de reprezenta
tiva noastră. Cită rigiditate, însă 
(probabil și din lipsa resurselor fi-

RESTANȚELE DIN „B Șl „C
POIANA CÎMPINA — OLTUL 

RM. VÎLCEA 3—2 (0—9)

Ultimul joc al categoriei B s-a 
consumat duminică la Cîmpina. 
Partida a fost de slabă factură 
tehnică. Oaspeții meritau cel puțin 
un rezultat egal, dar arbitrul, Pe
tre Ciucă-Buourești, a acordat 
gazdelor un 11 m gratuit, atunci 
cînd oaspeții luaseră conducerea 
prin golul înscris de Fătu (min. 
50). Au marcat : Fătu (min. 50 și 
78) pentru Oltul, Opanschi (min. 
63 din H m). Marin (min. 80 și 
90). (E. STROE — coresp.).

în urma acestui rezultat clasa
mentul definitiv al primei serii a 
categoriei B arată astfel :

1. DINAMO BC. 26 IS
2. Sider. Galați 26 ÎS
3. Chimia Suc. 26 11
4. Din. Vict. BUC. 26 9
5. Politeh. Buc. 26 11
S. FI. Moreni 26 12
7. Poiana cîmpina 26 12

6 5 48—18 36
6 7 38—27 32
8 7 31—21 30
9 8 35—28 27
5 10 38—35 27
3 11 27—35 27
2 12 32—28 26

„Cupa de vară" 
PRONOSPORT de
1967 ora 13,00 în orașele de reședință 
regională, iar în celelalte localități 
pînă miercuri 28 iunie 1967 ora 13.00.

Plata premiilor se face astfel ;
în Capitală — începînd de miercuri

12 iulie a.c. prin casieriile proprii 
Loto-Pronosport și aproximativ de 
joi 13 iulie 1967 prin mandat poștal.

în țară — începînd de aproxima
tiv sîmbătă 15 iulie 1967, prin ca
sele raionale C.E.C. și aproximativ 
de marți 18 iulie 1967 prin mandat 
poștal.

Se reamintește că, de regulă, se 
achită prin mandat poștal premiile 
participanților din mediul rural, spi
tale, sanatorii, unități militare, pre
cum și ale acelora care au jucat 
în altă regiune.

Premiile se pot ridica de la ca
sieriile LOTO-PRONOSPORT și de 
la casele raionale C.E.C., pînă la 
data de 10 august 1967.

serios, bine făcut!
zice), în aplicarea lui ! Dintre mijlo
cașii „de meserie44, Ghergheli și Năf- 
tănăilă, numai primul s-a încumetat 
să-și ajute coechipierii din linia de 
atac. Cu repercusiuni însă pentru ran
damentul lui și, în consecință, și 
al echipei în situațiile de apărare, 
întrucît mijlocașul dina mo vist avea, 
după cum știm, sarcina să se replie
ze cu operativitate pînă în_apropierea 
fundașilor centrali Nunweiller 111 și 
Barbu. Cînd? De vreme ce oaspeții 
contraatacau fulgerător. Cum ? Atîta 
timp cît resursele fizice nu-i permi
teau o asemenea „aventură44. Cu o 
altă dinamică a posturilor — mai ra
țională — o parte din lipsurile de 
care vorbim se mai atenuau. Să ne

PRESA ITALIANA DESPRE MECIUL DE LA BUCUREȘTI
ROMA — Corespondentul Agerpres, 

N. PUICEA. transmite : Ziarele ita
liene apărute luni dimineața publică 
reportaje și comentarii pe marginea 
meciului de fotbal disputat la Bucu,- 
rești îgitre selecționatele Italiei și 
României. Trimișii ziarelor italiene 
apreciază aproape în unanimitate 
că jocul a fost de factură scăzută 
și nici una din formații nu și-a 
mulțumit suporterii. Sub semnătura 
cunoscutului specialist Vittorio Pozzo, 
ziaruț „LA STAMPA" scrie : „Al
baștrii au obținut la București o 
victorie care nu entuziasmează. Este 
cazul să se remanieze această echi
pă. Extremele s-au comportat foarte 
slab. Căldura a influențat desigur 
desfășurarea jocului, însă . calitatea 
scăzută a acestuia nu este cu nimic 
scuzabilă. Românii au atacat mai 
mult, dar nu au știut să finalizeze. 
Cît despre hențul comis în careu 
de Gori, toți sîntem de părere că 
arbitrul ne-a favorizat. Românii... ar 
fi țnitut să învingă, dacă unii dintre 
jucătorii săi, destul de dotați, ar fi 
intervenit mai prompt în fazele de 
poartă. Se pare însă că nimănui 
nu i-a trecut prin cap că trebuie 
să tragă la poartă".

Ziarul „PAESE SERAa, sub titlul 
„VICTORIA UNOR PICIOARE SLA
BE", remarcă : „Jucătorii lui Val- 
careggi au apărut pe terenul de 
joc ca un decor, fără a arăta nimic 
deosebit. Au jucat mult sub posi
bilitățile lor,... fiind ajutați în dife
rite împrejurări și de arbitru, care 
a trecut cu vederea unele lucruri 
necorecte petrecute în careul nostru 
de pedeapsă. Dacă românii ar fi 
cîștigat, nici ei nu ar fi fost me
rituoși, fiindcă și evoluția. Lor se 
situează sub orice apreciere favo
rabilă. Mai degrabă ar fi fost echi

8« Metalurg. Buc. 26 10 5 11 33—33 25
9. Ceahlăul P. N. 26 9 7 10 34—43 25

10. Metrom Bv. 26 7 19 9 35—29 24
11. C.F.R. Pașcani 26 8 8 10 33—39 24
12. Oltul Rm. V. 26 9 6 ir 30—43 24
13. Prog. Brăila 26 8 6 12 28—35 22
14. Oțelul Galați 26 4 7 15 15—43 15

DUNĂREA GIURGIU — FLA
CĂRA ROȘIE BUCUREȘTI 

1—0 (1—0)

Fotbaliștii din Giurgiu au reu
șit un joc frumos și au cîștigat 
prin golul înscris de Cristache în 
min. 39. (Tr. Barbălată — coresp.).

După disputarea acestei restanțe 
clasamentul definitiv al seriei Sud 
din categoria C se prezintă în fe
lul următor :

PORTUL C-ȚA 26 16 5 5 44—17 37
I.M.U. Medgidia 26 13 8 5 45—18 34
Metalul Tîrg. 26 15 3 8’ 42—18 33
Dunărea Giurgiu 26 14 2 10 39—26 30
Electrica C-ța 26 13 4 9 39—34 30
Oltul Sf. Gh. 26 12 3 11 42—37 27
Stuful Tulcea 26 10 6 10 38—39 26
S. N. Oltenița 26 11 3 12 30—35 25

in programul 
duminica

r
PREMIILE CONCURSULUI 

PRONOEXPRES NR. 25 
DIN 21 IUNIE 1967

EXTRAGEREA I î
Categoria 1:3 variante a 38 071 lei; 

a Il-a: 8,5 a 7 242 lei; a lll-a : 73 a 
908 lei; a IV-a : 312 a 249 lei; a V-a: 
1 402 a 60 lei; a Vl-a: 5 386,5 a 21 lei.

EXTRAGEREA A II“A ; *

Categoria I : 0,5 variante a 50 332 
lei; a Il-a : 8 a 4 964 lei; a ni-a: 34 
a 1 257 lei; a IV-a: 226,5 a 242 lei; a 
V-a : 733 a 75 lei; a Vl-a: 3 334,5 a 
22 lei.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport. 

amintim cum, deși, deseori, italienii 
n-au păstrat decît două vîrfuri d» 
atac (Zigoni și Pascutti), antrenorii 
noștri au menținut pe ultima linie 
nu mai puțin de 4 jucători. Rareori 
Mocanu s-a decis să „urce44 în spriji
nul înaintașilor, participînd la acțiu
nile ofensive.

Și atunci ? Iată cauza lipsurilor 
ivite în jocul reprezentativei, dar cu 
rădăcini adinei la echipele de club, 
acolo unde ar tehui să se efectueze 
pregătirea de bază. Numai reflectînd 
cu discernămînt asupra tuturor ca
rențelor vom putea face pași de la 
actuala stare de fapte la progresul 
atît de rîvnit. Adică de la diletantism 
la lucru serios și bine făcut !

tabil un rezultat de egalitate".
Trimisul special al ziarului „ic 

MESSAGERO“, Piero Guida, expri- 
mînd o opinie diferită, scrie printre 
altele : „Naționala Italiei s-a impus 
de la distanță, învingînd echipa 
României cu un șut al lui Bertini. 
Fotbaliștii italieni și-au manifestat 
superioritatea, arătînd progrese față 
de ultimele întîlniri internaționale. 
Naționala română nu s-a dovedit 
mai puternică decît cea care a ju
cat la Neapole“.

Trimisul ziarului „UNITA" își în
cheie comentariul său cu următoa
rele aprecieri : „Căldura, alcătuirea 
echipei și oboseala nu sînt argu
mente suficiente pentru a justifica 
comportarea scăzută a „azzurrilor4*. 
Echipa României a luptat cu multă 
ardoare, dar și cu multă confuzie, 
in afâra lui Ghergheli, ceilalți nu 
și-au găsit locul. Șutul lui Bertini a 
rupt echilibrul acestui joc somno
lent, iar pentru români golul a fost 
ca o lovitură de K.O. după o do
minare sterilă".

Ezio de Cesari (Corriere dello 
Sport) : „Ca să fim sinceri, noi am 
întîlnit un adversar comod. Românii 
au jucat mai slab ca la Neapole 
și au făcut erori de nescuzat la ni
vel internațional. Răducanu (un gi
gant cu mare agilitate și cu un dez
voltat simț al porții) și Ghergheli 
sînt singurii care și-au făcut pe de
plin datoria".

Guarltieri Zanetti (Gazetta dello 
Sport) : „Rezultatul este just dacă 
vom compara potențialul tehnic al 
celor două formații. Dar el consti
tuie o pedeapsă pentru ineficacitatea 
tirului românilor. Arbitrul a condus 
bine la centrul terenului, dar în fa
zele de poartă a ignorat totul".

9. Flacăra r.' Buc. 2<i 10 4 12 45—45 24
10. Rapid C.F. Buc. 26 7 8 11 27—34 22
11. Prog. Corabia 26 10 2 M 28—50 28
12. Electrica Fieni 26 8 4 14 29—35 20
13. Muscelul C-lung 26 6 7 13 19—39 19
14. C.F.R. Roșiori 26 5 5 16 14—54 15

Jocurile finale 
ale juniorilor

La Sibiu și Sighișoara au înce
put duminică jocurile finale ale 
campionatului republican de ju
niori pe. anul 1966—1967. După 
cum ne-au comunicat corespon
denții noștri G. TOPIRCEANU — 
Sibiu și TEODOR MEHES — Si
ghișoara, partidele - din prima eta
pă au fost destul de bune ca nivel 
tehnic, două dintre ele închein- 
du-se cu rezultate nescontate : în
frângerea Rapidului în fața Crișu- 
lui și rezultatul de egalitate în
registrat în partida Dinanr.'o Bucu
rești — Progresul Brăila.

Iată rezultatele : SIBIU : Crișul 
Oradea — Rapid București 2—1 
(1—0) și Steaua București — C.F.R. 
Cluj 11—0 (4—0) ; SIGHIȘOARA : 
Dinamo București — Progresul 
Brăila 1—1 (0—0) și Universitatea 
Cluj — Dinamo Victoria București 
2—0 (0—0).

Etapele viitoare programează 
următoarele meciuri.: 27 iunie : 
Crișul — C.F.R. Cluj și Rapid — 
Steaua (la Sibiu), Dinamo Victoria 
București — Progresul Brăila și 
Dinamo București — Universitatea 
Cluj (la Sighișoara) ; 29 iunie :
C.F.R. Cluj — Rapid și Steaua — 
Crișul (la Sibiu), Progresul Brăi
la — Universitatea Cluj și Dinam» 
Victoria București — Dinamo 
București (la Sighișoara).

Cîștigătoarele celor două serii se 
vor întîlni duminică, in Capitală, 
în finala campionatului republican 
de juniori, în deschidere la finala 
„Cupei României11.
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foarte multe de învățat!" I

Santana
eliminat

Performanțe înalte
la „Memorialul

ȘTIRI • REZULTATE

a intrat ca o

tablă de șah;

așezat- piesele.

® Cu Florin Gheorghiu — despre marele turneu de șah de la Moscova
Florin Gheorghiu 

furtună în redacție.
— Bună ziua ! O

vă rog !
— Poftim. Și am
— Să vezi și să nu crezi ! spune 

marele maestru, iată cum se poate 
pierde din poziții net cîștigate...

In lumea șahului circulă un bine
cunoscut dicton : „Cum că, de cînd 
s-a inventat acest joc, toate parti
dele pierdute fuseseră la un mo
ment dat... cîștigate".

Urmărind întîlnirile lui Florin 
Gheorghiu cu Gipslis și Boboțov; 
ironia nu are însă rost. Intr-ade
văr, campionul nostru a condus ex
celent ambele partide dar, intrînd 
într-un inexplicabil „punct mort", 
a ratat pueril? La Boboțov, cu doi 
pioni în plus, a lăsat o piesă în 
priză, iar la Gipslis, cu un pion 
la un cîmp de transformare, a „su- 
pracombinat", dind posibilitate ad
versarului să scape din clește.

Și astfel, bilanțul său rămîne : 
locul 13, 8 puncte, din 17 posibile, 
3 partide cîștigate, 4 pierdute, 10 
remize.

Rezultatul este, fără îndoială, 
satisfăcător, ținînd seama că a fost 
vorba de cel mai puternic turneu 
internațional organizat în ultimele 
două decenii, la care însuși faptul 
de a fi fost invitat, constituie o 
onoare.

Speculațiile cifrice ne-ar putea 
conduce la concluzii spectaculoase. 
Anume, că Florin Gheorghiu s-a 
elasat doar Ia o jumătate de punct 
în urma campionului lumii, Tigran

teribilă 
compe-

și Por- 
zic așa,

i
I
I
I
I
I

— Leonid Stein a fost un învin
gător autentic. După ce a pierdut 
la mine, a reușit să se mobilizeze 
și prin citeva victorii consecutive 
să-și consolideze poziția de lider. 
Marele său merit a fost, cred eu, 
acela de a fi reușit să-și păstreze 
calmul în atmosfera de 
tensiune care a caracterizat 
tiția.

Foarte bine au jucat Tal 
tisch. Ultimul a fost, ca să
elementul activ al turneului. Din 
cele 17 partide susținute de el 10 
au fost decise. Marele maestru un
gur a cîștigat șase și a pierdut pa
tru. Smîsiov și Bronstein nu și-au 
dezmințit finețea cu care tratează 
pozițiile, reușind partide de o mare 
subtililate. Ca și Gligoricî, de alt
fel, urmărit, insă, de un ghinion 
rar întîlnît. Boboțov, care sărbă
torește cel mai mare succes din 
cariera sa, și eu îl felicit din toată 
inima, a fost un adevărat „copil 
al Fortunei”. Pierdut net în cele 
trei partide Pe care le-a cîștigat 
(cu mine, cu Gligorici și cu Uhl- 
mann), a împărțit locurile 2—5.

Florin Gheorghiu ne-a părăsit 
mai calm și mai senin decît la ve
nire. Turneul acesta a fost pentru 
el o piatră de încercare, am spune 
noi, o linie de hotar, pe care — 
socotim — că a trecut-o cu succes. 
Concluzia cea mai importantă care 
se desprinde: campionul nostru 
poate juca cu deplin succes împo
triva celor mai puternici jucători 
ai lumii.

VALERIU CHIOSE

I
1

la WimDicdon!
Turneul internațional de tenis 

de la Wimbledon a debutat cu 
o mare surpriză. Cîștigătorul e- 
ditiei de anul ițrecut și capul de 
serie cu nr. 1, spaniolul Manuel 
Santana, a fost învins de tenis- 
manul portorican Charles Pas- 
sarell cu 10-8, 6-3, 2-6, 8-6. Alte 
rezultate mai importante : Emer
son — Caroenter 6-3, 6-3. 6-2; 
Roche — Kodes 4-6, 6-1, 6-2,
8-6; Drysdale — Matthews 8-6, 
6-3, 6-4; Segal — lovanovici 6-4, 
6-4, 7-5; Carmichael — McMilan 
6-2, 6-3, 6-4 ; Kalogheropoulos — 
Szoke 6-2, 7-5, 6-0. Numeroase 
partide s-au întrerupt din cauza 
ploii.

1 2 El •4 5 6 7 a 9 1O 11 12 13 14 15 16 17 18

1 ȘTEIN 7 Vz 7 7 1 7 7 7 1 0 1 1 7. 1 1 TI

2 .TAL s 72 7 7 i 0 7 1 7 0 7 7 1 7 1 1 10

3 SM18L0V Vz 7 7 7 1 7 7 7 7 i 7 1 0 7. 1 10

4 JÎÎPSLIS 7 70 72 72 72 7 7 72 7z 72 1 1 1 7 7 7 10

5 BOBOȚOV 7 7 Vz 7 7 Vz 7 7 7 7 1 1 1 7z 7z 7 10

6 SPASSKI 7? 72 72 72 72 Vz 0 1 72 0 Vz 72 7 1 1 7 1 ^/z
7 BRONSTEIN 72 0 72 7 72 7 7z 7 7 7z 7 7 1 Vz 1 1 7z
8 P^HTISCH 0 1 0 72 7 1 72 7 i 0 1 0 7 7. i 7 1
9 NAJDOHF 1£ 7 7 72 7 0 72 7 0 1 7 7 72 72 1 7z 7z 8^

1O PETROSIAN IZ 0 7 7 72 7 7 0 1 72 72 1 0 Vz 1 V2. 7z 8^

11 GHELLER 7 7 7 7 72 i 7. 1 0 72 y 0 Vz Vz Vz 7z Vz 8^

12 J1ERES o 1 72. 7. 72 7 7 0 72 72 7 7z 72 7. 1 7z 7 8^

13 GHEORGHIU 1 7 0 0 0 7 72 1 Vz 0 1 Vz 7 72 7 7z 7z 8
14 GLIGORICI 0 7 7z 0 0 7 0 7 7z 1 7 7 72 72 Vz 1 Vz
15 UHLMAN 0 0 0 0 0 0 72 72 7 7 7 72 72 72 Ml 1 Vz 6

16 PACHMAN 7 72 1 72 7 0 0 0 0 0 7 0 7 77z 7z 7 6
17 FILIP 0 0 72 72 7 0 72 7z Vz 7 7 7 0 0 Vz Vz 6

16 BILEK 0 0 0 72 7 0 7 0 7 72 7 &Vz * 7. 7 7 6p

Petrosian, că fără rateurile regre
tabile din partidele cu Gipslis și 
Boboțov, ar fi ocupat un senzațio
nal loc doi.

Un asemenea mod de a privi lu
crurile ni se pare nociv și nu i-ar 
folosi cu nimic jucătorului nostru. 
Iar Florin împărtășește întrutotul 
acest punct de vedere :

— A fost un turneu dur și o se
veră lecție pentru mine, ne spune 
el. Am tras prețioase concluzii 
privind programul meu viitor de 
pregătire. La ora actuală socotesc, 
ffisind la o parte falsa modestie, 
că din punct de vedere al teoriei 
deschiderilor nu sînt departe de 
nivelul primilor jucători ai lumii. 
Dar, mijlocul partidei și, mai cu 
seamă, finalul sînt punctele mele 
slabe. Constat la mine dese mo
mente de superficialitate în calcul. 
Marele Alehin spunea că adevă
rata măiestrie incepe atunci cînd 
reușești in planurile tale să găsești 
PENTRU ADVERSAR cele mai pu
ternice continuări de atac sau de 
apărare. Chiar dacă jucătorul din 
fața ta nici nu se gindește la ele ! 
Eu am ignorat, oarecum, acest prin
cipiu de bază și iu partida cu Naj- 
dorf, de pildă, în care aveam o 
piesă' în plus, am permis adversa- 

. rului meu să profite de o mică ne
glijență, obținind o poziție de re
miză pozițională. Concluzia care 
se impune: MAI AM FOARTE 
MULT DE MUNCIT, FOARTE 
MULTE DE INVAȚAT!

Ne bucură modul critic în care 
Florin Gheorghiu a analizat parti
ciparea sa la acest turneu de forță 
maximă. Este un semn că viitorul 
îi va rezerva campionului nostru 
succese pe măsura talentului și 
măiestriei sale.

— Și acum, citeva cuvinte despre 
ceilalți participanți.

Kusocinslu“
înVARȘOVIA, 26 (Agerprcs). 

concursul internațional de atletism 
„Memorialul Kusocinski", Miklos 
Nemeth a cîștigat proba ■ de arun
care a suliței cu performanța de 87,20 
m (nou record al Ungariei), polo
nezul Baran a fost cronometrat cu 
timpul de 7:59,4 pe distanța de 
3 000 m, iar Irena Kirzenstein a rea
lizat 6,46 m la săritura în lungime. 
Alte rezultate: 400 mg — Miguel 
(Cuba) 52,2; 5 000 m — Altman 
(Anglia) 14:00,8; înălțime ■— Szwar- 
cewski (Polonia) 2,05 m; greutate 
— Varju (Ungaria) 19,09 m; triplu- 
salt ■— Polawski (Polonia) 15,90 
m; 200 m — Werner (Polonia) 20,9; 
80 mg — Schell (R.F.G.) 10,7.

spor- 
echi-

auto-

Campioana Franței, St. Etienne. In rtndul din fată: Fefeu, Larque, Revelli, 
Mekloufi, Beretta. în rîndul de sus: Mitoraj, Bosquier, Jaquet, Bernard, Her- 

bin,

ZAGREB. — In penultima etapă 
a campionatului de fotbal al Iugo
slaviei, Dinamo Zagreb și Sarajevo 
au terminat Ia egalitate (0—0). Sa
rajevo a totalizat 40 p, iar Dinamo 
Zagreb 38 p.

ISTANBUL. — Cea de a treia 
ediție a Turului ciclist al Mării 
Marmara a fost cîștigată de 
tivul bulgar D. Kotev, iar pe 
pe de selecționata Bulgariei.

PARIS. — Marele premiu
mobilistic de la Reims a revenit 
austriacului Rindt, care a pilotat o 
mașină „Brabham Ford", realizînd 
media orară de 215,747 km.
“COPENHAGA. — In „Cupa Eu

ropei” la atletism, întîlnirea dintre 
selecționatele masculine ale Aus
triei, Danemarcei, Olandei și Tur
ciei a fost cîștigată de atleții olan
dezi. In aceeași competiție, la Du
blin, atleții belgieni au terminat 
învingători înaintea echipelor Ir
landei și Islaridei.

MONTREAL. — In turneul pre- 
olimplc de fotbal; Cuba — Canada 
2—1 (în tur 1—1). In meciul ur
mător, echipa Cubei va întîlni pe 
cea a Salvadorului.

BUDAPESTA. — După 15 etape, 
în campionatul de fotbal al 
gariei conduce Ferencvaros 
29 p.

SOFIA (prin telefon, de la
respondentul nostru). — Selecțio
natele olimpice de fotbal ale Bul
gariei și Poloniei au susținut un 
meci la Sofia. Scor : 3—2 (2—1) în 
favoarea gazdelor. A condus ex
celent Al. Pirvu (România).

NEW 
concurs 
la San 
tătorul 
stabilit 
la 400 
(v. r. Wiegand 4711,1).

Un- 
cu

co-

YORK. — în cadrul unui 
de natatie desfășurat 

Leandro (California), îno- 
american Mark Spitz a 

un nou record mondial 
m liber cu timpul 4:10,6,

Viitoare participante
în „C.C.E." și „Cupa

cupelor"-la fotbal
în majoritatea țărilor europe

ne s-au încheiat campionatele și 
au fost desemnate câștigătoarele 
competițiilor de cupă. Publicăm 
numele acestor echipe, mai pu
țin cele 
unde nu 
echipele 
și „Cupa

Tragerea la sorti a meciurilor 
din primul tur al viitoarei edi
ții a „C.C.E." și „Cupei cupelor" 
va avea loc la 5 iulie, la Geneva.

din Albania și Malta, 
au fost încă stabilite 

participante în „C.C.E." 
cupelor".

CUPA CUPELOR"i»C.C.E/

Foltiy*

Anglia Manchester United Tottenham
Scotia Celtic Glasgow Aberdeen
Irl. de nord Glentoran Belfast Crusaders Belfast
Irlanda Dundalk Shamrock Rovers
R.D. Germană Karl Marx-Stadt Motor Zwickau
R.F.G. E2ntr. Braunschweig Bayern Munchen 

burger S. V.
Norvegia Skeid Oslo Fredrikstad
Belgia Anderlecht Standard Liege
Olanda Ajax Amsterdam N.A.C. Breda
Luxemburg Jeunesse Esch Aris Bonneweg
Spania Real Madrid Finala la 2.VII
Portugalia Benfica Finala la 9.VII
Franța St. Etienne Lyon
Elveția F.C. Basel Lausanne Sport
Cehoslovacia Sparta Praga Spartak Trnava
Italia Juventus Milan
Grecia Olimpiakos —
România Rapid —
Polonia Gornik Zabrze —
Bulgaria Botev Plovdiv •—
Turcia Beșiktas -—
Ungaria Vasa's Budapesta Vasas Gyor
U.R.S.S. Dinamo Kiev Torpedo Moscova
Danemarca Hvidovre Copenhaga Rander Feeja
Suedia Djurgarden —
Islanda Valur Reykjawik K. R. Reykjawik
Finlanda Kuopio Palousera • H.J.K. Helsinki
Austria Rapid Viena F.C. Austria sau 

Li-nzer A.S.K.
Iugoslavia Sarajevo Hajduk Split

— în unele țări întrecerile de cupă nu s-au încheiat încă.

și Han-

MONTREAL: 6 17 IULIE

Campionatele mondiale de scrimă
ultimul mare „examen" înaintea J.O. din Mexic

Cea de a 30-a ediție a campionatelor mondiale 
de scrimă pentru seniori se va desfășura pe conti
nentul Araericii de Nord, la Montreal, unul din 
principalele orașe ale Canadei, între 6 și 17 iulie.

Situată aproximativ Ia un an distanță de... J.O. 
din Mexic, actuala ediție a competiției reține în 
mod cu totul deosebit atenția. Desfășurarea ei va 
fi, fără îndoială, un prilej de constatări (și de cal
cule...) pentru specialiști și îndeosebi pentru as
piranții la primele locuri, la medalii, anul viitor, 
la cea de a XlX-a ediție a .1.0. de vară...

Dar, pînă la Ciudad de Mexico să vedem care 
sînt pretendenții la un loc țe podium, anul acesta, 
la Montreal...

ta floretă masculină, cel mai mare credit este 
acordat trăgătorilor Gherman Svenșnikov, campionul 
de anul trecut de la Moscova. Ryczard Parulșki, 
campion mondial la Torino. în 1961 (care prin ulti
mele performante reintră în actualitate). Șandor 
Szabo și Daniel Revenii, ultimul mai în formă — 
în prezent — decît Jean Claude Magnan, fosta 
floretă nr. 1 a Franței. Pentru un loc în finală, 
numărul candidatilor este ceva mai mare: sovie
ticii Puteatin și Șarov, polonezii .Wojda și.Skrudlik, 
francezii Magnan, Dimont și Noel, maghiarul J. 
Kamuty și reprezentantul țării noastre, I. Drîmbă. 
La echipe, cele mai multe pronosticuri „merg". în 
ordine.spre: U.R.S.S., Polonia.Ungaria, ROMÂNIA 
și Italia. (Ultima echipă?, se apreciază, este mai 
omogenă decît cea a Franței, care manifestă în 
acest an un vizibil regres).

în proba feminină de floretă, tot reprezentan
tele U.R.S.S. par să aibă cele mai mari șanse la 
primele locuri și, în special, Alexandra Zabelina, 
foarte activă în ultimii doi ani (anul trecut ea a 
terminat pe locul 3 la „mondiale", împreună cu

Iencic și Bobiș), Tatiana Samușenko și Galina 
Gorohova. Lor li se alătură Udiko Rejto-Ujlaki 
și Udiko Bobiș (R.P. Ungară), reprezentanta noas
tră Ileana Drîmbă. italianca Antonella Ragno și 
sportiva din R.F.G., Heidi Schmidt (ca și Zabe
lina, într-o puternică revenire). In disputa pe echi
pe reprezentativa U.R.S.S. se menține pe primul 
plan, urmată de cele ale Ungariei, ROMÂNIEI, 
Republicii Federale a Germaniei, Italiei și Franței.

Oarecum controversate sînt anticipările la spa
dă, această veritabilă probă a surprizelor. După 
părerea noastră, Nikancigov, campionul mondial din 
1966, nu va mai putea reedita performanța, dat 
fiind faptul că el va fi „talonat" foarte strîns de 
alți aspiranți bine pregătiți: sovieticii Kriss și 
Smeliakov, italianul Breda, francezii Bourquard și 
Brodin, maghiarul Ncmere. în ceea ce privește pro
ba pe echipe, unde factorul omogenitate va fi ca 
de obicei determinant, ordinea care se bucură de 
cele mai multe sufragii Franța, U.R.S.S.,

Ungaria, Italia, Polonia, Anglia, Suedia și R. D. 
Germană.

în fine, întrecerea de sabie. Foarte mulți spe
cialiști sc întreabă dacă inepuizabilul Jerzy Paw- 
lowsky, după ce s-a clasat de două ori pc locul 
2 la „mondiale" (Buenos Aires — 1962 și Gdansk 
— 1963) și apoi a ocupat — tot de două ori — 
locul I (Paris — 1965 și Moscova — 1966) nu va 
intra triumfal în istoria competiției, cucerind pen
tru a treia oară consecutiv titlul de cel mai bun 
sabrer al lumii 1 (Ar fi a patra medalie de aur 
obținută la „mondiale", dacă ținem seama că Paw- 
lowsky a mai urcat pe. prima treaptă a podiumu
lui, în 1.957...) O asemenea performanță n-a reali
zat-o pînă acum decît floretista austriacă Preiss, 
campioană mondială în anii 1947, 1949 și 1950. 
Oricum, este puțin probabil ca Pawlowsky, la a- 
proape 40 de ani, să termine tot în frunte compe
tiția sabrerilor, cînd alți trăgători mai tineri, cum 
ar fi maghiarii Pesza și Meszena și sovieticii 
Melnikov și Vinokurov, vizează și ei, în mod în
dreptățit, locul I. După rezultatele înregistrate în 
actualul sezon, clasamentul pe echipe poate să arate 
astfel: U.R.S.S,, Ungaria, Italia, Polonia, Franța.

N-am amintit aici de scrimerii de pe continentele 
Americii. Prezența lor sporadică în competițiile de 
mare regularitate (exceptînd C.M.) nu ne îngăduie 

1 să le apreciem adevărata valoare. Deci, trebuie să 
lăsăm o portiță deschisă pentru eventuale surprize, 
în scrimă acest element nu poate fi trecut cu ve
derea....

t

TIBERIU STAMA

Citeva dintre aspirantele la medalii, la CM. de scrimă de la Montreal. De la stingă la dreapta: 
Antonella Ragno, Kathalin Juhasz, Galina Gorohova, ILEANA DRlMBÂ și Ildikp Bobis.

Foto : A.N.S.A.—Torino
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