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DeTâTnijlocuI lunii, întrecerile Spartachia dei de vară a tineretului au intrat intr-o etapă 
nouă — orășenească (raională). Pînă la 4 august vor fi cunoscute echipele învingătoare precum și 

campionii orașelor și raioanelor țării.
Amănunte despre aceste întreceri ne-au fost furnizate telefonic din două orașe.

CRAIOVA

sportive din
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Craiova au asi- 
întreceriior de 
Andrei Aveloiu
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Azi, la Constanța

inapt a -a

Cristian Popescu, unul din cei 
mai în formă jucători la ora ac
tuali. Iubitorii baschetului din 
Constanta îl vor putea revedea cu 
prilejul jocurilor din „Cupa Mării 

Negre" 
Foto : T. Roibu

edific a „Cupei Mării Negre1 
la baschet

Azi încep în sala sporturilor 
din Constanța întrecerile celei 
de a IV-a ediții a „Cupei Mării 
Negre" la care participă echi
pele de băieți și fete Radnicki 
Belgrad, Chemie Halle și lotu
rile de seniori, senioare, juniori 
și junioare ale țării noastre. 
Oaspeți prezintă formații valo
roase, cu multe nume pe care 
le întîlnim cu regularitate în e- 
chipele reprezentative ale Iugo
slaviei și R. D. Germane.

Primele jocuri se desfășoară 
azi de la ora 16, în următoarea 
ordine : lotul R.P.R. (junioare)— 
Radnicki, lotul R.P.R. (juniori) 
—Radnicki, lotul R.P.R. (seni-

oare)—Chemie Halle, lotul R.P.R. 
(seniori)—Chemie Hale. Ca ar
bitru neutru va funcționa I. 
Ciindiiz (Turcia), ajutat de I. 
Petruțiu, V. Bordeianu și G. Chi- 
raleu (România).

în încheiere, palmaresul edi
țiilor precedente ale „Cupei 
Mării Negre" la care au parti
cipat numai reprezentative fe
minine : 1962 : 1. România, 2. 
R.S.S. Ucraineană, 3. Iugosla
via, 4. Ungaria ; 1963 : 1. Ceho
slovacia, 2. România, 3. Bulga
ria, 4. Franța; 1964: 1. Româ
nia, 2. Polonia, 3. R. D. Ger
mană, 4. Iugoslavia.

Asociațiile 
gurat o bună organizare 
moto (printre campioni - 
la 350 cmc și Voicu Rotaru la 175 cmc), ci
clism (primul sosit în proba de semicurse — 
Nicolae Andronache), popice (cele mai bune 
rezultate — formațiile Voința la fete și Con
structorul II la băieți) și tir (pe locul I — 
tînărul Gheorghe Lungu de la asociația spor
tivă Minerul: 84 puncte în proba de armă 
sport, 10 focuri culcat).

Tovarășul Andrei Buză, din cadrul sec
torului organizatoric al C.S.O. Craiova ne-a 
amintit și faptul că sînt în plină desfășurare 
întrecerile de volei (evidențiate — echipele 
Metalul, Medicina, Autorapid C.F.R. și Vo
ința) și fotbal (remarcate — formațiile Stă
ruința, Metalul, Unirea Podari etc.).

Tn zilele următoare vor lua startul și echi
pele înscrise în competițiile de handbal și 
baschet, precum și concurenții la nalație, 
trîntă și haltere.

Pentru Bacă a, interlocutor ne-a fost tovarășul 
Traian niescu, secretarul clubului sportiv Di
namo.

— Și la noi întrecerile se bucură de mult in
teres. In ce ne privește ne străduim să asigu
răm o organizare bună din toate punctele de 
vedere.

— Care sînt primele echipe campioane î
— La fotbal — Proletarul, la volei fete — 

Poștașul, la volei băieți — Unirea C.F.R., la 
orientare turistică — reprezentativele masculine 
și feminine ale Voinței. S-au încheiat 
menea întrecerile de atletism șl tir.

— Și in celelalte sporturi ?...
— In curînd vor începe întrecerile la 

băieți, cele de haltere și, în funcție de 
concursurile de moto.

■— Care sînt asociațiile sportive cu cei 
mulți concurent! ?

— Unirea C.F.R., Voința, Muncitorul, Poștașul 
(ultima, deși este o asociație mică, totuși des
fășoară o activitate deosebit de rodnică) și 
Victoria. Sub așteptări s-a prezentat în schimb 
asociația sportivă Steaua roșie, care, cu toate 
că are posibilități, nu a pregătit decît o echipă 
de fotbal și 2—3 atleți... Credem că consiliul 
acestei asociații sportive are obligația să facă 
mai mult pentru activitatea sportivă de masă...

Cunoscînd și noi condițiile prielnice care 
există la Steaua roșie Bacău pentru desfășura
rea unej bogate activități sportive împărtășim 
punctul de vedere al interlocutorului nostru...

de ase-

handbal 
condiții,

niai

juniori
învingători la Huse

Frumoasa comportare a parașutiștîlor români 
in concursul internațional de la Scopje

• 2 MEDALII DE AUR, 3 DE ARGINT SI 1 DE BRONZ
• ROMANIA PE LOCUL I ÎN CLASAMENTUL PE

NAȚIUNI

La Ruse s-a desfășurat în zi
lele de 25, 26 și 27 iulie tra
diționala întîlnire amicală de șah 
între echipele de juniori ale Ro
mâniei și Bulgariei.

Tinerii jucători români s-au 
prezentat bine pregătiți la acest 
meci, cucerind o victorie con
cludentă cu scorul de 12*/2— 
7‘/2. Succesul oaspeților a fost 
hotărît încă din primul tur, sol
dat cu un rezultat de 7—3. în 
turul II jucătorii bulgari au o- 
pus o rezistență mult mai dîrză, 
fiind întrecuți la limită : 5*/2— 
4*/2. Dintre cele mai bune re
zultate individuale ale juniorilor 
noștri notăm : Cbiricuță—Iana- 
kev 2—0, Segal—Karapcianski 
I*/2—‘/2, Ghizdavu—Dimev l1/2 
*/2, Suzana Makkai—Antonia 
Gheorghieva l’/2—*/2.

SKOPJE, 29 (prin telefon). 
Miercuri s-a încheiat în locali
tate competiția internațională 
de parașutism la care au luat 
parte cei mai buni sportivi 
din România, Bulgaria, Uniunea 
Sovietică și Iugoslavia. După 
3 zile de salturi, reprezentanții 
țării noastre, arătîndu-se bine 
pregătiți, au cucerit DOUĂ 
MEDALII DE AUR. TREI DE 
ARGINT și UNA DE BRONZ, 
ocupând astfel PRIMUL LOC 
în clasamentul pe medalii, îna
intea Uniunii Sovietice (2 me
dalii de aur și 3 de bronz), 
Bulgariei și Iugoslaviei.

întrecerea a debutat cu figuri 
acrobatice și demonstrații în 
care echipa noastră, alcătuită 
din Gh. Iancu, Ion Negroiu, Ion 
Roșu iși Angela Năstase. a 
ocupat primul loc cu 4 puncte, 
urmată de Iugoslavia (3 p), 
U.R.SȘ. I (1 p), U.R.S.S. II 
(1 p). A doua zi, 27 iulie, s-a 
disputat 
1000 m.
are în frunte formația U.R.S.S. 
I, urmată de Bulgaria și 
U.R.S.S. II. La fete, proba a 
revenit parașutistelor din Bul
garia, urmate de România (An
gela Năstase) și U.R.S S. în pro
ba de salt de la 1 500 m, re
prezentanții noștri Ion Roșu și 
Gh. Iancu au avut o compor
tare frumoasă clasîndu-se pe 
locurile II și respectiv III, după 
U.R.S.S. La fete, pe primul loc 
s-a clasat Angela Năstase, ur
mată de parașutistele dit» Bul
garia și U.R.S.S.

Angela Năstase a realizat un 
succes frumos devenind cam
pioană absolută, urmată de pa- 
rașutistele din Bu’garia și 
U.R.S.S. La băieți, titlul de 
campion absolut a revenit spor
tivilor sovietici urmați de Ro
mânia I (Ion Roșu), Bulgaria 
și România II (Gh. Iancu).

Litoralul... Din toate colțurile țârii, zeci și zeci de mii de oameni ai muncii vin sâ-și petreacă 
aici măcar o parte din concediu (cealaltă parte e... rezervată muntelui I), să înoate (dacă știu) 
sau să se scalde în apa răcoroasă a mării, să facă plajă, să se recreeze. Și există și aici o 
întrecere pasionantă — un adevărat campionat I — pentru „titlul" de cel mai... bronzat1 

om de pe litoral
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In tabără, pe Valea Oltului...

proba de salt de la 
La băieți clasamentul

Tabăra de pe Lotru. Glasurile 
cristaline ale pionierilor Ie trădează 
prezența pe aceste meleaguri în
cântătoare. Iată-i pe malul apei, 
alergînd, cîntînd, simțind din plin 
bucuriile vacanței.

Sînt multe de spus despre acti
vitatea organizată în această ta
bără. Ea 
pitole și 
vorba de 
artistice 
cel mai bun solist, cel mai talen
tat violonist etc), de simpozioane 
și... întreceri sportive.

Ca și în celelalte tabere rezer
vate pionierilor și școlarilor noștri, 
și aici sportul ocupă un loc im
portant. La ordinea zilei — „Spar- 
tachiada taberei". Ce reprezintă 
ea? In primul rînd pasionante 
ciuri de volei. Participă toate 
prezentativeie de detașamente, 
dențiindu-se micii voleibaliști 
detașamentul L

Șahiștii au și ei mult „de lucru".

cuprinde numeroase ca- 
subcapitole în care este 
drumeții și concursuri 

(cel mai bun recitator,

dePartidele, pe „terenurile" cu 64 
pătrățele, sînt urmărite cu interes 
de întreaga tabără. Titlul de cam
pion pare să-i surîdă elevului 
Dumitru Toader din detașamentul 
III. In jurul mesei de tenis, ama-

ZILE DE VACANȚĂ

torii sînt ceva mai puțini. Elevul 
Gheorghe Bașca, campionul, repre
zentantul detașamentului I, îți dă 
repede explicația:

— Vedeți dv, sportul ăsta nu-l 
poate practica oricine. Iți trebuie 
pe lingă îndetninare și multă mo
bilitate ... Bașca are dreptate. Nu 
degeaba i se spune „argint viu".

O întrecere sportivă care a pro
dus multă emulație în rindul parti. 
cipanților a fost cea de oină. Cei 
mai buni aruncători cu mingea de

oină au fost elevii Stan Cristea 
și Constantin Pîrloagă, la egali
tate de puncte ...

In sfîrșit, cîteva cuvinte și des
pre concursul „Cel mai bun pes
car". Teren: apa Lotrului. Remar
cați: pionierii Marin Toca, Nico
lae Spoială și mezinul taberei, 
Marinică Brunascu, din detașamen
tul V.

... Și uite-așa, pe negîndite, 
trec zilele de tabără. Cu cîntec, cu 
voioșie, cu multă mișcare. Pentru 
toți cei 100 de pionieri din satele 
cooperativizate ale raionului Dră- 
gănești-Olt, aceste zile vor fi în- 
tr-adevăr de neuitat!

ACTUALITATEA SPO RTIVA

me- 
re- 

evi- 
din

prof. COSTEA MARINOIU 
corespondent

{:

FINALA „CUPEI F. R. TIR

pentru armă stan- 
armă liberă.
acesta, finala com- 
se va desfășura peiar la Arad cele fe- 

Sănătatea Arad, Țe- 
P. Neamț, Știința 
și Victoria Sighet

FINALELE CAMPIONATE
LOR DE CALIFICARE LA 

VOLEI

U.T.A. ÎNVINGĂTOARE 
LA ERFURT

U.T.A. și-a continuat tur
neul în R. D. Germană ju- 
cînd miercuri la Erfurt cu 
echipa Turbine. Victoria a 
revenit fotbaliștilor români 
cu 3—1 (3—0) prin golurile 
marcate de Țîrlea (min. 20 
din lovitură liberă), Donciu 
(min. 29), Jak (min. 40) res
pectiv Kleinert (min. 54).

După întrecerile care în
cep astăzi și se încheie du
minică seara, vor fi cunos
cute formațiile masculine și 
feminine ce vor activa în 
categoria A la volei în edi
ția 1965—66. La Bacău vor 
juca echipele masculine Vi
itorul Bacău, Știința I.C.F., 
Știința Craiova și Banca Tg. 
Mureș, 
minine 
sătura 
Brașov

DINAMOVIADA 
LA ATLETISM

Pe stadionul Vasil Levski 
din Sofia se desfășoară, 
sîmbătă și duminică, întrece
rile tradiționalei competiții 
internaționale de atletism 
„Dinamoviada”. între com
petitorii de frunte ai aces
tui concurs se află și o se
rie dintre atleții noștri frun
tași Z. Vamoș, N. Mustață, 
A. Barabaș. Gh. Costache 
etc. întrecerile constituie un 
bun prilej de verificare a 
unora dintre sportivi, care 
vor lua parte la semifinalele 
„Cupei Europei".

în fiecare an, concursul 
de tir „Cupa F.R.T." se bu
cură de succes. Cu prilejul 
întrecerilor care au loc la 
proba de armă sport sînt 
descoperite noi elemente ta
lentate 
dard și

Anul 
petiției 
poligonul din Cluj în zile
le de sîmbătă 31 iulie și 
duminică 1 august.



<■
1
1 Din carnetul corespondenților noștri 

ședințe V. Tănase), Viitorul 
Mărășești, Tinerețea Străoa- 
ne și Știința Vizantea.

D. TEODORESCU
• Numărul terenuri > 

1 o r sportive simple din ra • 
ionul Teleajen a crescut în 
primele șase luni ale anului 
cu încă 22 ajungînd la iii- 
Asociațiile sportive „Avîn 
tul" Mîneciu Ungureni, Mi 
nerul Slănic, Recolta Măgu
rele ș.a. au amenajat cele 
mai multe terenuri.

A. VLĂSCEANU

• Cu cîteva zile în urmă 
la Sf. Ghcorghe a fost orga
nizată o competiție dotată cu 
„Cupa Oltul". întrecerile de 
baschet și fotbal au atras 
numeroși spectatori. Dinamo- 
viștii din Brașov (invitați cu 
două echipe de baschet) au 
fost cîștigătorii „Cupei". La 
fotbal pe primele trei locuri 
s-au clasat echipele Sanita
rul, Oltul și Șugaș. De men
ționat că la fotbal au parti- 
cinat 13 echipe.

GH. BRIOTA

* încă clin primăvară în 
raionul Panciu au fost or
ganizate numeroase con
cursuri pentru trecerea pro
belor Insignei de polisportiv 
și ca rezultat 1200 de tineri 
și tinere au obținut acest fru
mos trofeu sportiv. S-au evi
dențiat asociațiile sportive 
Voința Tifești (președinte V. 
Lovin), Măgura Găgești (pre-

Pe urmele materialelor iiepublicate
Componenții echipei de 
Ardusad raionul Șomcuta 
ne-au scris de curînd că

fotbal 
Mare, 
nu vor mai putea practica spor
tul lor preferat deoarece terenul 
de fotbal a fost transformat în 
fîneață.

Ne-am adresat consiliului raio
nal UCFS Șomcuta Mare, care 
a analizat această situație și a 
luat măsurile corespunzătoare. 
Astfel, terenul despre care este 
vorba a lost îngrădit cu gard 
viu și cu un altul protector, fă
cut din nuiele. Deci, amatorii de 
fotbal din comună au în prezent 
la dispoziție un teren bun.

• Petre Iovan, Constantin Gră
dinara și Dumitru Militaru din 
comuna Frecăței, raionul Tulcea 
sînt nemulțumiți de felul cum a 
decurs campionatul raional de 
fotbal și de laptul că echipei Re
colta din comună i s-ar pune... 
bețe-n roate.

Consiliul regional Dobrogea al 
UCFS a cercetat cele semnalate 
și a constatat următoarele : „su
părarea" tovarășilor n-are nici 
un temei. înainte de începerea 
campionatelor raionale a avut 
loc la sediul consiliului regional 

<• consfătuire cu toate comisiile 
raionale de fotbal. Cu acest pri- 

-Llcj s-a stabilit, printre altele, ca 
în turul campionatului fiecare ne-a comunicat că sistemul de 
(partidă să se dispute pe baza 
tabelelor vizate de consiliile ra
ionale UCFS, pentru fiecare e- 
chipă în parte. în retur, meciu
rile să se joace pe bază de legi
timații individuale și fieoare e- 
chipă să fie afiliată la federația intenția lăudabilă oare stă la 
de specialitate. raza ei : marcarea rât mai inul-

Din răspunsul consiliului regio- tor goluri și implicit ridicarea 
nai Dobrogea al UCFS rezultă Că spectaculozității partidelor.

• Zilele trecute la bazinul 
de înot „1 Mai" din Tg. Mu
reș au început cursurile se
riei a H-a de inițiere pen
tru copii. Din prima serie, 
alcătuită din 40 de copii, 
s-au evidențiat cîteva talen
te : Anca Comșa, V. Moldo
van, St. Reti, O. Furda și 
alții

ION PĂUȘ

semnatarii scrisorii n-au cunoscut 
situația reală a echipei de fot
bal și nici măsurile luate la în
ceputul campionatului raional de 
fotbal.

• Ion Penga din orașul Ne
grești, regiunea Maramureș, ne-a 
semnalat faptul că în ultimul 
timp nu primește abonamentul 
la ziarul nostru.

Direcția regională P.T.T.R. 
Maramureș ne-a răspuns urmă
toarele în legătură cu această se
sizare : „Faptul a fost cercetat 
la oficiul Negrești și s-a ajuns la 
concluzia că vinovat pentru ne- 
servirea abonatului cu ziarele 
este dirigintele oficiului P.T.T.R. 
Negrești, care n-a luat măsuri 
pentru încasarea diferențelor de 
preț, după apariția zilnică a 
ziarului Sportul popular. Pentru 
superficialitate în muncă el a 
fost sancționat. Oficiul PTTR 
Negrești va restitui abonatului 
contravaloarea ziarelor nepri
mite" .

• D. Știr din București a pro
pus Federației române de fot
bal, prin intermediul ziarului, 
modificarea sistemului actual de 
acordare a punctelor în campio
natul republican, precum și în 
celelalte categorii.

Federația romană de fotbal 

acordare a punctelor în clasa
mentul campionatelor este un 
sistem international, aplicat de 
zeci de ani și deci și în țara 
noastră. Totuși, federația va stu
dia propunerea, avînd în vedere

La locurile lor de muncă
Da la un hotar la altul al patriei, în aceste zile domnește o 

intensă activitate creatoare. Exprimîndu-și atașamentul și dra
gostea lor fierbinte față de partid, oamenii muncii din țara 
noastră sînt hotărîți să transpună cît mai curînd în fapte gran
diosul program trasat de cel de al IX-lea Congres al P.C.R.

Cu inimile înflăcărate, sportivii patriei muncesc cu tot ela
nul lor tineresc pentru a-și îndeplini în mod exemplar angaja
mentele luate în producție. Iată în fotografie pe doi dintre 
sportivii uzinei „Steaua roșie" din Capitală, surprinși ieri de 
fotoreporterul nostru A. Neagu, Ia locul de muncă : inginerul 
tehnolog Mariana Niculescu, jucătoare de tenis, lucrînd alături 
de frezorul Nicolae Lazăr, un bun șahist, iar voleibalistul Ion 
loniță montînd un tablou electric pentru baterii. Citeșitrei 
sini, de luni de zile, fruntași în producție. însuflețiți de Di
rectivele istoricului Congres, ei și-au luat noi angajamente în 
întrecerea socialistă și se străduiesc să le îndeplinească.

Marginalii la turneul internațional de polo

Despre evoluția reprezentativei
noastre de tineret

o frumoasă tradi- 
de specialitate a 

acest an preocup a- 
asigura „schimbu- 

un bogat pro-

Continuînd 
ție, federația 
dovedit și în 
rea pentru a 
lui de mîine" 
gram competițional care să-i per
mită să-și etaleze cunoștințele 
acumulate în timpul pregătirilor, 
să se rodeze în focul marilor 
dispute. Pe această linie se în
scrie și recenta participare a se
lecționatei noastre de tineret — 
alături de cinci reprezentative 
naționale — la turneul de polo 
de la București.

Evoluția tinerilor noștri jucă
tori s-a situat, ca și în anii tre- 
cuți, la un nivel mulțumitor. 
Două victorii clare în fața Ceho
slovaciei (6—4) și Suediei (6—3), 
un meci pierdut la limită (2—3) 
în fața puternicei formații a 
R. D. Germane —• iată cîteva 
din rezultatele obținute de ei. 
Ele demonstrează stadiul atins 
în momentul de față și, mai ales, 
perspectivele de progres. Roa
dele muncii din ultimii ani încep 
să se vadă. Iată că trei dintre 
foștii componenți ai lotului de 
tineret (Frățilă, Mihăilescu, No
vac) joacă astăzi în prima re
prezentativă, iar alți cîțiva jucă
tori talentați sînt gata să-și ur
meze foștii coechipieri (Zamfi- 
rescu, Ciszer, Țăranu, Popa 
etc.).

Rezultatele obținute în turneu 
— așa cum arătam mai sus — 
sînt mulțumitoare. Trebuie să 
spunem fără rezerve, că, evo
luția tinerilor noștri jucători 
putea fi însă mai hună, scutind 
numeroșii spectatori, care 
încurajat tot timpul, de o 
întreagă de emoții. In mai toate 
partidele, startul formației noas
tre de tineret a fost destul de 
slab, neconvingător chiar, fapt 
care s-a reflectat, de fiecare 
dată, și pe tabela de marcaj. Să 
nu uităm că în cele două me
ciuri oîștigate, „tineretul" nostru 
nu a reușit să se impună decît în 
ultimul „sfert" rând a arătat a- 
devăratul potențial de joc.

Așadar o primă carență : insu
ficienta concentrare, chiar de la 
primele schimburi de mingi, o 
teamă nejustificată față de ad-

i-au 
serie

Bune și rele din activitatea
atleților sibieni

• MUNCA DE CALITATE LA C.S.M. • SLABA PREOCUPARE 
LA VOINȚA Șl S.S.E.

de atletism la 
referă doar la 

secțiile de ia C.S.M., Voința și 
S.S.E., singurele oare au o aotivl- 
late ceva mai susținută. Și dintre

Cînd se vorbește 
Sibiu, discuțiile se 

versari, provenită din subapre
cierea propriilor posibilități. Așa 
se explică și golurile primite 
chiar în primele secunde (meciul 
cu Ungaria) sau chiar în situații 
de superioritate numerică. Au 
existat, însă, și cazuri contrare, 
cînd unii componenți ai echipei, 
cu mai multă experiență (Țăra- 
nu, Popa, Fieșeriu), au căutat 
să rezolve individual o serie de 
situații care impuneau colabora
rea ou partenerii de joc. De aici 
lipsa de omogenitate care a ca
racterizat evoluția selecționatei 
noastre de tineret de-a lungul 
turneului. Pentru că, e foarte 
adevărat, avem jucători talentați, 
cu frumoase posibilități, dar încă 
nu avem o echipă.

Fără a ne declara împotriva 
jucătorilor creatori, dotați cu 
personalitate, în sensul pozitiv al 
cuvîntului, trebuie să arătăm că 
existența acestora nu trebuie să 
impieteze asupra unei concepții 
unitare de joc. Or, tocmai în a- 
cest fel au greșit unii dintre ti

PUNCTE 
DE VEDERE

nerii noștri poloiști, care, neres- 
pectînd indicațiile de pe mar
gine, ba, mai mult chiar, dînd 
dovadă uneori și de indisciplină, 
au frînat desfășurarea mecanis
mului de joc în multe acțiuni, 
în rezolvarea acestor aspecte ne
gative din comportarea tinerei 
noastre selecționate, cei doi an
trenori C. Corcec — dr. Ad. 
Szogy au datoria de a interveni 
cu energie, manifestînd mai 
multă autoritale și exigență. Nu
mai astfel ei vor putea asigura 
primei noastre reprezentative un 
schimb demn de reputația ac
tualilor titulari.

G. NICOLAESCU 
AD. VASILIU

acestea, doar la C.S.M. se poate 
spune că există cu adevărat preo
cupare pentru activitatea atletică 
de performanță.

La C.S.M. funcționează ca antre-

Rusii (nr. 7) a tras necruțător făcind inutilă intervenția lui 
Pelin. Fază din meciul România (tineret) — R. D. Germană

Foto : A. Neagu

nori prof. Edith Treybal, fosta 
noastră campioană și recordmană 
la semifond, șl fostul mărșăluitor 
fruntaș Vasile Fanea. La începu
tul fiecărui an școlar, din iniția
tiva antrenorilor, sînt organizate 
o serie de concursuri de selecție, 
de depistare a celor mai talen- 
tați tineri. Cu cei mai buni 50—60 
se lucrează în lunile de iarnă și 
primăvară, după care — un nou 
concurs, de data aceasta mult 
mai pretențios — reduce lotul se- 
lecționabililor la 15—20, elemen- 

tele cele mai valoroase, cu posi
bilități de a deveni performeri.

In afară de aceste concursuri, 
C.S.M. a organizat mai multe 
competiții (ziua alergărilor, a să
riturilor și aruncărilor) care s-au 
bucurat de mult succes, atît ca 
participare cît și ca rezultate. Cu 
acest prilej au fost descoperite 
cîteva talente autentice. Voi e- 
mlntl doar pe Gabriela Cerbu (14 
ani) care, la primul ei concurs, a 
sărit 5,02 m la lungime !

O dată luați în evidența secției, 
tinerilor atleți, după ce li se face 
o serioasă vizită medicală, li se 
alcătuiesc progname concrete și 
individuale de pregătire. In ge
neral, fiind vorba de începători, 
baza antrenamentului o formează 
pregătirea fizică multilaterală.

Am avut ocazia să particip la 
cîteva antrenamente ale 
de la C.S.M. Din capul

atleților 
locului

Nici un fel de control
7/j secțiile de box din Brăila

Zlătarii și

brătleni au
4 titluri de

Intre sporturile îndrăgite de 
tineretul brăilean se numără și 
boxul, sport cu o veche tradiție 
în orașul de pe malul Dunării. 
Despre box, se spune că ar fi 
la noi „specialitatea casei”, toc
mai ținînd seamă de cele de 
mai înainte. El este practicat, în 
mod organizat, la asociațiile 
sportive Progresul, Constructorul, 
PAL, Voința și, în ultimul timp, 
la Chimia. Toate aceste secții sînt 
încadrate cu antrenori calificați 
ca : C-tin Dobrescu, Gh. Baltă, 
Gh. Bobinaru, Ion 
Gh. Petcu.

Tinerii pugiliști 
cucerit în acest an 
campioni republicani la juniori 
(mai mult decît cei din Bucu
rești !) iar în campionatul pe 
echipe formația Progresul s-a 
clasat pe locul III. Cu prilejul 
diferitelor reuniuni s-au eviden
țiat o serie de tineri ca Petre 
Covaliov, Ion Covaci, Nicolae 
Deicu, Gh. Stoian, care au și 
fost selecționați în diferite lo
turi republicane.

Finalele campionatelor de se
niori din 1965 au înscris însă 
pe lista participanților doar doi 
dintre brăileni (Covaliov și 
V. Gheorghe), dar nici ei n-au 
reușit să se înapoieze acasă cu 
titlurile de campioni republicani.

Care să fie explicația aces
tui insucces ? Covaliov, Deicu 
și Covaci au început să „coche
teze” cu alte cluburi și în aștep
tarea transferului sportiv s-au... 
transferat de la Uzina Progre
sul la un alt loc de muncă ! în 
afară de aceasta, Covaci n-a 
avut grijă să se mențină în li
mitele categoriei respective și 
a fost suspendat de federația de 
box, iar Deicu a dovedit su
perficialitate în pregătire, lipsă 

trebuie să subliniez seriozitatea cu 
care se lucrează, disciplina deose
bită, pasiunea cu care fiecare a- 
tlet înțelege să îndeplinească pro
gramul zilei respective.

In activitatea secției de la C.S.M. 
există, din păcate, și o serie de 
lipsuri șl greutăți. Voi începe prin 
a arăta principala greutate : încă 
din luna martie pista de atletism 
a fost „demolată1' pentru reparații 
capitale și iată că, deși ne aflăm 
la sfîrșltul lui iulie, lucrările au 
avansat foarte puțin (nici măcar 
la jumătate !). Este puțin probabil 
ca pista să poată fi terminată 
chiar în următoarele săptămîni. 
Consiliul C.S.M. a trecut ta-;,de
molarea" pistei fără să fi avut 
însă asigurată zgura necesară 
pentru reamenajarea ei. In aceas
tă situație activitatea secției se 
desfășoară ,în condiții foarte grele, 
pe stadionul Voința care este fo
losit, simultan, pentru antrena
mente șj concursuri de motoci- 
clism !

La existența multora din lipsu
rile semnalate contribuie și fap
tul că în cadrul clubului 
există un birou 
tletism, (?!) care 
să ajute munca 
atletismului.

în Sibiu, așa cum am mai spus, 
mai există secții de atletism la 
Școala sportivă de elevi și la 
asociația Voința. Cea de la Voința 
(în urmă cu cîțiva ani o secție 
puternică) figurează mai mult pe 
hîrtie. iar în cea de la S.S.E., deși 
sînt încadrați doi profesori cu sper 
cializarea în atletism (C. Gagiu și 
L Mihai) nu se desfășoară o mun
că de calitate, la nivelul unei 
asemenea școli. Adevărul este că, 
atît la Voința cît și la S.S. 
există prea puțin interes pentru 
ridicarea valorii atletismului pe o 
treaptă cît mai ridioată.

ILIE IONESCU, corespondent 

nu 
ai secției de a- 
să coordoneze și 
de dezvoltare a

de răspundere și și-a nierdut 
timpul durând o viață riespoi- 
tivă. Singurul Covaliov a înțe
les să se pregătească mai bine 
și să lupte din răsputeri pentru 
a ajunge campion, dar — în fi
nală — a fost întrecut de Gîju.

Acesta este unul din aspec
tele activității pugilistice din 
orașul Brăila. Un altul, la fel de 
important, de pildă, este faptul că 
la Constructorul, consiliul aso
ciației nu acordă nici un spri
jin secției sale de box și antre
norului Gh. Baltă. Un singur 
exemplu : la faza de zonă de 
la... Galați, asociația n-a vrut 
să-i suporte cheltuielile de tran
sport și antrenorului Baltă. Și 
astfel, unul dintre elevii aces
tuia (V. Gheorghe) n-a putut fi 
îndrumat „din colț” de antre
norul care l-a pregătit.

Sala de antrenamente a aso
ciației PAL a fost transformată 
în magazie de mobilă și bo- 

unde să sexerii nu mai au 
pregătească.

Din constatările 
ieșit și faptul că 
nic al CSO Brăila n-a efectuat 
nici un control în secțiile de 
box din localitate. Deși au fost 
anunțați, în mai multe rînduri, 
de anumite greutăți ivite în ac. 
tivitatea secțiilor de box, acti
viștii sectorului tehnic al CSO 
s-au mulțumit numai să le ia 
în „evidență" și să promită aju
torul. Dar măsuri nu au fost 
luate !...

Pentru ca activitatea pugilis- 
tică din orașul Brăila să se 
poată dezvolta la nivelul cerin
țelor actuale, este nevoie să se 
ia de urgență măsurile cores
punzătoare.

noastre a re. 
sectorul teh.

NICOLAE COSTIN — coresp.



FOTBAL CARNET COMPETIȚIONAL
St apropie campionatul !*Ciim se pregătesc echipele? A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W

De-a lungul și de-a latul țării, echipele participante în cate
goriile A, B sau C, ■ ca și cele din campionatul republican de 
juniori, campionatele orășenești, raionale, regionale etc. se pre
gătesc de zor: pînă la începerea noului an de activitate nu mai 
este mult!

lată — pentru azi — amănunte privind antrenamentele efec
tuate de cîteva formații din categoriile A, B și C, comunicate 
de corespondenții noștri:

LA A.S.A. TG. MUREȘ

După ultimul meci oficial, susținut 
cu Știința Cluj în „Cupa R.P.R.”, 
jucătorii de la A.S.A. Tg. Mureș au 
beneficiat de cîteva zile de odihnă, 
după care au început pregătirile în 
vederea noului sezon.

Antrenamentele se desfășoară sub 
conducerea lui Tiberiu Bone. Pregă
tirea fizică generală alternează cu 
meciurile de verificare. Pînă în pre
zent A.S.A. a jucat cu Străduința 
Cristur (2—1), Gloria Tg. Mureș 
(12—1) și Oțelul Tg. Mureș (4—0). 
Am asistat la pregătirile echipei și 
mi-am dat seama că antrenamentele 
decurg în bune condiții, prezența și 
seriozitatea jucătorilor fiind exem
plară.

Din lotul pe care-1 are la dispoziție 
antrenorul T. Bone fac parte — prin
tre alții-G—■ Tîmpănaru, Solyom, Ale- 
cu, Balas, Penzes, Bartoc, Gheorghe, 
Gyorfi, Dombrovscbi, Siko. Ciutac.

Constantin Albu

VEȘTI DIN CARANSEBEȘ...

Proaspăt promovată în categoria C, 
echipa din Caransebeș se antrenează 
sub conducerea antrenorului N. Reu
ter. El are la dispoziție un lot nume
ros care cuprinde pe : Undrea, Avra- 
mescu, Mateescu, Călina, Oprea, Ecob, 
Banciu, Stănăgui, Simon, Giucoane, 
Mihuță, Matei, Novacovici, Mezo, Vo- 
dărniceanu. Echipa va fi completată 
cu cîțiva tineri proveniți din echipele 
de categorie raională și regională. 
Forma arătată, ținînd seama de pe
rioada de pregătire, este bună, dova
dă și victoria obținută cu 1—0 în 
fața Științei Timișoara

M. Mutațcu

...Șl CUGIR

Pregătirile fotbaliștilor de la A.S. 
Cugir au început la 15 iulie, sub con
ducerea antrenorului Iosif Slivăț. Din 
lot fac parte 17 jucători, dintre care 
trei juniori. Pînă la începerea cam-

„Fotbalul a devenit mai realist, dar asta dăunează spectaculozității"...
este de părere internaționalul iugoslav Niios Milutinovici

• De 33 de ori în echipa Iugoslaviei 9 înainte se juca cu mai mult entuziasm * Fotbalul 
românesc a făcut progrese • „Cartea de vizită"

Vl-1 amintiți, desigur, din septembrie 
957, de la acel memorabil 1—1 de pe 
tadionul ,,2ă August44, cînd arbitrul aus- 
riac Franz Grill ne-a anulat un gol 
«efect valabil, pe motiv că Ozon... pur- 

‘e mingea ! Sau, și mai precis, din 
<. tldia-retur de la Belgrad, din noiem- 
rle al aceluiași an, cînd, cu toate că 
usese rănit la cap și a jucat mai mult 
e jumătate din meci cu... turban din 
tfon, a marcat cele două goluri ale 
ugoslaviei... Da, e vorbta de Miluti- 
ovici.
Am discutat cu el cu prilejul vizitei 
icute acum cîtva timp de Stade Franțais, 
aris. Milutinovici nu s-a schimbat, 
ar cei 8 ani care s-au adăugat i-au luat 
in sprinteneală. Și e firesc ca cel care 
fost prezent de 33 de ori în „naționala” 

igoslaviei și care în ultimii 6 ani a 
icat la Bayern Munich (R.F.G.), Red 
tar și Stade Franțais (Franța) să se 
ndească ]a retragere :
— La 32 de ani îmi socotesc încheiată 
iriera de fotbalist și meciurile pe care 
-am susținut cu Stade Franțais în Ro- 
ânia au fost ultimele din activitatea 
ea. Am jucat în aproape 600 de par
ele, pe toate continentele.
- Și veți pune ghetele în cui ?

— De loc. Nu mai joc fotbal, dar nu 
d vo: despărți de sportul care mi-a 
fus atâtea bucurii. Voi deveni antrenor, 
ai precis — director tehnic la O.F.K. 
nlgrad, unul din cluburile la care am 
cat.

* Urmară cîteva clipe de tăcere. Blon- 
il atacant iugoslav retrăiește — ponte 
momentele activității sale... Se revede 

nior, la Bjelovar ; descoperit de Bo-

meciuri — 3 victorii
Acesta este bilanțul de pînă acum 
meciurilor susținute în Polonia de 

rmația orădeană Crișul. Așa cum 
im informat la timpul potrivit pc 
itori, în primul joc, Crișul a între- 
t cu 1—0 formația L.K.S. Lodz. în 
ntinuare, Crișul a jucat la 25 iulie

Granat Skarzysko și a învins cu 
-l (1 — 1), iar miercuri 28 iulie a 
zi-DiS pe Odra Opole tot cu 2—1. 
Crișul sosește în țară la sfîrșitul 
?stci săptămîni. Duminică va întîlni

Oradea, în nocturnă, pe Știința 
mișoara. 

pionatului sînt prevăzute jocuri tur- 
retur cu C.S.M. Sibiu și Unirea Rm. 
Vîlcea.

M. Vîlceanu
CHIMIA FĂGĂRAȘ SE PREGĂTEȘTE 

DAR...
Fotbaliștii de la Chimia Făgăraș 

și-au început pregătirile în vederea 
noului sezon de la 20 iulie, sub îndru
marea antrenorului Gheorghe Albu. 
El are la dispoziție următorul lot : 
Szabo, Rusu, Rîșniță, Bălcăceanu, 
Oancea, Lancea, Ceacîr, Boantă, Feher, 
Dumitrescu, Rațiu, Filip, juniorii Pop, 
Boantă II, Kis. De la primele antre
namente au lipsit Feurdean și Nițu 
care nu se înapoiaseră din concediu.

Duminică, Chimia a întîlnit pe Uti
lajul Făgăraș. A învins Utilajul cu 
3—1...

De remarcat că Utilajul a dovedit 
mai multă combativitate și a fost mai 
omogenă 1

B. Stoiciu
Și spectatorii...

— Aji plecat în concediu ?
— Nu, ne ducem la teren I

Sinaia, Predeal ?
Au început echipele să se antreneze.

Desen de Neagu Radulescu

bek, vine în 1950 la Belgrad, la Partizan, 
iar după numai un an este coleg în e- 
chipa națională cu Mitici, Ceaikovski I, 
Horvath, Vukas, Zebec și... Bobek ! Și-a 
făcut loc în mijlocul acestor nume ce
lebre ca junior și a rămas 7 ani. Milu
tinovici ne ghicește gîndul :

— Sînt prea puține 33 de meciuri în 7 
ani ? Vă rog să notați că între timp am 
fost și accidentat și bolnav. Așa că a 
trebuit să mă mulțumesc cu 33.

Continuăm discuția cu o întrebare mai 
„tare'f ;

— Ce părere aveți despre rezultatul 
Norvegia — Iugoslavia, 3—0 ?

— Desigur, nu mi-a făcut de loc plă
cere. Pe norvegieni i-am bătut întot
deauna. După părerea mea, Iugo
slavia nu duce lipsă de fotbaliști buni, 
stăpîni pe tehnică. Dar înainte, cînd evo
luam și eu în echipa națională, era, 
parcă, mai mult entuziasm, se juca cu 
mai multă plăcere, in plus, acum există 
mai puțină disciplină. Și apoi, să nu 
uităm că fotbalul mondial (cel iugoslav 
nu face excepție) își schimbă felul de 
joc, devine mai „matematic44. Acum fot
baliștii se gîndesc mai mult la rezultat 
și mai puțin la spectacolul în sine. Un 
gol marcat — și gata. Azi, tactica e su
bordonată rezultatului și nu fotbalului în 
sine. Fotbalul a devenit un joc... realist, 
în dauna spectaculozității.

— Fiindcă a venit vorba de tactică, 
sînteți adept al WM-ului sau al siste
mului cu 4 fundași ?

— Al niciunuia ! A avea jucători buni, 
disciplinați, talentați, care fug bine și 
lovesc bine balonul, este — cred eu — 
primul lucru pe care trebuie să-l do
rească antrenorul ; sistemul de joc e pe 
planul al doilea.

— Ce impresie v-a lăsat jocul practicat 
de Steaua ?

— în ciuda insuccesului de la Olim
piadă, fotbalul românesc a făcut pro
grese frumoase. Fotbalului dv. îi lipsește, 
ca să se afirme definitiv, prezența în- 
tr-un turneu final al campionatului mon
dial. Lucrul acesta contează foarte mult, 
atit pe plan internațional cit și națio
nal. Să vă dau un exemplu : Franța n-a 
mers în 1962 în Chile ; poate va fi la 
Londra în 1966. Sînt deci 8 ani de cînd, 
în Suedia, fotbalul francez a făcut furori. 
Sint atîția ani pierduți pe plan interna
țional, ceea ce a avut și are repercu
siuni asupra fotbalului francez, care în 
clipa de față se zbate in mediocritate. 
Dacă, din cînd în cînd, realizează cite 
un rezultat mai onorabil, aceasta nu în
seamnă rezolvarea problemei. Dacă însă

MECI DE ANTRENAMENT 
LA TG. JIU

Pandurii Tg. Jiu și Minerul Lupeni 
au terminat la egalitate (0—0), după 
un meci de slabă factură tehnică, dis
putat în cadrul pregătirilor pentru 
noul campionat. Echipa din Tg. Jiu a 
dominat în prima parte a reprizei I 
și în finalul celei de a Il-a, dar a ra
tat multe ocazii prin Bîscă, Naidin și 
Băloi. Cel mai bun de pe teren s-a 
dovedit Greb, portarul echipei oaspe.

M. Băloi

STEAGUL ROȘU — PETROLUL 
1—0 (1—0)

BRAȘOV, (prin telefon). — 4 000 de 
spectatori au asistat ieri Ia întîlnirea 
amicală dintre ceie două echipe de 
categoria A. Victoria a revenit for
mației Steagul roșu cu scorul de 1—0 
prin punctul înscris de Miculaș în 
min. 24.

C. Gruia

RAPID — TEXTILA SF. GHEORGHE 
3—0 (1—0)

SF. GHEORGHE (prin telefon). — 
Echipa bucureșteană Rapid a întîlnit 
ieri formația din localitate de care 
a dispus cu scorul de 3—0. Golurile 
bucureștenilor au fost înscrise de 
Neagu (2) și Lupescu.

Z. Pap și Gh. Briotă

Franța se califică în dauna Iugoslaviei 
(ambele sînt în aceeași grupă) și merge 
în Anglia, interesul pentru fotbal va fi 
din nou în creștere. Acest lucru îi lip
sește fotbalului românesc. A fi prezent 
în turneul final al campionatului mon
dial. indiferent de locul ocupat, e o 
treabă serioasă, o „carte de vizită", un 
fel de diplomă.

— Aveți impresia că nivelul fotbalului 
mondial e în scădere ?

— Da ! A devenit neinteresant și pentru 
public, deoarece se înscriu prea puține 
goluri. Fotbalul poate reveni la o cali
tate mai bună, dar pentru asta 
sînt necesare modificări structurale 
în modul de organizare, e necesar efor
tul conjugat al tuturor factorilor. Este 
adevărat, sînt și echipe care încearcă 
să se opună acestei tendințe. E vorba 
de Benfica, A.C. Milan, unele formații 
englezești și braziliene unde FOTBALUL, 
scris cu majuscule, e la Ioc de onoare. 
Cu Intemazionale e altceva. E o mare 
echipă, dar joacă numai pentru rezul
tate.

Aș mai fi vrut să stau de vorbă cu 
Milutinovici. S-a scuzat însă : avionul 
decola peste cîteva minute.

MIRCEA TUDORAN

Duminică, un
Vă prezentăm programul concursu

lui Pronosport nr. 31 de duminică 
1 august 1965 :

1. Dinamo Bacău—C.F.R. Pașcani. 
Cu toată riposta dîrză pe care o vor 
da oaspeții, înclinăm spre o victorie 
a gazdelor. Deci : „1“.

2. Ceahlăul Piatra Neamț—Textila 
Buhuși, Fiind vorba de un derbi lo
cal, semnul „x” nu trebuie să lipseas
că. Dar trebuie să ținem cont și de 
gazde. Pronostic: „1“, „x”.

3. Metalul Tîrgoviște—Rapid Mizil. 
Metalul, semifinalistă a Cupei R.P.R. 
nu poate pierde acest meci pe care îl 
joacă acasă. Pronostic: „1”.

4. Poiana Cîmpina—Flacăra Mo- 
reni. întîlnirile dintre aceste echipe

NATAȚIE: 3 sportivi români
la „Marele premiu al orașului Bratislava"
La tradiționalul concurs internațio

nal de înot „Marele premiu al orașu
lui Bratislava", ce se va desfășura în 
zilele de 7 și 8 august, a fost înscrisă 
și o echipă de trei înotători români 
compusă din Cristina Balaban, Ingrid 
Ungur și Vasile Costa.

• în etapa de duminică a campio
natului republican de polo sînt pro
gramate doar două partide : C.S.M. 
Cluj—Știința Cluj și Voința Cluj— 
I.C.A. Arad. Celelalte meciuri sînt 
amînatc. Iată cum arată clasamentul 
după ultimele meciuri desfășurate :
1. Dinamo Buc.
2. Steaua Buc.
3. Crișul Oradea
4. Rapid Buc.
5. Știința Cluj
6. I.C.A. Arad
7. C.S.M. Cluj
8. Voința Cluj
9. Mureșul Tg. M.

10. Ind. Lînii Tim.

10 10 0 0 84: 9 20
9801 64:14 16

10 6 2 2 38:26 14
11 533 45:32 13
10 523 35:30 12
10 2 4 4 26:53 8
10 2 2 6 23:49 6
11 2 2 7 32:62 6
10 208 20:49 4
11 119 24:67 3

GIMNASTICĂ: Sportivii noștri concurează 
la Skopje și la Erfurt

In zilele următoare cîțiva gimnaști 
și gimnaste participă la două competi
ții internaționale importante.

La I și 2 august va avea loc la 
Skopje un concurs memorial la care 
vor lua parte sportivi reprezentînd mai 
multe orașe, printre care Tokio, Pra- 
ga, Budapesta, București, Roma, Bel
grad, Zagreb, Ljubljana. Lotul nostru 
este alcătuit din următorii sportivi : 
Lucia Chiriță, Maria Măcicășan, Alina

CAIAC-CANOE:
FINALELE CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE JUNIORI

Seria competițiilor nautice cu ca
racter republican continuă. Azi și 
mîine, cei mai buni juniori din țară 
se vor întrece pe apele lacului Snagov 
în finalele campionatului țării. Parti
cipă aproape 250 de sportivi și spor
tive din următoarele centre nautice : 
București, Timișoara, Arad, Galați, 
Tulcea, Reșița, Tg. Mureș, Reghin, 
Satu Mare.

în cursul zilei de azi (primul start 
la ora 9) se dispută seriile eliminatorii 
iar mîine dimineață sînt programate 
finalele. Competiția de azi și mîine 
va servi ca important criteriu de se
lecție pentru întrecerea cu caracter 
european a juniorilor, programată luna 
viitoare pe Snagov.

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 tehnice de realizarea machetelor se găsesc afișate la oficiile PTTB 
și la magazinele filatelice din Capitală și provincie.

concurs PRONOSPORT atractiv
au fost întotdeauna interesante și dis
putate. Semnele „x” și „1“ »înt ceie 
mai indicate.

5. C.S.M. Sibiu—Gaz metan Mediaș. 
Pronosticul cel mai indicat este o vic
torie a gazdelor deoarece pe teren 
propriu este o adversară greu de 
trecut.

6. Faianța Sighișoara—Textila Sf. 
Gheorghe. Prima șansă o au gazdele.

7. Minerul Lupeni—Jiul Petrila.
Joc deschis oricărui rezultat : „1”,
„x“, „2”.

8. Minerul Deva—Metalul Hune
doara. între aceste două echipe de 
categoria C există o rivalitate mare, 
fapt care ne îndreptățește să punem 
întîi semnul „x” și apoi „1”.

• în cadrul etapei regionale a 
campionatului republican pentru copii, 
înotătorii bănățeni au corectat 11 re
corduri ale țării de copii și un record 
de junioare categ. a Il-a. Iată autorii ’ 
lor și performanțele respective : Do-: 
rina Mezinca (Ș.S.E. Reșița) 2:58,8 la, 
200 m mixt ; Ștefan Bisz (Ș.S.E. Arad) 
1:05,7 la 100 m liber; Anca Andrei 
(Ș.S.E. Reșița) 1:19,3 la 100 m spate; 
Mircea Hohoiu 1:24,0 la 100 m spate, 
(copii sub 12 ani) și 37,4 la 50 m flu
ture ; Eugen Aimer (Ș.S.E. Reșița) 42,1’; 
la 50 m spate și 1:28,3 la 100 m flu
ture (copii sub 12 ani) ; Ruth Hbchers 
(Ș.S.E. Reșița) 1:20,0 la 100 m liber 
și 1:28,8 la 100 m spate (copii sub’ 
12 ani) ; Ș.S.E. Reșița 5:47,2 la 4x100 
m mixt fete și 2:33,4 la 4x50 m liber 
(fete sub 12 ani). Gh. Suhanek — 
coresp.).

Goreac, Gh. Tohăneanu și Gh. Con- 
dovici.

In zilele de 31 iulie și 1 august se 
desfășoară la Erfurt (R.D.G.) întrece
rile „Cupei tineretului" la gimnastică. 
Participă concurenți sub 21 de ani. 
Țara noastră va fi reprezentată la 
acest concurs de Rodica Apăteanu, Ag
neta Rago, Carmen Grecu, Maria Bo- 
zolan, P- Mihaiuc, Al. Bogdan, L. Ga- 
gyi și V. Neagu.

In programul ambelor «concursuri fi
gurează exerciții liber alese.

ANUNȚ
Institutul pedagogic din Bucu

rești, Facultatea de educație fizică, 
anunță :

a) Concursul de admitere pentru 
cursurile de zi se va desfășura în
tre 2 și 15 septembrie a.c. înscrie
rile candidaților pentru concursul 
de admitere se fac la secretariatul 
facultății între 10 și 31 august a.c.

b) Concursul de admitere pentru 
cursurile fără frecvență va inceoe 
la 26 august a.c. înscrierile candi
daților pentru acest concurs se fac 
intre 1 și 22 august a.c.

Condițiile de admitere pentru 
cursurile de zi și fără frecvență 
pot fi consultate în broșura : „Ad
miterea în învățămîntul superior 
1965“ și la secretariatul Facultății 
de educație fizică din șos. Panduri 
90, raion Lenin, tramvai 11, 25, au
tobuz 37, troleibuz 88; telefon 
31.40.00, int. 118.

I 
i

!«
i

9. Industria sîrmei Cîmpia Turzii— 
Clujeana. Confirmînd valoarea pe care 
o are, credem că formației gazdă nu-i 
poate scăpa victoria.

10. Arieșul Turda—A.S. Aiud. Toa
te calculele indică favorită pe gazdă, 
datorită experienței pe care o are.

11. Vagonul Arad—C.S.M. Reșița 
Ambele echipe concurează la primul 
loc. Deci : „1“, „x”, „2”.

12. Electromotor Timișoara—C.F.R. 
Arad. Valoarea pe care C.F.R. Arad 
o are o indică favorită.

Rubrică redactată de Loto—Prono
sport.
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ECHIPA ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE 
IN GRUPA A 3-A PRELIMINARĂ

Pregătirile sportivilor din R. P. Ungară
Corespondentă specială din Budapesta

Federația de sporturi nautice din 
Ungaria a stat, la un moment dat, în 
cumpănă dacă sportivii maghiari să 
participe sau nu la campionatele euro
pene de la Snagov. Motivul ? Timpul 
neprielnic și debitul miare de apă al 
Dunării nu au favorizat pregătirile ca- 
iaciștilor și ale canoiștilor. Totuși, pînă 
la urmă, soluția a fost găsită. Sportivii 
s-au antrenat pe unul din brațele Du
nării, în apropiere de Budapesta, unde 
de altfel au avut loc și cîteva ■con
cursuri.

Recent, s-a desfășurat aici, un con
curs de selecție care a prilejuit între
ceri deosebit de pasionante, urmărite 
cu un viu interes de un mare număr de 
spectatori. Unul din antrenorii princi
pali ai lotului, Granek Istvan, a de
clarat că este mulțumit de evoluția 
sportivilor fruntași. îmbucurător este 
faptul că cu acest prilej s-au afirmat 
o serie de tineri, care acum intră în 
vederile selecționerilor. La caiac sim
plu, pe lîngă Szolossi, Fabian și Ker- 
necsei au apărut elemente deosebit de 
talentate ca Balasz Andrăs și Gemesi 
Gyula. La caiac dublu, cei mai bine 
pregătiți sînt Giczy și Novotni. Este 
posibil însă ca locul ultimului să fie 
ocupat de Madarassi Gyula care, acum 
doi ani, a fost campion în proba de 
simplu. In prezent el nu se află în cea 
mai bună formă, dar dacă și-o reca
pătă, va avea un loc asigurat în du- 
bloul cu Giczy. Foarte spectaculoase au 
fost întrecerile rezervate fetelor. Din
tre sportivele mai cunoscute s-a im
pus Mozes Anna, care s-a clasat pri
ma în proba de 500 m. O pregătire 
excelentă a arătat și dubloul Tomyi 
Rozsa—Roka Maria, care a dominat 
categoric proba.

Disputele aanoiștilor au fost mai pu
țin interesante pentru că favoriții nu 
au avut prea multe probleme de re
zolvat. Ei au eîștigat într-o manieră 
categorică arătînd o formă la fel de 
bună ca și în anul olimpic. Printre a- 
ceștia menționăm pe Ott Janos, Szanto 
Csaba și pe Kodmon Ferenc. La fel 
și Hingl Laszlo are o pregătire bună 
și se pare că va face deplasarea la 
Snagov. Dintre elementele tinere care 
s-au afirmat cu acest prilej amintim 
de dublul Gyuru Endre—Gbrgenyi San
dor.

Cu două săptămîni înainte de startul 
europenelor de la Snagov lotul spor
tivilor maghiari nu a fost încă defi
nitivat. In afară de cei citați mai sus
— care sînt, în parte, titulari de drept
— în lot vor fi selecționați și o serie 
de caiaciști și canoiști tineri. Dacă la 
seniori nu s-a luat pînă acum nici 
o hotărîre definitivă, în schimb a fost 
stabilit lotul tinerilor care vor partici
pa la criteriul european pentru juniori: 
Kovacs Laszlo, Nagy Vîlmos, Gilicze 
Andras, Varga Csongor, Tamas Tiha- 
mer, Deli Tibor, Fodor Peter, Deveny 
Maria și Margarkuti Eva.

In campionatele de la Snagov misiu
nea sportivilor maghiari este deosebit

SINAIA, 29 (prin telefon de la tri
misul nostru). A luat sfîrșit prima par
te a întrecerii care trebuie să desem
neze echipa campioană mondială uni
versitară de șah pe anul 1965. Cele 
trei turnee preliminare au avut drept 
scop să limiteze de la 17 la 9 nu
mărul formațiilor care aspiră la titlu. 
Acum urmează finala, confruntarea 
decisivă a celor mai bune echipe 
ale actualei ediții, care trebuie să de
cidă pe învingător. De la început 
vom sublinia că printre cele 9 finalis
te se află și echipa țării noastre, cîș- 
tigătoarea celei de a treia grupe pre
liminare.

Dar mai intîi, rezultatele ultimelor 
două runde. întîînirea dintre repre
zentativele României și Ungariei, în
treruptă miercuri seara la egalitate 
(I’/2—ll/2), s-a terminat cu victoria 
șahiștilor români : 2V2—1*/2- La pri
mele trei mese s-au înregistrat numai 
remize. FI. Gheorghiu, după 
cații în deschidere, a scăpat 
iul avut la Kovacs, Pavlov 
foarte bine prima parte a 
cu Polgar și se părea că va 
dar a greșit mutarea decisivă, 
Partoș a avut dificultăți cu Tompa, 
egalînd însă la timp. In general, ju
cătorii noștri au lăsat impresia că se 
menajează în această a 4-a rundă, a- 
vînd ca și asigurată calificarea. Ex
cepție a făcut M. Nacu, care a luptat 
frumos împotriva lui Nagy și a reu
șit să cîștige după întrerupere.

Alte rezultate definitive din runda 
penultimă a preliminariilor : Austria

compli- 
avanta- 
a jucat 
partidei 
cîștiga, 

iar

— Scoția 3—1, Izrael — Suedia
2*/2—V/j, Bulgaria — Cuba 3—1.

Astă seară («î.r. ieri) s-a jucat ul
tima rundă dinaintea finalei. în 
„derbiul" grupei a 3-a, România a 
învins Danemarca. Scorul este 2l/2— 
>/2 (1), înaintea încheierii singurei 
partide întrerupte, cea dintre Partoș 
și Sorensen, în care poziția se pre
zintă aproximativ egal. V. Georgescu 
a deschis scorul, la ultima masă, cîș- 
tigînd frumos la Kristensen. Apoi, FI. 
Gheorghiu ne-a făcut încă o dată do
vada forței sale în atac, dispunînd de 
Petersen, într-o partidă cu interesan
te complicații tactice. în sfîrșit, Stan- 
ciu și Kolbaeck au făcut remiză în 
18 mutări. în celelalte întîlniri din 
grupa a 3-a s-au înregistrat rezulta
tele : Ungaria — Scoția 3—0 (1), 
Austria — Tunisia 1/2—'l2 (3). Cla
sament : România 16 (1), Danemar
ca 14 (1), Ungaria 9*/2 (1), Austria 
8 (3), Scoția 5’/2 (1), Tunisia 2 (3).

Iată celelalte rezultate : Grupa 1 : 
R.D.G. — Suedia 3—0 (1), Cehoslova
cia — Finlanda 3’/2—V2- Clasament : 
Cehoslovacia 12, R.D.G. 10 (1), Izr:.-., 
7V2, Finlanda 5, Suedia 4>/2 (1) l 
grupa a 2-a : U.R.S.S. — Cuba 3—0 
(1), Anglia — Olanda 2*/2—I'/î, Bul
garia — Belgia 4—0. Clasament : 
U.R.S.S. 15 (1), Anglia 15, Olanda 12, 
Bulgaria 9’/2, Cuba 4*/2 (1), Belgia 
2V2.

Astăzi 
cerea finală.

.2—1'/2, Bul-
Belgia 4—0. Clasament :

9'/2, Cuba 4>/2 (1), Belgia

după amiază începe între-

RADU VOIA

De pe pistele de atletism
Echipajul de caiac 4 după concursul

Szente, Kernecsev,
de selecție. De la stingă la dreapta : 
Meszaros, Szblossi

Concursul internațional 
pentru „speranțele olimpice1*

la lupte a luat sfîrșit
SKOPJE 29 (prin telefon). Con

cursul .speranțelor olimpice" la lupte 
libere a luat sfîrșit. Reprezentanții noș
tri au evoluat sub posibilități. Doar 
C. Drăgulin a reușit să se claseze pe 
locui doi la categoria 52 kg. Rezultatul 
lui merită să fie scos în evidență, mai 
ales, dacă ținem seamă de faptul că 
majoritatea meciurilor le-a susținui 
fiind accidentat, cu arcada deschisă.

Iată rezultatele : cat. 52 kg : 1. Idey 
(U), 2. C. Drăgulin (România), 3. Ma- 
ko fC) ; cat. 57 kg : 1. Mosicenko 
(U R.S.S.), 2. Panov (B), 3. Bednarek 
(P) ; cat. 63 kg : 1. Kazakov (U.R.S.S.), 

’ 2. Marinkov (Iugoslavia), 3. Szabo (U); 
cat. 70 kg; 1. Stolev (I), 2. Alexan- 
drovici (U R.S.S.), 3. Alexandrov (B) ; 
cat. 78 kg : 1. Volcev (B), 2. Timi- 
raiev (U.R.S.S.), 3. Korinski (U) ; cat. 
87 kg : 1. Petrov (B), 2. Urban (C), 
3. Tbilili (U.R.S.S.) ; cat. 97 kg : 1. 
Velkov (B), 2. Irasy (U), 3. Silovski 
(C) ; cat. grea : 1. Iotov (B), 2. Kakolo 
(P), 3. Chimela (C).

de dificilă. In primul rînd pentru că 
ei au de înfruntat echipa țării gaz
dă, care este deosebit de puternică, 
și printre cele mai bune din lume. A- 
ceasta, alături de formațiile Suediei,

U.R.S.S., R.D. Germane și Danemarcei, 
constituie adversari de o certă valoare 
internațională.

ZOLTAN VINCZE 
redactor ia „Nepsport“-Budapesta

PREGĂTIRI
PENTRU CUPA EUROPEI

sfîrșitul lunii august se va desfă- 
Cupa Europei la -atletism la care

La
Șura .
vor participa și selecționatele R.P. Ro
mâne.

Tn zilele de 21 și 22 august la Zagreb 
se va desfășura șemifinaLa masculină, 
care va reuni formațiile Angliei, R.D. 
Germane, Iugoslaviei, Olandei, Suediei și 
României.

Stadionul „1 Mai” din Constanța va

Revista presei străine

In ziarul vest-german „STUTT- 
GARTER ZEITUNG" a apărut un 
articol consacrat perspectivelor 
actuale ale baschetului, din care 
snicuim :

„Vremea uriașilor In baschet a tre
cut. Acest lucru a fost demonstrat 
și la campionatele europene desfășu
rate la Moscova și Tbilisi. Desigur, 
o caracteristică a acestui sport cere 
să fie folosiți sportivi lnalti, Intrucit 
coșul se află la o Înălțime de 3,05 
metri. Pentru ca mingea să fie in
trodusă in coș trebuie sau să fii foar
te Înalt, sau să fii dotat cu o deten
tă excelentă sau cu o specialitate In 
aruncările de Ia distantă. Cel mai 
bine este însă ca toate cele trei ele
mente să fie reunite Intr-o singură 
persoană.

încă de la Tokio s-a dovedit că 
jucătorii uriași de peste 2,10 m nu 
mai sînt singurii care pot determina 
de o manieră hotărltoare jocul 
echipe. Majoritatea „actorilor" 
marile competiții internaționale 
rareori mai lnalți de doi metri, 
chetbalistul viitorului— asupra aces-r
I

unei 
în 

sini 
Bas-

friKbj

STUTTGARTER ZEITUNG: „După valul uriașilor" 
urmează „valul atleților"

tui punct au căzut de acord toți an
trenorii renumit i — este insă jucă
torul atletic. Baiefi plini de vigoare, 
cu o bună condiție iizică, cu o teh
nică perfectă și siguranță In aruncări 
hotărăsc nivelul tuturor echipelor 
bune. Viteză, hotărîre în timp-ul ac
țiunilor și o adevărată explozivita-te 
în atac sînt caracteristicile acestui at
let model care este jucătorul de bas
chet.

O dată cu puternica dezvoltare a 
baschetului toți antrenorii din lume 
au făcut o descoperire. încă cu puțini 
ani in urmă un jucător singular putea 
aduce mari succese echipei sale. A- 
ceastă vreme a trecut. Acum, mai 
mult ca oricînd, succesul este obți
nut de întreaga echipă. Acest lucru 
se datorește unui mare număr de 
cauze. Cu cit o echipă folosește mai 
multi jucători multilaterali, atletici și 
cu o bună pregătire tehnică, Împotri
va unui adversar de aceeași valoare, 
cu atit mai mare este posibilitatea 
ca numeroși jucători buni să pără
sească terenul din cauza a cinci gre
șeli personale. Și atunci succesul a- 
par[ine acelora care au jucători de

rezervă mai buni. Dar astăzi nu mai 
este suficient să posezi cinci exce- 
lenfi artiști ai balonului, doi sau trei 
jucători buni de rezervă și cinci ju
cători de mina a doua. Este necesar 
ca toți cei 12 jucători, care se vor 
putea Înlocui unii pe alții, să dețină 
aceeași valoare superioară. Aceste, 
calități au iost demonstrate la recen
tele campionate europene de echipe
le Uniunii Sovietice, Poloniei și Iugo
slaviei. Și acesta este și motivul pen
tru care „jucătorul-uriaș", prea pu
țin mobil, care in trecut se posta în 
apropierea coșului advers pentru a 
prinde mingile aruncate spre el și a 
le depune in coș, are acum mai puți
ne șanse dec1t In urmă cu cițiva ani.

In S.U.A., tara de origină a basche
tului, acest lucru a fost recunoscut 
cu mult timp înaintea Europei. El 
constituie și unul din motivele pen
tru care baschetbaliștii de peste O- 
cean au obținut atîtea succese".

găzdui la 22 august semifinala feminina 
la care vor participa echipele Austriei 
R.F. Germane, Norvegiei, U.R.S.S. ș 
României. Echipele clasate pe primele 
două locuri vor obține calificarea pen
tru finala competiției ce va avea loc li 
19 septembrie la Stuttgart.

CONCURSURI INTERNAȚIONALI
• Pe stadionul „Colombes" din Pari! 

s-au desfășurat recent campionatele . el- 
atletism ale Franței. Iată cele mai Irt*- 
rezultate ale competiției: masculin : ăo 
m: Eambuck 20,6; înălțime: Robert Ros, 
2,12 m; ciocan: Husson 64,12 m; suliță 
Macquet 79,63 m; 400 m: Samper 46.9 
800 m: Lurot 1:48,0; 110 m garduri; Du 
riez 14,0; 400 m garduri: Poirier 
feminin : 100 m: Meyer 11,8; 
Meyer 24,5; Înălțime: Laureau 
suliță: Devys 50,62 m.

s La Helsinki se desfășoară 
de atletism dintre selecționatele 
line ale Finlandei și R.D.

50,9 
200 m 
1,64 m 

meciu 
masca 

Germane 
După prima zl de întreceri conduc atle 
ții din R.D. Germană cu 54—52 puncte 
rată cîtevn rezultate: 1 500 m: Ma: 
(R.D.G.) 3:38,4; înălțime: Laantl (Fin 
landa) 2,04 m: Suliță: Kinnunen (Finlan 
da) 86,12 m; ciocan: Lotz (R.D.G.) 63,5 
m: ștafeta 4x100 m: R.D. Germană 40,i 

a Proba de 3 000 m obstacole din ca 
drul concursului internațional atletic d 
la Stockholm a fost ciștigntă de câmpii 
nul olimpic Gaston Roelants (Belgia) î 
8:30,0, urmat de Persson (Suedia) 8:37,1 
La 1500 m primul s-a clasat Burlesso 
(S.U.A.) cu timpul de 3:42,5.

(Agerpres)

ȘTIINȚA CLUJ IN R. P. CHINEZ/

SANHAI, 28 (Agerpres). —
Echipa de fotbal Știința Cluj și 

continuat turneul în R. P. Chinez 
întilnind la Șanhai formația Clubul 
Muncitoresc din localitate. Pârtii 
s-a încheiat cu victoria gazdelor 
scorul de 1-0. La 31 iulie Știința s 
întîlni selecționata orașului Șanhai

Amănunte privind „Universiada"

I 
j

o conferin- 
de organi-

• Comitetul de organizare a campionatelor mondiale de ciclism 
(velodrom și șosea), care se vor desfășura între 2 și 12 septembrie Ia 
San Sebastian (Spania), a primit înscrieri din partea federațiilor de spe
cialitate a 37 de țări.

• Fotbaliștii de la Torpedo Moscova sînt cîștigătorii turului cam
pionatului unional de fotbal. Ei au întrecut în ultimul meci echipa 
S.K.A. Rostov pe Don cu scorul de 2—0.

în clasament Torpedo totalizează 26 puncte din 16 meciuri și este 
urmată de Dinamo Kiev cu 24 puncte, Ț.S.K.A. Moscova — 21 puncte.

• Cea de-a patra partidă a meciului de șah dintre marii maeștri 
Mihail Tal și Bengt Larsen s-a terminat remiza la mutarea 75, după ce 
la întrerupere Larsen avea avantaj pozițional. Scorul este de 2—2. în 
partida a 5-a, Larsen va juca cu piesele albe.

• Etapa a 8-a a Turului ciclist al Iugoslaviei, disputată pe ruta 
Sarajevo — Tuzla (133 kilometri) a revenit italianului Balasina, crono
metrat în 3h 27:18,0.

în clasamentul general individual, pe primul loc a trecut ciclistul so- 
S- vietic Stanislav Șepel, urmat de Boltezar (Iugoslavia) la 5 secunde, 

Balasina (Italia) la 1'37".s

La Budapesta a avut Toc 
ță de presă a Comitetului 
zare a Jocurilor Mondiale Universi
tare de vară care se vor desfășura 
aici între 20 și 29 august.

Pînă în prezent au confirmat parti
ciparea peste 2700 de sportivi din 
41 de țări. Printre participaoții la 
aceste tradiționale întreceri se află 
numeroși campioni olimpici și record
mani mondiali, sportivi fruntași ca 
Valeri Brumei, surorile Irina și Ta
mara Press (U.R.S.S.), Bob Schul 
(S.U.A.), înotătorii Saari și Robie 
(S.U.A.), Babanina (U.R.S.S.). în tur
neul de tenis, care a suscitat totdeauna 
un mare interes, numărul participan- 
ților este de 89 la bărbați și 43 la 
femei. La competiția masculină de vo
lei vor lua parte 24 de echipe, iar în 
cea feminină 16.

Au fost stabilite și locurile de des
fășurare a disciplinelor sportive cu
prinse în programul „Universiadei”, 
întrecerile de atletism vor avea loc 
pe Nfpstadion, cele de gimnastică la 
Palatul Sporturilor, iar scrima se va

desfășura în sala mică de lîngă Ne 
stadion. Jocurile de baschet și vo 
se vor disputa în incinta velodrom 
lui Millenaris, tenismenii, înotă',»,- 
săritorii de la trambulină și poloiț 
se vor întrece la bazele sportive de 
Insula Margareta.

Deschiderea festivă va avea loc 
20 august pe Nepstadion în cad 
unui program ce va cuprinde, prin 
altele, și meciul de fotbal dintre 
prezentativa Ungariei și echipa 
ventus Torino. în timpul desfășuri 
întrecerilor sportive se vor organ 
numeroase manifestări culturale p 
tru participanți.

închiderea festivă a competiției 
avea loc în Parcul Tineretului, u« 
se va desfășura și „Balul internai 
nai".

Jocurile Mondiale Universitare 
fi precedeate de o ședință a Federa 
Internaționale a Sportului Univer.si 
(F.I.S.U.) și un seminar cu » 
„Dezvoltarea Sportului universitar 
diferite țări".

1 Redacția șl administrația: str. Vasile Conta nr. 18. telefon 11.10.05. interurban 72 și 286. Telex: sportrom buc. 180. Tiparul: L P. .Informația*, str. Brezolanu 23—25.
PREȚUL ABONAMENTULUI: 1 lună: 6,50 lei ; 3 luni: 19,50 lei; 6 luni: 39 lei; 1 an : 78 leL


