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PE CĂLDURA MARE
Pe o asemenea căldură 

(„mare, nene", vorba lui Ca- 
ragiale) reporterului nu-i vine 
să se ducă decît la strand. De 
altfel, un loc nimerit pentru 
un reportaj sportiv ! Asa in
cit... In fața stației de auto
buz, un mic scuar. Soarele 
arde necruțător, asfaltul își 
înmoaie tăria, atacînd tocu
rile cui, dar...

— Nene, aă-te mai la o par
te că le-ai așezat chiar în 
„careu" I

Deci, nici în singurul loc cu 
umbră nu do', să asteot ma-

Se conturează echipele finaliste

INSTANTANEU
șina, căci 6 puști, sfidînd o- 
fensiva calorică a lunii lui 
cuptor, bat mingea cu năduf.

— Mai stați și voi locului 
pe căldura asta, îi îndemn eu 
protector. Cel din poartă îmi 
strigă :

— Se vede că nu te pricepi 
în „chestii" de antrenament. 
Pel6, că a ajuns „perlă", s-a 
antrenat tot pe o căldură din 
asta.

Mingea, expediată de funda
șul advers a poposit într.o 
curte de peste drum.

— Cum te cheamă, specia- 
listule ? îl întreb pe portar.

— O să auzi de mine... Radu 
Popovici. Acum sînt abia în 
clasa a lll-a (zîmbet, apoi pre
cizare) am intrat într-a treia... 
Mîine mergem cu toții la Di. 
namo pentru ca să devenim 
fotbaliști I (Se întrerupe din 
conversație, degajează, apoi...) 
II vezi pe fundașul ăla blond, 
Dănuț Marinovici. de la școa
la de muzică, cîntă la pian și 
este cel mai bun fundaș din 
cartier

— Da' este înalt, d’aia-i bun. 
intervine unul mic care abia 
învățase să articuleze cuvin
tele

Privesc jocul celor 6 pu&ti 
și gîndesc că nu mai este ne
voie să mă duc pînă la ștrand. 
Reportaj se poate scrie si de 
aici, de pe acest mic teren, 
de unde poate va porni un 
mare fotbalist.

Drept pentru care rră în
torc acasă și încep să scriu : 
„Pe o căldură toridă, 6 puști. 
Radu, Bănuț, Dorel..." plus 
toate cele pe care le-am po
vestit înainte.

MIHAI TODEA
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în runda a treia a prelimina- el a găsit calea cea mai bună 
riilor numai două echipe au reu- pentru a stopa atacul albului, 
șit să-și încheie meciurile fără înapoind figura cîștigată. Gheor- 
a recurge la întrerupere. Acestea ghiu a rămas cu inițiativa și cu

La mesele de joc : Florin 

sînt România și U.R.S.S., frun
tașe în grupele respective. Șa
hiștii sovietici nu au avut difi
cultăți în fața celor belgieni 
(4—0). De asemenea, jucătorii 
noștri și-au impus cu siguranță 
superioritatea în confruntarea cu 
formația Austriei (3—1).

Stanciu și Partoș au fost 
„marcatorii" echipei, oîștigînd 
ambii în 37 mutări iar — la pri
mele mese — Gheorghiu și Pav
lov au făcut remiză cu adver
sarii lor. Iată amănunte legate 
de partida campionului nostru. 
Fl. Gheorghiu a jucat activ îm
potriva lui Holaszek. El a sacri
ficat o figură ușoară pentru atac, 
avansînd amenințător flancul de 
pioni de pe aripa regelui. Șahis- 
tul austriac s-a- apărat tenace. 
Cu ultima sa mutare — a 40-a —

Gheorghiu și Mircea Pavlov
mai mult spațiu de acțiune, to
tuși transformai ea acestora în a- 
vantaj decisiv ar fi necesitat

RADU VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)
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Concursul de atletism
al SSE

Pe stadionul din Oradea se va 
desfășura la sfîrșitul acestei săp- 
tâmini concursul de atletism al 
școlilor sportive de elevi. La în
treceri vor lua parte numeroși 
tineri atleți din întreaga țară, 
printre care : Șerban Ioan, Paul 
Rujau, Dan Hidioșanu, Gh. Lu- 
chian, Livini Levonian, Edith Schal 
etc. Concursul constituie o bună 
verificare înaintea campionatelor 
republicane ale juniorilor.

Competiții 
de sporturi nautice

a Mîine dimineață, pe lacul 
Snagov, cu începere de la ora 9, 
se desfășoară primele probe ale 
campionatului republican de 
caiac-canoe-juniori. în cursul zi
lei de vineri se dispută elimina
toriile, iar pentru sîmbătă dimi
neața sînt programate finalele.

a Azi, de la ora 17, pe Herăs
trău, începe „Cupa Progresul44 la 
iahting, clasa finn. Se dispută 5 
regate.

O nouă „promoție" de viitori Înotători a luat zilele acestea 
primul contact cu apa la ștrandul Tineretului din Capitală ,

Foto : A. Neagu

Atitudini

Unde duce superficialitatea...
In întreaga țară, întrecerile 

din cadrul etapei a III-a oră
șenească (raională) a Spartlachia- 
dei de vară a tineretului sînt în 
plină desfășurare. La Oradea 
însă, organele UCFS nu se pot 
lăuda că au depus toate efortu
rile pentru burta organizare și 
mobilizare a tineretului la între
cerile acestei etape. Aceasta se 
explică, în primul rînd, prin 
slaba popularizare a competi
ției. In oraș nu poate fi văzut 
nici un afiș, nici un program de 
desfășurare a concursurilor.

0 întrecere dificilă, adversari redutabili 
pentru sportivii noștri

Sîmbătă, la Constanța:

întâlnirea de box dintre echipele
României și

Sîmbătă va avea loc la Con
stanța întîlnirea internațională 
amicală de box dintre reprezen
tativele ROMÂNIEI și IUGO
SLAVIEI.

în vederea meciului de la 
Constanța (este posibil să se 
mai dispute și o a doua întâl
nire) federația iugoslavă de 
specialitate a comunicat nu
mele boxerilor : Vujici, Omero-

Iugoslaviei
viei, Grebner, Scoriei, Stanco- 
vici, Petrovici, Todorovici, Kah- 
rinam, Keler și Trifunovici. Opt 
dintre aceștia sînt campioni ai 
Iugoslaviei pe anul 1965.

în principiu, antrenorii lotu
lui nostru au stabilit următoa
rea echipă reprezentativă : Ot- 
vos, Puiu, Moldovan, Antonin, 
Dinu, Pițu, Covaci, Olteanu. 
Monca și Mariuțan.

Campionatele europene de ca- 
iac-canoe se apropie cu pași re
pezi.

La Snagov, pe mal și pe apă, 
se fac ultimele pregătiri. Tumul 
de arbitraj se află în stadiu de 
finisare, noua pistă de concurs 
(pe direcția inversă celei obiș
nuite, adică de la „malul tăiat" 
spre baza Clubului sportiv șco
lar) își așteaptă moderna bali- 
zare, o tribună — cea de pe mal
— este de-acum gata, iar alta 
plutitoare se conturează văzînd 
cu ochii.

Paralel, antrenorii emeriți Radu 
Huțan și Nicdlae Navasart, care 
răspund în principal de pregă
tirea lotului român, caută cele 
mai bune formule de echipaje, 
pentru ca reprezentanții noștri
— care se bucură de un frumos 
prestigiu în arena internațională
— să fie prezenți în lupta pen
tru primele locuri în toate cele 
15 probe ale „europenelor". O

recentă discuție pe care am pur
tat-o cu ei ne-a arătat că cei 
doi antrenori emeriți, făuritorii 
„din umbră" ai atîtar succese, 
sînt deplin conștienți de dificul
tatea concursului, de sarcinile im
portante care stau în fața lotului 
nostru.

Vorbeam mai sus de dificul
tatea concursului. Este un lucru 
cert : deținătorii primului loc în 
clasamentul pe țări la mondialele 
și europenele de la Jajce au de 
suportat un asalt viguros. Loturi 
puternice ca cele ale U.R.S.S., 
Ungariei, R. D. Germane, R. F. 
Germane, Suediei, Danemarcei, 
pentru a numi numai câteva din 
cele 20 de țări participante, vin 
la Snagov după O pregătire te
meinică, dornice să obțină cît 
mai multe titluri, să confirme 
succesele de la Jocurile Olim
pice.

Caiaciștii și oanoiștii români 
n-au deloc o misiune ușoară. Să

nu uităm că sportivii altor țări 
(pe care în 1963, la Jajce, i-am 
surprins cu noutățile noastre în 
concepția de concurs și de teh
nică), au știut să învețe și să se 
prezinte mai bine la J. O. din 
1964, unde — cu toate cele 5 
medalii cucerite de noi pe lacul 
Sagami — n-am mai putut 
obține nici un loc întîi. Așadar, 
elementul surpriză nu mai este 
de partea noastră, cel puțin în 
linii mari ; ne așteaptă deci o 
luptă deschisă, de la egal la egal, 
în care putem pronostica de pe 
acum titluri decise la zecimi 
de secundă !

Care ne sînt totuși șansele, 
pentru că — evident — sportivii 
noștri sînt cotați printre favoriți.

Teoretic, noi 
în probele de 
pe 500 m. Pe 
la băieți, sînt

stăm mai bine 
viteză, mai ales 
această distanță,

3însă numai

Datorită slabei munci organi
zatorice, prezența sportivilor la 
startul întrecerilor fazei orășe
nești este extrem de redusă. La 
probele de ‘ciclism — de pildă — 
au participat 7 concurenți din 
6 asociații sportive, la haltere 
9 concurenți din 3 asociații, iar 
la atletism au fost prezenți doar 
5 concurenți de la o singură a- 
sociație sportivă !? După acest... 
bilanț, ne putem da seama 
— deci— cît de slabă a fost și 
este munca de mobilizare desfă
șurată de C.S.O. Crișul, cît și 
de asociațiile sportive mari, cu 
vaste posibilități, cum ar fi 
Rapid, înfrățirea, Olimpia, 
I.T.O., Trioul, Tipo, Favorit, 
Blanuri și altele.

Lipsa de preocupare a activiș
tilor Clubului sportiv orășenesc 
față de activitatea sportivă de 
masă, de îndrumarea asociațiilor 
din oraș nu reprezintă un feno
men nou, ci persistă- de ani de 
zile. Greșit, activiștii clubului 
consideră că de activitatea spor
tivă de rrsase trebuie să se ocupe 
alte organe, clubul fiind ocupat 
cu probleme de sport țnai im
portante. ;

Ciudată concepție ! - '
In legătură cu rezultatele ob

ținute de sportivi in etajpa oră
șenească și, mai ales, cii parti
ciparea fa probele respective, a- 
trage atenția faptul că în unele 
cazuri numărul sportivilor a fost 
nepermis de mie. La 100 m plat 
femei, de pildă, reprezentanta a- 
sociației Chimia, Iolanda Costin, 
a fost singura concurentă care 
s-a prezentat la start La hal
tere, la categoria 56 kg și la 
grda nu a fost nici un concu
rent, iar la ciclism, în proba de 
semicurse, alergătorul Ștefan 
Sini (I.R.T.A.) a alergat tot de 
unul singur 1? Comentariile sînt 
de prisos...

Așteptăm doar măsurile con
crete ce se impun a fi luate de 
C.S.O. Crișul și de •consiliul re
gional UCFS Crișana.

RADU URZICEANU

(Continuare in pag. a 3-a)
AL. BUCUR — coresp.

O parte din componenta lotului reprezentativ de caiac-canoe ascultă indicafiile antrenorului asupra temei zilei
Foto : P. Rouioșani
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OAMENI CARE IUBESC SPORTUL Concursul școlilor sportive de elevi 
lu boschet

Uzina Vulcan... Hale mari, ritm 
trepidant. Munca creatoare se simte 
din plin. Aici l-am cunoscut zilele 
trecute pe Florea Chițu. Un om 
înalt, bine clădit, cu o privire pă
trunzătoare. Este unul din cei care 
au crescut și s-au format în uzină. 
Chițu lucrează în secția redactoare, 
unde își depășește cu regularitate 
planul lunar.

In timpul său liber, acest harnic 
muncitor este văzut adesea pe tere
nul de sport. A început cu... fotba
lul, a practicat rugbiul. Anul tiecut 
a citit un afiș prin care se popu
lariza Spartachiada republicană, faza 
pe asociație. S-a înscris printre pri
mii în întrecerile de... lupte. Antre
norul Ilie Gheorghe, impresionat de 
robustețea și dragostea de sport a 
proaspătului său elev, a început cu 
migală, cu răbdare, să-l inițieze pe 
tînărul muncitor în tainele acestui 
sport. Rezultatele n-au întîrziat. 
După numai două luni el a reușit 
să ocupe un meritoriu loc 3 în faza 
pe oraș a Spartachiadei republica
ne. Performanța l-a adus în prima 
echipă a clubului Metalul. Apoi a 
luat parte la pregătirile lotului re
publican de la Poiana, Brașov, Tuș- 
nad și București. N-a ajuns încă să 
reprezinte culorile patriei. Dar este 
un gînd care-l frămîntă. La acest 
gînd luptătorul Florea Chițu nu va 
renunța...

Este un vis, o împlinire, care, 
eu siguranță se va realiza în zilele 
noastre, cînd tineretul are cele mai 
bune condiții de a face sport.

I. HUIDUMAC-coresp.

Vești din Orașul Gh. Gheorghiu-Dej
NOI PURTĂTORI Al INSIGNEI 

DE POLISPORTIV

I Asociația sportivii de la Combinatul 
(chimic din Borzești numără în momen- 
liul de față 2 800 de membri ai UCFS. 
I.Consiliul asociației se preocupă îndea
proape de angrenarea lor în diferite 
activități sportive de mase. în rîndurile 
tinerilor, de multă popularitate se bucu- 
sră, îndeosebi, concursul pentru Insigna 
de polisportiv. în prezent A. S. Chimia 
Borzești are 786 de purtători ai insig
nei dintre care 126 cu gradul II. Cei 
mai mulți tineri care poartă insigna pe 
piept se găsesc în secțiile „electroliză", 
„clorură de aluminiu", „electrică" și 
..laborator".

1. MUNTEANU — corcsp.

O NOUA PROMOȚIE DE ARBITRI

Comisia orășenească de fotbal din 
localitate, în dorința de a mări numă
rul arbitrilor de fotbal, a trecut la pre
gătirea de noi cadre. Astfel, recent 
s-a încheiat cursul de arbitri de 
fotbal, care a fost absolvit de 12 
foști jucători. Noii arbitri, după ce au 
susținut examenul de absolvire, au și 
fost delegați să conducă meciuri. Prin
tre cei care s-au remarcat în timpul 
cursului sînt 1. Strete, B. Burtea, C. 
Gatița, J. Tănase, P. Șerban și alții.

GH. GRUNZU — coresp.

INTENSA ACTIVITATE TURISTICA

Drumeția se bucură de multă popu
laritate la Combinatul chimic Borzești.

Fiindcă este un exemplu bun
Stadionul din Caracal. Meci de 

handbal între două echipe școlare. 
Priveam, atras de frumusețea faze
lor, și îmi spuneam : dacă antrenorul 
Trofin ar avea elemente ca Dulicea- 
nu, Popa sau Giotoiu, cu siguranță 
că i-ar duce pe urmele lui Ivănescu, 
Mosei sau Nodea. I-am destăinuit 
aceste gînduri președintelui consiliu
lui raional UCFS, tovarășului Fio- 
viță. Mi-a zîmbit, dar nu m-a... 
cruțat :

— Să știți că elemente de pers
pectivă veți găsi și în orașe mai., 
micuțe ; ca și antrenori ca profe
sorul Ganea, cel care i-a „crescut" 
pe acești tineri și talentați hand- 
baliști...

De aici și pînă la cunoștința mea 
cu prof. Constantin Ganea n-au mai 
fost decît cițiva pași: școala de 8 
ani nr. 5, unde muncește el, se află 
în vecinătatea stadionului. Profeso- 
rul Canea este un om calm, dar 
cu trăsături viguroase, cu o inepui
zabilă energie interioară. Vorbește 
puțin, cu măsură. Mă lasă să cer
cetez mai întîi panourile sportivilor 
(cu componența echipelor de hand- 
băl și volei, campioane pe oraș), 
sala de sport (o frumoasă „carte de 
vizită" a asociației sportive a șco
lii), biblioteca (cu un stand de 
popularizare a diferite ramuri spor
tive), curtea interioară (unde sînt pe 
cale să se ridice, acum, în vacanță, 
cîteva porticuri pentru gimnastică). 
Caietele de evidență ale asociației 
Viitorul atestă că elevii claselor a 
VI—VIII, aproape 250, practică 5 
ramuri de sport—atletism, handbal, 
baschet, volei, tenis de masă, cu 
secții afiliate la federațiile de spe
cialitate. Alte documente vorbesc 
despre campionatul asociației, despre 
elevii și elevele claselor a VIIl-a A 
și B, „colecționarii" mai tuturor 
titlurilor de campioni și campioane 
pe școală, despre fruntașii în atle
tism (Nicoleta Chircan și Oana Flo- 
rescu), volei (Maria Grigoraș, Tatia
na Gherman și Ion Maieu), gim
nastică (Rodica Spălaru și Iosif Cio- 
vică) și tenis de masă (Octav Stăn- 
culescu).

In completarea... documentării — 
scurtă discuție cu cei doi directori 
ai școlii. Profesoara Viorica Ene 
îmi vorbește despre rezultatele in-

De la începutul sezonului turistic de 
vară și pînă în prezent comisia de 
turism din cadrul asociației sportive 
Chimia a organizat un număr de 30 
de acțiuni la care au participat aproape 
1000 de muncitori, tehnicieni și in
gineri de la combinat. Turiștii de aici 
au vizitat locuri pitorești cum sînt 
Valea Prahovei, Valea Oltului, centrele 
turistice din nordul Moldovei etc. Un 
număr de turiști cu experiență au efec
tuat ture în Făgăraș, Ceahlău, în Mun
ții Apuseni ele.

în ultimul timp a început să fie 
practicat la A. S. Chimia și turismul 
competițional. O serie de tineri au luat 
parte la un frumos concurs de orien
tare turistică ce a avut loc pe Dealul 
Perchiul iar cei mai buni vor participa 
în curind la un concurs de amploare.

V. ZĂNESCU — coresp.

AU ÎNDRĂGIT SPORTUL LUPTELOR

Pentru prima oară, în orașul nostru 
a luat ființă o secție de lupte în cadrul 
asociației sportive Victoria. Pentru în
ceput cei 30 de sportivi fac antrena
mente de trei ori pe săptămînă sub 
conducerea instructorului sportiv Gh. 
Călin. Printre cei care promit să devină 
luptători de valoare se numără C. Zan- 
cu (52 kg), M. Balhui (57 kg), C. 
Schefîrneț, L. Suțnea (63 kg), G. Ca- 
trințașu (70 kg), M. Papuc (78 kg) 
și alții

AL. AN DR ON L SC L — coresp. 

troducerii, în mod experimental, a 
educației fizice la clasele I-—IV.

— Tovarășul Ganea are un merit 
deosebit în această acțiune. Prin 
sport, el a stimulat la învățătură și 
la disciplină pe toți elevii. Educația 
fizică ne-a ajutat ca la finele tri
mestrelor să nu mai avem aproape 
nici un fel de „probleme".

Celălalt director, prof. Gh. Dumi
trescu :

— Am să vă povestesc o întîm- 
plare, care vă va completa portretul 
acestui inimos și priceput profesor... 
în timpul anului școlar, unul din 
elevii sportivi, la care ținea foarte 
mult profesorul Ganea, a început să 
șchioapăte la carte. Ganea nu i-a 
spus decît atît: „Să știi că sînt 
supărat pe tine..." Elevul n-a mai 
cerut relații. N-a mai venit la sport 
pînă la îndreptarea notelor. Pentru 
orice elev, a-1 supăra pe profesorul 
Ganea echivalează ou cea mai aspră 
pedeapsă. Nu știu cit a trecut, o 
săptămînă, poate două și elevul cu 
pricina a reapărut pe terenul de 
sport. Semn că notele se schimba
seră și că prietenia cu profesorul 
Ganea reintrase pe făgașul ei fi
resc...

La plecare, profesorul Ganea m-a 
condus pînă la poarta școlii.

— Aș vrea să vă rog ceva...
— ? P ?
— Dacă se poate, despre tot ce 

ați văzut aici — cît mai puțin. Sau, 
poate, chiar nimic... Mai avem multe 
de făcut.

Cu riscul ca tovarășul Ganea să 
se... supere pe mine, am cerut — 
prin poștă — conducerii școlii foto
grafia profesorului de educație fizică 
și, mai mult, am așternut aceste 
rtnduri...

Fiindcă el este un hun exemplu.

TIBER1U STAMA 

yiTiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'ș

| Sînteți în trecere prin centrul orașului ? I
= Vizitați modernele unități de alimentație 

| puBlicâ, deschise de curind:

I • BUFETUL BAR DE ZI TOMIS
BD. (ill. (ill! OIMillll; DEJ nr. 9

I • BUFETUL BAR DE ZI TIC-TAC
f BD. tin. tiDEORtiHIU DEJ nr. 11 

| • BUFETUL BAR DE ZI CIREȘICA
DD. till. tiHEORtiniU DEJ nr. 45

| • CAFE BAR „TOSCA“
I DD. cn. tiHEORtiniU DEJ nr 101

•= Aici se desface un bogat sortiment de preparate 
= culinare : gustări calde și reci, produse de pati- 
§ serie, cafea, băuturi fine Ia prețuri accesibile.
E Eleganța mobilierului specific de bar, soluțiile 
= inventive în ce privește decorarea interioarelor, 
E sistemul de iluminare, deservirea rapidă a consu- 
E matorilor sînt cîteva din atributele care concură 
E la crearea unei ambianțe plăcute în acest > haruri.

întrecerile dc baschet din cadrul con
cursului republican al S.S.E. s-au în
cheiat prin meciurile desfășurate la 
Gheorghieni. Primele locuri au fost cu
cerite de echipa din Cluj la băieți (an
trenor prof. Vasile Mure șan) și cea din 
Brașov la fete (antrenor prof. Gh. Roșu). 
De remarcat că aceste formații au rea
lizat de curind și alte performanțe fru
moase. Astfel, elevii din Cluj au cîști- 
gat titlul de campioni republicani șco
lari, iar elevele din Brașov s-au clasat 
pe primul loc în campionatul republi
can al junioarelor.

Iată ecum rezultatele înregistrate și 
clasamentele finale : băieți : Arad—Me
diaș 44—39. Sibiu—Bacău 55—25, Cluj— 
Ploiești 67—47. Arad—Ploiești 34—25, Ba
cău—Mediaș 30—41, Cluj—Sibiu 72—43, 
Bacău—Cluj 29—58, Sibiu—Arad 61—60. 
Ploiești—Mediaș 42—49, Cluj—Arad .6.0—43, 
Mediaș—Sibiu 48—41, Ploiești—Bacău 
54—40, Sibiu—Ploiești 57—67, Arad—Bacău 
56—31, Cluj—Mediaș 84—38.

ATLETISM

De la start,
• Pe stadionul „23 August" din 

Baia Mare a avut loc meciul de atle
tism dintre echipele Crișul Oradea și 
C.S.O. din localitate. Cele mai bune 
rezultate au fost înregistrate de : Ec. 
Tomanicica (BM) cu 32,00 m la suliță, 
II. Pali (O) 10,78 și M. Maco (BM) 
10,77 m la greutate, Al. Costin 12,9 
pe 100 m, V. Muțiu 3,80 m la prăjină. 
(V. Săsăranu — coresp.).

• La Poiana Brașov — concurs pen
tru juniori. 60 m : El. Mija 8,0 ; 100 m: 
Ol. Damian și M. Got 12,7 ; lungime : 
M. Varză 5,24, Damian 5,14 ; Înălțime : 
E. Stoenescu 1,51 ; 60 mg: M. Du- 
mitrache 9,7 ; 200 m: Ec. Vitalios 26,3;

întrecerile cooperatorilor
Sectorul sport din cadrul Uniunii 

regionale București a cooperativelor 
meșteșugărești a organizat luna a- 
ceasta întrecerile campionatului co
operației meșteșugărești, competiție 
la care au luat startul peste 500 de 
sportivi din asociațiile Voința din 
Alexandria, Fetești, Călărași, Giur
giu, Oltenița, Roșiori de Vede, Tr. 
Măgurele, Slobozia, Urziceni și Zim- 
nicea.

După prima etapă, reprezentanții 
celor 10 asociații sportive Voința 
s-au întîlnit în orașele Slobozia și 
Giurgiu la faza interasociații. Pe 
terenurile de sport din localitățile 
respective s-au disputat, cu acest 
prilej, interesante întreceri de volei, 
handbal, atletism și orientare turis
tică. Sportivii cooperatori s-au pre
gătit cu multă atenție, dornici să 
reprezinte cu cinste regiunea la 
etapa de zonă și la finala pe țară a 
campionatului. La probele de atle
tism, de pildă, tînărul de 18 ani Con
stantin Cernica din Slobozia, a tre
cut peste ștacheta înălțată la 1,80 m, 
iar în cursa de 100 m, Ilie Deiculescu 
(Călărași) a realizat 12,8 sec. La 
.greutate", Stefan Stoica (Voința

Fete : Arad—Tg. Mureș 40—25, Brașov 
—Bacău 44—33. București—Satu Mare 
29—46, Satu Mare—Brașov 41—54, Tg. 
Mureș—București 29—62, Bacău—Arad 
35—29. Bacău—Satu Mare 35—55, Brașov— 
Tg. Mureș 43—29, București—Arad 35—23, 
București—Bacău 50—32, Satu More—Tg. 
Mureș.48—20, Arad—Brașov 19—40, Arad 
—Satu Mare 34—44. Tg. Mureș—Bacău 
44—53, București—Brașov 30—35.

1. S.S.E. Cluj 5 5 0 341—200 10
2. S.S.E Mediaș 5 3 2 215—241 8
3. S.S.E. Ploiești 5 3 2 255—247 8
4. S.S.E Sibiu 5 2 3 256—272 7
5. S.S.E. Arad 5 2 3 237—236 7
6. S.S.E. Bacău 5 0 5 156—264 5

1. S.S.E. Brașov 5 5 0 216—151 10
2. S.S.E. Satu Mare 5 4 1 234—172 9
3. S.S.E. București 5 3 2 206—165 8
4. S.S.E. Bacău 5 2 3 188—222 7
5. S.S.E. Arad 5 1 4 145—179 6
6. S.S.E. Tg. Mureș 5 0 5 146—246 5

la sosire...
300 m : D. Ursache 42,7 ; băieți 80 m : 
C. Mocduc 9,5 ; 90 mg : M. Georgescu 
13,0. (C. Gruia — coresp. regional).

• Atleții din Cîmpia Turzii și cei 
din Dej, au evoluat în cadrul unui con
curs la C. Turzii. Juniori 1: 100 m : 
I. Cucerzan (CT) 11,2 ; lungime : M. 
Gavriș (CT) 6,17 ; 5 km marș : P. Pes- 
caru (CT) 23:45,0 , Junioare I: lun
gime : M. Gheorghieș 4,89 ; Juniori II : 
80 m : L. Hosu (D) 10,3; 300 m : N. 
Varga (D) 43,0 ; 3 km marș : M. Ceclan 
(CT) 15-35,0 ; junioare II : 60 m : M. 
Uidișan (CT) 8,8 ; 500 m : A. Mure- 
șan (CT) 1:36,9 ; greutate : M. Baciu 
(D) 9,60. (L. Donciu — coresp.).

Alexandria) a obținut rezultatul da 
12,04 m

Zilele trecute, cîștigătorii etapei 
interasociații și-au dat întîlnire pe 
stadionul Voința din Capitală, unde 
s-a disputat finala etapei regionale. 
Dintre întrecerile care au avut loc„ 
de o atenție deosebită s-au bucurai 
partidele de volei și handbal. Voința 
Giurgiu (la băieți) și Voința Slobozia 
(la fete) au cucerit titlul de campi
oane regionale ale cooperației meș
teșugărești la volei. Sportivii din 
cele două orașe vor începe, peste 
puține zile, pregătirile pentru etapa 
de zonă a competiției, ce va avea 
loc la Suceava (31 iulie — 1 august). 
La handbal au cîștigat sportivii de 
Ia Voința Călărași. Etapa de zonă, 
la care vor lua și ei parte, urmează 
să se organizeze la Bacău (18—19 
septembrie). Atleții vor participa Ia 
„zona" de la Sibiu (18 august), iar 
echipa de orientare turstică a Voinței 
Alexandria (alcătuită din sportivii 
Emil Popescu și Mihai Țîcmeanu) — 
campioană regională — va <«yticipa 
la finala pe țară ce se va disputa 
în munții Paring, la 27—29 august,



FOTBAL CICLISM

„Cupa Dinamo'*

SE APROPIE CAMPIONATUL • CE FAC ECHIPELE?
Redacția a lansat această întrebare corespondenților din întreaga țară. Veștile n-au întîrziat. Zilnic, prin telefon sau prin 
scrisori, sîntem informați de stadiul pregătirilor fotbaliștilor din toate categoriile în vederea reluării campionatului, lată astăzi, 

pe scurt, veștile primite în cursul zilei de ieri :

22 DE JUCĂTORI ÎN LOTUL 
ȘTIINȚEI TIMIȘOARA

Reprezentanții Timișoarei in cate
goria A se pregătesc sub îndrumarea 
ținui colectiv de antrenori alcătuit din 
A. Voroncovschi, prof. I. Ionescu și 
prof. C. Iovănescu (ultimul se ocupă 
de pregătirea fizică). Lotul, alcătuit 
din T. Popa, Juga, Speriosu, Răcelcs- 
cu, Pctrovici, Surdan, Morovan. Țur- 
can, Tompai, Cotormani, Miliăilă, Dră- 
gulete, Laurențiu, Grizea, M. Popa, 
Humelnicu, Mițaru, Gavrilă, R. Lazăr. 
Lereter, Cucu și Regep, face zilnic 
cîte două antrenamente. Irtr o dis
cuție pe care am avut-o cu antrenorii, 
aceștia ne-au spus că pînă ia înce
perea campionatului sînt prevăzute o 
serie de meciuri de verificare. Astfel, 
azi, Știința Timișoara întîineste for
mația Asmania Zăvoi din campionatul 
regional, Ia 1 august va juca la Ora
dea cu Crișul, la 3 august cu Steagul 
roșu la Timișoara ; două zil° mai tîr- 
ziu studenții vor întîlni Metalul Hu- 
nedoara.-iar la 8 august vor primi vi
zita Grisului Oradea

P. ARCAN

FARUL VREA SA SCAPE DE GRIJI...

...De aceea, se pregătește cu sîrgu- 
ință, sub conducerea cuplului de an
trenori V. Mărdărescu — C. Toma. 
Constănțenii au... fugit de canicula de 
pe malul mării la poalele Bucegilor 
unde fac două antrenamente pe zi: 
unul de pregătire fizică și altul de 
pregătire tehnico-tactică. Sînt pre- 
zenți următorii jucători: Manciu, 
Plică, Costin, Stancu, Tîlvescu, Gref, 
Mareș, Zamfir, Pleșa, Ologu, Tuf an. 
Manolache, Biikossi, Mănescu, Șoan- 
gher, Kallo, juniorii Aii, Marinescu 
și Caraiman. Din program nu sînt ex
cluse nici meciurile. Parteneri: echi-

Azi, Steagul roșu— 
Petrolul Ploiești

Cele două formații de categoria 
A susțin astăzi după-amiază pe 
stadionul Tineretului din Brașov un 
meci amical. In deschidere se va 
disputa finala de fotbal din cadrul 
Spartachiadei de vară dintre for
mațiile Colorom Codlea și Celu
loza Zămești.

C. GRUIA

II. T. A. IN fi. D. 6ERMANA
Recent, s-a desfășurat la Magdeburg 

un turneu cu participarea a 4 echipe : 
U.T. Ama, Salgotarjan (R.P.U.), Auf
bau Magdeburg și Selecționata regiunii 
țlagdebtirg. în primul joc, U.T.A. a 
mtîlnit selecționata regiunii Magde
burg de care a fost învinsă cu 1—0. 
în al doilea meci, arădenii au jucat 
cu formația Aufbau fiind învinși cu 
4—2. Au marcat în ordine Țirlea (min. 
12), Klingbiel (min. 14 și 22), Eckhard 
(min. 71 și 75) și Țirlea (min. 79). 
U.T.A. a folosit în aceste meciuri ur
mătorii jucători: Weichelt — Birău, 
Bacoș, Czako, Mețcas — Comisar, 
Chivu — Jak, Donciu (Cernega), Țirlea, 
Axente (Pecican).

Turneul a fost cîștigat de echipa 
maghiară Salgotarjan, care a învins 
selecționata regiunii Magdeburg cu 
2—0 și pe Aufbau Magdeburg cu 3—2 
(1—0).
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PRONOSPORT - l-x-2 - PRONOSPORT
PRONOSTICUL ANTRENORULUI 

GICĂ PETRESCU
PENTRU CONCURSUL 

DE DUMINICA
Pentru concursul Pronosport de 

duminică, în programul căruia figu
rează ultima etapă a „Cupei de 
vară", am cerut părerea fostului in
ternațional Gică Petrescu, care a an
trenat echipele Metalul București și 
Poiana Cîmpina, iar în campionatul 
încheiat recent — pe Știința Bucu
rești.

Pronosticul său este următorul:
□in. Bacău —* CFR Pașcani 1
Ceahlăul p. N. — Textila Buhușl X 1 
MetaSttt-Tîrgovi^te11— Rapid Mlzil 1 

pele de pe Valea Prahovei. Pînă acum 
Farul a întîlnit Cristalul Azuga, de 
care a dispus cu 4—0 și Carpali Si
naia, cu care a terminat la egalitate 
(1—1). Pregătirile și jocurile conti
nuă.

I. SUDITU

11 GOLURI ÎN DOUA MECIURI...

...de verificare au marcat înaintașii 
C.S.M.S.-ului: 7 în poarta Viitorului

La Sliinta Timișoara, ziua bună se cunoaște de dimineața 
desen de Neagu Radulescu

Suceava (primind 2) și 4 în poarta 
Minobradului Vatra Dornei Inepri
mind nici unul). Pregătirile echipei se 
efectuează sub conducerea antrenoru
lui Augustin Botescu, care deocamda
tă dispune de același lot cu care e-

Lotul reprezentativ—Poiana Cimpina 5-0 (0-0)
CÎMPINA 28, (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Un stadion arhi
plin a urmărit astăzi la Cîmpina cej 
de al doilea joc de verificare susți
nut, în acest sezon, de lotul nostru 
reprezentativ. în parte, așteptările 
miilor de spectatori nu au fost înșe
late. Spunem In parte, pentru că în 
prima repriză aplauzele au fost adre
sate mai mult echipei locale și a- 
ceasta nu din complezență sau local
patriotism, ci pentru că de multe ori 
Poiana a jucat de la egal cu lotul 
reprezentativ.

într-adevăr, selecționabilii au greșit 
destul de mult în primele 45 de mi
nute. Astfel, linia de mijloc Gher- 
gheli — Georgescu aproape că nici 
nu s-a văzut, jucînd mai mult în a- 
părare. Din această cauză, aproape tot 
timpul s-a creat la mijlocul terenului 
un spațiu liber, în care jucătorii de 
la Poiana au putut construi multe 
atacuri periculoase. Linia de fund a 
greșit și ea, în special pentru că, 
atunci cînd cîmpinenii atacau, în loc 
să încerce destrămarea încă din faza 
incipientă a atacurilor, se retrăgea pînă 
la linia de 16 m, unde intervenea mai 
hotărît. în sfîrșit, atacul a jucat in
dividual (driblinguri prelungite mai 
mult cînd nu era nevoie decît atunci 
cînd era) în loc să combine. Aceasta 
este de fapt, explicația jocului slab 
din prima repriză, care a determinat

Poiana Cîmpina — Flacăra Moreni 1 
C.S.M. Sibiu — Gaz metan Mediaș 1 
Faianța Sighiș. — Textila St. Gh. 1 2 
Minerul Lupeni — Jiul Petrila 1 X
Min. Deva — Met. Hunedoara 1 2
Industria sirmei — clujeana 1 X
Arieșul Turda — A.S. Alud 1 X
Vagonul Arad — C.S.M. Reșitn 1 X
Electromotor Tim. — C.F.R. Arad 1 2

• Se aduce la cunoștința partioi- 
panților că tragerile din săptămîna 
viitoare :

Pronoexpres de miercuri 4 august 
Loto de vineri 6 august

vor avea loc la lina din cele mai 
frumoase baze sportive de pe lacu
rile dimprejurul Capitalei,, la Com
plexul sportiv studențesc Tei. Ele 
vor fi urmate de filme artistice. 

chipa ieșeană a evoluat în campiona
tul trecut. De la pregătiri a lipsit 
Stoicescu. bolnav.

D. DIACONFSC.TI

SPERANȚELE PETROLIȘTILOR...

Petrolul Ploiești intenționează să 
aibă o comportare frumoasă în viito
rul campionat. De aceea, pregătirile 
sînt în toi în această perioadă. După 
cum ne-a informat prof. C. Cernăianu, 

antrenorui principal al formației plo- 
ieștene, perioada de pregătire a echi
pei în vederea campionatului a fost 
împărțită în trei părți distincte i 1) 
readaptarea la efort (14—25 Iulie) în 
care jucătorii din lot au făcut antre

și unele modificări în echipă. După 
pauză, lotul a acționat mai hotărît, 
cu deschideri în atac, unde introdu
cerea lui Mateianu a dat un plus de 
clarviziune întregului joc, iar Voinea, 
răzbunîndu-se pe ratările care l-au 
făcut „celebru", s-a dovedit foarte 
precis pe poartă (a marcat 3 goluri). 
Acțiunile mult mai precise ale mijlo
cașilor D. Popescu — Iancu au contri
buit în mare măsură la îmbunătățirea 
jocului prestat de selecționabili. Și 
golurile au început să curgă : în min. 
53, Pîrcălab, în min. 55, 58 și 65,
Voinea și în min. 80, Mateianu.

Deși nu trebuie să fim prea severi 
în analiza jocului prestat de selec
ționabili, pentru că pregătirile sînt 
abia la început, se impunea totuși 
mai multă clarviziune în primele 45 
de minute și mai puțină nervozitate, 
care a dus la eliminarea lui Popa 
pentru injurii la adresa arbitrului N. 
Dragu — Ploiești.

Poiana Cîmpina s-a dovedit o par
teneră de joc ideală. I-a solicitat pe 
selecționabili în măsură destul de 
mare, ceea ce a ajutat colectivul de 
antrenori în munca sa.

Lotul: Haidu (Ionescu) — Popa 
(Hălmăgeanu, Greavu), Nunweiller III 
(Jamaischi), C. Dan (D. Nicolae), 
Greavu (Hălmăgeanu) — Ghergheli 
(D. Popescu), Georgescu (Iancu) —

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres din 28 iu
lie 1965, au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere: 17 10 41 37 42 
15. Numere de rezervă : 34 22.

Fond de premii : 786.238 lei din care 
203.028 lei report categoria I.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 4 august 1965 în București.

Premiul de 25.000 lei acordat unei 
variante de categoria a II-a de la con
cursul Pronoexpres din 21 iulie a re
venit participantului Muieșan Alexan
dru din Arad.

Rubrică redactată de Eoto—Frono 
sport, si.. 

namente ceva mai ușoare ■, 2) pregă
tire în comun, cu accent pe dobîndi- 
rea unei condiții fizice excelente (26 
iulie — 4 august); 3) perioada de de
finitivare a formației (cu începere de 
la 5 august). In tot acest timp fotba
liștii ploieșteni au lucrat cu multă tra
gere de inimă pentru corectarea de
ficiențelor semnalate în sezonul tre
cut, pentru ca noul campionat să-i gă
sească puși la punct cu preqă'irea.

Petrolul a susținut primul meci de 
verificare în compania formației 
A.S.A. din Ploiești, clasată pe locul 2 
în campionatul orășenesc, de care a 
dispus cu 5—1 (3—1), prin punctele 
marcate de Moldoveanu, Mocanu, 
Dridea II, Ivan și Dridea I, respectiv, 
Filip. în acest joc a fost folosită for
mația : Sfetcu — Pahonțu, Dragoinir, 
Ivan (Florea), Florea (Mocanu) — Pa
vel (Iuhas), loniță (Ivan) — Dragomir 
II (Oprișan), Mocanu (Dridea I), Un
dea II, Moldoveanu.

Pînă la începerea campionatului Pe
trolul va mai juca cu lotul reprezen
tativ, Tractorul Brașov, Poiana Cîm
pina, C.S.M.S. Iași etc.

A. VLASCEANU

MINERUL BAIA MARE ÎN FATA 
PUBLICULUI

2 000 de spectatori din Baia Mare 
au urmărit primul joc al echipei Mi
nerul susținut în compania selecțio
natei regiunii Maramureș și încheiat 
cu scorul de 9—0 (6—0). Cele 9 goluri 
au fost marcate de Drăgan (3), Soo 
(2), Pop (2), Rojnai și Cacoveanu.

Iată formația folosită : Vlad (Ster) 
— Cromeli, Szekeli, Ujvari, Czako I — 
Rojnai, Pînzaru (Halagian) — Ca- 
coveanu. Pop, Soo, Drăgan.

în programul de pregătire a echipei 
mai figurează întîlniri amicale cu Săt- 
măreana, Forestiera Sighetul Manna- 
ției, Clujeana etc.

V. SA SAR ANU

Pîrcălab, Badea (Mateianu), Sasu 
(Voinea), S. Avram (Nunweiller VI).

Poiana: Opanschi (Szabo) — Cru- 
ceru, Șovăială, Mărculescu, Postola- 
che (Banu) — Stoica (Dumitrașcu), 
Zamfir — Oteanu (Bontaș), Nanu, lor- 
dache, Matei.

M. TUDORAN

Campionatele europene de caiac-canoe
(Urmare din pag. 1) 

probe : caiac simplu, dublu și ștafetă. 
Probele pe 1OOO m și cele de fond 
au fost dominate aproape mereu de 
nordioi. Pe 1000 m noi, sovieticii, ma
ghiarii, am reușit uneori să clătinam 
pozițiile țărilor scandinave și să cuce
rim turele titluri, ceea ce s-ar putea 
petrece și pe Snagov. La fond însă, 
n-am stat niciodată prea bine. Să nu 
uităm că chiar la Jajce, care a con
stituit un adevărat triumf pentru noi, 
la caiac n-am luat detât două locuri... 
șase, iar la canoe doar un loc 2 și un 
loc 3, în întrecerile pe 10 kilometri.

Nu intenționăm să facem aici un co
mentariu al șanselor pe probe (îl pro
mitem însă la vremea cuvenită și după 
ce vom cunoaște complet înscrierile), 
dar vom reține câteva nume de favo- 
riți.

Suedezii, care de anul trecut înregis
trează o mare revenire valorică, vin 
cu campionii olimpici de la Tokio, 
Rolf Petersen (caiac simplu), Sjodelius 
și Utterberg (caiac dublu) cărora li se 
adaugă von Gerben, excelent pe 500 m. 
Utterberg e la fel de bun și la fond. 
A câștigat, de altfel, recent, regatele de 
la Pskov și Stockholm. Adăugîndu-1 pe 
danezul Hansen, avem o imagine com
pletă a veleităților cu care se prezintă 
țările nordice la aceste „europene**. 
Sportivii sovietici (3 titluri olimpice la 
Tokio) anunță o garnitură completă din 
care reținem numele lui Konikov, Vin-.

a fost ciștigată 
de Ion Braharu (Voința)
• Pe șoseaua București—Alexandria 

s-a desfășurat duminică un interesant 
concurs dotat cu „Cupa Dinamo", des
chis tuturor posesorilor de biciclete. 
In cea mai importantă întrecere, cursa 
seniorilor, au luat startul numeroși a- 
lergători de valoare care și-au dis
putat întîietatea de-a lungul a 100 km. 
Acțiunile întreprinse de o serie de ci-, 
cliști, reușiți să evadeze, au fost însă 
anihilate în cele din urmă de pluton. 
Astfel, a avut loc o sosire în bloc.

Clasamentul: 1. I. Braharu (Voința) 
2h 31:16,0; 2. G. Moiceanu (Dinamo), 
3. Gh. Suciu (Dinamo), 4. S. Mihălțeanu 
(Olimpia), 5. W. Ziegler (Dinamo), 
6. Gh. Bădără (Dinamo), 7. G. Po
pescu (Dinamo), 8. N. Niculescu (Stea
ua), 9. Gh. Neagoe (Steaua), 10. N. 
Ciumcte (Dinamo) același timp.

lată cîștigătorii în celelalte probe : 
juniori cat. I (80 km) — Gh. Juravle 
(Olimpia) 2h 11:38,0 ; juniori cat. a 
11-a (60 km) — E. Ungureanu (S.S.E. 
nr. 2) 1)143:35,0; biciclete semicurst 
(20 km) — M. Rotaru (S.S.E. nr. 2) 
35:13,0 ; biciclete de turism (10 km) — 
V. Mureșan (Dinamo) 19:00.

• In împrejurimile Clujului s-a 
desfășurat etapa a 3-a a „Cupei regiu
nilor**, competiție rezervată tinerilor 
alergători și juniorilor. Cursa contra*- 
cronometru pe echipe (40 km) a reve
nit selecționatei orașului București cu 
timpul de 57:59,0 urmată de echipa 
regiunii Brașov cu 58:20,0 și reprezen
tativa regiunii Ploiești cu 59:05,0. 
Cursa cu plecare în bloc desfășurată 
de-a lungul a 60 km a fost spectacu
loasă. Nenumăratele tentative de eva
dare, care au avut loc pe parcurs, au 
fost însă stopate de acțiunile hotărîte 
ale grosului plutonului. învingător • 
V. Ghiță (Galați) 11134:00 urmat, la 
2 sec., de N. David (Tg. Mureș), V. 
Crețu (Brașov) și M. Beșleagă (Buc.).

Clasamentul general după trei etape: 
1. Oraș-București 15 b 49:21 ; 2. reg. 
Brașov I5h 51:13,0 ; 3. reg. Ploiești 
I5h 51:14,0; 4 reg Galați 151158:22,0; 
5. reg. Clu j 15h 59:45,0 ; 6. Reg. Mu- 
reș-Autonomă Maghiară 16h 01:01.0.

S. GREGORIAN — coresp.

nik, Himici, Oscepkov, Huznikov, Gri- 
șin, Ionov, Morozov, Geister, Maka- 
renco. Ținînd cont și de faptul că 
U.R.S.S. are și un excepțional lot fe
minin, ajungem la concluzia că spor
tivii sovietici sînt aspiranții cei mai 
redutabili la primul loc pe națiuni, pe 
care-1 deține, de la Jajce, România. 
Sportivii din R. D. Germană vin cu 
binecunoscuții Lauge, Krause (la caiac) 
și Jiirgen Eschert (la canoe). Ultimul, 
la fel de bun la viteză ca și la fond, 
a cîștigat duminică ambele probe de 
simplu la Regata Copenhaga. Să nu-i 
uităm pe caiacistul vest-german Brill 
(campion mondial), pe maghiarii Szol- 
lossy și Fabian (care au refăcut acest 
echipaj după o serie de căutări), ca și 
pe compatriotul lor de la simplu Mi- 
haly Hesz, recent învingător pe 
1000 m la Copenhaga. Se mai prezintă 
cu șanse apreciabile, polonezii, olande
zii (Geurts și Hoekstra au luat locul II 
la J.O. 1), austriecii, norvegienii, ceho
slovacii...

Așadar, între 13 și 15 august, pe 
lacul Snagov, caiaciștii și canoiștii noș
tri vor trebui să lupte din răsputeri 
pentru a obține medalii, pentru a acu
mula puncte, intr-o întrecere cu ade
vărat dificilă.

Noi avem însă toată încrederea în 
ei.-De puterea lor de luptă ne-am con
vins în repetate rînduri, iar buna pre
gătire și-au confirmat-o în recentele 
concursuri internaționale pe care le-au 

• absolvit cu succes. -• . ..



Un frumos succes al juniorilor La Grosseto (Italia)

ROMANIA UNGARIA 7-4 LA BOX lolanda Balaș: 1,80 m
ARAD 28 (prin telefon). Peste 2000 

<le spectatori au fost prezenți, marți 
seara, în tribunele stadionului „30 De
cembrie" din lodalitate pentru a asis
ta la întîlnirea internațională amicală 
dintre reprezentativele de iuniori ale 
României și Ungariei. La sfîrșitul ga
lei, întreaga asistență a aplaudat în
delung comportarea pugiliștilor
mâni, care au obținut o frumoasă 
victorie cu scorul de 7—4.

In general, toate cele 11 meciuri dis
putate au fost de un nivel tehnic bun. 
ceea ce a mărit considerabil calitatea 
galei.

Sportivii români s-au impus prin 
' rezistența lor deosebită, prin boxul

ro-

lor tehnic și spectaculos. Oaspeții au 
prezentat pugiliști bine pregătiți fizic, 
care însă au căutat prea mult lovitura 
decisivă. De remarcat faptul că din 
cele 7 victorii ale culorilor noastre, 
trei an fost obținute înaintea gongu
lui final. Și acum rezultatele tehnice :

Categ. hîrtie : C. Cutov (România) 
b. prin abandon rep. III pe T. Badari 
(Ungaria) ; categ. muscă : V. Kiss (Ro
mânia) b. la pt. pe L. Balogh (Unga
ria) ; categ. cocoș : I. Mihăileanu (Ro
mânia) b. la pt. pe J. Ralik (Ungaria) ; 
categ. pană : C. Stancin (România) b 
prin abandon rep. III pe M. Dely 
(Ungaria) ; categ. semiușoară : I. Bri- 
hac (România) pierde la pt. la L

Nagy (Ungaria) ; categ. ușoară: Al. 
Popa (România) b. prin abandon rep. 
I pe B. Kozma (Ungaria). Meciul a du
rat cîteva secunde; categ. semimîjlo- 
cie : M. Simion (România) b. la pt. pe 
B. Buko (Ungaria) ; categ. mijlocie- 
tnică : Gh. Bunea (România) pierde la 
pt. la J. Benke (Ungaria) ; categ. mij
locie : A. Iancu (România) pierde la 
pt. la R. Schrick (Ungaria) ; categ. se
migrea : I. Alexe (România) b. la pt. 
pe I. Kutson (Ungaria) ; categ. grea : 
M. Niculescu (România) pierde la pt. 
la F. Sedzmann (Ungaria). Revianșa 
acestei întîlniri are loc joi la Reșița.

Atleții și atletele care s-au întrecut 
în concursul internațional de la Siena 
au participat la o reuniune desfășurată 
de data aceasta la Grosseto. Proba de 
săritură în înălțime a fost cîștigată de 
reprezentanta noastră lolanda Balaș. 
Atleta română a trecut peste ștacheta 
ridicată la 1,80 m, fiind urmată de ita
lianca Giamberlati cu 1,50 m. Alte re
zultate : masculin : 100 m : Figuerola 
(Cuba) 10,6 ; 110 m garduri: Comac-

chia (Italia) 14,1 ; 400 m : Gatti (Italia) 
47,8 ; 800 m : Bianchi (Italia) 1:55,2 ; 
5.000 m: Ambu (Italia) 13:50,8, nou 
record italian ; suliță: Sidlo (R. P. Po
lonă) 75,57 m ; înălțime : Kaczmarcz 
(R. P. Polonă) 2,06 m ; prăjină : Ros
setti (Italia) 4,44 m ; feminin : 100 m : 
Cobian (Cuba) 11,8 ; disc: Tamara 
Press (U.R.S.S.) 57,05 m : 400 m : Wor
den (Anglia) 52,2.

(Agerpres)

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
GH. NICOLĂITĂ — coresn.

„Cupa Mării Negre", prilej de verificare
pentru loturile de baschet ale țării••

Ca fiecare din cele trei ediții pre- 
■ cedente ale „Cupei Mării Negre", și 
cea de anul acesta are un caracter de 
verificare. Numai că, spre deosebire de 
anii trecuți, acum vor fi „examinate" 
'atît lotul de senioare, cît și cele de se
niori, juniori și junioare, toate aflate 
în preajma unor importante competiții 
internaționale. Juniorii, de pildă, vor 
participa în a doua decadă a lunii au
gust la a treia ediție a campionatului 
balcanic al echipelor de juniori, între
cere care va fi găzduită de orașul iu
goslav Ciaciak. Junioarele vor lua parte, 

-în aceeași perioadă, la ediția inaugu
rală a campionatului european pentru 
junioare, care se va disputa la Sofia.

Participarea la „Cupa Mării Negre",

pretențios datoritădeci la un turneu
valorii echipelor invitate, este un foar
te bun prilej de verificare a pregătiri
lor de pînă acum. Același scop îl are 
și participarea loturilor de seniori și 
senioare.

Desigur, în compania puternicelor 
echipe de băieți și fete Radnicki Bel
grad și Chernie Halle, loturile de bas
chet ale țării noastre se vor strădui să 
aibă o comportare cît mai frumoasă, să 
dovedească publicului ce va fi prezent 
de mîine în sala sporturilor din Con
stanța că au muncit cu rîvnă și că sînt 
hotărîte să realizeze rezultate dintre 
cele mai bune.

Iată acum loturile care ne vor repre
zenta la a IV-a ediție a „Cupei Mării

Po-

Turneul „speranțelor olimpice" la lupte greco-romane 
și libere de la Karlovac și Skopje

KARLOVAC 28 (prin telefon). Par- 
ticipanții la turneul internațional de 
lupte greco-romane, rezervat „speran
țelor olimpice", au continuat întrece
rile din turul doi, iar o parte pe cele 
din turul trei. Meciurile din turul pa
tru nu s-au putut desfășura din cauza 
ploii. Cei prezenți au asistat la partide 
viu disputate, de nivel tehnic ridicat.

Iată amănunte în legătură cu evo
luția luptătorilor români, in ordinea 
categoriilor : Șt. Ștefan întreprinde, 
chiar din primele secunde, acțiuni e- 
ficace, corect executate și învinge prin 
tuș pe iugoslavul Krumic. In următoa
rele meciuri, el nu dovedește însă su
ficientă orientare tactică și cedează la 
puncte în fața lui Letnik (P.) și la tuș 
la Holeeko (C.). Totalizînd 7 puncte 
rele el a ieșit din concurs ocupînd lo
cul V. I. Baciu l-a învins prin tuș 
pe Karlo (I.) și la puncte pe Balogh 
(U.). Baciu are mari șanse să cuce
rească o medalie. Gh. Gheorghe este 
învins la puncte de Gașpar (C.) și apoi, 
net superior, într-un meci viu aplaudat, 
cîștigă la puncte în fața lui Nedelcev 

z(B.). M. Butnaru a luptat sub posibi
lități în meciul cu Jiri (C.), s-a lăsat 
prea ușor prins și a fost învins la

puncte. In meciul următor termină la 
egalitate eu Papa (L). A. Fischer este 
învins La puncte de sovieticul Cclidze 
și face meci egal (decizie eronată) cu 
Vaborin CC.). Mai bine pregătit din 
punct de vedere tehnic, N. Neguț își 
adjudecă victoria la puncte în fața lui 
Spali (I.) și face meci nul cu Szabo 
(U.j. T. Ovidiu a ieșit din concurs. A 
fost învins la puncte de Skrzydlevschi 
‘(P.) și la tuș de Agoș (U.), după ce 
avea un serios avantaj de puncte. _De 
asemenea, a ieșit din concurs 
trașcu care a fost făcut tuș de 
•danidzc (U.R.S.S.) și învins la 
de Jirsak (C.).

. . . ___  * —----- •-

Negre" : SENIORI (antrenori V. 
pescu și Gr. Costescu) : Cr. Popescu, 
Nosievici, ATbu, Giurgiu, Novac, Visner, 
Barău, Demian, Sdvu, lecheli. Paraschi- 
vescu, Dan Pușcașu, N. lonescu, Di- 
mancea, Țedula ; SENIOARE : (antre
nori S. Ferencz și C. Negulescu) : Anca 
Racoviță, Dorina Marian, Hanelore 
Spiridon, Ana Haralambie, Ecalerina 
Cherciov, Rodica Demian, Sanda Du
mitrescu, Margareta Simon, Bogdana 
Diaconescu, Magdalena Wagner, Mau
ra Popa, Gabriela Vartepniuc; JU
NIORI (antrenori Al. Popescu și G. 
Chiraleu) : Cezar Ioneci, Octavian Ba
ciu, Titus Tarău, Radu Diaconescu, 
Dumitru Scorțescu, Ștefan Tudoși. Flo
rin Niculescu, Victor Rusu, Sorin Sat- 
mari, Matei Rtihring; JUNIOARE : 
(antrenori Gr. Avacman și E. Simio- 
nescu>: Ana Iliescu, Elisabeta Naghi, 
Anca Odobescu, Elena Nioolae, lldico 
Sipoș, Geta Opriș, Erate rina Vogel, 
Marga Matei, Ana Lorincz, Doina Ri- 
zescu, Mioara ldriceanu.

• în cele 6 meciuri din campiona
tul unional de fotbal, desfășurate 
marți, s-au înregistrat rezultatele : 
Zenit Leningrad — Dinamo Moscova 
1—1. (în poarta echipei Dinamo și-a 
făcut reintrarea cunoscutul portar Lev 
Iașin); Locomotiv Moscova — Dinamo 
Kiev 1—4; Dinamo Minsk—Ț.S.K.A. 
1—0; Torpedo Kutaisi — Aripile So
vietelor Kuibîșev 4—1; Șahtior Do- 
netk—S.K.A. Odessa 1—3; Dinamo 
Tbilisi — Pahtakor Tașkent 0—0.

• Fostul campion mondial de box 
la categoria mijlocie, Ray Sugar Ro
binson, continuă activitatea competi- 
țională, deși a ajuns la vîrsta de 44 
ani. El a boxat la Richmond cu Joe 
Walcott (fiul fostului campion mon
dial la categoria grea Jersey Joe 
Walcott) pe care l-a învins la puncte 
într-un meci de 10 reprize.

• Concursul Internațional de pen
tatlon modern de Ia Moscova a fost 
cîștigat de sportivul maghiar Andrasz 
Balczo cu 5 160 de puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat concurenții so
vietici Mokeev și Șaparnis cu 5 088 
puncte și respectiv 5 039 puncte.

Pe echipe, primul loc a revenit se
lecționatei R. P. Ungare cu 14 947 
de puncte, urmată de selecționata o- 
rașului Moscova — 14 936 puncte și 
echipa U.R.S.S. cu 14 776 de puncte.

• Echipa de fotbal Vasas Buda
pesta a întrecut la Aachen formația 
locală „Alemania" cu scorul de 4—1.

La Frankfurt pe Main, Ț.S.K.A. Cer- 
veno Zname Sofia a făcut joc egal 
(0—0) cu Eintracht.

• Etapa a 6-a a Turului ciclist al 
Iugoslaviei, Travnica — Zenica (60 
km) a fost cîștigată de olandezul Co- 
oiemans, în lh54:45,0, iar etapa a 7-a 
Zenica — Trebevic (100 km) a revenit 
italianului Carpentari în 2h36:30,0. In 
clasamentul general individual con
duce iugoslavul Boltezar, urmat de 
Jensen (Danemarca) la 2:02,0, Șepel 
(U.R.S.S.) la 2:25,0. Clasament pe echi
pe : 1. — Iugoslavia; 2. — U.R.S.S. la 
3:32,0; 3. — Danemarca la 16:21,0.

• înotătoarea italiană Daniela Be- 
neck a stabilit la Roma un nou record 
european în proba de 200 m liber cu 
timpul de 2:18,0. Recordul precedent, 
deținut de olandeza Adriana de Laste- 
rie, era de 2:18,2.

Campionatele de atletism
ale R. S. Cehoslovace

VA FI OMOLOGAT RECORDUL LUI CLARKE PE 10000 m?

V. Pă-
Cibur- 
puncte

SKOPJE 28 (prin telefon). întrece
rile de lupte libere au ajuns în ultima 
fază. Șase dintre sportivii români au 
ieșit din concurs. Mai continuă lupta 
pentru locurile 1—3, C, Drăgulin la 
cat. 52 kg care, deși are arcada des
chisă, a dat dovadă de multă dîrzenie 
și P. Venter la cat. 57 kg. Au ieșit 
din concurs P. Coman, E. Molnar, V. 
lorga, Gh. Ureianu, I. Marton și Gh. 
Trîmbițaș. Ultimii doi au ocupat Iotu
rile patru.

Ziarul „Idrottsblaciet" din Stockholm 
scrie că recordul mondial stabilit de 
australianul Ron Clarke în proba de 
10 000 m riscă să nu fie omologat, 
deoarece nu au fost respectate întoc 
mai regulile stabilite de Federația in
ternațională de atletism. După cum se 
știe, in concursul de la Oslo, Clarke a 
corectat cu 34,6 secunde vechiul re
cord mondial la 10 000 m, parcurgind 
distanța în 27:39,4.

Ziarul suedez amintește că în 
timpul cursei lui Clarke i-au fost co
municate timpurile intermediare de 
către o persoană care se afla pe mar-

ginea pistei, ceea ce ar contraveni re
gulamentului federației internaționale.

Comentatorul de atletism ai lui 
„Idrotlsbladet", Sverker Benson, men
ționează că „Federația norvegiană de 
atletism are rezerve față de recordul 
iui Clarke, și în raportul său arată că 
performanța atletului australian nu în
deplinește toate condițiile de omolo
gare".

Pb de altă parte, unii comentatori 
norvegieni afirmă că recordul are 
șanse să fie omologat, deoarece per
formanța de pe pistă nu poate ti in
fluențată de o persoană din afară.

Campionatele de atletism ale R.S. 
Cehoslovace s-au desfășurat anul a'-est» 
în localitatea Zabrjehc (Moraviă) și au 
reunit 450 de concurenți. Iată câștigă
torii probelor ; masculin : 100 m : Man- 
dlik 10,4 ; 200 ni : Mandiik 20,9 ; 400 
ni : Trousil 46,6 ; 800 m : Jungwirth 
1:49,9 ; 1 500 m : Odlozii 3.:44,9 ; 5 000 
m : Sotkowski 14:24,8 ; 8 000 m obsta
cole : Holas 8:55,2 ; 110 m garduri i 
Ozeczman 14,2 ; lungime : Broda 7,45 
m ; triplu salt: Nemsovski I6,22 .m nou 
record național ; prăjină : Tomasek 
4,90 m ; disc : Danek 60.60 m ; ciocan: 
Matusek 64,70 m ; înălțime :> ( Krybu 
2,06 m ; suliță : Dusatko 74,94 m ; 
greutate : Szmid 18,08 m.' J

FEMININ : 100 m s Prikrilova 12,0; 
200 m : Eihlerova 25,0 ; 800 m : Jako 
va 2:08,1 ; lungime : Kuzmanova 6,13 
m ; înălțime : Kuskova 1,63 m ; 80 m 
garduri: Susterova 11,4; 400 m:
Eihlerova 55,5 ; disc : Nemcova 52.8’ 
m ; greutate: lamborova 14,s4 m ; su
liță : Hrbkova 49,06 m.
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Al Xll-lea campionat mondial studențesc de șah
(Urmare din pag. 1) ere aceștia și cei bulgari a revenit cu 

3—1 echipei Angliei. Devine cu totul 
îndoielnică calificarea șahiștilor bulgari 
în finală. în aceeași grupă — a doua — 
Olanda a întrecut Cuba cu scor iden
tic (3—1), continuând să figureze îm
preună cu Anglia ca pretendente prin
cipale la două dintre locurile ce asi
gură calificarea. Primul rămîne, cu si
guranță, în posesia deținătorilor titlului 

pînă aproape de timpul limită. Șahiș- ■ — echipa U.R.S.S.
iii maghiari n-au putut reface terenul 
pierdut în meciul cu Danemarca, care 
termină învingătoare cu 3—1. Scoția a 
învins Tunisia cu 4—0. în urma acestor 
rezultate, în grupa noastră echipele Ro
mâniei și Danemarcei se distanțează, 
lupta pentru calificare rămînînd des
chisă doar în ce privește locul 3.

Ca să folosim și în comentariul nos
tru notația șahistă, cu semnul între
bării trebuie cotată comportarea de 
pînă acum a echipei Bulgariei, după 
cum semnul exclamării îl merită șahiș
tii reprezentativei Angliei. Meciul din-

manevre îndelungate, iar victoria în 
meci era și cu un rez.ultat de egalitate 
suficient de confortabilă. Iată de ce, 
la o oră după întreruperea partidei, 
jucătorul român a acceptat propunerea 
de remiză făcută de adversarul său.

în dimineața rezervată întreruptelor, 
multe dintre partide s-au prelungit

S-au redresat, după un start șovă
ielnic, șahiștii cehoslovaci. Ei au câști
gat cu 2’/„—l*/2 meciul întrerupt cu 
Suedia și cu 3*/2—*/2 pe cel cu lzrae- 
lul. Un ultim rezultat, în aceeași gru
pă : R;D.G.—Finlanda 3'/2—l/2.

In runda a 4-a, penultima a prelimi
nariilor, s-au înregistrat următoarele 
rezultate : grupa I : Cehoslovacia— 
R.D.G. Izrael—Suedia 2‘/s—Vi

(1) ; grupa a ll-a : Bulgaria—Cuba 
2%—■/« ți). U.R.SS.—Olanda 2‘/s—l‘/s, 
Anglia—Belgia 4—0 ; grupa a IlI-a : 
România—Ungaria l'h—l'li (1). Dane
marca—Tunis 3'A—>/t, Austria—Scoția 
2—0 f2).

ULTIMELE două recor
duri mondiale deținute de 
atletul cehoslovac Emil Za. 
topek după retragerea sa 
din activitatea competitio- 
nală au fost doborîte de 
englezul Ron Hill cu prile- 
•jul unui concurs desfășu
rat la Bolton. Este vorba 
de recordurile pe distan
țele de 25 km și 15 mile. 
Hill a obținut timpurile de 

km si 
mile, în 
recorduri 
erau de 

respectiv

Leitner km pe
oră. Recordul absolut de 
viteză pe schiuri detinut de 
italianul Luigi de Marco 
continuă însă să rămînă 
în picioare : 174.757 km.

WILLIE și-a făcut apari, 
tia în Anglia cu un aspect 
leonin și cu pieptul aco
perit de drapelul britanic. 
Willie nu este altul decît... 
emblema turneului final a!

Bonjour Wiîîi»!
= lh 15:22,6
= lh 12:48,2
~ timp ce
= stabilite
= lh 16:36,4
= lh 14:01.
= CLUBUL Port Vale, care
— activează în Liga a IV-a
= a campionatului englez dc
= fotbal, are un nou „mana- 
= ger-general- in persoana
— lui Stanley Matthews. El
— și-a preluat sarcinile de la
— începutul acestei săptămîni 
țx și va colabora cu antreno- 
= rul clubului, Jackie Mudie. 
= IN TIMP CE atletii eu- 
= ropeni îsi desfășoară an- 
= trenamentele șt concursu- 
= rile pe piste sub un soare
— torid. în Italia — la Cervi-
— nia — unde săptămîna tre- 
= cută a nins din abundentă. 
= s-a desfășurat un concurs
— international de viteză pe...
— schiuri. Cea mai bună perT 
= formantă a fost obținută 
= de vest-germanul Ludwig

pe 25 
pe 15 

vechile 
în 1955 

Si.

campionatului mondial 
fotbal. El poate fi întîlnit 
în prezent pretutindeni : pe

de

afișe, pe programe și chiar 
în magazinele britanice. El 
va fi mascota echipei An
gliei în anul 1966 !

PROFESIONISMUL a fost 
introdus în fotbalul din 
.Honduras unde, pentru pri
ma oară, va lua ființă un 
campionat național al echi
pelor profesioniste. Com
petiția va reuni zece for
mații, care vor reprezen
ta nordul și centrul Hon
durasului.

LA INTILNIRILE de a- 
tlctism pe care le va sus
ține în acest an, echipa Po
loniei va fi lipsită de apor
tul lui Wladislaw Komar, 
cel mai bun aruncător de 
greutate din Europa (19,50 
m). Pentru abateri grave 
de la disciplina sportivă, 
Komar a fost exclus pe 
timp de șase luni din e- 
chipa națională.

ELVEȚIANUL Paul Ma
rin, cîștigător al medaliei 
olimpice de argint la pro
ba de 800 m din cadrul 
J.O. de la Paris (1924), a 
cîștigat recent aceeași 
probă, tot la Paris. într-un 
concurs internațional al 
ziariștilor sportivi.

MECIUL Clay — Liston, 
disputat în mai, a făcut ca 
popularitatea boxului pro
fesionist să scadă mult în 
S.U.A. In statul Connecti

cut meciurile de profesio- — 
niști care nu sînt organiza- Ei 
te de către federația de — 
specialitate au fost interzi- ~ 
se. Această dispoziție este ~ 
semnată de guvernatorul zz 
statului, care se numește... 
John Dempsey.

„DUPĂ lunga mea călă- £ 
torie în jurul lumii, re- ~ 
simt mai mult dorul de - 
casă decît oboseala", a de- £ 
clarat atletul australian £ 
Ron Clarke într-un inter- — 
viu telefonic acordat unui 
ziar din Melbourne. Refe- ' £ 
rindu-se la recordul mon- £ 
dial de 10 000 m stabilit de 
el la Oslo. Clarke a spus Ei 
că e convins că și acest : 
rezultat va fi îmbunătățit, £ 
deoarece pregătirea atleți- 
lor se perfecționează neîn- E 
cetat în zilele noastre. — 
„Jazy, care poate fi un £ 
bun alergător și pe distante = 
lungi. Key no, Mills ' sau — 
iMecșer, alți atleți pe care £ 
acum nu-i cunoaștem, vor £ 
face acest lucru", a adău- = 
gat Clarke. ~

ULTIMUL meci Brazilia— £ 
Suedia (2—1) a avut loc E 
exact ia șapte ani după £ 
finala campionatului mon- E 
dial din 1958 dintre
zilia și Suedia (5—2), care 
s-a desfășurat în Suedia.

Bra,
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