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ÎN ZILELE DE 4 SI 5 AUGUST ARE LOC LA BUCUREȘTI 
ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE A FEDERAȚIEI INTERNA

ȚIONALE DE HANDBAL
După cum se știe, între 7 șl 12 august are loc în Poiana 

Brașov cursul internațional de arbitri, organizat de F.I.H. îna
inte de aceasta are loc la București la 4 și 5 august ședința 
Comisiei tehnice a Federației internaționale de handbal.

DINAMO A CÎȘTIGAT 
„CUPA BUCUREȘTIULUI"

Tinerii înotători, 
din nou la start

Tinerii noștri 
tătorj nu și-au . 

----- cîteva 
relaxare, 

el au 
concursul

îno- 
per-

mis decît 
zile de
Duminică, 
încheiat ______ _
republican al școli
lor sportive, iar joi 
dimineața se — 
afla din nou 
Mocstarturi. 
data aceasta, 
la piscina cu 7 cu
loare de Ia „Tine
retului", unde timp 
de 4 zile (diminea
ța — seriile și după- 
amiazâ — finalele) 
vor fi puse în joc 
titlurile de campioni 
republicani la ju
niori. în plus, ală
turi de cei mai 
buni înotători ai 
școlilor sportive îi 
vom putea urmări 
și pe alți talentați 
sportivi de Ia 
namo, Steaua, 
Cluj, Medicina 
și Mureșul Tg. 
reș.

Competiția 
privită cu 
seriozitate 
joritatea 
fruntașe din țară. 
Cei mai mulți din
tre participanți se 
află deja în Capi
tală pentru ultimele 
„cronometre" (neo
ficiale) înaintea im
portantului examen. 
Campionatele repu
blicane de juniori 
reprezintă ultima 
ieșire oficială a 
înotătorilor înain
tea „naționalelor” de 
— criteriu decisiv de 
pentru echipa reprezentativă, 
care va înfrunta în acest se
zon selecționate ale înotăto
rilor francezi, polonezi și 
bulgari. în această situație, o 
prezentare a ‘ ‘
cor duri ni se 
tuală cit se 
rită ;
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Imaginea noastră v-o prezintă pe tînăra 
craulistă bucureșteană Carmen Cehanzuc 
la capătul cursei în care a coborît pentru 
prima oară sub 

la

seniori 
selecție

tabelelor cu re
pare la ora ac- 
poate de nime-
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SPORTIVI ROMÂNI 
evoluează 

peste hotare
Hocheiștli debutează In... august

în cursul zilei de ieri reprezentativa de 
hochei pe gheată a României a plecat, pe 
calea aerului, spre Fiissen (R.F. a Germa
niei) unde va susține o serie de meciuri. 
Au făcut deplasarea jucătorii 1 Dumitra?, 
Jordan, Stoiculescu (portari), Varga, Făgă
raș, lonescu. Pop, Scheau, loniță (fundași), 
Szabo I, Calamar Szabo 11, Stefan, Biro, 
Bașa, Pană, Moiș, Stefanov, Gheorghiu, FL 
Zgincă (atacanți). Antrenorii echipei sînt 
Mihai Flamaropol și Ion Tiron.

Itinerarul turneului prevede întîlnirî în 
localitățile Fussen, Bad Tbitz, Garmisch- 
Partenkirchen ș.a. din R. F. a Germaniei 
și Cortina d’Ampezzo din Italia.

..In nici un an pînă acum n-am în
ceput pregătirea atlt de timpuriu, — ne-a 
declarat antrenorul Flamaropol. S-a lu
crat cu foarte multă seriozitate, cu multă 
poftă. Turneul acesta de pregătire din 
R.F. a Germaniei și Italia este ceva ne
obișnuit pentru noi, prin faptul că se des
fășoară in luna august. Roadele lui le vom 
constata abia la iarnă, in plin sezon com- 
petitional".

PROGRESUL—RAPID 
2—0 (1—0)

Dacă n-ar fi așa, fotbalul 
n-ar- avea nici atîfa farmec, 
atîția admiratori care speră 
chiar cind nu mai este... nici 
o speranță. Iată echipa Pro
gresul, decimată pur și sim
plu duminică seara, revenind 
marți pe același stadion, în 
aceeași competiție, și învingînd 
actuala campioană. 30 000 de 
spectatori i-au primit pe jucă
torii Progresului cu un zîmbet 
compătimitor (chiar și supor
terii Rapidului), an continuat 
să zîmbească după primele 5 
minute, apoi au început să a- 
plaude. Luînd conducerea în 
minutul 8, prin golul înscris 
de Mateianu, fotbaliștii din 
str. dr. Staicovici au ratat în 
minutele 23 și 27 două bune 
ocazii de a majora scorul, 
prin Mateianu. Armele prin
cipale ale Progresului: pasă 
scurtă, fără preluare, menți
nerea unui tempo calm.

După pauză, Rapid a încer
cat să schimbe fața jocului 
mărind viteza, dar adversarul 
său nu s-a lăsat impresionat 
decît cîteva minute. Apoi, Mîn- 
dru. Petcanu, Ai. Constanti-

nescu și mai ales Ninel Po
pescu — cel mai bun jucător 
de pe teren — au început să 
paseze, adueîndu-i pe giuleș- 
teni în pragul disperării. In 
minutul 62, Mateianu a înscris 
cel de al doilea gol al parti
dei, hotărind definitiv soarta 
meciului. Deci, 2—0 pentru 
Progresul, în urma unui joc 
frumos (din partea sa)!

A arbitra? slab E. Martin 
— București.

DINAMO—STEAUA 
3_2 (0—2)

Finala „Cupei Bucureștiului" 
a avut o desfășurare drama
tică, la propriu și la figurat. 
După o repriză calmă dar fru
moasă, la a cărei valoare au 
contribuit ambele formații, a 
urmat a doua de un nivel scă
zut. Conduși cu 2—0 la pauză 
dinamoviștii, ca și duminică 
au răsturnat rezultatul, învin
gînd cu 3—2. Din nou, antre
norii lor au fost inspirați în 
ce privește modificările din 
formație. Ceea ce nu se poate 
spune despre cei de la Steaua. 
Repriza a doua a fost mar
cată și de accidentarea gravă 
a lui Frățilă în min. 78.

Au înscris: Voinea min. 8, 
Soo min. 25, Frățilă min. 46, 
78 și Dumitrache min. 78

A condus A. Rădulescn.
DINAMO : Daicu — Popa, 

Nunweilier III, Boc, Stoe- 
nescu — Ghergheli, O. Po
pescu — Pîrcălab, Naghi, Du- 
mitraebe, Lucescu,

Au mai jucat: Frățilă, Pîr- 
vu, Dinu, Ilaidu.

STEAUA î Ilaidu — Sătmă- 
reanu, Jenei, D. Nicolaie, 
Hăhnăgcanu — Negrea, D. Po
pescu — Pantea, Voinea, Soo, 
Manea.

Au mai jucat: Constantin, 
Suciu, Chiru, Vigu, Sorin A- 
vram.

Clasamentul „Cupei Bucu- 
rcștiului": 1. Dinamo, 2.
Steaua, 3. Progresul, 4. Rapid.

VALENTIN PĂUNESCU

Apărarea Progresului respinge 
un atac rapidist. (Fază din 
meciul Rapid — Progresul)

Foto: V. Bageac

IN CAMPIONATUL REPUBLICAN DE POLO

Cele mai bune echipe de juniori-iată în iată
Cu două echipe mai puțin decît anul trecut, 

turneul final al echipelor de juniori calificate 
pentru disputa titlului de campioană a Ro
mâniei, are în avancronică amprenta calității. 
Unii jucători care ne-au obișnuit cu „dreptu
rile44 anuale de finaliști, după jocurile prestate 
anul acesta în etapele preliminare, n-au putut 
avea satisfacția de a fi „actorii*4 spectacolului 
vedetă. Este vorba de componenții echipelor 
Școlii sportive nr. 1, 2 și Dinamo din Bucu
rești, l.C. Arad, C.S.M. Cluj și Rapid Oradea, 
în locul lor vom putea vedea alte echipa ca 
Progresul, Rapid București sau Crișul Oradea. 
Așadar, în turul și returul actualei ediții s-au 
produs suficiente surprize care lansează pro
nosticuri echilibrate în faza finală.

După jocurile susținute în „calificări» și din- 
tr-o paralelă valorică subiectivă între cele trei 
zone, prognoza mult rîvnitelor tricouri și. titlul 
de echipă campioană, poate zîmbi formațiilor 
din Capitală, Rapid sau Steaua. Prima echipă 
a cîștigat „preliminariile” zonei de sud, iar a 
doua s-a clasat pe locul secund. Steaua însă 
este posesoare a titlului de campioană în 1966, 
ediție în care avea o medie a vîrstei de 15,8 
ani. Cît au progresat jucătorii steliști și cei

lalți finaliști ne vom putea pronunța numai 
după ultimul examen oficial al anului.

întrecerile vor fi in mod sigur interesante 
și echilibrate prin faptul că fiecare echipă 
calificată are în componența ei doi-trei sportivi 
selecționați în lotul național. De exemplu : 
D. Popescu, D Frîncu, FI. Teodorescu (Steaua). 
V. Rizea, B. Bartolomeu, R. Mustață (Rapid), 
H. Ioanete, R. Dobaru, A. Tișe (Politehnica 
Cluj) și alții.

In plus, porțile echipei reprezentative sînt 
deschise — în vederea participării la acțiunile 
cuprinse în calendarul internațional — și se
lecționarea în echipele aferente de seniori din 
cadrul campionatului de categoria A.

Federația de specialitate a luat măsurile 
organizatorice și tehnice de rigoare, stabilind 
și programul. Competiția debutează astăzi de 
la orele 16,30 și continuă zilnic pînă sîmbătă 
începînd cu aceeași oră, cu trei jocuri pe zi. 
Duminică, finala se reia de la ora 9,30. Jocurile 
vor avea loc în bazinul din parcul Dinamo.

ieri s-au operat și tragerile la sorti, astfel 
că azi se vor disputa următoarele jocuri : Ra
pid — Școlarul, Crișul Oradea — Progresul și 
Politehnica Cluj — Steaua.

A XV l-a ediție 

a , Jurului României"

Intre 12 și 24 septem
brie va avea loc cea de 
a XVI-a ediție a „Turu
lui României", competi
ție ciclistă internațională 
organizată de F.R. Ci
clism și A.S. Loto-Pro- 
nosport. Traseul între
cerii cuprinde 12 etape. 
Iată itinerarul : Bucu
rești — Ploiești — Ga
lați — Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — Brașov
— Tg. Mureș — Cluj — 
Oradea — Arad — Deva
— Călimănești — Rm. 
Vîlcea — București. Vor 
fi parcurși 1 620 km. Ci
cliștii vor avea de efec
tuat o etapă contratimp 
individual și vor bene
ficia de o zi de odihnă 
la Tg. Mureș. Vor lua 
startul 65 de rutieri. 
Pînă acum și-au confir
mat participarea la co
misia de organizare re
prezentativele Bulgariei, 
Cehoslovaciei, Danemar
cei, R.D. Germane, O- 
landei și Suediei. Se 
așteaptă confirmarea e- 
chipei Austriei Tara 
noastră va fi reprezen
tată de două echipe na
ționale și de mai mui e 
selecționate regionale.

„Cupa lacurilor
mazuriene44

O selecționată de ciclism 
fond a cluburilor sportive Voin
ța a plecat în R.P. Polonă pen
tru a lua parte la cursa de fond 
pe etape dotată cu „Cupa lacu
rilor mazuriene". în fruntea e- 
chipei se află Mircea Rîndașu, 
unul dintre alergătorii care s-au 
impus în întrecerile de fond din 
acest an.

Intîlnire București-Razgrad la ciclism
Echipa de juniori a orașului Bucu

rești a plecat ieri în R. P. Bulgaria. 
Din selecționata pistarzilor ro
mâni fac parte frații Negoescu, St. 
Leibner, P. Dolofan, 1. Florea, FI. 
Purcăruș și Petre Tudorică. Echipa 
este însoțită de I. Gociman — condu
cător, C. Voicu — antrenor și Traian 
Constantin — arbitru. întîlnirile vor 
avea loc la 2—3 și 5—6 august pe ve
lodromul din Razgrad. în fotografie, 
aspect de la plecarea lotului.

ȘTIRI EXTERNE
Echipa de fotbal a R.P.D. Coreene a evoluat la Wroclaw

In cadrul tur
neului pe care îl 
întreprinde în Po
lonia, selecționa
ta de fotbal a

R.P.D. Coreene a 
jucat Ia Wroclaw 
cu echipa polone
ză din prima ca
tegorie Slensk.

Fotbaliștii polo
nezi an obținut 
victoria cu scorul 
de 2—1 (0—0).

S-a încheiat turneul de baschet de la Porto San Giorgio
Turneul internațional de baschet feminin de la Porto 

San Giorgio a fost cîștigat de selecționata Italiei, care a 
totalizat același număr de puncte (4) cu echipa Iugosla
viei, pe care însă a învins-o cu 53—48 (21—2t).

Echipa României a ocupat locul trei cu două puncte, 
în acest turneu, baschetbalistele românce au obținut o 
victorie cu scorul de 53—49 (25—23) tn fața Cehoslo
vaciei și au pierdut două partide, cu Italia și Iugoslavia.

Slmbâtâ, „cuptor de bot la Houston

Sîmbătă, pe ringul astro- 
dromului din Houston vor 
avea loc două meciuri de 
box contînd pentru „sfertu
rile" de finală ale campio
natului mondial la toate 
categoriile. Pentru .succe
siunea' lui Cassius Clay, 
deposedat de centură de 
W.B.A., vor lupta în ace

eași gală Ernie Terrell cu 
Thand Spencer și Jimmy 
Ellis cu Leotis. Martin. în 
sezonul de toamnă vor a- 
vea loc alte două meciuri i 
Mildenberger — Bonavena 
și Patterson — Quarry.

(Agerpres)



S-a încheiat perioada 
de transferări...

Luni a fost ultima zi în care la 
F.R. Fotbal s-au primit cereri de 
transferare. Care este- recolta? 
In orice caz — și aceasta spre 
binele fotbalului — numărul ce
lor care au cerut transferul — 
circa 700 — este mult mai mi» 
decit cel înregistrat în anii we- 
cuți. Este vorba de fotbaliști pen
tru formațiile din categoriile A,
B, C, ca și de cei care trec la 
echipe din regiuni diferite.

Există însă o serie de sportivi 
care, anunțați că vor juca intr-un 
club sau altul, nu și-au depus 
încă cererile de transferare. Și 
aceasta din diferite motive, prin
tre care cel mai important este 
acela al lipsei dezlegării de la 
echipele la care au jucat. Este ca
zul (printre alții) lui Sasu. El a 
jucat în cîteva meciuri amicale 
la Farul, dar nu a primit dezle
garea de la Minerul Baia Mare. 
De altfel, el nici nu a fost înre
gistrat la F.R.F. cu cerere de 
transferare. Cazuri asemănătoare 
mai există. Să-l amintim pe cel 
■al lui Circiumărescu (de la Uni
versitatea Craiova la Dinamo Pi
tești) etc. O altă categorie o for
mează fotbaliști ca Pop (de la
C. S.M.S. la U.T.A.), sau Marți- 
novici (de la Jiul Petroșeni la 
Universitatea Craiova). Amîndoi 
și-au terminat studiile respective 
și au fost repartizați la Arad și 
la Craiova. Cu toate acestea, sec
țiile de fotbal respective nu vor 
■să le dea dezlegarea! Este, soco- 
itiin, un nonsens.

ȘTIRI•REZULTATEo
l« ARAD: U.T.A. 

— Politehnica Timi
șoara 1—1 (0—1).
Au marcat: Surdan 
(min. 34) pentru Po
litehnica, Me tras 
(min. 70 din 11 m) 
pentru U.T.A.

,• CÎMPINA: Po
iana Cîmpina — Di
namo Bacău 1—1 
(1—1). Au înscris : 
Rugiubei (min. 8) 
pentru Dinamo, lor- 
dache (min. 40) pen
tru Poiana.

* TCi. JIU: Uni
versitatea Craiova — 
Jiul Petroșeni 4—0

(2—0). Au marcat : 
Stănescu (min. 5 și 
16), Oblemenco (min. 
46 din 11 m) și Niță 
(min. 80).
• ORADEA: ve

teranii I.C.O. — ve
teranii C.F.R. 2—3 
(1—4). Golurile au 
fost înscrise de Peto 
(2) și Zare pentru 
C.F.R., Bodo și Vlad 
pentru I.C1O.

,• C.SJvf.S. a re
venit la Iași, după o 
scurtă vacanță pe
trecută la Borsec. La 
antrenamente ia par
te și Vornicu, care a

Nici cu Lucescu, acest jucător 
pentru care, la frecare final de 
sezon duhurile bucureștene Po
litehnica și Dinamo se află în li
tigiu, situația nu este limpede. 
Dinamo afirmă că Lucescu a fost 
împrumutat pe o anumită perioa
dă clubului Știința București» cei 
de la Politehnica afirmă că Ști
ința s-a desființat și că deci în
țelegerea care a existat nu mai 
este valabilă.

Un alt litigiu, în care sînt an
gajate trei cluburi, este cel în le
gătură cu jucătorul Viorel Sul- 
ceanu, actualmente legitimat (din 
iunie a.c.) la C.S.M.S., fost jucă
tor la C.F.R. Pașcani și pe care-l 
solicită și Dinamo București. El a 
prezentat (cerînd transferul la 
Dinamo București) dezlegarea de 
la C.F.R. Pașcani, dar... a uitat 
de C.S.M.S., pentru ca într-o ul
timă declarație, aflată la dosar, 
să afirme că vrea să rămînă la 
C.F.R. Pașcani. Cum s-ar spune, 
nici în car, nici în căruță, nici în 
teleguță! Poate ar fi bine ca 
F.R.F. să intervină energic în a- 
cest caz.

Aceasta era situația ieri la 
prînz. Ar mai fi de adăugat doar 
faptul că Dumitriu III, cave a ju
cat la Rapid în „Cupa Bttcureș- 
tiului“, nu este înregistrat în do
sarul de transferări a! F.R.F. pen
tru clubul feroviar.

revenit asupra hotă- 
rîrii de a se retrage 
din activitatea com- 
petitională. In conti
nuarea pregătirilor, 
C.S.M.S. va susține 
meciuri amicale în 
compania echipelor 
Victoria Roman și 
Siderurgistul Galați.

I* în programul 
categoriei B, seria a 
II-a, publicat în zia
rul nostru nr. 5344, 
la etapa a Xl-a, se 
va citi Politehnica 
Timișoara — C.F.R. 
Cluj.

Și acum, finalele 
juniorilor mari

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

La sfîrșitul săptărnw+i, stadionul 
orășenesc, din Cluj va găzdui înlie- 
reriic finale ale campionatelor rcpa- 
Micanc de atletism ale juniorilor 
mari. Competiția este așteptată cu 
mult interes. deoarece la startul ei 
vor li prezenti cei mai valoroși a-tlcți 
din noua generație. Dintre aceștia 
amintim pe Vtr.ginia Bone:, Alexan
drina Sloenescu și Cornelia Popescu 
(înălțime), Maria Pupa, Alina Po
pescu (lungime), Sanda Angelescu 
(80 mg). Aura Petrescu, Mariana 
Goth, Doina Bidescu, Elisnbelu Ba
ciu (alergători), Argentina Menis 
(disc), Ion IKma (semifond), Ste- 
linn Giubelnu. Teodor Peca (suliță). 
Cristian han (prăjină), Șerbun loan 
(înălțime) etc.

Sîntetn convinși că apropiatele în
treceri de la Cluj vor prilejui dispu
te echilibrate, de o bună valoare 
tehnică și se vor încheia cu re
zultate bune. In acest sens, laolaltă 
eu ceilalți iubitori ai atletismului, 
așteptam «hiaT dolmrirea cltuna re
corduri republicane de juniori.

Campionatele juniorilor reprezintă 
in același timp un bun prilej de 
selecție pentru alcătuirea echipelor 
reprezentative ale României care, 
nu peste multă vreme, vor lua parte 
la tradiționalul triunghiular alături 

<1e formațiile R. D. 
Germane și Poloniei.

* lot la Cluj se 
vor desfășura -— zilele 
viitoare — primele două 
probe din cadrul cam
pionatelor republicane 
ale seniorilor. Este vor
ba de cursele de mara
ton și 50 km marș. 
Cei mai bine clasați 
vor fi selecționați pen
tru echipa țării care va 
participa la Jocurile 
Balcanice de la Istan
bul.

O Be o bună bucată 
de timp. Gheorghe Cos- 
tache, recordmanul ță
rii la aruncarea cioca
nului, n-a mai fost vă
zut la startid diferite
lor competiții atletice. 
Dureri sîcm’oare la co
loana vertebrală l-au 
împiedicat să mai con
cureze. Deunăzi l-am în- 
tîlnit pe Cosfaclte, bron
zat, ca după „mare“.

„Intr-ndevăr am fost 
citern zile în concediu 
pe litoral, ne-a spas el. 
De fapt am fost mai 
mult pentru tratament. 
Medicii spun că am un 
început de „hernie de 
discu. Am fost oprit 
să mă mai antrenez cu 
halterele, dar nu si cu
ciocanul. Așa că mi-am 
continual pregătirea cu 
toată svriositatea. Sini 
optimist și sper să re
intru cît 
„Marea* 
bine si 
de lucru .

mai curîud. 
mi-ti făcui
acum am o 

l reau să-mi 
următoare

poftăwtrre
fac reintrarea in zilele 
și doresc să obțin un raztrttat cit mai 
bun. In primul rrnd. țin neapărat să 
eiștig. trilul de campion republican .

In coca ce ne privește, ii dorim 
sănătate și succes '

CJAIVIDBAL :

Jocuri internaționale
In aceste zile ati Inc, atât în Capi

tala cît și în provincie, numeroase 
jocuri internaționale de handbal. As
tăzi, de pilda, pe terenr’ Dinamo se 
dispută partida dintre crhipele mas
culine V. F. Bad Neustadt (F.R.G.) 
și Șc. sportivă nr. 1 București. Tot 
astăzi își începe turneul echipa mas
culină Phonix Essen (R.F.C1.) care în
tâlnește la Timișoara pe Politehnica, 
iar ia Constanța continuă turneul 
internațional ta care participă forma
ția suedeză Kariskrona.

In sezon estival...
• Lotul polonez pentru turneul de Io Hunedoara • Juniorii 
români și-ou reluat pregătirile • Școala sportivă Mediaș 
(b) și Școala sportivă nr. 1 București (f), campioane republi

cane la juniori mici

La Sofia, a început 
„Turneul speranțelor 

olimpice"
Prima etapă —

Homânia-Cehoslovacia (f) 1-3

SOFIA, 1 (prin telefon, de Ix 
corespondentul nostru). — La 
Sofia, pe stadionul Drujba au 
început întrecerile din cadrul 
„Turneului speranțelor olimpice- 
la care iau parte echipele repre
zentative feminine de volei (ti
neret) din 8 țări, și anume: Ro
mânia, U.R.S.S., Cehoslovacia. 
Polonia, Ungaria, Iugoslavia, 
R.D. Germană și Bulgaria.

Echipele participante au fost 
împărțite în două serii. Seria în- 
tii cuprinde formațiile Ungariei, 
R.D. Germane, Iugoslaviei și 
Bulgariei, iar cea de a doua re
prezentativele Cehoslovaciei, 
U.RJS4S., Poloniei și României. 
După trei zile de jocuri, echipele 
clasate pe locurile 1-2 in serii vor 
lua parte la turneul decisiv pen
tru locurile 1—4 în clasamentul 
final, iar cele de pe 3—4 vor 
lupta în turneul pentru locurile 
5—8.

în prima etapă a competiției, 
luni, s-au înregistrat următoarele 
rezultate: în seria întîi, R.D. Ger
mană — Iugoslavia 3—0 (4, 5, 12), 
Bulgaria — Ungaria 3—0 (10, 3, 9), 
iar în seria a doua : U.R.S.S. — 
Polonia 3—0 (9, 7, 12) și Ceho
slovacia — România 3—1 (11, 4, 
—9, 6). Voleibalistele cehoslovace 
le-au întrecut pe tinerele românce 
datorită în mare măsură taliei lor 
superioare, forței deosebite a ata
cului, dar și mulțumită apărării 
mai bine organizate.

Programul meciurilor din eta
pele a doua și a treia ale turne
elor din serii este următorul: R.D. 
Germană — Ungaria, Bulgaria — 
Iugoslavia, Cehoslovacia — 
U.R.S.S., România — Polonia: 
R.D. Germană — Bulgaria, Un
garia — Iugoslavia, România ■— 
U.R.S.S., Cehoslovacia — Polonia.

TOMA HRISTOV

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI CATEGORIEI C,
ETAPA 1 — 20 AUGVST

1967-1968, SERIA SUD
Flacăra r. Buc. — Electrica C-ța 
Ș.N. Oltenița —• Progresul Brăila 
Rapid Mizil — Oltul Sf. Gheorghe 
Viitorul Fieni — Rapid C.F. Buc. 
Stuful Tulcea — I.M.U. Medgidia 
Chimia Tr. Măg. — Dunărea Giurgiu 
T.U.G. București — Met. Tlrgoviște

ETAPA A H-A — 27 AUGUST

T.U.G. Buc. — Rapid C.F. Buc. 
Electrica C-ța — I.M.U. Medgidia 
Viitorul Fieni — Flacăra r. Buc. 
Ș1N. Oltenița — Chimia Tr. Măgurele 
Progresul Brăila — Met. Tîrgoviște 
Stuful Tulcea — Rapid Mizil

A VIII-A — 15 OCTOMBRIE

I.M.U. Medgidia — Met. Tirgoviște 
Oltul Sf. Gheorghe — Chim. Tr. Măg.
Electrica C-ța — Rapid C.F. Buc.
ETAPA A XI-A — 12 NOIEMBRIE

ETAPA

Rapid C.F. Buc. — Ș.N. oltenița
Oltul Sf. Gheorghe — Flacăra r. Buc. 
Dunărea Giurgiu — T.U.G. București 
■Electrica Constanța — Rapid Mizil 
Met. Tirgoviște — Chimia Tr. Măg. 
Progresul Brăila — Stuful Tulcea 
I.M.U. Medgidia — Viitorul Fieni

Viitorul
Metalul
Flacăra
Oitul Sf. Gheorghe — Electrica C-ța 
I.M.U. Medgidia — T.U.G. București 
Rapid Mizil — Chimia Tr. Măgurele 
Rapid C.F. Buc. ~ ' — —

BTAPA A III-A — 3 SEPTEMBRIE

Stuful Tulcea — Metalul Tirgoviște 
Progresul Brăila — Rapid C.F. Buc. 
Rapid Mizil — Viitorul Fieni 
Chimia Tr. Măg. — T.U.G. Buc. 
Flacăra r. Buc. — I.M.U Medgidia 
Dunărea Giurgiu — Electrica C-ța 
Ș.N. Oltenița — Oltul Sf. Gheorghe
ETAPA a IV-A — 1» SEPTEMBRIE

T.U.G. București — Rapid Mizil 
Oitul Sf. Gheorghe — stuful Tuicaa. 
Hapid C.F. Buc. — Flacăra r. Buc. 
Electrica C-ța — Progresul Brăila 
Viitorul Fieni — ș.n. Oltenița 
I.M.U. Medgidia — Chimia Tr Măg. 
Met. Tirgoviște — Dunărea Giurgiu
ETAPA a V-a — n SEPTEMBRIE

Progr. Brăila — Oltul Sf. Gheorghe 
Viitorul Fieni — Metalul Tirgoviște 
Electrica Constanța — stuful Tulcea 
Rapid C.F. Buc. — Chimia Tr. Măg. 
EMU. Medgidia — Dunărea Giurgiu 
Rapid Mizil — Flacăra r. București 
S.N. Oltenița — T.U.G. București
etapa a VI-A — 24 SEPTEMBRIE

Chimia Tr. Măg.—Electrica C-ța 
Dunărea Giurgiu — Ș.N. Oltenița
Metalul Tirgoviște — Rapid Mizil
Oltul st. Gheorghe — I.M.U, Med.

Țulcea - Rapid C.F. Buc. 
-;UP- Buc- — Viitorul Fieni jiacara r. Buc. — Progresul Brăila
STAPA a VII-A — 1 OCTOMBRIE

>un£rea Giurgiu Oltul Sf. Ghe.

Fieni — Progresul Brăila 
Tirgoviște — Ș.N. Oltenița 
r. Buc. — Stuful Tulcea

Tirgoviște — Electrica C-ța 
Tr. Măg.—Stuful Tulcea 

Dunărea Giurgiu

ETAPA A IX-A

Dunărea Giurgia
22 OCTOMBRIE

Ș.N. Oltenița
T.U.G. Buc. ■
Electrica C-ța ______ ____
Chimia Tr. Măg. — Flacăra r. Buc. 
Dunărea Giurgiu — Statal Tulcea 
Metalul Tirgoviște — Rapid C.F. Buc. 
progresul Brăila —

I.M.U. Medgidia 
Oltul Sf. Gheorghe 

■ Viitorul FietU

ETAPA A X-A

Dunărea Giurgiu — 
Rapid Mizil — Ș.N. 
Flacăra r. Buc.
Stuful Tulcea

Rapid MLZil

5 NOIEMBRIE

Progresul Brăila
Oltenița

T.U.G. Buc.
Viitorul Fieni

Metalul
Chimia
Rapid Mizil
Flacăra r. București — Ș.N. Oltenița 
Viitorul Fieni — bitul Sf. Gheorghe 
Rapid C.F. Buc. — I.M.U. Medgidia 
Progresul Brăila — T.U.G. București
ETAPA A Xn-A — 19 NOIEMBRIE

I.M.U. Medgidia — Progresul Brăila 
T.U.G. București 
Met. Tîrgoviște —
Rapid G.P. Buc. 
Ș.N, Oltenița — 
Dunărea Giurgiu 
Chimia Tr. Măgurele

—■ Electrica C-ța 
Oltul Sf. Gheorghe

— Rapid Mizil 
Stuful Tulcea
— Flacăra r. Buc. 

Viitorul Fieni
ETAPA A

Flacăra
Viitorul
Stuful Tulcea _____ _________a
Progresul Brăila —^Chimia _Tr. Mag.
Rapid Mizil

Bue, — Metalul TtrgoViște
Fieni — Dunărea Giurgiu 

T.U.G. București
Oilui Sf. Ghe. — Rapid C.F. BucT 

—“l — I.M.U. Medgidia
Electrica C-ța — Ș.N. Oltenița

r.

• Federația poloneză de bas
chet a fost prima care a anunțat 
ntimele juniorilor participant la 
turneul internațional, ce va avea 
loc —- vineri, sîmbăta și duminică 
— pe terenul amenajat în incinta 
stadionului Gorvinul din Hunedoa
ra. Iată numele tinerilor baschct- 
baliști considerați speranțele 
chetului polonez: Zbigniew 
drze jewsfci, Jerzy Blaszczyk, 
nusz Calka, Janusz Ceglinski, 
szard Czapinski, Eugeniusz
rejko, Wojciech Galas, Zbigniew 
Gbtirczyk. Tomasz Glowacki, Mi
roslaw Kalinowski. Szymon Kor- 
nobis, Wojciech Krzykala, Krzysz
tof Krzanowski, Bogdan Lecyk, 
Zbigniew Miracki, Marek Niemiec, 
Pio-tr Paul, Tomasz Storozinski. 
Boguslaw Szynalski. Wieslaw Wy- 
pych. Lotul oaspeților Va fi înso
țit de antrenorul Ryszard Li- 
szkowsfk) și arbitrul international 
Zbigniew Chmiel.

bas- 
An- 
> 
Ri-

Du-

• înapoiați din turneul sfec

la O T O • PRONOSPORT • PRONOEXPRES
• UN AUTOTURISM „SKODA 

1000 M.B.“ LA CONCURSUL PRO
NOSPORT DE DUMINICA IN AFA
RA PREMIILOR OBIȘNUITE IN 
BANI.

Ultimul concnrs Pronosport al lu
nii iulie, cel de duminică 30 iulie, 
a beneficiat —- în cadrul premiului 
excepțional de 75.000 lei — de un 
arffoturism „Renault 16“. Ciștigătorul 
acestui autoturism îl vom cunoaște 
vineri scara cu prilejul omologării.

In continuare, concursurile Pro
nosport din luna august acordă Cîte 
nn autoturism „Skoda 1000 M.B.* 
și 26.500 lei, în numerar, sumă care 
completează 75.000 Ici valoarea in
tegrală a premiului excepțional.

• Numai 4 zdc mai aveți la dis
poziție pentru a vă procura bilctcfc 
pentru convur-irf excepțional Prono- 
expres de duminică 6 august.

Acest concurs oferă partii ipanților 
autoturisme în nnrftăr NELIMITAT. 
Vor fi atribuite: „Renault 16“, „Skoda 
1000 M. B.“, „Fiat 850“, „Trabant 
601“, pentru categoriile I — a lV-a.

In plus, prin tragere la sorți, vor 
fi oferite 10 autoturisme variantelor 
cu munai 4 și 5 miniere cîștigătoarc 
(categoriile a V-a și a Vl-aj: 2 „Re
nault 16“. 2 „Fiat 1300“, 2 „Skoda 
1000 M.B.“. 2 „Fiat 850“ și 2 „Tra
bant 601“. Toate autoturismele vor 
primi și huse de protecție.

Se mai atribuie premii de valoare

variabilă pentru va'rtaiHtMe cîștigătoace 
ca 5 din 9 și jyrernii în bani dt va
loare fixă pentru variantele cîștigă- 
toare cu 4 din 9.

Pentru distribuirea numeroaselor și 
importantelor preftiii se efectuează 10 
extrageri separate de cîte 9 numere 
din 49, în total vor fi extrase 90 
de numere.

Cu 30 de lei puteți participa la 
toate cele 10 extrageri.

Sîmbătă 5 august, este ULTIMA. 
ZI DE VÎNZARE A BILETELOR.
• Tragerea concursului Prono- 

expres de astăzi va avea loc în orașul 
Sibiu cu începere de la ora 18.

Rubrică redactată de Administrației 
de stat Loto Pronosport»

J

tuat în Ungaria, juniorii români 
și-au reluat pregătirile la Hune
doara, pe terenul Care Va găzdui 
întrecerea, sub conducerea antre
norilor Constantin Dîrjan ș4 
Valentin Dăscălescu.

• Primul campionat republican 
al juniorilor mici, desfășurat timp 
de trei zile pe terenul Școlii spor
tive din Mediaș, s-a încheiat cu 
victoria echipelor Școlii sportive 
Mediaș la băieți (prof. O. Șerban) 
și Scolii sportive nr. 1 București 
la fete (prof. Gh. Benone). Am
bele formații au reușit să încheie 
întrecerea neînvinse în cele trei 
partide susținute. Iată, de altfel, 
rezultatele și clasamentele finale: 
■băieți: Șc. sp. Cluj — Farul Con
stanța 34—64, Șc. sp. Mediaș — 
Șc. sp. Pitești 76—61, Farul Con
stanța — Șc. Sp. Pitești 44—52, 
Șc. sp. Cluj — Șc. sp. Mediaș 41 — 
63, Șc. sp. Mediaș — Farul Con
stanța 59—54. Șc. sp. Pitești — 
Șc. sp. Cluj 59—49. Clasament: 1. 
ȘCOALA SPORTIVA MEDIAȘ 6 
p — CAMPIOANĂ REPUBLICA
NA, 2. Școala sportivă Pitești, 3. 
Farul Constanța, 4. Școala sportivă 
Cluj. Fete (au participat numai 
echipe ale școlilor sportive): Bra
șov — București 33—35, CrăroVa 
— Satu Mare 56—48, Brașdv — 
SatU Mare 52—51, București —• 
Craiova 45—38, Craiova — Brașov 
36—41, Satu Mare — București 
31—51. Clasament: I. ȘCOALA 
SPORTIVĂ NR. 1 BUCUREȘTI 6 
p — CAMPIOANĂ REPUBLICA
NĂ, 2. Școala sportivă Brașdv, 8. 
Școală sportivă Craiova, 4. Școala 
sportivă Satu Mare.



lin cuvîntul participanților la Conferința pc țară
General locotenent ION COMAN

adjunct al ministrului forțelor armate

încercăm un sentiment de 
lîndrie pentru faptul că 

anii socialismului, dat iv
ită condițiilor create de 
wtid și guvern, țara neas- 
•ă și-a dobîndit un loc 
witaș în multe ramuri de 
«rt, numele reprezentan- 
lor sportului românesc o- 
orînd listele campionilor 
impiei, mondiali, europeni 
iu balcanice
Desigur, pentru ca spor

ii nostru să cunoască o 
mtinuă dezvoltare, el tre
mie să constituie o preo- 
«pare de adîncime și cu 
irg orizont a tuturor toc
irilor care răspund de e- 
ucarea multilaterală a ti- 
leretuhii. Dorim cu toții 
a pe terenurile do sport 
merii noștri să dea dovadă 
e o mare rezistență fizică 
ii combativitate, de age- 
ime, indemînare și iscu- 
ință. Dorim ca fiecare din- 
-e ei să fie pătruns in 
oată ființa sa de dragostea 
ierbinte față de patrie, de 
lotărîrea de a-i închina tot 
« are mai bun. Acesta este 
ierceptul pe care îl punem 
a baza dezvoltării pregăti
ți fizice a sportului in ar- 
n-ată. Armata contribuie la 
deprinderea tineretului cu 
•ractiearea sistematică a 
Mtercițiilor fizice, ca și la 
ofilirea fizică a ostașilor, 
istfel ca ci să fie pregătiți 
lin toate punctele de ve- 
lere să-și îndeplinească cu 
cinste înalta misiune ce le-a 
fost încredințată, de a sta 
’<s strajă patriei, cuceririlor 
revoluționare ale poporului.

în același timp, armata 
aduce contribuția Și la 

dezvoltarea sportului de 
performanță. Clubul Steaua, 
cu cele 22 de secții, ca și 
asociațiile sportive din ar
mată — o bună parte din
tre ele cu sarcini de perfor
manță — se înscriu azi in 
peisajul sportiv al țării.

După ce a arătat că în 
cinstea celei de-a 20-a ani
versări a clubului Steaua 
^ortivii și antrenorii și-au 

sporit eforturile, cucerind 
noi succese de prestigiu în 
competițiile oficiale interne 
și internaționale, pe care 
le-au închinat cu dragoste 
și recunoștință patriei, vor
bitorul s-a referit la preo
cuparea de a depista și se
lecționa din rîndurile mili
tarilor cit mai multe ele
mente talentate care, pre
gătite cu competență și 
seriozitate, întăresc rindurile 
sportivilor de performanță.

în lumina sarcinilor puse 
în fața mișcării sportive — 
a arătat in continuare vor
bitorul — acordăm o mare 
atenție muncii cu copiii și 
juniorii, componenții de 
irdine ai loturilor clubului 
Steaua și ale țării. Pe a- 
ceastă linie, pași însemnați 
s-au făcut în secția de 
fotbal, la schi, lupte

Prof. NICOLAE GHEORGHIU
de la Universitatea „Alexandru loan Cuza" din lași

Am luat cuvîntul pentru 
ca atoi, în cadrul Confe
rinței, să arăt cîteva as
pecte aie activității ce se 
desfășoară la Clubul spor
tiv al Universității din 
Iași, al cărui președinte 
sînt.

Deși Universitatea din 
Iași este cea mai veche 
din țară și este binecu
noscută, atît pe plan in
tern cit și extern, pentru 
frumoasele sale tradiții 
culturale, totuși pe tărîm 
sportiv ea nu are încă 
feimă.

Este neîndoielnic că u® 
institut de învățămînt su

și alte sporturi, pentru care 
s-au asigurat condițiile ma
teriale necesare și antrenori 
dintre cei mai calificați.

Faptul că clubul Steaua 
și asociațiile sportive mili
tare »u obținut numeroase 
victorii de seamă nu ne 
poate face să trecem cu 
vederea lipsurile care mai 
există. Trebuie ca toți an
trenorii și sportivii noștri să 
lupte cu mai multă fermi
tate împotriva mediocrită
ții unde aceasta se mai 
manifestă, să nu se mulțu
mească cu victorii sau re
zultate care nu reprezintă 
mare lucru pe lingă perfor
manțele realizate pe plan 
internațional.

Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, 
și noi toți, avem datoria să 
imprimăm activității spor
tive un caracter științific 
mai pronunțat, la nivelul 
cerințelor actuale.

în continuare, vorbitorul 
a spus: Numeroși instruc
tori sportivi pregătiți în di
ferite ramuri sportive pe 
timpul stagiului militar, de 
către profesori de educație 
fizică și antrenori dintre 
cei mai buni, ar trebui mai 
trine folosiți de asociațiile 
sportive, mai ales de cele 
de la sate, care au nevoie 
de asemenea cadre obștești. 
La fel. cred că ar fi 
bine să se instituie un 
premiu național pentru sport, 
care să încununeze cariere 
glorioase, ca și trofee care 
să răsplătească pe cel mai 
bun sportiv al anului într-o 
ramură dc sport sau alta.

Cred că și presa noastră 
sportivă ar putea să trans
mită mai mult sportivilor 
acea flacără a pasiunii, a 
strădaniei neprecupețite, fără 
de care nu sînt posibile ma
rile performanțe. Iar noi, 
spectatorii, oamenii din tri
bune, pretinzînd mereu mai 
mult de la sportivii noștri, 
să le dăruim mai mult din 
căldura și dragostea noas
tră cînd obțin victorii și 
să-i facem să simtă înțe
legerea și îndemnul nostru 
cînd se află în dificultate.

Despre chemarea stadio
nului — pe care au cîntat-o 
marii poeți, din cele mai 
vechi timpuri — ar. trebui 
să se facă filme și să se 
scrie cărți. Pe marii noștri 
campioni, intruchipînd atîtea 
din frumoasele trăsături ale 
poporului, să-i facem mai 
bine și mai cu simțire cu- 
noscuți maselor de tineri, 
pentru ca faptele lor să le 
înflăcăreze. După cum știți, 
biografiile sportivilor de 
seamă constituie o temă 
căutată, de mare succes pu
blicistic.

De tineretul nostru — a 
spus in încheiere vorbito
rul — depinde în mare mă
sură ridicarea activității 
sportive. Să-i deschidem mai 
larg porțile stadioanelor și 
sălilor de sport, să-1 avîn- 
tăm în a-și dărui din plin 
talentul și puterea de mun
că și vom avea mari satis
facții, întruchipate în ridi
carea sportului românesc 
spre culmile cele mai înalte.

perior trebuie să aibă și 
preocupări de educare spor
tivă. Fiind o necesitate în 
cadrul unei pregătiri com
plexe, sportului trebuie sâ 
i se dea atenția cuvenită.

în prezent, clubul nostru 
are patru echipe care acti
vează în campionate repu
blicane dar, fiind la în
ceput, ele nu au obținut 
încă rezultate de răsunet. 
Sperăm să realizăm acest 
deziderat în viitorii ani. 
Ne preocupă, în mod deo
sebit, organizarea diferite
lor competiții la care să 
participe un număr mare 
de studenți. Peste o săp- 

tămînă, de pildă, va avea 
loc în orașul nastru o în
trecere de amploare la 
handbal, dotată cu „Cupa 
Universității Iași".

Dacă în privința echipa
mentului și a materialelor 
sportive nu ducem lipsă 
— am primit un buget sub
stanțial din partea Minis
terului Invâțămîntului — 
nu putem spune același 
lucru despre amenajările 
sportive. Echipele noastre, 
ca și celelalte din orașul 
Iași, au nevoie. în primul 
rînd, de o sală de sport.

EUGEN
adjunct al ministrului sănătății și prevederilor sociale președintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor

Mă voi ocupa de cîteva as
pecte ale activității medico- 
sportive și, aș putea zice, ale 
interdependenței dintre activi
tatea medicală și activitatea 
sportivă.

Partidul și guvernul nostru 
acordă o deosebiți atenție pro
cesului de educație fizică și 
sport din țara noastră. Minis
terul Sănătății și Prevederilor 
Sociale, conștient de rolul edu
cației fizice și sportului în 
ocrotirea sănătății și dezvolta
rea armonioasă a generației 
tinere, în prelungirea vieții, 
contribuie alături de organiza
ția dv. la îndeplinirea obiecti
velor din acest domeniu de 
activitate.

Un important mijloc de dez
voltare armonioasă a tineretului 
îl constituie educația fizică 
și sportul școlar. In desfășu
rarea acestui proces se consta
tă, însă, o deficiență, cauzată 
de numărul mare vie scutiri. 
Ministerul Sănătății și Preve
derilor Sociale a efectuat un 
test pe 5 600 de elevi și 
1 400 studenți din orașele 
București, Cluj, Iași și Brașov, 
care prezentau scutiri de la 
orele dc educație fizică. Con
cluziile acestei acțiuni vor 
constitui baza de lucru în al
cătuirea unui studiu privind 
îmbunătățirea procesului de 
educație fizică și sport. Este 
necesar ca programele să fie 
diferențiate pe grupuri de vîrs- 
te, în raport cu dezvoltarea 
fizică și particularitățile mor- 
1 o-funcționa le, contribuind in 
acest fel la eficiența parti
cipării elevilor la procesul de 
educație fizică și sport. Ele
vii cu deficiențe fizice mici 
vor trebui să execute un pro
gram diferențiat, chiar în ca
drul orelor de educație fizică; 
cei cu deficiențe mijlocii vor 
efectua gimnastică corcctivă în 
cadrul unor programe speciale 
de educație fizică, iar cei cu 
deficiențe și mai grave vor 
face gimnastică medicală spe
cială în unitățile medicale spe
ciale.

Scoțînd apoi în evidență o 
serie de realizări din activita
tea medico-sportivă, vorbitorul 
s-a oprit și asupra unor greu
tăți și lipsuri ca:

— -insuficienta contribuție a 
medicilor la dirijarea științifi
că a antrenamentului sportiv și

MARIN GRUIANU
maestru al spoitului ta oină

Pentru atragere» urtni număr 
iot mai mare de tineri și vireî- 
nici pe terenul de sport, con
siliul asociației din comuna 
Curcani, raionul Oltenița, sub 
conducerea comitetului de par
tid și în colaborare cu organi
zația D.T.C., sfatul popular 
și conducerea C.A.P., s-a pre
ocupat de asigurarea bazei ma
teriale necesare bunei desfășu
rări a diferitelor concursuri. 
S-a amenajat, prin munca pa
triotica, o frumoasa haz» spor
tiva în mijlocul comunei, care 
cuprinde sectoare de atletism, 
doua terenuri de volei, două 
de handbal, portic de gimnas
tică, și, bineînțeles, nelipsitul 
teren dc fotbal. I)e asemenea, 
la căminul cultural există o 
sală pentru șah și tenis de 
ntasă. înzestrată cu materiale
le necesare

Un loc fruntaș în cadrul ac
tivității sportive din comuna 
Curcani îl ocupă jocul nostru 
național — oină. Echipa de 
oină participă cu regularitate 
la principalele competiții. Ea a 

oea existentă nemaicores- 
punzînd necesităților.

Aș vrea sâ mai arăt că 
ajutorul pe care-1 primesc 
sportivii noștri de perfor
manță din partea federați
ilor de specialitate este 
cu totul insuficient. Ar 
fi bine ca tehnicienii fe
derațiilor să vină pen
tru o perioadă mai lungă 
Ia Iași, ca să îndrume și 
să ajute formațiile noas
tre.

MAREȘ

o insuficientă legătură cu an
trenorii;

— insuficienta dotare și în
cadrare a unităților medico- 
sportive din teritoriu.

Apoi, tovarășul Eugen Wa
res $-» ocupat de măsurile teh- 
nico-®Tganizatorice luate de 
M.S.P.S. pentru îmbunătățirea 
asistenței medico-sanitare atît 
pentru sportul de masă. cit 
și pentru cel dc performanță. 
Este vorba de:

— urmărirea dotării și în
cadrării corespunzătoare a uni
tăților de profil și a cabine
telor medicale școlare;

— înființarea de noi cabi
nete medico-sportive în poli
clinici ;

— instruirea medicilor șco
lari în problemele de urmărire 
dinamică a dezvoltării fizice 
a elevilor și a diferențierii pro
cesului dc educație fizică;

— crearea de noi unități 
pentru corectarea deficiențelor 
fizice la elevi;

— îmbunătățirea instrucțiu
nilor existente cu privire la e- 
fectuarea controlului medieo- 
sportiv și orientarea activității 
medicilor pentru o mai intensă 
participare la dirijarea proce
sului dc educație fizică și 
sport;

— intensificarea muncii de 
cercetare științifică în proble
mele medicale ale educației fi
zice și sportului ;

— recrutarea și profilarea 
de noi cadre medicale în ve
derea satisfacerii nevoilor clu- 
lmrilor sportive și a necesită
ților loturilor olimpice și re
publicane.

în încheiere vorbitorul a 
spus : Noi considerăm acti
vitatea medico-sportivă de o 
importanță deosebită și vom 
căuta să îmbunătățim substan
țial colaborarea noastră cu 
Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, cu Uniu
nea Tinerelului Comunist și 
Uniunea Generală a Sindicate
lor în scopul dezvoltării con
tinue a activității de educație 
fizică și sport din țara noas
tră.

reușit in anul 1957 să cuce
rească titlul de campioană re
publicană, iar în 1963 a cîști- 
gat „Cupa campionilor regio
nali”.

In decursul anilor, orna a 
fost îndrăgită de un num St 
din ce în ce mai mare de ti
neri. Așa se face că pe lingă 
echipa de seniori se află in 
pregătire numeroși elevi, for
mația școlii din comuna noas
tră dcținînd de mai multi »ni 
titlul de campioană regională 
la copii.

Dacă oină este iubită și 
practicată de nenumărat! tineri, 
avtnd — inderrsebi la sate — 
o mare tradiție, in schimb nu 
i s-a acordat suficient spri
jin tocmai de căt're organele 
care răspund de destinele a- 
cestei ramuri sportive. Astfel, 
calendarul anual al Federației 
române de oină cuprinde nu
mai două acțiuni și anume: 
campionatul republican și 
„Cupa campionilor regionali**. 
(Ir numai cu aceste dorră com
petiții nu se poate asigura con- 

tmu-ita-le în activitatea cotupe- 
titională. De asemenea, în școli 
și licee nu se acordă atentm 
cuvenită jocului nostru națio
nal. De exemplu, în raionul 
Oltenița, din cele 9(1 de școli 
generale, oină se practică nu
mai în trei: Curcani, Luica și 
Nana. în sfîrșit, lipsesc ca
drele tehnice atît de necesare 
procesului de instruire a echi
pelor.

In încheiere, vorbitorul a fă
cut cîteva propuneri :

— Calendarul anual al 
F.R.O. să cuprindă mai multe 
competiții.

TRAIAN POP

La Consfătuirea de con
stituire a Consiliului Na
tional al Organizației pio
nierilor, tov. N i c o 1 a e 
Ceaușescu arăta că „acti
vitatea pionierească trebuie 
să fie interesantă, vie, ast
fel incit copiii să participe 
cu plăcere și bucurie la 
toate manifestările ce le 
sînt destinate și în rîndul 
cărora excursiile, jocurile, 
sporturile, cîntecele, mar
șurile trebuie să ocupe un 
loc de frunte". Deși tim
pul care a trecut de la 
constituirea consiliilor or
ganizațiilor pionierilor este 
relativ scurt — mai puțin 
de un an — acestea 
muncesc cu perseverență 
pentru a transpune în via
tă prețioasele indicații, an- 
trenind sute de mii de pio
nieri și școlari ia acțiuni 
sportive cit mai variate și 
interesante. Excursiile și 
drumețiile, concursurile de 
orientare turistică, practi
carea unor sporturi și 
jocuri mult îndrăgite de 
copii ocupă un loc tot mai 
important în activitatea pi
onierească și contribuie la 
organizarea rațională a 
timpului liber al acestora. 
Numai în perioada vacan
tei de iarnă, de exemplu, 
s-au organizat peste 1000 
de excursii și drumeții, la 
care au participat circa 
150 000 pionieri și școlari.

Vacanta de vară, care 
se află în plină desfășura
re, oferă pionierilor și șco
larilor largi posibilități de 
manifestare. Peste 2000 de 
excursii interregionale și 
multe altele locale poartă 
pașii copiilor noștri pe cele 
mai pitorești meleaguri ale 
patriei. Îndrăgită a deve
nit și activitatea în tabe
re, care oferă copiilor mul
te posibilități de mișcare 
și petrecere a timpului în 
aer liber. Un număr în
semnat de pionieri și șco
lari activează cu bune re
zultate în formațiile mul
tor cluburi cu tradiție, din 
rîndul cărora vor crește

ELISABETA BACIU
recordmană republicană la atletism

Lucrez la întreprinderea me
canică din Roman alături de 
cîteva mii de oameni, în spe
cial tineri. Dintre aceștia abia 
un număr mic. aproape neîn
semnat, practică în mod orga
nizat sportul. Organizația 
U.T.C., consiliul asociației 
sportive, sindicatul, direcțiu
nea școlii profesionale a în
treprinderii ș.a. din păcate 
n-au făcut o problemă din a- 
ceastă chestiune, au tratat-o 
la suprafață și rezultatele sînt 
slabe. A susține din cînd în 
cînd echipele de fotbal sau dc 
volei ale unei secții în cadrul 
campionatului asociației spor
tive, aceasta nu înseamnă că 
la întreprinderea mecanică din 
Roman, Ia școala ei profesio
nală, se face sport !

Situația este asemănătoare 
și în alte întreprinderi, ca și 
în școlile din oraș. La Ro
man se vorbește mult despre 
sport, dar se face puțin sport ! 
Mulți tineri, chiar colegi de-ai 
mei, preferă să discute ore 
întregi despre sport *f»e terasa 
restaurantului din parc sau în 
colțul unei străzi, decît să 
vină zilnic pe stadion. E 
desigur mai comod pentru ei să 
procedeze așa, dar nu e citași 
de puțin bine pentru sănăta

— Oină să fie introdusfi în 
campionatul școlilor generale.

— Să se acorde mai multă 
atenție pregătirii cadrelor de 
specialitate din rîndul învăță
torilor și profesorilor de edu
cație fizică.

— Etapele superioare și fi
nalele campionatelor să fie or
ganizate in centre sătești, un
de această ramură de sport se 
bucură de popularitate și nu 
la Mangalia sau București cum 
s-a precedat pînă acccn.

— Să se acorde mai multă 
atenție lărgirii bazei materialo 
necesare secțiilor de oi-nă.

și se vor forma viitorii 
sportivi de performanță

Desigur că avem încă 
multe de făcut in direcția 
îmbunătățirii activității de 
educație fizică și sport din 
școli. Eforturile și atenția 
noastră ar trebui îndrep
tate în primul rînd spre 
școala generală, care cu
prinde în prezent întreg ti
neretul pînă la vîrsta de 
15 ani, deoarece pînă la 
această vîrstă trebuie puse 
bazele viitoarelor țwrfor- 
manțe în aproape toate ra
murile sportive. Este nece
sar ca în școli să se asi
gure predarea științifică a 
educației fizice, să se dez
volte și să se îmbunătă
țească baza materiala să 
crească numărul cadrelor 
didactice calificate Să pu
nem la dispoziția acestora 
programe școlare cit mai 
rationale, metodici alcă
tuite pe baze științifice.

în continuare, vorbito
rul a relevat faptul că ex
perimentul organizat în 
peste 200 de școli privind 
predarea de către profe
sori de specialitate, încă 
din clasa I. a educației fi
zice, a demonstrat că re
zultatele sînt iacomparaM 
mai bu ne in raport cu sis
temul tradițional de pre
dare cu învățători. S-a con
statat deseori că în cla-.a 
a V-a vin elevi cu deprin
deri greșit formate, pen
tru corectarea cărora este 
nevoie de ajutorul irncr 
cadre calificate. Generali
zarea predării educației fi
zice de către profesori de 
specialitate s-ar r*s6r trage 
pozitiv nu numai asupra 
elevilor din clasele 1—IV. 
ci și a celor din clasele 
V—VIII. Considerăm că 
pînă atunci ar fi necesar 
să se organizeze cu învă
țătorii, pe pian regional, 
cursuri de pregătire teo
retică și practică privind 
predarea educației fizice 
și a sportului la clasele 
mici.

tea și dezvoltarea lor multi
laterală.

Sînt utecistă și mă gmdeao 
ce mari posibilități ar avea 
organizațiile de tineret, nu nu
mai cele din Roman, dar și 
cele din alte localități, pentru 
folosirea sportului ca mijloc e- 
ducativ în atragerea tinerilor 
la o activitate folositoare, re
creativă, în aer liber, în lo
cul îmbulzelii de pe bule
varde sau din diferite ba
ruri. în altă ordine do 
idei, am convingerea că dacă 
fiecare profesor de educație 
fizică, fiecare antrenor din in
diferent care ramură sportivi 
•r munci cu toată priceperea, 
cu tot entuziasmul, cu tot spi
ritul de răspundere — așa cum 
procedează antrenorul meu, OL 
Censtaminescu-Nelioi — și »r 
da anual măcar cîte un sportfe 
loturilor divizionare, baza de 
masă a sportului noștri» de 
performanță ar fi incompara
bil mai mare și n-am mai fi 
martori la desfășurarea unor 
Goale de campionat republi
can doar cu cîțiva partici
pant, cu senatori dc drept —• 
de ani și ani aceiași — la 
primele locuri ale diferitelor 
clasamente.



Criteriul european de tenis Corespondențe pentru „SPORTUL POPULAR"
de masă pentru juniori
In localitatea daneză Vejle au 

început întrecerile celei de-a 10-a 
ediții a Criteriului european la 
tenis de masă pentru juniori. 
Competiția a debutat cu prelimi
nariile probei pe echipe. La mas
culin, echipa României, care tace 

* parte din qrupa A, a învins cu
5— O echipa Italiei și cu 5—2 e- 
chipa Olandei Echipa feminină a 
României a obținut, de asemenea, 
două victorii în preliminarii, în- 
trecînd cu 3—0 echipa Jersey și 
cu același scor echipa Austriei. 
Miercuri dimineața vor ii cunos
cute echipele cîștiqătoare. Joi 
încep probele individuale.

Turnee internaționale 
de tenis

A început turneul international 
de tenis de la RIccione fltalia), In 
proba de simplu masculin. Maso 
(Italia) l-a învins cu 8—6, 6—0 
pe Roverellt (Halta). Zuleta (Ve
nezuela) a cîștigat eu 6—4, 0—6,
6— 4 în fata lut Bartoni (Italia).

Orqanlzatoriî au desemnat 
..câni de serie" In proba de sim
plu masculin pe Pietranqell (Ita
lia). Taylor (Anqlla), Tiriac (Ro
mânia). Mukerjea (India), Jova
novic! (Iuqoslavla). Maioll (Italia), 
Bravo (Chile) ș! Năstase (Româ
nia) La feminin, ea favorite 6Înt 
trecute Riedl (Italia), ©ourlay 
(Australia). Alexander (Anglia), 
Niqris (Italia) șl Ml. Lenon (An- 
qlia).

★
PROBA de simplu bărbați a 

turneului international de tenis 
de la Coruna a fost cîștigată de 
cunoscutul jucător spaniol Ma
nuel Santana, care în finală--l-a 
învins cu 3—6, 6—0, 6—3 pe Bob 
Hewitt (Australia).

Proba de dublu masculin a re
venit cuplului spaniol Santana- 
Arilla, învingător cu 6—1, 3—6,
5— 5 în fata perechii Hewitt- 
Osuna.

★
Turneul internațional de tenis 

de la Baastad (Suedia) a revenit 
australianului Martin Mulligan, 
care în finală a dispus cu 4—6,
6— 3. 6—4, 6—3 de olandezul Ok- 
ker.

Lajos Portisch (Ungaria) 
învingător la Amsterdam

Turneul international masculin 
de șah de la Amsterdam a fost 
ciștiqat de marele maestru inter
national Lajos Portisch (Ungaria), 
care a totalizat 8 puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat Kotov 
(U.R.S.S.) 7 puncte, Cirici (Iugo
slavia), Langeweq (Olanda), cu 
cile 6'/, puncte, Moiseiev 
(U.R.S.S.) 6 puncte etc. Gbițescu 
(România) și Donner (Olanda) au 
ocupat locurile 6—7 la egalitate, 
cu cile 5'/, puncte. Cehoslovacul 
Pachman s-a clasat pe locul 8 cu 
5 puncte.

PE SCURT» PE SCURT
• După 6 runde. în turneul in

ternațional feminin de șah de Ia 
Sofia conduce Makai (România) 
cu 4>/, puncte și o partidă între
ruptă. Urmează In clasament Szl- 
kova (Bulgaria) și Ivanovici (Iu
goslavia) cu cite 4 puncte, Honfi 
(Ungaria) cu 3 puncte și o partidă 
întreruptă.

• In eadrul unui concurs de at
letism, desfășurat la Woodland 
Hills (S.U.A.), Dave Davis a arun- 
•at greutatea la 19,72 m. Aeeasta 
este cea de-a 6-a performanță 
mondială a tuturor timpurilor.

• Invinqătorul concursului de 
la Wimbledon din acest an. tq- 
nismanul australian John New
combe, a cîștigat proba de simplu 
bărbați din cadrul turneului in
ternațional de la Deauville. în fi
nală, Newcombe l-a întrecut cu 
11 —9. 7—5, 6>—1 pe francezul 
Pierre Darmon.

De la trimisul nostru special, VALERIU CHIOSE

FINISUL SPARTACHIADEI
Moscova

Duminică a început atletismul 
și (bineînțeles !) tirr.pul s-a stri
cat. Ploaia măruntă și rece a por
nit încă de cu noapte, iar dimi
neața norii coboriseră jos de tot, 
aproape de antenele televizoare
lor. Pista stadionului de la Lujniki 
s-a îmbibat cu apă, a devenit 
grea. Participanții la cursa de 
10 000 m nu s-au lăsat însă in
timidați de condițiile dificile de 
concurs și au impus, pe rînd, un 
ritm destul de susținut. Numele 
învingătorului a stat sub semnul 
întrebării 9 800 m, pînă cînd G. 
Hlistov a reușit să se desprindă și 
să obțină prima medalie de cam
pion al Spartachiadei. Timpul — 
28:27,8 — este unul dintre ceie 
mai bune din istoria atletismului 
sovietic. Pe săritorii în lungime, 
ploaia nu l-a deranjat de loc. Ei 
au concurat Pe o pistă de elan din 
cauciuc, impasibilă la intemperii. 
A cîștigat destul de ușor Ter Ova- 
nesian (7,93 m), care și-a serbat 
cu acest prilej jubileul de 10 ani 
de la primul său titlu de campion 
a] țării.

Un finiș rar — în cursa de 80 
m garduri. Cinci concurente au 
trecut simultan linia de sosire. 
Fotografia a dat cîștig de cauză 
gruzinei Liudmila Ievleva <10,9 
sec.). Și tot după developarea fil
mului a fost stabilit campionul 
la... 20 km marș. Doi concurenți 
(S. Soldatenko și G. Șoloiov) au 
încheiat proba ,,piept la piept". 
S-a stabilit însă că primul ar fi 
avut umărul puțin mai Înainte.

In acest timp, Palatul Sportu
lui găzduia întrecerile pe aparate 
la gimnastică. A fost o reuniune 
de neuitat, supranumită pe bună 
dreptate „recitalul Kucinskaia". Ea 
a ocupat invariabil primul loc, 
prezentînd exerciții de maximă

După închiderea „Pieței fotbaliștilor" ia Italia

Cuvîntul „botto" este un termen 
specific napolitan fără un cores
pondent exact în limba romănă. El 
înseamnă ultima și cea mai mare 
explozie de artificii intr-o seară de 
carnaval — cu care se închide ser
barea.

lată că în campania achizițiilor 
și cedărilor, chiar Napoli a produs 
această ..bombă" finală — poate ca 
omagiu față de originea termenului 
— prin achiziționarea,' în ultimul 
moment al scadenței perioadei de 
transfer, a portarului mantovan 
Zoff. Adică portarul cu cele mai 
multe perspective dintre tineri, un 
portar care a fost selecționat și fn 
naționala Italiei; un jucător care 
are in fața sa multi ani de carieră 
fi un viitor strălucit.

Închiderea perioadei nu promite 
nimic deosebit. Cu atît mai puțin

• în prezent se află în turneu 
în Bulgaria echipa vest-qermană 
de fotbal Eintracht. In prunul 
meci, fotbaliștii germani au în
vins cu scorul de 3—2 echipa 
Cerno More Varna.

• într-im med contînd pentru 
„Cupa Rappan" la fotbal, dispu
tat Ia Viena, echipa austriacă 
Viena a terminat la egalitate: 
2—2 (1—2) cu formația elvețiană 
Young Boys Berna.

, ★
In cadrul aceleiași compeîlțli, 

la Jena, FC Carl Zeiss Jena a în
vins cu scorul de 3—1 (2—0) pe 
IFK GOteborg.

9 într-un meci din cadrul cam
pionatului de fotbal al U.R.S.S., 
Lokomotiv Moscova a învins cu 
scorul de 4—0 (2—0) pe Kairat 
Alma Ata. 

dificultate, o cascadă de combi
nații în care s-au împletit grația, 
fantezia, virtuozitatea...

★
Seara de luni am petrecut-o in 

marea sală a Palatului pionierilor, 
printre corifeii șahului. Aici sînt 
prezenți — ca participant^ secun
danți sau simpli spectatori — toți 
marii jucători sovietici. O ade
vărată constelație. Petrosian, în 
evidentă eclipsă de formă, a mal 
pierdut o partidă, la Spasski.

Strălucitor, trăind o a doua ti
nerețe, joacă Botvinik. în întîlni- 
rea cu Taimanov, fostul campion 
al lumii a condus magistral un 
final de pioni. Nimeni n-a pă
truns în profunzimile combinației. 
Nici chiar Taimanov. în clipa 
cind au fost efectuate 40 de mu
tări, el a cerut arbitrului plicul, 
a înscris mutarea și i-a spus Iul 
Botvinik :

— Miine — probabil — o s-o 
dăm remiză.

Botvinik a zîmbit puțin ironic 
șl a răspuns:

— De ce să lăsăm pe miine 
ceea ce putem face astăzi ? Și, 
prin cîteva mutări de studiu, i-a 
arătat partenerului său o uimi
toare manevră de cîștig. Taimanov 
a deschis plicul și a cedat!

în grupa a doua fac ravagii la 
prima masă Tal și Keres. Amîn- 
doi sînt neînvinși. Dar echipele pe 
care le conduc cei doi mari maeștri 
— respectiv cele ale Letoniei și Es
toniei — pot spera cel mult la 
locurile 7—8 în clasament.

★
Alte rezultate ale Spartachiadei : 

natație — Alexandr Gordeev a ega
lat recordul european la 100 m flu
ture, cu timpul de 58,5 ; 400 m liber 
(b) Belitz-Geiman 4:15,3 ; 100 m liber 
(f) Antonia Rudenko 1:02,3 (record 
unional) : 200 m bras (f) Galina Pro- 
zumenclkova 2:42,2 ; atletism — suli
ță : Paama 83,80 m ; 100 m : Sapea 
10,5 ; 400 m.g. : Zagielis 50,9 (mascu
lin) ; 100 m : Popkova 11,7 ; greutate: 
Cijava 17,50 (feminin).

transferurile surpriză. O surpriză 
s-ar putea numi, poate, transferul 
brazilianului Amarildo, de la Milan 
la Florentina, în schimbul suedezu
lui Hamrin, plus citeva milioane de 
lire.

Intre deschiderea și închiderea O- 
cestei campanii s-au făcut citeva 
transferuri importante. Toată lumea 
aștepta însă „lovitura senzațională"... 
In zadar. Mutarea lui Jair la Roma 
sau a lui Barison la Napoli au fost 
două transferuri de răsunet, dar nu 
atît de senzaționale încît ziarele să 
apară cu titluri pe toate coloanele.

De asemenea, trecerea lui Piccht 
la Varese (echipă promovată anul 
acesta in prima categorie) nu a a- 
vut acea rezonanță la care ne aș
teptam. Altfel s-ar fi petrecut lu
crurile în cazul în care stoperul 
naționalei ar fi fost cedat unui 
mare club ca Juventus, Bologna, 
Napoli sau Fiorentina. Ziarele ar 
fi avut atunci ce scrie I

In legătură cu transferul lui Pic- 
chi, trebuie să deschidem o paran
teză. Inter a desființat vechea 
gardă. A plecat Jair, au plecat cei 
doi pioni „forte" al apărării, Guar- 
nerl și Picchi — axul pe care se 
învîrtea întreg „unsprezecele" lui 
Herrera. De ce ? Motivul pare în
temeiat. H.H. susține că îți pusese 
în gînd încă de acum cîteva luni 
să reîntinerească echipa. Se pare 
însă că cei doi apărători milanezi 
și Jair se revoltaseră împotriva 
disciplinei severe a magului și că 
au adus unele învinuiri lui H.H., 
ceea ce a produs dezbinări între el 
și antrenor Și, ca urmare, transfe
rarea acestora. Va reuși oare Inter, 
lipsită de trei pioni atît de valoroși, 
să mai dețină primatul național 
și european; ca acum cîțiva ani ? 
Greu de crezut. Făcînd o mică 
socoteală, Inter s-a prezentat pe 
piață cu un miliard de lire, pe care 
nu l-a cheltuit cu intenția de a 
crește în calitate, ci în cantitate. 
Societatea milaneză a achiziționat 
nouă jucători, dar nici un as, ci 
numai.,, speranțe, lată-i: Nielsen 
(Bologna), Colauslg și Pelizzaro 
(Roma), Dotti și D'Amato (Lazio), 
Bonfanti (Lecco), Poli (Vicenza) 
Benitez și Mazzola II (Venezia).

Așadar, campania transferurilor a 
început cu o „lovitură" și s-a în
cheiat tot printr-o „lovitură". In 
rest, achiziții puțin importante în 
ce privește valoarea jucătorilor 
transferați, cît și sumele la care 
au fost cumpărați.

CESARE TRENTINI

Marc Spitz în cursa de 200 m delfin la sfîrșitul căreia cronometrele 
s-au oprit la 2:06,4,

Recorduri mondiale
la paralela 50...

înnthe
Swimm-pool-ul din Winnipeg a in

trat, fără doar și poate, în istoria 
naiadei mondiale. Superba piscină 
din orașul de la paralela 50 a fost 
timp de mai multe zile teatrul de 
desfășurare a celui mai puternic con
curs de înot (după întrecerile J.O. 
de la Tokio) din ultimii trei ani, 
care a dovedit lumii întregi că po
sibilitățile omului de a învinge forța 
de rezistentă a apei sint încă ne- 
bănuil'e.

Agențiile de presă v-au furnizat', 
probabil, la timpul cuvenit amănunte 
asupra rezultatelor senzaționale ob
ținute, în special de nord-americani, 
Intre cele 8 culoare ale bazinului din 
Winnipeg. Comentarii dintre cele mai 
aprinse înso|eau fiecare modificare 
pe tabela de recorduri, iar ziariștii 
prezenți în fiecare seară la concurs 
ajunseseră să parieze între ei asupra 
probei după care crainicul reuniunii 
va anunța obișnuitul NEW WOULD 
RECORD.

Acum, insă, cînd cortina este a- 
proape gala să cadă asupra întreceri
lor de natatie ale celei de a 5-a 
edilii a Jocurilor Panamericane, iar 
ce) de-al 9-lea record a] lumii a 
întrunit toate condițiile spre a fi su
pus omologării, nimic nu ni se mai 
pare ieșit din comun. Așa că. In li
niște, să tragem o linie și să re
capitulăm...

Voi da, firește, prioritate lui Elaine 
Tanner, care în această competiție 
a ridicat de două ori pe cel mai 
înalt catarg steagul cu cele trei frun
ze de arțar. La 16 ani, sportiva nr. I 
a Canadei (în 1966) a devenit prima 
specialistă a probelor de spate, co- 
rectînd de trei ori recordurile mon
diale. A început cu un 2:24,4 pe 
distanța de 200 m (v. rec. 2:26,4), 
în care a avut un tablou de parcurs 
de-a dreptul uimitor: 32,2 (50 m) — 
1:08,6 (100 m) — 1:46,2 (150 m) 
și 38,2 pe ultima lungime. Apoi, a 
modificat și recordul „sutei" cu 
1:07,3, ducîndu-I (în cadrul unei șta
fete de mixt) Ia 1:07,1. La aflarea 
acestei ultime performanțe, Cathy 
Ferguson — campioana olimpică de 
la Tokio (clasată la Winnipeg doar 
pe Jocul III) — mi-a declarat că 
la Mexico-City Elaine nu va avea 
nici o problemă în probele de spate. 
Dar Tanner, care practică înotul de 
la 7 ani, este în același timp și o 
specialistă a probelor de delfin și — 
după spusele ei — acestea o atrag 
infinit mai mult.
CIND DOI SE CEARTA, AL TREI

LEA.. STABILEȘTE UN NOU 
RECORD MONDIAL

Chiar înainte de începerea compe
tiției. cînd echipa S.U.A. a (acut 
un concurs de seleefie pentru „pan
americane", in jurul bazinului din 
Winnipeg se vîntura tot mai des ideea 
că recordul „sutei" (52,9) deținut 
de francezul Gotvalles și de ameri
canul Clark nu mai are mult de 
trăit. De altfel, încă din prima zi. 
Zacharias Zorn (20 ani) a „zburat" 
pur și simplu în serii într-un 53,8 s, 
anunțîndu-și prima candidatură. 20 
de minute mai tîrziu, un alt Califor

nian, Don Havens (19 ani), a par
curs distanța în 53,6, Invingîndu-1 
și pe Don Scbollander! In finală. Ha
vens a fost cel mai bun. dar crono- 
metrcle nu au indicat' decît 53,3... 
lată, însă, că surpriza a venit — 
atunci cînd nimeni nu se mai aș
tepta — de la Kenneth Walsh (cel 
mai bun timp în 1966 — 55.7), stu
dent (18 ani) la Los Angeles. Luînd 
startul în primul schimb al ștafc’r' 
de 4x100 m liber (coincidență, 
Gotvalles și Clark au mers 52,9 t'ot 
în ștafete), Ken a făcut o cursă en- 
tuziasmantă, devenind peste noapte 
prima stea a sprintului american.

Un rezultat care pur și simplu te 
uimește... Dar, ce să mai spunem, 
dacă în cadrul aceleiași competiții o 
lînără de 14 ani (Deborah Meyer) 
spulberă pur și simplu recordurile 
lumii la 400 m (4:32,7) și 800 m 
liber (9:22,9), Marc Spitz dovedește 
mereu resurse inepuizabile (de data 
aceasta 2:06,4 la 200 m delfin), iar 
veșnic tînărul (pentru natație) Don 
Schollander își cinstește prezența cu 
1:56,0 (două „sute" a 58,0 s) la 
capătul a patru lungimi de bazin !

In orice caz, jos pălăria în fața 
acestui rezervor nesecat de record
mani pe care însorita Californie îl 
oferă mai în fiecare an piscinelor 
lumii 1

★
In ziua a 9-a a Jocurilor Pan

americane de la Winnipeg, cele mai 
valoroase performante au fost înre
gistrate din nou in concursul de na
tație. In finala probei de 100 m flu
ture (masculin), Mark Spitz (SUA), 
a egalat recordul mondial cu 56,3. 
Cathy Ball (SUA), in marc formă, 
a corectat recordul mondial la 100 m 
bras, fiind cronometrată în 1:14,8 
(vechiul record era de 1:15,7 și îi 
aparținea).

★
Proba de simplu masculin din ca

drul concursului de tenis a fost cișiî- 
gată de brazilianul Thomas Koch, 
care în finală l-a învins cu 5—7, 
6—3, 6—3, 6—3 pe Fitzigibbons 
(SUA). Artur Ashe (SUA) s-a cla
sat pe locul trei. Proba de ciclism 
fond, disputată pe circuit (117 km), 
a revenit canadianului Marcel Roy, 
cronometrat in 5 h 03:05,0.

TONY HARRIS

Turneu internațional 
de lupte juniori

VARȘOVIA 1 (Agerpres). La Var
șovia s-a desfășurat un turneu in
ternational de lupte greco-romane, la 
care au luat parte juniori din Iugo
slavia, Suedia și Polonia.

Iată eîștigătorii întrecerilor: cate
goria 48 kg: Vahler (Iugoslavia); 
categoria 52 kg: Voicehowski (Polo
nia); categoria 56 kg: Maslej (Po
lonia); categoria 60 kg: Li pen j (Po
lonia); categoria 65 kg: Voloviez (Po
lonia); categoria 70 kg: Surdym
(Polonia); categoria 75 kg: Jenkan- 
der (Suedia); categoria 80 kg: Olj- 
son (Suedia); categoria 87 kg: Lind
berg (Suedia); categoria peste 87 
kg: Milankievici (Iugoslavia).
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