
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITl-VAI

Un frumos spectacol de tenis

ojo»rai
■ - * F

ORGAN Al UNIUNII DE CULTURA FIZICA Șl SPURT DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

Anul XXIII-Nr. 5337 ★ Vineri 21 iulie 1967 4 pagini 25 bani

in a doua zi a Balcaniadei
Echipa feminină a României a întrecut pe cea a Greciei cu 3-0

Deși primii noștri tenismani an lipsit ieri din programul Balcaniadei, bene
ficiind de o zl de odihnă, un public numeros a ținut să asiste la interesantele 
întreceri pe care Ie găzduiesc terenurile din parcul sportiv Progresul.

Capul de afiș l-a constituit, desigur, prima apariție în țara noastră a repu- 
taților echipieri ai Iugoslaviei, care s-au afirmat în ultimii ani ca valori certe în 
arena „sportului alb". Totodată, un punct de atracție a fost și startul reprezen
tativelor feminine, reunind cele mai bune jucătoare de tenis din țările balcanice.

PUICI IN FORMA

Așteptată cu deosebit interes, întîlnirea dintre primiiAșteptată cu deosebit interes, întîlnirea dintre primii jucători ai Iugosla
viei și Greciei a satisfăcut și pe cei mai exigenți spectatori. între Nikola Pilici șl

TURNEUL FEMININ DE ȘAH
DE LA BRAȘOV

Elisabeta Polihroniade
a trecut

In fruntea clasamentului
BRAȘOV, 20 (prin tele

fon). După o zi de odihnă, 
petrecută în frumoasa sta
țiune Poiana Brașov, parti
cipantele la turneul inter
național de șah s-au reunit 
în fața careurilor cu pă
trate albe și negre. Dimi
neața s-au jucat partidele 
întrerupte. Polihroniade și 
Teodorescu au realizat a- 
vantajul deținut cîștigînd la 
Jianu șl, respectiv, Ve- 
rfiezi. în partidele Trojanska 
— Jurcinska și Trojanska — 
Belaveneț a fost consemnat 
rezultatul de remiză.

în felul acesta reprezen
tanta tării noastre, maestra 
internațională Elisabeta Po
lihroniade a trecut din nou 
pe primul loc în clasament 
cu 4'/2 p. O urmează : Kel
ler — Hermann cu 4 p, 
Teodorescu, Malypetrova și 
Jurcinska cu 3*/2, Veroczi, 
Wreeken și Belaveneț cu 
8 p, Reicher cu 2’/2 p, Jia
nu și Baumstarck cu 2 p, 
Trojanska cu l’/2 p.

La ora cînd transmit, te 
joacă partidele rundei a 
7-a.

CAROL GRUIA 
coresp. principal

Nikos Kalogheropoulos s-a 
angajat chiar de la început 
o luptă de toată frumuse
țea, o partidă de tenis ju
cată după toate regulile 
artei. Problema principală a 
celor doi jucători era să-și 
asigure punctul contra ser
viciului adversarului, lucru 
deosebit de dificil de am
bele părți, atît Pilici cit și 
Kalogheropoulos știind să 
folosească din plin această 
armă principală a tenisului 
modern. A reușit totuși să 
se impună Pilici, care de 
două ori — la începutul se
turilor unu și doi — a 
smuls prin retururi decisive 
două prețioase ghemuri, 
distanțîndu-se chiar de la 
start. în primul set, Kalo-

ÎNTRE 7-12 AUGUST, LA POIANA BRAȘOV:

Curs internațional de arbitri
României îi revine în a- 

cest an cinstea de a fi gazda 
tradiționalului curs interna
țional de arbitri de handbal.

în vederea acestui eveni
ment, federația noastră de 
specialitate a luat din vreme 
o serie de măsuri organiza
torice și tehnice menite să 
asigure buna desfășurare a 
lucrărilor.

La acest curs, programat 
între 7—12 august, și-au a- 
nunțat participarea — pînă 
acum — arbitri din 22 de 
țări și anume : Suedia, Da
nemarca, Norvegia, R. F. a 
Germaniei, U.R.S.S., Unga-

■ In tabără, pe malul lacului Snagov...

ria. Finlanda, Polonia, Aus
tria, Bulgaria, Iugoslavia, 
Izrael. Spania, Cehoslovacia, 
K.D. Germană, Italia, Tunis, 
Elveția, Siria, Olanda, Fran
ța și România. La lucrări 
vor participa, în afara mem
brilor Comisiei tehnice a 
F.I.H., o serie de persona
lități ale handbalului mon
dial : Ilans Bauman, preșe
dintele Federației interna
ționale de handbal, Albert 
Wagner, secretar general al 
F.I.H., Max Rinkenburger, 
casier general al F.I.H., Otto 
Seeber, președintele federa
ției de handbal a R- F. a 
Germaniei, Nelson Paillou, 
președintele federației de 
handbal din Franța, Bucu 
Petar, președintele federației

MAI AVEM

de handbal'

Epilog in meciul — vedetă de 
ieri după amiază. Kaloghero
poulos (dreapta) felicită pe în
vingătorul său, Pilici, la ca
pătul spectaculoasei lor în
treceri.

Foto : Aurel Neagu

gheropoulos reface handi
capul la 4-4, are serviciul 
și... din nou Pilici ia avan
taj, distanțîndu-se în final. 
A fost un moment hotărîtor 
pentru întreaga partidă. O 
singură sclipire a tenisma- 
nului grec, în setul urmă
tor, cînd — condus cu 2-1 
— el cîștigă trei mingi pe 
serviciul, necruțător, al ad
versarului (0-40), ca apoi 
însă să nu mai continue la 
fel de incisiv, pierzînd și 
această ultimă șansă

Nikola Pilici, uneori sur
prins de rezistenta neaștep
tată a adversarului său, d 
părut totuși foarte sigur pa 
sine, a acționat cu o forță 
și o viteză impresionante, 
justificînd pe deplin „cartea 
de vizită" de semifinalist Ia

RADU VOIA
NEAGOE MARDAN

(Continuare in pag. a 4-a)

de handbal din Iugoslavia.
In vederea asigurării acti

vității practice a arbitrilor, 
federația română de hand
bal Va organiza și două tur
nee internaționale la care 
au fost invitate următoarele 
echipe : Hellas Stockholm, 
Dynamo Berlin și selecțio
natele de tineret și de ju
niori ale Capitalei la băieți, 
S. K. Leipzig și selecționate
le de tineret și de junioare 
ale Capitalei la fete. în a- 
ceeași perioadă, echipa 
Phonix Essen și selecționata 
Tunisului vor susține me
ciuri amicale cu formații de 
tineret și de juniori. Jocu
rile vor avea loc pe terenul 
Tractorul din Brașov.

RODICA VIȘAN

DE MUNCIT!
CÎTEVA OBSERVAȚII PE MARGINEA FINALELOR 
CONCURSULUI REPUBLICAN DE GIMNASTICĂ
REZERVAT ȘCOLILOR SPORTIVE

despre finalele 
republican de 

rezervat școlilor

Vorbind 
concursului 
gimnastică 
sportive, care a avut loc la
Arad, trebuie să pornim de 
la un aspect pozitiv, acela 
că la băieți se 
progres.

Juniorii din 
tegoriei I au 
mente tehnice

constată un

limitele ca- 
folosit ele- 
mai grele, 

mai ales la sol, unde „ata
carea” întoarcerilor de 360 
de grade însemna pînă nu 
demult, în concepția unor 
antrenori, adevărate acte 
de.. bravură. In această 
privință ADRIAN GOREAC 
(fratele Alinei Goreac, una 
din speranțele gimnasticii 
noastre feminine) ne-a lăsat 
o bună impresie.

La seniori II, bara „mer
ge* pe un făgaș bun, mult 
mai aproape de cerințele a- 
cestei categorii. CONSTAN-

TIN PETRESCU, IOAN 
VINTILA, FLORIAN VE- 
LICI. au avut evoluții si
gure, concludente. Dar, încă 
sub așteptări a fost calita
tea la cal cu minere. Este 
evident că se lucrează încă 
puțin, se repetă insuficient. 
In general, lipsesc elemen
tele din balans.

Pentru maeștri, observa
ția că în finale a fost pre
zent doar... un concurent : 
AUREL BUNESCU. Este un 
fapt lăudabil pentru prof. 
P. Sacerdoțeanu, 
ajutat 
ceastâ 
drumă 
nuare.

care l-a 
să promoveze la a- 
categorie și îl în- 
temeinic în conti- 

Ce se intîmplă însă 
în celelalte școli 
Cum este posibil

sportive ? 
să ocolim

TIBERIU STAMA
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TABERE SPORTIVE PENTRU ELEVII BUCUREȘTENI
In aceste zile de vacanță, Consiliul orășenesc UCFS București organizează 

tabere pentru elevii fruntași la haltere și tir (la stadionul Dinamo), atletism și rugbi 
(Ia stadionul Tineretului), tenis de masă (la sala de la stadionul Republicii), box (la 
stadionul Rapid) etc. în fiecare „secție" sînt cuprinși 15—20 de elevi recrutați de 
colegiile orășenești de antrenori. Programul fiecărei zile de tabără cuprinde antrena
mente și meciuri de pregătire, conduse de antrenori și profesori de educație fizică, 
vizite la muzeele din Capitală și activilăti culturale

------ --------------------------- !
Concursul internațional de la Aachen, la eare au 

participat și călăreții din echipele de dresaj și 
obstacole ale țării noastre, trebuia să ne orienteze 
asupra posibilităților călăreților și cailor, precum și 
asupra nivelului de pregătire la care a ajuns sportul 
călare în Europa și pe plan mondial.

în ședința de analiză, care a avut loc recent, cole
giul central de antrenori a apreciat că din aceste 
puncte de vedere, cît și din multe altele, prezenta 
și participarea călăreților noștri la CHIO de ia 
Aachen a fost utilă, constatările înlesnind luarea 
unor măsuri pe linia federației de specialitate, care 
să ducă la creșterea performanțelor în cadrul lotu
rilor reprezentative.

Avînd în vedere excepționala valoare a acestui_ _ _ _ I
concurs (călăreți din 20 de țări, cu peste 380 de cai) . 
întrecerile fiind, de fapt, o adevărată repetiție pen- I 
tru Olimpiada din Mexic, sîntem de părere că re- ■

Ce ne-a arătat! . I
I concursul de la Aachen I
I

zultatele obținute de lotul nostru în probele indi
viduale sau de echipe în care am participat, sînt 
bune.

în probele de obstacole au participat 3 călăreți 
români dintre care unul (V. Bărbuceanu) s-a acci
dentat în a doua zi de concurs și nu a mai putut 
concura pînă la sfîrșitul competiției, echipa râmî- 
nînd astfel în 2 călăreți (Langa și Pinciu) cu 3 cai.

S-a luat startul în 10 din cele 22 de probe care au 
figurat în programul concursului. La unele din 
aceste probe am înscris numai cîte un cal sau ma
ximum 2 cai, care trebuiau să se întreacă cu 32, 50, 
sau peste 70 cai. Cu toate acestea, călăreții români 
au fost premiați de opt ori, prezența sportivilor 
noștri la majoritatea festivităților de premiere fiind 
remarcată atît de comitetul organizator, de secreta
rul FEI, dl. Menten de Horn, cît și de publicul 
spectator.

Dintre rezultatele obținute este de remarcat locul 
IV ocupat de Gh. Langa, cu calul „Gînd“, în ela- 
samentul călăreților europeni în proba rezervată 
primilor 3 clasați la ultima Olimpiadă (individual 
și pe echipe), primilor 5 clasați la ultimul campio
nat mondial, tuturor campionilor naționali, cîștigă- 
torilor Marelui Premiu al AACHENULUf și al der
biului de sărituri începînd din anul 1960. Cejelalte 
7 premii au fost cucerite înaintea multor «ălăreți 
de recunoscută valoare mondială ca J. P. D’OrioIa, 
campion olimpia și mondial, H. G. Winkler, Le- 
frant, Jarasinski, americanii Steinkraus și Chapot

MIHAI TIMU
— antrenor —

(Continuare in pag. a 4-a)

SPORTIVI ROMÂNI LĂ „REGATA HOLST E BORO"

Sîmbătă și duminică se desfășoară „Regata Holsteboro" (Danemarca), la care 
și-au anunțat participarea numeroși caiaciști și canoiști de valoare. La această ultima 
verificare internațională înaintea campionatelor europene de la Duisburg vor lua star
tul și sportivii români. Delegația noastră, condusă de antrenorul emerit Radu Huțan, 
cuprinde — printre alții — pe caiaciștii Aurel Vernescu, A. Sciotnic, V. Nicoară, H. 
Ivanov, Viorica Dumitru, Valentina Serghei și canoiștii V. Calabiciov, S. Covaliov 
și A. Igorov.



ox LA SINAIA

Juniorii
In munca ce se depune pen

tru ridicarea calitativă a bo
xului, antrenorii noștri vădesc 
o preocupare tot mai pro
nunțată pentru pregătirea temei
nică a boxerilor juniori. Ce
lor mai talentați dintre tinerii 
noștri pugiliști li s-a asigurat, în 
ultimii ani, un program competi- 
țional foarte bogat. Au devenit 
frecvente meciurile cu juniorii 
de peste hotare și, ceea ce ne 
bucură în mod deosebit, repre
zentanții noștri ne-au obișnuit cu 
succese frumoase.

Aceste succese nu sînt întîm- 
plătoare. Antrenorii loturilor au 
manifestat multă exigență în se
lecția tinerilor boxeri, îndeosebi 
în privința calităților fizice. Po- 
sedînd asemenea calități, firește 
că este mai ușor pentru tinerii 
pugiliști să-și însușească temeinic 
procedeele tehnice.

Recent, juniorii noștri ne-au pii- 
lejuit noi satisfacții. Ei au ciști- 
gat dubla confruntare cu selec
ționata similară a Ungariei, cu 
16—6 și 6—4. Fiind vorba de 
partide amicale, scorul în sine 
contează mai puțin. Ceea ce con
tează, însă, este modul în care au 
fost obținute aceste victorii. In 
legătură cu aceasta, secretarul 
qeBeral al federației de specia
litate, tov. Mihai Trancă, ne-a 
relatat următoarele :

— La Galați și la Constanța am 
prezentat — cu mici excepții 
echipe diferite. Formația de bază 
a evoluat la Galați. Boxerii au 
dovedit o bună pregătire fizică, 
ceea ce le-a permis să mențină 
un ritm constant de-a lungul celor 
nouă minute de luptă. In plus, 
unii dintre juniorii pregătiți de 
antrenorii Niculescu, Zlătaru și 
Dobrescu au dovedit și o tehnică 
toarte bună pentru virsta lor. Mă 
refer îndeosebi la Năstac, Lehă- 
duș. Ivan, Dobrescu, Forian. De

Scrisori de la corespondenți
COPIII DIN TG. MUREȘ 

ÎNVAȚĂ FOTBALUL

Asociația sportivă a fabricii de 
zahăr din Tg. Mureș a deschis 
recent un curs pentru copii. Tema 
lecțiilor : fotbalul. 60 de copii 
sîrguincioși vin de trei ori pe 
săptămînă la terenul de fotbal și 
se străduiesc să învețe abeceda
rul acestui joc. In mijlocul lor 
se află cu regularitate cîțiva en
tuziaști instructori voluntari : N. 
Bartha, S. Mikloș, G. Kiraly și 
1. Szabo.

Peste puțin timp, la Tg. Mu
reș se va organiza tradiționalul 
campionat intercartiere pentiu 
copii. Deci, primul țel al copiilor 
de la „școala” fabricii de zahăr 
este selecționarea în echipa car
tierului N. Bălcescu. $i, poate 
urai tîrziu, în echipe cu nume 
cunoscute...

TON PĂUȘ
DUMINICA CU1.TURAL-SPORTI- 

VÂ LA „PORȚILE DE FIER"

confirmă Sportul lipsește din programul acestui sezon

altfel, acești tineri se află de | 
mai mult timp în „vederile” te- I 
derației.

— Vă gîndiți la o eventuală i 
promovare a acestor boxeri în I 
lotul de tineret ?

— Toți acești tineri au calități | 
pentru practicarea boxului. Mai I 
devreme sau mai tîrziu sînt con
vins că vor... primeni chiar lotu- | 
rile de seniori. Deocamdată, brăi- I 
leanul Paul Dobrescu a fost pro
movat în echipa de tineret care | 
se va deplasa peste cîteva zile în | 
Italia. In reprezentativa de ju
niori a țării noastre avem însă | 
și cîțiva sportivi care dacă — | 
momentan — nu se ridică la va
loarea colegilor lor, ne dau mufte I 
speranțe. Mă voi referi, printre al- | 
ții, la juniorii I. Săliște, M. Flo- 
rea, A. lacob, D. Bunea. Aceștia I 
au excelente calități fizice, dar | 
trebuie să lucreze foarte mult la 
însușirea tehnicii. i

— Ce impresie v-a făcut repre- I 
zentativa Ungariei ? _

— Este o formație robustă, care I 
dispune de trei pugiliști de certă I 
valoare : Tibor, Konya și Kostony.

R. CĂLÂRĂȘANU I

torii voleiului au susținut partide 
pasionante. în final, au asistat 
cu toții la un frumos program ar
tistic. Astfel, au încheiat con
structorii de aici o duminică pe 
care o vor... bisa, desigur.

MIRCEA FOCȘAN

A FOST ODATĂ, NU DE MULT, 
ÎN LUNCA AMARADIEI...

Comuna Hurezani, din raionul 
Gilort, are o minune de luncă pe 
valea Amaradiei. Aici ființa pînă 
mai deunăzi un teren de fotbal 
de toată frumusețea. Dar iată 
că într-o „bună* zi tractoarele 
cooperativei agricole l-au sfîrte- 
cat în lung și-n lat, nimeni neîn- 
grijindu-se să pună la dispoziția 
sportivilor un alt teren. Acum, 
tinerii din comună au pus min
gile în... .cui”. Firesc, pe ară
tură nu se poate juca fotbal.

C. PIRVAN

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

SINAIA, iulie 1967. Splendida sta
țiune de la poalele Bucegilor este 
în aceste zile mai căutată ca ori
cine!. Departe de arșița orașului oa
menii respiră aerul proaspăt, răcoros 
și odihnitor. La Sinaia sînt în aceste 
zile aproape 3 000 de oameni ai 
muncii. I-am întîlnit plimbîndu-se pe 
șoseaua principală, în parcul din 
cent'rul stațiunii, luînd parte la jocu
rile distractive de la hotelul „Pala
ce" sau de la Casa de cultură. A- 
flîndu-mă la Sinaia am vizitat — 
firește — și bazele sportive din sta
țiune. Aici, nici țipenie de om. Doar 
îa terenul de fotbal mai veneau cir
ca 100 de spectatori (majoritatea co
pii) să asiste la meciurile de fot
bal din cadrul campionatului șco
lar. In rest, nimic...

Care să fie explicația slabei pre
zențe a sportului în programul a- 
cestei stațiuni de odihnă ? Să nu 
placă oamenilor această activitate ? 
Greu de crezut. Iată de ce am con
siderat necesar să aflăm părerea u- 
nora dintre ei. Nu ne-a fost greu 
să-i găsim. Foarte mulți își petrec 
o parte din timp în parcul stațiunii.

FLOREA POPESCU, învățător, co
muna Siliștea Mică-Vid ele, reg.
București : Îmi place sportul. Aș fi 
vrut să joc volei, fotbal sau măcar 
să văd cîteva întâlniri ale unor e- 
chipe de aici. Dar în afară de cîteva 
excursii, nu se organizează nimic**.

ALEXANDRU C1MPEANU, învă
țător la școala generală Cîmpeni, reg. 
Cluj : „Nu vâ pot spune decît ace
lași lucru ca și prietenul meu. De 
sport nici nu poate fi vorba la Si
naia**.

ANTON MASNAK, maistru miner 
la Lupeni: „M-ar fi interesat să 
văd la Sinaia unele competiții spor
tive și sportivi fruntași. Dar sînt 
decepționat".

ANTON MASNAK (fiul maistrului 
miner), elev la Liceul din Lupeni : 
„Am crezut că în zilele petrecute aici 
cu părinții pot juca tenis de masă 
sau fotbal. Speranțe zadarnice. Nu 
se face nimic pentru spori**.

FLAM1NDUL CODRU VISEAZĂ

— Am auzit cuvîntul HANDBAL, sau m-am înșelat?
— Numai pe jumătate. A zis... HANI)!

/ ' B -.W 1 I $ x | I
r \ jg|| r

MIHAI SOSINSCIII, lăcătuș la 
mina din Lupeni: „Am 18 ani, ca și 
prietenul meu Masnak. In fiecare zi 
nu facem altceva decît să ne plim
băm prin acest parc, iar seara să 
mergem pe la Casa de cultură. Spor
tul este aici o necunoscută**•

MARIN DOBRE, din serviciul 
G.T.G. de la Fabrica de confecții 
București: „La Sinaia sînt condiții 
optime pentru desfășurarea unor ac
tivități sportive. Mă refer la bazele 
sportive (teren de fotbal, terenuri de 
handbal, volei, baschet). Dacă nu 
s-a putut asigura echipamentul ne
cesar pentru ca oamenii muncii ve- 
niți aici să facă sport, nu înțeleg 
de ce nu s-au programat meciuii 
demonstrative. Finalele liceelor la 
fotbal au fost slăbuțe și totuși le-am 
urmărit*'.

La discuția noastră au luat parte 
și alți oaspeți ai stațiunii Sinaia. 
Din 10—15 cu care am discutat, 
doar unul ne-a declarat că nu-i pla
ce sportul. Majoritatea ar fi dorit 
să facă puțină mișcare în zilele de 
concediu sau în cel mai rău caz să 
asiste la meciuri susținute de echi
pe fruntașe. Sinaia e la doi pași 
de Ploiești și Brașov și chiar de 
București.

Pentru a asculta și părerea celor 
ce se ocupă de alcătuirea programu
lui din stațiune, ne-am adresat to
varășului MOISE RADU, directorul 
Casei de cultură : „Sînt tînăr și îmi 
place sportul — ne-a spus dinsul. 
In primăvară, am schițat cîteva pro
iecte in ceea ce privește prezența 
sportului în programul cotidian al 
oamenilor veniți la odihnă. Dar a- 
cestea au rămas... tot proiecte. Doar 
cu vorbele nu se pot organiza întreceri 
sportive. în schema Casei de cultură 
nu figurează un instructor spor
tiv. De excursiile organizate la Peleș, 
Predeal, Bușteni, Piscul Clinei ai și 
Vîrful cu Dor a răspuns responsabila 
cu problemele culturale (n.n. o feme
ie trecută de prima tinerețe, căreia, 
firește, nu-i mai stă în puteri să 
urce de 2—3 ori pe săptămînă la 
Vîrful cu Dor, astfel că excursiile se 
rezumă la o plimbare cu autocarul la 
un muzeu sau în altă stațiune). Apoi, 
oamenilor, ca să facă sport, le tre-

Desen de AL. CLENCIU 

buie mingi, echipament. De unde?, 
La Casa de cultură se mai juca 
nis de masă, pe terasa de la etdj^ 
Dar spațiul era mic, mingea cădeai 
pe alee, iar aducerea ei dura mai 
mult decît jocul propriu-zis. Astfel) 
a fost abandonată și această activi*, 
tate. Toate acestea se întâmplă pen*\ 
tru că sala de sport (era bună și^ 
pentru dans) continuă să fie folosită j 
de către I.H.R. Sinaia ca depozit*#

Ce părere are organul sportiv din 
Sinaia despre slaba prezență a spor
tului aici? La această întrebare ne-d 
răspuns tov. ION BUȘTUG, pre
ședintele clubului sportiv: „Și noi 
am discutat în primăvară unele mă
suri ce trebuiau luate pentru impul
sionarea activității sportive în Si* 
naia. Am organizat un centru de 
închiriere a materialelor sportive. Dar, 
cum clubul nostru este profilat pe 
sporturile de iarnă și lupte, cen
trul de închiriere nu a putut pune 
la dispoziția amatorilor decît mate
riale pentru turism și sporturi de 
iarnă. Asociațiile din oraș nu pot 
asigura echipament pentru oamenii 
veniți la odihnă. Nu au nici pentru 
membrii lor. Cu sala de sport este 
o situație de neînțeles. Deși 
mai scris, aceasta a fost transforma
tă în depozit de... farfurii, în timp 
ce sportivii noștri n-au unde să sa 
antreneze. Despre întâlnirile demon
strative: la Sinaia nu prea sîng 
echipe pentru demonstrații, iar pen
tru formuțiile venite din alte loca
lități nu avem spațiu de cazare".

Cele relatate de oamenii muncii 
sosiți la odihnă ne-au convins că în 
stațiunea Sinaia, ei nu au posibili
tatea să practice sportul. Din de
clarațiile directorului Casei de cul
tură și ale președintelui clubului spor
tiv se poate deduce următorul lutru: 
că nu e posibilă organizarea unei 
activități sportive pentru oaspeții sta
țiunii. Oare așa să fie ? Ce părere 
are Consiliul regional UCFS Ploiești 
despre această stare de lucruri? 
Oare organul regional se poate îm
păca cu această totală indiferentă 
față de activitatea sportivă care tre
buie să se desfășoare în stațiunile 
de pe Valea Prahovei? Oare planu
rile de muncă, ca și cele... speciale, 
in care erau prevăzute acțiunile spor
tive ce vor fi organizate în stațiuni
le de pe Valea Prahovei să fi fost 
făcute doar așa de formă ? Consi
derăm că situația existentă la Sina
ia, ca și în celelalte stațiuni de odih
nă, ar trebui sâ fie și în atenția 
unor organe superioare. Con
siliul General al UCFS, Comite
tul de Stat pentru Cultură și Artă 
și alte organe și organizații (U.T.C., 
sindicale) ar trebui să colabo
reze mai eficient pentru ca sportul 
să fie o prezență activă în programul 
de zi cu zi al oamenilor veniți la o- 
dihnă.

CONSTANTIN ALEXE

Siîrșit de sâptămînâ la „Porțile 
de fier*. O duminică cu cer se
nin și soare strălucitor. In a- 
ceastă zi 5 000 de muncitori, 
constructori ai gigantului baraj 
de la Dunăre, au fost invitații 
asociației sportive Energetica din 
Tr. Severin. Cei puternici și-au 
măsurat forțele la haltere și trîn- 
tă, în aplauzele și încurajările 
tovarășilor de muncă, iar iubi-

o O LEI

Actualități
■ Echipa masculină de volei 

Progresul Brăila, din categoria 
A, se va numi Celuloza Brăila, 
în urma transferării jucătorilor ei 
la asociația sportivă Celuloza de 
pe lingă Combinatul de celuloză 
și hîrlie din Brăila.

■ La 30 iulie va începe, la 
Sofia, turneul speranțelor olim
pice (echipe feminine), la care 
participă formațiile respective din 
U.R.S.S., România, R. D. Germană, 
Ungaria, Cehoslovacia, Polonia, 
Iugoslavia, Bulgaria șa. Țara 
noastră va fi reprezentată de lotul 
care a evoluat de curînd în 
Cehoslovacia.

■ Lotul olimpic de volei (bă
ieți) va întreprinde, între 2 și 7 
august, un tutneu de două-trei 
jocuri în Cehoslovacia.

(Urmare din pag. 1)

această categorie ? Firește, pentru 
a pregăti un gimnast la „maeștri" 
se cer eforturi mai mari. Dar și 
satisfacțiile sînt deosebite. Oricum, 
un singur maestru la 24 de școli 
sportive reprezintă un coeficient în
grijorător de redus !

încă o observație cu privire la 
băieți : s-a văzut, mai mult ca la 
edițiile precedente, o preocupare 
pentru îmbinarea elementelor de 
forță cu cele de mobilitate. Și, a- 
ceasta este foarte bine !

Gimnaștii ne-au dovedit că pot 
mai mult. Dacă s-ar munci ceva 
mai consistent, plecindu-se de la o 
selecție mai exigentă (la acest ca
pitol nu pot sta cu fruntea sus decît 
antrenorii din București, Arad și 
Sibiu), satisfacțiile ar fi mai 
mari.

Despre fete. în raport eu pre
cedentele competiții școlare ale 
anului (finalele de îa Bacău ți Rm. 
Vîleea), valoarea gimnastelor de 
la categoria junioare I a fost mai 
scăzută. Bagaj redus de procedee

Mai avem mult de muncit!
tehnice, nesiguranță în execuții. 
De-a dreptul alarmantă este si
tuația la paralele și sărituri.

Senioarele, în schimb, s-au pre
zentat satisfăcător. Ținută frumoa
să, exerciții cursive. Ceea ce a sur
prins neplăcut a fost „selecția". 
La această categorie am mai în
tîlnit elemente cu predilecție spre 
îngrășare și, deci, nu îndeajuns 
de mobile. Este cazul unora dintre 
sportivele din Craiova, Sf. Gheor- 
ghe și Bistrița, gimnaste care ar 
putea rezolva fericit multe din 
problemele unor secții de atletism 
sau chiar de jocuri sportive...

Spre deosebire de băieți, la fete 
au fost prezente 24 de maestre. 
Cifra, la prima vedere, ne-a creat 
convingerea că vom avea de unde 
alege talente pentru miine. Nu în
cape nici o îndoială că multe din 
aceste sportive sînt și talentate. 
Dar, îmbinarea talentului cu mun
ca, cu munca stăruitoare, n-am 
desprins-o decît în trei cazuri : 
ALINA GOREAC, ELENA PO
PESCU Și ANA DRAGOȘIN. N-am 
vrea să jignim pe nimeni, dar 
după felul cum s-au prezentat 
multe sportive la această catego
rie am avut impresia că promo
varea unor gimnaste la „maestre" 
s-a făcut în pripă, doar de dra

gul punctajului și nu în concor
danță cu posibilitățile, cu cunoș
tințele însușite. Cine are de cîș- 
tigat din folosirea unei aseme
nea... tactici ?

Cîteva evidențieri. Mai intîi, de 
antrenori și antrenoare care pun 
pasiune în munca lor, in pregă
tirea elevilor pe care i-au des
coperit. în cazul fetelor — prof. 
TATIANA ISAR (Lugoj), AURE
LIA BUNEA, VICTOR CIBI (Bucu
rești), TIBERIU KACSO (Tg. Mu
reș), DIONISIE SZABO (Cluj), 
SERGIU MARINESCU (Ploiești), 
EDMUND JUNKER (Oradea). Pen
tru băieți — prof. P. SACERDO- 
ȚEANU, I. GRIGORE (București), 
LAZAR CERNUȘCA (Arad), W. 
STOLTZ (Sibiu). O observație spe
cială pentru prof. Coca Harko. 
Ea are incontestabil mari merite 
pentru felul cum lucrează. Mun
cește mult, cu dăruire, cu price
pere. Dar, nefiresc, angajează de 
fiecare dată discuții cu arbitrii, 
revendică puncte, gesticulează fără 
rost, imploră publicul. Se impune 
mai multă seriozitate, mai mult 
autocontrol.

Și citeva evidențieri de arbitri. 
Nota 10 pentru obictivitatea apre
cierilor făcute de prof. Marcela 
Cristoloveanu (Brașov), Eva Vadas 

(Arad), Zina Belu (Cluj) și Florica 
Dobre (Craiova).

In încheiere, o problemă de or
ganizare. Credem că o finală, ca 
să-și merite această denumire, 
trebuie să aducă în concurs tot ce 
are mai valoros ramura sportivă 
respectivă. Sase-opt echipe, în 
nici un caz 24 cite au fost la Arad, 
formații care nu justificau cu ni
mic o asemenea cinste (Tirgoviște— 
băieți, Galați, Constanța, Bacău, 
Buzău — fete). O etapă interme
diară, o zonă, ca la jocuri spor
tive, ar rezolva problema. O fi
nală cu maximum 60—80 de con- 
curenți.

Cît privește data desfășurării 
finalelor, programarea lor la sfîr- 
șitul unui an de efort intelectual, 
după o serie de examene (în cazul 
multor elevi care au trecut în clasa 
a IX-a) înseamnă un handicap 
sensibil. De aici și căderile repe
tate ale unor sportivi de pe apa
rate. Aduse în mijlocul verii, în 
condițiile amintite, pe fondul unei 
oboseli prelungite, finalele (cum 
s-a și întîmplat) își pierd îirtr-o 
bună măsură caracterul lor festiv,’ 
înseamnă doar o simplă formali
tate. Iar scopul propus — de a fi 1 
un criteriu obiectiv de stabilire 
a valorilor — nu este atins...



OPINII

Clubul specializat
D intr-o experiență de peste o sută de ani

s-a filtrat o noțiune viabilă : CLUBUL 
DE FOTBAL. Un timp am încercat s-o 

uităm, găsindu-i un substituent sau mai multe. 
Așa au apărut la noi cluburile polisportive- 
gigant, o singură rădăcină servind drept suport 
pentru o sumedenie de ramuri sportive, egale 
în drepturi la seva comună, indiferent de struc
tura lor intimă, de specificul lor, de randa
mentul dat în toate sensurile, inclusiv acela 
economic. Acolo unde marile cluburi polispor
tive n-au fost tutelate de puternice departa
mente, caracterizate printr-o solida bază mate
rială, cadre de specialiști și conducători auto
rizați, relațiile simbiotice din interiorul clu
bului, sau dintre el ca entitate și instituțiile a- 
diacente, au avut treptat un efect devitalizant 
pentru fotbalul nostru, văduvind acest sport, 
cu tehnica cea mai dificilă, de platformă de 
masă, de rețeaua de baze sportive corespun
zătoare, de substratul material necesar unei 
reproduceri lărgite și ascendente. Mai revenim 
o dată cu sublinierea că nu în orice condiții și 
oriunde. Clubul polisportiv-gigant este 
mula organizatorică fără randament, 
noastre cluburi Dinamo București și 
sînt o mărturie concludentă, leagănul 
momente glorioase din istoria sportului 
nesc,

o for- 
Marile 
Steaua 
multor 

__  „___________ _______ __ _______  româ- 
___ , dar aici a existat constant răspuns la 
toate necesitățile. Să părăsim aceste excepții 
(în condiții similare pot ființa și altele) și să 
ne întoarcem în zona cazurilor generale.

CE CADRU DE ORGANIZARE 
FI NECESAR FOTBALULUI NOSTRU?
trebuie o formulă cu randament maxim, 
eficace și economică. De acum înainte 

raționamentului nostru se va lăsa con- 
de aceste comandamente.

Cred că fotbalul nostru trebuie să se com
pună din două structuri distincte. Fotbalul de 
masă e prima dintre ele. Ni-1 închipuim ca un 
vast edificiu în care zeci de mii de oameni 
(între 14—15 ani și 35 să zicem), vin de 2—3 ori 
pe săptămînă, împinși de cea mai dezinteresată 
dintre porniri, să se „joace”. Ar fi, dacă vreți, 
fotbalul în forma lui năseîndă, păstrată așa din 
vremea pionierilor săi. Un deconectant, forti- 
fiant al sănătății, sculptor de armonii fizice. 
Un amfiteatru unde se dau și se primesc vi
brante lecții practice de etică. Ce necesități are 
această structură ? Terenuri simple, echipament 
și antrenori. Organizarea ei ar trebui făcută pe 
unități teritoriale de ordinul regiunii, raionului 
sau orașului. Ținîiid cont de menirea ei, orice 
formulă competițională bazată pe deplasări in
terregionale (gen categoria C — alcătuire tipică 
de fotbal de masă) devine neeconomică. Ra
portul dintre randament și preț de cost tre
buie urmărit, măcar de acum înainte și în 
fotbal, cu sporită luciditate. Rațiunea fotbalului 
de masă devine perfect tangibilă în formula 
campionatelor regionale, raionale și orășenești. 
Urmărind de-a lungul anilor numărul jucători
lor ridicați din zona fotbalului de masă (inclu
siv categoria C) la etajul fotbalului de perfor
manță, se constată a fi extrem de mic șj nu 
justifică cele aproximativ 25 000 000 de lei pe 
an cit costă el actualmente, serios grevat de 
cheltuielile de deplasare ale formațiilor din 
„€“• In schimb, niște campionate regionale cu 
echipe puternice s-ar achita de toate Imperati
vele, inclusiv spectacole sportive de calitate 
satisfăcătoare și platformă de pe care să se 
desprindă talente autentice în drum spre sec
torul con sacraților.

In a doua linie avem nevoie de un sector de 
elită, o structură aptă să lanseze jucători de 
clasă, să permită înjghebarea și consolidarea 
unor puternice formații de club. Ar fi, deci, zona 
de performanță, de spectacol sportiv, de repre
zentare a fotbalului nostru pe tărîm interna
țional. Și pe formula de constituire (organiza
torică și competițională) a fotbalului de perfor
manță trebuie înscris același motto : maximă 
eficacitate, sinteză între randament și preț de 
cost economic.
PLEDOARIE PENTRU CLUBUL DE FOTBAL

AR
Ne 

adică 
Mnla 
dusă

Vom încerca sâ argumentăm de ce, și în ce 
condiții, clubul de fotbal reprezintă unitatea de 
structură cu cel mal substanțial randament. Mai

forța fotbalului (I)
întîî pentru că este o entitate specializată. Cu
noștințele, experiența și toată energia celor an
gajați să-1 servească sînt concentrate într-o 
singură direcție. Am cunoscut cluburi de fotbal 
pe diferite meridiane. Sînt unități organizate 
și conduse exemplar, în vederea alcătuirii unei 
echipe forte, pentru cele mai dificile perfor
manțe. Există o mărturisită strădanie pentru a 
prezenta publicului jucători excelenți, formații 
puternice și spectacole pasionante. Sînt leagăne 
pentru creșterea celor mai dotați tineri, sub 
razele cu efect întăritor ale marilor vedete.

Activează pe principiul rentabilității finan
ciare, obținerea de venituri pentru acoperirea 
tuturor cheltuielilor fiind un sens imperativ. 
Pretutindeni clubul de fotbal are un metabo
lism propriu. Produce și consumă, dobîndește 
și investește în remunerarea jucătorilor, în 
construirea de baze sportive confortabile pentru 
obținerea unui randament sporit pe antrena- 
ment/oră, pentru publicitate și reprezentare etc. 
Există nu numai o competiție pentru puncte, 
ci și alta, poate mai grea, pentru atragerea 
și menținerea publicului, pretutindeni cel mai 
puternic și mai real suport moral și material. 
Fotbalul, cel mai popular spectacol sportiv al 
epocii noastre, are totuși destui și puternici 
concurenți. Atâtea alte genuri de spectacole, în
mulțirea autoturismelor și, ca reflex, exodul 
oamenilor din orașe la sfîrșit de săptămînă. Dar 
mai ales televiziunea, atunci cînd transmite 
nestingherită, în direct, duminică de duminică. 
(Relația fotbal-teieviziune este o temă foarte 
acută și merită o ulterioară tratare exhaus
tivă !)

Cele de mai sus au fost o introducere nece
sară Ia afirmația că toate cluburile de fotbal 
ființează și există numai în prezența unei certe 
baze materiale, datorată unei balanțe finan
ciare echilibrate între cheltuieli și venituri. 
Un cronic dezechilibru financiar aranjat mereu 
prin subvenții, prin pompare de fonduri din 
afară, este pretutindeni un non-sens. Rațiunea 
existenței sale este dată de vitalitatea resur
selor proprii, menite să amortizeze cheltuielile 
și să creeze un surplus anual necesar dezvol
tării și consolidării.

PENTRU EDIFICARE
Am vizitat sediul cîtorva cluburi din 

tate : F.C. Liverpool, F.C. Strasbourg, 
și Nacional (Montevideo), Uni verși ta rio 
lec (Ecuador). Contactul cu ele, dialogul cu 
președinți, manageri și jucători ne-a ajutat 
să înțelegem ce înseamnă, în ultimă instanță, 
un club de fotbal. Sînt, mai întâi, niște insti
tuții cu activitate sobră și 
din acest punct de vedere 
Atmosferă de lucru, calm, 
plină. Fiecare angajat are 
nită. Privite din interiorul 
dete sînt profesioniști autentici, cu drepturi și 
îndatoriri strict delimitate, personalități fiecare 
în parte, dar supuși integral imperativului per
formanței. Contractul încheiat între ei și club, 
pe anumite perioade, exclude interpretările, 
echivocurile și face ușor de stabilit abaterile, 
dimensiunea lor și sancțiunea cuvenită. Cipd 
valabilitatea contractului încetează, clubul și 
jucătorul stau din nou față în față. Se hotă
răște pe diferite considerente reînnoirea con
tractului, sau se acordă dezlegare.

Clubul are o suprastructură și un sector pro
ductiv propriu-zis. Consiliul de conducere, ser
viciile administrativ și financiar, un ins preo
cupat de relațiile cu străinătatea și de legătură 
cu presa, compun prima parte și absolvă de 
toate chestiunile nespecîfice sectorul productiv. 
Sectorul tehnic, condus de un director, conține 
un antrenor pentru fiecare echipă și un ser
viciu medical.

Efectivul jucătorilor e compus în genere din- 
tr-o echipă profesionistă. alta semiprofesio- 
nistă, una sau două amatoare și o secție pentru 
copii și juniori. Axa vertebrală o constituie 
prima echipă și directorul ei tehnic. Anga
jarea sau promovarea oricărui jucător în prima 
garnitură se efectuează cu mare discernămînt. 
Apoi obligațiile reciproce (club—jucător) asu
mate prin contract devin prevederi drastice, ce 
trebuie onorate întocmai.

străină- 
Penarol 
și Eme-

riguroasă, rezistente 
oricărei comparații, 
seriozitate și disci- 

o funcție bine defi- 
clubului, marile ve-

ROMULUS BALABAN

Un instantaneu, ieri, la terenul „Progresul" : la lucru grupa de copii a lui Titus Ozon.
Maestrul emerit speră să pregătească in cadrul ei cîțiva jucători valoroși, schimbul de miino 

pentru prima echipă. Mai ales că, cei de la Progresul — seniori cam au nevoie...
Foto : A. NEAGU

Am aflat, vă informăm
ROMANIA - R.F.G.

în completarea programu
lui din această toamnă al 
echipei naționale de fotbal, 
F.R.F. ne-a 
nostință că 
tat un joc 
prezentativa R. F. a Ger
maniei. Partida va avea loe 
la data de 22 noiembrie, 
la București. în aceeași zi, 
echipele de tineret ale ce
lor două țări se întîlnesc 
într-un oraș din R. F. a 
Germaniei.

adus 
a mai 

amical:

la cu-
perfec-
cu re

NOUTAȚI
DIN „CETATEA BANILOR"

După o scurtă vacanță la 
ntare — 10 zile la Costi- 
nești — jucătorii Universi
tății Craiova și-au reluat 
pregătirile sub conducerea 
cuplului de antrenori R. 
Cosmoc și Gh. Nuțescu. Su
porterii echipei studențești 
vor putea urmări la lucru, 
în noul campionat, pe ur
mătorii jucători: Vasilescu, 
Oprea, Papuc II (portari), 
Mihăilescu, Mincă, Deselni- 
cu, M. Marcel, Deliu, Ște
fan — promovat de la ju
niori (fundași), Strîmbeanu, 
Ivan, M. Popescu, Bitlan 
(mijlocași), Niță, Oblemen- 
co, A. Popescu, S. Stănes- 
cu, Sfîrlogea, Dașcu — de

la Autorapid Craiova (îna
intași). E posibil ca să joa
ce la Craiova și Martino- 
vici care a fost la Jiul Pe- 
troșeni și a fost repartizat 
cu serviciul în regiunea Ol
tenia.

Primele meciuri pe care 
le vor susfine studenții vor 
fi cele cu Jiul Petroșeni, cu 
selecționata Libanului (la 
13.VIII la Craiova) etc.

st. Gurgui, coresp.

RENUNȚĂRI DE JUCĂTORI 
LĂ PROGRESUL

Clubul Progresul a renun
țat la 4 jucători: 
Neacșu, Mafteuță și Oaidă. 
Ultimului, cu care 
întîlnit inopinat, 
i s-a spus: «din 
vîrstei*.

Au omis toți (conducă
tori. antrenori) că — în 
trecutul campionat — «Uli- 
se“ a fost singurul dintre 
înaintașii Progresului 
„proaspăt" în joc pe toată 
durata celor 90 de minute 
și cu o comportare con
stant bună.

Staicu,

ne-am 
în oraș, 

cauza

„CUPA F.R.F." 
PENTRU JUNIORI

4—1 (3—0), Mureș — Ga
lați 1—0 (1—0) ; Seria a
III- a: București regiune — 
Iași 2—1 (0—1), Brașov — 
Banat 2—2 (1—0); Seria a
IV- a: Ploiești — Oltenia 
1—0 (0—0), Hunedoara - 
Bacău 1—1 (1—0). în urma 
acestor rezultate, pe locul 
I în serii s-au clasat Bucu
rești oraș (I), Mureș (II), 
Brașov (III) și Ploiești (IV), 
care s-au calificat pentru 
semifinalele întrecerii pro
gramate să aibă loc vineți 
după-atniază. Tragerile la 
sorti au stabilit următoa
rele meciuri : București ca
ras — Brașov și Mureș — 
Ploiești.

Duminică, 
vor disputa 
iar învinșii
pentru locurile 3—4.

învingătorii își 
locurile 1—2, 

se vor întîlni

$1 JIUL A ÎNCEPUT 
PREGĂTIRILE

Etapa de frămîntări și de 
căutări în care ne aflăm în 
domeniul fotbalului a deter
minat pe mulți dintre iubi
torii sportului să facă propu
neri pentru îmbunătățirea ac
tivității fotbalistice.

Un rol important în angre
najul jocului de fotbal îl are 
și arbitrajul. N-am să-i atri
bui rolul primordial, pentru că 
de fapt întîi este jucătorul, 
însă nici pe acela de codaș, 
înirucît arbitrul poate influența 
calitatea jocului.

Nu se poate spune că as
pectele negative din arbitraj 
sînt în număr mai mare decît 
cele pozitive. Totuși, pentru 
ca astfel de aspecte mai a- 
par din cînd în cînd, trebuie 
căutate cauzele care lc gene
rează și este necesar să se 
luntc cu toată hotărîrea pen
tru înlăturarea lor.

Au fost arbitraje, în campio
natele trecute, care au scos la 
iveală o serie de lipsuri în 
pregătirea unor arbitri din lo
tul republican, lipsuri ce n-au 
putut influența decît negativ 
desfășurarea unor partide. Din 
păcate, asemenea carențe s-au 
manifestat chiar la unii din
tre arbitrii bine cotați, cu ve
chi „state de serviciu*, care 
conduc jocuri In categoria A, 
reprczentîndu-ne uneori și pes
te hotare.

Am avut ocafcia să consta
tăm efori de arbitraj de-a 
dreptul supărătoare. De pildă, 
a început să se înrădăcineze 
obiceiul ca lovitura de la 11 
m să se acorde numai în „a- 
numite cazuri* (lovirea ad
versarului, piedică sau ținere 
evidentă),, iar pentru alte faul
turi care reclamă tot 11 m 
(bruscarea adversarului, îm
pingerea eu miinite a adversa-

rului la coniere, faulturi late
rale de poartă etc.) se acordă, 
contrar regulamentului, lovi
turi libere Indirecte. Alteori, 
cînd se produc incorectitudini 
în „careu", aproape de linia 
ce-I delimitează (16,50 m) 
-— pentru care, de asemenea, 
trebuie dictat 11 m — se 
scoate mingea afară, acordin- 
du-se lovituri libere de Ia...

acestea, 
tot atit

17—18 m ! Și ca 
multe alte exemple, 
de suj>ârătoare. Astfel, în loc 
ca meciurile să se desfășoare

nunchi) cu o calificare supe
rioară. De aceea, consider că 
trebuie acționat cu multă ho- 
tărîre și curaj. Ar fi nimerit 
ca, o dată pe an, să se orga
nizeze atît cursuri centralizate, 
eîl' și pe plan regional, cu 
toți arbitrii republicani. In a- 
cest scop, Colegiul Central 
trebuie să desemneze instruc
tori pentru fiecare regiune. Sub 
forma aceasta, avlnd la 1n- 
demină și materialul didactic 
necesar, se poate asigura o 
pregătire uniformă a arbitri-

Pentru îmbunată
țîrea arbitrajelor

sub semnul echității, intervine 
arbitrariul, favorizîndu-se sau 
defavorizîndu-sc una dintre 
echibe. Iar acest lucru, bine
înțeles, este în dauna calității 
jocului.

M-am folosit de situațiile 
arătate mai sus, deoarece în 
suprafața de pedeapsă jucă
torii depun maximum de efort 
ca să arate tot ceea ce știu 
sub raport tehnico-laclic, iar 
măiestria și competența unui 
arbitru aici se vede cel mai 
bine. Faptul că selecția arbi
trilor pentru lotul republican 
nu este făcută cu maximum dc 
exigență, are drept consecință 
arbitrajele slabe ce se înre
gistrează de multe ori. La a- 
ceasta se adaugă și lipsa miei 
pregătiri uniforme, la un ni
vel înalt. Fotbalul nostru simte 
nevoia unui număr mai mare 
de ariiitri (și nu de un mă-

lor, la un nivel superior celui 
de pînă acum.

0 altă cauză care a gene
rat unele arbitraje necores- 
punzătoarc, a constituit-o me
toda greșită folosită In pro
movarea arbitrilor republicani. 
Consider că arbitrilor propuși 
pentru categoriile republicane, 
trebuie să li se cunoască în 
profunzime calitățile și defec
tele. jirin metode ca: examene 
de laborator (cunoașterea ca
lităților psihice și fizice); pro
be în teren (calități fizice); 
examinări teoretice asupra jo
cului și regulilor sale; arbi
traje.

Conducerea Federației noas
tre de fotbal trebuie să acorde 
mai multă atenție acestui sec
tor de activitate, asigiirîndu-i 
un climat' de lucru corespun
zător. Iar una dintre proble
mele importante ce se cer re-

zolvate este achiziționarea și 
editarea la timp a tuturor ma
terialelor tehnice necesare unei 
bune instruiri a arbitrilor.

De asemenea, se impune se
lecționarea și instruirea unui 
corp de observatori valoroși, 
care, pe lingă cunoașterea jo
cului, să fie în măsură să dea 
și relatări 
arbitrajului, 
de vedere 
pînă acum 
bile. Persoane incompetente au 
fost trimise ca observatori 
federali la unele jocuri din 
categoriile B și C. Din păcate, 
există unele rapoarte ale ob
servatorilor federali, chiar de 
la jocuri de categoria „A“, 
care aproape că nu spun ni
mic, respectivii „observatori* 
dovedindu-se lipsiți de curaj 
în calificarea arbitrilor.

Tot în cadrul muncii de se
lecție și promovare, consider 
că trebuie abordată cu mai 
multă hotărîre ca pînă acum 
problema specializării arbitrilor 
pe: arbitri de centru și arbitri 
de linie. Să dispară mentali
tatea „să-i dăm și acestuia 
un joc la centru, pentru că a 
avut prea puține sau de loc“. 
Selecția, deci, să fie făcută 
de persoane bine documentate. 
Delegările prin rotație nu co
respund interesului major de 
creștere calitativă a arbitra
jului.

Problemele pe 
dezbătut constituie doar

CÎMPINA, 20 (prin tele
fon). Miercuri s-a disputat 
ultima etapă din cadrul se
riilor competiției pentru ju
niori dotată 
F.R.F.". Iată 
Seria I: București oraș — 
Crișana 0—0, Maramureș — 
Argeș 1—0 (0—0); Seria 
a ii-a: Constanța — Cluj

cu .Cupa 
rezultatele i

De cîtevd zile, Jiul Pe- 
troșeni a început antrena
mentele sub conducerea lui 
St. Coidum.

Jiul a susținut primul 
meci de pregătire în com
pania formației Metalul Hu
nedoara, de care a dispus 
cu scorul de 2—0 și cu 
A. S. Cugir (0-1). în pro
gram figurează jocuri cu 
Universitatea Craiova, 
U.T.A. și Steagul roșu, care 
se vor disputa la Lupeni, 
deoarece terenul din Petro- 
șeni se regazonează.

Șt. Băloi, coresp. principal

com plete asupra 
Din acest punct 

s-au manifestat 
lipsuri inadmisi-

Loto Pronosport
IN ATENȚIA 

PARTICIPANȚ1LOR:

Pentru a se asigura o mai 
bună deservire a participanților 
cîștigători, începînd cu con
cursul Pronosport nr. 29 din 
23 iulie 1967, concursul Pro- 
noexpres nr. 30 din 26 iulie 
1967 și tragerea LOTO din 
28 iulie 1967, plata premiilor 
în bani se face, experimental, 
numai astfel:

— prin casierii proprii
LOTO-PRONOSPORT

— prin mandat poștal.

care le-am 
o 

parte din cele multe care pot 
Rezolvarea lor 

necesită eforturi deosebite, care 
nu trebuie precupețite, 
vrem 
activități 
rezultate 
celor de

fi analizate.

să
dacă 

punem bazele unei 
care să ne aducă 
calitativ superioare 

pînă acum.

GEORGE GHERGHE

1. Casieriile proprii LOTO- 
PRONOSPORT funcționează in 
orașele cu mulți cîștigători și 
anume:

Regiunile: BANAT = Timi
șoara și Arad; BRAȘOV = 
Brașov și Sibiu; CLUJ = 
Cluj; CRIȘANA=Oradea; DO- 
BROGEA = Constanța; GA
LAȚI = Calați și Brăila; 
IAȘI — lași; MUREȘ A.M.= 
Țg. Mureș; OLTENIA = 
Craiova; PLOIEȘTI = Ploiești; 
precum și Orașul București.

I.a fiecare din casieriile de 
mai sus primesc premiile cîș- 
tigătorii care și-au dat adre~a 
în orașul respectiv și au jucat 
la oricare agenție din regiunea 
în care se află acel oraș (in
diferent în ce localitate din 
țară au obținut adeverința pen
tru depunerea duplicatului sau 
a talonului II).

Toți ceilalți cîștigători pri-

mese premiile prin mandat 
poștal.

2. Pentru toate concursurile 
și tragerile anterioare celor 
specificate mai sus, plata pre
miilor se face în continua* 
de casele raionale C.E.G. res
pective, piuă la expirarea ter
menului de achitare de 45 
zile.

3. Pentru ca participant» să 
poată primi la timp sumele 
cuvenite ca premii, este nece
sar să completeze citeț, 
plicat sau pe talonul 
litere mari de tipar: 
și prenumele (fără 
curtări), localitatea, 
numărul, blocul, scara, etajul, 
apartamentul, raionul, regiu
nea.

Participanții din localitățile 
fără casierie, care solicită în 
mod expres plata 
restant, trebuie să scrie 
plus, sub adresă, vizibil, 
litere mari de tipar: „Doresc 
plata la oficiul poștal... post' 
restant".

4. La casieriile proprii Loto- 
Pronosport, premiile se țin la 
dispoziția cîștigătorilor timp 
de 45 de zile de la data con
cursului sau tragerii

pe du
ll, cu 
numele

pres- 
strada,

prin post
în
cu

• Tragerea LOTO de astăzi 
va avea loc la București, in 
sala din strada Doamnei nr. 2, 
cu începere de la ora 18,00.

Rubrică redactată de Admi
nistrații» de stat Loto-Prono- 
sport.



Atlet ii noștri fruntași 
concurează la Ostrava și la Soția Un frumos spectacol de tenis în a doua zi a Balcaniadei

(Urmare din pag. 1)

Sîmbătă și duminică, atleții noș
tri fruntași participă la două im
portante competiții internaționale. 
La Ostrava, 
au loc 
grupele 
petiției 
ropei". Concursul reunește 
pele Belgiei, Cehoslovaciei, 
ței, Italiei, Poloniei și României. 
Dată fiind valoarea ridicată a e- 
chipelor participante, este greu 
pentru atleții noștri să se claseze 
pe locul unu sau doi, cele care 
asigură calificarea pentru finala 
de la Kiev (16—17 septembrie). 
Așteptăm însă ca atleții noștri să 
se străduiască pentru obținerea 
unor rezultate cît mai bune.

Pentru concursul de la Ostrava 
echipa tării noastre va ft urmă
toarea : 100 m i B. Iliescu, 200 m : 
Gh. Zamiirescu, 400 m : T. Puiu, 
800 ro : Gh. Ene, 1500 m : C. Blo- 
țiu, 5000 m : A. Barabaș, 1000 m: 
I. Rusnac , 3000 m obst.: Z. Va- 
moș, 110 mg: N. Perțea, 400 
mg t V. Jurcă, lungime: M. Za-

în
întrecerile 
semifinale 

masculine

Cehoslovacia, 
uneia 
ale

„Cupa

diri 
com- 

Eu- 
echi- 
Fran-

haria, triplu : S. Ciochină, înăl
țime : Ș. Ioan, prăjină : D. Piș- 
talu, greutate: Ad. Gagea, disc : 
I. Naghi, ciocan: V. Țibulschi, 
suliță ■ W. Socol, 4x100 rn : Ilies
cu, Ciobanii, Jurcă, Zamfirescu; 
4x400 m : Zamiirescu, Jurcă, Ră- 
țoi, Puiu.

Pe stadionul .Vasil Lewskl” din 
Sofia va avea loc la sfîrșitul 
acestei săptămîni întîlnirea inter
națională amicală dintre echipele 
de seniori și senioare ale Bulga
riei și României. întrecerea fe
minină va angrena pe cele mai 
bune atlete ale celor două țări, 
în timp ce la bărbați vor evolua 
atletii clasați pe locurile 2—3 în 
echipele respective

Vor face deplasarea: D. Hidio- 
șanu, I. Nicolae, I. Cioca, V. Mi- 
hăiescu, AI. Spiridon, Cr. Ivan, 
P. Astaiei, V. Dumitrescu, Ioana 
Petrescu, Doina Bădescu, Ileana 
Silai, Elisabeta Baciu, Valeria Bu
fanți, Viorica Viscopoleanu, Vir
ginia Bonei, Ana Sălăqean etc.

Roland Garros șl Wimbledon. 
Campionul Iugoslaviei s-a impus 
din ce în ce mai clar in final, 
adjudeeîndu-și victoria cu 6-4, 
6-3, 6-1, în fața unui adversar 
care merită desigur aplauze pen
tru frumusețea jocului prestat.

Deși pe distanța a patru seturi, 
victoria a stat mult 
semnul întrebării în 
tînărul as iugoslav 
lovici și adversarul 
Gavrilidis. Mult mai 
cis în acțiunile la 
lovici a cîștigat destul de 
laxat, cu scorul final de 6-2, 6-0, 
2-6, 6-0.

Spectaculoasă. întrecerea de 
dublu a dat cîștig de cauză cu 
6-2, 6-4, 6-2 lui Pitici și Franu- 
lovici, învingători asupra pe
rechii Kalogheropoulos-Gavritidis. 
Scor final: Iugoslavia — Grecia 
3—0.

Fără a se ridica Ia un nivel 
tehnic înalt, întîlnirea paralelă 
dintre tenismanii Bulgariei și Tur-

cu succe- 
la scorul 

partide- 
6-2, 3-6,

mai puțin sub 
meciul dintre 
Zerko Franu- 
său, Pericles 

rapid, mai de
fileu, Franu- 

re-

ciei a dat prilej unei dispute vii 
și echilibrate, încheiate 
sul sportivilor bulgari 
de 2-1. Iată rezultatele 
lor t Ranghelov—Orenli
0-1 abandon (Ranghelov a sufe
rit o întindere musculară); Țolov 
— Ataș 6-4, 6-3, 7-5; Țolov, Ghe- 
nov—Orenli, Ataș 2-6, 6-2, 7-5,
6-3
TENISMANELE NOASTRE AU 

ÎNSCRIS PRIMA VICTORIE

Ieri a fost inaugurat și turneul 
echipelor feminine, la a doua sa

Cu multă ardoare și-au apărat 
șansele jucătoarele Iugoslaviei și 
Bulgariei. Au cîștigat sportivele 
bulgare cu scorul final de 3-0, 
demonstrînd că sînt hotărîte să 
reediteze victoria realizată anul 
trecut, la Zagreb, în prima ediție 
a întrecerii. Iată rezultatele: 
Maria Ceakîrova—Irena Skulj 6-4, 
6-3; Ludmila Radkova—Ielena 
Gencici 6-1, 3-6, 8-6; Ceakîrova, 
Radkova—Skulj, Kokeza 8-6, 6-3.

Azi, jocurile încep la 15,30. Se 
întîlnesc, la masculin : România—

(Urmare din pag. 1)

etc. După cum s-a anunțat, 
Vasile Pinciu — cu catul „Gra
tis" — a cucerit locul I în ulti
ma probă a concursului, perfor
manță cu atît mai valoroasă cu 
<nt în urma Iui s-au clasat călă
reți consacrați ca Jones (S.U.A.), 
Ferrara (Brazilia), Castellini (Ita
lia), Lefrant (Franța) etc. Prin 
victoria lui Pinciu, echipa noas
tră a intrat în rîndul celor 8 
echipe (din 16) cîștigătoare a di
feritelor probe de obstacole.

Este de reținut că în afară de 
R.F. a Germaniei și Anglia, care 
au cucerit mai muit de un loo I, 
celelalte locuri I au fost împăr
țite între Italia, Brazilia, S.U.A., 
România, Franța și Polonia, noi 
eoncurînd cu numai 3 cai în 
timp ce celelalte națiuni au pre
zentat minimum 10 cai.

Echipa de dresaj a reușit să 
sucerească 7 premii în diferite 
probe în care a concurat. De 
remarcat locul III al lui Nieolae 
Mihalcea, înaintea campionului 
olimpia H. Chamartin.

Apreciem, de asemenea, ea va
loroase locurile V ocupate în cla
samentul pe echipe în proba de

dresaj intermediar și în cam- 
pionatul european de dresaj o- 
limpia, în urma echipei noastre 
elasîndu-se formațiile Angliei, 
Olandei, S.U.A.

Toate aceste 
ve în legătură 
s-au prezentai 
la CHIO constituie o bază 
plecare în analiza pe care cole
giul antrenorilor a făcut-o și în 
eare s-a ajuns la concluzia că 
există multiple posibilități pen
tru ca echipa țării noastre să 
înregistreze în viitor performan
țe cît mai bune.

La CHIO de la Aachen noi nu 
am prezentat o echipă completă 
pentru probele de obstacole. Am 
avut prilejul să constatăm că în 
ceea ce privește lotul de dresaj 
călăreții noștri știu să lucreze, 
prezintă bine caii în concurs, 
dar materialul cabalin de care 
dispunem nu corespunde exigen
țelor marilor concursuri.

Pentru probele de obstacole 
trebuie luate urgente măsuri de 
completare a numărului de cai 
și călăreți de valoare interna
țională. Una, două valori indivi
duale care s-au impus pe plan 
internațional nu sînt în măsură 
să ne mulțumească și nici nu 
pot reflecta posibilitățile de pro
gres pe care le are sportul că
lare din țara noastră.

Federația de specialitate, «lu- 
burile sportive, secțiile, antreno
rii trebuie să caute și să găseas
că cele mai bune soluții pentru 
rezolvarea problemei materialu
lui cabalin și pentru promova
rea pe probe superioare, con
form cerințelor sportului de per-

constatări poziti- 
cu felul în care 
călăreții români 

de

formanță pe plan internațional, 
a unui număr cît mai mare de 
călăreți și cai.

Prin aceasta se va asigura un 
număr mai mare de sportivi bine 
pregătiți, vor crește posibilități
le de selecție și formare a unor 
echipe complete pentru probele 
de dresaj, obstacole și probă 
completă de călărie, elemente 
ce stau la baza obținerii perfor
manțelor de mare valoare spor
tivă.

N.R. Materialul ridică, printre 
altele, problema lotului redus de 
călăreți pentru probele de ob
stacole. împărtășim părerea că 
această situație inadmisibilă se 
datorește, in primul rind, insufi
cientei preocupări a federației 
de specialitate și a cluburilor 
sportive pentru organizarea unei 
activități competiționale interne 
la nivelul cerințelor actuale. Așa 
cum am mai arătat, cu cîteva 
concursuri de obstacole pe an (la 
care deseori sportivii fruntași nu 
participă fiind plecați peste ho
tare) nu se poate asigura pregă
tirea și selecționarea unui număr 
corespunzător de călăreți de va
loare. Nu cumva eforturile fede
rației sînt îndreptate prea mult 
către participarea la concursu
rile internaționale, neglijîndu-se 
competițiile interne ?

Activitate internă 
există numai la 
mult, la dresaj 
organizeze doar 
pe an ! Așa nu
odată multi călăreți de obstacole 
și dresaj. Și cu atit mai puțin 
călăreți de valoare !

redusă nu 
obstacole. Mai 

continuă să se 
1—2 concursuri 
vom avea nici- I

Cum se antrenează marii campioni

(Polonia)Jan Wcrncr
ascensîline senzațională In numai 
trei sezoane de pistă:

100 m 200 m 400 m

1964 11.2 24,8 52,0
1965 10,6 21,7 48.3
1966 10.4 20,9 45,7
1967 10,3 20,4 —

Trebuie să recunoaștem că o ase-

Echipa noastră feminină de dublu, Iudit Dibar (stingă) — Julieta Namian 
Boboc, in timpul jocului

ad- 
au 

toate 
luptă 
faze

laediție (neoficială). Primele 
versare ale echipei române 
fost jucătoarele Greciei. în 
cele trei meciuri, s-a dat o 
dîrză, presărată cu multe
frumoase. Dintre cele două par
tide de simplu, s-a impus cea cîști- 
gată de Iudit Dibar în fața jucă
toarei elene Dionissia Asteri: 6-3, 
7-5. învingătoarea a practicat un 
joc rapid, în plină mișcare, lup- 
tînd cu ambiție, mai ales în final, 
cînd a refăcut handicapul de la 
3-5. Desfășurat într-o alură mult 
mai lentă, meciul dintre Eleonora 
Dumitrescu și Carole Kaloghero- 
poulos a revenit campioanei noas 
tre cu 6-3, 8-6. Prin aceasta, vic
toria echipei
gurată. A urinat partida 
blu, în care Iudit Dibar 
lieta Namian Boboc au 
scorul, cîștigînd în fața 
Kalogheropoulos-Asteri < 
6-3. Deci, Romanța—Grecia 3-0.

Crecia și Iugoslavia—Turcia; 
feminin : România—Iugoslavia și 
Grecia—Bulgaria. Vom putea 
mări, pe terenurile centrale, 
ci urile opunînd pe Tiriac lui 
logheropoulos șl Năstase lui
vrilidis. Echipele de dublu vor Ii 
anunțate înainte de joc.
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VICTORII ROMÂNEȘTI
A HANDBAL SI BASCHET

României era
de

asi- 
du- 
Ju- 

majorat 
perechii 

cu 8-6,

Rutierii angajați în cel de al 54-!ea 
Tur ciclist al Franței continuă să 
se apropie de finișul de la Paris, 
fără a întreprinde nimic deosebit 
pentru modificarea ordinei în clasa
ment. SI după etapa de ieri (Bor
deaux—Limoges. 217 km) cîștigată de 
Stablinski In 5 h 50:20 tricoul galben 
rămîne in posesia lui Roger Pin- 
geon. iar distanțele care-1 separă " 
principalii urmăritori se mențin 
tacts.

In .Tour de l'Avenlr". etapa 
bourne—Limoges (193 km.) a fost 
ciștigată de vest-germanul Troche, 
iar lider al cursei este francezul 
Roblni.

de 
in-
LI-

VARȘOVIA. La Gdansk a înce- 
put turneul internațional masculin 
de handbal dotat cu „Cupa Mării 
Baltice". In primul meci, selec
ționata secundă a României a in- 
tilnit echipa U.R.S.S. pe care a 
învins-o cu scorul de 11—7 (5—2), 
iar în cel de al doilea a terminat 
la egalitate : 9—9 (5—3) cu repre
zentativa Ungariei. In aceste două 
partide, în echipa română s-au re
marcat Guneș, Samungl, Negovan, 
Paraschiv, Stoica. Alte rezultate: 
Polonia-Polonia (tineret) 17—12 
(7—5) ; Polonia—U.R.S.S. 12—11 
(5—4).

ROMA. In ultima zi a turneului 
de baschet feminin de Ia Mes
sina, echipa României a învins pe 
cîștigâf oarea competiției, repre
zentativa Ungariei cu 63—55 (26— 
29). Cele mai multe puncte au 
fost înscrise de Hanelore Spiridon 
(16). Clasamentul in final al tur
neului : 1. Ungaria, 2. Iugoslavia, 
3. Italia. 4. Franța, 5. România.

Ultimele internaționale
ne-au adus printre alte performante 
de mare valoare șî un rezultat mai 
puțin așteptat. Tînărul alergător po
lonez Jan Werner a reușit cu pri
lejul unui concurs să egaleze recor
dul european la 200 m cu turnantă, 
realiztnd 20,4 s. Performanța consti
tuie pentru specialiști o veritabilă 
surpriză, dacă vom avea tn vedere 
că tu 1966 cel mai bun rezultat >1 
său pe această distanță a fost de nu
mai 20,9. Și atunci, vă veți întreba, 
pe drept cuvînt, cine este acest nou 
as tn galeria marilor sprinteri euro
peni ? Pină In anul 1964, nimeni nu 
a auzit' în Polonia despre acest atlet, 
pentru simplul motiv că pină în acel 
an nici nu a practicat atletismul. 
Cu toate acestea, ca urmare a acti
vității sportive din școală, Wemer 
avea o bună pregătire fizică generală 
și. mai ales, multilaterală. Avînd un 
fizic impresionant pentru un sprin
ter (înalt de 1,94 m și o greutate 
de 85 kg, la 21 ani cit împlinește 
în acest an), Wemer a realizat o

menea creștere ne arată că avem de 
a face cu un sprinter ale cărui posi
bilități maxime sînt greu de prevăzut.

Tocmai de aceea credem că este 
interesant să urmărim cîteva aspecte 
ale pregătirii sale.

Perioada de pregătire durează 6 
luni (din noiembrie pină în aprilie 
inclusiv), fiind împărțită In două 
etape, care etape diferă după pro
gramul pe eare îl efectuează. în 
această perioadă, Wemer se antre
nează de 5 ori pe săptămînă, după 
un ciclu care cuprinde alergare pe 
teren variat, multă pregătire fizică 
generală, exerciții de forță șj detentă, 
exerciții de tehnică și, în special, 
alergarea sub diferitele ei forme.

Cea de a doua perioadă este cea 
preconipetitională, care durează circa 
o lună și in care se antrenează tot 
de 5 ori săptămînal, dar de data a- 
ceasta accentul trece pe îmbunătăți
rea rezistentei in regim de viteză cu 
accent pe viteză, care reprezintă pon
derea cea mai mare tn cadrul antre
namentelor.

In fine, cea de a treia perioadă, 
este cea competițională, în care ciclul 
săpt'ămînal se prevede, în general, 
după cum urmează:

luni —• exerciții de forță specială 
marți — exerciții de viteză, aler

gări de viteză și de rezistență
miercuri — odihnă
joi — viteză și rezistență 
vineri — odihnă
sîmbătă și duminică — concursuri, 
în ceea ce privește încălzirea, a- 

ceasta este efectuată cu o deosebită 
grijă timp de aproximativ 30 de mi
nute. De asemenea, în pregătire el 
acordă o deosebită grijă pentru nor
mele dc control, care îi arată stadiul 
pregătirii la diferite perioade. Tn 
1966, de pildă, în perioada de pre
gătire de iarnă, cîteva norme de con
trol au dat următoarele rezultate: 
40 m cu start de jos 5,0; triplusalt 
de pe loc 9,20 m: pentasalt de pe loc 
15,40 m. In apriile, la un alt control, 
el a realizat 35,9 la 300 m, iar la 150 
m: 15,7.

După cum se poate vedea, pregă
tirea anuală a lui Werner îmbracă un 
caracter general și multilateral tot 
mai pronunțat. Această pregătire du
blată de un fizic și aptitudini remar
cabile, l-a dus pe culmi mondiale.

Părerea specialiștilor este că încă 
tn acest an Werner est'e capabil de 
un rezultat în jur de 45 sec la 400 
m ceea ce, ca bază de plecare pentru 
J.O. din 1968, spune mult.
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MARSILIA. — înotă
torul francez Alain 
Mosconi a stabilit un 
nou record european 

în proba de 200 m 
mixt, cu timpul 2:16,3.

BERLIN. Actuala e- 
diție a Turului ciclist 
al R.D. ~ ------ —
prinde 
vor fi i 
etape, 
circuit
Wittenberge, pe o dis
tanță de 70 de km., și 
a fost cîstigată de Pes- 
chel (R.D.G.) urmat de 
compatrioții săi Appler 
și Gonschorek. în cla
samentul primilor 12 
nu se află nici un con
curent român. La com
petiție participă 85 de 
cicliști din 7 țări : Al
geria, Tunisia, ~ ’ 
ria, România 
Egyed, Ziegler, 
veanu, Gera), 
slovacia. Belgia,

MARSILIA.
cum anunță 
France Presse, _____

principală a morții ci
clistului englez Tom 
Simpson se crede că a 
fost doza mare de do
ping pe bază de am
phetamine (substanță 
chimică utilizată în ne
urologie și psimatrie) 
pe care a consumat-o.

ZURICH. Cu prilejul 
unui concurs interna
țional de atletism desfă
șurat la St. Gallen (Ei

Germane cu- 
1131 km care 
străbătuți în 8 
Prima etapă în 
a avut loc la

vețla), sportivul Gaous- 
sou Kone (Coasta de 
Fildeș) a cîștigat proba 
de 100 m cu timpul de 
10,2. Alte rezultate : 
200 m. Clerc (Elveția) 
21.2 : 400 m. Muller
(R.F. a Germaniei) 47,2: 
prăjină Engel (R.F. a 
Germaniei) 4.80 m.

NEW YORK. In ca
drul unui concurs at
letic disputat la Min
neapolis, Ralph Boston 
a sărit In lungime 
7,98 m, iar Randy Mat- 
son a cîștigat proba

REZULTATE,

N. M.

Bulga- 
(Stotca, 
Moldo- 
Ceho-

R.D.G. 
După 

agenția 
cauza

de aruncarea greutății 
cu performanța de 
20.91 m.

BUDAPESTA. După 
trei runde, în turneul 
internațional masculin 
de șah «Memorialul 
Lajos Asztalos*, care 
se desfășoară la Salgo- 
tarjan, conduce ma
ghiarul Barczay cu 2.5 
puncte, urmat de Haag 
și Samkovlcl cu eîte 
2 nuncte.

VARȘOVIA. La cel 
de-al 48-lea Congres al 
federației internațio
nale de gimnastică s-au 
stabilit locurile de des
fășurare a campiona
telor europene din anul 
1969. întrecerile mascu
line vor avea loc la 
Varșovia, iar cele fe
minine la Landskrona, 
în Suedia.

DURBAN. — In a 
doua finală a Cupei 
Davis* (zona europea-

nă) echipa Republicii 
Sud - Africane conduce 
cu 2—0 în fata selec
ționatei Braziliei : He- 
witt-Koch 6—4, 9—11,
11—9. 6-2 ;
Mandarino

NEW YORK, 
dison Square 
din New York, 
american de 
Joe Frazier (campion 
olimpic la Tokio) 1-a 
învins nrin k.o. tehnic 
în repriza a 4-a pe ca
nadianul George Chu- 
valo.

ROMA. Pe velodro
mul olimpic „Fausto 
Coppi- din Roma, cu 
prilejul unui concurs 
Internațional de pistă, 
echipa de urmărire a 
Italiei (Chemello. Vas- 
tello, Pancino, Ranca- 
glia), a stabilit un nou 
record mondial, acope
rind 4 000 m tn 4:23,6 cu 
o viteză medie orară de 
53,972 km (Vechiul re
cord era de 4:28,8).

La urmărirea Indivi
duală. pe primul loc 
s-a clasat Giorgio Ursi 
(Italia) cronometrat pe 
4 000 m cu timpul 
5:07,6. In proba de 
m cu start de pe 
au fost declarați 
vingători polonezul__
tocka și vest-germanul 
Konz. creditat! cu ace
lași timp : 1:09,5. Proba 
de viteză a revenit lu( 
Gescket (RDG)
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6—4.
Drysdale— 

6—2, 8—6.
t.a Ma- 
Garden 
boxerul 
culoare

de
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