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manifestații sportive de amploareîn preajma unei 0Peo’ona'.â
• _
nrdoara-Oeva

Sportivii bucureșfeni core vor evolua du
minică în cadrul marilor întreceri sportive închinate 
celui de al IV-lea Congres al partidului sînt gata pentru 
start. Pregătirile efectuate cu atenție în aceste zile i-au 
adus pe sportivi în cea mai bună formă, iar grija deo
sebită a organizatorilor a făcut ca stadioanele și sălile 
de concurs să îmbrace haine de sărbătoare. Laolaltă cu 
spectatorii, așteptăm cu nerăbdare și mult interes în
trecerile...

Trecînd de Ia fotbalul ce se va desfășura duminică 
dimineața pe Stadionul tineretului, continuînd cu în
trecerile de judo, cu jocurile de rugbi, volei și handbal 
care vor avea loc pe același stadion și încheind boga
tul itinerar sportiv cu nocturna de pe „Republicii" 
spectatorii vor avea posibilitatea să vizioneze un 
program sportiv atractiv și variat. Așadar, duminică 
stadioanele Bucureștiului vor trăi din nou freamătul 
marilor manifestații sportive.

• FOTBAL • HANDBAL • LUPTE
• RUGBI «JUDO «CĂLĂRIE
• VOLEI «TIR

• AEROMODELISM
Duminică seara, pe stadionul Republicii va 

avea loc festivitatea de primire a ștafetei „IN IN- 
TIMPINAREA CELUI DE AL IV-LEA CONGRES AL 
PARTIDULUI".

• CICLISM

• Organ ai Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Româna

★

•Bună dimineața,
9 Ora 6,30. O mie două sute de copii glasuri cristaline o nouă zi :

— Bună dimineața, tabără .’ Bună 
soare ! Bună dimineața, mar -------

itîlnirea de duminică seara de pe „Republicii”, dintre 
știgătoarea campionatului (Dinamo București) și a „Cupei 

P. Române" (Știința Cluj) se anunță pasionantă. Iată o 
lagine din meciul disputat în returul campionatului (2—1 
întru Știința): O. Popescu, Nunweiller VI, Grăjdeanu și 

Georgescu în luptă pentru balon.
gata să intervină

în spate, Frățilă e

Foto : V. Bageac

TAFETA STRĂBATE DRUMURILE PATRIEI
Din Baia Mare, Oradea, Suceava ți din raioanele regiunii 
ucurești — se îndreaptă spre Capitală ștafeta „IN ÎNTIM- 
INAREA CELUI DE AL IV-LEA CONGRES AL PARTI- 
ULUI”, Purtătorii ștafetelor vor aduce în orașul București 
esajele tineretului iubitor de sport din regiunile patriei, 
esaje în care se exprimă dorința fierbinte de a obține —' 
importante succese în întîmpinarea marelui eveniment, 
al IV-lea Congres al partidului.

noi 
cei

CLUJ. Miercuri după-a- 
ază a sosit la Cluj — ve- 
id din .aramureș — șta- 
a „In întîmpinarea celui 

al IV-lea Congres al 
rtidului". Cu acest prilej, 
stadionul din parcul ora- 

ui au avut loc numeroase 
nifestații sportive (printre 
e întreceri de atletism, 
lism, aeromodelism). După

rc-cuvîntul de salut adresat 
prezentanților sportivilor ma
ramureșeni de către gazde, 
purtătorii ștafetei au citit 
mesajele în care sînt oglin
dite succesele în muncă, în
vățătură și în sport, obți
nute în cinstea marelui eve-

(Continuare în pag. a 2-a)

i aceste zile de iulie, 
rturile nautice se află 
plină activitate. Com
ițiile de caiac-canoe, 
■otaj academic și vele 
fin lanț, ele angre- 

d sute și sute de prac- 
înți.
ecent, numeroase dm- 
cațiuni cu pinze au e- 
lat pe apele lacului 
ăstrău, în campiona- 
Capitalei. In iologta- 
un start la clasa finn.

Foto: P. Romoșan

• în echipa Știința Cluj 
— cîțtigătoarea ultimei edi
ții a „Cupei R.P. Române" 
va evolua și jucătorul Mihai 
Adam, golgeterul campiona
tului și Cupei. In campionat 
el a marcat 18 goluri, iar în 
meciurile din „Cupa R.P. 
Române" — 6 goluri.

• De această dată jucă
torul clujean va avea în 
față una dintre cele mai 
bune apărări ale campiona
tului, pe cea a formației Di
namo București condusă de 
internaționalul Nunweiller 
III. Apărarea dinamovistă a 
primit în întreg campionatul 
doar 22 de goluri.

• Știința Timișoara 
Siderurgistul Galați revin în 
prima categorie a țării după 
un... stagiu de un an în B. 
Ele au ocupat primul loc în 
cele două serii, nu fără 
emoții. Siderurgistul, după o 
întrecere pasionantă cu Di
namo Bacău, a cîștigat pe... 
linia de sosire, iar Știința 
Timișoara s-a luptat din 
greu cu Industria sîrmei din 
Cîmpia Turzii. Să vedem 
duminică care dintre ele va 
reuși să cîștige derbiul pro
movatelor și, deci, care va 
deveni... premiantă.

• La startul probelor de 
ciclism (duminică dimineața 
pe șoseaua Olteniței și du
minică după-amiază pe pis
ta stadionului Republicii) 
se vor alinia cei mai buni 
alergători din țara noastră, 
membri ai loturilor republi
cane. Pe „Republicii” vor 
evolua, în cadrul probei de 
eliminare, și recordmanii ve
lodromului : Mircea Popes
cu, Vasile Buri acu, Dan Po- 
povici, Eugen Bărbulescu, 
Silviu Duță și alții.

dim in ea ța, 
soare ’ Bună dimineața, mare ! Bună dimineața, țară socialistă !

0 Trupuri arămii, contrastînd cu albul imaculat 
al maieurilor, stau aliniate, așteptînd raportul.

A — „Tovarășe profesor, tabăra de elevi de la 
W Năvodari este gata pentru program".

Asistăm emoționați la acest aspect al taberei 
• și gîndul zboară în spațiu, către părinții viitori

lor constructori ai comunismului și care în aceste 
momente, la locurile lor de muncă, întîmpină cu 

gL noi realizări cel de al IV-lea Congres ai parti- w dului,
ORA 7,30. Gimnastica de înviorare. Mișcări rit- 

£ mice. Brațe ridicate — ofrandă soarelui ce scli
pește în albastrul mării, oprită și ea parcă să 

• privească.
ORA 8,30. Masa dc dimineață. Servită cu dra

goste de mamă de personalul taberei, se desfă- 
A șoară intr-o veselie molipsitoare. Spre finalul ei 

neastîmpărul pune stăpînire pe „marea” de ca- 
pete bălaie, șatene sau brunete. O „mare“ ce 

9 peste cîteva minute se va revărsa în alta.
ORA 9. Nisipul auriu își primește cu căldură 

• oaspeții. Fuazele soarelui mîngîie umerii, brațele 
și trupurile frage ie fără grija viitorului, dar cu 
dorința de a fi folositori patriei noastre, con- 
strucț'iei socialiste. Marea își întîmpină prietenii 
cu stropi de cristal și diamant.Joacă, voie bună, sport, fericire. Pe nesimțite 

W acele ceasului arată...
ORA 13. Masaaa ! ! Marele examen al bucătari- • lor N. Teodor și V. Marinschi începe. Certificatul 

de calitate nu se lasă așteptat prea mult.— O porție în plus vă rog !
A ORA 14,30. Peste tabără se lasă liniștea. Lumea 
w viselor oprește în loc timpul. Soarele este puter

nic, dar înăuntru este răcoare. Toată tabăra se • cufundă într-o odihnă binemeritată.
ORA 17. La bibliotecă sau In club, pe cele cincL 

terenuri de sport este afluență. Se alcătuiesc galerii care pot rivaliza cu cea a „tifoșilor“ din Mi- 
A lano. Fiindcă și aici spectatorii își au idolii lor. 

La fotbal : gălățeanul T. Stratubat și clujeanul V. 
Popescu sînt cei mai talentați. La volei urmașii 

• lui Nicolau, Plocon și Drăgan sînt în număr mai mare. Timișoreanu C. Vodalici, bucureșteanul S. 
Verman și R. Jercea din Tg. Mureș ne rețin atenția. Fetele joacă handbal. Smaranda Petculescu, 

£ Aurelia Neagoe, Virginia Teodorescu, sînt cîteva 
nume care la 11—12 ani prezintă începutul.încet, încet peste tabără începe să se lase în- 

g serarea.
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salută

ORA 19,30. O nouă masă, mai puiin gălăgioasă. 
Cîtiva dintre princhindei se freacă' la ochi. Mă- nîncă alene savarina...

ORA 21. „Ofițerul de serviciu" anunță stingerea. 
O mie două sute de trupuri se odihnesc și după o zi de vacanță gîndul lor ultim se îndreaptă 
către cei de acasă. Poștașul tnberei a plecat din 
nou azi cu tolba plină de scrisori. Mesajul tine
reții poartă în el miros de alge șl iarbă 
nisip și căldură, căldura inimilor ce bat 
ținînd tovărășie mării scăldată de data 
ea de lumina lunii.

— Noapte bună, mare ! Noapte bună,

marină, 
regulat, 
aceasta

mamă !
Noapte bună, tată ! Noapte bună, țară socialistă ! 

Mîine, da vom revedea
B. LIVIU — coresp.

’ ÎNDREPTĂȚITĂ MÎNDRIE
A

Pe drumurile de fier ale țării 
circulă, de cîțiva ani, locomo- 

£ tivele Diesel electrice, produse 
de muncitorii, inginerii și teh- 

9 nicienii uzinelor Electroputere 
din Craiova. Ele sînt mîndria 

® harnicilor constructori, a în- 
— tregii țări. Sînt o expresie a 
“ uriașei dezvoltări pe care o cu- 
a noaște marea uzină craiovea- 

nă, în anii din urmă.
£ O dată cu dezvoltarea impe

tuoasă a uzinei, o amploare
• deobesită a luat-o și sportul. 

Nu de mult, iubitorii sportului
O de la Electroputere au trăit un 
_ eveniment însemnat: a luat 
™ ființă clubul sportiv al uzinei, 

care conduce activitatea celor 
0 opt asociații și în cadru] cărora 

își desfășoară activitatea spor- 
tivă 5 600 de membri UCFS. în-

• ființarea clubului Electroputere 
constituie garanția că sportivii

£ uzinei vor realiza succese tot 
w mai însemnate în activitatea de 

masă și de performanță.
9 Acum cinci ani, la Eleclro- 

putere puteau fi văzuți —■ de
• regulă — pe terenurile sporti

ve, doar vreo 60 de tineri. An
• de an însă numărul tinerilor

angrenați într-o ramură de 
sport a crescut considerabil. 
Campionatul asociației sportive 
atrage în fiecare an, la startul 
diferitelor întreceri, 80 la sută 
din numărul membrilor UCFS. 
în prezent, în cadrul asocia
țiilor sportive de pe lingă clu
bul Electroputere există 10 sec
ții pe ramură de sport (atletism, 
box, fotbal, gimnastică, haltere, 
handbal, lupte, rugbi, scrimă, 
volei) care cuprind aproape 300 
de tineri cu categoria I de cla-

sificare, a Il-a și a IlI-a. Dato
rită sprijinului acordat de co
mitetul de partid, a bazei ma
teriale în continuă dezvoltară 
care stă la dispoziția sportivi
lor, performantele bune nu s-an 
lăsat mult așteptate. în 1960,

ing. N. PĂDUREANU 
secretarul comitetului de partid 
Uzinele Electroputere Craiova

(Continuare în pag. a 2-a)
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Sportivii 
plonatelor 
august pe 
lya Intre penhaga. <

• CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII ROMÂNI LA 
„REGATA COPENHAGA"

l români își continuă pregătirile în vederea cam- 
europene de caiac-canoe, programate între 1.3—15 lacul Snăgov. înaintea campionatelor, ei vor evo- 

23 șl 25 Iulie la 
(Agerpres).
ÎNTÎLNIREA DE 
ROMÂNIA DIN 
LA PRAGA

Regata internațională de la Co-

FOTBAL CEHOSLOVACIA — 
CADRUL C. M. VA AVEA LOC

a R.S. Cehoslovace a modificatFederația de specialitate - ---- -------------localitatea in care se va desfășura meciul de fotbal dintre 
reprezentativele R.S. Cehoslovace și R.P. Române. Partida care contează ca retur al întîlnirii din cadrul preliminariilor 
campionatului mondial se va desfășura la Praga în loc de 
Brno.

• ECHIPA UNGARIEI LA TURNEUL DE POLO DE 
LA BUCUREȘTI

Intre 21 și 25 iulie ve avea loc la București un important 
turneu international de polo la care vor participa cîteva 
formații de certă valoare, printre care și reprezentativa 
Ungariei, campioană olimpică la Tokio. Alături de ea vor 
mai fi prezente în turneu echipele R. D. Germane, R. S. Cehoslovace — recenta revelație a turneului de la Leipzig, 
și cea a Suediei. Țara noastră va fi reprezentată de două 
formații (seniori și tineret).

• PARTICIPARE VALOROASA LA CONCURSUL 
INTERNAȚIONAL DE CICLISM

La Întrecerile internaționale de ciclism dotate cu „Cupa Bucureștiului", care se vor desfășura la 13 și 15 august la 
București și Brașov, și-au anunțat pină acum participarea 
echipele reprezentative ale Olandei, Belgiei, R.P. 1 olone. 
H. D. Germene și R. P. Ungare.

• SOSIREA ECHIPEI DE HANDBALGRASSHOPPERS

Aseară a sosit in Capitală echipa de handbal Grasshop
pers din Ziirich. Oaspeții vor susține primul meci din ca
drul turneului, miine, cu începere de la ora 18, pe terenul din parcul sportiv Dinamo. Partener: știința București.
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Marginalii la campionatele republicane 
de caiac-canoe

o PARTICIPARE BOGATA,
• ELEMENTE TINERE, DAR...
• SA NE PREOCUPAM LZ
• ATENTIE LA FINIS

MAI ALES LA VITEZA

DE „SCHIMBUL DE MÎINE" LA CANOE

europene de 
desfășura pe

Pînă la campionatele 
caiac-canoe, care se vor 
lacul Snaqov intre 13—15 august, a 
mai rămas puțin timp. în săptămînile 
următoare, în pregătirea sportivilor 
noștri se vor face ultimele finisări, 
iar după concursul de selecție care 
va avea loc săptămîna viitoare, se 
vor contura mai sigur formulele de 
t-hipaj care vor reprezenta România 
în această competiție.

Finalele campionatelor republicane 
de caiac-canoe, care au avut loc re
cent, ne-au permis să tragem o serie 
de concluzii privitoare atîl lia evoluția 
sportivilor din loturile reprezentative 
cit și asupra unor aspecte privind 
organizarea competiției.

în primul rînd, un fapt pozitiv care 
trebuie subliniat îl constituie partici
parea bogată, mai ales la probele de 
viteză, unde au lost necesare 25 de 
serii preliminare pentru desemnarea 
finaliștilor, în 9 din cele 14 probe de 
viteză. în total au participat la cam
pionate peste 350 de concurenți. Ca 
și în anii trecuți, diferența dintre 
echipajele cluburilor Steaua și Dina
mo și celelalte cluburi a rămas apre
ciabilă. Cu foaie acestea, se poate 
spune că cel puțin din punct de ve
dere al selecției majoritatea sportivi
lor prezentați la campionate sînt ele
mente de perspectivă, atît sub aspec
tul dezvoltării fizice cît și al vîrstei. 
In acest an au lipsit aproape total 
„veteranii" prezentați de obicei de di
ferite cluburi, majoritatea participan- 
ților fiind juniori sau tineri care au 
depășit nu de mult vîrsta junioratu
lui.

La o primă lectură a rezultatelor 
reiese că cele 19 titluri au fost cîști- 
gate de sportivii de la Steaua (11) 
si de la Dinamo (8). Dintre acestea, 
la fond, Steaua a cîștiqat trei iar Di
namo două : la viteză, Steaua patru, 
Dinamo șase. La fete, toate cele pa'ru 
titluri le-a cucerit Steaua,, dominând, 
categoric la caiac simplu și dublu, 
precum si la ștafetă si cîstigind de 
puțin proba de patru.

Aceste campionate mi ne-au dat 
însă o imagine completă, asupra, posi
bilităților sportivilor 
probabili participant 
Din cauza intereselor 
lele de echipă au Fost 
dorea ciștigării titlurilor die campion, 
în foarte puține cazuri concurred e- 
chipe susceptibile de a participa și la 
europene (Nicoară — Ivanov la caiac 
2 1 000 m. Contolenco la caiac simplu

noștri fruntași, 
la „europene", 

de club, formu- 
alcătuite în ve-

1 000 m, Iqorov la canoe fond, Dumi
tru — Calabiciov la canoe dublu fond, 
Pocora la caiac simplu fond, Hilde 
Lauer la caiac 500 m). Restul echipaje
lor au fost combinate și cu elemente 
tinere sau schimbate datorită unor 
indisponibilități de moment.

în general, însă, se poate afirma că 
pregătirea sportivilor lotului este la 
un nivel destul de ridicat, aspect re
levat și de o serie de concursuri inter
naționale recente. Datorită însă faptu
lui că vremea nu a fost prielnică, tim
pii realizați nu sînt concludenți. Dis
pută directă între echipaje de valoare 
nu s-a înregistrat decît la K 4 B 
1 000 și 10 000 m, C 1 1 000 m și K t 
1 000 m. în rest, probele au fost „îm
părțite", cîștigătorii putînd fi dinainte 
prevăzuți. La K 2 500 B și K 4 F, titlul 
a fost disputat de echipaje tinere, vic
toria revenind pe ultima parte echipa
jelor clubului Steaua, meritul și valoa
rea învinșilor nefiind însă departe de 
ale cîștigătorilor. Dintre sportivii con
sacrau s-au impus Nicoară, Ivanov, 
Conțolenco, Igorov, Lauer, Elena Li- 
palit, Mihăilescu de la Steaua, Ver- 
nescu, Țurcaș, Ismailciuc, Sidorov, 
Dumitru și Calabiciov de la Dinamo. 
Alături de ei s-au remarcat tineri ca 
Irimia, Coșniță (Steaua), Milicin, But- 
nariu (Dinamo).

Cu toate acestea, tinerii relevați 
sînt încă puțini dacă ținem seama că 
la J.O. din Mexic nu. vom mai putea 
probabil, conta pe unii din actualii 
consacrați, în primul rînd din cauza 
vîrstei. în această privință, o preo
cupare deosebită trebuie acordată 
probelor de canoe, la care „schimbul 
de miine" nu pare să fie prea nu
meros.

Deși, după cum am arătat, în urma 
acestor campionate nu se pot trage 
concluzii definitive, trebuie sa rele
văm un aspect legat de apropiatele 
campionate europene. Astfel, dacă din 
punct de vedere tehnic școala româ
nească este pe o linie aproape uni
tară, se pare că tot pe o asemenea 
linie unitară, dar de astă dată nega
tivă,. se situează finișul. La aceste 
campionate finalurile de cursă au fost 
mai slabe ca în trecut la majoritatea 
echipelor. Antrenorii loturilor trebuie 
să1 ia măsuri corespunzătoare pentru ,
căi timpul care a rămas pînă la C. E. 
permite să fie îmbunătățit și acest as
pect al pregătirii.

TRIMIȘII NOȘTRI NE RELATEAZĂ:

BASCHET: Jocuri spectaculoase

TG. MUREȘ, 15 (prin telefon). Turneele finale ale 
campionatului republican de juniori — junioare au 
început foarte promițător. Jocurile din primele zile 
au fost deosebit de disputate și spectaculoase, dovadă 
diferențele minime înregistrate în mai multe me
ciuri, ca și desele răsturnări de scor, cum s-a întîm- 
plat — de pildă — în partida feminină S.S.E. nr. 2 
București — S.S.E. Ploiești, în care ploieștencele au 
condus cu 12—1 și 20—6, dar pînă la urmă a cîș
tigat formația din București. La juniori, principala 
favorită se anunță Aurul Brad, la care talentatul 
Csmor s-a remarcat prin eficacitatea lui: 92 puncte 
în două jocuri I De subliniat pregătirea tehnică și 
tactică bună a formațiilor masculine,. în rîndurile 
cărora evoluează mulți jucători de peste 1,90 m.

Juniori: S. M. nr. 2 Tg. Mureș — S.S.E. Oradea 
59—51, S.S.E. nr. 1 București — Tinărul Dinamovist 
București 76—59, Aurul Brad — S.S.E. P. 
83-—63, S.S.E. Oradea — S.S.E. nr. 1 București 
Aurul Brad — Tînărul Dinamovist 76—66.

Junioare i S.M. nr. 2 Tg. Mureș — S.S.E. 
43—62, S.S.E. nr. 2 București 
47—45, S.S.E. Ploiești 
Brașov — Rapid 55—53, S.S.E. nr. 2 București 
S.S.E. Ploiești 54—43.

Brașov
Rapid București

S.S.E. Oradea 55—45, S.S.E.

D. STANCULESCU

ATLETISM: Azi, primele întreceri 
din campionatele individuale

TIMIȘOARA, 15 (prin telefon). — Sînt mai bine 
de 25 de ani de cînd Timișoara n-a mai găzduit o 
finală a campionatelor de atletism. Cîteva sute de 
concurenți (cifra exactă va fi aflată abia la ședința 
tehnică) din toate regiunile țării vor răspunde pre
zent vineri, la apelul arbitrilor delegați la ediția 1965 
a campionatelor republicane individuale de atletism 
ale seniorilor. La ora aceasta sînt prezenți în Timi
șoara toți participanții, în frunte cu campioanele 
olimpice Iolanda Balaș și Mihaela Peneș. Azi,, cei mai

Neamț
62—53,

Alergările de viteză se înscriu printre ce 'e mai spec
taculoase probe din atletism. Și anul ace Jrcu ocazia 
campionatului individual al. senior.ilor cari incepe ani 
la Timișoara, proba de 100 m plat este in centrul 

atențieiPLANORISM: Campionatul republican
IAȘI, 15 (prin telefon). —
Cu toată vremea nefavorabilă campionatul s-a des

fășurat in continuare cu următoarele probe : proba a 
patra, la 13 iulie — zbor cu țsell fix și întoarcere la 
punctul, de plecare 104 km — (Iași — Tg. Frumos — 
Iași). Clasament : 1. E. Iliescu (București) 1 000 p„ 2. 
V. Romașcu (București) 934 p, 3. Z. Naqhi (Tg. Mureș) 
920 p. Proba a cincea disputată la 14. iulie- — viteză 
pe circuit triunghiular 106 km (pe traseul Iași — 
Vlădeni. — Sinești — Iași). Clasament: 1. E. Iliescu 
(București) 1 000 p, 2.AL loja (Tg Mureș) 959 p.

Clasamentul general după 5 probe se prezintă ast
fel : 1. E. Iliescu 2 930 p, X V. Romașcu 2 233 p, 3. 
M. Bindea 1 998 n-

D. DIACONESCU — coresp. reg.

mulți dintre atleți au făcut ușoare antrenamente pe 
stadionul „23 August", sau pe potecile umbroase ale 
Pădurii Verzi. Am remarcat dorința fiecăruia de a 
avea o comportare cît mai bună, de a obține perfor
manțe de valoare. Cîteva sute de afișe au fost îm- 
pînzite în întreg, orașul. Ieri, însă, a trebuit să se 
anunțe schimbarea locului de desfășurare a întrece
rilor. în- Bac de stadionul „1 Mai", care în ciuda 
eforturilor din ultimele săptămîni n-a putut fi ter
minat la timp, întrecerile vor avea loc tot pe vechiul 
stadion, o£ ceferiștilor.

Vineri, la ora I6t30 vor începe primele probe. Din 
programul de vineri, fac parte : 100 m (im și fi),. 400 
m (m.), 1*0 000 m, 800 m (f), triplu salt, disc etc.

ROMEO VILARA

prof. CORNEL BîRSĂNESCU
antrenor federal

S a incheiat proba de caiac -1 Bond. învingători și învinși părăsesc pista 
de concurs

POPICE: Rezultate bune...
In lipsa activității competitionale 

oficiale, pe arenele de popice se des
fășoară în aceste zile interesante în- 
tîlniri amicale.
• Comisia de. specialitate a orașu

lui Giurgiu a organizat pe arena Ce
tatea din localitate un concurs rezer
vat fetelor. S-a jucat, la proba clasi
că de 100 bile mixte. Dovedind o 
bună precizie în. lansarea bilei, o se
rie de sportive au reușit să depășeas
că granița celor 400 p. d., unele din
tre el« obtinînd rezultate valoroase.

Clasamentul li. Florien Olăeru 455 
p. d.; 2. Elena Miță 445 p.d.; 3. Elena 
Vonlea 433 p. d.; 4. Steliana Chican 
433 p. d.; 5. Ana Petrescu 424 p. d.; 
6. Mariana Guțu 401 p. d. ©rganiza-

rea întrecerilor a fost bună, iar ar
bitrajul competent.

S Popicarii de la asociațiile sporti
ve Tractorul și Gloria din Pașcani 
s-au întâlnit într-un meci amical tur- 
retur. Prima întîlnire s-a încheiat cu 
scorul de 657—572 p.d. (s-a jucat la 
proba de 40 bile mixte), în fiavoarea 
formației Gloria. Returul s-a desfă
șurat zilele trecute pe pista asocia
ției Tractorul. Rezultatul: 636—634 p.d. 
pentru Tractorul. Dintre jucătorii ce- 
Lor două, echipe s-au remarcat Ale
xandru Nacu, Lazăr Tilic (Tractorul), 
Vtasile Cioproga și Nicolae Cojocaru 
(Gloria) i

I. CRĂCIUN — coresp.

L Foto : A. Neagu

POLO: Campionatul
se reia duminică

Clasamentul campionatului republi-
can de polo după încheierea primei
părți, arată astfel :
1. Dinamo Buc. 9 9 0 0 74: 9 18
2. Steaua Buc. 9 8 0 1 64:14 16
3; Crișul Oradea 9 6 1 2 35:23 13
4. Știința Cluj 9 5 1 3 34:29 11
5. Rapid Buc. 9 4 2 3 37:27 10
6. I. C. Arad 9 o 3 4 23:50 7
7. C.S.M. Cluj 9 2 2 5 21:16 6
8. Mureșul Tg. Mureș 9 2 0 7 18:44 4
9. Voința Cluj 9 1 1 7 28:59 3:

10. Ind. linii Timiș. 9 1 0 8 21:54 2
duminică T8întrecerile continuă.

iulie cui jocurile din etapa a X-a; (pri- 
n.ia din retur)? I. C. Arad — Crișul 
Oradea, Dinamo Buc. — Ind. linii Ti
mișoara,. Ranid. Buc. — Mureșul; Tg. 
Mureș și Știința Cluj. — Voința Cluj 
Partida dintre C.S.M1. Cluj și Steaua 
este Qmînatâ.

ÎNDREPTĂȚITĂ MINDRIE
(Urmare din. pag. 1)

exceplînd secția de fotbal, care avea 
echipă în campionatul regional', cele
lalte secții (volei, șah, box, tenis d'e 
masă) activau în categoria orășeneas
că. Acum, sportivii fruntași din uzina 
noastră se află în întrecere cu multe 
formații de valoare din țară; fapt care 
subliniază cit de mare este accentul

care se pune pe calitatea 
sportivilor noștri. Cîteva 
echipa masculină de volei 
în campionatul categoriei 
a H-a, luptătorii de ia. „ 
greco-romane sînt angrenați în cam
pionatul republican seria B, iar fot
baliștii în categoria C. în 1961, boxe
rul Florian Pătrașcu a devenit cam
pion balcanic la categoria pană, anul

pregătirii, 
exemple : 
activează-
A, seria 

libere* și

WETA STRĂBATE DRWRIEE PATRIEI
(Urmare din pag. 1)'

niment din viața, ponorului, și. a parti
dului, cel de al ’
P-.M.R.
Cluj au predat ștafeta ia Deva, 
tiwilor din regiunea Hunedoara.

IV-lea Congres al
Ieri, sportivi? din regiunea 

spor-

P. RADVANI, coresp.

ORADEA. Ieri la ora 11, în piața 
Republicii din Oradea a avut loc festi
vitatea de primire a ștafetelor „în în
tîmpinarea celui de al IV-lea- Congres 
râ partidului" din raioanele Aleșd.

Beiuș, Marghita, Salonta și Orazlca. 
Cu acest prilej, tov. Alexandru Tordai, 
vicepreședinte al consiliului regional 
t'Crb Crișana, a citit mesajul sporti
vilor din regiune, în care sînt sub
liniate succesele obținute în producție 
și în activitatea sportivă, hotărîrea de 
■a munci cu și mai multă însuflețire 
pentru desăvîrșirea construcției socia
lismului în patria noastră. La ora 12, 
ștafeta sportivilor din regiunea Crișana 
a plecat la Timișoara, unde a ajuns în 
dbpă-amiaza aceleiași zile.

L GHIȘA, coresp. reg.

REG. BUCUREȘTI. Pornită de la 
asociațiile sportive din satele și ora
șele regiunii, ștafeta „în întîmpinarea 
celui de al IV-lea Congres al partidu
lui" va sosi sîmbătă în Capitală. 
Sportivi fruntași din raioanele Oltenița, 
Giurgiu, Răcari. Urziceni și Alexan
dria vor aduce mesajul miilor de iu
bitori ai sportului din regiunea Bucu
rești, angajamentul tineretului de a 
munci cu și mai multă însuflețire pen
tru noi succese în muncă și în sport 
Festivitatea de primire a ștafetei va 
ave» loc simbătă, la ora 17.

IAȘI. Sute de sportivi din localitate 
au fost prezenți miercuri după-amiază 
în piața Palatului Culturii la sosirea 
ștafetei „în întîmpinarea celni de-al 
IV-lca Congres al partidului" venită 
din regiunea Suceava. Mesajul sporti
vilor suceveni a fost citit de tov. C. 
Alexa, membru în biroul consiliului re
gional UCFS Suceava. Campionul re
gional de motociclism, Constantin 
coș, a dat citire, apoi, mesajului 
retului sportiv din regiunea Iași, 
feta a pornit spre Bacău unde a 
în cursul zilei de joi.

în cinstea acestui eveniment au 
loc numeroase manifestații sportive la 
care au luat parte mii de iubitori ai 
sportului

Chi 
tine- 
Șta- 
sosit

avut

trecut luptătorul Constantin Bușoi 
cîștigat titlul de campion republica 
la greco-romane,. iar juniorul Nlih. 
Burlan a obținut — anul acesta - 
titlul de campion al R. P. Român 
la „libere". Gimnastica și scrima sîi 
ramuri sportive din ce în ce m< 
consistent reprezentate în compel 
țiile de nivel republican de că1' 
sportivii noștri. Gimnaștii Gh. Mutu 
Gh. Pâunescu, scrimerii N. Tomușc 
și D. Popescu sînt formați de antr< 
norii de la Electroputere. Nu est 
lipsit de importanță nici faptul că v. 
leibaliștii Octavian Crețu și Virg 
Nițoiescu au fost chemați, recent, î 
loturile reprezentative de tineret i 
— respectiv — de juniori 1

Desigur că printre miile de iubito) 
ai sportului de la uzinele Electropr 
tere Craiova mai sînt mulți tineri to 
lentați, dornici să se afirme. Sarcin 
principală a antrenorilor și tehnicii 
nilor clubului constă în a descoper 
pregăti și promova pe cei mai taler 
tați tineri, astfel, ca în scurtă vrem 
succesele lor sportive să constituie ț 
pe această, cale pentru harnicul no< 
tru colectiv de muncă, motive de 
gitimă muidrie.



FOTBAL FOTBAL PUNCTE DE VEDERE Dincolo de nota
„Cupa de vară“ o competiție utilă pozitivă a victoriilor
24 de formații din categoriile B și C iau 

startul duminică în „Cupa de vară”. împărțite 
în 6 serii a cîte 4 echipe, participantele au po
sibilitatea ca pînă Ia 1 august să se afle în 
activitate. Lucru foarte util dacă ne gîtxdim 
că trei săptămîrai după ce se încheie competiția 
începe întrecerea și la B și' lai C : în rodajul 
prilejuit de „Cupa de vară“ antrenorii își pot 
da seama de lipsurile care se mai întrevăd, vor 
ști, deci, pe ce pedală să apese la antrenamente 
în vederea unei comportări cît mai frumoase 
în sezonul de toamnă.

Iată programul primei etape :

SERIA I : Textila Buhuși—Dinamo Bacău ; 
C.F.R. Pașcani—Ceahlăul P. Neamț.

SERIA A II-A : Rapid Mizil—Poiana Cîmpi- 
na ; Flacăra Moreni—Metalul Tîrgoviște.

SERIA A III-A : Faianța Sighișoara—C.S.M. 
Sibiu : Textila Sf. Gheorghe—Gaz metan Me
diaș.

SERIA A IV-A: Metalul Hunedoara—Jiul 
Petrila ; Minerul Deva—Minerul Lupeni.

SERIA A V-A : Arieșul Turda—Ind. sîrmii 
C. Turzii ; A.S. Aiud—Clujeana.

SERIA A VI-A : C.F.R. Arad—Vagonul 
Arad ; Electromotor Timișoara—C.S.M» Reșița.

HOUA GENEBAȚIE DE JUCĂTORI LA LUCBU
Cei mai tineri campioni ai Capitalei

N-ați știut, probabil, stimați 
cititori', că printre'numeroasele 
competiții de fotbal organizate 
în Capitală, există și una re
zervată copiilor. Interesul a 
fost atît de mare încît întrece
rea a trebuit să fie organizată 
pe mai multe scrii : zeci de 

Cine vrea, să execute primul ? Aspect de la centrul de antrena
ment pentru copii, care luncționează la terenul Progresul

echipe și sute de „pitici” s-au 
întrecut săptăinînă de săptă
mână.

După întrecerea din1 serii s-a 
disputat turneul final. Par
ticipante : Ș.S.E. nr. 2, Si
rena), T.U.Gi, Viitorul I și Pa
latul Pionierilor. Loc de desfă-

16 echipe sekcțienate 
participă
la „Cupa jBn’oritor"

MEDIAȘ, (prin telefon). Im 
cepînd de marți, orașul nostru 
găzduiește „Cupa juniorilor", o 
importantă competiție organi
zată de F. R. Fotbal. Sînt pre
zente 15 echipe selecționate de 
regiuni, împreună cu reprezen
tativa orașului București, însu- 
mîn< aproape 260 de tineri 
fotb.mști. Sub privirile atente 
ale unui adevărat stat major 
de antrenori,. tinerii sportivi 
și-au început întrecerea. Fie
care dorește să aibă o compor
tare cît mai bună pentru că 
din rîndul lor vor fr selecțio
nați cei 60 de fotbaliști care 
își vor. oontintia activitatea mai 
departe, în cadrul taberei de 
juniori.

Cele 16 echipe au fost împăr
țite în 4 serii a cîte 4 echipe* 
SERIA I: Crișana, Hunedoara. 
Argeș, Brașov; SERIA A 11-.M 
Galați. Dobrogea, Ploiești, Iași* 
SERIA A 1II-A: Cluj, Bacău, 
Maramureș, Banat; SERIA A 
IV-A: regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară, regiunea București, 
Oltenia, orașul București.

în prima etapă, la 13 iulie., 
s-au înregistrat următoarele re
zultate: H'unedbara. - Argeș 2-—0 
(1—0), Brașov—Crișana 2-—1 
(0—0), în seria 1; Dobrogea— 
lași 4—0 (2—0), Ploiești-—Ga
lați (0—0), în seria a 11-a;, Ba
cău^—Maramureș 0-—2 (0-—1), 
Banat—Cluj 5—1 (2—1), în se
ria a IlI-a; reg. Mureș-A.M.— 
Oltenia 3—0 (3—0), orașul Bu
curești—reg. București 3—1 
(2—0), în, seria a IV-a.

întrecerea continuă.
Z. RÎȘNOVEANU

coresp. 

șurare : baza sportivă Voința. 
Acolo, timp de aproape 3 săp- 
tămîni. s-au întrecut capii de 
serie. Invingînd pe Sirena (3— 
0), Palatul Pionierilor (2—0) și 
Viitorul I (3—2) și terminînd la 
egalitate cu Ș.S.E. nr. 2 (1—1), 
formația T.U.G. a acumulat 7

puncte și a cucerit titlul de 
campioană a Capitalei.

Victoria, repetată, este o ur
mare a preocupării arătată 
pentru creșterea tinerei genera
ții de fotbaliști de asociația 
sportivă T.U.G. Depistîndu-se 
elementele cele mai talentate 
din. cartierul Belu și din îm
prejurimi în cadrul secției a fost 

t creată, o bogată, pepinieră.
Dîn rîndul miciTor campioni 

fac parte o serie de „pitici” cu 
frumoase perspective, așa cum 
sînt Dumitru Tutilă, Alexandru 
Gheorghiu, Cornel Milencovici, 
Gheorghe Berbecaru, Dumitru 
Sima, Florian Tătaru și Gheor
ghe Mihai,

Nu putem încheia aceste rîn.- 
duri fără a arăta că rezulta
tele frumoase înregistrate în 
secția de fotbal de la asociația 
sportivă. T.U.G. București se 
datoresc priceperii de care au 
dat dovadă instructorii volun
tari Vasile Mărcuș și Paul Po
pescu.

Pronosport 1x2 Pronosport
Programul concursului Prono

sport de duminică cuprinde 
toate meciurile primei etape a 
Cupei de Vară. Acest program 
este interesant și poate furniza 
surprize deoarece multe din e- 
chipele de categorie inferioară 
au dovedit că pot face față u- 
nor adversari din categorii su
perioare. Îit concluzie un con
curs atractiv.

O NOUA TRAGERE 
SPECIALĂ LOTO

La 23 iulie va avea loc a 
patra tragere specială Loto din 
acest an. Ea prevede extrage
rea a 67 de numere :

— 13 numere pentru premi
ile obișnuite în bani pe opt ca- 
tegorii și două premii suplimen
tare;

— 54 de numere pentru pre
miile suplimentare în obiecte și 
bani, efectuate în 14 extrageri,

Tragerea, specială LOTO din 
23 iulie atribuie 20 autoturisme : 
1 „ELAT 1.1.00 F“, 1 „WART- 
BURG-LUX", 1 „SKODA-OC- 
TAV1A-, 1 .FIAT 850“, 1

Cupa „Micul rapidist"
Stadionul Giulești a cunoscut 

în ultimul timp freamătul5 a 
sute de copii, constituiți în echi
pe de blocuri, cartiere, raioa
ne, care au participat la com
petiția organizată de centrul de 
juniori și copii a clubului Ra
pid, dotată cu cupa „Micul ra- 
pidist“. Au participat peste 
1800 copii reprezentînd 122 de 
echipe. Cele mai disputate par
tide au fost : cartier Pajura— 
cartier Rahova 2.—I, raionul 16 
Februarie—Fabrica de spirt 
3—0, blocuri Giulești—cartier 
Giulești Sîrbi ?■—1, cartier Gri- 
vița Roșie—cartier Grand I—0. 
Echipele blocuri Giulești, car
tier Grivița Roșie și raionul 16 
Februarie, cu jucători numai, 
între 10—14 ani, s-au. calificat 
pentru a participa în turneul 
final al competiției, ce a avut 
loc recent pe stadionul Giulești. 
S-au înregistrat rezultatele: 
raionul 16 Februarie—blocuri
Giulești 4—1, blocuri Giulești.— 
cartier Grivița- Roșie 4—0; car
tier Grivița Roșie—raionul 16 
Februarie 3—3, Clasamentul 
competiției :
1. Raion 16 Februarie

2 110 7:4 3
2. Blocuri Giulești

2 10 1 5:4 2
3. Cartier Grivița Roșie

2 0 11 3:7 1.
într-un cadru festiv, echipa 

de copii a raionului 16 Februa
rie a primit cupa „Micul rapi- 
dist“. Premiul pentru, cel mai 
mic și mai talentat copil a fost 
cîști.gat de Marinei Rîșntță, îh 
vîrstă de 10 ani, din echipa: 
cartierului Grivița Roșie. S-au 
mai remarcat : Tudbr Dinișoa- 
ră, Mihai Lăzărescu, M. Cior- 
noavă, Nicolae Olteanu și Ion 
Ghețu. în urma acestui prim 
trial, 80 de copii au. fost opriți 
în cadrul centrului de instruire 
unde-și vor desăvîrși pregătirea 
suh conducerea antrenorilor Ion 
Costea, Nicolae Cristescu, Con
stantin Socec.

ION PIEPTEA — coresp.

„WARTBURG-STANDARD". 3 
„FIAT 600“ și 12 „TRABANT- 
COMBI". Din acestea, 10 auto
turisme se atribuie la extrage
rile de 2 numere.

Precizăm, că în cazul în care 
la extragerile de 3 numere nu se 
vor acorda, toate sele 10 auto
turisme, cefe rămase după tra-

TRAGERE 
SPECIALA*

20 AUTOTURISME 
TELEVIZOARE. FRIGIDERE, 
EXCURSII IN U.R S.S ETC.

Z/4- «25 IUUE 19&5

Turneul reprezentativelor ma» ■ 
culine de volei A și B ale Fran
ței, desfășurat cu începere de la 
6 iulie în România, a luat sfîr- 
șit. Pentru echipele noastre na
ționale și de club care au îw- 
tîlnit garniturile oaspeților, re
zultatele constituie desigur un 
bilanț pozitiv : 8 victorii din 9 
partide, singura echipă care a 
pierdut în fața voleibaliștilor 
francezi fiind Petrolul Ploiești, 
în meciul cu Franța A. Dincolo 
însă de nota pozitivă a acestui 
bilanț, sînt unele aspecte, mai' 
puțin sau chiar de loc satisfăcă
toare, care trebuie menționate si 
subliniate.

Așa cum cronicile au arătat, 
voleibaliștii din echipele noastre 
reprezentative, asupra compor
tării cărora ne vom opri în 
aceste rînduri, au învins, dar 
nu au fost scutiți de emoții. Și 
ne referim mai cu seamă la 
primele întîlniri, România B— 
Franța B 3—1 (15—10; 9—15, 
15—8, 15—II) și România A— 
Franța A 2—0 (15—10, 18— 
16, 10—4, întrerupt). Sportivii 
francezi au condus în dese rân
duri, opunîndu-le o rezistență 
curajoasă și calitativă voleiba
liștilor noștri, care le-au repli
cat în genere reținut, rigid și cu 
o evidentă nervozitate, după 
părerea noastră total nejustifi
cate, ținînd seama de suficienta 
experiență a majorității jucăto
rilor întrebuințați. Iată forma
țiile : ROMÂNIA B — Udiștea- 
nu. Ozum (Rednic), Stoian, 
Szbcs, Tîrlici (Rednic), Smcre- 
cinschi ; ROMÂNIA A — Băr
buță (Poroșnicu, Coste), Schrei
ber, Drăgan, Grigorovfei, Coste 
(Poroșnicu), Iorga. Absolut toți 
aceștia au la activul lor meciuri 
internaționale, unii chiar nume
roase. De unde deci timorarea 
și crisparea în fața unor echipe, 
de certe perspective, e drept, to
tuși campuse în cea mai largă 
măsură din proaspeți interna
ționali ? E adevărat, lotul a 
fost sensibil întinerit. Este bine, 
e o bună politică și o salutăm. 
Ea> va da însă mai degrabă 
roade, nu exclusiv prin... aplau
darea acțiunii, ci îndeosebi dacă 
antrenorii (S. Mihăilescu, N. 
Tărchilă, FI. Balaiș) le vor in
sufla celor mai tineri sensul 
exact al primenirii operate în 
lot, iar aceștia se vor pătrunde 
de el. Adică, dacă vor înțelege 
că în orice caz și în primul 
rînd se așteaptă de la ei cura
jul, impetuozitatea specifice ti
nereții și prin care trebuie să 
justifice încrederea acordată. 
Mai multă îndrăzneală deci 1 
Aceasta pe de o parte.

Pe de altă, parte, revenind la 
experiența îndelungată — cu 
toată tinerețea lor — a majo
rității celor din lot, e necesară 
o subliniere. Și: anume, că, sub 
raportul exprimărilor tactice 
colective,, timpul scurt de pre
gătire comună scurs de la alcă
tuirea lotului și pînă la meciu-

gerea la sorți se vor distribui la 
extragerile de 2 numere în a- 
fara celor 10 autoturisme, ale ca
tegoriilor. respective.

Cumpărați-vă din vreme bi
letele pentru tragerea specială 
LOTO din 23 iulie 1965.

Rubrică redactată de Loto- 
Pronosport. 

rile inițiale ale tur
neului echipelor 
Franței (7 zile, des
tinate îndeobște re
laxării jucătorilor 
după partidele din 
campionatul re
publican și din 
„C.C.E.") acordau 
unele scuze pentru 
scăderile manifes
tate. Ne g.îndim la 
coordonarea jocu
lui, la omogeniza
rea încă nerealiza
tă a formațiilor, 
ceea re socoteam 
firesc pentru data 
aceea. în schimb, 
considerăm că ju
cătorilor nu li se 
mai cuveneau scu
ze.. sau li se cuve
neau prea puține, 
cu privire Ia lipsu
rile din capitolul 
tehnicii și tacticii, 
individuale. Iată 
un tablou ilustra
tiv, cifrele calcula
te cu aproximație... 
îngăduitoare alccî- 
torva din greșelile, 
individuale comise 
de voleibaliștii noș
tri numai- în pri
mele meciuri, dar multe repe
tate și în jocul România A — 
Franța A de la Constanța. în
tre paranteze — „rateurile" e- 
chipei A doar în două seturi, 
iar înafara parantezelor cele ale 
„B“-ului în patru seturi. Din 
lista greșelilor menționate aci 
(la 6 iulie soldate cu puncte și 
servicii pierdute), reies tot
odată clar părțile mai slabe 
din jocul echipelor noastre 
și unde trebuie deci „apă
sat pe pedală" : atacuri dublate 
defectuos — sau de loc — de 
către jucătorul din imediata a- 
propiere a> trăgătorului — 5 
(5) ; blocaje dublate cu întâr
ziere — ori nedublate — de 
către jucătorul din poziția ve-

Noi purtători 
ai insignei de polisportiv 

in raionul Urziceni
Pe terenurile de sport din 

raionul Drziceni numeroși ti
neri și tinere se pregătesc și 
participă la concursul pentru 
Insigna de polisportiv. Pînă 
în prezent peste 250 de spor
tivi au devenit purtători ai In
signei. Printr-o bună muncă 
organizatorică numeroase aso
ciații sportive se străduiesc să 
angreneze în: întreceri membri 
UCFS.. Rezultate bune au ob
ținut pînă acum asociațiile din 
Balaciu (50 de purtători ai In
signei), Alexeni (80) și Sf. 
Gheorghe, unde 40 de tineri au 
obținut frumoasa Insignă.

prof. GH. GHEORGHIU

La cinematograful Patria 
intre 19-24 iulie

ZILELE FILMULUI
ROMÂN ESC

In program:

CARTIERUL VESELIEI
PĂDUREA SPÎNZURAȚILOR
RUNDA 6
DINCOLO DE BARIERĂ 
AMINTIRI DIN COPILĂRIEI 
DE-AS FI... HARAP ALB

Pc marginea meciurilor 
cu voleibaliștii francezi

Fază din iniilnirea România — Fr"nta, 
disputată la București

Foto : A Neagu

cină blocajului — 12 (7) ; mingi 
trase în fileu — 10 (6) ; atacuri 
care s-au încheiat cu mingi 
expediate în aut — 16 (11). 
Recunoașteți că e mult. Iar de 
comentarii suplimentare nu mai 
e nevoie.

în plus, mai e utilă doar o 
precizare, referitor la severi
tatea aprecierilor de acum, deși 
sîntem după atîtea victorii : e 
mai bine să nu ne pierdem în 
evidențieri și elogii pentru prea 
puțin, ci să. arătăm din vreme, 
chiar — și mai ales: — la un 
succes, ceea ce nu a fost fiu 
regulă, decît să ne trezim ne-, 
voiți a face cîndva nefolosi
toare: constatării după faptul 
consumat’ al unor îhfrîrigeri în 
meciuri mai importante,, nu a- 
micale cum au: fost: cefe eu 
Franța. Preîntâmpinăm așadar, 
o nedorită evoluție negativă și,’ 
în același timp, credem că ser
vim întru evitarea insucceselor. 
Vom lăuda deci cind va- fi 
într-adtevăr cazul. Și săi sperăm 
că va fi eurînd.

CONSTANTIN FAUR

De la I.E.B.S.
Pentru demonstrațiile sporti

ve de ciclism, aeromodele, că
lărie și: meciurile de fotbal Ști
ința Timișoara — Siderurgistul 
Galați și Dinamo București — 
Știința Cluj, car.e vor avea loc 
duminică. 18 iulie: a.c- pe sta
dionul Republicii, biletele s-au 
pus în vînzare la casele de bi
lete obișnuite.



Balcaniada de tenis
ATENA
15 (prin telefon). — Cea mai im- 

: portantă partidă începută miercuri 
seara, Iugoslavia—România s-a ter
minat după miezul nopțiii cu scorul 
de 3—0 în favoarea primei formații. 
Primul meci, Pilici—Țiriac a durat 
mai bine de trei ore. Sportivul iugo
slav a ieșit învingător în patru seturi: 
1—6 6—4, 9—7, 6—4. Cîștigătorul s-a 
arătat superior mai ales prin loviturile 
de serviciu cu ajutorul cărora a făcut 
multe puncte. Țiriac a dovedit o bună

mobilitate și a reușit să-l paseze dese
ori pe Pilici, insuficient însă pentru a 
cuceri victoria. în cel de al doilea 
meci, Iovanovici s-a impus clar în fața 
lui Bosch (6—3, 6—0, 6—2), prin nu
meroase acțiuni de atac. La dublu, 
succesul a fost de asemenea de partea 
cuplului iugoslav: Iovanovici, Spear— 
Mărmureanu, C. Nâstase 3—6, 9—7, 
6—4, 6—1.

într-o altă întîlnire, Bulgaria a dis
pus de Turcia cu 3—0.

Joi seara au fost programate par
tidele România—Grecia și Iugoslavia— 
Bulgaria.

Alfr A „Criteriul
european de juniori" lu tenis de masă

15 (prin telefon). în probele indivi
duale ale „Criteriului european de 
juniori" s-au înregistrat următoarele 
rezultate mai importante: dublu mixt, 
turul al Il-lea: Ivan, Păun—Miiller, 
Secretin (Franța) 2—1, sferturi de fi
nală: Anisimova, Gromozkov (U.R.S.S.) 
Ivan, Păun 2—1 (16, —19, 20). Me
ciul a fost deosebit de disputat, spor
tivii noștri pierzînd la mare luptă, 
după ce au condus în setul decisiv cu 

16. Simplu băieți, turul I: Frog 
(U.R.S.S.)—L. Simandan 2—0, Păun— 
Amft (R.D.G.) 2—0, Dumitriu— Pe
dersen (Danemarca) 2—1, turul al 
II-lea: Păun—Petersen (Danemarca) 
2—1, Dumitriu—Gichsel (R.F.G.) 2—0 

‘ (w—o), turul al Ill-lea: Vardanian 
(U.R.S.S.)—Păun 2—0, Hylsky (R.S.C.) 
•—Dumitriu 2-1. A fost o partidă foar
te frumoasă, cu schimburi spectaeu-

loase de mingi. Simplu fete: prelimi
nar: Crișan—Kotikova (R.S.C.) 2—0, 
turul I: Crișan—Lucie (R.S.F.I.) 2—0, 
Jecmonița (R.S.F.I.)—Ivan 2—1, turul 
al II-lea: Crișan—Seifert (R.D.G.) 2-0. 
sferturi de finală: Balaișite (U.R.S.S.)— 
Crișan 2—1. Merită a fi subliniată 
comportarea lui Carmen Crișan în' 
vinsă doar de Balaișite, o jucătoare 
recunoscută pentru valoarea ei. Dublu 
băieți, turul 1: Dumitriu, Păun—Ski
binski, Smilovic (R.P.P.) 2—0; con
cursul de consolare, simplu fete, turul 
1: Ivan—Boiakova (R.P.B.) 2—0, tu
rul al II-lea: Ivan -Poor (R.P.U.) 2—1; 
simplu băieți, tur preliminar: Simrjn 
dan—Benei (R.S.C.) 2—0, turul 1: Si 
mandan—Lehman (R.D.G.) 2—1, tu
rul al II-lea: Bankuti (R.P.U.)—Si- 
mandan 2—0.

INTERVIUL NOSTRU

ceea ce joacă 
ce arată bra-

în spațiu și (mai ales) în timp

Pe marginea recordului lui Clarke pe 10000 m
După cum s-a anunțat, australia

nul Ron Clarke este primul atlet din 
lume care a reușit să parcurgă dis
tanța de 10 000 m plat sub 28’. în 

! cadrul concursului internațional dis
putat pe pista stadionului Bisslet din 
Oslo, cu ocazia a 75 de ani de la 
construirea acestei baze sportive, 
Clarke a stabilit un nou record mon
dial cu timpul de 27:39,4, corectîn- 
du-și cu 34 sec. și 6 zecimi vechiul 
record al lumii. De asemenea el a 
corectat recordul lumii în proba de 
6 mile fiind cronometrat în 26:47,0. 
Performanța realizată miercuri la Os
lo de Clarke este excepțională, mai 
ales că australianul nu a avut adver
sari redutabili englezul Jim Hougan 
și danezul Claus Bjoernssen neputînd 
rezista trenei decît două ture. După 
cum remarcă specialiștii prezenți pe 
marginea pistei : „Australianul a de
marat pur și simplu, menținînd tot 
timpul o trenă infernală”. Iată tim-

pii înregistrați de Clarke : 1 000 m
— 2:41,5; 2 000 m — 5:25,0; 3 000
m — 8:11,0; 4 000 m — 10:58,0;
5 000 m — 13:45,0; 6 000 m —
16:35,0 - 7 000 m — 19:32,0; 8 000 
m — 22:03,0 ; 10 000 m — 27:39,4.

Pe locul doi s-a clasat Flougan în 
29:19,6, iar pe locul trei Bjoernssen
— 31:03,2.

Alte rezultate mai importante ale 
concursului : 400 m garduri : Ron
Whitney (S.U.A.) 51,6 ; 200 m plat : 
Lewis (S.U.A.) 21,2 ; 800 m plat :
Crothers (Canada) 1:47,1 ; suliță Li
sis (U.R.S.S.) 85,36 m ; lungime :
Schmidt (R. P. Polonă) 7,46 m ; înăl
țime : Burrel (S.U.A.) 2,12 m ; disc : 
Haglund (Suedia) 55,82 m.

Pînă-ntr-un punct, principalele date 
din biografia lui Woosmann sînt de 
natura firescului: la 18 ani absolvent 
de liceu, la 23 încheie studii superi
oare în matematică. în tot acest timp, 
în ale fotbalului e mai mult „plezi- 
rist“, juoînd, cum se spune, de amo
rul artei la Leyton Orient, o formație 
de liga a IlI-a. La sfîrșitul anului 
1958, Leyton cîștigă locul I, dar îl 
pierde pe... Woosmann, care, sigur pe 
el, tinde mai sus de liga în care ju
case și, din toamna lui ’58, „drumul" 
ales de Phill Woosmann nu mai poate 
fi prevăzut. Se hotărăște, deodată, să 
termine cu diletantismul în fotbal și 
— ceea ce va surprinde mai mult — 
și cu cariera de discipol al lui Pita- 
gora cu teoremele sale. Semnează un 
contract de profesionist la formația 
londoneză West Ham United, activează 
aici timp de 4 sezoane, după care, 
în 1962, se transferă la cunoscuta 
echipă din Birmingham, Aston Villa.

De matematică uită curînd, dar o 
va aplica, așa, din instinct, pe drept
unghiul gazonului, încercînd combina
ții de 2 sau mal mulțl jucători, des
criind triunghiuri, la maniera lui Pele. 
căutînd unghiuri mai bune de șut și 
imprimînd balonului traiectorii... după 
nevoie. In fond —• o spune și Woos
mann ■— ce-i altceva fotbalul decît 
un soi de geometrie în spațiu. Șl la 
această coordonată — spațiul — el mai 
adaugă una: timpul. Căci — ține să 
precizeze specialistul englez — pasa, 
cursa cu mingea, oricît ar avea direc
ția bună, ritmul dorit, dacă nu se faci 
intr-un moment oportun sînt lipsite de 
eficiență.

— Așa stînd lucrurile, bănu
iesc că și controversa „pasa 
scurtă sau pasa lungă", atît de 
aprinsă în Anglia, în ultima 
vreme o fi încetat?

1— Nu peste tot. Din tradiție, din 
conservatorism, încă se mai discută...

— Apropo de tradiție. Am 
văzut la „lucru" echipe engleze 
și-mi face impresia că se des
prind foarte greu de W.M.?

— Inovația braziliană, 1—1—2—4, 
abia a pătruns în insula noastră și 
nu la tuate formațiile. După mine nu-i 
ceva rău, întrucît graba în a imita 
modele străine — și în fotbal

un lucru dăunător. Acomodarea jucă
torului la un sistem nou se face in 
timp dacă vrei să obții rezultate. Și 
apoi, cred că e un lucru știut, singur 
sistemul nu rezolvă nimic; totul e 
cum te miști pe teren, adică cum 
iod cu și... fără balon.

— Veți fi și dv., cred, de 
acord că una-i 
„Inter" și alta-i 
zilienii și chiar celelalte școli 
fotbalistice europene?

r—- Firește. Am spus și la curs că 
nu privesc cu ochi buni „betonul" lui 
Inter. Vedeți dv., în timp ce nouă 
englezilor ne vine greu să retragem 
un mijlocaș pe ultima linie, italienii 
apelează, în plus, și la așa-zisul „mă- 
turător",

— Rămîneți așadar un adept 
al fair-plăy-ului?

' — Desigur. Interesul pentru vic
torie se poate îmbina suficient de ar
monios cu cel pentru realizarea spec
tacolului.

— Ne apropiem cu pași re
pezi de turneul final al 
pionatului mondial. Ce 
acordați Angliei?

— Prima șansă după Brazilia, 
noi fie, însă, vorba, ar fi mai 
să nu cîștigăm...

— ?!?
— Da! Dpi La noi, o parte dintre 

tehnicieni fac serioase eforturi de a 
„inteleotualiza" fotbalul, deocamdată 
cu rezultate încurajatoare la juniori. 
Or, o victorie de răsunet la mondi
ale ar da loc la concluzii... nefericite. 
Ne-ar ține pe loc.

— Permiteți-mi, vă rog, în 
final o mică indiscreție: în fot
bal sînteți încă un practician, 
cînd mai aveți timp pentru 
studiu, care, după cum se vede, 
vă pasionează la culme. Mai 
precis vreau să știu cît timp 
veți mai juca fotbal?

— Pot să vă răspund de pe-acum. 
N-am împlinit încă 33 de ani și ce-a> 
zice... Matthews...

P1IILL WOOSMANN 
văzut de NEAGU RADULESCU

Un experiment interesant!

la fotbal
cam- 
șanso

Intre 
bine

G. NICOLAESCU

Federația de fotbal a U.R.S.S. a 
aprobat noul sistem de pune j care 
va intra în vigoare în toanv Scestui 
an pentru echipele de rfeeiVă din 
grupa a Il-a a categoriei A a cam
pionatului U.R.S.S. Astfel, pentru o 
victorie la un gol diferență echipa 
va primi 12 puncte ; pentru o vic
torie la două goluri diferență va pri
mi 13 puncte ; la trei goluri 14 puncte; 
la patru goluri 15 puncte ; la cinci 
goluri sau mai multe 
puncte.

Meciul nul indiferent 
cotat cu 8 puncte.

Pentru o înfrîngere la 
rență echipa învinsă va primi 4 puncte, 
la două goluri diferență 3 puncte, la 
trei goluri 2 puncte, la patru goluri 
un punct iar la cinci goluri sau mai 
multe diferență învinsa va primi zero 
puncte.

Această măsură a fost luată con- 
siderîndu-se că este injust ca o 
torie la limită să fie răsplătită, în 
sament, la fel cu una la scor.

va primi 1G

de scor va fi

un gol dife-

vic- 
ola-

Pregătiri
pentru „Cupa Gaica

la tenis
!■ BUDAPESTA, 15 (Agerpres). —
1 La Budapesta se fac intense pregă- 
i tiri în vederea competiției internațio- 
; nale de tenis pentru tineret „Cupa 
Galea“ (zona a treia). La această zo
nă, care începe la 20 iulie, partici
pă tineri din Elveția, R. P. Bulgaria,

’ Luxemburg, R. P. Română și R. P.
! Ungară, echipa 
califica pentru 
(Vichy (Franța).

învingătoare se va 
turneul final de la

★
Jucătorii români și-au început pre

gătirile în vederea „Cupei Galea”. 
Din lot fac parte I. Năstase, C. Du
mitrescu, I. Kerekeș și I. Sântei.

(Agerpres).

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" LA HOCHEI PE GHEATA

Nou record european 
la 1500 m

Recent, la Praga, cu prilejul „Memorialului Rosicki", tinerele atlete polo
neze Irena Kirszenstein și Eva Klobukowska, pe care Ie vedeți in fotografie, 
au realizat un excelent record mondial în proba de 100 m: 11,11, corectînd 

cu o zecime de secundă vechiul record al WUrnei Rudolph
Foto: C.T.K.

Ședința Comisiei executive a C. I. O.
(Agerpres).

unui concurs de atle-
BERLIN 15
Cu prilejul 

tism desfășurat la Erfurt, cunoscutul 
campion al R. D. Germane, Juergen 
May a stabilit un nou record al Eu
ropei în proba de 1 500 m, realizînd 
timpul de 3:36,4. Vechiul record euro
pean era de 3:37,8 și aparținea fran
cezului Michel Jazy. Recordul mon
dial al probei este de 3:35,6 și apar
ține australianului Herbert Elliot ca
re l-a stabilit în cadrul J. O. de la 
Roma (1960).

PARIS (Agerpres). La Paris a avut 
Ioc recent ședința comisiei executive 
a Comitetului international olimpic. 
Au participat: A. Brundage, președin
tele C.I.O., A. Masard (Franța), mar
chizul d'Exeter (Anglia), Jose Clark 
Flores (Mexic), Konstantin Andrianov 
(U.R.S.S.), Giorgio de Ștefani (Italia).

Au fost discutate probleme în le
gătură cu viitoarele Jocuri olimpice. 
In ce privește Olimpiada de vară din 
Mexic, președintele C.I.O. a decla
rat : „Cu ocazia vizitei pe care am

tăcut-o in Mexic am 
crările de pregătire 
conform planului stabilit de C.I.O. 
Împreună cu forurile sportive mexi
cane. O dată cu numirea lui Adolfo 
Lopez Mateos in funcția de președinte 
al comitetului de organizare a Jocu
rilor olimpice totul se prezintă sub 
cele mai bune auspicii".

Comisia executivă a C.I.O. va lu
cra în continuare pentru pregătirea 
adunării generale programată între 
3—6 octombrie Ia Madrid.

constatat că tu
se desfășoară

I 
I
I 
I 
I 
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Recent, a vut loc la Viena tragerea Ia sorți a primului tur al 
.Cupei campionilor europeni” la hochei pe gheață. Iată jocurile din 
turul I: Gornik (Polonia) — Jeșenice (Iugoslavia), Ujpesti Dozsa 
(Ungaria) — Levski Sofia (Bulgaria), S. C. Klagenfurt (Austria) — 
H. C. Berna (Elveția), Volainen (Norvegia) — H. C. Copenhaga (Da
nemarca), Chamonix (Franța) —• Rex Cortina (Italia). Echipele S. V. 
Fiissen (R.F.G.), Z.K.L. Brno (Cehoslovacia) și Pori (Finlanda) se ca
lifică direct în turul al doilea. întrecerea se desfășoară sistem tur- 
retur. în caz de egalitate de puncte și golaveraj se vor executa 
șuturi de penalitate.

IN TURNEUL DE FOTBAL DE LA NEW YORK
Turneul internațional de fotbal de la New York (grupa a doua) a 

programat un nou joc: West Bromwich Albion — Polonia Bytom. 
întîtnirea s-a încheiat cu un rezultat de egalitate: 2—2.

DATELE „EUROPENELOR" DE CANOTAJ ACADEMIC '■
Federația vest-germană de canotaj academic face intense pregătiri 

în vederea campionatelor europene care vor avea loc în apropiere 
de Duisburg. întrecerile feminine se vor desfășura între 20 și 22 
august iar cele masculine între 27 și 29 august.

TRIUNGHIULARUL DE TIR DE LA BELGRAD
Intre 21 și 24 iulie, va avea loc la Belgrad, un „triunghiular* in

ternațional de tir cu participarea echipelor R. P. Române, R. P. Bul
garia și Iugoslaviei. In program figurează probele de armă liberă 
calibru redus și pistol liber.

MECIUL DE ȘAH LARSEN — TAL
Meciul semifinal de șah contînd pentru campionatul mondial, dintre 

danezul Bengt Larsen și Mihai Tal (U.R.S.S.) va începe la 22 iulie la 
Bled. învingătorul din acest meci se va întîlni apoi cu marele 
maestru sovietic Boris Spasski pentru desemnarea șalangerului oficial 
la titlul mondial, deținut de șahistul sovietic Tigran Petrosian.

REZULTATE LA POLO
Intr-un meci internațional de polo pe apă, echipa Belgiei a învins 

cu scorul de 4—3 (0—1 ; 1—2 ; 0—0 ; 3—0) echipa R. F. Germane.
Echipa de polo pe apă Partizan Belgrad, care se află in turneu in 

R. P. Bulgaria, a jucat la Sofia cu o selecționată locală. Oaspeții au 
obținut victoria cu scorul de 3—1 (1—1 ; 1—0 ; 0—0 ; 1—0),

„CUPA R. P. BULGARIA" LA BASCHET FEMININ
In finala .Cupei R. P. Bulgaria” la baschet (feminin) echipa Loko

motiv Sofia a dispus cu scorul de 48—43 de echipa Slavia Sofia, fina
listă a „Cupei campionilor europeni".
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