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i IV-a
Ca în fiecare an Sparta- 

>iada de vară a tineretu- 
li cunoaște și acum o par- 
cipare numeroasă. Pe în- 
eg cuprinsul țării etapele 
e asociație, centre de aso- 
iafii, orașe și raioane s-au 
ușurat de un deosebit suc- 
es. Spartachiada tineretu- 
ji a fost pentru asociațiile 
portive un bun prilej de a 
rganiza concursuri, de a 
trage pe stadioane noi iu- 
'itori ai sportului. Nume- 
oase scrisori primite la re
acție ne-au relatat despre 
ntuziasmul care a caracte- 
xat concursurile, începînd 
u cele din cadrul asocia- 
ilor și pină la faza oră- 
enească (raională) inclusiv, 
are s-a încheiat în aceste 
ile.
De la 4 august și pînă în 

iua de 15 a acestei luni se 
a desfășura etapa pe grupe 
e orașe (raioane). Așadar, 
e azi, ipr oortanta compe
te de masă, adresată tu- 
jror oamenilor muncii, în- 
‘egului tineret, intră într-o 
uză supi 
ei mai bi , . ___ ___
-au dovedit bine pregă- 
te — campionii etapelor 
-recedente — se vor con- 
runta din nou. De data 
.ceasta, firește, exigențele 
înt mult mai mari. Dar, cu 
iguranță că cei ce au ob- 
inut dreptul de a participa 
a această fază superioară 
e vor pregăti în continuare 
u multă hărnicie și se vor
Continuare in pag. a 2-a)

superioară. _ Sportivii 
tuni, echipele care
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COLOCVIUL INTERNAȚIONAL „ROMÂNIA TURISTICĂ
9

si-a Încheiat lucrările
9

Marți au luat sfîrșit la Poiana 
Brașov lucrările Colocviului in
ternațional „România turistică", 
organizat de Uniunea Ziariștilor 
din R.P. Română și Oficiul na
țional de turism „Carpați", sub 
egida Federației internaționale a 
scriitorilor și ziariștilor de turism 
—FIJET. Colocviul a întrunit 53 
de scriitori și ziariști de turism 
din 16 țări, membre ale FIJET.

La închidere a fost organizată 
o gală de filme turistice urmată 
de un dejun oferit de Direcția 
Trustului regional O.N.T. „Car- 
pați“-Brașov.

Cu începere de la 4 august, 
participanții la colocviu vor în
treprinde excursii de documen
tare în țară.

La Poiana Brașov a avut loc, 
de asemenea, ședința Comitetu
lui director al FIJET, care a 
dezbătut probleme legate de or
ganizarea celui de-al X-lea Con
gres al Federației, ce se va des
fășura în septembrie la Zagreb.

★
Exprimindu-și opinia asupra 

rezultatelor și eficienței lucrări-

u

lor colocviului, JACQUES BIL- pitorescul peisajului ei. Un prim 
rezultat al colocviului de la 
Poiana Rrașov îl constituie con
tactele fructuoase stabilite intre 
scriitorii și ziariștii de turism, 
colaborarea aceasta fiind tocmai 
una dintre premisele pentru care 
a fost fondată federația noastră. 

Personal, pot să declar că vi
zita în România este una dintre 
cele mai frumoase călătorii pe 
care le-am întreprins în străină
tate". (Agerpres)

LIET, secretar general al 
FIJET, într-o convorbire cu 
reprezentanți ai Agerpres și Ra- 
dio-difuziunii, a declarat prin
tre altele: „Inițiativa de a se or
ganiza această intîlnire este va
loroasă, întrucit ea a permis re
prezentanților a numeroase aso
ciații și publicații de turism să 
viziteze România și să cunoască 
realitățile ei actuale. România se 
poate mîndri cu diversitatea și
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a categoriei B

AZI NOAPTE PE STADIONUL GRUNWALD

Conferință de presă la clubul sportiv
Dinamo București

Consiliul clubului sportiv Di
namo București a organizat, ieri 
dimineață, o conferință de pre
să la care au participat repre
zentanți ai presei de speciali
tate și ai rubricilor de sport 
din ziarele noastre centrale.

Cu acest prilej au fost 
puse o serie de obiective 
planul de muncă al clubului

ex
din 
Di-

carnet DE reporter Cu SNAGOVUL, INTRE PATRU OCHI

— Bună ziua „bătrî- 
ne“.

— Bună să fie. $i mai 
cu seamă peste o săp
tămână, la europene. Cit 
privește bătrînețea, să 
mă ierți. Nu prea-mi 
jriace să mi se spună 
așa. Eu mă bucur de 
prilejul de a rămîne 
veșnic tînăr

— N-oi fi descoperit 
mult visatul elixir al 
vieții !

— Ba l-am găsit. Fără 
retorta alchimistului 
sau cine știe ce vrăji. 
Nu uita că de vreo 20 
de ani am deschis larg 
porțile tinereții, am pri
mit cu pîine și cu sare 
— așa cum îi șade bine 
românului — generații 
de sportivi, mii de oa
meni ai muncii care 
s-au bucurat de bine- 

1 facerile și frumusețea 
' mea.

— Totuși, numeri ceva 
oAi.ișdri. adaugi me- i reu

— Da, dar intr-un a- 
numit fel. Cînd copacii 
trag cu fiecare toamnă 
cite un inel în trun
chiul lor eu adaug mai 
multe concursuri. Am 
să-mi serbez în curînd 
centenarul competlțio- 
nal. Capăt mai multă 
forță cu fiecare lovitu
ră de padelă sau pa- 
gae, de ramă sau vîslă, 
și dăruiesc mereu vol
nicilor mai multă tărie 
și sănătate, l-am legă
nat și l-am crescut pe 
Anastasescu, primul 
nostru medaliat mon
dial la caiac, pe Ismail- 
ciuc, familia Lipaliților, 
pe Nicoară... Aurel 
Vernescu era numai 
de-o șchioapă cînd l-am 
primit în casa mea și 
acum multiplul campion 
e falnic ca un brad. Nu 
vreau să-fi par un pa
lavragiu, amintindu-ți 
de vechea poveste cu 
Anteu, care atîta timp

cit era în contact cti 
pământul avea totdea i- 
na forțele proaspete. 
Așa-s și apele mele; 
dau neîncetat vigoare 
nouă. Asta-i curată ti
nerețe și pentru cel 
care primește și pentru 
cel care dăruie.

— Născociri ispititoa
re, legende...

— Nu sînt de acord. 
Doar multe din legende 
adună milioane de ju
decăți ale oamenilor, 
toată înțelepciunea 
poporului, din care a- 
vem de învățat la ne- 
sfirșit.

— După cum văd, știi 
să convingi, deși aveam 
impresia că mă cam 
duci cu vorba. Să reve
nim totuși la campio
natele europene de ca- 
iac-canoe și la primul 
,,Criteriu european" al 
juniorilor, care bat la 
ușă. Mai ales că te văd 
cam ptîns, tremurînd și 
îngîndurat.

— Cauți să mă necă

jești. In schimb nu prea 
știi să citești în ochii 
mei. Plînsul e doar 
șoapta sălciilor. Nu mă 
privește. De altfel, tris
tețea nu-i șade bine na
turii, nu e haina ei. 
Numai poeții t-o împru
mută, din fantezie. Cît 
privește tremurul, el nu 
e o dovadă a fricii, ci 
frămîntarea feței mele 
în toiul antrenamente
lor.

— Poate nici îngîn
durat nu ești ?

— Aici ai nimerit-o 
puțin. Dar mai bine zi
ceai preocupat. Este și 
firesc, găzduiesc pentru 
a doua oară un cam
pionat oficial al conti
nentului nostru. Dau un 
fel de examen. N-am 
prea mari emoții, doar 
am primit în repetate 
rînduri vestiți campioni 
olimpici, mondiali și eu-

NEAGOE MARDAN
(Continuare în pag. 

a 2-a)

namo, in,sistîndu-se asupra prin
cipalelor competiții în care vor 
fi angrenați sportivii de la Di
namo București și arătîndu-se 
ce măsuri s-au luat pentru ca 
evoluția lor să corespundă aș
teptărilor maselor de iubitori ai 
sportului. Totodată au fost ex
puse măsurile luate pentru lăr
girea bazei de selecție a secți
ilor clubului, pentru continua 
ridicare a nivelului științific al 
pregătirii sportivilor de la Di
namo, în perspectiva Jocurilor 
Olimpice de la Ciudad de Me
xico, din 1968.

Dinamo București—Miinchen 1860 
3-2 (1-2)

Aseară, tîrziu, cu puțin înainte de miezul nopții, s-a 
încheiat la Miinchen pe stadionul Griinwald, prima partidă 
pe care a susținut-o echipa campioană, Dinamo București, 
în turneul din R. F. Germană. Jucînd foarte bine și de- 
monstrînd o tehnică superioară, Dinamo a cîștigat cu 3—2 
(1—2). Victoria este cu atît mai prețioasă cu cit formația 
germană, Miinchen 1860, s-a clasat pe locul 4 în campio
nat și a cucerit anui trecut „Cupa R. F. Germane".

Dinamo se instalează în atac de la început și chiar în 
min. 2 Ene înscrie. Trei minute mai tîrziu interul stînga al 
echipei germane, Grosser, aduce egalarea pentru echipa 
sa. Formația gazdă reușește să ia conducerea printr-un 
gol înscris în min. 16. Pînă la sfirșitul primei reprize jocul 
alternează de la o poartă la alta fără ca vreuna dintre 
echipe să reușească să mai marcheze. în partea a doua a 
meciului, Dinamo își impune jocul și în min. 52 Pîrcălab 
egalează: 2—2. în final, fotbaliștii români atacă insistent 
și cu 4 minute înainte de sfîrșit, Ene II înscrie : 3—2.

Iată formația utilizată de Dinamo: Uțu — Popa, Nun- 
weiller III, Stoenescu, Ștefan — Petru, O. Popescu — 
Pîrcălab, NunweiUer VI, Ene II, Haidu.

Mai multă atenție boxului
La Timișoara se trăiește CUM AU RĂMAS. . . ORFANI

din amintiri... PUGILISTII PITESTENI!
1 9

Un antrenor de box din Timișoara ne 
spunea, nu de mult, că dacă s-ar putea apela 
la cei mai talentați pugiliști pe care i-a dat 
orașul numai în ultimii JO ani, s-ar putea 
alcătui — fără nici o grijă — o reprezenta
tivă a țării de cea mai bună valoare. Trecînd 
peste nuanțele de mîndrie din spusele vechiu
lui specialist, trebuie să recunoaștem că nu 
putini sînt boxerii frun
tași din țara noastră care 
au deprins „meșteșugul 
scrimei pugilistice" pe 
unul din ringurile bă
nățene, că ani în șir 
Timișoara, Aradul sau 
Reșița au fost centre cu 
deosebită faimă în această 
disciplină sportivă.

Astăzi însă — și a- 
ceasta o spunem cu cel 
mai mare regret — boxul timișorean nu mai 
trăiește decît din amintiri i. Ce poate fi mai 
elocvent — în acest sens — decît faptul că 
la faza de zonă a recentelor campionate repu
blicane (ca să nu mai vorbim de finale), or
ganizată chiar în orașul de pe Bega, boxerii 
timișoreni nici nu s-au văzut I Și, pe bună 
dreptate, ne întreabă numeroșii iubitori ai 
acestui sport: unde ne sini campionii din 
Banat î

Am căutat să aflăm cum merg treburile în 
cele două secții din Timișoara, U.M.T. și 
C.F.R., unde se face box de performanță. Am 
întîlnit antrenoii capabili, cu multă experiență, 
tineri dornici să se afirme în lupta pe ring. 
N-am găsit insă o sală de lucru care să poată 
permite cît de cît tinerilor sportivi o activi
tate regulată și o pregătire la un nivel cores
punzător. Situația nu este cîtuși de puțin nouă. 
Si acum doi ani, și în anul trecut, boxerii

ADRIAN VASILIU 
PETRE ARCAN-coresp. reg.

Din viața 
secțiilor de performanță

Dorim să vă prezentăm, în rîndurile de mai 
jos, „istoria" secției de box a clubului Dinamo 
din Pitești. E interesantă și — mai ales — 
foarte... scurtă. Prin luna martie '64, în urma 
insistențelor consiliului regional al UCFS, a 
conducerii clubului Dinamo, precum și a Iubi
torilor de box din localitate, în orașul de pe 
Argeș a luat ființă o echipă de box. Condu

cerea antrenamentelor a 
fost încredințată Iui 
Glieorghe Axioti, repar
tizat Ia Pitești de Fe
derația română de box. 
După numai o lună 
de pregătire, datorită se
riozității cu care s-a 
muncit, au și apărut 
primele rezultate. Intîl- 
nind selecționata orașu
lui Craiova (cu nume

roși boxeri cunoscuți) sportivii piteșteni au 
obținut un frumos succes: 15—13. Au urmat 
alte cîteva întîlniri cu boxeri din Tîrgoviște, 
Cîmpulung Musce), precum și participarea la 
Spartachiada republicană.

Pînă aici totul pare normal. Dacă există 
pasiune, dacă se muncește bine, se obțin și 
rezultate bune. Doar nu este acesta unicul 
caz I Cite asemenea secții de box nu există 
în țară ? Numai că evoluția secției de box 
din Pitești s-a oprit aici. Nu cumva să credeți 
că boxerii sau antrenorul s-au săturat de 
muncă. Nicidecum I Adevărul este cu totul 
altul. Dacă în trecut forurile sportive din Pi
tești depuneau toate eforturile pentru înfiin
țarea echipei de box, cind și-au văzut visul 
împlinit se pare că au și uitat de existența 
ei...

Oare cine trebuie să se intereseze de con
dițiile în care se desfășoară antrenamentele,

M. GHIOLDUȘ 
(După o scrisoare primita de 
la boxerii fostei secții de box 

Dinamo Pitești)

(Continuare In pag. a 2-a) (Continuare In pag. a 2-a)



CARNET COMPETIȚIONAL
ATLETISM: Juniorii 

„promoției11 1965 
își dispută titlurile 

de campioni
Pe stadionul din Poiana Brașov 

încep astăzi întrecerile etapei finale 
a campionatelor republicane pentru 
juniori și junioare. După înscrierile 
preliminarii, peste 500 de atleți din 
întreaga tară vor lupta pentru cuce
rirea titlurilor de campioni pe anul 
1965.

Concursul se desfășoară în două... 
etape. Miercuri și joi vor evolua ju
niorii „mici" în probele specifice (po- 
liatloane) iar sîmbătă și duminică va 
ii rindul juniorilor din categ. I. Prin
tre participant se află și cei trei ti
neri care au cucerit recent, la Timi
șoara, titlurile de campioni la seniori: 
Mihaela Peneș, Iosif Naqhi și Gheor- 
ghe Costache (în fotografie).

Paralel cu concursurile de la 
sfîrșitul săptămînii va avea loc și 
campionatul republican al seniorilor 
la decatlon și pentatlon fete.

VOLEI:

Start in etapa a IV-a 
a Spartachiadei de vara 

a tineretului
(Urmare din pag. 1) 

strădui să se comporte la valoarea 
lor cea mai bună, pentru a asigura 
întrecerilor nivelul superior pe care 
îl așteptăm.

La realizarea acestui important de
ziderat vor contribui, cu siguranță, 
marile asociafii și cluburi sportive 
prin antrenorii și tehnicienii lor. 
Aceștia vor trebui să fie în mijlocul 
concurenfilor și, prin sfaturile și ex
periența lor organizatorică, să-și 
aducă din plin contribuția la reușita 
competiției, la depistarea de ele
mente talentate, de perspectivă. Fără 
îndoială, în rîndurile celor ce au 
ajuns să concureze în această etapă 
se găsesc mulți 'tineri capabili de 
progres, care pregătiți apoi în sec
țiile pe ramură de sport vor putea 
fi promovați în echipele asociațiilor 
sau cluburilor din care fac parte.

Etapa a IV-a (4—15 august) progra
mează întreceri la atletism, gimnas
tică, înot, handbal în 7, tir, volei, 

I baschet și ciclism (bărbați și femei),

trîntă și fotbal. Deci vor avea lo< 
concursuri la 10 ramuri de sport.

Pentru buna desfășurare a etape 
a IV-a, pentru reușita întreceri lot 
o atenție deosebită se cere din parte: 
organelor sportive din orașele can 
sînt desemnate să găzduiască aceastc 
etapă pe grupe de orașe (raioane) 
Organizatorilor nu trebuie să l< 
scape nici un amănunt, trebuie creați 
toate condițiile pentru ca rezultateli 
să fie cît mai bune, ele să oglin 
dească înlrutotul posibilitățile parti 
cipanți'lor. Este necesar, deci, ca toț 
factorii din orașele respective (ac 
tiviști și instructori sportivi, antre 
nori, tehnicieni, profesori de educații 
fizică) să desfășoare o temeinice 
muncă organizatorică și de îndru 
mare a parbioipanților.

Etapa a IV-a trebuie să se desfă 
șoare la un bun nivel, să desemnezi 
campioni pe cei mai buni, pentru cc 
ultima etapă (regională) să se bucuri 
de o participare valoroasă și de r" 
zeitate pe măsura așteptărilor.

La Brăila și Suceava: „Cupa tineretului44 —
o importantă competiție internațională Mai multă atenție boxului

Intre 7 și 16 august, țara noastră 
va găzdui una dintre cele maii im
portante competiții internaționale de 
volei ale anului, rezervată tinerelor 
speranțe din mai multe țări. In a- 
ceastă perioadă la Brăila și Suceava 
se va desfășura „Cupa tineretului" 
.(la băieți și fete). întrecerea este aș
teptată cu un justificat interes de 
iubitorii voleiului din tara noastră 
și mai ales cei din orașele desem
nate s-o găzduiască. Organizatorii 
fac pregătiri deosebite și se strădu
iesc să înlîmpine pe oaspeți așa 
cum se cuvine, să ofere cele mai 
bune condiții de joc.

La „Cupa tineretului" și-au anun
țat .participarea echipele de tineret 
(băieți și fete) din opt țări, formații 
cunoscute prin valoarea jocului pe 
care îl practică: R. D. Germană,

EMSB1L: Selecționata taberei de juniori— 
Pilim ix Essen 14-15

BRAȘOV (prin teleion). — Luni 
după-amiază și-a început turneul în 
țara noastră echipa de handbal 
PhSnix din Essen (RF.G.). Oaspeții 
au susținut în localitate o întîlnire 
în compania selecționatei taberei de 
juniori, cucerind victoria la limită, 
cu 15—14 (8—3). Meritorie și — din 
nou —plină de promisiuni a fost 
comportarea juniorilor noștri. Au

CICLISM: In fața unor importante întreceri
Cicliștii noștri se află în fața unor 

importante confruntări. La sfîrșitul a- 
cestei săptămîni vor avea loc la Brașov 
finalele campionatelor republicane de 
contratimp individual și fond. Progra
mul : sîmbătă, pe șoseaua Brașov-Tg. 
Secuiesc, 40 km contratimp seniori ; 30

BASCHET: „Zonele" 
campionatelor de calificare

De vineri pînă duminică se vor des
fășura în șapte orașe ale țării între
cerile etapei de zonă a campionatelor 
de calificare la baschet masculin și fe
minin. Participantele (campioanele re
gionale) au fost împărțite în următoa
rele zone : MASCULIN — zona 1 — 
Dorohoi: Voința Oradea, Ș.S.E. Satu 
Mare, Confecția Dorohoi, Academia 
Militară București: zona a 11-a-Bacău : 
Ș.S.E. Bacău, Constructorul Iași, Pro
gresul Reghin, Vulturul Cîmpina ; 
zona a III-a-Brăila: Celuloza 
Brăila, Ș.S.E. Giurgiu, Farul Constanța, 
campioana regiunii Brașov,- zona a 
lV-a-Deva: Chimia Govora, CIL Ti
mișoara, Ș.S.E. Deva, Metalul Craiova : 
FEMININ — zona I — Satu Mare: 
Știința Huedin, Ș.S.E. Satu Mare, Con
fecția Dorohoi, campioana regiunii Bra
șov ; zona a II-a — Craiova : Institu
tul Pedagogic Iași, Ș.S.E. Craiova, în
frățirea Gheorghieni, Ș.S.E. Giurgiu ; 
zona a III-a-Arad: For est a Arad, Ele
vul Petroșeni, Țesătoriile reunite Bucu
rești. Cîștigătoarele zonelor se vor ca
lifica pentru turneele finale programa
ți latre 27—29 august.

Uniunea Sovietică, Polonia, Ungaria, 
Bulgaria, iugoslavia, Cehoslovacia și 
România.

Din loturile noastre fac parte e- 
lemente tinere, talentate, capabile 
de comportări superioare.

Iată loturile :
FEMININ: Magdalena Hangrad, 

Florica Tudora, Ileana Gheorghie- 
scu, Monica Copa, Aurelia Căunei, 
Elena Vameșiu, Heitrun Herman, 
Elena Petre, Florentina Dumitriu, 
Lucia Dobrescu, Ana Ciobanu, Marta 
Szekeiy, Georgeta Tais, Doina BeJ- 
gea.

MASCULIN: M. Rauch, Gh. Cris
tiani, M. Stamale, D. Rotaru, O. Cre- 
țu, N. Șteian, D. Rednic, A. Mlrza, 
C. Popescu, L. Dumitrescu, P. Vra- 
nifă, D. Mânu, M. Tăn&sescu.

marcat : Waschnensky 6, Salzmann
2, Gemeinhardt 2, Bruus 2, Kramei 2 
și Kuhn, respectiv Popovici 5, Pop
3, Licu 2, Dan Marin 2, Stănescu și 
Balint.

Joi Phânix va evolua la Iași, în 
compania echipei C.S.M.S..

C. GRUIA și E. BOGDAN, coresp.

km contratimp juniori cat. I ; dumi
nică, pe șoseaua Brașov-Sighișoara 180 
km cu plecare în bloc seniori, 100 km 
cu plecare în bloc juniori cat. I.

între 12—15 august se va desfășura, 
pe șoselele din împrejurimile Capitalei 
cea de a IX-a ediție a „Criteriului 
juniorilor". Anul acesta, competiția re
zervată tinerilor rutieri va avea un ca
racter internațional deoarece vor lua 
startul, în cele patru etape, și alergă
tori francezi și bulgari.

„Capul de afiș" îl constituie însă cea 
de a V-a ediție a „Cupei orașului Bucu
rești" programată între 13—15 august. 
Și-au anunțat participarea alergători 
din Belgia, Italia, R. D. Germană, O- 
landa, R. P. UngaTă și R. P. Polonă, 
în program figurează probele olimpice : 
13 august, șoseaua București-Pitești 
100 contratimp pe echipe ; 15 august, 
Brașov 180 km cu plecare în bloc.

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.

La Timisoara se trăiește• 1

din amintiri...
(Urmare din pag. 1)

timișoreni se plîngeau că nu au con
diții egale de pregătire, cel puțin 
cu ale colegilor lor din Arad sau 
Reșița. Chiar și în acest an ei au 
fost nevoiți — atît timp cît vremea 
nefavorabilă nu le-a permis să iasă 
in aer liber — să folosească o în
căpere insalubră, lipsită de cele mai 
elementare condiții de igienă.

„Luni în șir — ne spunea antre
norul Pavel Mentzel — lipsa unei 
săli ne-a îngreuiat pregătirile. Iar 
acum, cînd totuși beneficiem de ac
tuala încăpere (chiar și în aceste 
condiții), situația nu este cîtuși de 
puțin rezolvată. Sala este folosită 
concomitent atît de boxerii de Ia 
C.F.R., cît și de cei de Ia U.M.T. Ei 
se întîlnesc aproape zilnic, își cu
nosc pe dinafară toate calitățile și 
defectele, iar acest lucru se răsfringe 
aproape automat în întâlnirile lor 
directe pe un ring oficial. Lipsa a 
cel puțin două „săli" care să se con
cureze permanent (așa cum era pe 
vremea cînd încă nu pusesem mănu
șile în cui) — iată un obstacol im
portant în calea' dezvoltării boxului 
timișorean".

Nu este însă singura cauză a im
pasului. Să mergem mai departe. Am 
urmărit, în destul de putinele gale 
ce se organizează pe plan local, 
tineri (Miloia, Muca) cu frumoase 
perspective, care dacă ar avea la dis
poziție cele mai bune condiții de 
pregătire ar putea progresa înlr-un 
ritm și mai rapid. Am întîlnit însă 
și boxeri plafonați și de la care nu 
se mai poate aștepta prea mult, iar 
alții care fac doar 1-2 antrenamente 
pe săptămînă. Iată, deci, că atît în 
secția de box de la U.M.T., cît și în 
cea de la C.F.R. selecția nu este 
prea mult prețuită. Se lucrează — 
și aceasta o Tecunosc chiar antre
norii — cu cine se prezintă la sală, 
indiferent dacă în tînărul respectiv 
se întrezăresc aptitudini deosebite 
sau nu. A dispărut sau este pe cale 
de a dispare pasiunea antrenorilor 
noștri de a căuta neobosiți pe acei 
tineri mai bine dotați, gata de orice 
efort pentru a atinge o valoare spor
tivă înaltă.

Așadar, energie, nesfîrșite ore de 
muncă pierdute de prisos. Și urmă 
rile sînt cît se poate de clare.

în atribuția consiliilor celor două 
asociații sportive s-ar fi cuvenit să 
fie și preocuparea pentru asigurarea 
unor condiții elementare de pregă
tire secțiilor respective. Și aceasta 
n-a existat. Ar fi fost necesară, de 
asemenea, mai multă exigență, un 
control mai riguros, dar nici la acest 
capitol tovarășii respectivi nu au 
excelat. Iată, deci, o altă cauză a 
situației existente.

Am așteptat și din partea foruri
lor sportive locale mai mult interes 
pentru o îndrumare competentă, 
pentru asigurarea unui calendar 
competițional local bogat, care să 
stimuleze pregătirea și pasiunea ti
nerilor sportivi. Practic însă nu s-a 
realizat mai nimic. Cît despre acti
vitatea comisiei regionale de spe
cialitate, aceasta reprezintă ultima 
verigă din... lanțul slăbiciunilor bo
xului timișorean. Este foarte adevărat 
că acest colectiv (președinte Iosif 
Ilievici) alcătuit din oameni compe- 
tenti, cu multă experiență, se poate 
lăuda cu organizarea unui campionat 
regional pe echipe, cu inițierea mal 
multor cursuri de arbitri. în schimb, 
nici o analiză a unei secții de box, 
slab interes pentru crearea unui 
centru de antrenament al tinerilor 
boxeri. Mai precis, sînt neglijate 
tocmai problemele majore, care pot 
contribui la creșterea calității acti
vității pugilistice.

Se mai poate vorbi — în aceste 
condiții — de rezultate valoroase la 
box ? Mai putem aștepta oare — în 
ciuda posibilităților de netăgăduit — 
boxeri din Timișoara care să ne re
prezinte cu cinste tara în confruD 
țări internaționale ?

Categoric nu. Dacă toii factorii de 
care depinde bunul mers al activi
tății boxului timișorean vor asista, 
și în continuare, impasibili la stin
gerea ultimelor pîlpîiri ale unei lu
mini care nu cu mult timp în urmă 
strălucea puternic, secțiile respective 
vor culege aceleași „roade".

CU SNAGOVUL, ÎNTRE PA TRU OCHI
(Urmare din pag. 1)

ropenl de la răsărit și apus, de pe țăr
murile Balticei și din Scandinavia le
gendarilor wikingi. Trebuie să am însă 
grijă de toate, să fiu și de data asta 
la înălțime, la fel de apreciat de 
oaspeți ca în 1955 la „europenele" de 
canotaj academic feminin sau la fru
moasele noastre „regate" Snagov. (Și 
„bătrînul" era etc p-aci, dacă nu-l o- 
pream, să scoată un teanc de tăieturi 
din ziare cu puzderie de aprecieri mă
gulitoare ale specialiștilor de peste ho
tare, ba și cîteva benzi de magnetofon 
cu declarații asemănătoare. Cum car
tea lui de vizită era prea binecunos
cută, n-a mai fost nevoie...).

— Și nu te frămîntă totuși nici un 
gînd ?

— Dacă insiști... apropie-te, să-țispun 
o taină... Sînt cam gelos.

— ? ? ?
— Să mă crezi. Am și de ce. Ia 

condeiul și fă o simplă socoteală. Spor
tivii noștri, maeștrii caiacului și ca- 
noei, au cucerit pînă acum 3 titluri 
olimpice, 7 mondiale și 5 europene. Toa
te peste mări și țări. Sînt cam gelos 
pe .suratele mele, lacurile Ballarat, Jaj- 
cet pe Gând, orașul florilor, din țara

...Și este păcat 1 Atît pHllr-u nu
meroșii tineri bănățeni cu evidente 
posibilități, care se pierd în anoni 
mat, cît și pentru boxul românesc, 
în general.

CUM AU RĂMAS. . . . ORFANI"
PUGILIȘIII PITEȘTENI!

(Urmare din pag. 1)
dacă nu chiar tovarășii din condu
cerea clubului sau cei din sectorul 
tehnic al Consiliului regional 
UCFS. După ce au dorit atîta aceas -s 
secție, tovarășii respectivi nu s-au 
mai preocupat, cum ar fi fost normal, 
de problemele ei. „Echipă de box, 
spunea tov. Ion Popescu, vicepreșe
dinte al consiliului regional UCFS, 
avem și la... Cimpulung Muscel! !!"

Așa stînd lucrurile, antrenorul 
Gheorghe Axioti, sătul de promi
siuni, a renunțat să mai conducă 
antrenamentele și a plecat din Pi
tești. Ca antrenor a fost numit Ana- 
tonie Andrei, profesor de educație 
fizică cu specializarea în box. Dar 
nici acesta nu a stat prea mult căci, 
după numai o lună, din aceleași mo
tive, a renunțat și el.

Poate tocmai pentru faptul că le 
dădea prea multă bătaie de cap, to
varășii din conducerea clubului Di
namo Pitești au hotărît să desfiin
țeze secția de box ( I ?). Nu-i intere
sează cc vor face boxerii, puși acum 
în imposibilitate să se pregătească, 
cum își vor ridica ei măiestria spor
tivă, cum vor participa la competBL.,

Oare la Pitești nu se poate acorda 
atenția cuvenită și altor țjjgrturi în 
afara fotbalului ? Credem Că e timpul 
să se analizeze situația existentă și 
— pe viitor — să se acorde aceeași 
atenție tuturor tinerilor care vor să 
facă sport de performantă. Sîntem 
convinși că și la Pitești, cu ajutorul 
organelor competente, se pot ridica 
sportivi de valoare în toate disci
plinele, inclusiv în box. Dar pentru 
aceasta...

lui Till Buhoglindă, care au răsplătit cu 
aur măiestria tinerilor români. Sper ca 
în curînd să nu mai am motive de ge
lozie, să pot împărți și eu cît mai mult 
din aurul victoriei sportivilor noștri. 
Și flori, cum rar s-au văzut. Ai auzit, 
pesemne, de frumusețea lotusului meu, 
căruia cu greu i s-ar putea găsi rival 
în lume

— Ne-am cam luat cu vorba și cum 
vorba lungă e sărăcia omului...

— ...și a sportivului, aș adăuga. Cred 
că e timpul să ne despărțim. Mai cu 
seamă că vreau să mai trag cu coada 
ochiului la ultimele pregătiri, la antre
namente să mai împart cite un sfat, să 
mă împodobesc. Nu-mi văd capul de treburi!

— Stai ! înainte de a ne spune la re
vedere, o ultimă întrebare : ce ar trebui 
să facă după tine reprezentanții noștri 
pentru a cuceri cît mai multe trofee din 
cele 15 puse acum în joc ?

— Să lupte din răsputeri, să porneas
că vijelios în întreceri și, mai ales, să 
fie cu ochii în patru la finiș, acolo unde 
încă nu stăm pe roze.

— Mulțumesc. . „tinere Snagov". Aș 
dori din suflet ca în curînd să fii nu
mai Zîmbet și de loc gelos.



DE LA F. R. FOTBAL
• OMOLOGAREA REZULTATELOR CAMPIONATELOR DE FOTBAL ALE CATEGORIILOR A, B, 
C, JUNIORI SI ALE „CUPEI R. P. ROMÂNE" PE ANUL 1964-1965 ® COMPETIȚIILE OFICIALE 

$1 MODUL DE DISPUTARE DIN ANUL 1965-1966
L 13. Unirea Răcari 26 9 4 13 30:46 22

14. Prog. Alexandria 26 6 2 18 18:65 14

Pregătirile arbitrilor

A. In urma omologării rezultatelor 
jocurilor din campionatul republican ca
tegoria A pe anul competițional 1964— 
1965. a fost stabilit următorul clasament:

5
4
7

10
9

11
11
11
10
11
13 31:40
12 21:36
14 27:45 
12 23:31

1. Dinamo București
2. Rapid București
3. Steaua București
4. ---------- —“
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13. Minerul Baia Mare
14. Progresul București

Se declară echipă campioană republi
cană pe anul 1964—1965 — Dinamo Bucu
rești.

Retrogradează în campionatul catego
riei B echipele Minerul Baia Mare și 
Progresul București.

B. în urma omologării rezultatelor 
jocurilor din campionatul categoriei B, 
au fost stabilite următoarele clasamente :

Steagul roșu Brașov 
U. T. Arad 
Petrolul Ploiești 
Știința Cluj 
Dinamo Pitești 
Crișul Oradea 
C.S.M.S. Iași 
Știința Craiova 
Farul Constanța

56:22 38 
34:17 37 
38:25 " 
32:30 
32:43 
32:25 
40:38 
34:34- 24 
22:27 
26:35

31
28
26
25
24

23
23
22
22
21
20

Promovează în campionatul categoriei 
B echipa Dinamo Victoria București.

Retrogradează în campionatele regio
nale respective echipele Unirea Răcari 
și Progresul Alexandria.

SERIA VEST
1. C.F.R. Arad
2. Minerul Deva
3. Metalul Hunedoara
4. Metalul Tr. Severin
5. Victoria Călan
6. Electroputere Cr.
7. Minerul Anina
8. Electromotor Tim.
9. Muscelul Câmpulung

10. Pandurii Tg. Jiu
11. Tractorul Corabia
12. Minerul Cîmpulung
,13. Teba Arad
14. Metalul Pitești

Promovează In campionatul
B echipa C.F.R. Arad.

Retrogradează în campionatele regio
nale respective echipele Teba Arad 
Metalul Pitești.

26
26
26
26
26
26
26
26
26
2C
26
26
26
26

15
14
13

10 49:24
9 35:28 
8 28:26

10 42:30 
36:37 
4237 
35:34 
37:39 
25:38 
34:37 
36:43 
34:46 
40:41 
35:48

categoriei

11
12
12
12
13
13
16

31 
31 
31
28
28
26
26
26
25
24
24
24
21
19

Și

SERIA
1. Siderurgistul Galați
2. Dinamo Bacău
3. Flacăra Moreni
4. Poiana Cîmpina
5. Știința Galați
6. Constructorul Brăila
7. Metalul București
8. C.F.R. Roșiori
9. C.F.R. Pașcani

10. Metalul Tîrgoviște
11. Unirea Rm. Vîlcea
12. Știința București
13. Tractorul Brașov
14. Q^.mia Făgăraș

Promovează în campionatul 
A echipa Siderurgistul Galați.

Retrogradează în campionatul 
riei C echipele Tractorul Brașov 
mia Făgăraș.

I
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
SB
26
26
26

5 38:18
7 52:25
9 35:32 

11 46:39
10 42:42
11 41:42
13 38:38
10 29:38
13 33:44
13 28:34
14 32:36
13 29:34
12 30:37
13 34:48

SERIA NORD

1. Arieșul Turda
2. Gloria Bistrița
3. Chimica Tîmăvenl
4. Faianța Sighișoara
5. A. S. Aiud
6. Soda Ocna Mureș
7. Minerul Bihor
8. Forest. Sighet. Mar.g— • - •

10.
11.
12.
13.

S.

categoriei

catego- 
și Chi

SERIA A II-A

.1. Știința Timișoara
2. Ind. sîrmei C. Turzij
3. Clujeana
4. Minerul Lupeni
5. C.S.M. Sibiu
6. Vagonul Arad
7. Jiul Petrila
8. A. S. Cugir
9. A.S.A. Tg. Mureș

10. Gaz metan Mediaș
11. C.S.M. Reșița
12. Recolta Cărei
13. Sătmăreana
14. C.F.R. Timișoara

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

14 
14 
11 
10 
12 
11 
11 
12 
13

9 
11 
10 
10

G

7
8 

10
9

11 
10 
11
12
13
10 
12 
11
14 
16

41:25 
36:29 
34:22 
36:28 
41:37 
33:30 
42:33 
36:36 
40:44 
24:27 
35:40 
29:36 
30:40 
20:50

categoriei

33
32
27
27
27
27
26
26
26
25
25
25
22
16

Unirea Dej
Minerul Baia Sprie 
Olimpia Oradea 
Steaua r. Salonta 
Topitorul Baia Mare 

14. Unirea Tg. Mureș

15 5
14 2
12 5
11 6
11 5
10 6
12 2
12 2
12 1
10 4
10 4
11 2

8 6
7 4

6
10

9
9

10
10
12
12
13
12
12
13
12
15

63:23 
30134 
39:29 
38:37 
51:42 
39:30 
51:42 
38:47 
37:44 
38:38 
36:42 
39:47 
44:47 
21:62

35
30
29
28
27
26
26
26
25
24
24
24
22
18

categorieiPromovează în campionatul
B echipa Arieșul Turda.

Retrogradează în campionatele regio
nale respective echipele Topitorul Baia 
Mare și Unirea Tg. Mureș.

declară câștigătoare a „Cupei 
ediția 1964—1965, echipa Știința

D. Se 
R.P.R.“ 
Cluj.

E. Se declară campioană republicană 
de juniori pe anul 1964—1965 echipa 
Știința Cluj.

F. în urma omologării rezultatelor 
jocurilor de baraj, au promovat în cam
pionatul categoriei C, următoarele echi
pe: Minobradul Vatra Dornei, I.M.U. 
Medgidia, S. N. Oltenița, C.F.R. Caran
sebeș, Progresul Reghin. Progresul Stre
haia, Metalul Copșa Mică. Urmează să 
se omologheze rezultatul meciului Uni
rea Negrești — Ancora Galați.

5
4
5
7
3
5
4
2
0
7
3
5
2
4

Promovează în campionatul 
A echipa Știința Timișoara.

Retrogradează în campionatul catego
riei C echipele Sătmăreana și C.F.R. Ti
mișoara.

C. în urma omologării rezultatelor 
jocurilor din campionatul categoriei C, 

lost stabilite următoarele clasamente:au

SERIA EST

1. Ceahlăul P. Neamț 26 17 2 7 66:27 36
2. Textila Buhuși 26 12 8 6 41:27 32
3. Chimia Orașul Gheorghe

Gheorghiu-Dej 26 12 6 8 30:27 30
4. Fructexport Focșani 26 12 5 9 49:29 29
5. Foresta Fălticeni 26 10 7 9 29:35 27
6. Flamura r. Tecuci 26 9 7 10 37:37 25
7. Din. Moldova Iași 26 11 3 12 38:42 25
8. Metalosport Găleți 26 11 3 12 30:35 25
9. Viitorul Suceava 26 10 5 11 26:34 25

10. Victoria P. Neamț 26 8 8 10 29:38 24
11. Petrolul Moinești 26 9 5 12 27:28 23
12. Metalul Rădăuți 26 8 6 12 31:48 22
13. Textila Botoșani 26 9 2 14 27:43 21
14. Rulmentul Bîrlad 26 7 6 13 35:45 20

Promovează în campionatul categoriei

Botoșani
B echipa Ceahlăul piatra Neamț.

Retrogradează în campionatele regio
nale respective echipele Textila * ‘
gl Rulmentul Biriad,

SERIA
1. Din. Victoria Buc.
2. Beafeul Constanța
3. Victoria Giurgiu
4. Marina Mangalia
5. Rulmentul Brașov
6. Electrica Constanța
7. Textila Sf. Gheorghe
8. Metr om Brașov
9. Electrica rienl

10. Rapid Mizil
11. Flacăra r. București
12. Tehnometal Buc.

SUD
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

7 39:30
8 38:21
9 40:37
8 42:40
9 27:21
9 32:25

12 37:29
9 34:36

11 30:36
10 23:35

33
31
29
28
28
28
27
26
26
26
23
23

port Focșani, Foresta Fălticeni, Flamura 
roșie Tecuci, Dinamo Moldova Iași, Me- 
talosport Galați, Viitorul Suceava, Vic
toria P. Neamț, Petrolul Moinești, Meta
lul Rădăuți, Minobradul Vatra Dorn ei, 
Rapid Mizil, Unirea Negrești sau Ancora 
Galați.

Seria Sud : Tractorul Brașov, Chimia 
Făgăraș, Portul Constanța, Victoria Giur
giu, Marina Mangalie, Rulmentul Bra
șov, Electrica Constanța, Textila Sf. 
Gheorghe, Metr om Brașov, Electrica 
Fieni, Flacăra roșie București, Tehno
metal București, I.M.U. Medgidia, S.N. 
Oltenița.

Seria Vest : C.F.R. Timișoara, Minerul 
Devia, Metalul Hunedoara, Metalul Tr. 
Severin, Victoria Călan, Electroputere 
Craiova, Minerul Anina, Electromotor 
Timișoara, Muscelul Cîmpulung, Pandu
rii Tg. Jiu, Tractorul Corabia, Minerul 
Cîmpulung. C.F.R. Caransebeș, Progre
sul Strehaia.

Seria Nord : Sătmăreana, Gloria Bis
trița, Chimica Tîrnăveni, Faianța Sighi
șoara, A. S. Aiud, Soda Ocna Mureș, Mi
nerul Bihor, Forestiera Sighetul Marina
ți ei, Unirea Dej, Minerul Baia Sprie, 
Olimpia Oradea, Steaua roșie Salonta, 
Progresul Reghin, Metalul Copșa Mică.

Echipele clasate pe primul loc în cele 
patru serii^vor promova în campionatul 
categoriei B, iar cele clasate pe locu
rile 13 și 14 din fiecare serie, vor retro
grada în campionatele regionale respec
tive.

4. „Cupa României" — sistemul 
disputare rămîne neschimbat.

5. Campionatul republican 
se va disputa pe zece serii 
echipe, împărțite pe criterii

preo- 
mai

anali- 
editia

de

de juniori 
de cîte 10 
geografice.

III.
Campionatul republican categoria A 

va începe la 15 august 1965.
Campionatele categoriilor B și C vor 

începe la 22 august 1965.
Campionatele regionale vor începe 

5 septembrie 1965.
Competițiile pe anul 1965—1966 se ' 

desfășura în conformitate cu 
regulamentelor în vigoare.

II.
în anul competițional 1965—1966 se vor 

desfășura următoarele competiții repu
blicane :

1. Campionatul republican categoria A 
cu 14 echipe după cum urmează: Dina
mo București, Rapid București, Steaua 
București, Steagul roșu Brașov, U, T. 
Arad, Petrolul Ploiești, Știința Cluj, Di
namo Pitești, Crișul Oradea, C.S.M.S. 
Iași, Știința Craiova, Farul Constanța, 
Siderurgistul Galați, Știința Timișoara.

Echipa clasată pe locul I va primi tit
lul de campioană republicană.

Echipele clasate pe locurile 13 și 14 
vor retrograda în campionatul catego
riei B.

2. Campionatul categoriei B pe două 
serii de cîte 14 echipe după cum ur
mează :

Seria I : Progresul București, Dinamo 
Bacău, Flacăra Moreni, Poiana Cîmpina, 
Știința Galați, Constructorul Brăila, Me
talul’ București, 2 2
Pașcani, 
Vîlcea, 
Neamț,

C.F.R. Roșiori, C.F.R. 
i, Metalul Tîrgoviște, Unirea Rm. 

Știința București, Ceahlăul ~ 
Dinamo Victoria București.

p.

la

vor
prevederile

Dacă ediția trecută a cursului de 
perfecționare a arbitrilor a fost orga
nizată pe litoral, la Mangalia, anul 
acesta, cei mai buni „cavaleri ai flu
ierului* din țară, cărora Ii s-au adău
gat o serie de tineri conducători de 
joc cu reale posibilități (V. Roșu — 
București, M. Rentea — Bacău, V. 
Rus — Tg. Mureș) și-au dat întîlnire 
în frumosul oraș de pe Valea Oltu
lui — Rm. Vîlcea.

Cursul (ăl cărui director a fost 
președintele Colegiului central de 
arbitri, Andrei Rădulescu), așa cum 
au remarcat multi dintre cei 110 ar
bitri prezenți, s-a bucurat de o bună 
organizare din partea gazdelor, con
siliul orășenesc UCFS și colegiul o- 
rășenesc de arbitri, care s-au 
cupat pentru asigurarea celor 
bune condiții de lucru.

Pornindu-se cu o temeinică 
zS a arbitrajelor prestate în
1964—1965 în categoriile A, B, C, ju
niori etc., cursul, prin numeroasele 
lecții predate și seminarii la caie au 
luat parte arbitrii, a urmărit înlătu
rarea deficientelor semnalate din 
rîndul cărora notăm: deciziile ero
nate, plasamentul greșit pe teren al 
arbitrilor, lipsa de curaj în sanctio
narea greșelilor săvîrșite de gazde 
etc. în lecțiile predate s-a vorbit des
pre legea avantajului, despre greșeli 
și incorectitudini, lovitura de pe
deapsă, ofsaid. Lecțiile au fost pre
date de arbitri cu multă experiență 
ca, de pildă, Cornel Nitescu, Gheor- 
ghe Osiac. Ilie Drăghici.

De un real folos în consolidarea 
celor predate în orele de curs a 
fost discutarea pe viu a situațiilor 
de joc intervenite în partidele de 
verificare susținute la Rm. Vîlcea de 
echipa campioană Dinamo București, 
Dinamo Pitești, Șliinta Craiova, U-

Etapa I,

nirea Rm. Vîlcea. De asemenea, ana
liza arbitrajelor prestate cu ocazia 
acestor meciuri a fost binevenită, 
contribuind și ea la lămurirea mul
tor probleme.

Reținem prezența la acest-curs a 
antrenorului Emeric Vogi a cărui con
ferință intitulată „Colaborarea între 
antrenori și arbitri* a s-tîrmt intere
sul celor prezenți.

Tot din programul cursului a făcut 
parte și prelucrarea noului cod îm
bunătățit de semnalizare, ca și ulti
mele modificări ale regulamentului 
hotărîte de F1FA.

Sperăm că munca depusă la Rm. 
Vîlcea de cel 110 arbitri va avea ur
mări dintre cele mai bune asupra 
calității arbitrajelor în viitorul sezon 
competițional.

D. ROȘIANU—coresp.
«w-a. ..—

A fost regazonat
terenul din Craiova

De la terminarea ediției 1964—1965 
campionatului categoriei A și până a-a

cum, la stadionul Tineretului din Cra
iova s-au desfășurat intense lucrări de 
refacere a gazonului. Terenul de joc, 
care devenise aproape impracticabil da
torită denivelărilor și porțiunilor foarte 
mari lipsite de gazon, a fost refăcut și 
a căpătat o nouă înfățișare. La 31 iu
lie au fost definitiv terminate luciările 
de înlocuire a porțiunilor lipsite de ga
zon (circa 1/3 din teren) și se lucrează 
de zor la reamenajarea pistei de atle
tism, astfel ca la începerea campiona
tului lucrările vor fi terminate în în
tregime.

ediția 1965-1966
15 august

Rapid București — Știința Craiova
Știința Timișoara — Steagul roșu Brasov 
GS.M.S. Iași — Farul Constanța 
Siderurgistul Galați — Dinamo București 
Dinamo Pitești — Petrolul Ploiești
Știința Cluj — Crișul Oradea
Steaua București — U.T. Arad

C.S.M.S. Iași — Petrolul Ploiești
U.T. Arad — Știința Cluj 
Știința 
Steaua

Timișoara 
București

Etapa a II-a. 22 august

Dinamo București — Știința Timișoara 
Farul Constanța — Rapid București 
Crișul Oradea — Steaua București 
Știința Craiova — Știința Cluj
U.T. Arad —- C.S.M.S. lași
Steagul roșu Brașov — Dinamo Pitești 
Petrolul Ploiești — Siderurgistul Galati

ȘT. GURGUI - coresp.

Crișul Oradea 
Dinamo București

Etapa a VIII-a, 10 octombrie

Cluj — C.S.M.S. Iași
Craiova — Steagul roșu Brașov

Știința
Știința _
Parul Constanța — Știința Timișoara 
Dinamo București ■
Detrolul Ploiești — 
Siderurgistul Galați 
Rapid București —

— Crișul Oradea 
Steaua București
— U.T. Arad 
Dinamo Pitești

Etapa a IX-a, 13 octombrie

Crișul Oradea — Știința Craiova
Steaua București — Farul Constanța
Dinamo Pitești — C S.M.S. Iași
Știința Cluj — Rapid București
Știința Timișoara — Siderurgistul Galați 
Steagul roșu Brașov — Petrolul Ploiești 
U.T. Arad — Dinamo București

In- 
Mi-

a II-a : Minerul Baia Mare, 
sirmei C. Turzii, Clujeana, 

Sibiu, Vagonul 
____ , A.S. Cugir, A.S.A. 
Tg. Mureș, Gaz metan Mediaș, C.S.M. 
Reșița, Recolta Cărei, Arieșul Turda, 
C.F.R. Arad.

Echipele clasate pe primul loc în cele 
două serii vor promova în campionatul 
categoriei A, iar cele clasate pe locurile 
13 și 14 din fiecare serie, vor retrogra
da în campionatul categoriei C.

3. Campionatul categoriei C pe patru 
serii de cîte 14 echipe, împărțite după 
cum urmează :

Seria Est: Textila Buhuși, Chimia O- 
rașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, Fructex-

Seria
dustria
nerul Lupeni, C.S.M. 
Arad, Jiul Petrila,

Etapa a UI-a, 29 august

Farul Constanta —■ Dinamo Pitești
Steagul roșu Brașov — Dinamo București 
Rapid București — Petrolul Ploiești
Crișul Oradea — U.T. Arad
Știința Cluj — Steaua București
C.S.M.S. Iași — Siderurgistul Galati 
Știința Timisoara — Știința Craiova

Etapa a X-a, 31 octombrie

Etapa a IV-a, 5 septembrie

Pronosport - l-x-2 Pronosport

Siderurgistul Galați — Steagul roșu Brașov 
Petrolul Ploiești — Crișul Oradea 
Știința Craiova — Farul Constanța 
Dinamo București — Rapid București 
U.T. Arad — Știința Timișoara 
Dinamo Pitești — Știința Cluj 
Steaua București — C.S.M.S. Iași

Petrolul Ploiești — U.T. Arad
Știința Craiova — Dinamo București 
Farul Constanța — Știința Clui 
Crișul Oradea — Siderurgistul Galați 
C.S.M.S. Iași — Steagul roșu Brașov 
Rapid București — Steaua București 
Știinta Timișoara — Dinamo Pitești

Etapa a Xl-a, 7 noiembrie

Ultimele concursuri PRONOSPORT 
au adus premii de valoare ridicată. 
Astfel, la concursul PRONOSPORT nr. 
30 din 25 iulie 1965, participantul Fe- 
renczi Zoltan din Cluj a obținut, pe 
o variantă eu 12 rezultate exacte, un 
premiu în valoare de 51.788 lei. Dacă 
el ar fi jucat varianta repetată, ar fi 
obținut atîtea premii de cîte ori s-ar 
fi repetat varianta respectivă.

în concluzie unul din cele mai indi
cate moduri de participare în afară de 
varianta colectivă (combinată) este va
rianta repetată.

Nu uitați să vă depuneți buletinele 
din vreme pentru concursul PRONO
SPORT de duminică, în programul că
ruia figurează, în afară de meciul din
tre Minerul Lupeni—Etar Tirnovo, și 
întîlniri din campionatul R. P. Ungare 
și U.R.S.S.

PESTE 13.000 DE PREMII ATRI
BUITE LA TRACEREA SPECIALA 
LOTO DIN 23 IULIE 1965,

Rezultatele tragerii speciale LOTO 
din 23 iulie au înregistrat un mare suc
ces în atribuirea premiilor obișnuite în 
bani și suplimentare în obiecte și bani. 
Ele depășesc numărul de 13.000.

Vorbind despre capitolul premii în 
bani constatăm :

La premiițl suplimentar I, cele 3 
variante câștigătoare întregi au obținut 
câte 48.357 lei iar cele 5 variante câș
tigătoare sfert — câte 12.089 lei. La 
premiul suplimentar II, cele 16 forma
ții câștigătoare au primit câte 10.025 lei, 
iar la categoria I au fost atribuite 5 
premii în valoaie de cîte 20.552 lei.

• Tragerea Pronoexpres de azi va 
avea loc la Complexul sportiv studen
țesc Tei din str. Oltețuliii nr. 30. Tot 
azi va avea loc în continuarea trage
rii PRONOEXPRES și tragerea la sorți 
a autoturismelor de la LOTO special 
din 23 iulie a.c.

Va urma filmul artistic „Nevasta nr. 
13“.

Rubrică redactată de LMo-Prcnwsport.

Etapa a V-a, 8 septembrie

Petrolul Ploiești — Știința Craiova 
Sideruraistul Galați — Dinamo Pitești 
Dinamo București — Știința Cluj 
Farul Constanța — Crișul Oradea 
C.S.M.S. Iași — Rapid București 
Știința Timișoara — Steaua București 
Steagul roșu Brașov — U.T. Arad

Rapid București — Știința Timișoara
Dinamo Pitești — Crișul Oradea
U.T. Arad — Farul Constanta
Steagul roșu Brașov — Steaua București 
Siderurgistul Galați — Știința Cluj 
Dinamo București — Petrolul Ploiești 
Știința

Petrolul Ploiești
Craiova — C.S.M.S. Iași

Etapa a XII-a, 10 noiembrio

Etapa a Vl-a, 26 septembrie

Cluj — Steagul roșu Brașov 
București — Știința Craiova 
Oradea — Rapid București

Steaua București — Siderurgistul Galati 
Știința Cluj — Știința Timișoara
Farul Constanta — Petrolul Ploiești
Știința Craiova — U.T. Arad
Dinamo Pitești — Dinamo București 
Rapid București — Steagul roșu Brașov
Crișul Oradea — C.S.M.S. Iași

Știința
Steaua
Crișul
U.T. Arad — Dinamo Pitești
Dinamo București — C.S.M.S. Iași 
Siderurgistul Galați — Farul Constanta 
Știința Timișoara — Petrolul Ploiești

Etapa a XilI-a, 28 noiembrie

Etapa a Vil-a, 3 octombrie

Steagul roșu Brașov — Farul Constanta 
Siderurgistul Galați — Ranid București 
Dinamo Pitești — Știința Craiova

Dinamo Pitești — Steaua București 
Petrolul Ploiești — Știința Cluj 
Știința Craiova — Siderurgistul Galati 
Farul Constanta — Dinamo București 
Rapid București — U.T. Arad 
C.S.M S. Iași — știința Timișoara 
Steagul roșu Brașov — Crișul Oradea



„Am avut prilejul să cunoaștem frumoasa 
și harnica Românie, aliată intr-un vast 

prnces de înnoire"
•—De vorbă cu dl. Bernard Maucbe, conducătorul voleibaliștilor francezi

Dl. Bernard Mauche este antrenor și, 
de câteva luni, președintele Federației 
franceze de volei. In această calitate 
a condus delegația de voleibaliști fran
cezi care ne-a vizitat țara în luna 
trecută. La plecare, ne-a răspuns 
cu amabilitate la oîteva întrebări :

— Cum apreciați vizita pe care au 
făcut-o reprezentativele A și B ale 
Franței în România ?

— Foarte fructuoasă. Nu mă gîn- 
desc la rezultatele meciurilor, pentru că 
voleibaliștii dv. au cîștigat 8 din cele 9 
partide disputate. De fapt, nici nu am 
venit cu gîndul să cîștigăm (dacă s-a 
întîmplat și așa ceva, foarte bine l), ci 
să rodăm o serie de tineri, să ne dăm 
seama de posibilitățile lor. Pentru că 
noi lucrăm acum în perspectivă. Ne-a 
învățat reprezentantul do., Nicolae So- 
tir, pentru un timp antrenorul nostru. 
Cum vă spuneam, am venit cu două 
echipe de tineri pentru a culege în
vățăminte. Iar acum, la plecare, ne 
dăm seama că ne întoarcem cu sacul 
plin. Cel mai tânăr membru al delega
ției sportivilor francezi a fost Spren- 
ger (17 ani), cîștigătorul criteriului na
țional al tinerilor voleibaliști și pe care 
l-am adus în România ca o recompensă. 
Din meciurile cu campionii Europei el 
n-a avut decât de cîștigat. Din lot au 
mai făcut parte Vesaen (18 ani), La
nier (19 ani), iar Duca și Sonthonaix 
au împlinit 20 de ani aici, la Cons
tanța. După cum vedeți generația lui 
Dujardin, mai veche, și chiar aceea a 
lui Arroyo, mai nouă, nu mai sînt pre
zente în echipa „cocoșului galic".

— Tinerii cu care ați venit acum la

noi, au mai fost încercați și în alte 
competiții ?

— Doar o parte dintre ei, pentru că, 
pentru prima dată, în istoria voleiului 
francez, am făcut o deplasare și cu 
echipa 1 și cu a Il-a. Ei au mai fost 
folosiți în aprilie, la Porto, în Portu
galia, cu prilejul „Cupei Occidentului", 
câștigată de noi. Am învins atunci Por
tugalia cu 3—1, Italia cu 3—0 și Bel
gia cu 3—2. Cum v-am spus, lucrăm 
în perspectivă, iar viitoarele noastre 
etape sînt „Cupa mondială" care va 
avea loc la toamnă, în septembrie, la 
Varșovia, turneul pe care-l vom face la 
Ankara în 1966 și campionatele euro
pene din 1967 de la Istanbul.

— Cu ce impresii plecați din Româ
nia ?

— Ani fost primiți — peste tot — 
magnific. Organizatorii au făcut tot 
posibiliul. ca să ne simțim ca acasă. 
In afara jocurilor, ni s-a alcătuit un 
interesant program extrasportiv, care 
ne-a dat prilejul să cunoaștem și mai 
bine frumoasa și harnica Românie, 
aflată într-un vast proces de înnoire. 
Ne-am dat seama — o dată în plus — 
că aici, la dv., avem mulți prieteni. 
Sperăm că relațiile sportive româno- 
franceze se vor dezvolta și mai mult. 
In ceea ce ne privește, doi tineri antre
nori francezi vor veni la București, în 
septembrie, la un curs al antrenorilor 
români, iar pentru anul viitor am in
vitat echipa României la un turneu în 
Franța.

Interviu consemnat de
MIRCEA TUDORAN

SINAIA, 3 (prin telefon de la trimi
sul nostru). In primele sale meciuri 
din turneul final echipa României a 
înregistrat două rezultate de egalitate, 
Atît în fa(a reprezentativei R. D. Ger
mane, oît și a celei a Danemarcei, șa
hiștii români au evoluat sub așteptări, 
permitînd adversarilor să puncteze în 
partide în care, în mod normal, tre
buia să fie depășiți.

La jucarea întreruptelor, marți dimi
neața, Stanciu a încercat zadarnic să 
salveze finalul partidei cu Rauten- 
strauch (R.D.G.). Acesta a reușit să 
treacă peste handicapul nebunilor de 
culori diferite și, rămînînd cu pionii 
distanțați la două coloane, a forțat câș
tigul. Scorul final al meciului : 2—2.

Cu același rezultat s-a încheiat și în- 
tîlnirea România-Danemarca, din runda 
a 3-a. Stanciu, vădit obosit după par
tida precedentă, n-a jucat ou forța sa 
cunoscută împotriva danezului Sloth. 
In complicațiile jocului de mijloc, pie
sele negre conduse de jucătorul român 
au ocupat poziții slabe, fără perspec
tive, și cu puțin înainte de întrerupere 
Stanciu a trebuit să dea un turn și 
doi pioni pentru două figuri ușoare. 
Depindea de mutarea înscrisă de Sloth 
în fișă, dacă lupta mai poate continua. 
La deschiderea plicului însă, Stanciu 
s-a convins că rezistența este inutilă 
și a cedat. In schimb, Georgescu a gă
sit căi de remiză în partida cu Soren-

tineri

la canoe

PHM.V

Jiirgen Eschert — 
unul din favoriții în iotul cehoslovac

Crîstina BaîaBân

și Anghel Șoptereanu

învingători la Skoplje
înotătorii români au obținut noi 

victorii în concursul internațional 
de la Skoplje. Cristina Balaban luînd 
startul în proba de 100 m spate a 
fost cronometrată în timpul de 1:14,3, 
iar Anghel Șoptereanu a obținut cel 
mai bun timp (2:43,9) în cursa de 
200 m bras. Alte rezultate: 200 m 
spate (m): 1. Vrhovsek (Iugoslavia) 
2:23,8, 2. Tiberiu Șerban 2:31,0,- 
100 m bras (m): 1. Lisica (Iugo
slavia) 1:16,4, 2. A. Șoptereanu 1:17,0; 
400 m liber (m): 1. Djakovici (Iugo
slavia) 4:37,1, 2. Chlekovici (Iugo
slavia) 4:40,1, 3. VI. Moraru 4:40,8.

★
Astăzi va părăsi Capitala selecționata 

studențească de polo a țării care va 
participa, alături de reprezentativele 
Iugoslaviei, U.R.S.S., Poloniei, Greciei 
și Bulgariei, la turneul internațional 
do la Varna. Vor face deplasarea 1 
Cornel Frățiiă și Emil Mureșan (por
tari), Firoiu, Grințescu, Mărculescu, 
Mihăilescu, Rusu, Novac, Țăranu, 
Blajec și Kroner.

In lumea canoiștilor, Jiirgen Es
chert este un sportiv binecunoscut. 
La Jocurile Olimpice de la Tokio, pe 
lacul Sagami, el a cucerit medalia 
de aur în proba de canoe — 1 000
m. Acum, in preajma campionatelor 
europene de la Snagov, ne-am gîn- 
dit să-l prezentăm iubitorilor de 
sport din România.

Jiirgen Eschert a făcut cunoștință 
cu canoea la vîrsta de 9 ani. Atunci, 
un bun prieten al său, care avea 
canoe, l-a solicitat drept partener 
pentru ambarcațiunea sa. Și iată-l, 
ani de-a rîndul, străbătînd apele re
pezi din munții Harz.

Activitatea competițională și-a în
ceput-o în 1957, cind a obținut câ
teva succese, iar pe plan european 
a debutat cu prilejul campionatelor, 
continentului, în 1961, la Poznan. Im 
un concurs desfășurat in 1963, cam
pionul mondial Zamotin (U.R.S.S.) 
i-a spus prietenește : „Tu ai calități, 
dar nu ai o tactică potrivită de con
curs. Pînă la 500 metri studiază-ți 
adversarii și n-o lua razna din start 
pentru că, după cum ai văzut, la 
finiș nu mai ai suflu". Eschert l-a 
ascultat pe Zamotin. Și... primul în
vins al lui Eschert a fost tocmai 
Zamotin. „Vezi, dacă mi-ai ascultat 
sfatul, ai mers cu mult mai bme“, 
i-a spus după concurs Zamotin. Cu 
aceeași tactică, Eschert a cîștigat 
medalia de aur pe lacul Sagami la 
J.O. de la Tokio. Acum, în preajma 
„europenelor" Eschert are emoții. E 
și firesc. Are de înfruntat in depla
sare mari maeștri ai pagaei, in frun
te cu Lipalit, Igorov si experimenta
tul Ismailciuc.

Reamintim că săptămâna trecută 
Eschert a cîștigat și proba de viteză 
fi pe cea de fond la Regata Copen
haga.

Caiacista cehoslovacă Hradilova, una 
din concurentele in proba de 

simplu 500 m.
Foto : Jaroslav Skala-Praga

IBIIEILtGIRUW
Radmanovici si Alexici

„punctele
ale lotului

tari“
iugoslav

Pliva din apro- 
s-au desfășurat

MANFRED SEIFERT
redactor la „Sportecho“-Berlin

Recent, pe lacul 
piere de Jajce, 
campionatele naționale iugoslave, 
în urma cărora a fost alcătuit 
lotul care participă la „europene". 
Cei mai cunoscuți dintre caia- 
cișlii noștri sini Radmanovici de 
Ia clubul „Val" din Sremska Mi
trovica și Alexici de la „Ivo Lola 
Ribar" din Belgrad. Amîndoi s-au 
numărat printre participanții la 
Jocurile Olimpice de la Tokio. 
Radmanovici deține o formă ex
celentă și va participa la caiac 
10.01X) metri, iar Alexici va concu
ra în proba da caiac 500 m. Doi 
tineri de la care se așteaptă mult 
sînt juniorul Păunovici de la 
„Zorka" Sabac și junioara Mes- 
zaroș de la „Begej" Zranjanin.

După ce acum 7—8 ani caiaciș- 
tii și canoiștii cehoslovaci aveau 
un cuvînt greu de spus în arena 
internațională, în ultima vreme 
performantele sportivilor noștri au 
scăzut.

Alarmați de această scădere, 
conducătorii federației cehoslovace 
au luat o serie de măsuri, printre 
care alcătuirea unui plan de dez
voltare a caiacului și canoei avînd 
ca obiectiv principal J.O. de la 
Mexico City. Actualmente, există 
în Cehoslovacia un lot A (condus 
de Josef Koubek) în care sînt cu
prinși cei mai buni performeri Ia 
această oră și un lot B (condus 
de Vrsovsky), cuprinzînd în spe
cial juniori. Sportivii ambelor lo
turi au participat în acest an la 
regatele de la Griinau, Stockholm, 
Diisseldorf, Moscova și Copenha
ga, dornici de a se tine Ia curent 
cu progresele înregistrate pe plan 
extern.

In urma campionatelor naționale 
care s-au disputat la 31 iulie, a 
fost alcătuit lotul care va face de
plasarea la Snagov. El cuprinde 
pe următorii:

Canoe simplu : Polacek, Elias, 
Polakovici. Canoe dublu : Ctvrte- 
cka, Houzim. Caiac simplu : Mara, 
Kvasil. Caiac dublu : Pleier, Kad- 
nar. Pentru probele feminine de 
caiac vor face deplasarea Chalu- 
pova, Hradilova și Masova. Poate 
că cititorii români sînt surprinși 
de absenta din lot a canoistului 
Jiran, binecunoscut în Europa. El 
deține o formă slabă, pierzînd la 
naționale în fata tînărului Polacek.

In ceea ce privește criteriul eu
ropean al juniorilor, tara noastră 
speră rezultate bune prin : Skarub- 
sky (canoe), Soucek și Stuchlik ca
iac), Fridrichova și Sourkova (ca
iac fete).

SAVON (U.R.S.S.)
văzut de Neagu Rădulescu 

sen. De notat că în preliminarii, for
mația României a învins pe aceiași ad
versari cu 3—1 I

Greu au reușit și deținătorii titlului, 
echipierii reprezentativei U.R.S.S., să 
treacă de adversarii lor din runda a 3-a 
a finalei. Ei au dispus doar la limită 
(2‘/2—1*/2) de echipa Angliei. Englezul 
Poutrus a deschis scorul, învingînd pe 
Knapengut iar apoi Savon — la prima 
masă — egala, cîștigînd la Lee. De-abia 
în partidele întrerupte (Hodos-Basman 
*/„—’/2, Mnațakanian-Wood 1—0) au 
reușit sovieticii să-și asigure victoria. 
După jucarea întreruptelor, șahiștii ma
ghiari au egalat scorul în meciul cu 
Olanda : 2—2.

Grupa a 2-a a finalei (pentru locurile 
10—17) a avut zi liberă, marți. Totuși, 
un rezultat final a fost înregistrat pe 
foile de arbitraj : Suedia a terminat 
cu 3*/„—*/2 meciul cu Scoția. Iată cla
samentul acestei grupe, toate echipele 
avînd disputate cîte trei întâlniri : Sue
dia 9'/2, Bulgaria 8*/2, Finlanda, Austria 
6, Tunisia 5 (1), Cuba 3*/2 (2), Scoția 
3>/2 (1), Belgia 3 (2).

Aseară șahiștii români au întîlnit 
pe cei sovietici. Numai două partide 
au fost decise in timpul regulamen
tar de joc: Gheorghiu — Savon 
1—0, Nacu — Anosin 0—1. Partidele 
Hodos — Pavlov și Partoș — Mnața- 
kanian s-au întrerupt. Scorul este 
deci 1—1 (2). Alte rezultate : Izrael 
— Ungaria 1—0 (3), Olanda — An
glia l‘/2—!4 (2). Danemarca — 
3—0 (1). Echipa Cehoslovaciei 
liberă.

Clasamentul după 4 runde:
91/2 (2), Danemarca 9 (1), Cehoslovacia 
8, Izrael 7 (3), Anglia 6 (2), Româ
nia 5 (2), Ungaria 4% (3), Olanda 
31/2 (1), R.D.G. 3,*/2 (1). România, Ce
hoslovacia, Izraelul și R.D.G. au cîte 
un meci mai puțin jucat.

PE SCURT
ȘEDINȚA COMISIEI BALCANICE 

DE BASCHET

La Varna a avut loc ședința co
misiei balcanice de baschet. Cu acest 
prilej au fost fixate datele campio
natelor balcanice din acest an : 25— 
29 august, la Kralevo (Iugosl: ’ia)
— juniori; 3—5 decembrie la Galati
— senioare; 15—19 decembrie la 
Tirana — seniori. Au fost fixate, de 
asemenea, campionatele balcanice de 
baschet pe anul 1966. R.P. Bulgaria 
va organiza campionatul masculin 
(15—20 decembrie), iar Iugoslavia 
pe cel feminin. Campionatul de ju
niori va fi 
turcă.

organizat de federația

ÎN „CUPA GALEA

In finala 
echipa R.S.
2—1 în întîlnirea cu reprezentativa 
U.R.S.S. In proba de dublu, perechea 
Kodes, Stoces a învins cu 6—2 ;
6—3; 6—1 pe Ivanov și Korotkov.

„Cupei Galea" la tenis, 
Cehoslovace conduce cu

TURUL CANADEI

VL. IGNATOVICi
redactor la „Sport" Belgrad

JIRI KOTLAND
redactor la „Ceskoslovensky 

sport" — Bratislava

R.D.G. 
a fost

URSS

RADU VOIA

Turul ciclist al Canadei a progra
mat etapa a 9-a, care s-a disputat 
în împrejurimile orașului Montreal 
pe o distantă de 50 km contracro- 
nometrului. A cîștigat cehoslovacul 
Dolezal cronometrat în lhl0:26,0. 
în clasamentul general individual 
continuă să conducă belgianul Pau- 
weis.

RECORD MONDIAL LA NATAȚIE

Cu prilejul concursului internatio
nal de natatie de la Londra echipa 
de ștafetă a R.F. Germane a stabilit 
un nou record mondial în proba de 
4x220 yarzi cu timpul de 8:08,3. Ve
chiul record era de 8:11,2 și apar
ținea aceleiași echipe.

DE PE TERENURILE DE FOTBAL
• Secretariatul U.E.F.A. de la Berna 

a anunțat oficial că dubla întâlnire din
tre echipele de fotbal Intemazionale 
Milano și Independiente Buenos Aires, 
contând pentru finala „Cupei intercon
tinentale", va avea loc la 8 septembrie 
la Milano și, respectiv, 15 septembrie 
la Buenos Aires. Un eventual meci de 
baraj se va desfășura la 18 septembrie 
într-un oraș din America de Sud, care 
urmează să fie stabilit zilele acestea.

• Cîteva date din „Cupa cupelor" 
la fotbal: Reipas Lahti-ITonved Buda
pesta — 25 august și 13 septembrie ; 
Aarhus-Victoria Setubal 25 august și 19 
septembrie; Dukla Praga-Rennes 22 
septembrie, returul n-a fost încă fixat; 
Juventus Torino-Liverpool 29 septembrie 
și 13 octombrie. N-au fost fixate datele 
jocurilor Wiener Neustadt-Știința Cluj ; 
Cardiff City-Standard Liege și F. C. 
Limerick (Irlanda) cu cîștigătoarea „Cu* 
pei R. P. Bulgaria".

Pentru primul tur al „Cupei orașe
lor târguri" au fost stabilite datele a 
numai 3 jocuri : Union Sportive Lu- 
xemburg-F. C. Koln — 1 și 15 sep
tembrie : Paok Salonic-S. C. Vienna — 
14 și 29 septembrie; F.C. Nurenberg- 
l£ vei ton — 28 septembrie și 12 octom
brie.

• Zilele trecute, echipa de fotbal 
Vasas Budapesta a susținut un meci 
amical în R. F. Germană cu echipa 
„Alemannia" Aachen. Fotbaliștii ma
ghiari au terminat învingători cu sco
rul de 4—1 (3—0). Alte rezultate din 
jocurile internaționale : Stuttgart-Chel
sea 1—1; F. C. Frankfurt—Ț.D.N.A. 
Sofia 0—0.

• Confederația braziliană de sport a 
anunțat oficial că a acceptat invitația 
Federației engleze de fotbal ca echipa 
Braziliei să susțină un meci amical 
la 26 noiembrie la Londra în compa
nia echipei Angliei. In acest meci va 
evolua și Pele, care este așteptat cu 
mare interes de amatorii de fotbal lon
donezi. De asemenea, s-a comunioat 
că Brazilia va întilni în meci revanșă 
echipa U.R.S.S, la 21 noiembrie pe 
stadionul Maracana. Un purtător de 
cuvînt al confederației braziliene de 
sport a anunțat că președintele acestui 
for, Joao Havelange intenționează să 
organizeze în 1968 o mică „Cupă mon
dială" cu participarea a 9 reprezenta
tive sud-americane și europene. în
tâlnirile urmează să aibă loc la Rio. 
I’acembu, Sao Paulo și Minas.

(Agerpres)
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