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Perspective mărețe
Urmărind lucrările celui de al IX-lea Congres al partidu

lui, am trăit momente de înaltă satisfacție în fața reali
zărilor pe care poporul nostru le-a înfăptuit în ultimii ani, 
sub înțeleaptă conducere a partidului, în fața perspective
lor mărețe ce se deschid patriei noastre socialiste.

Micile ateliere Grivița de altă dată, unde muncesc de 
peste 36 de ani, au devenit astăzi marea uzină .Grivița 
Roșie", constructoare de mașini. Zilnic ies pe poarta uzinei 
agregate și utilaj petrolier de cea mai înaltă teh
nicitate, care întărește prestigiul uzinei atît în țară cit și 
peste hotare.

Incadrîndu-se în atmosfera de puternic entuziasm și in
tensă activitate creatoare, cu care poporul nostru a pornit 
să transpună în viață grandiosul program trasat de către 
cel de al IX-lea Congres al P.C.R., sportivii asociației 
.Grivița Roșie" sînt hotărîți să nu precupețească nici un 
efort, atît în producție cit și pe terenurile de sport, dornici 
să contribuie din plin la îmbogățirea bilanțului înfăptuirilor 
uzinei. în ce mă privește, mă angajez să ridic nivelul acti
vității mele profesionale la nivelul actualelor cerințe inter
naționale.

CONSTANTIN C1ONOIU
antrenor de box
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Prin Timișoara, 
in căutarea centrelor de copiii.

ACTUALITATEA
SPORTIVĂ

STINDARDUL ȚĂRII—MEREU MAI SUS!
Am urmărit cu profund interes lucrările celui de-al IX-lea 

Congres al Partidului Comunist Român, moment istoric de mare 
însemnătate îți viața poporului nostru. Studierea documentelor 
Congresului iu-a făcut să văd și mai bine, cit de luminos ne este 
viitorul, ce perspective ni se deschid nouă, tinerilor, îndeosebi 
pentru a învăța, a ne pregăti pentru viață, a deveni constructori 
de nădejde ai societății noi.

Am în față două mari idealuri : să devin profesoară de edu
cație fizică și, ca sportivă, să obțin noi performanțe în măsură 
să contribuie la ridicarea necontenita a prestigiului mișcării 
noastre sportive. Pregătindu-mă cu toată seriozitatea pentru 
concursul de admitere la Institutul de Cultură Fizică, nu-mi ne
glijez nici antrenamentele, procesul de instruire sportivă. Anul 
acesta, la Rotterdam, mi-am adus contribuția ca stindardul Ro
mâniei să fluture pe cel mai înalt catarg. A fost un moment 
de neuitat !

Succesul din Olanda mă obligă ca și pe viitor să realizez per
formanțe deosebite, să fac ca stindardul țării să fie mereu mai 
sus ; prin viitor înțeleg Campionatele mondiale de tineret 
și seniori, Jocurile Olimpice.

Amplul și însuflcțitorul program cuprins în documentele Con
gresului partidului constituie pentru mine un puternic imbold 
în realizarea țelurilor propuse.

ECATERINA IENCIC 
campioană mondială de tineret la floretă

Mîndria noastră pentru ziua 
de ieri și de mîine
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Aspect de la centrul de învățare a înotului din Timișoara. Dan Chilaru (12 ani) a executat un 
start reușit

Foto : R. Vilara

• TALENTE AUTENTICE INTRE MICILE HANDBALISTE • GIMNAȘT1I SÎNT ÎN... 
VACANTĂ • SELECȚIE BUNA LA VOLEI • NUMAI 150 DE COPII ÎNVAȚĂ SĂ 
ÎNOATE TNTR-UN AN ! • LA CLUBUL STIINTA NU EXISTĂ NICI UN CENTRU 
DE COPII!!

Am citit cuvin! cu cuvint Documentele Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist Român.

Elaborate de către înaltul îor al comuniștilor din patria 
noastră, ele cuprind sentimentele, gindurile noastre, min- 
dria pentru ziua de ieri și de azi, înflăcărarea pentru ziua 
de miine.

In aceste mărețe zile din istoria României socialiste, do
rința mea cea mai vie, angajamentul meu cel mai fierbinte 
este de a munci la antrenamente cu și mai multă însufle
țire, cu și mai multă hotărîre pentru ridicarea pe culmi 
cit mai înalte a valorii echipei noastre naționale de polo, 
din care fac parte.

MIRCEA ȘTEFĂNESCU 
maestru al sportului
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Cti trei luni în urmă, confe
rința orășenească a UCFS Timi
șoara analiza multiplele aspec
te ale activității sportive de 
masă și de performanță din lo
calitate. Au fost trecute în re
vistă succesele înregistrate și au 
fost dezbătute pe larg insucce
sele, căci au fost, din păcate, 
destule și dintre acestea.

Una din lipsurile importante 
ale activității sportive din Timi
șoara, și pe care conferința o-

Campionatul mondial universitar de șah

De la stingă, rlndul de jos : 
Florin Gheorghiu (România), 
C. Wood (Scotia), U- Ben Re- 
houma (Tunisia), V. Fritsche 
(R.D.G), I. Po’.gar (Ungaria), 
M Basman (Anglia), F. Goet- 
hals (Belgia), L Kavalek (Ceho
slovacia), B. Sorensen (Dane
marca) și H. Ree (Olanda); 
rindul de sus: I. West- 
mann (Suedia), T. Viera 
(Cuba), G. Anoștn și Kapengut 
(U.R.S.S.). Ivan Radulov f Bul
garia), Felixbropt (Izrael) și M. 

Pavlov /România)
văzuti de Neagu Rădulescu

Citiți in pag. a 4-a, relatările 
trimisului nostru special.

25 DE ȚARI LA CAMPIONAT 
TUL MONDIAL DE HAND

BAL MASCULIN
După cum se știe, viitoarea 

ediție a campionatului mon
dial de handbal masculin se va 
desfășura în 1967 în Suedia. 
Pentru această ediție si-au 
trimis, în termen, înscrierile 
25 de țări : R.A.U., Belgia,,
Danemarca, Franța, Olanda.. 
Islanda, Izrael, Japonia, Iugo
slavia, Canada, Norvegia, A-> 
ustria, R.D.G., Polonia, Rom&-> 
nia, Suedia, Elveția, U.R.S.S.,. 
Spania, Cehoslovacia, Tunisia,, 
Ungaria, S.U.A., R.F.G. si Fin
landa. Două dintre aceste țări,. 
România (deținătoarea titlu
lui) și Suedia (țara organiza
toare), sînt calificate direct 
pentru turneul final din Sue
dia, programat între 12 si 21 
ianuarie 1967. Celelalte țări vor 
susține meciuri de calificare, 
sistemul și programul urmînd 
să fie stabilite de Federația; 
Internațională de Handbal.
ECHIPA DE RUGBI BEZIERS 

VINE ÎN ROMÂNIA
In a doua jumătate a lunif 

septembrie urmează să ne vizi
teze țara, cunoscuta echipă de 
rugbi Bâziers, fruntașă a cam
pionatului Franței.

Programul complet al întil-»’ 
nirilor nu a fost încă definiti
vat. In orice caz, principala: 
partidă a turneului va avea loa- 
la București, rugbiștii francezi 
avînd drept adversari pe spor
tivii de la Grivița Rosie, câști
gători ai „Cupei campionilor 
europeni* și în repetate rin- 
duri'campioni ai României.

In cadrul turneului mai sînt. 
în discuție alte două partide 
prima la Iași cu C.S.M.S., si aj 
doua la Constanța, cu Farul-

Programul definitiv al tur
neului urmează a fi stabilit de' 
către conducerile echipelor • 
Bâziers și Grivița Rosie. în 
cursul lunii viitoare.

rășenească a subliniat-o, a fost 
aceea privitoare la slaba preo
cupare pentru depistarea și 
creșterea elementelor talentate 
din rîndurile copiilor și juniori
lor, insuficienta atenție acorda
tă, în această privință, tineretu
lui școlar; s-a subliniat, de ase
menea, faptul că o bună parte 
dintre profesorii de educație fi
zică, directori de școli medii și 
profesionale, precum și unii an
trenori au făcut ca, prin intere
sul lor scăzut, inepuizabila re
zervă de cadre — care este 
ȘCOALA — să nu-și poată aduce 
contribuția așteptată la dezvol
tarea bazei de masă a sportu
lui timișorean și la continua îm
bunătățire a performanțelor.

In rîndurile de ma>i sus am 
reprodus, în mare, un citat din 
darea de seamă prezentată 
conferinței. Ținînd seamă de a- 
ceste aprecieri șl de altele no
tate pe parcursul discuțiilor de 
atunci, planul de măsuri elabo
rat de C.S.O. Timișoara a în
scris și sarcina „organizării în 
fiecare trimestru a unor con
cursuri speciale de selecție pen
tru depistarea elementelor ta
lentate care să fie îndrumate 
spre secțiile de performanță la 
atletism, gimnastică și înot. De 
asemenea, pentru creșterea și 
pregătirea copiilor vom organi-

za 4 centre, pe cartiere, la 
handbal, lupte, fotbal și tenis 
de masă".

Vizitînd Timișoara, Ia trei luni 
și jumătate de la data confe
rinței, eram convinși că acum, 
în toiul vacanței școlare, vom 
găsi toate centrele prevăzute 
în planul de măsuri activînd 
febril. Eram convinși, de aseme
nea, că nu vom găsi activist 
sportiv timișorean care să nu 
ne poată vorbi despre aceste 
centre, despre activitatea lor 
intensă. Nedumerirea, ca sâ 
nu-i zicem decepția, a început 
de la primul pas, pe care l-am 
făcut, cum era firesc, la sediul 
Consiliului regional al UCFS. 
Fără prea multe discuții vă vom 
spune că acolo n-am găsit pe 
nimeni, dar absolut pe nimeni, 
care să fie în măsură □ ne da 
lămuriri în legătură cu chesti
unea care ne interesa : activi
tatea centrelor de copii și ju
niori, sau măcar enumerarea a- 
cestor centre.

Singura Indicație pe care am 
putut-o afla la Consiliul regio
nal al UCFS a fost aceea furni
zată de tov. Eugen Budișan, vi
cepreședinte cu probleme tehni
ce : „Noi ne ocupăm de regi
une I Trebuie să ne interesăm

ROMEO VILARA 
CONSTANTIN FAUR

(Continuare In pag. a 2-a)

PREGĂTIRI INTENSE

Liliana Georgescu și Dan 
Săveanu (Dinamo), campioni 
ai tării noastre pe anul 1964 
la patinaj artistic (perechi), 
se pregătesc cu perseveren
tă în sală, urmărind îmbu
nătățirea elementelor tah- 
nice și a condiției fizice ge- 

nerale.

Foto: T. Roibu

camet de reporter Duminicile fără fotbal.
Combinatul de celuloză Chișcani... 

Uzinele de utilaj greu, ,,Progresul“ 
Brăila... Șantierele navale Galați... 
Combinatul siderurgic ,;Gheorghe 
Gheorghiu-Dei" Galați...

Itinerariul dunărean In aceste zile 
fierbinți îngăduie acel prilej de mîn- 
drie cu care ne-am obișnuit de fapt 
în fiecare an din cei douăzeci de is
torie nouă a României.

...Directorul tehnic al combinatului 
siderurgic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej", tovarășul Șerban, comentează Ia 
scara redusă a machetei viitorului 
gigant al siderurgiei românești și apoi 
In halele, de o copleșii, rre impozan-

ță, semnificația cifrelor din Documen
tele celui de-al IX-lea Congres, refe
ritoare la creșterea cantității de oțel 
pe cap de locuitor, la reflectarea a- 
cestei creșteri în îmbunătățirea nive
lului de trai, la întărirea bazei eco
nomiei românești.

— Aici este creierul laminorului de 
tablă groasă, ne spune ei în amfi
teatrul subteran al halei centrale, 
tapisat cu dantelăria de rară linefe 
acelor 1 700 kilometri de cab'uri, care 
compun „circumvoluțiunile" acestui 
„creier".

in cea mai mare parte. Combinatul 
va fi o împărăție a butoanelor și ma

netelor, un dialog între știință și me
talul incandescent, dialog dirijat cu 
elegantă competență prin gesturi c- 
bișnuite, pină nu de mult, mai ales 
în ambianța sălilor de concert.

— Aici vor fi furnalele, dincolo o 
■țelăria, gara feroviară, turnul de apă, 
uzina electrică, bazinul portuar...

In timpul liber, muncitorii gălă- 
țeni îndrăgesc și activitatea sportivă. 
In acest sens mi s-a părut semnifi
cativ faptul că stadionul se găsește 
în apropierea unuia dintre cele mai 
impozante obiective din geografia 
industrială a României socialiste. 
Combinatul siderurgic „Gheorghe

Gheorghra-Dej” Galați, și in mijlocul 
celui mai frumos cartier de locuințe 
din cite le-a fost dat să vadă dunăre
nilor de-a lungul Dunării și de-a lun
gul anilor, Țiglina

Mă gîndesc : n-ar fi rău ca în va
canța fotbalistică (atît de scurtă). Fe
derația de specialitate și cluburile 
sportive să creeze pentru jucători 
ocazii organizate de a cunoaște cit 
mai bine eforturile întregului popor 
român pentru traducerea in viață a 
prevederilor partidului nostru. Intre 
două antrenamente sau in vacanță

B. STANA

(Continuare în pag. a 3-a)



KOTE

Un anlrenor
care se mulțumește

cu puțin
După cum se știe, la recenta edi

ție a Balcaniadei de tenis, reprezen
tativa țării noastre s-a clasat pe lo
cul secund, învingând cu 3—0 echi
pele Greciei, Bulgariei și Turciei 
și pierzînd cu același scor în fața 
formației Iugoslaviei, câștigătoarea 
competiției. In afară de Kalo- 
gheropulos, ceilalți adversari învinși 
de sportivii noștri sînt jucători de 
o valoare scăzută, fără veleități. Cit 
privește pe tenisnuinii iugoslavi Pi
tici și lovanovici, aceștia sînt, in
tr-adevăr, „rachete" cu un palma
res frumos pe plan internațional al 
„sportului alb". Desigur o înfrân
gere în fața acestora nu poate fi 
taxată ca un eșec de proporții. Dar 
nici nu ne poate mulțumi faptul că 
am fost învinși și încă cu 3—0. A- 
ceasta cu atît mai mult cu cît, dacă 
ne gîndim la rezultatele excelente 
din ultimul timp ale lui Ț ir iac și 
la succesul lui Bosch (in fața lui 
lovanovici — acum doi ani la Bal
caniada de la Sofia), sportivii noștri 
puteau, îndreptățit, să emită pre
tenții de victorie chiar și împotriva 
unor jucători foarte valoroși cum 
tint cei iugoslavi. De aceea, cu atît 
nun curioasă ni s-a părut aprecierea 
antrenorului reprezentativei noastre, 
prof. Șt. Georgescu, făcută cu ocazia 
unui interviu publicat acum cîteva 
zile în ziarul „Informația Bucureș- 
tiului". La întrebarea „Cum apre- 
ciați comportarea echipei noastre" 
(la Atena), antrenorul Șt. Georgescu 
declară textual: „Formația țării 
noastre a avut o evoluție bună" 1 
Adică cum ? Cirul ar fi fost antre
norul Șt. Georgescu nemulțumit ? 
Dacă am fi pierdut și în fața tenis- 
tnenilor turci ?

O asemenea atitudine de autoli- 
niștire este surprinzătoare pentru un 
antrenor al primei noastre repre
zentative care, în plus, mai este și 
președintele Colegiului central de 
antrenori din cadrul federației de 
specialitate. O astfel de optică nu 
poate fi decît dăunătoare viitoarelor 
antrenamente ale tenismenilor noștri 
fruntași. Se cuvine mai mult simț 
de răspundere în analiza pregăti
rilor efectuate și a comportării ju
cătorilor și luarea măsurilor menite 
să ridice nivelul procesului de in
struire la tenis.

C. COMARNISCHI

CARNET COMPETIȚIONĂL
întrecerile școlilor sportive de elevi,

la handbal și volei
trecute s-au desfășuratZilele 

turneele finale ale concursului re
publican al școlilor sportive de 
elevi la jocuri sportive. în rîndu- 
rile de mai jos publicăm scurte re
latări asupra întrecerilor de volei 
și handbal, disputate la Toplița și, 
respectiv, Rm. Vîlcea.

TOPLIȚA 26 (prin telefon). Du
minică au luat sfîrșit, turneele fi
nale ale concuisului republican al 
școlilor sportive de elevi la volei, 
întrecerile au oferit spectatorilor 
partide frumoase, interesante. în 
mod special au satisfăcut meciu
rile Ploiești — S.S.E. nr. 2 Bucu
rești (b) și Blaj — P. Neamț (f). 
Echipele din Ploiești, P. Neamț — 
la băieți — S.S.E. nr. 2 București 
și Constanța — la fete — s-au 
prezentat mai bine pregătite, în 
timp ce Oradea a avut o compor
tare slabă la băieți și loarte slabă 
la fete.

Victoria finală a revenit forma
țiilor S.S.E. Ploiești (antrenor prof. 
M. Dumitrescu) îh concursul mas
culin și S.S.E. nr. 2 București (an
trenor prof. N. Humă) în cel fe
minin.

Iată rezultatele tehnice :
BĂIEȚI ; Ploiești — P. Neamț 3—1 

(14, 4, —11, 12), Sibiu — Oradea 3—2 
(14, —10, 5, —4, 13), P. Neamț — Ora
dea 3—2 (5, —12, 13, —14, 5), Sibiu — 
S.S.E. nr. 2 București 3—2 (—8, 9, 14, 
—8, 13), Ploiești — Oradea 3—0 (2, 10, 
7), p. Neamț — S.S.E. nr. 2 3—1 (4, 
14, —6, 2), Ploiești — S.S.E. hr. 2 
3—2 (15, —13, 7, —9, 15), P. Neamț — 
Sibiu 3—1 (—10, 3, 12, 12), S.S.E. nr. 2
— Oradea 3—1 (13, —12, 15, 18). Plo
iești — Sibiu 3—0 (14, 10, 8). Clasa
mentul : 1. S.S.E. Ploiești 8 p; 2. 
S.S.E. P. Neamț 7 p; 3. S.S.E. Sibiu 
7 p; 4. S.S.E. nr. 2 București 5 p; 5. 
S.S.E. Oradea 4 p.

FETE : Blaj — Oradera 3—0 (11, 11, 
12), Constanta — P. Neamț 3—0 (12, 
12, 11), S.S.E. nr. 2 București — P. 
Neamț 3—1 (—10, 9, 13, 11), Constanța
— Oradea 3—0 (5, 8, 3), S.S.E. nr. 2
— Oradea 3—0 (4, 4, 5), Constanța — 
Blaj 3—1 (8, 11, —10, 5). P. Neamț— 
Oradea 3—0 (5, 1, 9), S.S.E. nr. 2 — 
Blaj 3—1 (5, —14, 10, 11), S.S.E. nr. 2
— Constanta 3—1 (—8, 13. 12, 9), Blaj
— P. Neamț 3—2 (4, —13, 8, “ ~
Clasamentul: 1. S.S.E. nr. 2 
rești 8 p: 2. S.S.E. Constanța 
S.S.E. Blaj 6 p; 4. S.S.E. P. 
5 p; 5. S.S.E. Oradea 4 p.

—5. 7).
Bucu- 

7 p; 3. 
Neamț

VALER1U PAȘCANU, coresp.

RM. VÎLCEA 26 (prin telefon). 
Concursul republican al școlilor 
sportive de elevi la handbal s-a 
încheiat după cinci zile de între
ceri viu disputate, la capătul că
rora primul loc a fost cucerit de 
S.S.E. nr. 2 București (antrenor 
Pompiliu Simion) la fete și S.S.E. 
Buzău (antrenor Const. Căpățînă) 
Ia băieți, aceasta din urmă furni- 
zînd surpriza concursului. Hand
balistele bucureștene au cîștigat 
fără emoții, reușind victorii la 
scoruri concludente. Buzoienii 
s-au remarcat prin omogenitatea și 
dîrzenia cu care au jucat. Dintre 
sportive s-au remarcat: Elena 
Gheorghe (S.S.E. nr. 2), Aurelia 
Costandache (S.S.E. nr. 1) și Geor- 
geta Constantin (Buzău), iar din
tre handbaliști: E. Rusen, N. Du
mitrescu (Buzău), G. Kicsid (Bra
șov), A. Vișan (S.S.E. nr. 2), M. 
Burghelea (Ploiești), L. Culcear 
(Tg. Mureș), I. Maurer și I. Co
vaci (Timișoara). Iată rezultatele:

FETE: Buzău — Cluj 13—1, S.S.E. 
nr. 2 — Tg. Mureș 21—10, S.S.E. nr. 1 
— Sibiu 13—12, Buzău — Tg. Mureș 
13—6, Sibiu — Cluj 6—4, S.S.E. nr. 
2 — S.S.E. nr. 1 13—7, S.S.E. nr. 2 — 
Sibiu 10—5, Tg. Mureș — Cluj 14—8, 
S.S.E. nr. 1 — Buzău 15—8, S.S.E. nr. 
2 — Cluj 17—7, S.S.E. nr. 1 — Tg. Mu
reș 13—9, Sibiu — Buzău 6—6, S.S.E. 
nr. 1 — Cluj 17—3, Sibiu — Tg. Mureș 
11—7, S.S.E. nr. 2 — Buzău 8—5. Cla
samentul : 1. S.S.E. nr. 2 București 
10 n; 2. S.S.E. nr. 1 București 8 p; 
3. S.S.E. Buzău 5 p; 4. S.S.E. Sibiu 
5 p; 5. S.S.E. Tg. Mureș 2 p; 6. S.S.E. 
Cluj 0 p.

BĂIEȚI : S.S.E. nr. 2 București — 
Tg. Mureș 23—13, Buzău — Brașov 
21—20, Timișoara — Ploiești 16—14, 
Brașov — Tg. Mureș 20—19, Buzău — 
Timișoara 9—7, Ploiești — S.S.E. nr. 
2 9—9, Timișoara — Bnașov 23—10, 
Ploiești — Tg. Mureș 18—13, Buzău — 
S.S.E. nr. 2 12—8, Buzău — Ploiești 
18—8. Timișoara — Tg. Mureș 35—12, 
Brașov — S.S.E. nr. 2 19—10, Timi
șoara — S.S.E. nr. 2 16—14, Brașov — 
Ploiești 15—15, Buzău — Tg. Mureș 
28—18. Clasamentul : 1. S.S.E. Buzău 
10 p: 2. S.S.E. Timișoara 8 p; 3. S.S.E. 
Brașov 5 p; 4. S.S.E. Ploiești 4 p; 
5. Ș.S.E. nr. 2 București — 3 p; 6. 
S.S.E. Tg. Mureș 0 p.

DRAGOMIR ROȘIANU, coresp.

ATLETISM: Douâ noi recorduri
ale țârii la juniori

Junioara Tatiana Bucura, de la Ti
nerețea din Cimpulung Muscel, a 
marcat în acest an un apreciabil 
salt calitativ la aruncarea suliței. 
Ea s-a clasat pe locul IV la cam
pionatele senioarelor de la Timi

șoara
• Pe stadionul din Poiana Bra

șov a avut loc, la sfirșitul săptă
mînii trecute, un concurs de atle
tism. Cu acest prilej au fost în 
registrale 2 noi recorduri repu
blicane de juniori. La triatlon (ju
nioare cat. a Il-a) Edith Schal a 
totalizat 2493 p, cu 165 p mai 
mult decît vechiul record. Ea a 
alergat 100 m în 12,4, a aruncat 
greutatea la 10,93 m și a sărit 
5,42 la lungime. Și Olga Damian

a realizat un punctaj superior ve
chiului record 2411 p.

în proba de 300 m Gh. Bălașa a 
alergat 35,2 sec, cu 0,3 mai bine 
decit vechiul record al juniorilor 
de categ. I.

Alte rezultate din acest con
curs : 100 m : Gh. Zamfirescu 10,5; 
200 mg: H. Cernescu 25,4; FETE: 
200 m : Mariana Got (născută în 
1949) 25,6 — la 0,1 sec de recor
dul republican, V. Dinu 26,0, D. 
Ursache 26,2; 60 mg: M. Got 7,7 
— la 0,1 sec de record; greutate: 
Ana Sălăgean 15,70; suliță: T. 
Bucura 43,02; disc: A. Menis 
40,02; pentatlon : V. Dinu 3770 p.
• Federația română de atletism 

a invitat pentru un schimb de ex
periență în țara noastră pe antre
norii americani Vern Wolfe și 
Lloyd Winter. Primul este antre
nor la Universitatea Southern Ca
lifornia și este specialist în pro
bele de aruncări (s-a ocupat de 
pregătirea campionului olimpic 
Dallas Long), celălalt este antrenor 
la San Jose în California și este 
un bun cunoscător al alergărilor 
de viteză (unul dintre elevii săi, 
Tommy Smith a alergat recent 200 
m — linie dreaptă -— în 20,0 sec !).
• La sfirșitul săptămînii se va 

desfășura la Sofia tradiționalul 
concurs internațional „Dinamo- 
viada" la care vor lua parte și o 
serie dintre cei mai valoroși atleți 
dinamoviști în frunte cu record
manii țării Zoltan Vamoș, Andrei 
Bsrabaș. Ana Sălăgean, Mihai Si- 
mionescu etc.

Evoluția unor luptători români
in R. P. Polonă

Orașul Szczecin din R. P. Po
lonă a găzduit recent un impor
tant turneu internațional de lupte 
libere — „PANGLICA ALBAS
TRĂ" — la care au luat parte 
sportivi din Bulgaria, Cehoslova-

Prin Timișoara, în căutarea centrelor de copii!...
(Urmare din pag. 1)

la Clubul sportiv orășenesc. Ei trebuie 
*ă știe despre aceste centre"

Ca să ne ajute, tov. Budișan a che
mat la telefon C.S.O. Din. discuția sa 
am dedus că tov. Egri Kiss (secretar 
cu probleme organizatorice) nu știa 
pici el mare lucru.

— Cum nu știți ? Nu v-am spus eu 
«a aveți tot timpul „planul" în față, să 
faceți niște afișe mari pentru popu
larizarea centrelor ? Bine, tovarășe, o 
că fiți „dati" la ziar!"...

Ascultîndu-I, bineînțeles, că ne-am 
întrebat : cum de oare, vreme de trei 
luni și mai bine, tov. Budișan n-a con
statat că afișele nu există, că planul 
f— așa cum l-a cerut dînsul — de ase
menea nu există ; de ce oare supăra
rea dînsului a venit atît de tîrziu ? Și 
«ceasta pentru că, probabil, nu con
trolase niciodată îndeplinirea sarcini
lor date. De, dacă se ocupă de... re
giune I

Am plecat la C.S.O. Pe avizierul 
tlubului doar un anunț. Ne-am repe
zit pe el. Credeam că am găsit... sal
varea. Dar nu. Era o simplă înștiința
re cu... perioadele de transferări la 
diferite ramuri sportive. In birou, doi 
activiști (unul nou în muncă, altul mai 
.vechi, dar ocupîndu-se de cu totul alte 
probleme). Nici unul n-a fost în stare 
să ne dea vreo lămurire.

— Ar fi putut tov. I. Oargă, secreta
rul clubului, dar dînsul e plecat în 
concediu. Sau tov. Gh. 'Arodorescu, 
secretar cu probleme tehnice, dar 
știți, el e acum cu campionatele de 
atletism. Poate că știe tov. Kiss. II 
găsiți la bazin la Industria linii...

L-am găsit ! Intr-adevăr — acum — 
știa, deși la convorbirea telefonică cu 
tov. Budișan... nu se arătase că ar fi 
prea informat !!!

în Timișoara, ne-a spus tov. E. Kiss, 
sînt organizate centre pentru copii și 
juniori la înot, handbal, tir, tenis de 
masă, gimnastică, tenis de cîmp, fot- 
t>al, volei.

Oeci EXISTA !... Toată această in-

troducere are rostul să arate că o 
problemă atît de importantă nu stă 
totuși în atenția tuturor factorilor, așa 
cum ar fi normal.

Și acum să vedem ce se întîmplă 
în aceste centre de inițiere. Va reieși 
cu arît mai clar că munca și rezulta
tele de pînă acum sînt în măsură să 
atragă mai multă atenție și interes 
din partea activiștilor sportivi timi
șoreni.

La handbal, centrul a început să 
funcționeze de la 20 iunie la Școala 
medie nr. 4, avînd ca antrenori pe 
Tiberiu Sfercociu, prof. Ana Nemetz 
și Angela Willems. La „lecții" parti
cipă numai fete, care s-au remarcat 
cu prilejul campionatelor școlare și 
la „Cupa cravata roșie", precum și 
altele care au venit din proprie ini
țiativă. Din prima serie, de o lună, 
au fost selecționate 15 fetițe (născute 
în 1951—1953). Dintre acestea, fru
moase posibilități au dovedit Ad. Ha, 
Doina Crăineanu, Paraschiva Wild, 
Maria Benda. Seria a ll-a, care și-a 
început cursurile mai zilele trecute, 
cuprinde alte 15 fete între 10—12 ani, 
iar luna viitoare va începe seria a 
lll-a.

Se fac cîte trei antrenamente pe 
săptămînă și vizite medicale perio
dice. în general, se desfășoară o 
muncă de calitate, bine orientată me
todic. Elementele cele mai talentate 
ou fost sfătuite să se înscrie la Ș.M. 
nr. 4, al cărei specific este educația 
fizică, unde se va forma pepiniera e- 
chipei respective, care se numără 
printre fruntașele handbalului nostru.

De centrul de copii la gimnastică 
se ocupă de fapt clubul Banatul, răs
punderea pentru buna sa funcționare 
ovînd-o metodistul Al. Czerai, iar ca 
antrenori functionînd H. Schwartz și 
Marta llca. Centrul are o activitate 
mai veche (septembrie 1964) și angre
nează 80 de copii (jumătate fete) în
tre 6 și 12 ani. Din cîte am fost in
formați, aici se desfășoară o muncă 
de calitate. N-am putut însă să ne 
convingem pe „viu" întrucît centrul 
era în... vacanță I (In paranteză fie

spus, ni se spusese, inițial, că viața 
lui are o pondere deosebită tocmai în 
lunile acestea de vacanță școlară). 
Seria a ll-a va începe să funcționeze 
o dată cu... încheierea vacanței, adi
că în septembrie.

Pe terenul C.F.R. își duce activitatea 
centrul de volei, însuflețit de munca 
entuziastă a antrenorului M. Koin. 
Acesta lucrează zilnic, după-amiezele, 
cu trei grupe de mici voleibaliști : una 
de 24 de copii (8—10 ani ; aleși din 
160 de mici jucători), o alta de 18 
(12—13 ani) și o a treia (14—-15 ani) 
formată din 15 juniori. Centrul are 
frumoase perspective și ar merita să 
se bucure de condiții materiale supe
rioare celor pe care le are acum.

în plin sezon, de bună seamă, se 
află centrul de învățare a înotului, de 
la ștrandul I.G.O.T. Dacă la celelalte 
centre poți consemna, înaintea lipsu
rilor, totuși destule realizări, aici în 
schimb starea de lucruri te pune se
rios pe gînduri. Prof. Cornelia Negru 
si instructorul Suhanek, în două schim
buri, inițiază în tainele înotului, zilnic 
cîte 50 de copii, din cei aproape 100 
înscriși în seria respectivă. Dar de 
ce numai atîția ? „Nu vin copiii !*... 
Părinții și-au însoris odraslele, au a- 
chitat taxele (30 de lei) dar jumătate 
dintre copii nu se mai prezintă Io 
lecții. De ce ?

Să fim sinceri, dacă am fi din nou 
copii și am locui în Timisoara, nici 
noi n-am fi atrași prea mult de ștran
dul I.G.O.T.

Cei doi instructori lucrează bine, 
cu pasiune și mai ales cu multă răb
dare. Dar în ce condiții o fac?! Ini
țial I.G.O.T. n-a vrut să pună ștrandul 
la dispoziția centrului de înot pentru 
că nu-și mai poate realiza planul de 
venituri (din vînzarea biletelor la 
„marele public"). C.S.O. a obținut to
tuși... favorul, dar numai după multe 
„lupte" și cu destui bani, pentru pa
tru ore pe zi (de la 8—10 și, respectiv, 
de la 17—19) într-unul din cele două 
bazine (25x6 m), dar nici în aceste 
ore în exclusivitate. Lecțiile sînt stîn- 
jenite de adulți care să bălăcesc la-

olaltă cu cei mici. în plus, apa se 
murdărește foarte repeae pentru că 
lipsește, în jurul bazinelor, un șanț 
în care înotătorii să se poată curăța 
de nisip. Și deci condițiile igienice 
sînt îndoielnice I

Cum să fie atrași copiii de aseme
nea condiții ? Și așa stînd lucrurile, cu 
aproximativ 150 de copii (cît învață 
să înoate într-o vară) cum să te mai 
miri că Timișoara, cîndva centru cu 
faiimă în notație, trăiește acum din 
amintirea gloriei trecute ?

Dacă la C.S.O., în cadrul asociații
lor sale sportive, și la Banatul exis
tă o oarecare preocupare pentru 
descoperirea și formarea elementelor 
de perspectivă chiar din rîndul co
piilor, la Știința — cel mai puternic 
club sportiv din oraș — să doi cu tu
nul și n-ai să poți găsi nimic. Pe 
scurt, la clubul Știința nu funcționează 
nici un fel de centru de copii la nici 
una dintre numeroasele sale secții !

Situația centrelor de copii și juniori 
din Timișoara trebuie grabnic anali
zată și fot atît de grabnic- să se ia 
măsuri pentru îndreptarea lucrurilor. 
Altfel, toate bunele intenții, exprimate 
în diverse planuri de măsuri (cît de 
răbdătoare mai e și hîrtia !) vor ră- 
mîne simple vorbe I

cia, Iugoslavia, R. D. Germană, 
România, Suedia, S.U.A., U.R.S.S. 
și Polonia. Frintre concurenți s-au 
aflat sportivi cu renume pe plan 
internațional, printre care Forins- 
trom (Suedia), Bimbalov (Bulga
ria), Ibrahimov (U.R.S.S.), Wright 
(S.U.A.), Schafer (R. D. Germană), 
Anderson (Suedia) și alții. Țara 
noastră a fost reprezentată de trei 
luptători cu puțină experiență în 
marile concursuri internaționale —• 
I. Foceru, Al. Marmara și C. Teo- 
doru — care au obținut, în gene
ral, rezultate satisfăcătoare.

Iată rezultatele pe categorii : 
52 kg: 1. FOCARU (România), 2. 
Mlejnek (Cehoslovacia), 3. Forn- 
strom (Suedia); cat. 57 kg : 1. Ma
lov (Bulgaria) 2. Al. Marmara 
(România), 3. Bendarek (Polonia); 
cat. 63 kg: 1. Pajew (Bulgaria), 2. 
Godyn (Polonia), 3. Palimaka (Po
lonia); cat. 70 kg: 1. Bimbalov 
(Bulgaria), 2. Dasal (Polonia), 3. 
Ibrahimov (U.R.S.S.); cat. 78 kg:
1. Elmgren (Suedia), 2. Blackford 
(S.U.A.), 3. Nuriev (U.R.S.S.); cat. 
87 kg: 1. Kușnejev (Bulgaria) ,2. 
Wright (S.U.A.), 3. Anderson (Sue
dia); cat. 97 kg: 1. Lewis(S.U.A.),
2. Schafer (R.D.G.), 3. C. Teodoru 
(România); cat. grea: 1. Polkov 
(U.R.S.S.), 2. Gicala (Polonia).

Duminică s-au desfășurat două 
meciuri din cadrul campionatului 
republican de polo. La București, 
Rapid și Ind. linii Timișoara au 
terminat la egalitate : 3—3 (1—0, 
1—2, 0—0, 1—1).

La Cluj, Voința a întrecut pe 
C.S.M. cu 3—2 (2—0, 0—2, 1—0, 
(0—0). (P. Radvani — coresp.).

In vederea îmbunătățirii concepției artistice a ma

chetelor grafice, necesare realizării emisiunilor de timbre

și efecte poștale pentru anul 1966, DIRECȚIA GENERALĂ

A POȘTELOR Șl TELECOMUNICAȚIILOR INIȚIAZĂ UN

CONCURS DOTAT CU PREMII.

Regulamentul concursului, tematicile emisiunilor precum și nor
mele iehnice de realizarea machetelor se găsesc afișate la oficiile PTTR 
și la magazinele filatelice din Capitală și provincie.



Fruntașele sezonului 1964/1965
Pentru a cincea oară campioni Disputată de 4145 de echipe...

După primul joc de verificare

„Forma jucătorilor 
din lotul reprezentativ

• DIN 1961 DINAMO BUCUREȘTI ÎN SERIE NEÎNTRERUPTĂ
• SCURTĂ PRIVIRE RETROSPECTIVĂ
• AUTORII CELOR 56 DE GOLURI
• TITLUL CUCERIT IMPUNE O COMPORTARE BUNĂ ÎN „C.C.E"

• DE PATRU ORI FINALISTA, STIINTA CLUJ A CUCERIT 
„CUPA" PENTRU PRIMA DATĂ

• ADAM, GOLGETER Șl ÎN „CUPA"
• SI ACUM „CUPA CUPELOR" !

este îu continuă creștere**
- declară antrenorul

Pasionantă și plină de neprevăzut a 
fost disputa pentru întîietate, desfășu
rată anul acesta in cea mai importantă 
întrecere fotbalistică.

Intr-un fel, duelul Dinamo—Rapid 
a semănat cu cel din campionatul 
italian, purtat între Inter și A. C. Mi
lan. Rapid și A. C. Milan (vă mai a- 
mintiți ?) au condus o bună bucată din 
cursă, uneori cu autoritate, dar, din 
lipsă de rezistență, au fost depășite la 
finiș. Cită decepție în tabăra celor în
vinși, cită bucurie la adversari,

★
Cu succesul înregistrat la ultima edi

ție a campionatului republican, dina- 
moviștii bucureșteni, pregătiți pe par
cursul campionatului de A. Niculescu, 
D. .Niculae-Nicușor și FI. Anghel, câș
tiga pentru a cincea oară titlul suprem. 
Primul a fost cucerit in anul 1955, iar 
celelalte patru... în serie neîntreruptă, 
la edițiile 1961—62, 1962—63, 1963— 
61, 1964—1965.

★
Făcînd abstracție de împrejurările 

care au decis pe cîștigători (se știe că 
Rapid a condus pină în penultima etapă) 
va trebui „să dăm (totuși) Cezarului ce-i 
al Cezarului11. Astfel, o scurtă și rapidă 
privire retrospectivă asupra jocurilor 
disputate de dinamoviști demonstrează 
cu prisosință că în drumul lor spre 
victorie campionii au avut de rezolvat 
probleme dintre cele mai dificile, an
trenorii fiind nevoiți să opereze, in for
mație, o serie de modificări, din cauza 
accidentelor suferite de unii compo- 
nenți ai echipei. Cel mai mult a avut 
de suferit apărarea imediată. La în
ceput a fost accidentarea lui Nunweiller 
IV (la 27 dec. 1964, în jocul cu Steaua), 
și... „zidul" aproape de nepătruns pină 
atunci capătă o primă fisură. Neștiin- 
du-l aproape... pe fratele său, Nunweil
ler III se simte stingher și, când va 
prinde să facă cuplu sincron cu Ivan, 
apărarea se destramă din nou: Ivan 
il va înlocui pe Ștefan (aocidentat in
tr-un meci susținut cu Petrolul, în 
„Cupă"), rămînînd ca lingă Nunweiller 
III să fie încercat Ghergheli, foarte 
util pină atunci la mijlocul terenului. 
Nu după mult timp va rămâne pe tușă, 
pină la sfîrșitul campionatului, și Nun- 
weiller VI, un fotbalist pe cit de tînăr 
pe atît de dotat cu clarviziunea jocu
lui. Acest nedorit „perpetuum mobile" 
în rularea jucătorilor va influența, un 
timp, comportarea echipei și bineîn
țeles și rezultatele ei. Cinci etape la 
rînd, de la începerea returului, dina- 
moviștii nu ciștigă nici o partidă, din 
rare cauză, la sfîrșitul etapei a 18-a, 
sini devansați cu 3 puncte de feroviari. 
Dar Dinamo nu renunță la luptă. Iși 
intensifică pregătirile, recuperează pe 
'.nul dintre jucătorii accidentați (pe 

'Ștefan) și pornește în urmărirea nou
lui lider. Echipa și-a regăsit echili
brul și, mergînd din succes în succes, 
va depăși în apropierea liniei de so
sire... un Rapid obosit.

★
Cum se vede, Dinamo a ajuns în 

posesia titlului mai greu decât în edi
ția anterioară, deși, cu excepția perioa
dei de care vorbeam (etapele 14—18), 
a manifestat o concepție de joc îmbu
nătățită. Este un paradox, dar este... a- 
devărat, Intr-adevăr, aducînd îmbună
tățiri concepției profilate în campio
natul trecut, antrenorii au dat jucăto
rilor o mai mare libertate de acțiune. 
Aceștia au avut de acoperit zone mai 

mari, îndeplinind sarcini duble, de a- 
părare și de atac. Dar plusul de elas
ticitate în joc, manifestat de formația

203 028 LEI REPORT LA PRONOEXPRES
Lunile de vară marchează o puternică 

creștere a plecărilor în excursiile oferite 
de LOTO-PRONOSPORT, la tragerile 
și concursurile speciale.

Recent au sosit grupurile de cîștigă
tori care au efectuat excursii — cu au
tocarul — în R. P. Ungară și R. S. Ce
hoslovacă.

Ieri dimineață a plecat un nou grup 
de excursioniști tot în Ungaria și Ce
hoslovacia, de data aceasta cîștigătorii 

e la tragerea specială LOTO din 30 
Aprilie a.c.

In atenția câștigătorilor de la tragerea 
specială LOTO din 23 iulie 1965.

— Omologarea premiilor se va efec

campioană, repartizarea judicioasă a 
sarcinilor pe teren, ni-l explică mai 
convingător cifrele. Iată, de pildă, gol
averajul. Cele 56 de goluri au fost în? 
scrise de: Pîrcalab (7), Frățilă (13), 
Ene II (14), Ilaidu (10), P. Emil (4), 
O. Popescu (4), Nunweiller IV (2),. 
Nunweiller VI și Florea (Petrolul — 
autogol). Și-au adus, așadar, contribu
ția toți componența atacului (destul de 
uniform, fapt care dovedește varietatea 
în acțiuni), amîndoi mijlocașii, care 
s-au intercalat alternativ în atac, și unul 
dintre apărători. Din cauza instabili
tății compartimentului defensiv echipa 
a primit 22 de goluri, dintre care 7, 
din lovituri de la 11 m.

In concluzie, Dinamo s a prezentat, 
în general, ca o echipă sudată, care a 
practicat un joc colectiv, ofensiv. Au fost 
folosiți 17 jucători: Dat cu, Uțu, Popa, 
Nunweiller III, Nunweiller IV, Ștefan, 
Ivan, E. Petru, O. Popescu, Ghergheli, 
Nunweiller VI, Pircălab, Frățilă, Ene 
II, Haidu, Grozea, Lucescu.

Evoluția dinamoviștilor în această e- 
diție a lăsat, însă, să se întrevadă și 
unele lipsuri, recunoscute (ceea ce e 
bine) de însăși antrenorul principal al 
echipei, prof. Angelo Niculescu, cu 
care am discutat mai pe larg. Acesta 
s-a arătat nemulțumit de felul în 

Cea mai recentă confruntare dintre cele două fruntașe ale fotbalului 
nostru, Dinamo București și Știința Cluj, a dat naștere la o partidă pasio
nantă, încheiată cu scorul de 2—2.

in fotografie : Ene II (Dinamo) și Moguț (Știința) față în față.
Foto : Șt. Ciotloș

care se realizează „rotația", adică 
schimbul în acțiunile ofensive și ia re
pliere, prin care se asigură prospețimea 
jucătorilor pe parcursul celor 90 de 
minute. Mai sînt, de asemenea, pro
bleme de pus la punct in ceea ce pri
vește ritmul individual și de ansamblu, 
insuficient de variabil, încă, în jocul 
echipei. Și, în sfârșit, o altă carență — 
dintre cele mai importante — trasul la 
poartă, în special de la distanță.

Sînt lipsuri care au format și obiec
tul unor analize la sfîrșitul campiona
tului și care, desigur, vor trebui înlă
turate într-o proporție cit mai mare 
posibilă. Nu trebuie uitat că în pos
tura în care se găsește formația dina- 
movistă, de reprezentantă a fotbalului 
nostru în „C.C.E.", ea are de șters o 
amintire, „scrisă" anul trecut pe sta
dionul San Siro, in meciul cu Inter- 
nazionale...

G. NICOLAESCU

tua în ziua de joi 29 iulie 1965. Parti- 
cipanții vor putea lua cunoștință despre 
aceasta în ziua de vineri 30 iulie 1965.

— Plata premiilor obișnuite în bani 
se va face cu 48 de ore mai târziu decît 
în mod obișnuit, aceasta din cauza nu
mărului mare de premii acordate.

— Tragerea la sorți a celor 20 de au
toturisme pentru biletele cîștâgătoare 
categoria A și 2 numere, va avea loc 
miercuri 4 august o dată cu tragerea 
PRONOEXPRES.

NU UITAȚI PRONOEXPRESUL 1
Depuneți-vă din vteme buletinele 

pentru concursul PRONOEXPRES de

Cea de a 27-a ediție a Cupei a in
trat în istorie. A fost, ca și ediția 
1964—,1965 a campionatului, una din
tre cele mai interesante din ultimii 
ani. De ce ? Mai întîi a dovedit că 
supranumele de „competiția k.o.“ este 
pe deplin meritat, cîteva surprize 
de proporții punctînd etapele finale : 
eliminarea formației Steaua București 
(una dintre... abonatele Cupei) de că
tre C.S.M.S., în optimile de finală ; 
înfrîngerea suferită de Dinamo Bucu
rești în semifinale ; prezența, nescon
tată nici de... piteșteni. a formației lor 
favorite, Dinamo Pitești, în finala 
„Cupei R.P.R.". Apoi faptul că s-au 
întrecut 4 145 de echipe (PARTICIPA
REA CEA MAI BOGATĂ DIN ISTO
RIA COMPETIȚIEI), ca și victoria 
finală a ȘTIINȚEI CLUJ, care-și în
scrie pentru prima dată numele în 
istoria de 32 de ani a Cupei. Este 
cel mai mare succes de pină acum al 
fotbalului clujean. Un succes pe de
plin meritat pentru acest oraș In care 
jocul cu balonul rotund a fost tot
deauna în onoare și care a dat țării 
generații întregi de mari fotbaliști.

Formația clujeană a mai bătut și 
altă dală Ia... porțile Cupei. Chiar în 
prima ediție (1933—1934). Dar finala 
a revenit Ripensiei Timișoara, oare a 

întrecut Universitatea Cluj cu 5—0. 
In cea de-a noua ediție (1941—1942) 
„U“ s-a calificat, din nou, în finală, 
dar încă o dată a capotat la scor: 
Rapid București, invincibil pe atunci 
în Cupă, a cîștigat cu 7—1, cucerind 
trofeul pentru a șasea oară consecu
tiv I Pentru a treia oară s-a aflat 
Știința Cluj în fața Cupei în ediția 
1948—1949. Mai avea un ultim ob
stacol : C.S.CA. București, o echipă 
proaspăt apărută în fotbalul românesc. 
Dornici de afirmare, militarii au rea
lizat un joc de calitate și au cîștigat 
cu 2—1. De atunci, Știința Cluj, echi
pă capricioasă, nu s-a mai văzut 
în „Cupa R.P.R." Anul acesta însă, 
studenții au dorit, se vede treaba, 
mai mult ca altă dată să reușească 
un rezultat care să împodobească vi
trina clubului lor cu acest trofeu. Și, 
după ce au eliminat 5 echipe, iată-i 
în posesia „Cupei" pe care și-au do
rit-o alte 4 144 de formații ! Clujul 
este astfel cel de-al optulea oraș din 
provincie în care a poposit cupa (Timi
șoara i-a oferit găzduire de 3 ori, 

mîine care va avea loc în orașul Si
naia.

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres nr. 
29 din 21 iulie 1965.

Categoria a n-a 1 variantă a 35 375 lei 
și 6 variante a 10 375 lei

Categoria a m-a 47 variante a 1 664 lei 
Categoria a IV-a 275 variante a 365 lei 
Categoria a V-a 982 variante a 102 lei 
Categoria a Vl-a 4 982 variante a 23 lei 
Report categoria I 203 02S lei.
Tragerea la sorți a premiului de 25 000 

lei va avea loc miercuri 28 iulie a.c. 
o dată cu tragerea pronoexpres de la 
Sinaia.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

Aradul de 2 ori, Tr. Severin, Reșița, 
Oradea, Turda și Ploiești — cîte o 
dată). Pentru a încheia ideia, să ară
tăm că de 16 ori trofeul a revenit 
echipelor din București.

Dintr-o scurtă privire retrospectivă 
a rezultatelor înregistrate de Știința 
Cluj, reiese că victoriile au fost des
tul de „căznite" : 3 meciuri le-a cîș
tigat la un gol diferență, unul s-a 
terminat la egalitate după 120 de mi
nute de joc și doar unul i-a revenit 
la două puncte diferență. Cel mai se
rios obstacol al studenților a fost for
mația bucureșteănă Progresul, cu care 
au făcut 2—2. S-a calificat, în finală, 
datorită prevederii regulamentare: 
„în caz de egalitate și după prelun
giri, se califică echipa cea mai tină-

Rezultatele obținute de Știința Cluj 
fn „Cupa R.P.R.“ : ȘAISPREZEC1MI, 
1 martie, la Reșița : C.S.M. — Știința 
Cluj 1—2 (1—1); OPTIMI, 17 martie. 
Ia Brașov : Farul Constanța — Știin
ța Cluj 1—2 (0—0) ; SFERTURI DE 
FINALA, 1 iulie, la Hunedoara : 
A.S.A. Tg, Mureș — Știința Cluj 
1—3 (1—1) ; SEMIFINALE, 4 iulie, la 
Brașov : Progresul București — Știin
ța Cluj 2—2 (0—0. 1—1), Știința Cluj 
«-a calificat fiind mal tinără : FI
NALA, 11 Iulie, la București : Știința 
Cluj — Dinamo Pitești 2—1 (1—0).

FORMAȚIA STANDARD : Moguț — 
Marcu, Tr. Georgescu, Grăideanu, 
Cîmpeanu— V. Alexandru. Nesu — 
Szabo, Ivansuc, Adam, Suciu. Au mai 
jucat : Hingheanu. Szbcke, Pîrvulet, 
Anca. Bretan ; o apariție meteorică : 
Gavrilă (a jucat doar 13 minute in 
meciul cu Farul).

GOLGETERI : Adam (6 goluri, 3 din 
penalii), Cîmpeanu (2j, Neșu (1), Sza
bo (1), Ivansuc (li

ră'. De această clauză a profitat Știin
ța. Și iată-i pe studenți, alături de Di
namo Pitești, care, pregătindu-se pen
tru un turneu în străinătate, a ajuns, 
pe negîndite, în finala competiției I 
In loc să joace în R.D. Germană, piteș- 
tenii au trebuit șă-și dispute trofeul 
cu echipa studenților din Cluj. Nu 
vrem să mai revenim asupra acestui 
joc. Să arătăm doar că Știința Cluj a 
confirmat, cu acest prilej, că este 
una dintre cele mai talentate echipe 
ale României, că atunci cînd vor, 
fotbaliștii clujeni pot realiza lucruri 
dintre cele mai frumoase. Să fie oare 
această finală doar un început?

MIRCEA TUDORAN

Duminicile fără fotbal...
(Urmare din pag. 1) 

poate se găsește /ou țin limp pentru 
excursii documentare.

E un gînd care are în vedere și 
partidele din cadrul preliminariilor 
campionatului mondial de iolbal, dar 
și un alt aspect: fotbaliștii noștri fac 
adesea deplasări in străinătate (și nu 
numai fotbaliștii I). Pentru a putea 
vorbi colegilor străini despre țara 
lor, trebuie să o cunoască bine ei în 
primul rînd. Cunoscînd-o bine, vor 
putea compara succesele poporului 
nostru cu ale altor popoare și vor a- 
vea un prilej de mîndrie în plus.

Spiritul de echipă, dăruirea tine
rească pentru prestigiul colectivului 
din care faci parte, dragostea și res
pectul pentru cuceririle poporului ro
mân, condus de partid, pot fi învățate 
mai bine ca oriunde în mijlocul ce
lor care dau nume și mîndrie cu os
teneala lor cotidiană României ța- 
cialisle.

Majoritatea imensă a sportivilor 
noștri cunosc bine aceste adevăruri 
din activitatea lor profesională zil
nică.

Dar ei mai trebuie învățați încă șă 
gîndească și pe terenul de sport în 
același fel ca la locul de muncă.

Așa vom întregi lista izbînzllor 
sportive deja dobîndite, cu altele, 
mereu mai rezonante, egale în rezo
nanță cu impresionantele Succese in
terne și internaționale ale țării noas
tre.

Așa vom putea adăuga strălucirii 
care se vede toi mai departe în lume, 
a holdelor și sondelor din stema pa
triei, caratele unei minării sportive 
mereu mai apropiate de nivelul, con
dițiilor c'reate pentru toți prietenii — 
de-un ceas sau de-o viață întreagă — 
ai stadionului.

„.'j'igiina- Un afiș cu repertoriul Tea-

llie Oană
Duminică după-amiază, lotul repre

zentativ de fotbal a susținut prima sa 
partidă de verificare în vederea jocu
rilor internaționale din toamnă. (Retu
rul meciurilor cu Cehoslovacia, Turcia 
și Portugalia din cadrul preliminariilor 
campionatului mondial).

Adversara lotului a fost echipa bucu- 
reșteană Dinamo Victoria, proaspăt pro
movată în categoria B. De-a lungul a 
90 de minute, împărțite în trei reprize 
a câte 30 minute, jucătorii din lot s-au 
mișcat bine, marcând 5 goluri.

Lotul a intrat pe teren în următoarea 
formație : lonescu — Popa, Nunweiller 
III, C. Dan, Greavu — D. Popescu, 
Iancu — Pîrcălab, Mateianu, FI. Voi- 
nea, S. Avram. Pe parcursul jocului au 
mai fost introduși portarul Haidu, fun
dașul Hălmăgeanu (în locul lui Greavu), 
înaintașii Badea (în locul lui Mateianu) 
și Sasu (care l-a schimbat pe El. Voi- 
nea). De asemenea au mai fost folo
site două perechi de mijlocași : Geor
gescu—Jâmaischi și Ghergheli—Nun
weiller VI. Cele 5 goluri au fost în
scrise de Voinea (2), Sasu (2) și Gher
gheli.

La sfîrșitul jocului am cerut părerea 
antrenorului llie Oană : „Scopul acestei 
partide a fost acela de a verifica nivelul 
de pregătire a jucătorilor din lot. Pri
vind stadiul actual al pregătirilor sin- 
tem mulțumiți de felul în care s-au 
comportat jucătorii, echipa fiind în pra
gul unei hune forme sportive.

Sperăm că forma jucătorilor va fi 
și mai bună la viitoarele partide de 
verificare : miercuri vom juca lu Cîm- 
pina cu Poiana și sîmhătă sau dumi
nică la Ploiești cu Petrolul".

Jocul de duminică de la Snagov a 
fost urmărit din partea colegiului cen
tral de antrenorii C. Braun-Bogdan, 
D. Schileru, I. Lăpușneanu și Gh. Stăn- 
culescu.

Alte rezultate
din „Cupa de vară“

Ceahlăul P. Neamț—Dinamo Bacău 
0—10 (0—3), Jiul Petrila—Minerul 
Deva 5—0 (2—0), Rapid Mizil—Fla
căra Moreni 0—2 (0—0).

țiului muzical: operă, operetă, re
vistă.

Un stadion.
Stadionul echipei «Siderurgistul* 

Galați.
Tribunele sînt goale.
Pe gazon, o întîlnire cu... amintirile 

categoriei B : „Dorim succes echipei 
în drumul spre categoria A" I

E o pancartă de carton alb, literele 
— scrise de mină — cu cretă. Nici o 
semnătură

In căutarea autorilor, punem cîteva 
întrebări, Ia întlmplare.

R. F., inginer la Combinatul side
rurgic :

— Nu știu cine a putut scrie o ase
menea urare. Cred că este o creație 
colectivă. In orice caz, dacă ar fi fost 
semnată trebuia să fie mult mai mare. 
Ca să încapă toate miile de semnături 
ale suporterilor.

B. Stan, macaragist:
— Ce importanță are cine a scris?! 

Bine că dorința autorului și a noa
stră s-a împlinit...

I. Șerban, directorul tehnic al Com
binatului :

— Totul este ca succesul promo
vării în prima categorie să fie conso
lidat cu o comportare meritorie.

Un telefon la clubul Sidertirgislul. 
Nu este pe aproape nimeni din con
ducere. Răspunde un suporter.

— Voiam să cunosc cîteva păreri 
în legătură cu promovarea în cate
goria A a echipei de fotbal.

— Cîte vreți I De fapt una singură: 
bună.

— Preocupări actuale, planuri de 
viitor ?...

— Asta aștept și eu. Deocamdată 
toată lumea este în ședință.

Peste un ceas-două însă...
Sînt cîteva gînduri pentru dumini

cile fără fotbal...



Campionatul mondial universitar de șahMARGINALII LA TURNEUL INTERNATIONAL DE POLO

Vedere de ansamblu a piscinei 
de polo

Dinamo, în timpul turneului international 
încheiat duminică

re-După cum a ținut să precizeze 
numitul arbitru austriac, Joseph 
Dirnweber, secretar al Ligii europene 
de natație, turneul de pol® de la 
București a lost cea mai importantă 
competiție după J. O. de la Tokio. O 
primă tatonare a forțelor înaintea 
unei alte mari întreceri, Trofeo d'Ita- 
lia, campionatul mondial neoficial al 
acestei discipline sportive, programat 
în septembrie la Budapesta.

Atenția generală s-a îndreptat asu
pra campionilor olimpici, care, alături 
de reprezentativele României și R. D. 
Germane, au furnizat jocurile cheie 
ale competiției, oferind întîlniri de 
mare atracție, cu rezultate incerte 
pînă la ultimul fluier, 
lor, am avut satisfacția 
na un frumos succes al 
stre. Este pentru prima 
prezentativa de polo a României se 
clasează, într-un turneu internațional, 
în intea Ungariei, prezentă la Bucu
rești cu tot ceea ce are mai valoros 
Ia ora actuală. Această performanță se 
adaugă unui șir de alte succese reali
zate anul acesta în diferite turnee ofi
ciale și amicale (Eskilstuna, Leipzig, 
Eger, Jocurile din U.R.S.S.) de către 
echipa noastră reprezentativă sau de 
către formațiile cluburilor Dinamo și 
Steaua.

Și, la capătul 
de a consem- 
culorilor noa- 
oară cînd re-

Foto : A. Neagu

Saltul calitativ efectuat de jucătorii 
noștri fruntași este evident și el a 
fost subliniat de toți tehnicienii și an
trenorii străini veniți Ia București. 
Majoritatea au remarcat faptul că 
„forța" primei noastre reprezentative 
constă în numărul mai mare de jucă
tori de valoare sensibil apropiată, pe 
care antrenorul C. Corcec îi poate 
rula pe parcursul celor 4 reprize. Ex
periența mai „vîrstnicilor" Zahan, 
Szabo, Kroner, Grințescu, Mărculescu 
se îmbină din ce în ce mai bine cu 
clanul „noului val" (Mihăilescu, No
vac, Frățilă) închegind împreună o 
echipă mai puternică ca în trecut, ca
pabilă să-și păstreze tot timpul un po
tențial de joc ridicat. Așa se explică, 
de pildă, puternica revenire din ulti
mul „sfert" al meciului cu Ungaria, 
cînd Zahan, Grințescu și Mărculescu 
— odihniți o repriză — au reintrat în 
bazin cu forțe proaspete pentru asal
tul final.

Să nu se creadă, însă, că în jocul 
echipei nu mai persistă și unele de
fecțiuni, care grevează asupra randa
mentului ei. Ceea ce ne mai deose
bește încă de rutinata formație a Un
gariei, de pildă, este lipsa de prompti
tudine și luciditate în rezolvarea unor 
situații de joc, atit în apărare (tre
cerea spontană de la „zonă" la marcaj

individual și invers), cit și în atac, 
unde pătrunderile nu sînt întotdeauna 
decise și variate. De asemenea, for
mația noastră se descurcă mai greu 
în situațiile de superioritate numerică 
sau în combinațiile scurte, de 2—3 ju
cători, din imediata apropiere a porții. 
Atit în parlida cu R. D. Germană, cit 
și în cea cu Ungaria, am primit chiar 
gol, cînd aveam un om în plus.

Am mai putea aminti și de faptul 
că puțini dintre componenții echipei 
dau dovadă de personalitate în anu
mite momente ale partidei, cînd rezol
varea unor situații impun sprinturi 
prelungite, pătrunderi viguroase în 
zona de finalizare sau procedee va
riate de aruncare la poartă.

Am ținut să Insistăm asupra acestor 
carențe din jocul reprezentativei noa
stre, pentru că, așa cum spuneam mai 
sus, ea se află înaintea unor alte în
treceri importante (turneul de la Var
na, Universiada și Trofeo d'Italia). Și 
jucătorii noștri au datoria să se pre
gătească și de acum înainte cu con
știinciozitate, căutind să elimine de
fecțiunile cărora le mai sînt tributari-

G. NICOLAESCU 
AU. VASILIU

SINAIA, 26 (prin telefon de la tri
misul nostru). Trei grupe preliminarii, 
una de 5 echipe si două de cîte 6, par 
a prezenta un echilibru perfect de sanse 
în vederea calificării în faza decisivă, 
turneul final. Urmează runde grele, 
dispute dîrze, care trebuie să stabileas
că cele 9 echipe care vor da asaltul 
final la titlu. Care vor fi acestea t

Primele două runde ale preliminariilor 
au dat cîteva indicații. Insuficiente însă, 
mal ales că majoritatea jucătorilor a- 
flați în întreeere sînt tineri, iar valcerea 
lor nu este cunoscută în amănunt, nici 
chiar de cei mai asidui colecționari de 
fișe de partide din turneele străine. Ală
turat, cititorii noștri găsesc, totuși, mult 
doritul „pronostic", deși parțial, cules 
de la cunoscutul maestru internațional 
A. Konstantinopolski. actualmente antre
nor și conducător al delegației sovietice. 

Dar înainte de rezultatele... viitoare, 
să ne întoarcem la cele înregistrate pe 
tabelele turneelor preliminare. Dintre 
partidele întrerupte ale primei runde, 
cea mai interesantă a fost aceea de la 
prima masă a meciului U.R.S.S. — R.P. 
Bulgaria. Sovieticul Savon a cîștigat la 
Radulov abia la mutai-ea 73, într-un difi
cil final de dame. In aceeași întilnire, 
Avosin l-a învins pe Spasov iar Ka- 
pengut pe Arnaudov, concretizing la 
3’/2—11/., superioritatea echipei campioane 
de anul trecut. Alte rezultate : Olanda— 
Belgia 3—1, Danemarca—Austria 3'/s—Vs.

Șahiștii români au continuat seria par
tidelor bune și în runda a 2-a. Ei au 
oîstigat cu 4—0 în fața formației Tuni
siei. iată rezultatele tehnice : Stanciu — 
Rehouma 1—0. Partoș — Benaziz 1—0, 
Nacu — Tebourbi 1—0, Georgescu — 
Glenza 1—0. Printre rezultatele celor
lalte întîlniri și-au făcut loc șl unele 
surprize. Astfel, echipa Ungariei este 
condusă cu 2—0 de către Austria, 2 par-

tide fiind întrerupte. Neterminat este șl 
meciul Danemarca — Scoția, în care 
danezii conduc ou i'lt—l’A (1'- In clasa
mentul grupei a 3-a, primul loc este 
ocupat de echipa României cu 8 puncte, 
din tot atitea posibile. Urmează Dane-

A. Konstantinopolski. conducătorul 
echipei U.R.S.S. : „Ne așteaptă o în
trecere' interesantă, încordată. Echi
pa noastră, campioană mondială uni
versitară la ediția de anul trecut de 
la Cracovia, are o sarcină dificilă. 
Consider că principalele noastre ad
versare vor fi echipele Cehoslovaciei, 
României, Ungariei și Bulgariei. Ce
hii au 3 maeștri internaționali în 
formație, unul dintre ei — Hort — 
este virtual mare maestru. Pe ro
mâni li cunoaștem ca șahiști bine 
pregătiți și foarte dîrji, mai ales 
cînd joacă... acasă. Ungurii au făcut 
un salt calitativ deosebit în ultimii 
ani, iar bulgarii, deși învinși de noi 
la scor în prima rundă, pot fi re
dutabili în finală. Aceste echipe, că
rora este posibil să li se adauge și 
unele „necunoscute" sînt, după păre
rea mea, principalele candidate la 
titlu".

marca 6 (1), Ungaria 3 (2), Austria 2'h 
(2), Tunisia 1 și Scotia >/, (l).

Alte rezultate din runda a 2-a : Ceho
slovacia — Suedia l‘A—V, (2), Izrael — 
Finlanda 1—0 (3); URSS — Anglia: 1—1 
(2), Olanda — Bulgaria 2—1 (1), Cuba — 
Belgia 1—1 (2). Finlanda — .Suedia 2‘h— 
11/, șl R.D. Germană — Izrael 2—2.

In runda a 3-a echipa României lntil- 
nește pe cea a Austriei;

RADU VOIA

Știri • Rezultate • Știri ® Rezultate
AU LUAT SFTRSIT JOCURILE 

sportive Africane

Prima ediție a Jocurilor sportive a- 
fricane de la Brazzaville a luat sfîrșit. 
Aceste întreceri, care timp de o săp- 
tămînă au reunit 3 000 de sportivi 
din 27 de țări, au marcat o nouă etapă 
în dezvoltarea sportului african, sco- 
țînd la iveală numeroase talente.

întrecerile atletice au fost dominate 
de sportivii din Kenya, cîștigători a 6

Handbaliștii juniori promit
...12 12 cu Grasshoppers Zurich

Din fișierul de rezultate

iBOfl

pro- 
ade-

senzație.
după ce recordul lumii 
femei a poposit de-a lungul 

în Olanda, Australia, U.R-S.S.

la

în urmă cu 31 de ani, cînd polo
neza Stela Walasiewicz a alergat 
suta de metri în 11,7 — fiind prima 
recordmană mondială oficială a 
bei — rezultatul ei a stîrnit o 
virată

Azi,
100 m 
anilor
și S.U.A., el se află din nou in Po
lonia. de data aceasta însă în pose
sia a două sportive — Eva Klobu
kowska și Irena Kirszenstein — care 
au parcurs distanța în 11,1. Istoria 
acestei probe feminine nu a cunos
cut o cursă asemănătoare cu cea des
fășurată recent la Praga im cadrul 
„Memorialului Rosicki“ în care două 
sportive, din aceeași țară, să devină 
recordmane ale lumii. Aceste două 
atlete au ameliorat cu 0,1 sec. re
cordul atletelor americane Wilma 
Rudolph și Wyomia Tyus. în serii, 
pe o ploaie torențială și o tempera
tură destul de neprielnică unei în
treceri de atletism, Irena (care a 
luat un start nu prea reușit, fiind pe 
locul al doilea pînă la 70 de metri) 
a alergat 11,5. în cealaltă serie, Eva 
Klobukowska a arătat o formă bună 
cîștigind detașat cu 11,3.

La aproximativ o OTă după alergă
rile din serii, s-a dat startul în fi
nala probei de 100 m. Ploaia s-a mai 
oprit și vîntul din spate a fost în 
limita regulamentului (pînă la 2 m 
pe secundă). Eva a luat un start ful
gerător și s-a detașat puțin. Irena 
care, ca și în serii, nu luase cea mai 
bună plecare, rămîne puțin în urmă.

Dar, fuleul ei impresionant o apro
pie tot mai mult de Eva și, de la 60 
de metri, lupta devine deosebit de 
pasionantă. Pe linia de sosire se 
pare că prima sosită este Klobukow- 
ska, care de altfel primește și feli
citările. Dar, după o oră, filmul de
velopat demonstrează o egalitate 
perfectă. Ambele au înregistrat tim
pul de 11,1 și devin recordmane ale 
lumii. Pe locurile următoare s-au 
clasat, în ordine, Nemeshazine (Un
garia) 11,5, Arden (Anglia) 11,7, Va- 
sella (Australia) 11,9.

Noile 
19 ani-

Iată 
mondial 

1934 : : 
1937 : 
1948 :

IU
1952 :
1952 : 
1955 :

Ha) 11,3
1953 :
1960 ■
1961 ;
1964
1965 : 
1965 :

BRAȘOV, 25 (prin telefon). — Sîm
bătă. echipa elvețiană Grasshoppers 
Ziirich și-a încheiat turneul în țara 
noastră, întâlnind în localitate selecțio
nata taberei de juniori. Tinerii noștri ju
cători s-au comportat foarte bine, ju- 
cînd cu mult elan și curaj și oferind, 
împreună cu handbaliștii oaspeți, un 
spectacol frumos. Ei au jucat de la egal 
la egal cu rutinații lor adversari și în 
final, au reușit un promițătoT 12—12 
(7—8). Evoluția scorului a fost pasio
nantă : 3—2 (min. 12) pentru juniori, 
3—6 (min. 17) și 5—6 (min. 19) pentru 
Grasshoppers, 8—8 (min. 37), 12—9 
(min. 50) și 12—11 (min. 59) pentru ju
niori și, în fine, 12—12 (min. 59). A 
arbitrat A. Albu (Brașov), formațiile : 
SEL. JUNIORI (antrenori M. Pintea și 
L. Pană) : Negovan, Mărculescu—Vîj- 
dea 1, Dan, Avramescu 2, Badea, Po- 
povici 1, Cosma 4, Lieu 4, Pap, Ceau- 
șescu, Preotu, Stănescu, Gabrielescu. 
GRASSHOPPERS : Wettstein — R. 
Landis 4, Gulden, W. Landis 2, Du- 
bler, Schmdit 4, Brandenberger, Palme, 
Aeschbach, Federli 2, Widmer. (C. 
Gruia, coresp. reg.l.

medalii de aur (Keino la 1 500 m și 
5 000 m, Kiprugut la 400 și 800 m, 
Songok la 400 m garduri, Kogo la 
3 000 m obstacole), și Nigeria, care 
au obținut 5 medalii de aur (Erinle la 
110 m garduri, Igum la triplusalt și 
înălțime, Akika la lungime și Yoyak- 
nire la suliță). Adversarii lor cei mai 
periculoși au fost reprezentanții Coas
tei de Fildeș, care au cîștigat 4 me
dalii de aur prin sprinterul Gaousson 
la 100 și 200 m, Kragbe la greutate si 
Eliee la prăjină.

La natație succesul a fost de partea 
înotătorilor din R.A.U. care au cîștigat 
8 medalii de aur. De asemenea, spor
tivii din R.A.U. au avut comportarea 
cea mai bună și la box unde au reușit 
să cîștige 5 titluri de campioni ai 
Jocurilor africane.

Următoarea ediție a Jocurilor spor
tive africane va avea ioc între 18 și 
25 iulie 1969 la Bamako (Republica 
Mali).

ACTIVITATEA ȘAHISTA

La turneul internațional de șah de 
la Amsterdam, în grupa marilor ma
eștri conduce Donner (Olanda) cu 4 
puncte, secondat de iugoslavul Parma

3‘/2 puncte. în turneul maeștrilor lider 
este Szilagy (R.P.U.) cu 4‘/2 puncte, 
urmat de Milicl (Iugoslavia) șl Ghițes- 
cu (R. P. Română) cu cîte 3 puncte 
fiecare.

• Disputat la 7 mese în două tu
ruri, meciul de șah dintre selecționa
tele orașelor Leningrad și Belgrad s-a 
încheiat cu scorul de 8—6 în favoarea 
șahiștilor sovietici.

COMPETIȚII CICLISTE
La velodromul Vigorelli din Milano, 

în cadrul campionatului italian de ci
clism pe pistă, proba cu antrenament 
mecanic a fost cîștîgată de Domenico 
de Lilov, care a acoperit într-o oră 
78,014 kilometri (196 de ture).

• Disputată contracronometrului pe 
echipe, cea de a 5-a etapă a Turului 
ciclist al Iugoslaviei, Banja Luca — 
Jajce (76 km), a revenit selecționatei 
U.R.S.S. (Melihov, Olizarenko, Petrov, 
Lebedev, Sepel, Dohliakov) cu timpul 
de lh 44:23,0. Pe locurile urmălo re 
s-au clasat Iugoslavia — lh 46:16,0; 
R. P. Ungară — lh 48:03,0 ; R. P. Bul
garia — lh 48:49,0. La individual con
duce iugoslavul Boltezar, iar pe echi
pe Iugoslavia, urmată de U.R.S.S. la 
2:38,0. (Agerpres).

Z

Iată

recordmane sînt în vîrstă dc

acum evoluția recordului 
pe 100 m (femei) :

Stela Walasiewicz (Polonia) 11,7 
Stela Walasiewicz (Polonia) 11,6 
Fanny Blankers-Koen (Olanda)

Marjorie Jackson (Australia) 11,5 
Marjorie Jackson (Australia) 11.4 
Strickland de la Hunty (Austra-

I
Valeria Krepkina (U.R.S.S.) 
Wilma Rudolph (S.U.A.) 11,3 
Wilma Rudolph (S.U.A) 11.2 
Wyomia Tyus (S.U.A.) 11,2 
Eva Klobukowska (Polonia) 
Irena Kirszenstein (Polonia)

11,3

îi.i 
n.i

en-
această probă ■
Klobukowska (Po-

Preliminariile „Cupei Galea“ la tenis
în patru localități europene s-au 

desfășurat preliminariile „Cupei Ga
lea’ la tenis. în finala zonei austriece, 
desfășurată la Kitzbuhel, U.R.S.S. a 
întrecut cu 3—2 formația Suediei, iar 
în zona italiană de Ia Pedovena, Italia 
a terminat învingătoare cu scorul de 
4—1 în fața formației Spaniei. La 
Budapesta, finala a opus reprezenta
tivele Ungariei și României. Sportivii 
maghiari au obținut victoria cu 4—1.

La Atena. în finală, Cehoslovacia a 
întrecut Grecia cu 3—2.

Peste cîteva zile, cele patru câștigă
toare din preliminarii se vor întîlni la 
Vichy (Franța) în turneul final.

(Agerpres)

Dc pc terenurile de fotbal

Klobukowska
Nemesha-

și cele mai bune rezultate 
ropene din 1965 la

11.1 Kirszenstein și 
ionla)

11.3 Klobukowska
11.4 Kirszenstein și
11.5 Lukianenko (U.R.S.S.),

zine (Ungaria)
11.6 Petujario (Iugoslavia), Gill (An

glia), Irina Press (U.R.S.S.), Mitrochina
(U.R.S.S.).

11.7 Samotesova (U.R.S.S.), Kolejva (Po
lonia). Arden (Anglia), Pollmann (R.F.G.).

• Turneul din cadrul Jocurilor 
sportive africane de la Brazzaville a 
fost cîștigat de selecționata Congo 
(Brazzaville) care în finală a terminat 
Ia egalitate (0—0) cu formația Mali, 
învingătoarea a fost decisă după nu
mărul de cornere obținute.

• Echipa Polonia Bytom s-a clasat 
pe primul loc în grupa a doua a tur
neului internațional de fotbal de la 
New York, învingînd cu 6—3 (3—0) 
în ultimul meci formația engleză 
West Bromwich Albion. Schmidt și 
Pogrezba sînt realizatorii golurilor vic
toriei, marcând fiecare cîte trei puncte.

în finala turneului Polonia Bytom 
va întîlni echipa New-YoTkers. câști
gătoarea primei grupe. Primul meri 
va avea loc la 1 august, iar returul 
la 4 august.

• în turneul internațional de la 
Teheran, selecționatele Turciei și Ira
nului au făcut meci nul (0—0).

• în meciurile contînd pentru Cupa 
Rappan, s-au înregistrat duminică ur
mătoarele rezultate : Motor Jena— 
Szombierski Bytom 2—0 (0—0) ; Ko
sice—Radnicki 2—0 (2—0) ; Banik- 
Ostrava—Est C. Leipzig 4—0 (2—0) ; 
Malmce (Suedia) — Borusia Neukir
chen (R.F.G.) 2—0 (2—0).

• Jocurile din preliminariile cam
pionatului mondial de fotbal continuă 
să se desfășoare. La Asuncion (Para
guay) în primul meci al grupei a Ill-a 
a zonei America de Sud, s-au întîlnit 
selecționatele Paraguayului și Boliviei. 
Desfășurată în fața a 25 000 de spec
tatori, pe o căldură puternică, partida 
s-a încheiat cu victoria echipei Para
guayului cu scorul de 2—0 (1—0).

Programul „Cupei Mării Negre"

la baschet
Federația de baschet a stabilit urmă

torul program dc desfășurare a compe
tiției dotată cu „Cupa Mării Negre", 
care se va disputa la sfârșitul acestei 
săptămâni în sala sporturilor din Con
stanța :

Vineri de la ora 16: lotul R.P.R. (ju
nioare)—Randicki Belgrad, lotul R.P.R 
(juniori)—Radnicki, lotul R.P.R. (seni
oare)— -Chemie Halle, lotul R.P.R (se
niori)—Chemie HaHe.

Sîmhătă de la ora 8,30 : lotul R.P.R. 
de senioare—lotul R.P.R. de junioare, 
lotul R.P.R. de seniori—lotul R.P.R. de 
juniori, Radnicki—Chemie Halle (femi
nin), Radnicki—Chemie Halle (mascu
lin) ;

Duminică de la ora 16 : lotul R.P.R. 
(junioare)—Chemie Halle, lotul R.P.R. 
(juniori)—Chemie Halle, lotul R.P.R. 
(senioare)—Radnicki, lotul R.P.R. (se
niori)—Radnicki.
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