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Viorica ViscopUaanH 
în echipa Europei!
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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚ1-VA !

ZURICH 5 (prin telefon). — 
In cadrul concursului atletic 
internațional desfășurat marți, 
în nocturnă, campioana noas
tră, Viorica Viscopoleanu, a 
avut o comportare remarcabilă 
la săritura in lungime, probă 
de selecție pentru formarea 
echipei Europei. Viorica s-a 
clasat pe locul doi cu 6,41 m, 
în urma recordmanei poloneze 
Irena Kirszenstein (6,43 m).
Pe locurile următoare : In
grid Becker (K.F.G.) 6,35 m, 
Maria Viitoria Trio (Italia) 
6,21 m, Corrie Bekker (Olan
da) 6,17 m, Meta Antenen (El
veția) 6,07 m. întrecerea a fost 
Influențată de starea pistei de 
elan, desfundată din cauza 
ploilor care au căzut în ulti
mele zile.

Cu acest rezultat, Viorica 
Viscopoleanu șl-a cucerit locul 
In selecționata Europei care 
va întîlni reprezentativa Ame- 
ricii, la Montreal.
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ORGAN Al UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORI DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

A Vil-a ediție a „Cupei orașului București"
• ÎNTRECERILE ÎNCEP MÎINE DUPĂ AMIAZA PE VELODROMUL DINAMO • SPOR
TIVI DIN 6 ȚĂRI LA STARTUL COMPETIȚIEI • IN PROGRAM, PROBE DEOSEBIT 

DE INTERESANTE

Tinerii noștri voleibaliști

a Franței5

- AZI, MECIUL ROMÂNIA A - FRANȚA -

Ieri după-amiază 
în meciul internațio
nal de volei desfă
șurat pe terenul 
Progresul,, reprezen
tativa masculină de 
tineret a României a 
înlîlnit echipa pri
mă a Franței, în 
fața căreia a realizat 
o frumoasă victorie. 
Speranțele noastre 
au învins cu 3—2 
(15, —11, 13, —7, 
9), la capătul a 110’ 
dc joc, după o par
tidă în genere de 
bună calitate tehni
că și, astfel, fru
moasă. Disputa a 
plăcut în mare mă
sură și prin echili
brul ei, prin nume
roasele inversări în
registrate în evolu
ția scorului. De 
pildă, în seturile 
pierdute, oaspeții i 
pe parcurs cu 
15—14 și, respectiv, cu 7—4, 
II—5, iar în setul IV, în care 
a fost întrecută la 7, echipa 
noastră a av.ut 6-—0 și 7—3 !

Reprezentativa de tineret a 
României s-a impus autoritar 
în finalul meciului mulțumită 
siguranței blocajului și crește
rii forței în atac. S-au evi
dențiat : O ros, Tănăsescu, 
Neuman, Cristian și Rouă din 
echipa noastră, iar din aceea 
a Franței Quazza, Compte, Me- 
jard și Koenig. A arbitrat, cu
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Echipa secundă 
de polo a țării 

a învins 
pe Chemie Halie

Ieri seară, la ștrandul Ti
neretului selecționata se
cundă a tării noastre a în- 
tîlnit echipa Chemie Halle 
pe care a învins-o cu sco
rul de 4—2 (2—0, 1—0, 
1—0, 0—2),

Punctele au fost înscrise 
de : Popa 3 și Rusu, pentru 
echipa noastră, Sewer și 
Herrigt, pentru oaspeți.

Pregătirile pentru primul start în competiția internațională .Cupa orașului 
București" sînt aproape încheiate. Organizatorii au fixat programul întrecerilor, astfel 

Ică îi putem informa pe ci
titorii noștri asupra orelor 

I de concurs și probelor pe 
care le vor vedea în cele 
trei zile :

VINERI — începînd de la 
ora 17 — viteză (serii, re
calificări și sferturi 
nală), urmărire pe 
(serii) și .ștafetă" 
de ture cu sprint 
care 5 ture ;

SÎMBĂTÂ — începînd 
de la ora 17 — 1000 m cu_ 
start de pe loc, viteză (se
mifinale și finale), urmărire 
pe echipe (finală) și cursă 
de eliminare la două ture ;

DUMINICĂ — începînd 
de la ora 9 — viteză (tur
neu), cursă italiană (serii și 
finală), cursă cu adițiune

Un atac al lui Neuman blocat de volei
baliștii francezi Hatul și Corupte

unele inegalități. N. Mateescu, 
secondat atent de N. Ursu
le seu.

Al doilea meci pe care-l 
joacă la București voleibaliștii 
francezi, de astă dată in com
pania echipei de seniori a Ro- 
măniei, are loc astăzi începtnd 
de la ora 17,30, tot pe terenul 
Progresul din str. Dr. Staico- 
vici. Formația de bază a echi
pei noastre va fi probabil urmă
toarea: UDISTEANU, ROTA
RU, CRISTIANI, BERZEI. 
SMERECINSCHI, URAGAN.

C. FAUR

de fi- 
echipe 

— 100 
la fie-

de puncte (100 de ture cu 
sprint la fiecare trei ture).

Intre probele oficiale vor 
avea loc și probe de com
pletare.

Concurentii străini (cei 
din Uniunea Sovietică și R. 
P. Bulgaria) au și început 
să se acomodeze cu pista 
velodromului Dinamo, ur- 
mînd ca în cursul zilei de 
astăzi să sosească sportivii 
din R. D. Germană, Italia și 
Cehoslovacia. Cicliștii ro
mâni (V. Burlacii, G. Nego- 
escu, P. Soare, FI. Nego- 
escu ș.a.) fac și ei pregă
tiri temeinice pentru ca în 
compania valoroșilor oas
peți să obțină rezultate me
ritorii.

Ieri, la Tg. Mureș

Tg. Mureș 2-0 (2-0)

spre 
abă-

Cu 
mii

TG. MUREȘ, 5 (prin te
lefon). — Cu două ore 
înainte de începerea me
ciului, o ploaie torențială, 
care n-a încetat decît 
sfîrșitul partidei, s-a 
tut asupra orașului, 
toate acestea, cîteva
de suporteri înflăcărați ai 
echipei locale (circa 7 000) 
an înfruntat aversele.

Datorită terenului alu
necos, ca și timidității 
de care au dat dovadă 
componenții echipei locale, 
aflați în fața unei echipe 
cu renume european, me
ciul nu s-a ridicat la nive
lul așteptat.

Primele 15 minute ale 
partidei aparțin formației 
mureșene care pierde ocazii

clare prin Mureșan II (min. 
1), Pavlovici (min. 5), Du
mitriu III (min. 12). Dukla 
calmează apoi jocul, se 
apără organizat, constru
iește atacuri periculoase și 
reușește 
două ori, 
(min. 30) 
41), care 
ale lui Knebort, 
du-și astfel victoria.

A condus satisfăcător S. 
Mureșan — Turda.

DUKLA : Viktor — Dvo
rak (min. 46 Brumovski), 
Cadek, Taborski — Novak, 
Zlocha — Strune, Nedorost 
(min. 61 Roder), Maso- 
pust, Knebort, Vacenovski.

A.S.A.: ~ ' 
tok,
Czako (min. 73 
Dodu (min. 66 
tac — Lungu, 
(min. .31 Raksi, 
Dragomir), 
Mureșan II.

să marcheze de 
prin Nedorost 

și Strune (min. 
au fructificat pase 

asigurîn-

Solyom 
Balaș,

Bar- 
Timpănaru, 
Toth) — 

Siko), Ciu- 
Pavlovici 

min.
Dumitriu

C. ALBU și A. SZABO 
corespondenți

72
III,

Pasiunea, o condifie 
„sine qua non"

CAMPIONATELE UNIVERSITARE DE CAIAC-CANOE Șl CANOTAJ:

0 inițiativă care trebuie continuată
Prima ediție a campio

natelor republicane univer
sitare de caiac-canoe și ca
notaj academic s-a încheiat 
cu întrecerea vîs lașilor. 
Iată clasamentele finale: 
canotaj (toate probele s-au 
disputat pe distanță de 
800 m) : S 1 (f) Cristina 
Bădulescu (Politehnica Ti
mișoara), S 2 (f) Kiss— 
Pop (Politehnica Timișoa
ra), 2-f-l (f) Lungulescu*— 
Mureșan + Necula ( Uni ver- 
sitatea București), S 1 (m) 
Serbau (Construcții Bucu
rești), 2-ț-l (in) Fusariu— 
Si mionescu 4- ,4 rna t (I .S. E. 
București), 84-1 (»n) Poli

tehnica București (Gălă- 
țeanu—Fcrderber — Ovi- 
denie—Pîrvan—Grigore — 
Năstăsescu—PapadopOl — 
Cartianu-f-Rașeev) ; PE 
ECHIPE : caiac-canoe, pro
be masculine Politehnica 
Timișoara 86 de puncte, 
probe feminine Universita
tea Timișoara 26 p. ; ca
notaj academic, probe mas
culine Politehnica Timi
șoara 22 p., probe feminine 
Politehnica Timișoara 28 p.

Competiția nu este lip
sită de concluzii impor
tante, de învățăminte care, 
bine valorificate, ar putea 
da o mină de ajutor spor

tului de performanță din 
țara noastră și, mai ales, 
activității sportive a stu
denților. Cel mai important 
îl constituie, după părerea 
noastră, inițiativa organiză
rii acestor întreceri. Sportu
rile nautice au dovedit că au 
priză în rîndurile studen
ților, mai ales dacă ținem 
cont de lipsa antecedente
lor și de baza materială 
încă deficitară. Totuși, a- 
colo unde există pasiune 
și pricepere, rezultatele pot 
deveni încurajatoare chiar 
pînă la nivel de perfor
manță. Nu am avut, și

nici nu avem, pretenția ca 
încă de la prima sa ediție 
acest campionat să pună 
în valoare cine știe ce vii
tori performeri. Există și 
posibilități de contribuție 
la mărirea bazei de selecție 
pentru loturile republicane 
(ne referim mai mult la 
canotaj afirmînd aceasta). 
Dar pînă atunci mai e o 
cale lungă...

Revenind la concluzia e- 
sențială vom arăta însă că 
sînt imperios necesare unele

G. RUSSU-ȘIRIANU

(Continuare, în pag. a 2-a)

La încheierea turneului final al 
campionatului republican femi
nin de baschet, organizatorii au 
decernat maestrei sportului Vio
rica Niculescu o diploma pentru 
excelenta ei comportare în cadrul 
echipei campioane, Politehnica 
București. Și, dacă ar fi să alcă
tuim în continuare un clasament, 
neoficial bineînțeles, al celor mai 
bune jucătoare din întregul cam
pionat, printre fruntașe ar figura 
Eva Ferencz, Anca Racovifă și 
Elena Ivanovici (Rapid), Hanelore 
Spiridon (Voința București), Ana 
Haralambie (Politehnica București), 
Octavia Simon (Voința Brașov), 
Olga Pircan (Mureșul Tg. Mureș) 
și altele, care evoluează de mai 
bine de un deceniu în echipe 
fruntașe și chiar în lotul republi
can. Dintre generațiile mai tinere, 
această ierarhie — repetăm neo
ficială — le-ar putea include doar 
pe Dorina Suliman (Rapid Bucu
rești), Cornelia Gheorghe, Sanda 
Dumitrescu, Ecaterina Vogel (Po
litehnica București), Ildico llorvat

(Universitatea Cluj) și... cam atît. 
Unele jucătoare noi, de la care se 
așteaptă să facă pasul hotărîtor 
spre afirmare, au evoluat la un 
nivel mediocru, departe de a tre
zi speranța că într-un viitor a- 
propiat vor putea fi componente 
ale reprezentativei țării. Ne refe
rim, de exemplu, la Anca Deme- 
trescu, Gabriela Ciocan, Ileana 
Ghiță (Politehnica București). Ga
briela Nicola (Rapid), Magdalena 
Wagner (Universitatea Cluj), Ildi
co Csorvassi (Mureșul Tg. Mureș), 
ca să nu amintim decît doar de 
cîteva din tinerele baschetbaliste 
despre care s-a vorbit mai mult 
în ultima vreme.

Cum această întîrziere în reali
zarea unui real salt calitativ a 
devenit (și faptul este din ce în 
ce mai evident) un fenomen ge
neral în rîndul junioarelor noas
tre, este firesc să ne întrebăm

D. STĂNCULESCU

(Continuare in pag. a 2-a)



CICLISMUL ROMÂNESC A RĂMAS ÎN URMĂ. 
CARE SÎNT CAUZELE?

Pe marginea materialului „Ciclismul 
românesc a rămas în urmă. Care sînt 
«cauzele ? , publicat în ziarul nostru 
2nr. 5299, am primit la redacție noi 
jscrisori. Spicuim din cuprinsul lor: 

SERGIU I. CHIRILOVICI, str. 
TTh. Aman nr. 8, Cimpulung Muscel: 
^Dificultățile în care se zbate în 
momentul de față ciclismul românesc 
se datoresc, după părerea mea, fap
tului că nu i se acordă atenție. Și 
«cea stă lipsă de grijă porneșe de la 
•^asociațiile sportive, mcrgînd pînă la 
«organele UGFS. Deoarece, la început, 
'«ciclismul nu poate aduce venituri este 
^vitregit de condițiile materiale nece
sare dezyoltărîi sale. Se neglijează 
astfel, cu bună știință, contribuția pe 
«are acest sport o aduce la întărirea 
-sănătății oamenilor, mijloacele impor
tante pe care le are ciclismul pentru 
«educarea tinerei generații în spiritul 
curajului, dîrzeniei. La noi, Consiliul 
^regional UGFS Argeș nu a sprijinit 
în anul 1965 centrul dc inițiere de la 

•'Câmpulung să achiziționeze materia
lele repartizate de federație. Din 7 
biciclete au fost cumpărate doar 4, 
ilar din necesarul de materiale de 
■esclrimb numai o foarte mică parte. 
tȘi cînd te gîndești că în urmă cu 
<15 ani de aici a plecat Gabriel Moi*- 
«eaniu. Oare în acești ani care s-au 
xscurs de atunci, de pe meleagurile

r<BTE®
Dinamo—Reprezentativa

Fanno (Italia) 11-7
JFANNO 5, (prin telefon). în 

(continuarea turneului pe care-1 
‘-întreprind în Italia, boxerii dina- 
vnoviști au evoluat marți seara în 
localitatea Fanno, unde au în- 
■tîlnit reprezentativa orașului. Ca 
;și în prima partidă, disputată la 

‘.Civila novo, și de dala aceasta 
boxerii bucureșteni au lăsat o 
•bună impresie, reușind să-și adju
dece victoria la un scor conclu
dent : 11—7.

REZULTATE TEHNICE : Menca- 
relli b.p. C. Pop,- C. Crudu b.p. 
Ouerro; P. Nedelcea b.p. Pier- 
leoni; Gh. Ene b.p. Petruzelii; 
Gh. Bădoi b.k.o. 2 Dale ; Palorani 
b.desc. 2 D. Mihalcea ,■ Gh. Viad 
egal cu Sandrino; I. Olteanu b.p. 
Mengtii; Riga b.ab. 1 (rănire) Gh. 
.Drăgan.

-Simbată seara, dinamoviștii vor 
®volua La Civitavecchia, cu care 
țprilej își vor încheia turneul in 
•Italia. întoarcerea în țară este 

’.prevăzută pentru marți.
★

<9 Azi dimineață vor părăsi Ca
pitala boxerii români care vor 
participa la turneul internațional 
«de la Balaton (Ungaria). Antreno
rul I. Stoianovici ne-a comunicat 
«ă vor face deplasarea următorii 
(boxeri: M. Lumezeanu, A. Simion, 
y. Siiheram, Al. Popa, Gh. Călin,
3. Sănătescu. Delegația este insoți- 
țtă rie arbitrul Marin Stănescu. 
«prima gală va avea loc vineri. 

încă 23 de autoturisme la Pronoexpres

noastre nu s-ar fi putut ridica și alți 
rutieri de vază? Gu siguranță că da. 
Pentru aceasta aici, ca și în alte 
părți ale țării, trebuie să se acoide 
mai multă atenție ciclismului, sportul 
care are o mare răspîndire în lume 
și care la Jocurile Olimpice oferă pri
lejul participării la 7 probe. Nutresc 
speranța că materia
lele publicate în 
ziarul „Sportul popu
lar" și opiniile iu
bitorilor ciclismului 
vor fi luate în sea
mă de către forurile în drept".

GII. NEAGU, str. Crizantemelor 
10, Buzăuz „Ciclismul este într-un 
declin asemănător cu cel al fotbalu
lui. Rândurile mele n-au pretenția 
să rezolve problemele ciclismului nos
tru, dar pot ajuta la efortul general 
al tuturor pasionaților ciclismului 
pentru o nouă orientare în acest 
sport. Pornind de la faptul că de ta
lente în această ramură sportivă nu 
ducem lipsă, vom constata că — 
pentru unii inexplicabil — numărul 
cicliștilor este în continuă scădere. 
Cred că acest lucru se datorește și 
faptului că puțini dintre numeroșii 
cunoscători în ciclism devin antre

ECOURI

leac împotriva ca
niculei rămîne tot 
ștrandul I în ima
ginea noastră : un 
.colț" de răcoare 
și voie bună pe 
marginea lacului 

Mogoșoaia

Foto: A. Neagu

• e
0 INIȚIATIVĂ CARE TREBUIE CONTINUATĂ

(Urmare din pag. 1) 
eforturi organizatorice. Inițiativa s-a 
dovedit lăudabilă, dar trebuie dusă 
piriă la capăt. Să nu uităm că, prac
tic, concursul a fost doar o dispută 
Bucur ești-Timișoara, oaspeții domi
nând dar în ansamblu. Ambele cen
tre au pus în valoare pasiunea stu
denților și a cadrelor de specialitate. 
De altfel, atenția acordată de ele nu 
ne surprinde, unele — care ne-au și 
prezentat de fapt fruntașii clasamen
telor — având un „nume" în caiac- 
canoe și canotaj : V. Âlexandrescu,
T. B&mpa, L. îBillenisz (Timișoara), 
f. Bulugioiu, F. Larion, 1. Varga, L. 
Bwlan (București). Am citat doar 
câteva nume și nu intenționăm să 

nori și tehnicieni care să îndrume 
activitatea tinerilor rutieri. Apoi, o 
altă carență este aceea că se asigură 
un foarte mic volum de materiale 
pentru secții (biciclete, baieuri, piese 
de schimb). Se simte nevoia elimi
nării din secții a acelor sportivi care 
nu au perspective, a elementelor cer

tate cu disciplina 
și a celor care cred 
că sportul este un 
mijloc de căpătuială. 
Activitatea competi- 
țională trebuie să se 

desfășoare de-a lungul întregului 
sezon, fără pauze mari, dăună
toare. Presa și în special zia
rul „Sportul popular" să se ocupe 
mai intens de popularizarea acestui 
sport, să-și lărgească aria preocu
părilor cuprinzând și activitatea junio
rilor, să ajute la depistarea și pro
movarea tinerelor talente".

★
Referitor la materialul „Ciclismul 

românesc a rămas în urmă. Care 
sînt cauzele am primit din partea 
Federației române de ciclism o adresă 
în care se spune :

„Materialul amintit a analizat just 
cauzele rămîncrii în urmă în ciclismul 

anulăm prin aceasta meritele reale 
ale altora. Considerăm însă că se im
pune lărgirea ariei de activitate : 
Galați, Tg. Mureș, Cluj — iată „ab
sențe" inadmisibile în viitor de la o 
astfel de competiție I

Repetăm nu se poale încă vorbi 
de participarea padelclor, pagaielor, 
ramelor și vâslelor studeuțești la per
formanțele de nivel internațional. In 
schimb, ne stă la îndemână folosirea 
acestor sporturi nautice ca clemente 
deosebit de favorabile răspândirii 
exercițiului fizic în rândurile studen- 
țimiî. Eventual, prin excursii pe am- 
barcații în puncte sau pc trasee tu
ristice importante — activități capa
bile să îmbine plăcutul cu utilul, să 
contribuie la ridicarea nivelului cul
tural și de pregătire fizică în egală 
măsură. Un mediu sănătos, un efort 

românesc și a reflectat situația în
grijorătoare în care se află el în ulti
mii ani. Ziarul vine în ajutorul fede
rației propunînd — ca urmare a unei 
profunde cunoașteri a situației — 
soluții judicioase. Biroul F.R.G. a 
dezbătut pe larg materialul și a apre
ciat că ne este de un real folos. El 
constituie baza referatului înaintat 
Biroului Consiliului Ceneral al UGFS 
în care sînt preconizate măsurile ne
cesare pentru redresarea sportului 
nostru cu pedale".

★
Cu prilejul finalei campionatului 

republican de contratimp pe echipe, 
antrenorul FERDINAND WITTMAN 
(Șc. sportivă Timișoara) ne-a spus: 
„Materialul publicat în ziarul „Spor
tul popular" a reflectat adevărata 
situație din ciclismul românesc. Pen
tru edificare, un exemplu și din 
orașul Timișoara: de 6 luni de zile 
secția noastră de ciclism a fost scoasă 
din sediul pe care-1 avea, cu promi
siunea că în foarte scurt timp i se 
va da iui alt local. De atunci, însă, 
nu s-a rezolvat nimic. Stăm cu bi
cicletele și cu materialele pe unde 
apucăm. Aceasta este grija pe care 
organele locale o au pentru ciclism*.

Ne întrebăm: cine răspunde de 
faptul că materiale în valoare de 
mii de lei se strică din cauza depo
zitării lor in locuri improprii ? Oare 
direcțiunea școlii și organul regional 
UCFS nu au nimic de spus ? Nu se 
simt de loc vinovat ? Așteptăm răs
puns prin fapte la aceste întrebări 

angrenând marile funcțiuni ale orga
nismului și marile grupe musculare, 
un prilej de destindere după orele 
de încordată activitate intelectuală, 
posibilitatea de a face cunoscute 
locuri pitorești prin turism nautic — 
iată doar principalele atiiuri ale a- 
eestor sporturi.

Amintim, în încheiere, că și orga
nizatorii au trecut cu notă bună acest 
prim examen. Alăturând interesul stu
denților, căpătăm încredere iu efica
citatea sporită a viitoarelor campio
nate. Dar cei în drept trebuie să se 
îngrijească de ameliorareu condițiilor 
organizatorice și materiale: norme de 
specialitate (cadre avem...) în cate
dre sau cluburi, procurarea de am- 
barcații — în special giguri, canoe 
mari și caiace de turism — iată e- 
sențialul. Sperăm că aceste eforturi 
se vor face, fie și treptat, contribuiu- 
du-se astfel la răspîndirea largă a 
sporturilor nautice în rândurile stu- 
dențimii noastre.
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„Cărți de vizită** 

pe porțile 

terenurilor de sport
Nu de mull, am fost oaspetele 

stadionului Petrolul din orașul 
Urlați, regiunea Ploiești. Privind 
gardul nou de cărămidă, arena 
de popice cu două piste, în curs 
de amenajare, tribuna acoperită, 
cabinele de la bazinul de fnot 
proaspăt vopsite și terenul de 
volei cu plasă nouă, căutam să-mi 
amintesc cum arăta această bază 
sportivă acum 5-6 ani. O diferen
ță ca de la cer la pămînt I Peste 
citeva minute ascultam explicațiile 
amănunțite ale „financiarului” a- 
sociatiei sportive Petrolul Urlați, 
Stelian Predescu.

— Tot ce vedeți nou s-a făcut 
cu puțini bani, dar cu multă și 
Însuflețită muncă patriotică. Dor
nici de a se relaxa practicind 
sporturile preferate, salariații noș
tri au lucrat în orele libere la 
arena de popice, și-au reamenajat 
terenul de volei. Cabinele de la 
bazin le-am dat în folosință de 
astă-vară.

Venind vorba de ștrand, inter
locutorul mi-a spus cu regret că 
in ultimii doi ani bazinul mare a 
fost folosit in alte scopuri. Din a- 
ceastă cauză a suferit multe stri
căciuni. Totuși, pentru ca iubi
torii înotului să aibă unde prac
tica acest sport, in curînd li se 
va pune la dispoziție bazinul 
mic.

— Vrem să lărgim ospitalitatea 
stadionului nostru. Vedeți — a 
continuat tov. Stelian Predescu, 
indreptindu-și privirile către tere
nul de fotbal — am refăcut și 
lărgit gardul de fier pentru a ciș- 
tiga spajiul necesar unei piste de 
atletism, iar aici intenționăm să 
amenajăm un teren de tenis.

Am vizitat apoi terenurile de 
volei, baschet, handbal, pista de 
popice și sectoarele de atletism 
de la liceu, I.A.S., Casa pionieri
lor și școala generală. Toate sînt 
bine întreținute, unele dintre ele 
fiind date recent în folosință. Pro
fesorul de educație fizică, Ma
rian Stănescu, a ținut să mergem 
și pe Ia vechea clădire a liceului, 
pentru a ne face cunoscute pro
iectele asociației lor sportive.

— Pe porțiunea de bitum — 
ne-a explicat dînsul — vom 
marca un teren de handbal. A- 
colo era grădina școlii. Am scos 
pomii și vom amenaja un teren re
dus de fotbal, unul de volei, o 
pistă de 80 m și dTteva sectoare 
de atletism. Lucrările vor fi efec
tuate in perioada vacanței, in 
așa fel ca diferitele terenuri să 
fie inaugurate la data începerii 
noului an școlar.

Așadar, noi „piese" vor fi a- 
dăugate la baza materială din Ur
lați. Un oraș mic, dar cu rnulte 
terenuri de sport, frumos întreți
nute, care constituie tot atitea 
„cărți de vizită* ale bunului gos
podar.

TR. IOANIȚESCU

Concursul excepțional PRONO- 
TEXPRES din 25 iunie 1967 a atri- 
xbuit 23 de autoturisme în afara 
celor peste 14 000 de premii în 
Jîani.

Dintre cele 23 de autoturisme, 
.13 au fost cîștigate direct, iar 10 
gprin tragere la sorți. Iată-i pe 
■posesorii lor:

-Cite un autoturism „RENAULT 
16” : Drăgulin Anton din Bucu
rești, Patriche Elena din Galați, 
Sșgru Constantin din Turnu Seve
nth), Ghidu Anton VasUe din co- 
imuna Cotești, raionul Focșani, 
jregiunea Galați, Ionescu Nicolaie 
-din București.

Cite un autoturism „ SKODA 
.M.B. 1000*: Neacșu Marin din Vi
dele, regiunea București, Grozea 
IS. Radu din lanca, raionul Fău- 
rei, regiunea Galați, Berescu Tu- 
•dor din Iași.

Cite un autoturism „FIAT 
850" : Marinescu Corneliu din 
Tîrgoviște, Ristea loan din Tîr- 
goviște, Mavrodin Dan din Su
ceava, Bunea Nicolae din Bucu
rești.

Un autoturism „TRABANT 
601" a cîștigat Atomei Mihai din 
Bocșa H, raionul Reșița, regiunea 
Banat.

Categoria a V-a: un autoturism „Be- 
iftault 16“ Cotroveanu c. din Bucu
rești ; cîte un autoturism „Fiat 850“ 
Kiriorug Gheorghe ctiii Brașov, Cîțu 

Florea din București ; cîte un „Tra
bant 601“, Drugan Varvara din Bucu
rești. Marcu Oct. din Cluj.

Categoria a Vl-a : un autoturism 
„Renault 16“ Luncan Teodor din Ora
dea ; cîte un autoturism „Fiat 850”, 
Olaru Vasile din Lugoj, Boar Horia 
din Reghin ; cîte un „Trabant 601”, 
Plop C-Un din Iași, Nichitor Ilie din 
Brăila.

Ciștigătorii celor 35 excursii în
U.R.S.S. vor ti publicați in numărul 
următor.
PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI 

LA TRAGEREA LOTO
DIN 30 IUNIE 1967

Categoria 1:1 variantă a 67.973 lei 
și 1 a 16.993 !ei ; a H-a : 4 a 24.376 lei 
și 5 a 6.069 lei ; a in-a : 100 a 1.184 
lei și 174 a 296 lei; a iv-a : 244 a 61» 
lei și 409 a 153 lei j a V-a : 610 a 290 
lei și 1.069 a 72 lei.

Premiul de categoria I întreg a 
fost cîștigat de Leordean Mărioara 
din Cluj.
PRONOEXPRES Nr. 27 din 5 IUNIE 

1967
Extragerea Iî34il!832 K- 

16 48
Fond de premii : 460.585 îel din care 

report categoria I : 24.633 lei.
Extragerea a H-a; 39 45 21 1 20 27 

— 16 15
Fond premii: 281.790 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 12 iulie 1967, la Eforie Nord.
Premiul de 25.000 lei atribuit unei 

variante cîștigătoare de la categoria 
a H-a. extragerea L a conclusului 
Pronoexpres din 28 iunie a.c. a re
venit participantului Stefănescu 
Gheorghe din Galați.

Rubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-Pron^sport,

PASIUNEA, 0 CONDIȚIE „SINE QUA NON"
(Urmare din pag. 1)

care sînt cauzele reale (obiective 
și subiective) generatoare ale u- 
nei stări devenite îngrijorătoare.

Pentru elucidare, ne-am propus 
să răsfoim fișele individuale ale 
jucătoarelor care ne-au reprezen
tat (și locul IV ocupat la ultimele 
ediții ale campionatului european 
ne dă -dreptul să afirmăm că ne-au 
reprezentat cu cinste) în ultimul 
deceniu la marile competiții in
ternaționale. Am vrut să aflăm 
în cit timp s-au realizat (înțele
gem prin aceasta perioada de cînd 
au pus mina pe mingea de bas
chet și pînă cînd au devenit ju
cătoare de bază intr-o formație 
fruntașă sau in selecționata ță
rii) baschetbalistele evidențiate 
mai sus. ÎNTRE DOI ANI (VIO
RICA NICULESOU) ȘI CINCI ANI 
(CELELALTE).

Cum am reușit ? O anchetă su
mară întreprinsă în rîndul antre
norilor care au pregătit aceste 
jucătoare de-a lungul aniloir (Con
stantin Dinescu, Emil Manea, 
Gheorghe Roșu, Sigismund Fe- 
renez, Grigore Avachian, Atila 
Balaș) ca și al unor tehnicieni 

care au urmărit activitatea spor
tivelor amintite, ne-a dat un răs
puns unic: ELE AU AJUNS BAS
CHETBALISTE FRUNTAȘE DATO
RITĂ PASIUNII MANIFESTATE 

PRIN PARTICIPAREA CONSTAN
TĂ LA ANTRENAMENTELE CO
LECTIVE ȘI INDIVIDUALIZATE, 
PRINTR-O PREGĂTIRE INDIVI
DUALĂ SUPLIMENTARĂ ÎN A- 
FARA ORELOR DE ANTRENA
MENT. Aceasta înseamnă, in fapt, 
volum și intensitate de muncă 
la inalt nivel, înseamnă înțele
gerea deplină a faptului că pentru 
a deveni sportivă fruntașă tre
buie să sacrifici multe în folosul 
sportului pe care l-ai îndrăgit.

Ce se petrece acum or tinerele 
baschetbaliste ? Cum se explică 
plafonarea la un nivel mediocru 
a unei jucătoare cum este Anca 
Demetrescu, care joacă baschet de 
7—3 ani (de cîțiva ani o vedem 
stînd pe tușe și prin loturile de 
senioare, de tineret și chiar de 
junioare) ? Cum se explică pasul 
pe loc pe care-1 bate Ileana Ghi- 
ță, considerată cu numai doi ani 
în urmă unul din marile talente 
ale baschetului nostru feminin 1 
Unde sint zecile de elemente 

evidențiate cu prilejul campiona
telor republicane școlare și de 
junioare, multe din ele partici
pante la obișnuitele tabere de 
pregătire organizate de F. R. Bas
chet în timpul vacanțelor ?

Răspunsul îl aflăm din păcate, 
în aceste zile, cînd, la o lună după 
încheierea campionatului repu
blican, terenurile de baschet sînt 
pustii. Răspunsul îl găsim în nu
meroasele întîrzieri și absențe la 
antrenamente, în participarea for
mală la orele de pregătire orga
nizată, în lipsa de entuziasm, de 
dragoste pentru baschet.

Și, iată de ce propunem ca la 
viitoarele selecționări în loturile 
reprezentative să se țină seama 
de calitățile tehnice și fizice ale 
jucătoarelor, dar să nu fie omisă 
PASIUNEA calitatea ESENȚIALĂ 
la o tînără jucătoare. Este o con
diție fără de care este greu să se 
repete performanțele de pînă a- 
cum ale echipei reprezentative. 
Pentru că, în definitiv, acestea 
au fost realizate tot datorită pa
siunii și abnegației vechilor ju
cătoare, de la care cele tinere au 
numai de învățat



Elevii din Tîrgoviște campioni republicani școlari
MICROINTERVIU

C. Teașcă—la Cluj
Teri dimineață ne-a vizitat la re

dacție antrenorul Constantin Teașcn.
— Unde veți activa în sezonul 

viitor ?
— La Universitatea Cluj.
— De ce nu mergeți mai departe 

GH Dinamo Bacău ?
— Pentru că mi-a expirat con

tractul.
— Și nu putea fi prelungit ?
— Nu. Pentru că nu m-am bucu

rat de simpatii la Bacău, în primul 
rmd din partea conducerii clubului 
/Dinamo din localitate.

— Ați mai octivat la Cluj și după 
jcîte știm „climatul11 determinat
să plecați și de aici.

— Da, dar atunci nu am avut con
tract, eram în... probă. Acum însă, 
pe lingă contract, voi avea (speri) -și 
puteri depline pentru ca experiența, 
pe care am dobîndit-o iw ultimii ani 
ca anlrenox, a-o pot valorifica din 
plin cu ta lenta ții jucători clujeni.

— dnd începeți lucrul?
— Vineri conduc primul antrena

ment la Cluj.
•— Succes !

{c. m.)

• CISTIGATORII AU FOST DESEMNAȚI DE GOLAVERAJ • ClTEVA 
ELEMENTE TALENTATE, DAR PREA PUȚINE • FOTBALUL ÎN ȘCOLI, 
DEPARTE DE CERINȚE • F.R.F. A „UITAT" DE ACEASTĂ COMPETIȚIE

• ECHIPELE FRUNTAȘE AU FOST DIN PLIN RECOMPENSATE

Finalele campionatelor republicane 
de fotbal ale liceelor au reunit în 
.această vară la Sinaia (în zilele de 
28, 29 și 30 iunie) patru formații, 
eîști-gătoarele etapelor de zonă: Liceul 
nr. 27 București — campioana Capi
talei, Liceul nr. 3 Tîrgoviște — cam- 
pioana regiunii Ploiești, Liceul nr. 1 
Caracal — campioana regiunii Oltenia 
și Liceul din Bozovici — campioana 
regiunii Banat (la turneul final tre
buiau să participe cinci echipe însă 
rezultatele zonei de la Suceava au 
fost anulate dar, despre aceasta în 
alt material).

IV ©prezent area celei de a cincca 
formații a dus la schimbarea datelor 
de jx»c și în loc de 2BA1—'2..VII, 
cu o zi de pauză, turneul final s-a 
disputat de la 28 la 30.VI, astfel 
că echipele au trebuit să susțină 
trei jocuri (un meci: două reprime 
a 40 de minute) în trei zale conse
cutive. Acest lucru a solicitat jucăto
rilor eforturi în plus, inlluențînd fai- 
tr-o oarecare măsură camporlarca 
echipelor.

Jocurile s-au caracterizat, mai ales 
în primele două sale, printr-© luptă 
dîrză iar răsturnările de scor au fă
cut ca interesul celor prezenți să 
crească. Echipa liceului din Bozovici, 
de pildă, > fost condusă în meciul 
cai fotbaliștii din Burcnrești cn .2—4D 
și 3—JL, dar a egalat în uiioaele mi
nute. - Bucmreștcnii au făcut numai 
„egaluri* și aceste rezultate au... 
complicat clasamentul. Tâigovișteraii 
au cucerit primul loc abia după ce 

au înscris ®1 treilea gol în partida 
cu Bozovici. Toate aceste „neprevăzu
te** au înviorai competiția. în schimb 
capitolul „tehnică-tactică* a f-ost ne
mulțumitor. Facem această afirmație 
ținînd seama și de faptul că în rin- 
durile echipelor evoluau jucători în 
vîrstă de 17—19 ani și chiar 20! 
Unii dintre ei s-au comportat ca 
niște începători: nu știau să .pună 
un stop, să paseze, degajau la în
tâmplare. .Și citeva clemente s-au ri
dicat totuși peste nivelul general: 
D. Crăciunescii (19 ani, înaintaș cen
trai, autoTul unui splendid gol din 
lovitură liberă de la 20 de m) și 
C. Baicu -(fundaș de margine, 19 
.ani)„ de la liceul din Tîrgoviște, 
Al. Alexandru (fundaș central, 17 
ani) și 7. Matei (înaintaș central 
18 ama), liceul din 'Caracal, bucu- 
Teșt-enii E. Bopescu {fundaș central, 
17 ani), 7. Rădulescu (mijlocaș, 17 
ani), P. Bc/l&loi (18 ani, mijlocaș, dar 
team dur) și TV. Gherman (17 ani, 
fundaș central) de la echipa din Bo
zo vi ri. Multi dintre ei joacă însă 
âaa formațiile de juniori ale unor clu
buri sau asociații ('Crăcinnescu joacă 
la Metalul Tîrgoviște, E. Popescu la 
Dinamo București, la juniori) alții 
la ecii;țpe din campionatul regional 
(cri din Caracal).

După cum ne declarau antrenorii 
>ȘÎ profesorii de educație fizică pre
zinți și la ^zone**., întrecerile au lăsat 
de dorit din multe puncte de vedere. 
Astfel, orașe mari nu au fost re
prezentate în etapele finale fiindcă 

liceele respective s-au prezentat foarte 
slab. Se vede treaba că în școli (nu 
e un lucru nou) pregătirea echipelor 
de fotbal se face încă în condiții 
vitrege. Conducerile multor licee nu 
prea sprijină dezvoltarea acestui 
sport, echipele, pe unde s-a reușit 
să se alcătuiască, nu au terenuri pro
prii pentru antrenamente iar chiriile 
la stadioanele din localități sînt des
tul de mari. Aceasta este o primă ex
plicație a nivelului scăzut al multor 
echipe. Iată și altele:

La finale au fost prezente echi
pele din Tîrgoviște, Caracal și Bazo- 
vici care au reprezentat regiunile 
Ploiești, Oltenia și, respectiv, Ba
nat. Liceul din Bozovici are câteva 
clase. Ne punem pe bună dreptate 
întrebarea: cum a fost posibil ca 
licee mari cum sânt cele din Timi
șoara, Arad, Craiova, Ploiești, Tg. 
Mureș, Constanța sau Pitești să nu 
poată forma echipe capabile să ajun
gă în fazele superioare ale competi
ției școlare ? Din anii de elevi care 
învață aici, profesorii, cu chiu cu 
vai, au reușit să... încropească o 
echipă cu care să se prezinte în eta
pa pe oraș sau pe regiune.

La Sinaia s-a desfășurat finala 
campionatului republican școlar de 
fotbal. F.B. Fotbal a fost reprezen
tată doar de tov. C. Ardeleanu, acti
vist voluntar, membru al comisiei 
centrale de juniori. Nici picior de 
antrenm pe la teren. Este lesne de 
înțeles interesul pc care l-a manifes
tat forul de specialiitate pentru a- 
ceastă competiție de unde se pot 
ridica viitorii componenți ai loturilor 
din categoriile A și B- Era firesc 
ca federația, xnai ales în condițiile 
fotbalului ’nostru de azi, să nu stea 

pasivă, să nu privească cu atîta ră- ; 
ceală această competiție.

SB, Ministerul Invățămîntului a a-« 
cordat echipelor clasate pe primele 
trei locuri o cupă, tricourile și mc- • 
daliile de campioni (pentru locul I), 
medalii și diplome (pentru locurile 
II și 111) și frumoase premii în 
obiecte — ceasuri de mînă și stilouri. > 
Felicitări!

★
Sperăm că următoarea ediție 

campionatului de fotbal al liceelor ne * 1 2 3 4 
va prilejui mai multe constatări îm- : 
bucurătoare. Așteptăm să urmărim e- ; 
chipe bine pregătite, instruite în ade- i

REZULTATE, CLASAMENTUL J 
FINAL,

FORMAȚIA CAMPIONILOR
ETAPA I : Liceul 27 Buc. — Li- 1 

ceui 3 Tîrgoviște 1—1 (0—1), Li- 1 
ceul 1 Caracal — Liceul Bozovici | 
2—1 (2—l)î etapa A II-A : Ca
racal — Tîrgoviște 1—1 (0—1),
București — Bozovici 3—3 (1—0) ; 
ETAPA A in-A 4 București — Ca
racal 0—0, Tîrgoviște — Bozovici 
8-0 (1—0).

Clasamentul final
1. Liceul nr. 3 I

Tîrgoviște .3 1 2 0 5—2 4
(antrenor prof. V. Tarje)

2. Licsesffl nr. 1
Caracal 3 1 2 0 3—2 4
(antrenor prof. L Pîrvulescu) ;r

3. Liceul nr. 27 Bne. 3 0 3 0 4—4 3
(antrenor prof. i. ’Balog) ș

4. Licenl Bozovici 3 tO 1 2 4—8 1 ;
(antrenori .prof. I. Craia și 3. 1
Blidariu)

Jocul de fotbal a luat în țara noastrâ un mare avînt în ultima 
vreme. Din z-i în zi lot mai multi oameni de diferite acupoții și 
funcții se interesează, discută, rezolvă într-un fel sau altul problemele 
legate de fotbal. Cu toate acestea, nivelul fotbalului din țara noastră, 
desfășurarea campionatelor interne, rezultatele obținute de echipele 
noastre de club și reprezentative, în loc să crească, lasă de dorit, 
ceea ce denota că nu se lucrează încă eficient. Cauze ? Sînt multe. 
Unele mai mari, altele mai mici, iar toate împreună concură la stogna- 
rea, -la regresul fotbalului nostru, în ciuda marilor eforturi care se 
fac, fie de ordin organizatoric, moral sau material.

Jucătorii noștri, pe lîngă o in
completă instruire la nivelul ce
rințelor internaționale, dau dova
dă de multă indisciplină, datorită 
faptului că li se oferă prea multă 

; libertate, iar ei abuzează de a- 
' -ceasta după cum interesele lor 

le dictează la un moment dat. 
; fără în-să a avea responsabilitatea 

■cerută în fiecare împrejurare în 
parte. A sosit, credem, timpul ca 

i aceste activități să nu se mai su- 
i prapună una alteia, a venit vre- 
i mea să se aplice cu strictețe cla- 
■ sif-icarea sportivă în fotbal și în 
> funcție de ea și de categoria e- 

chipelor respective din care faa 
' parte jucătorii, .să se ofere, dife

rențiat pe jucător și egal pentru 
ț toate echipele din cadrul acele
iași categorii, condițiile necesare 
practicării fotbalului la un nivel 
aît mai înalt.

în privința responsabilității per
sonale, considerăm că astăzi, după 
mai bine de 20 de ani de muncă 
educativă, ar fi timpul ca cei 

i ajunși la majorat să fie apți de a 
®e conduce singuri și de a răs- 

l punde de faptele lor, intr-un mod 
I mai pregnant. De aceea consîde- 

f răni că pe lîngă metodele de con
vingere, actualul sistem de pena
lizări al FJLF.-ului nu mai 
r-espunde realităților. Este 
dreptul de neînțeles de ce
$elile unui conducător în ceea ce 
privește slaba organizare a unui 
joc să ducă la suspendarea tere
nului, pedepsind prin aceasta mă
sură nu individul, care a fost fac
torul determinant, ci colectivul.

In privința jucătorului, aspectul 
apare și mai evident. în timpul 
jocului fotbalistul poate avea di
ferite abateri de la regulament 
sau de la disciplina sportivă, lu
cru oare duce la eliminarea lui. 
Prin acest procedeu jucătorul, in
dividul, plătește destul de puțin, 
dar suferă în schimb foarte mult, 
momentan și în viitor, colectivul, 
colegii de echipă, antrenorii și 
conducătorii, deoarece echipa se 
descompletează prin suspendarea 
jucătorului respectiv pentru cite
va etape.

Pentru a întări responsabil ita- 
Jea personală, pentru o mai bună 

ientare a individului în colec- 
preoum și pentru întărirea 

autocontrolului și autoeducării 
este necesar, credeam noi, ca în 

aiul sistem de penalizări să 
introdusă penalizarea iadivi- 
ă, pentru greșeli personale, 
face excepție de la acest lu- 

CTu copiii și juniorii (a căror edu- 
Șcație este în curs de formare), la 
care se poate menține actualul 
sistem disciplinar-educativ.

co
de-a 
gre-

i
!

în privința condițiilor de func
ționare a echipelor în cadrul a- 
celeiași categorii, considerăm că 
ele sînt nejuste, aceste condrții 
variind nu în funcție de valoarea 
echipei sau de nivelul competiției, 
ci în raport cu gradul de impor
tanță a unității tutelare (minister, 
departament, uzină, institut de în- 
văiămîn.t superior, sau unitate 
militară), luaru ce influențează 
negativ activitatea echipelor res

Selecția, disciplina
echilibrul perfect 
între drepturi și obligații 
condiții esențiale" A

în progresul fot balului (*)
pective din punct de vedere fot
balistic. La fel, numărul mare de 
echipe militare și studențești, în 
■categoria A, creează diferențieri 
foarte .mari, dezechilibru chiar 
între echipele participante la 
■cKMppetiții. ta nici o altă țară din 
lume nu există această situație, 
iar pentru campionatul viitor, prin 
promovarea în categoria A a încă 
două echipe militare {Dinamo Ba
cău și A.S.A. Tg. Mureș} numărul 
acestora va crește la 5, lucru oe 
este în flagrantă contradicție <m 
raportul dintre militari și nemi- 
îitari, existent în țara noastră.

Munca de formare a jucătorilor 
de performanță are trei aspecte : 
a,) creșterea și pregătirea capiilor 
și juniorilor, b) selecționarea ju
cătorilor cu posibilități de dez
voltare și promovarea lor în e- 
chipe de categorii superioare, c) 
pregătirea propriu-zisă a jucăto
rilor și echipelor de seniori de 
diferite categorii.

Dintre toate aceste aspecte, fot
balul nostru nu beneficiază de
cât de ultimul, deoarece primele 
două sînt slab dezvoltate. Numă
rul mic de copii și juniori exis- 
tenți ia ora actuală, felul in care 
ei activează și se pregătesc, fac 

ca greutățile ce stau în calea dez
voltării fotbalului să fie din ce 
în ce mai mari, privite prin prisma 
perspectivei de viitor. Acest nea
juns important ar putea fi înlă
turat prin înființarea de centre 
de juniori în toate marile orașe 
și înzestrarea acestor centre cu 
materialele necesare învățării 
(aparatură, mingi, ghete, terenuri 
mai mici etc.), prin încadrarea a- 
cestoT centre ca cei mai buni an
trenori, foști jucători (dar nu nu
mai acesta să fie singurul crite
riu) care au calități pentru mun
ca ou copiii și juniorii, printr-o 
selecție și instruire metodică uni
formă, prin introducerea fotbalu
lui în școli. în clasele V—VIU 
"ciclul II) rit și prin deschiderea 
porților tuturor terenurilor de 
antrenament din țară, la orice oră 
din zi, și înzestrarea lor cu ma

fotbal 
timpul 
Iu ara.

s-ar

teri ale corespunzătoare pentru ca 
toți copiii să poată juca 
atunci .cind au plăcerea și 
liber neresaT pentru acest

Prin măsurile amintite 
realiza inocularea gustului pen
tru fotbal, dezvoltarea gustului și 
practicarea jocului într-un cadru 
mai organizat și permanent (fără 
să ^dăuneze învătămîutuiui).

în privința selecției, antrenorii 
nu-și pot îndeplini această im
portantă latură a muncii lor din 
cauza sistemului de transferări, 
care este aproape inexistent și 
care are ca obligativitate dezle
garea vechiului colectiv. Se pune 
întrebarea : cine dă dezlegare 
pentru un jucător bun ? Nimeni I 
Oare nu sini opriți și prin acest 
sistem de transferări, precum șî 
prin alte mijloace, jucătorii buni 
și de perspectivă în evoluția lor 
normală de promovare de jos în 
sus? (beneficiază de aceste posi
bilități de selecție numai echipele 
militare șl studențești, care prin 
încorporările și încadrările anua
le iși întăresc peste regulament 
efectivele de jucători).

Pentru rezolvarea acestui 
cru de importanță primordială — 
selecția, promovarea — credem 

lu-

că ar fi necesară fixarea unei pe
rioade de transferări de 30 de 
zHe la sfârșitul fiecărui campio
nat, perioadă divizată în trei de
cade, precum și o perioadă mai 
mică de 10 zile în ultima lună a 
ftiriiliii campionatului. în perioa
da mare, în primele 10 zile, fie
care echipă de categorie A să 
aibă dreptul 6ă transfere 3 jucă
tori de jos în sus, fără dezlegare, 
în a doua decadă cele de cate
goria B, iar în a treia decadă toa
te celelalte echipe. Transferările 
să se efectueze numai de jos în 
sus, în cadrai regiunilor, cu obli
gativitatea de despăgubire mate
rială (imateriale sportive, echipa
mente, jocuri amicale etc.) pentru 
instruirea și prepararea jucătoru
lui de către echipa de categorie 
inferioară

în perioada mică s-ar da posi
bilitate jucătorilor care eventual 
n-au fost folosiți să se întoarcă 
la echipele de unde au venit. 
Transferările în cadrul aceleiași 
categorii, precum și cele interre
gionale să se aprobe numai în 
cazuri excepționale, anual și nu
mai cu dezlegare. Transferările de 
sus în jos să se efectueze numai 
în cadrai regiunilor și numai pînă 
la o anumită vîrstă, de exemplu 
25 de ani.

în acest fel s-ar asigura o e- 
volufie generală a jucătorilor de 
jos în sus, în spiritul promovă
rii, înlărindu-se consistent cate
goriile superioare și în special 
cele de performantă.

Față de marile cerințe ale 
balului de performanță este 
-solirt necesar ca printre alte 
■suri de primă importanță să se a- 
sigure jucătorilor noștri condiții, 
in funcție de valoare și randa
ment, .de clasificarea lor isporti- 
vă, taoru ce ar aduce după sine 
atit disciplina cit și responsabili
tatea cuvenită, iar echipelor con
diții și drepturi absolut «gale, 
în funcție de categoria în care 
activează. Totodată primenirea a- 
nuală a loturilor de jucători, pro
movarea de jos în sus, selecția — 
această -condiție importantă a ob
ținerii calității — să fie asigurată 
fără întârziere.

Rezolvarea acestor cerințe, la 
timp util, va contrfbui în mod e- 
ficient la dezvoltarea fotbalului, 
la apropierea lui de cerințele in- 
lernajio-naie.

NtCOlAE DUMITRESCU 
maestru al .sportu-l-ui 
antrenor la U.T.A.

fwt- 
âb- 
mă-

*■) Anticoiul e-ste rewadus din 
ziaml ară-dan ..Flacăra roșie". 
Deși rednejia noastră păstrează 
rezerve asupra unora dintre idei
le exprimate de a ui or, conside
răm că publicarea articolului este 
utilă pentru cei care caută la ora 
actuală sotafii în vederea redresă
rii iotbatutui mmânesc,

De aiitel, în tevatură cu trems- 
ienările, repularrrentui publicai in 
zrand uestm de ieri a rezoilvat 
această problemă.

Baicu, Gh. WatTu, 
A. Ongwesnu, 

Ion, M. Tritan, I- 
Pantelin, I. AngheL,

— Jocurile au fost -bine conduse 
de i. Doncea, A. Butuman și C. 
Jujatu (toți ddn ^București).

— Iată-4 pe oomponeiiții echipei 
campioane : M. TJxa, C. Petrescu, 
Cai. Mihai, -C. “ ’ — ~ ‘
D. CrăcKmescu,
V. Tone, V. 
Negoescu, V. 
V. Diiru.

văralul sens al
de valoarea unui campionat Tepodăi- 
can -de juniori. Sînt ltcee tn: o veche 
tradiție în acest s;p«rt și ale câror 
echijxe au dat cu ani in urmă .mulți 
jucători de valoare.

cnvîntukii și meciuri

CONSTANTIN ALEXE

îo competițiile europene
>

la ședința de ieri, <de la Gene
va, a U.E.F.A., tragerile la sorti 
în competițiile europene de fotbal, 
„Capa campionilor europeni" și 
„Cupa Cupelor" pe 1967—1968, 
s-au făcut după o nouă formulă, 
în scopul evitării unor îwtîlniri 
care ar fi dus la ■eliminarea unor 
formații valoroase chiar în primul 
tur, comisia de organizare a ho
tărî! alegerea a 1.9 'echipe drept 
cap de serie, și anume: Celtic 
Glasgow, Real Madrid, Benfica Li
sabona, Manchester United, Rapid 
V.iena, Vasas Budapesta, Eintracht 
Braunschweig, .St. Etienne, Juven- ; 
tins Torino și .Sarajevo. Toluși, au 
s-au putut evita citeva partide în- . 
tre echipe de primă forță ca, -de 
pildă, Celtic Glasgow —■ Dinamo 
Kiev sau Glentoran Belfast —•
Benfica Lisabona.

în priviața calificării pentru tu
rul al doilea s-a hotărît ca, în 
caz de egalitate după două rae-^ 
cruri, să au se mai dispute, ca, j 
pînă acum, un al treilea joc. De
cid golurile marcate în deplasare 
și care sînt socotite dublu în ca
rul în care există egalitate per
fectă nu numai la puncte, ci și la 
golurile marcate. Dacă egalitatea 
persistă, al doilea meci se va pre
lungi cu două reprize a cile 15 
minute. Dacă și tn continuare e- 
galitatea se menține, se va apela 
la 'tragerile la sorți.

în pag. a IV-a : programul „Cu
pei campionilor europeni" și .Cu
pei cupelor".



ANCHETA INTERNAȚIONALĂ
A ZIARULUI NOSTRU

lin primul tur: Rapid
In competițiile

București—Botev
I. C. Austria

m ‘’t

europene de fotl ’

Plovdiv și Steaua-

Continuăm publicarea unor răspunsuri primite la întrebările 
puse de redacția noastră unor reputați specialiști în domeniul 
fotbalului :

1. în alcătuirea echipei reprezentative optați pentru „schelet de 
echipă de club” sau preferați jucători cu valoare recunoscută de 
la mai multe cluburi ?

2. Care sînt calitățile cărora le acordați cea mai mare atenție 
cînd selec'ionati un tînâr jucător în echipa dv ?

3. Cum se armonizează regularitatea campionatului cu progra
mul internațional al echipei reprezentative ? Cîte zile folosiți pen
tru pregătirea unui meci inter-țări ?

4. Sînteți pentru selecționer unic sau pentru comisie de selecție ?

Vasil Spasov, unul din cei mai 
populari fotbaliști bulgari, recu
noscut prin finețea tehnicii sale 
individuale, este în prezent an
trenor al echipei campioane a 
Bulgariei, Botev Plovdiv, precum 
și al reprezentativei olimpice.

1. Alcătuirea unei echipe repre
zentative constituie desigur o 
problemă destul de dificilă pen
tru un antrenor. Soluția „schele
tului echipei de club" este, fi
rește, cea mai bună, dar în prac
tică această posibilitate apare ra
reori. în urmă cu 10—15 ani, na
ționala Bulgariei aproape că se 
confunda cu formația de club 
T.D.N.A. și antrenorii de atunci, 
Ormandgiev și Milev, nu prea 
aveau bătaie de cap. Azi, în Bul
garia există mai multe echipe de 
valoare apropiată și alcătuirea re
prezentativei tării pe scheletul 
unei formații de club este aproa
pe de neconceput. în asemenea 
condiții este de preferat soluția 
selecționării celor mai valoroase 
compartimente de la diferite e- 
chipe. iar în lipsa acestora tre
buie apelat la jucătorii ce dețin 
cea mai bună formă și care sînt 
apti să respecte indicațiile teh- 
nico-tactice ale antrenorului. 
Sînt împotriva schimbării postu
rilor jucătorilor prin trecerea de 
la echipa de club la cea națio
nală. în legătură cu această pro
blemă aș vrea să mă refer și la 
aspectul următor: existenta unei 
puternice echipe de club, mult su
perioare celorlalte, nu coiftribuie, 
după opinia mea, la progresul 
fotbalului în țara respectivă. 
Dimpotrivă, ea lipsește campiona
tul de caracterul lui pasionant 
și disputat.'

2. Problema includerii unor ti
neri fotbaliști în echipă este foar
te importantă, în această privin- '

CALEIDOSCOP
LA MILANO s-a ținut 

recent ședința Federației 
internaționale a sindica
telor fotbaliștilor profesio
niști. Delegatul belgian, Ro
ger Blanpain. a declarat 
cu acest prilej că jucăto
rii profesioniști sînt lipsiți 
de orice libertate, puțind 
fi cumpărați sau vînduți 
fără a se ține seamă de 
voința lor. Jucătorii pro
fesioniști, a adăugat R. 
Blanpain, luptă pentru 
dreptul de a se organiza 
în sindicate, de a obține 
condiții de lucru și sala
rii corespunzătoare.

I..A PARIS a avut loc 
nu de mult o festivitate, 
in cadrul căreia Academia 
de sport din Franța a de
cernat premiile pe anul 
19G6. Iată-i pe sportivii ce 
figurează pe această listă 
de onoare : J. d’Oriola, 
Ron Clarke. Annie Fa
rnese, Marielle Goitschel, 
Guy Perillat și J. C. Killy.

FRANK SWIFT, portar 
el echipei Manchester 
United, și-a cîștigat cu 
ani în urmă o celebritate 
In ceea ce privește reți
nerea loviturilor de la 
11 m. Se apreciază că el 
a apărat circa 50 la sută 
din loviturile de pedeapsă, 
întrebat de ziariști in le
gătură cu secretul perfor
manței sale, Swift a răs
puns că, cu ajutorul prie
tenilor, alcătuise o sta
tistică asupra modulul 
cum execută loviturile 
toți atacanțil din prima 
ligă a Angliei...

UN GRUP de specialiști 
din Anglia a vizionat zilele 
trecute o peliculă primită 
de la Ciudad de Mexico. 
Intre altele, din acest film 
a reieșit că mulți sportivi 
mexicani se antrenează in 
prezent la o altitudine de 
<.572 m. intr-o localitate 
situată la 63 km de capi
tala Mexicului, pe mun
tele Nevada de Toluca. 

ță antrenorii avînd multiple în
datoriri. Personal, mă străduiesc 
să dezvolt calitățile tinerilor fot
baliști. La selecționarea lor în 
echipă țin cont, pe lîngă baga
jul lor de cunoștințe tehnice, de 
viteză, de jocul de ansamblu, și 
de capacitatea de a gîndi în tim
pul partidei, precum și de pu
terea pe care o are de a recep
ționa ideea tactică indicată de 
antrenor.

3. în ce privește problema ri
dicată de întrebarea dv nr. 3, 
am o poziție foarte fermă: me
ciurile reprezentativelor nu tre
buie în nici un caz să dăuneze 
regularității campionatului. Din 
proprie experiență, m-am convins 
că orice întrerupere a competiției 
interne influențează negativ în
tr-o măsură mai mare sau mai 
mică forma jucătorilor. în ce pri
vește durata pregătirilor comune, 
aceasta trebuie să fie cît mai 
scurtă cu putință. Exemplul pe 
care ni-1 oferă Anglia în ceea ce 
privește regularitatea campiona
tului este edificator.

4. Istoria fotbalului a dovedit 
din plin justețea tezei că o re
prezentativă trebuie să aibă un 
singur selecționer, în persoana 
unui antrenor desemnat să răs
pundă de destinele echipei națio
nale. Este eronat, după părerea 
mea, punctul de vedere potrivit 
căruia este binevenită existența 
paralelă a selecționerului unic și 
a antrenorului. Este binecunoscut 
adevărul că SINGUR antrenorul 
este omul care cunoaște cel mai 
bine pe jucători și că în funcție 
de calitățile acestora el poate sta
bili cel mai bine tactica de joc. 
Comisia de selecție este, în zilele 
noastre, o idee perimată. Cele mai 
mari succese pe plan internațional 
au fost repurtate în ultimii ani de 
echipe reprezentative care au 
avut un singur selecționer. Și 
aceasta s-a văzut cu prisosință la 
ultimul campionat mondial.

ÎN CAMPIONATUL de 
fotbal al Cehoslovaciei, 
recent încheiat, au fost 
dictate 50 de lovituri de 
la 11 m. Dintre acestea, 
numai un număr de 37 au 
fost transformate. De re
marcat că Dukla Praga 
este singura echipă din 
prima categorie a Ceho
slovaciei împotriva căreia 
nu a fost dictat nici un 
penalti.

UN FRANCEZ a inven
tat un aparat pentru ne- 
inițiații în tainele înotului. 
El constă dintr-un intere
sant accesoriu sub formă 
de aripioare, care se 
fixează de talie, omul ce 
folosește aparatul avînd 
aspectul unei vietăți ciu
date. Aerul din aripioare 
Si din centura de pe talie 
ÎI ajută pe cel ce dorește 
să învețe înotul să se 
mențină Ia suprafața apei.

JAQUES ANQUETrr, — 
se află de aproape o săp- 
tămînă într-o postură Ine
dită ; el a devenit... repor
ter. în această calitate 
Anquetll comentează în 
fiecare zi pentru cititorii 
ziarului sl’Humanlte" des
fășurarea pasionantei curse 
cicliste ;Turul Franței".

COMITETUL OLIMPIC al 
Franței a desemnat o de
legație numeroasă la Săp- 
tămina internațională ce 
va avea loo In acest an 
la Ciudad de Mexico. Este 
vorba de 140 de persoane 
— sportivi, medici, antre
nori.

DEȘI afirmase că în 
acest an abandonează ac
tivitatea competițională, 
Francisco Gento, cunoscu
tul atacant al echipei Real 
Madrid, a făcut cunoscut 
recent că a semnat un nou 
contract cu Real pentru 
încă un an. De asemenea, 
se anunță că și Munoz și-a

prelungit cu încă un an 
funcția de antrenor al ma
drilenilor.

CU PRILEJUL împlinirii 
vîrstei de 72 de ani, fos
tul campion mondial de 
box profesionist la toate 
categoriile, Jack Dempsey, 
a fost primit membru al 
ssălii sportivilor vestiți" 
de la Madison Square 
Garden.

VESTITUL fotbalist spa
niol Luis Suarez, unul din 
oamenii de bază ai echipei 
Internazionale Milano, a 
făcut nu de mult o depla
sare inopinată in orașul 
său natal, despre care nu 
a știut aproape nimeni. 
Motivul 7 In orașul La Co
runa, Suarez s-a căsăto

Ieri, la Geneva s-au tras la sorți 
meciurile din primul tur al „Cupei 
campionilor europeni" și „Cupei cu
pelor" la fotbal — ediția 1967—1968.

Astfel, în C. C. E. campioa
na României, Rapid București, 
va întîlni în primul tur pe 
campioana Bulgariei, formația BO
TEV PLOVDIV. Primul meci al e- 
chipei feroviare va avea loc în de
plasare. In „Cupa cupelor“, STEAUA 
BUCUREȘTI va juca cu cîștigătoa- 
rea „Cupei Austriei" (F. C- AUS
TRIA).

întîlnirile din primul tur vor tre
bui încheiate pînă la 15 octombrie 
a.c. U.E.F.A. a propus ca meciu
rile (tur și retur) să aibă loc la 20 
septembrie și 4 octombrie.

I 
I

DUBLI ÎNVINGĂTORI
Regata internațională de caiac-canoe de la Tampere s-a bucurat 

in acest an de o valoroasă participare. Comportindu-se excelent, caia- 
ciștii și canoiștii români au cucerit 10 victorii. Printre periormeri — 
dubli învingători in probele de canoe (1000 și 10 000 m): V. Cala- 
biciov și S. Covaliov. lată-i pe canoiștii români, in totograiia repro
dusă din ziarul finlandez „Aamulehti".

Cristina Balaban învingătoare la Viena

Iîn concursul internațional de 
înot de la Viena, Cristina Bala

ban a realizat 3 victorii în pro- 
Ibele de 100 m spate (1:13,6), 

200 m spate (2:37,5) și 200 m li- 
ber (2:26,0).

• La „Memorialul B. Skanata* 
desfășurat în capitala Iugoslaviei, 

I înotătorii români au avut compor
tări modeste : D. Demetriad 57,8 
la 100 m liber (loc. V) și 1:06,5 

I la 100 m delfin (VI); A. Soos 
1 1:17,8 la 100 m bras (IV) și 
. 2:45,0 la 200 m bras (II), 
I M. Slavic 58,4 la 100 m liber 

■ (VI) și 4:42,1 la 400 m liber (IV) 
I și N. Tat 5:21,8 la 400 m mixt 
- (IV) și 2:28,6 la 200 m delfin (IV).

• Trei înotători români, D.

Bucurie, entuziasm, — iată reacția pe care o produce 
un gol marcat la fotbal. Explozia aceasta de bucurie 
are o intensitate și mai mare cînd un gol decisiv este 
înscris cu cileva secunde înaintea fluierului final, așa 
cum s-a întâmplat recent în meciul dintre Suedia și 
Portugalia. Portughezii au condus cu 1—0, dar cu 15 
secunde înainte de sfîrșit suedezii au egalat. Iată-i in 
fotografie (în prim plan) pe Svensson și Simonsson 
felicitindu-se reciproc.

rit cu o tânără concetă- 
țeană.

INTR-O conferință de 
presă s-a făcut cunoscut 
că întrecerile olimpice de 
la Grenoble, din 1968, vor 
fi transmise în culori pe 
ecranele televizoarelor.

RAPID Viena a cîștigat 
in acest an campionatul 
de fotbal al Austriei, be
neficiind de un golaveraj 
superior echipei Wacker 
Innsbruck. Este interesant 
de remarcat că vienezil 
au avut un coeficient cu 
numai șapte sutimi mai 
bun decit formația cla
sată pe locul II. Retrogra
darea echipei Wacker 
Wicna a fost decisă tot de 
golaveraj, de 12 sutimi in 
minus...

Iată, de altfel, programul primu
lui tur.

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI":
Skeid Oslo — Sparta Praga, Beșik- 

tas Istanbul — Rapid Viena, Man
chester United, — Floriana La Va- 
letta (Malta}, Gornik Zabrze — 
Djurgarden, Ajax Amsterdam — Real 
Madrid, Olympiakos (Cipru) — Sa
rajevo. Gientoran Belfast — Benfica 
Lisabona, Eintracht Braunschweig — 
Dinamo Tirana, Vasas Budapesta — 
Dundlak (Irlanda), Botev Plovdiv — 
Rapid București, Valur Reykjavik 
— Jeunesse d'Esch (Luxemburg), 
Celtic Glasgow — Dinamo Kiev, 
F. C. Ka?l Marx-Stadt — S. C. 
Andeilecht, Olympiakos Pireu — 
Juventus Torino, St. Etienne — Pa-

Gheorghe, M. Hohoiu și E. A.lmer 
vor lua startul sîmbătă 8 iulie 
la Napoli în cadrul „Memorialu
lui Ettore d'Elia".

J. Newcombe și W. Bungert 
in finală la Wimbledon

Australianul John Newcombe a 
mai făcut un pas spre scontata 
sa victorie, în proba de simplu 
masculin a turneului de la Wim
bledon, învingînd — într-o foarte 
disputată semifinală — pe puterni
cul tenisman iugoslav Nikola Pi- 
lici, cu 9—7, 4—6, 6—3, 6—4. Ce
lălalt finalist al probei este 
vest-germanul Wilhelm Bungert, 
învingător cu 6—4, 6—8, 2—6, 
6—4, 6—4 asupra lui Roger Tay
lor (Anglia).

Un rezultat surprinzător a fost 
înregistrat în sferturile de finală 
la dublu bărbați, unde perechea 
engleză Stillwell — Curtiss a 
eliminat pe foștii deținători ai tit
lului, Newcombe — Roche (Aus
tralia), cu 6—4, 4—6, 6—4, 3—6, 
8—6. în cursă mai sînt Emer
son — Fletcher, Bowrey — Da
vidson, Hewitt — McMillan, 
Krishnan — Mukerjea.

ȘTIRI • Rezultate • ȘTIRI • Rezultate
PARIS. — A șasea etapă a Tu

rului ciclist al Franței (Jambes — 
Metz, 238 km) a revenit belgia
nului Van Springel în 6hl3:28, 
urmat la 29 sec. de Boelcke 
(R.F.G.). Toți ,,așii" au sosit în 
pluton, menținîndu-și intacte dis
tanțele față de liderul clasamen
tului general, Roger Pingeon. 
Poulidor se află la 6:06, Gimondi 
la 6:23, Janssen la 6:26, Simpson 
la 6:29.

MONTE CARLO. — Înotătorul 
francez Alain Mosconi a stabilit un 
nou record mondial în proba de 800 
ni liber cu timpul 8:46,8 (v. r. Ben
net 8:47,3).

COPENHAGA. — Ciclistul da
nez Ole Ritter l-a învins în pro
ba de urmărire pe francezul An
quetil. Pe 5000 m Ritter a fost 
cronometrat cu 6:30,4 iar Anque
til cu 6:31,5.

LONDRA. — Întrecerile de ca
notaj de la Henley au fost do

lousofra (Finlanda), F. C. Basel 
Hvidovre (Danemarca).

„CUPA CUPELOR":
Aberdeen K. R.—Reykjawik, Izmir. 

— Standard Liege, Hajduk Split — 
Tottenham, Valencia — Crusadera 
Belfast. Shamrock — Cardiff, Tor^t 
pedo Moscova — Motor Zwickau; 
Lausanne — Sparta Trnava. S. V. 
Hamburg Freja (Danemarca),'

Celelalte partide au fost fixate 
fără să fi fost desemnate unele cîș- 
tigătoare de cupă : Portugalia ■—
Fredrikstad (Norvegia), Ungaria 
Cipru, A. C. Milan — Bulgaria; 
Luxemburg — Lyon, Bayern Mun- 
chen — Grecia. Meciurile din turul 
al doilea vor fi stabilite la 20 octom
brie, la Madrid.

I Campionatele internaționale
I de tenis ale R. 0. Germane
I între 25 iunie și 2 iulie, în locali

tatea Zinnovitz a avut loc cea- de a 
XIII-a ediție a campionatelor inter
naționale de tenis ale R.D. Germane.

IAu luat parte sportivi din România,
Ungaria, Cehoslovacia, , Polonia, Bul
garia, Norvegia, R.D. Germană și 

IU.R.S.S. Tara noastră a fost repre
zentată de ludit Dibar, Eleonora Du
mitrescu, Julieta Boboc și Sever 
Dron. Jucătoarele ludit Dlbar și Ju- 

I lieta Boboc au cîștigat proba de 
I dublu femei învingînd în finală pe

rechea Purkova, Sonska (Cehoslova- 
Icia) G—3, 6—S, 6—2. ludit Dibar a 

avut o comportare meritorie și în 
proba de simplu femei unde, după 
ce a eliminat pe rind pe Magdeburgc 

I (R.D.G.) cu 6—1, 6—2, Szell (Ungaria)
cu 6—4, 6—4 și Riede (R.D.G.) cu 
6—4. 2—6, 6—3. a pierdut finala sus- 

Itinută cu Szabo (Ungaria) cu 6—1,
1—6, 4—6. De asemenea, sever Dron
— făcînd pereche cu Fahrman 
(R.D.G.) s-a calificat în finala probei 

Ide dublu bărbați. Aici, cuplul Varga
—Babarczay (Ungaria) a dispus de 
Dron—Fahrman cu 6—3, 4—6, 5—7,

17—5, 7—5. La simplu bărbați, Dron a 
fost învins — la capătul unei partide 
de luptă — de maghiarul Varga cu 
6—1, 2—6, 6—3, 2—6, 6—2. Proba de du- 

Iblu mixt a revenit lui Szabo și Babr- 
' czy (6—1, 6—3, cu Szell — Varga). Di
bar și Dron au fost intrecuți cu 6—3, 

13—6, 6—4 de Szabo—Babaczy. O evo
luție slabă a avut Eleonora Dumi
trescu — eliminată în turul al doilea 

_ la simplu femei de Riede cu 6—1, 
I G—4.
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Record de participare 
la Aachen

Aachen (prin telefon). Cea de a 
31-a ediție a CHIO de la Aachen se 
află în plină desfășurare. în acest 
an s-au înregistrat participări-record: 
400 de cai la startul numeroaselor 
probe de dresaj și obstacole. Concu- 
renți din 20 de țări își dispută în
tâietatea în această competiție consi
derată principala repetiție pentru 
Jocurile Olimpice.

în numărul nostru de miercuri am 
publicat rezultatele probei pe echipe 
din cadrul campionatului european 
pentru Marele premiu de dresaj 
olimpic, întrecere în care formația 
noastră a ocupat locul V. Iată — în 
continuare — rezultatele obținute de 
călăreții noștri : Dresaj „Sf. Gheor
ghe* (30 de cai): 11. N. Mihalcea, cu 
Dana ; 12. I. Molnar, cu Vultur ; dre
saj categoria intermediară (70 de cai): 
1. R.F. a Germaniei... 5. România; 6. 
Anglia; 7. Suedia ; 8. S.U.A. ; 9. Ce
hoslovacia ; 10. Olanda ; obstacole 
1,30 m (100 de cai) : 20. Gh. Langa, 
cu Gînd, 0 p 66 sec. ; obstacole 1,40 
ni (107 cai): 16. Gh. Langa, cu Sim
plon, 4 p 82.9 sec. : obstacole 1,40 m 
(89 cai) 6. V. Pinciu, cu Gratis, 0 p 
65,6 sec.; proba rezervată călăreților 
clasați pe primele trei locuri Ia ul
tima ediție a J.O. sau pe primele 
cinci locuri la campionatul mondial, 
campionilor naționali ai țărilor par
ticipante și învingătorilor în „Marele 
premiu al Aachenului" și derbiului 
de sărituri, începînd din 1960 (32 de 
participanți): 8. Gh. Langa, cu Gînd, 
4 p 80,3 sec.; obstacole 1,40 m: 14. 
Gh. Langa, cu Simplon, 0 p 105.8 sec.

Competiția continuă pînă duminică.

minate de vîslașii din R. D. Ger
mană care au obtinut patru vic
torii : la dublu, 4 fără cîrmaci, 
4 cu rame și 8-f-l.

BELGRAD. — La polo pe apă : 
Budapesta — Belgrad 3—2, Mos
cova — Split 7—2.

BELGRAD. — După 10 runde 
în turneul internațional masculin 
de șah de la Budva, conduce 
Korcinoi cu 7‘/2 p, urmat de Tal 
6 p, Gheller, Gligorici și Gipslis 
cu cîte 5>/2 p. în turneul feminin 
conduce Zatulovska cu 6’/2 p ur
mată de Kușmin 5 p și Nedelko- 
vici 4’/2 p.

MOSCOVA. — După 15 etape, 
în campionatul de fotbal al 
U.R.S.S. pe primul loc se află 
Dinamo Moscova cu 22 p urmată 
de Dinamo Kiev cu 20 p și Di
namo Tbilisi 19 p.

PARIS. — Întîlnirea internațio
nală de box (juniori) dintre Fran
ța și R. F. a Germaniei s-a în
cheiat cu scorul de 6—5 în fa
voarea pugiliștilor francezi.
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