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Dinamo-Steaua in finala „Cupei R. P. R.“
După 120 de minute de joc

namo București - Cri șui 1-0 (0-0,0-0,1-0)
CONSTANTA 12 (prin telefon), 
tpă cum era de așteptat, meciul de 

Constanța a dat cale liberă spre 
upa R.P.R.“ echipei campioane — 
namo București. Dar, departe de a 
considera „vioara a doua" in aceas- 
dispută, Crișul a intrat decis pe 

en, dind serios de furcă bucureșie- 
'or.
Meciul a avut patru părți bine dis- 
cte, nu numai ca... reprize, ci și ca 
\ Primele două, „meciul propriu- 

au deziluzionat pur și simplu pe 
' aproximativ 17 000 de spectatori, 
i foarte mici excepții, fotbalul de 
litate s-a lăsat mult așteptat și de 
eea perspectiva unui al doilea meci 

suridea nimănui. După cîteva mi
te de joc, cînd Crișul se instalase 
șase oameni in careul lui Dinamo.

1 asistat la puține faze interesante, 
dam in carnet că Dinamo „joacă 
:spat,- de unde nesiguranța paselor, 
.al incited al înaintării... etc.“. 
Mai tirziu ne-am dat seama că nu 
spre crispare era vorba, ci despre 
serioasă oboseală, manifestată prin 

c lent, la intimplare.
De acest lucru a profitat înaintarea 
'ișului, care — sigură că are în 
ate o apărare înaltă, fermă, la post, 
a avîntat în jumătatea de teren a 
icureștenilor. în 

împiedică în 
azie rară. T ot 
isă bună de la 
'ei minute mai 
ab din apropiere de Datcu, pentru 
t in min. 40 o lovitură liberă de la 
’ m, executată de Damian, să „ștear- 
i“ pe afară — rădăcina barei drepte 
porții lui Datcu.
Ce fac, în acest timp, dinamoviștii? 
oărarea luptă din răsputeri (Nttn- 
eiller UI e un adevărat dirijor) pen- 
u că înaintarea nu ține mai de loc 
ingea. Pircălab (foarte slab azi), 
"ățilă, Nunweiller VI și Ștefan se 
i: greu. înghesuie focal pe cen-
u (unde Solomon e de netrecut) și 
ag slab de tot la poartă. Rareori 
te pus în cursă Uaidu, deși este 
ngurul în măsură să semene panică 

rlndurile orădenilor, așa cum a fă- 
t in minutele 6,11 și 25, acțiuni res- 
nse in ultimă instanță In. corner. 
Repriza a doua — ceva mai vioaie— 

larțirie campionilor. Mănescu și Vlad 
tosesc după atîta efort. In general 
’lupa Crișul se resimte (ceea ce o 
tce să se retragă prin preajma pro- 
“iei porți) așa că este rîndul dina- 
loviștilor să se instaleze in careul 
dvers, dar tirul exasnerant de slab 
t înaintașilor face ca rezultatul de pe 
tbela de marcaj să rămină... alb după
2 de minute. Așadar, prelungiri cînd

toată lumea se plictisise, cînd nimeni 
nu mai spera să scape de al doilea 
meci.

MIRCEA COSTEA

(Continuare în pag. a 3-a)

min. 20 Szakacs III 
careu și ratează o 
el preia defectuos o 
Mănescu (min. 21). 
tirziu Bacoș șutează

Echipa de seniori 
a cîștigat turneul de
BRAȘOV 12 (prin telefon de la tri- 

îisul nostru). — Obținînd victoria și 
1 ultimele două partide, reprezențati- 
a de baschet a țării noastre a cîștigat 
jrneul internațional desfășurat în'loca- 
tate. Sîmbătă, prima noastră forma
le a întrecut selecționata Brașovului 
u 72-60 (32-29), iar duminică ea s-a 
tnpus, fără dificultate, în fața forma- 
ei de juniori: 81-52 (31-22). Aceste 
lartide au dat posibilitate antrenorilor 
'asile Popescu și Elemer Saroși de a 
rula" întregul lot de care dispun și 
le a verifica — înaintea turneului pe 
are îl va întreprinde echipa noastră 
n U.R.S.S. — posibilitățile fiecărui 
„cător. Au fost experimentate diferite 
ormule de echipe, iar jucătorii îndru- 
nați să încerce mai multe combinații 
actice, în special în atac.

Așa se și explică, de altfel, de ce în

♦ ------------------------------------I

♦♦♦I

Steaua învingătoare la Piteștii
2-1 (1-0) cir

PITEȘTI 12 (prin telefon de la tri
misul nostru). Cei prezenți ieri pe sta
dionul din localitate au asistat lâ un 
îneci în care C.S.M. Sibiu a întâlnit 
Steaua, cu care în multe perioade ale 
partidei a jucat de la egal la egal.

Bucureștenii a-u știut însă să tem-

C. S. M. Sibiu

Semifinalele juniorilor

Ieri, pe stadionul Republicii din Capitală, s-au disputat semifinalele cam
pionatului republican de juniori. Cele două partide au revenit formațiilor 
C.S.M. Cluj și Știința Galați care au dispus de Știința Timișoara și Știința 
București. Citiți amănunte în pagina a IlI-a. In fotografie o fază din meciul 

Știința Galați — Știința București

♦ ♦ 
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i
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— Fotbal ?

I
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DIALOG...

pereze elanul sibienilor, să stopeze ac-X 
țiunîle acestora prin pase pe ex-Ț 
'treme, în adîncime, prin conlu- f 
crarea celor doi înaintași centrali Voi- Ț 
nea și Raksi. In general, atacanții X 
Stelei s-au impus prin mai multă ca- f 
lit-ate Și viteză. Atacului pe un front I 
larg ai bucureștenilor, sibienii au răs-f 
puns cu contraatacuri și combinațiiî 
frumoase (dar infructuoase) în spe-♦ 
cial între Bîscă și Văcaru: în tot’’ 
meciul C.S.M. n-a tras decât de douăX 
ori pe lîngă... poartă.

...Raksi încearcă vigil

-— Da! Fotbal! Cu bocunci, cu tri
couri, ou arbitru, cu 19 goluri marcate 
și numai 2 primite, cu suporteri caro 
însoțesc echipa pretutindeni, eu spe
ranțe de intrare în categoria C (anul 
viitor!), apoi în B... Adică ce vi se 
pare nefiresc în toată povestea asta? 
N-avem stadion? Mă iertați, dar se vede 
că sînteți pentru prima oară la noi. 
Avem și tablă de antrenament, tova
rășe. Cu pătrățele numerotate, ca să fie 
clar. Adică scrie undeva că la noi me-, 
ciurile trebuie văzute numai la tele
vizor? Televizorul este foarte bum 
după părerea mea, pentru „Varietăți4* 
și pentru campionatele mondiale da 
handbal în 7. Fotbalul, însă, nu-i fot
bal fără semințe, fără țigări și fără.^ 
cursele lui Torna.

— Care. iToma?
— Toma Gheorghe, tovarășe. Extrem* 

noastră dreaptă. Eu nu-l compar cu 
Pîrcălab pentru că nu vreau să jig-t 

Păi 
ci nd e mingea la Cîsu, tovarășe, poți 
să schimbi tabela de marcaj sigur. In-i 
treabă-i pe campionii Tîrgu Jiului și 
Craiovei, dacă nu crezi. Cei de la „E-.

*— campionii raionului 
Craiova, care au fost la baraj — au 

f văzut de 8 ori cine-i Cîsu. Cu 8:4 i-am

ori pe lingă... poartă. t
...Raksi încearcă vigilența portaruluiȚ

sibian Pîlcă, încă din primele minuter
ale meciului: bine servit de Sorin A-*nesc Pe nimeni. Dar... Sau Cîsu...
vra.m, el șutează puternic dar fără 
rezultat. Steaua are inițiativa și apă
rătorii sibieni sînt constrânși să trimită 
balonul în corner de patru ori în pri
mele 12 minute. La unul din acestea 
executate de Sorin Avram, în min. 3, * lectroputere1 
Buzeșan salvează de pe linia porții un Ț Craii 
gol gata făcut. C.S.M. răspunde la fel £ - _
de spectaculos: Văcaru se infiltrează £ 
pe partea lui Georgescu, se îndreaptă ♦ bătut. Cîsu... 
nestingherit spre poartă, dar SuciuT ■— Și eu știam doar eă-1 cheamă și 
blochează balonul, apoi îl scapă și tot ♦ Emanoil, că e miner clasantîi la a, 
Văcaru reia milimetric pe lîngă poarta T, , • , r . , □ ,goajg " 1 ▼ batajul frontal de la Horaști. Habar
" Golul marcat de Voinea, în min. 19,*u’aveam mai « in‘«-
în urma unei lovituri libere, executate t “ Și încă inter rătăcitorf "Ul(fa 
de pe partea dreaptă de Sorin Avram, ♦ ce/,â“ e,te ° schemă> nu S a scrt* 
a fost anunțat de alte cîteva suturi tdespre ea desl^- Triunshiul nostru 
ale bucurestehilor (Pavlovici si ’^.ți^cel: Cî^u-Bugan-Bogdan este și el <> 
stantin) și’urmat de alte două ocazii ♦ sc/,emâ- Da>-nu fac comparată. I aptei, 
create prin un-doiuri clasice între Voi-*5"" fap,e' ^hcenit au plecat steagul?

. t-j < . * L-au pdecat! (Si erau cei mai bum dmnea și Raksi. 4 .
T-» i z-’ i x- n ▼ raionul Galafat), bimienu t~au întorsPerechea Constantin — Pavlovici 4. 1 7 v -
*4 -ii t.-, ♦ acasa cu 5:1? b-au întors, (bi altastăpânește mijlocul terenului. In spe-1 ,. . , w .

+ echipă mai bună nu găsești in tot ra- 
MIRCEA TUDORAN ♦ ionul Turnu Severin!). Asta e... An

(Continuare în pag. a 3-a) (Gontinu-are în pag. a 2-a)

A început cea de a XVI l-a ediție a „Cursei Scînteii
N. Grigore (Steaua) învingător în prima etapă

BUZAU 12 (prin telefon de la tri
misul postru). 
startul într-una 
tante competiții

Duminică s-a dat 
din cele mai impor- 
ale actualului sezon 

ciclist: cea de a XVII-a ediție’ 
„Cursei Scînteii". La ora 15,30, 51 
ciclist: cea de a XVII-a ediție
R.S. Cehoslovacă) s-au prezentat 
start în fața Casei Scînteii.

Deși era o căldură sufocantă, nu
meroși bucureșteni au venit la Casa 
Scînteii pentru a-i saluta pe rutieri, 
începe solemnitatea de deschidere a 
întrecerii. Din partea organizatorilor 
a vorbit tov. Ion Cumpănașu, redac-

a 
de
a 
la

„Scînteia", 
succes de- 
ediție a 
ora 15,45, 
multicolor

tor șef adjunct al ziarului 
care a urat participanților 
plin în cea de a XVII-a 
„Cursei Scînteii". Apoi, la 
s-a dat startul. Plutonul
s-a pus în mișcare. Rutierii au avut 
de parcurs mai întîi o buclă prin Ca
pitală. Ei au mers pe Calea Victoriei, 
apoi din piața Bălcescu s-au întors

prin b-dul Magheru spre șosea. înain
te de Arcul de Triumf sparge G. Moi- 
ceanu. Ne pregătim blocnotesurile, 
dar dinamovistul, primind repede de 
la antrenorul N. Voicu o altă bicicletă, 
prinde după cîteva sute de metri grupui 
masiv. Am ajuns în dreptul aeroportu
lui Băneasa și plutonul se „liniștește". 
E și foarte cald! De altfel, această

primă etapă pe care o socotim de ta-, 
tonare, de cunoaștere reciprocă a va
lorilor, a avut numai trei momente 
care ne-au reținut atenția. Aceasta, 
desigur, în afara primirii călduroase.

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

a R. P. Romine 
baschet de la Brașov 
meciul de sîmbătă naționala noastră a 
realizat un scor relativ strîns în com
pania formației brașovene. Nu este mai 
puțin adevărat însă că în această par
tidă echipa locală a opus o rezistență 
dirză, Dumitrescu, Sabo, Franț și Ze- 
releș, realizînd adesea faze mult a- 
pl a ud a te.

Pe parcursul celor două partide, dar 
în special duminică, am putut observa 
că jucătorii din reprezentativa noastră 
încep să acționeze din punct de vedere 
tactic cu mai multă ușurință și să pună 
un accent din ce în ce mai mare pe 
contraatacul colectiv.

In ceea ce privește celelalte meciuri 
ale turneului, merită relevat cel dintre

ADRIAN VASILIU

(Continuare în pag. a 4-a)

S-a dat startul în cea de-a XVII-a ediție a „Cursei Scînteii". Cei 51 de cicliști care au pornit în cursă rulează 
pe străzile Capitalei. .

Foto : T. Chioream»



File dintr-un carnet de însemnări
Sportul școlar exercită o atrac

ție deosebită pentru spectatorii 
de toate vîrstele și de toate... 

gradele. La finalele campionatelor re
publicane din aeest an, ca să ne re
ferim la cel mai proaspăt exemplu, au

Filmul finalelor a fost punctat de 
obișnuitele festivități de pre
miere a cîștigălorilor. Desigur, 

prilej <le Lactirie și aplauze. Nn au 
scăpat însă ochiului și acele mici ce
remonii aveau un alt caracter.

care s-au distins prin muncă, pricepere 
și pasiune în pregătirea micilor sportivi 
au fost premiați: 12 la atletism, 4 la 
gimnastică, 6 Ia natație și 7 la jocurile 
sportive. O răsplată bine meritată și. 
în același timp, un puternic stimulent.

La ștrandul Tineretul)

întreceri interesante

Luptă strînsă in proba de 60 m.g. junioare 11, la finalele „școlare 
cadrul Spartachiadei republicane.

Foto: V. Bageac

fost prezenți nu numai colegi, prieteni 
gi — normal -—■ rude ale concurenților. 
In jurul terenurilor <le volei, baschet, 
handbal, fotbal, pe marginea pistei de 
atletism, la bazinul de înot sau în să
lile de gimnastică am întîlnit și foarte 
mulți obișnurți ai stadioanelor și să
lilor noastre de sport. Ceea ce i-a a- 
tras (și nu se sfiau s-o mărturisească) 
a fost fluxul de tinerețe revărsat, timp 
de cinci zile, pe aceste baze sportive, 
frumusețea și ineditul unor întreceri 
sportive, și chiar... nostalgia nepartici- 
pării la ele. Pe chipurile lor am citit 
bucuria de a vedea tinerele vlăstare ale 
generației lui 23 August făcînd sport 
an condiții nici măcar visate

și bine 
acei 

fi
nu-

de cil

Pe ,.tușă“ am zărit și 
trenori „neinteresați**.

mulți an- 
T raiau 

însă întrecerile la care asistau 
și rețineau cu vădită satisfacție „ele
mentele care vinli în sportul nostru 
de performanță. La această defilare a va- 
ic i ilor din rîndul tineretului au ținut 
să fie prezenți — de pildă — Al. Stoe- 
nescu, Al. Mazilu, D. Gîrleanu (atle
tism), VI. Agarici, N. Plopa (natație), 
E. Trofin, I. Bota (handbal), G. Chioșc 
(gimnastică), I. Bălănescu (fotbal), N. 
M.ihăilescu (volei) ele.
prezența 
federali 
'zutoare i 
cordate 
petiției.

Organizatorii s-au gindit 
au făent . — să răsplătească pe 
finaliști oare s-au dovedit a 
fruntași la învățătură. Am notat
mele elevilor : Florian Purghel (Bra
șov) și Stefan Valașec (Cluj) la atle
tism ; Mircea Vamoșiu (Arad), ,Wa- 
rilena Gui (Oradea) și Eva V aida 
(Satu Mare) Ia natație; (Mihaela Dia- 
coneseu și Daniela Crîsnaru (Craiova), 
Varga Somoghi (Satu Mare) la gim 
nastică; Elisabeta Balogh (Salonta) la 
baschet; liajnal Fiilop (Miercurea Ciuc) 
Ia volei — toți cu media generală 10 
Cinste lor, ca și tuturor celorlalți fina - 
liști, fiindcă — e bine să se știe — s-au 
prezentat la startul întrecerilor spor
tive cu medii peste 7 la învățătură.

Dar tinerii concurenți au avut pri
lejul să-și aplaude si ei profesorii și 
antrenorii. Din inițiativa Consiliului 
Ceneral al UCFS, o parte dintre cei

1
4

4
4
4
i

i
!

i.

Subliniind și 
tutor antrenori și secretari 

avem o imagine mai cuprln- 
a importanței și interesului a 
— pe bună dreptate — rom

A apărut
al revistei

Din cuprinsul

e SPARTACHIADA _____________
CENTRUL ATENȚIEI

• FOTBAL — Dinamoviștii — campioni. 
Ultima etapă. Finișul viguros al 
Științei Craiova. Reușită băimăreană. 
Portret : fotbalistul clujean — dr. 
Tiaian Georgescu. Bătrînul și min
gea — viața lui Nilton Santos.

• FOTOCRONICA ULTBMELOH EVENI
MENTE SPORTIVE INTERNE ȘI DE 
PESTE HOTARE.
Drumul meu în sport : povestește 
rugbistul Viorel Moraru, maestru eme
rit al sportului.

> „COANA CHIRIȚA" DESPRE SPORT 
— un interviu acorda? de artistul 
emerit Miluță Gheorghiu.
Boxerul Gheorghe Negrea, din nou 
în formă.

SPORT-MAGAZIN — Shakespeare și 
sportul.

Găsiți acest număr la toate chioșcu
rile Diiuzării presei.

SPORT
acestui numai :

REPUBLICANA IN

n școli s-a muncit mult pentru 
aceste finale, iar acolo unde s-a 
muncit mai bine, satisfacțiile 

întîrziat. Consemnăm în 
privință succesul unor centre 
mișoara (locul I la handbal 
volei fete, locul II la volei 
P. Neamț (locul II la volei fete și bas
chet băieți), Rm. Vîlcea (locul l la 
volei băieți și locul II la gimnastică 
băieți), 
fete și 
baschet 
handbal 
a celorlalte 
tiv al finalelor a fost remarcabilă.

Odorhei 
băieți),
băieți), 
băieți).

în cadrul Spartachiadci republican
această 
ca Ti- 
fete și 
băieți),

(locul III la handbal 
Constarifa (locul I la 

Buzău (locul II la 
Contribuția lor, ca și

centre, la succesul călită-

a reușita finalelor au contribuit 
însă și mulți oameni anonimi, 
ale căror eforturi rămîn de 

multe ori necunoscute. Cîți știu, de 
pildă, că pentru pregătirea bazelor 
sportive și întreținerea lor în condiții 
cît mai bune, mai ales pe timp ploios, 
Lucrătorii administrației stadionului Ti
neretului au 
spune — zi 
Dragu, Alex. 
nes cu sau S.
dragostea uncii asemenea efort. Ne fa
cem datoria să subliniem acest merit.

muncit uneori — cum se 
și noapte? Un Dumitru 

Constandache, Const. Stă- 
Stere s-au dăruit cu toată

P. GAȚU
T. STAMA

DIAL
(Urmare din pag. 1)

intrat în campionatul regional? 
intrat.

Și noi de cînd jucăm? In 1961 ne-am 
văzut prima oară la față unul cu al
tui. Și am avut și altceva de făcut, la 
început, decvt să jucăm fotbal. Am 
deschis minele, am început să cons
truim orașul.

Apoi am făcut terenul. Mă rog, în 
ordinea importanței. Ascultă-mă bine:

Am

Campionatul republican individual

SE CUNOSC PRIMII FINALISTI
In ultimele zile, pe arenele din în

treaga țară și-au continuat întrecerile 
zecii de jucătoare și jucători dornici 
de a se califica în finala campionatului 
republican individual, programată la 
sfîrșitul săptămânii viitoare. Iată cîteva 
relatări asupra acestor întreceri re
gionale.

• Arena „Cetatea" din Giurgiu a
găzduit disputele sportivilor din raioa
nele Urziceni, R acari, Fetești, Ti tu și 
Giurgiu. S-a jucat la probele clasice 
de 100 bile mixte fete și 200 bile 
mixte băieți. Clasamentele: feminin — - 
1. Florica Olaieru 446 p.d.; 2. Steliana 
Chica» 419 p.d., 3. Laurenția Radu
378 p.d. (toate de la Cetatea Giurgiu); 
masculin : 1. Gh. Pena «Cetatea) 896 
p.d.; 2. Gh. Nedelcu (Cetatea) 844 p.d.; 
3. Ion Georgescu (Voința Giurgiu) 
820 p.d.

• întrecerile pentru desemnarea re
prezentanților regiunii Ploiești în fi
nala pe țară s-au desfășurat pe arenele 
Petrolul (fete) și Rafinăria (băieți). 
La capătul unor jocuri viu disputate, 
primele locuri în cele două clasamente 
au fost ocupate de Florica Negoiță 
(Petrolul Ploiești) eu 413 p.d. și Du
mitru Cismaru (Rafinorul Ploiești) cu 
851 p.d.

• Pe arena Voința din Craiova s-au 
desfășurat, timp de două zile, întrece
rile fazei regionale a campionatului re
publican. Dovedind o mai bună pre
cizie în lansarea bilei,, Aurica Tudor 
(Voința Craiova) și Tonta Nițulescu 
(Constructorul Craiova) au obținut vic
toria eu rezultatele de 406 p.d. și 
pectiv 876 p.d.

• Sportivii din 
întîlnit pe arena 
Elisabeta Casoni 
doborît din 100 bile mixte 373 popice, 
iar Iosif Tocos (Electrica Cluj) a rea
lizat 850 p.d. din 200 bile mixte. A- 
cești doi sportivi s-au calificat pentru 
finală,

res-

regiunea Cluj 
din Cîmpia Turzii.
(Spartac Turda) a

s-au

Oficiul Național de turism „Carpați
anunță pentru lunile august și septembrie un bogat și interesant 
PROGRAM DE EXCURSII IN U.R.S.S., REPUBLICA DEMO
CRATA GERMANA, REPUBLICA POPULARA UNGARA RE
PUBLICA SOCIALISTA CEHOSLOVACĂ ȘI REPUBLICA 
POPULARA POLONĂ

Se primesc înscrieri și pentru cură-tratament la Karlovi-Vary 
și vacanțe pe litoralul Republicii Populare Bulgaria.

Excursiile se fac cu trenul, avionul, autocare și autoturisme 
proprii, pe itinerarii noi, deosebit de atrăgătoare.

INFORMAȚII ȘI ÎNSCRIERI LA AGENȚIILE ȘI FILIA
LELE O.N.T. ,CARPAȚI“ DIN ÎNTREAGA ȚARĂ.
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începute vineri, la ștrandul Tinere
tului, întrecerile etapei a II-a a cam
pionatelor republicane pentru juniori 
din cadrui Spartachiadei republicane 
au continuat sîmbătă și s-au încheiat 
duminică. Deșt 
lor bucureșteni ----  ,------—
tabere școlare, competiția a adunat la 
startul probelor un număr apreciabil de 
concurenți care Ț .
tă ardoare întîietatea. Edificatoare este 
în acest sens cursa de 100 m bra6 a 
junioarelor de categoria a II-a în care 
Iolanda Gottlieb și Mariana Dumitres
cu au parcurs „cap la cap“ cele două 
lungimi ale bazinului, fiind departaja
te, în final, de numai o zecime de se
cundă : 1:31,1 fată de 1:31.2. lată a- 
cum cîștigătoarele probelor: SIMBA- 
TA: 400 m liber juniori II: VI. Be
lea (Viitorul) 5:46,0; 400 m liber ju
nioare II: Monica Munteanu (S.S.E. 
nr. 1) 6:13,1 ; 400 m liber junioare I: 
Mihaela Zarchievici (S.S.E. nr. 1) 
6:39,7 ; 100 m spate juniori I : N. A- 
drian (Dinamo) 1:22,7; 100 m bras 
junioare II: 1. Iolanda Gottlieb (S.S.E. 
nr. 1) 1:31,1 ; 2. Mariana Dumitrescu 
(Viitorul) 1:31,2; 100 m spate junioare 
II: Sanda Simionescu (Rapid) 1:28,4; 
200 in bras juniori II: D. Thudt (S.S.E. 
nr. 1) 3:09,6; DUMINICA: 100 m

majo'rîtatea înotător i- 
sînt plecați în diferite

și-au disputat cu mul-

bras juniori II: D. Thudt 1:25,8; 1 
m. fluture junioare I : Mihaela Zarchi 
viei 1:34,3; 100 m fluture junioare 1 
Monica Munteanu 1:31.8; 100 m fl 
ture juniori II : Val. Dovgan (Viii 
rul) 1:23,8; 800 m liber juniori I 
VI. Belea 12:00,7; 4x100 m mixt j 
nioare I: S.S.E. nr. 1 6:06,5; 4x100 
mixt junioare II: Viitorul 6:17,5; 2< 
m mixt individual junioare îl : 
haela Vizante (S.S.E.
4x100 m liber juniori
1 5:37,2.

nr.
II :

1) 3:52,
S.S.E. r

★
Duminică dimineață 

jurat ta ștrandul Tineretului campion 
tul de înot al regiunii București din c 
drul Spartachiadei republicane. Part

s-a mai desf,

OG..

volei?

de
să

Iondouă nume: 
Popescu. Scrie-leNicolae

să le mai vezi prin ziare 
înainte. Au mai apărut ei, 
dar primul ca electrician 
sectorul II Ploștina, al

Dar nu-i 
cu rezervorul pentru 
beton pretensionat, 
țară, nu ne-arn gră- 

socoteală, — 
metru din

cum am 
cît mă
car e în
Institu-

cu
cu fiecare
acum galeriile minelor 
erau încă pe planșele
de proiectări miniere din Bucu-

Nu-i nici-o grabă... Nici
O s-o

mai la... nivel înalt, 
nu s-or simți bine

cu 
facem, 
o să-l

la noi 
Europei la volei după ce se 
la Tokio... (Că nici noi nu 

vreme acum de meciuri

despre echipa de fotbal „Minerul" 
Motru ai să mai auzi. Și despre cea 
volei, cu același nume. Că era 
uit... Te pricepi la

— Oare-cum...
— Reține atunci

Tatomir și 
citeț că o 
și de-acum 
nu-i vorbă, 
fruntaș la
doilea ca sudor la mina Leurda. Ca 
voleibaliști n-au apărut încă, 
nici o grabă. Nici 
apă potabilă din 
cel mai mare din 
bit. încet.
făcut 
soară 
1960 
tului 
rești.
popicăria nu-i grabă.
Asta-i sfînt. Și terenul de volei 
amenajăm

Și dacă 
campionii 
întorc de
prea avem 
demonstrative, iar ei au prima partidă 
cu cehii, parcă, în turneul olimpic...) 
dacă nu s-or simți bine la noi, și 
dacă nu vor fi mulțumiți să nu-mi spui 
mie Gheorghe Pigui, combainer în Va
lea Motrului...

Vladimir Belea (Viitorul) a avut 
comportare bună, doborî nd recordul â 
copii la 200 m spate și cîștigînd alt 

probe.

raioanelor di- 
au manifest? 
Dintre concu

cîpanții — campioni ai 
regiunea București — 
multă putere de luptă, 
renți am reținut-o pe Ileana Șerban, 
înotătoare talentată și posesoare 
unei tehnici corecte.

Cîștigătoriî probelor : băieți 100 r 
liber: C. Lazarete (Călărași) 1:20,9 
100 m bras: C. Zbora (Giurgiu 
1:14,8; 100 m spate: I. Negoiță (Slo 
bozia) 1:49,7; 4x100 m liber: Călă 
rași 6:08,0 ; fete 100 m liber și 100 ii 
bras: Ileana Ș.erban (Giurgiu) 2:10, 
și respectiv 2:09,0.

★
Turul campionatului de calificare 1 

polo a luat sfîrșit cu victoria formație 
Progresul București, neînvinsă în to^t 
cele patru partide disputate, urmai 
tot de o echipă bucureșteană,

Iată clasamentul:
1. Progresul București
2. Rapid București

Constructorul Lugoj 
Rapid Oradea 
Olimpia Baia Mare

3.
4.
5.

4
4
4
4
4

4
3
2
1
0

Rapid.

0
0
0
0
0

0
1
2
3
4

42 : 5
55: 7
18:32
18:19
3:73

anul viitor îiEchipa care va activa 
prima categorie a țării va fi ciwioscirh 
după disputarea returului campionatu 
lui de calificare.



Ieri, in semifinalele campionatului republican de juniori
C. S. M. Cluj

tiința Timișoara 2-1 (0-0)
Cum a început „cuplajul" de ieri al 

miorilor, de pe Republicii ? Cu par- 
da C.S.M. Cluj — Știința Timișoara, 
ar... La ora 15,30 în tribunele stadio- 
ului luaseră loc cîteva mii de bucu- 
îșteni. Arbitrii erau și ei echipați, 
otbaliștii nu apăreau însă pe teren, 
e se întîmplase ? Cele două formații 
eniseră îmbrăcate în același echipa- 
rent. In timp ce spectatorii se impa- 
ientau pe drept de această întîrziere, 
>s în vestiare era mare vînzoleală. 
line schimbă tricourile ? Nici o echi- 
ă. Și una și cealaltă lăsase la hotel 
chipamentul de rezervă. In sfîrșit, un 
elegat a plecat după tricouri. Dar, 
urpriză. După 20 de minute într-un... 
ac la cei de la Știința s-au descoperit 
ece tricouri (I ?). Discuții. Antreno- 
ul Ion Ionescu de la Știința, deși 
tia de existența lor, nu a suflat nici 
n cuvînt pentru că nu voia ca echipa 
ii să joace în echipament... mov 1 
lupă acest nedorit prolog, care ar tre- 
ui discutat mai amplu cu conducerile

celor două formații, a început în sfîrșit 
meciul.

...Despre jocul practicat în primele 
45 de minute de ambele formații nu 
se pot spune prea multe lucruri. Tinerii 
fotbaliști, emoționați de miza partidei, 
au făcut o sumedenie de greșeli. Ți- 
nînd seama de vîrsta lor, se poate

La reluare, mai hotărîți, clujenii au 
reușit să-și adjudece victoria. Ei au 
înscris două puncte prin Moldovan 
(min. 50) și Lungu (min. 62). Timi
șorenii au redus din handicap prin Vîr- 
dău (min. 75). Abia spre sfirșitul me
ciului jocul a început să fie ceva mai 
animat. Timișorenii au atacat dezlăn
țuit dorind să egaleze situația de pe

Fază din meciul C.S.M. Cluj — Știința Timișoara.

spune că în fața porții, jucătorii celor 
două echipe au ratat copilărește ocazii 
deosebit de clare. Așa se și explică 
faptul că scorul din prima repriză a 
rămas alb.

ȘTIINȚA GALAȚI - ȘTIINȚA BUCUREȘTI 
(0-0)

tabela de marcaj, dar clujenii s-au a- 
părat cu dîrzenie și au obținut astfel 
dreptul de a juca în finală. In cele 
două formații au evoluat o serie de 
elemente talentate. Au plăcut îndeo
sebi: Vîrdău, Matei, Speriosu și Pe- 
trovici de la Știința Timișoara și Lun- 
gu, Lupaș, Antal și Ion Moldovan 
la C.S.M. Cluj.

Intîlnirea a fost bine condusă 
arbitrul Vasile Dumitrescu (Buc.),
ruia i s au aliniat următoarele formații: 
C.S.M. CLUJ: Hășmășan — M. Mol
dovan, Marcis, Antal, Lupaș, Rebrea- 
nu, Stîncel, Balaș (din min. 65 Ro
man), Lungu, I. Moldovan, Gocan.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Tudor — 
Botoga, Laki, Grozăvescu, Speriosu, 
Petrovici, A. Matei, Rus, Streng, Vîr
dău, T. Matei.

de

de 
că-

Azi vă informăm despreț

Cel de al treilea curs

Joc de bun nivel tehnic, ieri pe 
epublicii, în partida „vedetă" a semi- 
nalDnr. Și-au adus aportul ambele 
Științe", din București și Galați, 
ar merite speciale «u oaspeții. Nu 
entru că au reușit să termine învin- 
ători, oi prin aceea că au avut un 
lus de maturitate în joc, dovedin- 
u-se net superiori în ceea ce privește 
onceptia tactică. într-adevăr, gălă- 
nii și-au repartizat forțele mai ju- 
icios în teren, au atacat eficace pe 
n front larg, cu derutante schim- 
j,ri de direcție. Individualizând, ne-a 
lactat felul în care au conlucrat fun- 
așii centrali, Oprea și V. Popescu, 
ctivitatea laborioasă depusă de Bal- 
angiu la mijlocul terenului, precum 

impetuozitatea, forța de pătrun- 
ere a lui Moroianu (vîrf de atac), 
utorul ambelor goluri.
Formația gazdă, așa cu«n spuneam 

i începutul cronicii, a contribuit la 
una factură tehnică a jocului. în pri- 
ta repriză, gazdele au avut și o oare- 
are ’ superioritate teritorială, dar jo- 
ul lor, combinativ, s-a desfășurat 
lai mult lateral.
La început, inițiativa a fost de 

artea formației gazdă, dar atacul 
ombină steril, este lipsit de forță 
e pătrundere. Oaspeții contraatacă 
ar, dar periculos, obligîndu-i pe apă- 
itorii buciareșteni la rezolvări de ul
na moment. în min. 30, notăm două 
aruere la poarta oaspeților, iar în 
lin. 35... un 11 metri (la un henț 
i careu) pe care Wetzer (fiul fos
ilul internațional Rudi Wetzer), i’l 
atează, trimițînd 
fîrșitul reprizei 
mi în atac.
Imediat după

- emoții în tabăra oaspeților 
reluat frumos, cn capiul, o centrare 

e pe aripa stingă) ți la contraata-

cui rapid, declanșat de Știința Galați, 
Moroianu deschide scorul : 1—0.

între minutele 70 și 30, bucurește- 
nii presează puternic forțînd egala- 
rea. In min. 79, ei sînt foarte aproape 
de acest țel, dar mingea trimisă pu
ternic de Al. Popescu este deviată 
în... bară de portarul gălățean. Ceea 
ce nu reușesc gazdele — înscrierea 
golulrai — vor realiza oaspeții eu 4 
minute înainte de sfîrșit, cînd Mo- 
roianu trimite în poarta goală min
gea revenită din bară : 2—0. N. Mo- 
roianu (Ploiești) a condus formațiile: 
ȘTIINȚA GALAȚI : Enache — Paseu, 
Oprea, V. Popescu, Antonescu ■— 
Vulfan, Balcaugiu — Weber. Moro- 
ianu. Melhior, Stănculescu ; ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI: Rămureanu — N. Po
pescu, Năs-tase, Reitan (min. 68 Krart), 
Angeleseu — Barna, Wetzer — E- 
nache, Al. Popescu, Păiș, Dumitru.

M. CRISTIAN

internațional
între 21 și 27 iunie s-a desfășurat 

la Leipzig cel de al treilea curs inter
național pentru antrenorii de fotbal, or
ganizat de U.E.F.A. Au participat a- 
proape 50 de antrenori din Europa, prin
tre care o serie de personalități mar
cante în lumea fotbalului internațional: 
Giorgio Ferrari, N. Comucci (Italia), 
Alan Wade (Anglia), H. Schon 
(R.F.G.), K. Decker (Austria), L. Ba- 
roti și J. Palfai (R.P. Ungară), G. 
Kacialin (U.R.S.S.), R. Vitlacyl (R.S. 
Cehoslovacă) ș. a. Din partea Federa
ției romîne de fotbal au participat doi 
antrenori: Angelo Niculescu și N.
Petrescu.

Pentru a informa pe cititori despre 
unele probleme discutate cu acest pri
lej la Leipzig, ne-am adresat antreno
rului N. Petrescu :

— CE SCOP A AVUT ACEST 
CURS ?

— „Cursul organizat de U.E.F.A. în 
acest an a fost deosebit de fructuos. 
S-au discutat o serie de probleme ac
tuale in ce privește tehnica și tactica 
de joc a echipelor, probleme de psiho
logie și de arbitraj. S-au prezentat o 
serie de referate, iar partea practică a 
cursului a fost asigurată prin cîteva 
•lecții cu echipe de juniori, echipe de 
club și lotul de seniori al primei repre
zentative a R.D. Germane. In plus, am 
vizionat o serie de filme, cu faze de joc 
deosebit de instructive".

— CUM A FOST APRECIAT REFE
RATUL DELEGAȚIEI NOASTRE Si 
CE PROPUNERI AȚI FĂCUT?

— „Delegația noastră a prezentat 
referatul colegiului de antrenori „Actu
alități în tactica generală". El a fost 
apreciat de toți cei prezenți. Cu acest 
prilej noi am mai propus ca viitorul 
curs internațional să cuprindă mai 
multe părți distincte. Și anume: 1. O 
conferință internațională a antrenorilor 
asupra stadiului actual al fotbalului: 
2. Comunicări științifice și 3. Organi
zarea unui curs practic. Propunerea 
noastră a fost acceptată și va fi apli-

al antrenorilor
cată la cel de al patrulea curs inter
național".

— CARE AU FOST PROBLEMELE 
CELE MAI INTERESANTE?

— „Din numeroasele referate și pro
bleme discutate am retinut pe cele ale 
antrenorului K. Soos (R.P. Ungară) 
care a vorbit despre tactica construc
tivă, eficace și conștient organizată. K. 
Soos a subliniat că tactica trebuie apli
cată în mod creator, în colaborare 
strînsă între antrenori și jucători. An
trenorul trebuie să sesizeze organizarea 
jocului, iar jucătorii să fie acei care 
prin inventivitate, măiestrie, să o a- 
plice întocmai.

Foarte interesantă și instructivă a 
fost expunerea antrenorului H. Schon 
(R.F.G.). Ocupîndu-se de problemele de 
arbitraj, în special de art. II și 12 din 
regulamentul de joc („Ofsaidul", ..Gre
șeli și incorectitudini"), el a prezentat 
un film în care au fost expuse o serie 
de neregularități pe care arbitrii nu le 
observă în decursul jocurilor.

De asemenea, am reținut expunerea 
lui Nicola Comucci (Italia) care a 
menționat că fotbalul se învață de mic 
copil. In Italia există numeroase cen
tre care activează pe lingă unele clu
buri și unde copiii sub 14 ani au largi 
posibilități să învețe fotbalul. Intere
sant a fost și referatul englezului Allan 
Wade, care a vorbit despre psihologia 
și instruirea tehnică a fotbalistului. El 
« arătat că, pînă acum patru ani. en
glezii s-au antrenat defectuos. Acum, 
lucrurile s-au schimbat. Se face un an
trenament global (specific) exersîn- 
du-se în special acele faze care pot 
surveni în timpul jocului. „Fotbalul 
va evolua — a spus Wade — dacă în 
timpul antrenamentului vom exersa ne
întrerupt anumite situații care se pot 
ivi în timpul meciurilor".

In încheiere, interlocutorul a arătat 
că acest curs a fost foarte bine orga
nizat, că participanții au făcut un util 
schimb de experiență întoreîndu-se în 
țările lor cu noi cunoștințe.
(Interviu luat de ION OCHSENFELD)

Dinamo București—Crișui 1-0 (O-O, O-O, 1-0)
(Urmare din pag. 1)

G. NICOLAESCU

Sliema Wanderers
a propus...

balonul în 
îi găsește pe

bară !
gălă-

reluare (min. 47) 
(Păi?

După cum se știe, în primul tur al 
„C.C.E." campioana țării noastre, Di
namo București, urmează să întîlneas- 
că pe campioana Maltei, Sliema Wan
derers. Clubul maltez a propus printr-o 
telegramă, ca primul meci să se dispu
te la 20 septembrie în orașul La 
Valetta, iar a doua partidă să aibă loc 
peste o săptămînă la București.

Clubul Dinamo urmează să dea răs
punsul.

t^'onosport
Rapid București - 

Metalul Floreasca 3-1 (1-0)

Dar culmea, jocul de-abia începe 
proaspăt. înviorător. După 90 minute 
de oboseală începe să se joace... fot
bal. Cricul svîcnește în atac, e gata 
chiar să deschidă scorul în min. 94, 
dar centrarea lui Mănescu nu îniîl- 
nește pe nimeni în fața porții goale. 
Se joacă tot mai iute, iese la joc și 
Dinamo, dar cei care mai ratează o 
ocazie sini tot arădenii, prin Bacoș 
(min. 97). In min. 104 și 15 secunde, 
Mi hai — care îl înlocuise pe Georges
cu — acordă corner într-o situație 
dificilă. llaidu sprintează după mingea 
ieșită din teren, o duce într-un suflet 
la colț și execută înalt în careu, iar 
Frățilă reia splendid cu capul printre 
mîinile lui Weichelt, sub bară: 1—0 
pentru Dinamo.

Conducîndu-se după simțuri, oră- 
denii au pierdut din vedere că timpul 
se măsoară cu instrumente precise 
(cronometre) și s-au „deconectat". 
Haidu merită felicitări pentru prezen
ța de spirit ca și pentru precizia cu 
care a șutat după o veritabilă cursă 
de plat. Deci „zarurile smt aruncate"? 
Nu, pentru că după ce Frățilă zguduie 
bara în repriza a...patra, Szakacs 111

„șterge" bara transversală cu un șut 
fulger (min. 113). Pînă la sfîrșit, Di
namo are inițiativa, dar scorul că
mine neschimbat. Vom evidenția pe 
cei mai buni dîndu-le numele cu litere 
mari, după ce vom consemna arbitra
jul impecabil prestat de HAK.K1 
GUROZ. (Turcia) ajutat la tușe de 
I. Palade (Sibiu) și Calugherovici 
( Brașov ).

DINAMO BUCUREStl: Datau— 
Popa. NUNWE1LLER III. NUNWEIL- 
LER IV, Ivan—O. POPESCU, Ște
fan— Pîrcălab, NUNW'EJLLER VI, 
Frățilă, HAIDU.

CRIȘUL: Weichelt—GEORGE^ U 
(din min. 74 Mihai), SOLOMON, 
Pojoni, Szakacs II—Naghi, Vlad— 
BACOȘ, SZAKACS 111. Damian. MA- 
NESCU.

Steaua învingătoare la Pitești
2-1 (1-0) cu

(Urmare din pag. 1)
C. S. M. Sibiu

Turneul echipei

cial, ultimul are o contribuție impor
tantă la atacurile „albaștrilor".

La o acțiune a bucureștenilor, un a- 
devărat... cadril printre apărătorii ad- 
verși, Mureșan (C.S.M.) lovește cu 
mîna mingea în careu, dar arbitrul Ion 
Cîmpeanu din Cluj nu ia nici o hotă- 
rîre și jocul continuă.

Din acest moment, el scapă meciul 
din mină și dă decizii anapoda, pînă 
Ia sfirșitul celor 90 de minute de .joc. 
Voinea e pe punctul de a majora

Farul in R.D.G

AȘA ARATA O VARIANTA
12 REZULTATE

CU

Concursul nr. 28 — Etapa din 12 iulie 1964

I. Crișui—Dinamo București 0-1 2
II. C.S.M. Sibiu—Steaua 1-2 2
III. Ferencvaros—Szeged 3-0 1
IV. M.T.K.—Gyor 1-1 X
V. Diosgyor—Tatabanya 1-1 X
VI. Pecs—Vasas 0-2 2

VII. Debrecen—Honved 1-3 2
VIII. Dorog—Ujpest 2-1 1
IX. Lang—Dunaujvaros 0-1 2
X. Szalitok—Borsodi Banyasz 2-2 X
XI. Egyetertes—Budaiok 3-1 1

XII. EVTK—Egri Dozsa 0-1 2

Fond de premii 189.211 lei.

— Meciul I din programul concursului nr. 
9 din 19 iulie a. c. este Steaua—Dinamo 
uc. (finala Cupei R.P.R.).
— La tragerea din urnă a numerelor cu- 
nanelor cîștigătoare de la concursul spe-

Pronosport din urnă au ieșit :
1 autoturism ,Trabant-Combi“ : 4.307.322. 
5 călătorii la Tokio : 4.387.061, 4.443.666, 

.772.000, 4.628.449 și 4.584.130.
Lista completă va apare în Programul 

.oto-Pronosport.

Rapid s-a antrenat ieri 
echipei Metalul Floreasca 
na orașului București — în vederea 
meciului de miercuri 15 iulie din ca
drul Turneului balcanic cu Dinamo Ti
rana. Metalul a fost un bun partener 
de joc, punînd uneori la încercare 
poarta apărată întîi de Andrei și apoi 
de Urziceanu. „Giuleștenii" au combi
nat frumos în cîmp creîndu-și nume
roase ocazii de gol, din care au fruc
tificat trei prin Oblemenco (min. 41), 
Dumitriu II (min. 48) și Năsturesco 
(min. 60). Metalul a 
89 prin Iacob Oiaru 
la 11 metri.

In deschidere s-au
de juniori ale celor două formații, care 
au terminat nedecis : 0—O

în compania
— campioa-

înscris în min. 
din lovitură de

întîlnit echipele

R. DINU — coresp.

BERLIN (Agerpres). -— Echipa de 
fotbal Farul Constanța și-a început 
turneul în R.D. Germană, jucînd la 
Halberstadt cu o combinată a clubu
rilor Lokomotiv Sterțdal și S.C. Auf- 
bau Magdeburg. Jocul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate: 2—2 (2—2). 
Gazdele au deschis scorul în minutul 
18 prin Karow. In continuare, fotba-

De la Federația
Se reamintește secțiilor de fotbal 

ale asociațiilor sportive, cluburilor 
și comisiilor regionale de fotbal că 
în conformitate cu prevederile art 
2, 5 și 10 din normele de transfe
rare în vigoare, perioada pentru de
punerea actelor de transferare este 
15 iulie — 15 august 1964.

In această perioadă trebuie de
puse :

liștii romîni au dominat, marcînd de 
două ori prin Birkossy (minutele 30 și 
32). In ultimul minut al primei repri
ze, gazdele au egalat prin Weiser. 
După pauză ambele echipe șî-au îm
părțit perioadele de dominare, nereu
șind însă să fructifice ocaziile avute. 
La 17 iulie, la Magdeburg, Farul va 
întîlni formația S.C. Magdeburg.

rominâ de fotbal
a. — cererea de transferare: '

b. — acordul clubului sau asocia
ției sportive de unde pleacă jucăto
rul (dezlegarea).

c. — carnetul de legitimare:
d. — dovadă de încadrare în 

muncă.
O asociație sportivă (club) nu 

poate obține transferarea decît pen
tru cel mult 3 jucători.

scorul (min. 44): Pilcă trimite mingea 
lui Muțeșan pentru a degaja, 
întîrzie și Voinea, mai atent 
iute, i-o „suflă". Șutul lui este 
de portarul sibian, printr-un 
excepțional.

In cea de a doua repriză, 
are o perioadă în care acționează mai 
hotărît. Se apropie cu mai multă de
cizie de poarta adversă, dar totul se 
sfirșește la marginea careului de 16 
metri. Un astfel de atac, pe cale de a 
fi lămurit de Georgescu, are un dez- 
nodămînt neașteptat: deviată din pă- 
mînt, mingea lovește mîna fundașului 
bucureștean și arbitrul acordă penalii 
pe care Văcaru îl transformă: 1 — 1.

Sîntem în min. 56 al meciului. 
C.S.M. rămîne timp de cîteva minute 
în atac și rezultatul final pare incert. 
Dar, sibienii, cu o pregătire fizică 
insuficientă, cedează pasul șî golul 
care aduce calificarea Stelei în finala 
„Cupei R.P.R." cade, în min. 70. El a 
fost înscris de Creiniceanu după un 
„triunghi" cu Voinea și Raksi. Cinci 
mmute mai tîrziu arbitrul Ion Qinpea- 
nu greșește din nou acordînd echipei 
miliiare un 11 m complet gratuit, de
oarece nici unul dintre jucătorii bttcu- 
reșteni nu fusese faultat, nici henț nu 
se comisese. Constantin își potrivește 
balonul și trage, dar, pentru prima dată 
în acest sezon, ratează. Meciul se în
cheie cu un șut peste poartă tras de 
Koszka. Arbitrul I. Cîmpeanu — Cluj 
a condus slab acest meci. Steaua: Su- 
ciu — Georgescu, D. Nicolae (min. 46 
Petescu), Koszka, Cojocaru 
staniin, Pavlovici — Sorin 
Voinea, Raksi, Creiniceanu.
Sibiu: Pilcă — Ene, Flichis, Mureșan, 
Buzeșan — Lutsch, Retscher — Nunu 
(min. 46 Popa), Dombrovschi, Bîscă, 
Văcaru.

acesta 
și mat 
reținut 
reflex

C.S.M.

- Con- 
Avram, 
C.S.M.



Vești din țările soci alisle
SPRINTERII CUBANEZI 
IN EXCELENTA FORMA

Ea ultimele concursuri internaționale 
6-au remarcat în mod deosebit sprin
terii cubanezi Enrique Figuerola și Mi- 
guelina Cobian. Figuerola a alergat de

disputat la Chicago s-a terminat cu 
scorul de 3—0 în favoarea jucăto
rilor polonezi.

• După consumarea a 14 etape, 
în campionatul de fotbal al U.R.S.S. 
conduce echipa Șahtior Donețk cu 18 
puncte, urmată de Spartak Moscova, 
Dinamo Tbilisi și Torpedo Moscova, 
cu cite 17 puncte fiecare. In etapa 
a 14-a s-au înregistrat următoarele re
zultate: Spartak Moscova—Șahtior
Donețk 1—1 ; Dinamo Minsk—Dinamo 
Moscova 0—0 ; Aripile Sovietelor—■ 
Torpedo Moscova 0—4; Dinamo Tbi
lisi—Rostov pe Don 2—1 ; Torpedo

Echipa de seniori 
a R.P. Romine a cîștigat 

turneul de baschet 
de la Brasov
(U rmare din pag. 1) 

selecționata de tineret a R.P. Chineze 
și reprezentativa de juniori a țării 
noastre. întrecerea a prilejuit în prima 
repriză un joc pasionant, cu interesan
te modificări de scor: 7-2 (min. 8) 
pentru R.P. Chineză, 18-9 (min. 14), 
24-13 (min. 16) și 26-24 (min. 20) 
pentru juniorii romîni. In acest timp, 
Diaconescu, Scorțescu, Dragomirescu 
și colegii lor au acționat cu multă com
bativitate. ținînd in „șah" formația ad
versă. După pauză, însă, juniorii noș
tri au comis greșeala de a se angrena 
în ritmul rapid impus de echipa de ti
neret a R.P. Chineze. In plus și apă
rarea — care pînă atunci fusese la 
înălțime — a început să cedeze. Oas
peții au preluat conducerea în min. 23 
(31-30) și nu au mai cedat-o. Cu toate 
eforturile depuse în continuare, tinerii 
noștri baschetbaliști (meritorie ni s-a 
părut comportarea lui Ruhring) nu au 
reușit în această parte a jocului decît 
să limiteze proporția scorului cu care 
au pierdut: 63-55 ( 24-26). Cei mai 
buni jucători ai selecționatei de tine
ret a R.P. Chineze au fost Than-So Si 
(20), Van-Cian Io (10) și Ci-Da Kuani 
(11).

Duminică, baschetbaliștii chinezi au 
făcut cel mai bun joc din turneu, In- 
trecînd clar selecționata Brașovului : 
87-55 (35-27). De data aceasta Si-Go 
Guan și Giang-Bing Kuan au fost cei 
mai buni jucători ai echipei oaspe.

Clasament final: I. R. P. ROMINA 
— SENIORI 6 p; 2. R. P. Chineză — 
tineret 4 p; 3. Selecționata Brașov 2 
PI 4. R. P. Romînă — juniori 0 p.

Voleibaliștii din R.P. Mongolă au obținut, în ultimii ani, frumoase rezultate. 
La turneul de volei al țărilor asiatice, disputat in 1960 la Ulan Bator, re
prezentativa R. P. Mongole a ocupat un meritat loc trei. Iată o fază dintr-un 

meci susținut de echipe fruntașe de volei din Ulan Bator.

ȘTIRI DIN FOTBAL
'• Turneul internațional de fotbal 

de la New York a programat jocul 
dintre echipele Zaglobîe Sosnowiec 
(R.P. Polonă) și AEK Atena. Meciul

mai multe ori în acest sezon 10,2 pe 
100 m și o dată 10,1 — performanțe 
care-1 recomandă printre favoriții olim
pici. Și atleta Cobian are la activul ei 
două rezultate deosebit de valoroase. 
In seriile probei de 100 m din cadrul 
„Memorialului Znamenski" de la Mos

Kutaisi—-Neftianik Baku 1—0; Zenit 
Leningrad—Volga Gorki 0—0.

• Continuîndu-și turneul în U.R.S.S., 
echipa braziliană de fotbal Flamengo 
Rio de Janeiro a jucat la Chișinău 
cu formația locală Moldova. Victoria 
a revenit oaspeților cu scopul de 2—1 
(1-0).

Luptă pasionantă în turul Franței
Numai 14 secunde îl mai despart 

acum pe Poulidor de purtătorul tri
coului galben, Anquetil. In cea de-a 
20-a etapă a „Turului ciclist al Fran
ței", disputată duminică, Poulidor și 
Bahamontes, un alt pretendent la 
victoria finală, s-au comportat exce
lent și au reușit să reducă diferența 
dintre ei și actualul lider, Etapa, în 
lungime de 237 km, a fost cîștigată 
de spaniolul Jimenez cronomeirat în 
7h 09:33, urmat de Bahamontes-7h 
09:44, și Poulidor — 7h 10:33,0 An
quetil a sosit pe locul 5 în 7h 11:12,0.

Clasament: 1. Anquetil (Franța) 
113 h 25:53,0; 2. Poulidor (Franța) 
la 14 secunde; 3. Bahamontes (Spa
nia) la 1:33,0. 4. Anglade (Franța) la 
4:21, secunde; 5. Groussard (Franța) 
la 6:49,0; 6. Foucher (Franța) la 
7:55,0. Luni se dispută etapa a 21-a.

In Turul Franței (amatori) după 
11 etape lider continuă să fie Garda 
(Spania), urmat la 9 secunde de Gi- 
mondi (Italia) și 51 secunde de Ai-

A început cea de a XVII-a 
ediție a „Cursei Scinteii“

( Urmare din pag. 1) 

sărbătorești, pe care cetățenii din ora
șele și comunele situate pe traseu au 
făcut-o caravanei cicliste.

Primul moment despre care vorbeam 
a fost sprintul cu premii de la Ploiești 
(pînă aici am notat doar faptul că 
intr-o oră se parcurseseră 41 de km). 
Sprintul din Ploiești a fost pregătit, 
cu mult înainte, încă de pe porțiunea 
cu piatră cubică. Remarcăm îndeo
sebi manevrele cicliștilor cehoslovaci, 
care vor să-i favorizeze colegului lor 
Jan Vencel, după cît se pare un bun 
sprinter, o poziție favorabilă. Și reu
șesc acest lucru, astfel că pe b-dul 
Gării unde este linia de sprint, Ven
cel trece primul, urmat de Ciumete și 
Grigore.

Cel de-al doilea moment este pri
lejuit tot de un sprint cu premii: cel 
de la Mizil. C. Ciocan și G. Gonțea 
se detașează și își dispută întîietatea 
cu un avans de 30—40 m față de plu
ton. Mai experimentat C. Ciocan cu- 

cova ea a obținut timpul de 11,4. Pe 
200 m plat, Cobian a înregistrat o altă 
performanță valoroasăi 23,7. De re
marcat că în acest concurs ea a învins 
detașat pe cele mai bune sprintere so
vietice (Maria Itkina, Galina Popova 
ș.a.). Firește, și Miguelina Cobian poate 
spera la o medalie la Tokio.noutati din fotbalul

CEHOSLOVAC

Campionatul de fotbal al R. S. Ce
hoslovace a luat sfîrșit, după cum se 
știe, cu victoria echipei Dukla Praga, 
care a cîștigat pentru a șaptea oară 
titlul de campioană a țării. Iată cîteva 
curiozități din campionatul cehoslovac.

• Cei mai vîrstnici jucători sînt 
.Houska Inortarul echipei C.K-D. Pra- 
jga), Hemeie (mijlocaș la Motorlet Pra
ga) și Laco Paviovici (înaintaș la Ta- 
fran Preșov) ■— toți sînt în vîrstă de 
39 de ani.

• Laco Paviovici este golgeterul 
campionatului cu 21 goluri marcate. Nu 
ieste lipsit de interes faptul că L. Pavio
vici, în ciuda vîrstei sale, aleargă și 
acum ca un veritabil sprinteri 11,9 pe 
100 m.

• In vîrstă de 35 de ani sînt o serie 
de jucători cunoscuți ca Pluskal, Maso- 
pust, Novak, Schroiff, Tichy, Kaciani, 
R. Paviovici, Kraus ș.a.

• Din prima categorie au retrogra
dat formațiile Motorlet Praga, Trinec 
și Spartak Kralove (care a cîștigat 
campionatul în 1960) și în locul lor au 
promovat Slovan Teplice, Spartak Trna- 
va, Jiskra Otrokovice.

• Federația cehoslovacă de fotbal 
a hotărît ca în ediția 1965/66 a campio
natului să funcționeze numai două 
grupe în categoria B și șase în cate
goria C. Din prima categorie vor re
trograda doar două echipe în loc de 
trei, cîte au retrogradat pînă acum.

• Cele 182 de partide din actualul 
campionat cehoslovac, au fost urmărite 
de 1.934.800 spectatori, ceea ce revine 
în medie la 10.636 spectatori de fiecare 
partidă.

mar (Franța). Etapa a 11-a: Mauriac- 
C Ier mont Ferrand (138 km) a revenit 
belgianului Spruyt în 3h 40:10,0.

ALAIN GOTTVALLES (FRANȚA)

54,4 PE 100 m LIBER
In piscina „Georges Vallery' s-a 

disputat cea de-a 27-a ediție a „Ma
relui premiu al orașului Paris" la na- 
tație. In principala probă a competi
ției: 100 m liber, Alain Gottvalles 
(Franța) a obținut timpul de 54,4 
(nou record al Franței). El a fost 
urmat de compatrioții săi Curtille— 
56 secunde și Gropaiz—56,4. Alte re
zultate mai importante: 200 m liber: 
Alain Gottvalles (Franța) 2:02,9 (nou 
record francez); 100 m fluture Jean 
Pommat (Franța) 1:01,0; 100 m bras 
Ross (R.F.G.) 1:13,0; 200 m spate 
Kueppers (R.F.G.) 2:17,9; 200 m 
bras (femei) Isabella Castane (Spa
nia ) 2:57,6.

cerește primul loc. Pe locul 3 trece 
Francisc Gera.

In sfîrșit, cea de a treia acțiune și 
ultima, care a decis clasamentul eta
pei, a fost o evadare realizată pe ulti
mii kilometri. La Ulmeni se desprind 
Șelaru și Ziegler, dar după puțin timp 
sînt a junși de Zanoni, Cosma și Gera, 
iar apoi de plutonul condus de către 
C. Dumitrescu. Cu 5—6 km înainte 
de sprintul final un grup de opt aler
gători reușesc totuși să părăsească 
plutonul și să-și asigure suficient a- 
vantaj, care să le permită să-și dis
pute între ei victoria în prima etapă. 
N. Grigore a reușit, grație unui sprint 
mai bun căpătat în concursurile de pe 
velodrom, să-și asigure primul loc în 
această etapă calmă.

CLASAMENT: 1. N. Grigore
(Steaua) 3h34:42; 2. I. Ardeleanu
(Steaua); 3. Jan Vencel (M.V. Bra
tislava), 4. L. Zanoni (Dinamo), 5. 
A. Șelaru (Dinamo); 6. Qh. Bădără 
(Dinamo); 7. N. Pelcaru (Olimpia);
8. N. Niculescu (Steaua) același timp;
9. G. Moiceanu (Dinamo) 3h34:54;

ȘTIRI E
RECORDMANA /MONDIALA

LA 14 ANI

Două noi recorduri mondiale femi
nine la natație au fost stabilite 
simbătă seara în concursul de la Los 
Angeles. Claudia Kolb, în vîrstă de 
numai 14 ani, a realizat în proba de 
100 m bras, timpul de 1:17,9, corec
tând cu trei zecimi de secundă recor
dul precedent deținut de Barbara 
Goebel (RDG). In proba de 400 m 
liber, Marilyn Ramenovski a realizat 
timpul de 4:32,0. Vechiul record mon
dial deținut de Chris Von Saltza era 
de 4:42,5. Inotătoarea Scharon Stou- 
der a egalat recordul mondial la 
100 metri fluture cu timpul de 1:06.

EA LONDRA: FIGUEROLA DIN 
NOU ÎNVINGĂTOR

O serie de rezultate bune s-au înre
gistrat în prima zi a campionatelor 
internaționale de atletism ale An

gliei care se desfășoară pe stadionul 
White City din Londra. Iată oiteva 
din aceste performanțe t 100 YARZI: 
Figuerola (Cuba) 9,4; GREUTATE! 
Varju (RPU) 18,84 m. LUNGIME: 
Davies ( Anglia) 7,95 m; 3000 m
OBSTACOLE: Herriot (Anglia) 8,40,0; 
220 YARZI: Cambell (Anglia) 21,1; 
440 YARZI GARDURI: Cooper (An
glia) 51,1 record englez.

Atletul Mike Bullivant a stabilit 
un nou record european în proba de 
6 mile cu timpul de 27:27,0. Vechiul 
record era de 27:43,8 și aparținea 
maghiarului Sandor Iharoș. Recordul 
mondial al probei este de 27:17,6 și 
este deținut de australianul Ron 
Clarke.

TURNEUL DE ȘAH DE LA 
KISLOVODSK

Turneul internațional pentru premiul 
Clubului central de șah al U.R.S.S., 
a început în localitatea Kislovodsk, 
avînd ca participant 11 mart maeștri 
și maeștri internaționali din șase țări. 
In prima rundă s-au terminat doar 
două partide, ambele remiză: Stein— 
Tal și Bîkovski—Bradvarevici. Cele
lalte trei partide au fost înrerupte. 
In runda a doua, Tal a cîștigat la 
Lieberson, Stein la Fichtil și Fuohs 
la Kluger. Șahistul romîn Ciocîltea, 
care a fost liber în prima rundă, a 
pierdut, cu piesele negre, la Hasin.

AUTOMOBILISTUL JIM CLARK 
(ANGLIA) DIN NOU PE PRIMUL 

LOC

Pilotînd o mașină „Lotus", scoția
nul Jim Clark a cîștigat sîmbătă la 
Brand’s Hatch (în prezența a 140 000 
de spectatori) marele premiu automo
bilistic al Europei. El a parcurs 
340 de km în 2 h 15:07,0 cu o medie 
orară de 151,470 km. Pe locurile

Plutonul pedalează compact pe b-dul Magheru, îndreptindu-se spre șos. 
București — Ploiești — Buzău. Aspect din prima etapă a „Cursei Scînteii".

Foto : T. Chioreanu

70. Gh. Calcișcă (Dinamo), 11. C. Du
mitrescu (Olimpia), 12. Milan Volf 
(M.V. Bratislava), 13. C. Gonțea (Tor
pedo Brașov), 14. 1. Constantinescu 
(Voința Buc.), 15. I. Cosma (Dina

X T E R N E
unrhătoarq s-au clasat Graham Hi 
(Anglia) și John Surtees (Anglia 
Aceasta a fost a treia victorie a lt 
Jim Clark în actualul sezon. Automr 
bilistul britanic a cîștigat pînă acul 
marile premii ale Olandei și Belgb 
și se află pe primul loc în dasamet 
tul campionatului mondial pe am 
1964.

ITALI A—S.U.A 4—1 LA TENIS I

Disputat la Florența, meciul intei 
național de tenis dintre echipele It; 
liei și S.U.A. s-a încheiat cu scort 
de 4—1 în favoarea jucătorilor its 
lieni. Intr-unui din meciurile de siir 
piu, Nicola Pietrangeli l-a învins c 
6—4, 1—6, 6—4 pe Mac Kinley, oiști 
gătorul de anul trecut al turneuli 
de la Wimbledon. Tînărul Giordan' 
Maioli a oîștigat cu 6—3, 6—3 în faț 
Iui Froehling.

• Proba de simplu masculin dii 
cadrul campionatelor internațional 
de tenis de la Baastadt (Suedia) 
fost cîștigată de australianul Ro; 
Emeroson, cîștigătorul turneului d 
la Wimbledon, care în finală a dis 
pus cu 1—6; 7—5; 6—1; 6—2 de iu 
goslavul Nicola Pilici. La feminin 
victoria a revenit jucătoarei Donn: 
Floyd (S.U.A.), învingătoare cu 6—3
5— 7. 6—3 în partida cu Ullasandluf 
(Suedia).

• Turneul de la Edgbaston (An 
glia) s-a încehiat cu victoria finalis 
tulul de la Wimbledon, Fred Stoll 
(Australia). Acesta l-a învins ci 
3—6; 6—3; 6—2 pe Billy Knigh 
(Anglia). La feminin, în finală. Le 
hane (Australia) a dispus cu 7—5
6— 1 de Haydon Jones (Aijglia)_.

• In finala campionatelor Irlandei 
disputate la Dublin, tenismanul en 
glez Billy Wilson l-a întrecut ci 
6—2; 6—2; 4—6: 6—2 pe Roge 
Warksman (S.U.A.). Invingătoarea di 
la Wimbledon, Maria Bueno (Brazi 
lia), a cîștigat proba feminină. Ea ; 
învins-o cu 6—0; 6—1 pe cehoslovac; 
Vera Sukova.

• Cîteva rezultate din turneul inter
național de tenis de la Dusseldorf 
simplu masculin: Bungert (R.F.G.)- 
Barclay (Franța) 6—4, 8—6; Flet 
cher (Australia)—Stuck (RFG) 6—î 
5—7, 6—3; Merlo (Italia)—Mulligai 
(Australia) 7—5, 7—5; simplu temi 
nin : Smith (Australia)—Schutz-
(R.F.G.) 6—3, 6—2; Turner (Austra 
lia)—Baylon (Argentina) 8—6,..6—1.

RUGBIȘTH FRANCEZI ÎNVINGĂ
TORI LA SALISBURY

în primul meci al turneului pe car 
îl întreprinde în Africa, reprezenta 
tiva de rugby XV a Franței a în 
vins la Salisbury selecționata Rhode 
siei de Sud’cu 34—11 (10—3).

mo), 16. N.Ciumete (Dinamo), 17.
Stoica (Steaua), 18. 1. Ignat (Dine
mo), 19. St. Simion (Olimpia).

Luni se desfășoară etapa a Il-a p 
ruta Buzău—Onești 165 km.
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