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„avancronica
înaintea campionatelor

mondiale de lupte
Cinci minute cu dl. Roger

Coulon

L-am
COULON după 14 ani.
de vorbă la București, cu prilejul 
întrecerilor sportive ale Festivalu
lui tineretului, și iată că acum pre
ședintele F.I.L.A., invitat de onoare 
la Spartacbiada popoarelor din 
U.R.S.S., ne apare aproape neschim
bat, arborînd același zfmbet 
ritor și aceeași 
franțuzească.

Interviul .luat în 
lului „Rossia" din 
desfășurat oarecum 
Adică, reportend 11 
ducătorul destinelor
lor despre campionatul 
la București, iar acesta 
dul său -- se interesa despre... 
ceea ș i <'<tmjH l i ti * ■

levăzut pe dl. ROGER 
Stătusem

jovialitate
cuce-
tipic

hoie- 
s-a 

sens, 
con-

saloanele
Moscova, 
în dublu 
întreba pe
sportului lupte- 

mondial de 
— la rîn-

3‘

— F.I.L.A., ne spune <11 Coulon, 
acordă de obicei dreptul de orga
nizare a marilor competiții acelor 
federații care își aduc constant con
tribuția la dezvoltarea acestei fru
moase ramuri de sporty țărilor în

ECHIPA I A.S.A. - BRAȘOV
CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ

LA ALPINISM
Ultimul »et, din cele trei, 

«le campionatului republican 
de alpinism, pe anul Jn curs, 
s-a consumat' vineri și slmbă- 
tS pe un traseu inedit, de gra
dul 5 A, din masivul Poiana 
Pietrei (regiunea alpină Cheile 
Bieazului). Confruntarea, la 
care au luat parte 26 de eon- 
curenți din patru orașe ale 
tării, a fost dominată din nou 
de eițirătorii asociației apor-

core luptele se bucură de tradiție 
și care, de-a lungul anilor, au de
monstrat nu numai entuziasm, dar 
și pricepere în buna desfășurare a 
întrecerilor internaționale. Or, Ro
mânia îndeplinește (și depășește) 
cu prisosință toate aceste condiții. 
Ca tradiție și performanță mi se 
pare de prisos să vorbesc. Este 
de ajuns să urmărim tabelele lau
reat Hor campionatelor mondiale și 
europene, ale întrecerilor olimpice 
sau ale celor mai de seamă tur
nee internaționale pentru a vedea că 
România s-a instalat statornic în 
ri udările „marilor puteri* ale a- 
cestui sport, dialoghează de la egal 
la egal eu orice echipă reprezenta
tivă. Cit privește talentul organiza
toric < l românilor — continuă pre
ședintei* — el s-o făcut simțit eu 
prisosință ori de cite ori maeștrii

VALERJU CII1OSE
(CorHinuare în pag. a 4-a)

CEI MM MICI CAMPIONI M TARII
LA CANOTAJ

tn deschidere la „finalele11 
juniorilor mart și-an disputat 
înlîietatea și titlurile dc cam
pioni republicani juniorii mici. 
Startul celor opt probe — 
programate, firește, pe distante 
reduse (500 m-fetele și 1 000 
m-băiefii) — an reunit mai
bine de 100 de vîslași și ra- 
nteri, șefi de promoție ai celei 
mai tinere generații de schi- 
fiști. Am asistat la întreceri 
pline de avînt tineresc, la fi
nișuri disputate cu multă ar- 
doare, in care învingătorii au. 
fost cunoseuți. doar pe linia, 
de sosire. Edificatoare în acest 
sens au fost cursele echipa
jelor de 4 : la visle. reprezen
tanții Școlii sportive nr. 1 
București au depășit pe colegii 
lor din Timișoara cu 1 sec 
5/10, iar la rame tot elevii 
din Gapitală i-au întrecut pe 
canotorii de la Olimpia doar 
cu 2/10 sec., cum s-ar zice 
cu un „cioc" de barcă. Remar
căm, de asemenea, că titlurile 
au fost împărțite... echitabil, 
adică în raport cu forța ac
tuală a centrelor noastre nau
tice: 5 — bucurcștenilor, 2 — 
timișorenilor și 1 — axădence- 
lor. în fine, o mențiune în 
plus pentru micii canotori ai 
Timișoarei, care și-au însoțit 
cele două titluri de campioni 
cu trei locuri II.

lată-i pe cîștigători : JUNI
OARE MICI : S 4+1 rame :
Clubul sportiv școlar Buc. 
(Georgeta Ciomîrtan, Mimi 
Aldea, Luminița Hbllich. Ma-

riana Curcea + Liana Andro- 
nescu) 1:52,5 ; schit simplu : 
Elena Todirașcu (Rapid) 1:55,2; 
2 visle : U. T. Arad (Ancta 
Toth, Elisabeta Lazăr) 1:50,4 ; 
S 4+1 vîsle Metalul Buc. 
(Cornelia Chețan, Ma riant 
Măcriș, Maria Lazăr, ioana 
Chețan + Paraschiva Neagu) 
1:50,3; JUNIORI MICI S 4+1 r 
Școala sportivă nr. 1 Buc, (V. 
Mirică, M. Ungureanu, D. Stoe- 
nescu, Șt. Bortnovschi + Gh. 
Stanciu) 3:25,6 ; S 2 v C.F.R. 
Timișoara (L. Stoiov, G. 
Cucean) 3:23,6 ; S 4+1 v Școa
la sportivă nr. 1 Buc. (T. Co- 
man, M. Nemeș, G. Șerbă- 
nescu, A. Niculin + O. Pău- 
hescu) 3:21,2 ; simplu : Gh.
Fritz (C.F.R. Tim.) 3:43,2.

N. MARDAN

i■■

însemnări despre

DESTINUL CÂRTII SPORTIVE
Cartea sportivă își are o anume 

menire și. tocmai de aceea, am în
cercat să-i urmărim traiectoria de 
la apariție și pînă ce ajunge să fie 
prietenul și sfetnicul c'titorului îm- 
plinindu-și, prin aceasta, destinul.

An de an, Editura Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport ne îmbogățește bibliotecile 
cu noi și noi titluri. Lăsînd la o 
parte unele aspecte secundare, o 
primă problemă principală privește 
tematica lucrărilor sportive. Reali
zează Editura CNEFS o gamă va
riată și bogată de cărți?

Răspunsul dat de cei mai mulți 
dintre cei întrebați a fost afirma-

/
tiv — în ceea ce privește varieta
tea, domeniile abordate — și afir
mativ, cu unele rezerve, în ceea ce 
privește numărul de lucrări pentru 
fiecare domeniu abordat. Datorită 
unei largi consultări a oamenilor 
de specialitate și a cititorilor, tema
tica editurii s-a îmbogățit mereu. 
Unele cărți au avut apariții me
teorice prin librării, fiind vîndute 
„ca pîinea caldă“ („Handbal în 7“, 
„Probleme noi în pregătirea spor
tivilor", „Antrenamente, exerciții,

SEVER NORAN

(Continuare in pag. a 2 a)

tive Armata-Brașov. Elevii 
maestrului emerit’ al sportului 
Emilian Cri stea, grupați în 
trei echipe, au făcut dovada 
unei excelente pregătiri și att- 
ciștigat prin Aurel Irimîa, 
Dumitru Chivu, Matei Sclienn 
și Nieolae Sbîrcea (prima e- 
chipă) atît locul I în etapa 
finală, cit și titlul de cam
pioni republicani.

O bună replică le-au dat 
- campionilor colegii lor de a- 

soeiație, Nieolae Naghi, Emil 
Vrăjitorii și Ladislau Kocsik 
(din echipa a ILI-a), clasați 
pc locul secund, precum și 
eoncareuții de la Unirea Cluj 
(locul 111)., Celuloza Zărncști 
(locul IV) și Metalul Hune
doara (locul V). Alături de a- 
ceștia merită menționată evo
luția bună pe parcursul în
tregului campionat, și îndeo
sebi în etapa finală, a unor 
„veterani" ai sportului alpin 
ca Gh. Enache, T. Hurubean, 
și P. Pascu (A.S.A. echipa a 
Il-a, locul VI), Al. Florieioiu 
și L. Caracioni (Dinamo Bra
șov, locul VII).

Am remarcat eu surprindere 
absența de la întrecerea din 
Cheile Bicazului a concuren- 
ților de la asociațiile sportive 
Sănătatea și Progresul Bucu
rești, care se aflau pe primul 
loc 
nă și 
trecut

■ tivi și 
! de la

după etapele de iar- 
de vară. Ce s-a pe- 

cu concurerrțn respec- 
eum se explică lipsa lor 
finală ?

D. LAZĂR

ȘTIRI
Boxerii de la

Farul în R.D.G. 
și R.F.G.

aces- 
de box 

Farul 
inlr-un 
R. D.

• Zilele 
tea, echipa 
a clubului 
va pleca 
turneu în
Germană și R. F. 
a Germaniei. Pu- 
giliștii constăn- 
țeni au susținut 
o ultimă verifica
re, simbătă, în 
compania unei se
lecționate a ora
șului București. 
Meciurile au fost 
însă de foarte sla
bă factură, datori
tă faptului că 
adversarii s-au a- 
rătat complet ne
pregătiți.

Constănțenii au 
ciștigat detașat, cu 
scorul de 16-—4.

L. BRUCKNER 
coresp.

Bulgaria, cam
pioană balcanică 

la baschet 
(junioare)

• în partida deci
sivă pentru desem
narea campioanei 
balcanice Ia baschet 
(junioare), reprezen
tativa Bulgariei a 
dispus de iugosla
via cu 48—44 (24—21). 
Clasamentul final al 
acestui turneu, des
fășurat la Silistra, 
este următorul : 1.
Bulgaria, 2. Iugo
slavia, 3. România.

Gica Manafu și 
Gavri! Moraru în
vingători în cursa 
de mare fond pe 

Dunăre

Duminică s-a des
fășurat pe 
Brăila — Galați 
diționala cursă 
mare fond pe 
năre. La startul 
bei masculine 
km) s-au aliniat 15 
concurenți ‘
— în număr de 5 —
au avut de parcurs 
doar 10 km). Cla
samente finale :
MASCULIN — 1.
G. Moraru (C.S.M. 
Cluj) 3h 03:25, 2. S. 
Lakatos (C. S. M. 
Cluj) 3 h 43:00, 3. L 
Szilagy (C.S.M. Cluj) 
3h 52:00 ; FEMININ:
— 1. Gica Manafu 
(Șc. sp. Galați) 1 li 
23:00, 2. Anica Ma
nafu (Șc. sp. Galați) 
1 11 29:10, 3. Ecate- 
rina Trandafir (Sna- 
gov) 1 h 29:27.

traseul 
tra

de 
Dii- 
pro- 

(21

(Fetele

Baschetbalistele 
junioare iau parte 
la turneul de la

Russe

De astăzi pînă 
orașul Russe 

Bulgaria găzdu- 
---------- În

carc 
reprezen-

• 
joi, 
din 
iește ><n turneu 
temațional la 
participă -- 
tativele de baschet 
(junioare) ale Bulga
riei, Iugoslaviei, R.D. 
Germane, Poloniei 
și României. între
cerile constituie un 
prilej de verificare 
pentru aceste echipe 
care vor lua parte 
la campionatul eu
ropean de junioare 
(Sardinia, 15—26 au
gust).

ȘTIRI

Echipa campioană, la ieșirea din tură. Foto: St. Ciotloș

CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE CALARIE-OBSTACOLE

CRAIOVA (prin telefon). 
Pe hipodromul din localitate 
complet reamenajat, se desfă
șoară cea de a doua etapă a

Foto : Tr. GeorgescuStart in proba de 44-7 vîsle.

campionatului republican de 
călărie-obstacole. La ma
joritatea probelor au fost în
scriși mulți călăreți și evolu
ția lor a fost îndelung a- 
plaudată. Iată rezultatele în
registrate : Categoria semi-
ușoară (după două baraje): 
I . Liliana Nițulescu (Dinamo/ j 
București), cu Gama, 0
21.4 sec; 2. Dumitru Veleat 
(Steaua), cu Germinai, 4 p4 
19.8 sec; 3. Romică Roman 
(C.S.O. Iași), cu Atom, 4 p,ț
22.5 sec. Categoria ușoara*
(după două baraje): 1. Con—, 
stantin VIad (Dinamo Bucu
rești), cu Pătrat, 0 p, 23 sec; 
2. D. Velea, cu Germinai, 0 p, 
25,3 sec; 3. Adrian Stoica 
(Petrolul Ploiești), cu Blond, 
0 p, 25,4 sec. Categoria mijlo
cie (după două baraje): 1.
H. Miiler (C.S.M. Sibiu), cu 
Gicu, 0 p, 30,5 sec; 2. G. 
Vlad, cu Spirt, 4 p, 20,7 
sec; 3. Andrei Cadar (Petrolul 
Ploiești), cu Picup 4 p, 31,5 
sec.

întrecerile continuă.

ST. GURGUI-coresp.



IESTINUL CĂRȚII SPORTIVE iTlETISM DUPĂ CAMPIONATELE DE JUNIORI

(Urmare din pag. I)

ri“, „Finala se joacă azi“ etc.), 
nul 1967 vor apare cărți nu- 
ase în fiecare grupă tematică, 
ări de tehnică și metodică (cu 
e ajutătoare „în ajutorul aso- 
ilor sportive" și „Biblioteca 
;ivului“), lucrări de populari- 
accesibile maselor largi (cu se- 
„Sport și sănătate" și „învață 

ir“), lucrări beletristice, de tu- 
etc.

litura a acordat o pondere mai 
: lucrărilor tehnice și metodice, 
lumărul cărților de populariza- 
are se adresează direct sporti- 

fără intermediul antrenorului 
profesorului, va fi sporit. Edi- 
urmărește să creeze colecții 
să-și cîștige o meritată repu
să fie căutate și apreciate, 

cum se arată în Rezoluția Con- 
[ei pe țară a mișcării sportive, 
ira CNEFS va tipări și pe mai 
te „într-un tiraj mărit cărți 

oșuri de specialitate". De asc- 
a, ... „în vederea oglindirii ac- 
ții sportive din țara noastră, 
i acționa pentru elaborarea și 
irea unei lucrări enciclopedice 
rivire la dezvoltarea educației 

și sportului".
succintă anchetă printre citi— 
â specialiști vine să aducă edi- 
unele sugestii pentru viitor. 
Ar fi bine să apară, ne-a spus 
Gh. Jula. președintele Consi- 
orășenesc pentru educație fi- 

și sport Sibiu, mai multe lu- 
privind sportul peste hotare, 

m și biografii ale sportivilor 
nume mondial : Iolanda Balaș, 
:scu, Joe Louis, R. Glarke, 
etc. Un început bun s-a făcut 
demoriile unui ciclist44 (J.
etil). Dar, cu o floare... (Edi- 
ne informează că în acest an 
mai apare biografiile lui 

■SCU, Gîju și Ion Voineșcu — 
1 scrisă de Dan Deșliu).
Am dori, ne-au spus prof. I. 
a (Orăștie), I. Costea (Ilia) și 
înză (Simeria), mai multe lu- 
privind învățarea diferitelor 
. De asemenea, e bine să se 
ă tineretul nostru școlar do- 
cărți de beletristică cu tema- 
portivă, în care cinstea, dă- 
, perseverența și abnegația să 
tuie elemente dominante.
Se știe că profesorii din mc- 
ural n-au alte materiale do
tare decît cele apărute în 
a CNEFS — ne-a declarat 
). Chirilă, vicepreședinte al 
iului regional pentru educa- 
ică și sport Hunedoara. Pen- 

lucrările de metodică și în- 
a jocurilor sportive sînt ne- 
ca apa și aerul. Dar, uneori, 

it de negăsit. Pentru că...
★

„cucerirea" maselor de citi- 
portant este și numărul căr- 
rimise pe piață: una este să 

cîteva... sute de exemplare 
cîteva zeci de mii. Și, din 

, trebuie să spunem că unele 
părute în Editura CNEFS au 
n tiraj inexplicabil de mic. 
ări foarte căutate ca „Pro- 
noi în antrenamentul sporti- 
sau „Antrenamente, exerciții, 

epuizate în cîteva zile de 
riție, au fost tipărite în 3000 
ectiv 2 500 de exemplare. Un 
sumar ne arată că tirajele 

ici, insuficiente: avem peste 
le profesori de educație fi- 
;ste 5 000 de antrenori, peste

8 000 de asociații sportive, mii de 
instructori voluntari și alte mii de 
sportivi fruntași. Cum să ajungă la 
toți cele 2—3 000 de exemplare ale 
unei cărți?

★
Destinul cărții sportive se defi

nește, de asemenea, atît prin căile 
de pătrundere în mase, cît și prin 
prezentarea și popularizarea care 
i se face. La această oră difuzarea 
este încă deficitară.

★
îmbunătățirea difuzării trebuie 

să meargă mînă în mînă cu îm
bunătățirea propagandei, cu avi
zarea la timp (prin panouri, afișa- 
jul coperților, standuri speciale la 
unele librării) a cititorului, astfel 
ca acesta să afle imediat că a apă
rut o nouă lucrare. în acest sens, 
Editura CNEFS a întreprins o se
rie de măsuri : s-au tipărit pliante, 
semne de carte, afișe, s-au trimis 
peste 6000 de prospecte și cărți 
poștale pentru răspunsuri de la ci
titori. (Din păcate, doar puțini ci
titori au răspuns). Un rol impor
tant, însă, îl are publicitatea pe 
plan local, rezultatul colaborării 
organelor CNEFS cu C.L.D.C.-ul. 
în acest sens este lăudabilă iniția
tiva Consiliului regional pentru 
educație fizică și sport Oltenia, 
care face o largă popularizare a 
cărții sportive, colaborînd bine cu 

reușind să mobilizeze 
în procurarea 

i de biblioteci

C.L.D.C.-ul, 
pe toți activiștii 
cărților și 
personale.

formarea★
că, orice 

personală
s-ar spune, 

rămîne prin- 
munca 

a activistului

...Pentru 
biblioteca 
cipalul sprijin în munca specia
listului, a activistului pe tărîm 
sportiv. Menirea cărții de speciali
tate se împlinește numai ajungînd 
în biblioteca personală. Spre re
gretul nostru a trebuit să consta
tăm că mulți specialiști nu au ase
menea biblioteci sau, i 
au, ele sînt incomplete, 
mai vorbim de sportivi, 
tre cei cu care am stat 
motivează absența unei 
personale prin faptul că 
cumentează 
care-I practică. Mulți n-au 
nici pînă acum că lucrările 
de strictă specialitate (din 
niul fiziologiei, psihologiei.
firii fizice generale etc.) sînt. așa 
cum spunea cineva mai sus, ca 
aerul și apa pentru cel care vrea 
să pregătească sau să se pregă
tească spre a atinge măiestria 
sportivă. Unii antrenori îșî fac 
biblioteci personale, dar le folo
sesc prea puțin, aplică în practică 
prea puține din învățămintele și 
îndrumările desprinse din lucră
rile respective. Or, scopul princi
pal al cărții sportive este de a aju
ta, de a sprijini munca practică 
a sportivului, antrenorului etc.★

Am prezentat doar cîteva din 
problemele care fac ca uneori me
nirea cărții sportive să se împli
nească doar pe jumătate, deși 
munca făuritorilor ei o îndreptă
țesc să aibă o soartă mai bună. 
Credem că reevaluarea unor coor
donate privind situația cărții spor
tive este necesară, mai ales în ceea 
ce privește repartiția, difuzarea, 
tirajul și popularizarea, în care 
atît Editura CNEFS, cît și, în
deosebi, organele sportive terito
riale și C.L.D.C. au încă destule 
de făcut.

chiar dacă 
Ca să nu 

. Unii din- 
de vorbă 
biblioteci 
ei se do- 

numai în sportul pe 
înțeles 
așa-zis 
dome- 
pregă-

ZIUA

Atlcții din provincie au declanșat ofensiva
la decurs de cîteva zile clu

jenii au avut 
concurs toate 
mului nostru, 
cei mari. în 
Ilarie Măgdaș 
țării la sprint, acum unul dintre 
itarteri — ne-a mărturisit că din 
cei peste 700 de tineri atleți pe 
care i-a văzut în întreceri, la 
prima vedere impresie mai bună 
i-au făcut-o juniorii mici, din 
rîndurile cărora s-au detașat cîte
va speranțe, autentice. Perso
nal, n-am văzut concursul ce
lor mici, dar pentru că și alți 
martori oculari mi-au spus 
lași lucru, înclin să-mi 
părerea lor, care se 
este aproape generală.

Juniorii mari au oferit 
echilibrate, de un nivel 
mulțumitor, cu multe 
superioare, în ansamblu, celor de 
la edițiile trecute. Astfel, Ia să
ritura în înălțime, primii 3 cla
sați au obținut peste 2 m, iar 
media primilor 6 a fost de 1,962 
m, cea mai bună obținută la 
campionatele juniorilor. Situație 
asemănătoare și la alte probe, în
tre care 800 m băieți, 1 500 m, 
1 500 m obstacole etc.

Ceea ce a lipsit însă întrecerilor 
au fost „vedetele", adică acei a- 
tleți care prin rezultatele lor dau 
strălucire unei probe sau alteia, 
concursului în general. Media 
probei de înălțime este remarca
bilă, totuși aceasta e o chestiune 
sesizabilă mai mult pasionaților 
de statistici, celor dispuși să a- 
dune și să împartă imediat, gata 
oricînd să facă comparații. Dar 
un rezultat individual, să zicem 
un nou record al lui Șerban loan, 
ar fi ieșit mai mult în evidență.

Campionatele juniorilor n-au 
impus decît puține vedete auten
tice : pe Radu Rusu, indiscuta
bil omul nr. 1 al competiției (nu 
numai prin faptul că și-a egalat 
două recorduri republicane, cît 
mai ales prin maniera în care le-a 
obținut) și Dumitru Tit, marea 
revelație a întrecerilor. Elevul 
profesorului M. Răuțoiu a obținut 
două recorduri personale (49,0 pe

ocazia să vadă în 
speranțele atletis- 

juniorii mici și pe 
această privință 

— fost campion al

ace- 
însușesc 
pare că

dispute 
tehnic 

rezultate

400 m și 1:52,7 pe 800 
m), cu multe secunde su
perioare celor preceden
te. O bună impresie a lă
sat și sprinterul brașo
vean Nicolae Pița (pri
mul an junior mare), cu 
o statură â la Bob Hayes, 
ca și băieții lui nea Dinu 
Cristea, Constantin Pas
cale și Ion Dima, învin
gători la 1 500 m și res
pectiv 
capitol 
dăugat 
xandiu 
nuu progres pe 1 500 m 
și 3 000 m, brașoveanul 
Marin Delcă la triplusalt, 
băcăuanul Dumitru Cos- 
ma la 400 mg, sprinterul 
clujean Adrian 
Dintre aruncători 
cu excepția lui 
Șișcovici (ciocan), n-am 
avea pe cine remarca în 
mod deosebit. La fete, 
luptă deosebită la fiecare 
probă, mai puțin la 800 
m și 80 mg, la care cîș- 
tigătoarelcT — Baciu și 
rc-spectiv Anghelescu — 
au învins detașat și fără 
emoții.

Concursul n-a fost lip
sit însă de surprize. Vir
ginia Bonei și Ioana Stan- 
cu n-au cîștigat, așa 
cum era de presupus pe 
tecedentelor, săritura în 
și aruncarea suliței, iar 
rele din lotul republican au fost 
învinse de Rodica Țarălungă din 
Roman. Poate nu atît înfrîngerea 
lor trebuie să fie considerată sur
priză, cît rezultatele sub posibi

3 000 m. La acest 
ar mai fi de a- 
craioveanul Ale- 
Grosu, în conti-

Ioani. 
poate 

Ștefan

Radu Rush (C.S.M. Cluj) — cel mai valoros 
performer al campionatului juniorilor mori.

Foto : II. Vilara 
lități obținute de Mariana Goth, 
Sanda Anghelescu, Aura Petrescu 
etc., ale căror performanțe au 
fost în acest an sub valoarea ce
lor ale sezonului trecut. De ce?

baza an- 
înăltime 
sprinte-

ROMEO VILARA

PROBELE DE ÎNOT
SE TREC ACUM, NU LA IARNĂ

Nicolae Mustață a 
record la

(prin telefon,

stabilit
maraton
de la trimi-CLUJ, 7 

sul nostru).
Luni, s-au desfășurat primele 

probe din cadrul campionatelor pe 
1967. Timpul nefavorabil. Rezultate 
tehnice ; 50 km marș : 1. Ion Găsitu 
(Steaua) 4.38:32,0 ; 2. M. perșinaru
(P.T.T. I București) 4.40:00,2 ; 3. N. 
Rînceanu (Steaua) 4.45:11,8 ; 4. I. Bog
dan (Metalul) 4.46:20,6 ; 5. V. Ilie (Di
namo) 4.50:01,8. Pe echipe ; 1. P.T.T. 
I Buc. 15 puncte (M Perșinaru, I. 
Urse, i. Baboie), 2. Steaua 16 P, 3. 
Dinamo Buc. 19 p, 4. P.T.T. II Buc. 
28 p.

După amiază a avut loc cursa de 
maraton. Locul I Nicolae Mustață 
(Dinamo), 2.24:16,8 (nou record repu
blican), 
2.33:53,8, 
2.34:29,6 
2.38:04,0, 
2.39:06.6,

se

Buiac (Dinamo)II — D. -------,
III — Ovidiu Lupu (Steaua)
IV — T. Voicu 'n ■'a‘

V — N. Siminoiu , _ .
VI — AI. Arnăutu (Metalul 

Hunedoara) 2.40:04,6.
Pe echipe : I. Dinamo București 

(N. Mustață. D. Buiac, St. Chirițoiu) 
10 p, II. Steaua 14 p, III. Metalul 
Hunedoara 23 p, IV. I.C.F. 31 p.

(Rapid) 
(Rapid)

ROMEO VILARA

MARINEI ȘI ZIUA MINERULUI

Competiții și demonstrații sportive
luminică, au fost sărbătorite Ziua 
ă au fost organizate numeroase 
ții noștri :

LA MANGALIA ȘI CONSTANȚA...

Marinei și Ziua Minerului. Cu acest prilej, în mai multe 
demonstrații și competiții sportive, lata ce ne-au relatatdemonstrații

orașe 
cores-

Ne aflăm în plină vară. între- 
bînd mai mulți cetățeni din 
Codlea ce fac în dupâ-amiezele 
acestor zile toride, ne-au răs
puns aproape la unison : „Ne 
răcorim la ștrandul orașului".

Am mers pînă la marginea 
orașului, unde se află ștrandul, 
într-adevăr, aglomerație. -După o 
zi de muncă, tineri și vîrstnici 
înotau, făceau plajă sau 
plimbau cu barca pe lac.

— Spuneți-ne, L-am întrebat 
pe tov. Petre Zermen, unul din
tre salariații ștrandului, cînd s-a 
organizat ultimul concurs de na- 
tație ?

— Concurs de natație ? Sint 
de trei ani aici, dar n-am vă
zut încă asemenea întreceri spor
tive.

De necrezut ! Nu așteptam să 
ni se vorbească despre cine știe 
ce competiții de performanță. 
Nu. Ne gîndeam Ia concursurile 
ocazionale și, mai cu seamă, la 
întrecerile pentru îndeplinirea 
normei de înot din cadrul In
signei de polisportiv. Unde și 
cînd își trec tinerii proba de 
înot, dacă nu acum în toiul ve
rii, la ștrandul care le stă la 
dispoziție ? Pentru a afla de ce 
nu a avut loc nici un concurs 
pentru Insigna de polisportiv și 

' cine sînt vinovății, ne-am depla
sat în asociațiile sportive.

Primul popas l-am făcut 
uzina Colorom.

— De problema Insignei
polisportiv, ne-a spus la începu
tul discuției secretarul asociației 
Ioan Ilea, se ocupă inginerul 
Felix Chira. E drept că și-a ne
glijat munca în consiliu, dar nu 
putem pune numai pe seama lui 
faptul că nu există în uzină nici 
un purtător de insignă. întîmpi- 
năm și unele greutăți obiective : 
nu dispunem de cadre tehnice, 
nu avem o bază sportivă pro
prie, o închiriem pe cea a aso
ciației Măgura Codlei. Și, apoi, 
tinerii noștri parcă n-ar fi... ti
neri. Iz> place să stea mai mult 
la... umbră. Organizația U.T.C. 
nu ne sprijină în acțiunea de a- 
tragere a tinerilor în concursu
rile Insignei de polisportiv.

Sîntem nevoți să-i aducem 
cunoștință tov.' Ioan Ilea că 
mulți tineri din uzină i-am 
tîlnit la ștrand și credem că 
ceștia ar dori să participe Ia 
concurs de înot. Se pare însă
nu are cine să-i antreneze într-o 
activitate organizată.

De la F.A.T. Codlea, unde pre

la

de

ședintele asociației sportive, Ioan 
Stroia, nu ne-a putut arăta nici 
un document (se încurca în date, 
nu știa precis cîți tineri sînt 
purtători ai Insignei sau cînd se 
va organiza un concurs pentru 
trecerea probelor) am plecat pînă 
la urmă fără să primim expli
cații clare. Poate cu altă ocazie.

Ultimul popas l-am 
cea mai mare asociație sportivă 
din localitate, Măgura 

vizitei

făcut la

din localitate,
Aflînd scopul ___ _______,
președintele asociației, Ioan Tan- 
tan, ne-a spus :

— Avem 57 de purtători ai 
Insignei de polisportiv, dintre 
care 14 de gradul II. La ora ac
tuală, circa o sută de tineri și 
tinere se pregătesc în vederea 
cuceririi Insignei.

— Ne-ați prezentat această si
tuație, însă lipsesc concursurile. 
Din ce cauză ?

— Am fost derutați de insta
bilitatea timpului. Și încă ceva: 
accesul la ștrand constituie o 
problemă.

Să vedem și părerea celor care 
au în proprietate ștrandul, anu
me Sfatul popular orășenesc. 
Iată explicațiile tovarășului 
Gheorghe Spinu, președintele co- 

executiv al sfatului 
„Din păcate, asociațiile 
ne cam... ocolesc. Im-

Codlei. 
noastre,

plendidul decor estival al Litoralului, în 
manifestărilor prin care a fost sărbătorită 

[arinei, au avut loc și cîteva spectaculoase 
i sportive. La Mangalia, cele mai atractive 
și demonstrații au iost luarea purcelului de 
dru, prinderea rațelor și concursul de bărci 
ești. Un grup de ambarcațiuni de mare vi- 
onduse de sportivii asociației .Portul", au 
programul sportiv desfășurat la Constanța, 

lt interes au fost urmărite întrecerile de 
nvingători: Vasile Vasile (100 m liber), 
jeriu (100 m bras), A. Bădica (100 m spate) 
Banghe (100 m fluture). La sărituri, cei mai 
iu dovedit a fi Melania Trăistaru, Măriuca 
i, Florian Firulescu, Dan Trăistaru. Un nu- 
rublic a aplaudat, de asemenea, demonstra- 

schî pe apă realizate de Gli. Lungu și 
ranu.

com- 
și organizată 
tir și volei.

și orașele Deva și Petroșeni au participat la 
petiția dotată cu .Cupa Minerului' 
la atletism, haltere, fotbal, popice,
Mai bine pregătiți, sportivii din Valea Jiului au 
cîștigat 5 titluri și locul I în clasamentul pe 
raioane.

ST. BĂLOI

C. POPA și L. BRUKNER

VALEA JIULUI ȘI LA BAIA MARE

• Cu prilejul Zilei Minerului, Ia Ilva, Herja, 
Suior, Baia Sprie, Băiuț, Borșa au fost organizate 
diferite întreceri sportive sau .duminici cultural- 
sportive" la care au participat numeroși mineri. 
O reușită demonstrație de lupte au făcut. Ia cabana 
Apa Sărată, sportivii asociațiilor Chimistul și IGO. 
în orașul Baia Mare s-a disputat competiția de 
popice cîștigată de Unio Satu Mare (feminin) și 
Al. Cristea și Șt. Rolh (Minerul Cavnic) Ia băieți. 
Din programul sportiv n-a lipsit nici fotbalul. Mi
nerul Baia Mare a întîlnit echipa Minerul Baia 
Sprie, obținind victoria cu 6—0 (3—0). La juniori : 
Minerul — Chimistul 8—0 ; la pitici : Minerul — 
Chimistul 6—0.

la 
pe 
în- 
a- 

un 
că

>te 200 de sportivi din raioanele Alba, Ilia V. SASARANU

mitetului 
popular : 
sportive 
preună, am putea face multe tre
buri bune, dar pînă în prezent 
nu ne-au adresat nici un fel de 
cereri.

Așadar, adevărata 
inactivității trebuie 
lipsa de preocupare 
asociațiilor sportive 
ganizarea concursurilor de înot.

explicație a 
căutată în 
a consiliilor 
pentru or-

TR. IOANIȚESCU

De la I. C. F
și studentele Insti- 
cultură fizică vor 

la institut în dimi- 
de 12 august 

pregătirii 
sportive de

a.c. 
de-
23

Studenții 
lutului de 
fi prezenți 
neața zilei 
în vederea 
monstrației 
August.

Deplasarea în București 
va efectua conform condițiilor 
specificate in telegramele indi
viduale expediate la domiciliu.



’rogramul
pionatului categoriei C

NOUTĂȚI ÎN LEGĂTURĂ
seria Nord

ETAPA 1 — 20 AUGUST

ul Baia Sprie — Unirea Dej 
ța Sighișoara — Met. Aiud 
Satu Mare — Met. Copșa Mică 

a Tg. Mureș — Medicina Cluj 
a r. Salonta — Sătmâreana 
ta Cărei — Minerul Bihor
O. Mureș — Chimica Tîrnăveni

APA A II-A — 27 AUGUST

ireana — Știința Tg. Mureș 
ica Tîrnăveni — Min. Baia Sprie 
ul Aiud — Recolta Cărei 
a Dej — Soda Ocna Mureș 
ul Bihor — Faianța Sighișoara 
ul C. Mică — Steaua r. Salonta 
tina Cluj — Unio Satu Mare

A A in-A — 3 SEPTEMBRIE

ina Cluj — Metalul Aiud
Ocna Mureș — Sătmâreana
Salonta — Chimica Tîrnăveni 

Bihor — Met. Copșa Mică 
ta Cărei — Unirea Dej
Satu Mare — Min. Baia Sprie 
ța Sighișoara — Știința Tg. M.

A A IV-A — 10 SEPTEMBRIE

a r. Salonta — Minerul Bihor 
Copșa Mică — Faianța Sig.
Satu Mare — Sătmâreana 

a Tg. M. — Chim. Tîrnăveni 
ul Aiud — Soda Ocna Mureș 
a Dej — Medicina Cluj
Baia Sprie — Recolta Cărei

A A V-A — 17 SEPTEMBRIE

Tîrnăveni — Met. Copșa Mică 
ul Aiud — Unio Satu Mare 
a Tg. M. — Steaua r. Salonta 
ireana — Recolta Cărei 
ul Bihor — Unirea Dej 
ța Sig. — Min. Baia Sprie
Ocna Mureș — Medicina Cluj

•A A VI-A — 24 SEPTEMBRIE

ța Sighișoara — Soda O. Mureș 
ta Cărei — Metalul Copșa Mică 
a Dej — Metalul AiJd 
ina Cluj — Steaua r. Salonta 
Satu Mare — Chim. Tîrnăveni 
ul Bihor — Știința Tg. Mureș 
ul Baia Sprie — Sătmâreana

A A VII-A — 1 OCTOMBRIE

ta Cărei — Unio Satu Mare
O. Mureș — Știința Tg. Mureș 
ca Tîrnăveni — Faianța Sig. 
ul Copșa Mică — Met. Aiud 
Baia Sprie — Minerul Bihor 
ireana — Medicina Cluj 
a r. Salonta — Unirea Dej

A A VIII-A — 15 OCTOMBRIE

a Tg. Mureș — Min. Baia Sprie 
ul Bihor — Sătmâreana 
ina Cluj — Met. Copșa Mică 
Satu Mare — Steaua r. Salonta 
ța Sighișoara — Unirea Dej 
Ocna Mureș — Recolta Cărei 
ul Aiud — Chimica Tîrnăveni

A A IX-A - 22 OCTOMBRIE

ireana — Faianța Sighișoara 
ta Cărei — Știința Tg. Mureș 
a r. Salonta — Metalul Aiud 
ca Tîrnăveni — Medicina Cluj 
ul Bihor — Soda Ocna Mureș 
Copșa Mică — Min. Baia Sprie

- Unio Satu Mare

PA A X-A — 5 NOIEMBRIE

Baia Sprie — Medicina Cluj
O. Mureș — Steaua r. Salonta 
ca Tîrnăveni — Sătmâreana 
ța Sighișoara — Recolta Cărei 
a Dej — Metalul Copșa Mică 
Satu Mare — Minerul Bihor 

a Tg. Mureș — Metalul Aiud

A A XI-A — 12 NOIEMBRIE

CU REGULILE JOCULUI
La Belfast a avut loc recent ședința anuală 

a lui „International Board", forul care hotă
răște asupra modificărilor regulilor de joc 
și care elaborează deciziile interpretative la 
aceste reguli. Cu acest prilej s-au făcut 
unele modificări și s-au luat cîteva decizii 
care trebuie cunoscute de către factorii inte
resați (arbitri, jucători, antrenori și chiar 
spectatori).

Astfel, la articolul 12 din regulament, inti
tulat Greșeli și incorectitudini, alineatul 5 
are acum următoarea formulare:

Fiind portar:
a) face mai mult de 4 pași, timp în care 

ține mingea, sare cu ea sau o aruncă în 
aer și o prinde din nou fără s-o bată de 
pămint, împiedicînd astfel să fie jucată de 
un alt jucător, sau:

b) se complace în procedee care, după pă
rerea arbitrului, au drept scop să țină jocul șt 
astfel se irosește timp, obținînd un avantaj 
necinstit pentru echipa Iui,

VA FI PEDEPSIT PRIN ACORDAREA UNEI 
LOVITURI LIBERE INDIRECTE IN FAVOA
REA ECHIPEI ADVERSE DE LA LOCUL 
UNDE S-A PRODUS ÎNCĂLCAREA RE
GULII.

Noutatea constă în faptul că de-acum 
înainte portarii nu mai pot juca mingea în 
propriul careu cit timp vor. Ei sînt obligați 
să degajeze cit mai repede posibil, pentru 
a nu lăsa impresia că țin mingea cu scopul 
de a .trage de timp" etc. Arbitrii trebuie să 
aplice cu discernămînt această prevedere 
regulamentară.

Dăm cîteva exemple :
1. Portarul care după ce a prins mingea 

degajează imediat sau după scurt timp, nu 
va fi penalizat.

2. Portarul care după ce a prins mingea 
este atacat de adversar, din care cauză nu 
poate degaja și este nevoit astfel să joace 
mingea regulamentar, mai mult timp, în pro
priul .careu", nu va fi penalizat.

3. Portarul care după ce a prins mingea o 
joacă regulamentar în propriul „careu" mai 
mult timp, fără să fie jenat de adversar, 
lăsînd astfel impresia arbitrului că trage de 
timp, va fi penalizat cu o lovitură liberă

ul Bihor — Chimica Tîrnăveni 
ul Aiud — Minerul Baia Sprie 
a r. Salonta — Faianța Sig. 
ireana — Unirea Dej
a Tg. Mureș — Unio Satu Mare 
ina Cluj — Recolta Cărei
al C. Mică — Soda O. Mureș

A A XII-A — 19 NOIEMBRIE

ul B. Sprie — Steaua r. Salonta 
ii Copșa Mică — Sătmâreana 
;a Cărei — Chimica Tîrnăveni 
Satu Mare — Soda O. Mureș

11 Aiud — Minerul Bihor 
a Dej — Știința Tg. Mureș 
ina Cluj — Faianța Sighișoara

A A XIII-A — 26 NOIEMBRIE

ța Sighișoara — Unio S. Mare 
ca Tîrnăveni — Unirea Dej 
a Tg. Mureș — Metalul C. Mică 
ul Bihor — Medicina Cluj
O. Mureș — Minerul B. Sprie 

ireana — Metalul Aiud 
a r. Salonta — Recolta Cărei

JOI, ÎN NOCTURNĂ, PE STA- 
DIONUL REPUBLICII : DiNAMb- 

FENERBAHCE

Joi, pe stadionul Republicii, cu 
începere de la ora 20, se va dis
puta meciul amical internațional 
de fotbal dintre Dinamo Bucu
rești și Fenerbahce Istanbul.

SCHIMBĂRI DE NUME ALE UNOR 
ECHIPE

Săptămîna trecută, Oltul Rm. 
Vîlcea, echipă care activează în 
campionatul categoriei B, a fu
zionat cu Chimia Govora. în 
noua ediție a campionatului, for
mația va activa sub numele de 
Chimia Rm. Vîlcea.

Noua promovată în campiona
tul categoriei C, Victoria Boboc, 
și-a schimbat numele în Șoimii 
Buzău.

POLITEHNICA
A REVENIT ÎN CAPITALA

Echipa Politehnica, din cam
pionatul categoriei B, s-a întors 
în Capitală după un turneu de 
11 zile prin țară. Studenții au 
susținut 5 meciuri : cu Faianța 
Sighișoara (1—1), cu Bradul Vi- 
șeu (4—3, în nocturnă), cu Gloria 
Bistrița (6—1), cu Forestiera Si- 
ghet (3—1) și cu C.I.L. Gherla 
(2—2). După cum se vede, bilan
țul este bun, bucureștenii obți
nînd 3 victorii și 2 rezultate de

ITO • PRONOSPORT • PRONOEXPRES
NUNTE PENTRU CIȘTIGA- 
[ DE LA CONCURSUL EX- 
IONAL PRONOEXPRES DIN 

6 AUGUST

stele considerate cîștigătoare 
ncursul excepțional Pronoex- 
din 6 august 1967 trebuie 

îe de către participanți la 
e agenție Loto-Pronosport 
în ziua de joi 10 august 1967 
a 13 — în orașele reședință 
;giune iar în celelalte loca- 
pînă miercuri 9 august 1967. 
ologarea biletelor cîștigătoare 
i face în ziua de marți 15 
t 1967.
ta premiilor de la acest 
rs se va face astfel : In Ca- 
: începînd de vineri 18 au- 
1967 prin casieriile proprii

Loto-Pronosport și aproximativ de 
sîmbătă 19 august 1967 prin man
date poștale.

Cîștigătorii de autoturisme vor 
fi anunțați în scris de ziua cînd 
să primească autoturismele de la 
sediul centralei.★

Azi este ultima zi pentru pro
curarea biletelor la concursul obiș
nuit Pronoexpres de mîine, miercuri 
9 august, a cărui tragere va avea 
loc pe litoral, la Eforie Nord.
PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOEXPRES NK. 31 DIN 2 AUGUST 

1967

EXTRAGEREA I
Categoria I : 1 variantă a 128 437 

lei ; categoria a n-a : 7 a 7 694 lei ;

indirectă de pe locul unde se găsea în mo
mentul cînd arbitrul oprește jocul.

Această dispoziție regulamentară contri
buie în mod eficace la dinamizarea jocu
lui, înlăturînd totodată aspectele neplăcute 
pe care eram nevoiți să le vedem pînă 
acum.

Tot la articolul 12, International Board a 
redactat partea finală astfel:

Un jucător va fi eliminat din terenul de 
joc dacă :

n) după părerea arbitrului se face vinovat 
de comportare violentă sau de brutalități,

o) uzează de grosolănii sau cuvinte inju
rioase,

p) persistă într-o comportare necuviincioa
să după ce a primit un avertisment

Dacă jocul a fost oprit pentru eliminarea 
unui jucător din terenul de joc pentru o 
jignire, fără să se fi comis o altă încălcare 
a regulilor, jocul va fl reluat printr-o lovitură 
liberă indirectă acordată echipei adverse de 
pe locul unde s-a produs încălcarea regula
mentului.

în ceea ce privește eliminarea jucătorilor 
pentru faptele prevăzute la punctul .p", tre
buie înțeles prin noțiunea de .persistă" repe
tarea comportării necuviincioase pentru care 
primise avertisment.

Eliminarea din teren a jucătorilor care se 
fac vinovați de faptele prevăzute la punctele 
„n , „o" și ,p" se va face de către arbitri, 
indiferent de persoana asupra căreia acțio
nează vinovatul (arbitru, antrenor, adversar, 
coechipier, public etc.).

Aceste dispoziții au drept scop întărirea 
disciplinei în terenul de joc, condiție abso
lut necesar unui climat favorabil desfășu
rării jocurilor.

Arbitrii sînt singuri! indicați să asigure 
acest climat, prin punerea în practică cu 
hotărire și curaj a acestor prevederi regula
mentare. Trebuie să dispară șovăiala, trece
rea cu vederea a qreșelilor, acordarea de 
avertismente la infinit sau favorizarea inten
ționată a unor echipe prin neluarea de 
măsuri ferme împotriva jucătorilor certați cu 
disciplina.

egalitate, cu toate că intervalul 
între partide a fost mic, iar ad
versarii ambițioși și dornici de 
a cîștiga în fața echipei din ca
tegoria superioară. Antrenorii 
Teodorescu și Dxagomir au fo
losit în aceste partide pe urmă
torii jucători: Rămureanu, O joc. 
Anton, Cicu, Grecea, Rădulescu, 
Sîrbu, N. Stanciu, Gelepu (fost 
la Victoria Tg. Jiu), D. Ștefan 
(centrul 23 August București), 
Tetic (centrul 23 August), Lică 
(Universitatea Cluj), Buga, Gîte- 
jat.

RESPECT FAȚA DE ARBITRU ?

Meciul Farul Constanța — 
Universitatea Craiova a fost um
brit de atitudinea nesportivă a 
jucătorului constănțean Manolache 
față de arbitrul Ion Negoiță. Pină 
în minutul 40 Manolache a ges
ticulat, a protestat și i-a adus 
repetate injurii arbitrului. în a- 
cest minut arbitrul l-a eliminat. 
Cițiva spectatori au protestat și 
pină la urmă arbitrul a revenit 
asupra deciziei. în continuare, 
Manolache, în loc să-și vadă de 
joc, a avut aceeași comportare 
față de arbitru.

O asemenea atitudine față de 
conducătorul meciului, chiar 
dacă partida este amicală, tre
buie sancționată cu asprime.

C. POPA — coresp. principal

categoria a in-a : 44,5 a 1 303 lei ; 
categoria a IV-a : 248,5 a 300 lei ; 
categoria a V-a ; 913,5 a 81 lei ; ca
tegoria a Vi-a : 4101 a 25 lei.

Premiul de 128 437 lei a revenit 
participantului LUPESCU NICOLAE 
din Deva.

EXTRAGEREA A II-A :
Categoria a n-a : 1 variantă a 42 588 

Iei șl 1 a 17 588 lei ; categoria a m-a: 
22 a 1721 lei ; categoria a TV-a : 
176.5 a 275 lei ; categoria a V-a : 583 
a 83 lei ; categoria a Vl-a : 2 703 a 
25 lei.

REPORT CATEGORIA I : 7 470 lei.
Premiul de 25 000 lei de la catego

ria a n-a extragerea a II-a va fi 
tras la sorți miercuri 9 august 1967.

Plata premiilor de la acest concurs 
va începe In Capitală de vineri 11 
august 1967, iar în țară începînd a- 
proxlmativ din 14 august 1967.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.

MECIURI
STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 

DINAMO BACAU 0—1 (0—1)

Aproape 5 000 de spectatori au 
asistat la un meci foarte atrac
tiv, o reușită repetiție a celor 
două formații înaintea campio
natului. Mai avansați în pregă
tire și abordînd jocul cu multă 
voință și elan, dinamoviștii au 
creat multe faze de fotbal fru
mos și au cîștigat prin golul 
marcat de Ene II (min. 18), care 
a șutat puternic, de la peste 
20 m.

C. Gruia — coresp. principal

CELE DOUA MECIURI ALE 
PROGRESULUI BUCUREȘTI

Sîmbătă seara, în nocturnă, 
Progresul a evoluat la Cîmpina 
în compania formației locale Po
iana de care a fost învinsă cu 
2—0 (0—0) prin golurile marcate 
de Dicianu (min. 85) și Anița 
(min. 88).

C. Vîrjoghie și V. Ciobotaru, 
coresp.

Duminică, Progresul a jucat la 
Bușteni cu Caraimanul. Scor: 
2—1 (1—1) în favoarea formației

Articolul 14: Lovitura de pedeapsă fll m). 
Textul capitolului .sancțiuni" se redactează 

astfel :
Pentru orice încălcare a acestei reguli;
a) de către un jucător al echipei care se 

apără, lovitura va fi repetată dacă nu s-a 
marcat gol,

b) de către un jucător al echipei care 
atacă, altul decît jucătorul care execută 
lovitura, dacă se marchează gol, el va fi 
anulat și lovitura se va repeta,

c) de către jucătorul care execută 11 m, 
săvîrșită după ce mingea intră in joc, se 
va acorda echipei adverse o lovitură liberă 
indirectă de pe locul unde s-a produs infrac
țiunea.

Deciziile nr. 3, 4 și 6 au următoarea re
dactare :

3. Dacă un jucător al echipei ’.n apărare 
a pătruns în suprafața de pedeapsă SAU <N 
INTERIORUL ARCULUI DE CERC, înainte 
ca lovitura de pedeapsă să fi fost executată, 
arbitrul nu va interveni. Dacă s-a maicut 
gol, el va fi acordat.

4. Dacă cu ocazia executării unei losituri 
de pedeapsă (11 m), jucătorul care execută 
lovitura se face vinovat de comportare necu
viincioasă, el va fi avertizat. Dacă lovitura 
a fost totuși executată și s-a marcat qoL 
ea va fi repetată.

6. Dacă un coechipier al jucătorului rare 
execută lovitura de pedeapsă fii m) lătrunle 
în interiorul suprafeței de pedeapsă SAU A 
ARCULUI DE CERC, înainte ca mingea să 
fie în joc, și mingea revină în teren din- 
tr-un stîlp al porții, din bara transversală 
sau din portar, arbitrul trebuie să oprească 
jocul și să avertizeze jucătorul vinovat. Jocul 
va fi reluat printr-o lovitură indirectă.

Atît capitolul sancțiuni cit și deciziile noi 
redactate la art. ț44 lămuresc unele situații 
care nu erau clare pînă acum. Arbitrii sînt 
obligați să le pună în practică ori de cite 
ori prevederile acestui articol nu sînt res
pectate.

Negrea, față în față cu doi adversari, respinge, cu capul un atac al 
oaspeților. (Fază din meciul Steaua—Ț.S.K.A. Cerveno Zname Sofia).

----------- 2------------------------------------ T-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMICALE
bucureștene. Au marcat Țară’un
gă (min. 36) și Viorel Popescul 
(min. 71) pentru Progresul, res-' 
pectiv Milu (min. 40).

Victor Zbârcea — coresp.

VICTORIA ROMAN — C.S.M.S 
IAȘI 2—1 (1—0)

Pentru Victoria au marcat Ni- 
coară (min. 2) și Bîrgăoanu (min. 
89), iar pentru C.S.M.S. — Incze 
IV (min. 57).

G. Groapă și
C. Broșleanu — coresp.

ELECTRONICA OBOR — FLA-1 
CARA ROȘIE BUCUREȘTI 2—1?

(1—0)
Cele trei goluri ale meciului 

au fost realizate de Florea (min. ( 
16) și Ciuleanu (min. 79 din 11 
m) pentru Electronica Obor, res- i 
pectiv Moldoveanu (min. 81 din. 1 
11 m).

N. Tokacek — coresp.
ALTE REZULTATE : Metalul’ 

Hunedoara — Vagonul Arad 3—2 : 
(1—0). A.S. Cug'r — Chimia Rm. 
Vîlcea 4—1 (2—0), Oltul Sf.
Gheorghe — Chimia Făgăraș 3—1 
(2-1).
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Turneul „speranțelor olimpice11
la lupte

SPORTIVII ROMANI •fe

AU OBȚINUT NOI VICTORII
KOZALIN, 7 (prin telefon). — 

Luptătorii români, participant te 
acest important concurs interna
țional, au înregistrat o serie de 
noi victorii. Pînă acum, 
bine s-au comportat, în 
luptătorii de la „libere", 
teva amănunte: la cat.
N. Dumitru a avut nevoie numai 
de 30 de secunde pentru a în
vinge prin tuș pe Puqlawski (Po
lonia). Tot la 
remarcabilă a 
(57 kg), care 
în meciul cu 
ski. P. Venter 
la puncte în turul if pe bulgarul 
Kîrțev într-o partidă viu dispu
tată. Deosebit de interesant a fost 
meciul lui L. Rădoi (87 kg) cu 
polonezul Goruska, cîștigat de 
sportivul român la o diferență a- 
preciabilă de puncte. La cat. 70 
'zj I. Dumitru, deși a avut posibi
litatea să cîștige, luptînd crispat 
a fost depășit 1a puncte de Pet- 
zak (R.D.G.). La cat. 97 kg I. 
Marton a învins prin tuș pe Kri- 
wekwca (Iugoslavia), iar la + 97 
I. taste l-a întrecut la puncte pe 
Lepianko (Polonia). V. forga și 
Ristov (Iugoslavia) au fost desca
lificați pe nedrept.

Iată și cîteva rezultate de la 
„greco-romane": Gh. Berceanu b.p. 
Ismailov (U.R S.S.), M. Tolea pier
de în fata lui Molnar (Ungaria) 
Si este eliminat din competiție. 
Gh. Gheorghe egal cu Schreder 
(R -D.G.), C. Pene u errai cu Wal
ter (R.D.G.), N Mandea este în
vins prin tuș (min. 1) de Prycz- 
kowski (Polonia), Șt. Patede și 
Galinski (Polonia) au fost desca
lificați, în repriza a treia, pentru 
pasivitate.

foarte 
special, 
fată cî- 

52 kg,

i. •-■

o

3 , //f,

HI
fi

Printre. cele mai 
bune performanțe în
registrate în re
centele campionate 
de atletism ale Fran
ței se numără si 
rezultatul de 2,16 
m la săritura în 
înălțime, nou record 
francez. Autorul lui 
— Robert St. Rose, 
pe care îl vedeți să
rind în imaginea 
alăturată.

ii români au cîștigat
turneul internațional

de baschet de la Hunedoara

„libere" o evoluție 
avut și Gh. Stan 

a învins prin tuș 
polonezul Radwan- 
(63 kg) l-a învins

- Foto : AFP

GH. CIORANU

De pe
SPORTIV! ELVEȚIENI 

LA CfUDAD DE MEXICO

In prezent, sportivi, oficiali 
medici elvețieni fac intense pre
gătiri în vederea deplasării pe 
care-o vor efectua în cursul lunii 
octombrie la „Săptămâna preolim- 
pică internațională” de la Ciudad 
de Mexico: Comitetul olimpic el
vețian și Comitetul național elve
țian pentru, sportul de performanță 
au stabilit delegația care va fi 
prezentă, intre 14 și 22 octombrie, 
la această manifestare sportivă. S-a 
stabilit ca la „Săptămina preolim- 
pică internațională" de la Ciudad 
de Mexico să facă deplasarea nu
mai sportivi care — anul viitor 
— au șanse la locuri fruntașe. Au 
fost selecționați 
atletism, canotaj- 
gimnastică Și tir. 
care a in Mexic, 
bilii" vor participa la un canto
nament, care va avea loc între 10 și 
22 septembrie la Saint Moritz. Vîs- 
lații se antrenează însă de mai 
mult timp. înaintea marelui eve
niment din capitala mexicană ei 
vor participa 
ropene de la 
aclimatiza cit 
elvețieni vor 
Mexico cu 12 zile înaintea înce
perii „Săptămînii preolimpice in- 
.ernaționale”.

la campionatele eu- 
Vichy. Pentru a se 
mai bine, sportivii 

pleca la Ciudad de

1I
I i

‘ •>;

1
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înaintea
(Urinare din pag. 1)

,,mondialelor"
saltelei s-au întrunit în capitula țării 
du.

PreșeHintele F.IX.A. sc interesează 
îndeaproape de modul cum decurg 
pregătirile pentru campionat. De 
altfel, dl. Coulon cunoaște cele mai 
multe din amănuntele organizatorice 
și nu se îndoiește de faptul că to
tul va fi la înălțime. Patinoarul ar
tificial din parcul sportiv „23 Au
gust", cu tribunele sale pentru 7 000 
dc spectatori, va fi o gazdă ospi
talieră pentru participant^ Remar
căm interesul de care se bucură în
trecerea în nodurile opiniei publice 
sportive internaționale, faptul că un 
număr record de ziariști și cores
pondenți de presă și-au anuntat sosi
rea la București. Lor li sc vor asi
gura nu numai condiții optime dc 
Jucfu, ci și un program variat’, prin 
care vor putea cunoaște realizările 
obținute pe plan social și cultural 
în România.

îi adresăm. 3poi. președintelui

F.I.L.A. o întrebare cu un caracter 
oarecum tehnic :

— Cum întrevedeți viitoarea dez
voltare a luptelor greca-romane ?

— Acest spart* ne răspunde dl. 
CeuloB, a străbătut* în anii din urmă* 
o perioadă de criză. La un moment 
dat, pasivitatea i-a pus în perie d 
însăși existența, ba fel cum — vor
bind prin analogie — „țăcuneala* a 
răpit spectacolul tenisului de masă, 
iar apărarea beton savoarea fotba
lului. Noi am înțeles primejdia care 
/*ște întrecerea celor puternici și* 
prin modificările de regulament* 
luptele greco-romane și-au recăpătat 
dinamica și spectacolul. Afluxul de 
spectatori către reuniunile de lupte 
este — dacă doriți — un prim semn 
care arată justețea acestei hotărîri. 
Desigur* noi nu am realizat încă 
totul și viitorul ar putea să ne re
zerve lucruri noi. Spiritul care ne 
animă este acela de a face din lupte 
itn sport cit mai frumos* cit mai 
complet, un sport desăvîrșit. în care* 
ca și în viață* de altfel, succesul să

toate meridianele

11 sportivi la 
academic, spadă.
Înainte de ple- 
toți „selecționa

venit încă la valoarea mea, dar 
poate la campionatele mondiale 
din Olanda va revanșa aceste in
succese".

SPRINTERUL BAMDuCK. 
„EROUL" CAMPIONATELOR 

DE LA PARIS

m ți 200 m plat. In cursa 
m Bambuck a egalat re- 
european cu 20,4. Două 

cronometre au arătat tim-

Este cunoscut amatorilor de atle
tism că sprinterul de culoare 
Barnbuck a fost declarat de presa 
sportivi franceză „eroul" recente
lor campionate de la Paris. In
tr-adevăr, la campionatele Franței, 
Bambuck a obținut două titluri: 
la 109 
de 200 
cordul 
dintre
puri mai bune (20,3 și 20^). In 
legătură cu. performanța sa, Bam
buck a declarat următoarele : „Cred 
că puteam obține un timp și mai 
bun, dar am greșit cînd am oprit 
ritmul pe turnantă. Sînt eonvin3 
că anul acesta voi obține la 200 m 
un timp în jurul lui 20,1”.

JIMMY ELLIS, CAMPION 
AL LUMII LA „GREA"?

O DECLARAȚIE A LUI GIMONDI

în acest sezon, Gimondi și-a de
cepționat, desigur, suporterii. Ci
clistul italian nu a putut realiza 
„eventul" promis : ciștigarea Tu
rului Italiei și celui al Franței, el 
eșuînd în „marea aventură” din

Franța lui Pingeon. Recent, pe 
o șosea din Toscana, în cadrul 
campionatului de fond al Italiei, 
Gimondi s-a clasat pe locul 4, titlul 
revenind lui Balmamion (266 km 
în 7 h 16:28,0). Cu acest prilej, 
Felice Gimondi a ținut să moti
veze insuccesele sale, declarînd 
ziariștilor: „Puteam să cîștig de 
5 ori „Turul Franței". Ce să fac 
însă, o teribilă indispoziție suferită 
în etapa a 12-a mi-a răpit 12 mi
nute. Este adevărat că după cîte
va etape mi-am revenit, însă n-am 
mai putuț recupera. Nu am re-

Angelo Dundee, antrenorul lui 
Cassius Clay, campionul detronat 
de WBA, a declarat recent : „Tot 
un elev de al meu va fi campion 
mondial la „grea" : este vorba de 
Jimmy Ellis, care, ca amator, l-a 
învins la puncte pe Cassius Clay. 
El a cîștigat în ultimul an 10 in- 
tilniri înainte de limită. Este ade
vărat că în. meciul cu Leota Mar
tin elevul meu are o sarcină grea. 
Să știți însă că Ellis lovește nă
prasnic ți acesta-i mare lucru în 
box”.

de lupte
fie de partea celor îndrăzneți. Sînt 
convins eâ iutrerertle din capitala 
României iar sublinia acest punct de 
vedere.

Ne luăm rămas bun piuă la apro
piata revedere de la București, co 
prilejul marii competiții.

HUNEDOARA (prin telefon). Tnr- 
neui internațional de baschet s-a i»‘ 
chelat eu victoria reprezentativei de 
Juniori a României care, in ultima 
partidâ, a dispus de ecMpa R. 
Germane cu 42—35 (22—20). Formați» 
română, și-n subestimat la Început 
adversarii și de-abia spre sfirțlt » 
luptat eu convingere pentru un re
zultat favorabil. Pentru România au 
Înscris : Popa 14, Moisin 10, Georges
cu t, Hulei C, Dumitru 4, Răii «an u 2.

In cadrul aceluiași program, 
lecționala de seniori a României 
(participantă neoficială la turneu) a 
dispus de juniorii polonezi cu 63—37 
(30—1»), Au marcat pentru învingă
tori : savu 1», Cernea, Albu, Diaco- 
nescu cite u. Tarău 5, Popescu 4, 
Bîrsau 2.

Clasamentul final al turneului : u 
ROMANIA 4 p, 2. Polonia 3 p, 3. 
B. D. Germană 2 p. Din cauza tim
pului nefavorabil, jocurile din ulti
ma zi s-au disputat in sala Con
structorul.

In general, se poate spune că tur
neul și-a atins scopul. Formația de 
juniori a făcut o utilă verificare in 
vederea campionatului balcanic 
(23—2» august Ia Hunedoara), ipr 
partidele au constituit o reușită pro
pagandă pentru acest frumos joc 
sportiv. Merite deosebite pentru ex
celentele condiții create participan- 
țiior au comisiile regională șl oră
șenească de specialitate.

V. ALBU-coresp. prtnci»»al

SC-

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
ATLETISM

ÎN LOCALITATEA Kongsvin- 
ger (Norvegia) s-a disputat în- 
tîlnirea de atletism dintre selec
ționatele masculine ale Norvegiei 
și Italiei. Atleții italieni au repur
tat victoria cu scorul de 113—97 
puncte. Cîteva rezultate: 400 m : 
Bello (I) 47,2 ; 100 m : Giannata- 
sio (I) 10,5 ; greutate : Lorenzen 
(N) 18.02 m ; 400 m garduri :
Frinolli (I) 51,4 ; suliță : Pedersen 
(N) 75,18 m; 200 m: Giani (I) 
21.2.

LA ALAMEDA. în California, 
atletul american Michael Kimball 
a stabilit un nou record al S.U.A. 
în proba de o oră. El a acoperit 
în acest timp distanța de 19382 
km. Vechiul record era de 18,918 
km.

ÎN ZIUA a doua a campionate
lor de atletism ale R.F. a Germa
niei, care au loc la Stuttgart. 
Schubert a fost cronometrat cu 
51,2 în proba de 400 m garduri. 
Alte rezultate: suliță : Salomon 
79,83 m ; 200 m : Jellinghuas 21,2 ; 
greutate : Birlenbach 18,62 m ; 
lungime (femei) : Becker 6,35 m.

LA COPENHAGA a luat sfîr- 
șit dubla întâlnire internațională 
de atletism dintre selecționatele 
Danemarcei și Bulgariei. Victoria 
a revenit oaspeților: la masculin, 
scorul a fost de 124—84 puncte, 
iar Ia feminin de 68—49 puncte. 
Cîteva rezultate: masculin : suli
ță : Bisev (B) 70,45 m ; prăjină : 
Jessen (D) 4,62 m ; 5900 m :
Markov (B) 13:54,2 ; 400 m gar
duri :

IN SEMIFINALELE campiona
telor internaționale de tenis ale 
R.F. a Germaniei, de la Hamburg, 
spaniolul Manuel Santana a dis
pus cu 6—3, 11—9, 1—6, 6—4 de 
Bob Hewitt (Australia). El îl va 
întîlnî în finală pe australianul 
Roy Emerson, care l-a eliminat eu 
6—1, 6—1, 6—3 pe vest-germauul 
Bungert. în finala probei femini
ne, vor juca Lesley Turner (Aus
tralia) și Franțoise Durr (Franța).

CICLISM e31
DUPĂ 7 etape, în Turul ciciis. al 

Iugoslav'ei conduce Skerl (Iugosla
via) cu 25h 15:43,0. Dintre cicliștii 
străini, prunul în clasament este 
polonezul Deniei, pe locul 9 cu 
25h 30:51,0.

A ÎNCEPUT Turul ciclist al 
Slovaciei. Prima etapă, desfășurată 
pe circuit în jurul orașului Brati
slava, a fost cîștigată de Vaclav 
Doudera (Cehoslovacia).

IAHTING

Hansen (D) 52,6.

TENIS
IN 

țional 
cătoarea australiană Helen Gour- 
lay a învins-o cu 6—3, 6—4 pe 
Riedl (Italia). Din cauza ploii, 
finala probei de simplu masculin 
nu s-a puitut încheia, fiind amî- 
nată. Ion Tiriac conduce cu 8—6, 
9—7, 6—6 (set întrerupt), în me
ciul cu Ilie Năstase. Luni, la re
luare, Tiriac a obținut victoria și 
în setul al treilea, cu 8—6, cîști- 
gînd astfel turneul.

în finala probei de dublu m'xt 
Gurlay (Australia) și I. Tiriac 
au învins cu 6—1, 6—4 pe Len
non, Taylor (Anglia).

DUPĂ prima zi a finalei „Cu
pei Galea" la tenis (tineret), echi
pa Franței conduce cu 
tîlnirea cu selecționata 
meciul pentru locurile 
pa R. F. a Germaniei 
aceea a Italiei cu 2—0.

FINALA turneului interna- 
de tenis de la Riccione, ju-

în 
din 
tat, 
primei ediții ale Baloaniadei dc 
iabting. La această competiție inau
gurală au participat cîte patru 
echipaje — clasa finn — din Ro
mânia, Turcia și Grecia. La capă
tul a 5 regate (cele mai bune pa
tru regate, ca timp înregistrat 
contînd în clasamentul general) 
veristul român Gheorghe Nicolciot» 
a ocupat un meritoriu loc II, pri
mind — din partea organizatori
lor — o cupă și medalia de argint 
Cîștigătoru-I Balcaniadei — sporti
vul grec U. Panaiotis.

FOTBAL

frumoasa stațiune Turkolimane 
apropierea Atenei s-au dispu- 
între 1—5 august, întrecerile

2— 0 în în- 
Angliei. în
3— 4, echi- 
conduce pe

ții CADRUL competiției 
naționale de fotbal pentru 
Rappan" s-au disputat noi 
niri încheiate cu următoarele re 
zultate : Young Boys Berna — 
Fram Copenhaga 0—0; Younr 
Fellows Zurich — Cari Zeiss Jen 
(R.D.G.) 0—2 ; Lille — Sion 0—0 
Jednota Zilina — Vclje Boldclui 
(Danemarca) 1—1 ; Ruch Chorzoi
— Vienna 2—0 ; Polonia Bytor
— Grasshopers Zurich 5—I 
Zaglebie Sosnowiec — Schalk 
Gelsenkirchen I—0 ; Fortuna Du; 
seldorf — Ask Linz 2—1 
Dynamo Drezda — A.G.F. Aarhv 
2—I ; I.F.K. Goteborg — Boh< 
mians Praga 3—1 ; Rouen - 
Granges 1—1.

MECI international la Bratislr 
Va : Slovan — Dozsa Pecs (R.P.U 
0—0.

inter 
„Cap: 
întîl
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