
Printre viitorii instructori sportivi
Sîntem în plină vacanță. Pînă la mijlocul 

lunii septembrie, noțiunile de școală sau fa
cultate au o circulație mai redusă. Și totuși 
excepții există. Pe alocuri, mai sînt cursanți 
care învață, care audiază o lecție, iau parte 
la un seminar. De pildă cei 80 de... elevi pre- 
zenți la cursul de instructori sportivi organi
zat de asociația I.T.B. din 
plină... caniculă, în sala 
de festivități a depou
lui „Ilie Pintilie", au loc, 
de două ori pe săptă- 
mînă, cursurile de pre
gătire.

Inițiativa este lăuda
bilă. Și tocmai de aceea 
am ținut să o consemnăm. 
După cum am arătat, 80 de membri ai 

asociației sportive I.T.B. (dintre care 
aproape 50 activează în diferite secții 

pe ramură de sport) vor să devină instruc
tori. Altfel spus, să ajute consiliul asociației 
în organizarea și desfășurarea activității spor
tive. Nevoia de instructori sportivi se simțea 
de mult, mai ales într-o asociație care cuprinde 
nu mai puțin de 17 grupe sportive reprezentînd 
tot atîtea locuri de muncă dispersate pe tot 
întinsul Bucureștiului.

La „apelul" consiliului asociației sportive 
au răspuns de fapt aproape 200 
tlCFS. Dar, deocamdată, nefiind 
de cuprindere a unui asemenea 
cursanți, au fost selecționați doar

Capitală. Acum, în

ceilalți o mică... consolare: în toamnă există 
perspectiva organizării unui curs similar. 
Am asistat zilele trecute la lecția inaugu

rală. Tema : Documentele Conferinței pe 
țară a UCFS. Aproape fiecare pasaj din 

aceste importante documente ale mișcării 
noastre sportive au fost însoțite de exempli
ficări, de grafice. ~ 
au pus întrebări.

Cursanții și-au luat notite,

Din viața
organizației noastre

Cursul, care cuprinde 
un număr de 10 lecții, 
oferă participanților po
sibilitatea de a cunoaște 
cele mai 
probleme 
viitoarea 
tate: scopul.

Regională
Hunedoara-Deva

de membri 
posibilități 
număr de 
80. Pentru

importante 
legate de 
lor activi- 

sarcinile 
și mijloacele educației fizice; antrenamentul 
sportiv și lecția de antrenament; formele și 
metodele de organizare a activității sportive 
de masă; obiectul și importanța practicării 
atletismului, handbalului, fotbalului, voleiu
lui ; cum se amenajează un teren de sport; 
noțiuni de igienă etc. Prezența la... catedră a 
unor lectori cu o bogată experiență practică, 
printre care antrenorii Nicolae Gurău (atle
tism), Ștefan Pepelea (fotbal), Corneliu Ze- 
greanu (handbal), Petre Ghica (volei), dr. Ste- 
lian Cherciu, directorul spitalului Bucur ș.a., 
reprezintă o bună garanție că viitorii instruc
tori sportivi vor părăsi... băncile cu temeinice 
cunoștințe. Un amănunt în plus: lecțiile teo-
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LOTUL ȚĂRII NOASTRE PENTRU CRITERIUL JUNIORILOR
Dezvoltarea neîntreruptă a 

caiacului și canoei pe plan in
ternațional a dus la ex
tinderea calendarului compe- 
tițional al acestei discipline 
sportive.

„Criteriul european al juniori
lor", întrecere care se dispută 

. paralel cu „europenele" de se 
niori, se numără printre acțiu
nile întreprinse de F.I.C. pe linia 
satisfacerii acestei cerințe.

Și la noi. „schimbul de mîine' 
îi preocupă serios pe 
cienii federației, ca 
antrenorii cluburilor, 
se străduiesc să 
re mereu elemente 
să le asigure instruirea cores
punzătoare. Recentele campiona
te republicane de juniori, care

tehni- 
Și pe 

care 
descope- 

talentate,

s-au bucurat de un remarcabil 
succes atît ca participare cît și 
ca nivel tehnic, precum și un 
concurs de selecție ținut zilele 
trecute pe Snagov, au dus la 
conturarea lotului nostru pentru 
Criteriul european de juniori, 
înscrierile pe probe nefiind încă 
definitivate, prezentăm cititori
lor noștri pe actualii componen- 
ți ai lotului : la caiac băieți au 
fost reținuți 7 sportivi : Du
mitru Galan de la Olimpia 
București, Adrian Pavlovici, Ma
rian Ioniță, Dorin Mitrea și 
Vasile Roșea (toți de la Dina
mo), precum și dublul Eugen 
Pantea — Roland Filipi de la 
C.S.S., cîștigător al campiona
tului pe acest an. Din aceștia 
vor fi alcătuite formațiile

sjmplu, dublu și patru. Aceleași 
trei probe figurează și în pro
gramul pentru fete. Au șanse la 
un loc în reprezentativa de ju
nioare a țării următoarele spor
tive : Ana Arvai (Olimpia Re
șița), Georgeta Nicolescu (G.S.S. 
Buc.), Ana Țieranu (S.S.E. Ti
mișoara) și dinamovistele Viori
ca Dumitru, Tatiana Cacenco, 
Sanda forgulescu, Anca Olivier.

Canoea înscrie în programul 
„criteriului" o probă de simplu 
și alta de fond, pe distanța de 
500 de metri. De altfel, toate 
probele competiției de juniori se 
desfășoară pe această distanță, 
în lotul nostru întîlnim numele 
dinamovistului Gheorghe Sido
rov (fratele multiplului campion 
mondial și european !), recent 
campion de juniori al țării, ale 
colegilor săi de club Gheorghe 
Nițu și Nicolae Cercelaru, al 
lui Marin Blîndu de la Steaua | 
și ale lui Adrian Dumitru și Ion 
Policov de la C.S.S.

Adrian Pavlovici, unul din caiaciștii care ne vor reprezenta la 
Criteriul european al juniorilor

Nc vizitează: fotbaliștii 
fle ia Sao Cristovao-Drazilia

nocturnă (ora 19), 
Republicii are 

noului sezon

Marți, în 
pe stadionul 
oc inaugurarea 
de fotbal. „Deschiderea" o sem- 
îează echipa bucureșteană 
LAP1D, care va întîini o forma
ție din Brazilia SAO CRISTO- 
v'AO din Rio de Janeiro.

Sao Cristovao participă în 
?rlma ligă a campionatului sta-

IN ZIARUL 0E MllNE:

Programul 
seriei a ll-a

a categoriei B

tului Rio de Janeiro, alături de 
Flamengo, Fluminense și alte 
celebre echipe braziliene. De 
remarcat că, cu cîteva zile 
înaintea plecării în turneu, Sao 
Cristovao a întrecut cu 5—0 
formația Bonsucceso, bine cu
noscută în tara noastră datori
tă celor două turnee efectuate 
anterior.

In România, formația brazilia
nă va susține un turneu de 
patru jocuri dintre care se 
cunosc primele două: marți în 
București cu Rapid și miercuri 
la Pitești, cu Dinamo, urmînd 
ca celelalte două să se stabi
lească de comun acord cu e- 
chipa vizitatoare.

Din țara noastră Sao Cristo
vao va pleca într-un lung tur
neu de aproape 30 de jocuri în 
Grecia, Cehoslovacia, R.F. Ger
mană, Libia, Algeria, R.A.U. etc.
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Azi, la ora 19,30: meciul revanșă

Baza sportivă Știința din Ca
pitală a găzduit ieri întîlnirea 
internațională amicală de volei 
dintre reprezentativele masculi
ne ale României si Ungariei,

care se pregătesc pentru Univer
siadă.

Jocul a oferit numeroase faze 
mult aplaudate de publicul spec
tator. La capătul a 4 seturi, 
victoria a revenit voleibaliștilor 
noștri cu scorul de 3—1 (15—3, 
7—15, 15—2, 15—2). Antrenorii 
lotului nostru au folosit cu a- 
cest prilej, pe lingă sportivi con- 
sacrați ca Drăgan, Grigorovici, 
Szocs, numeroși tineri : Udiș
teanu, Iorga, Poroșnicu, intro
duși de «curînd în echipa na
țională.

Pe parcursul meciului, echipa 
română a avut evoluții bune, 
dar și unele scăderi. După un 
start rapid, ea a slăbit în setul 
doi și de acest lucru au pro-

fitat oaspeții. Apoi, în ultimele 
două seturi, cu Szocs, Udișteanu 
și Drăgan mai deciși în atac e- 
chipa română s-a impus cu auto
ritate.

Arbitrii I. Niculescu (Româ
nia) și L. Meszaros (Ungaria) au 
condus formațiile : ROMANIA : 
Bărbuță, Poroșnicu, Drăgan, 
Grigorovici (accidentat și înlo
cuit în primul set), Coste, Iorga 
— Udișteanu, Barta, Costinescu, 
Tîrlici, Szocs, Smerecinschi. UN
GARIA : Florian, Bodo, Tuske, 
Molnar, Toții, Saroși — Garam- 
volgi, Szalma.

Azi, de la ora 19.30, pe ace
lași teren, arc loc revanșa, care 
se anunță deosebit de disputată.

C. ALEXE

ACTUALITATEA SPORTIVA
PRIMI! OASPEȚI Al „EUROPENELOR" 

DE C'AIAC-CANOE
Ieri dimineață au sosit în Capitală sportivii japonezi caro 

participă, ca invitați, la campionatele europene de caiac-canoe. 
Delegația cuprinde 8 sportivi, printre care : canoistul Hideo 
Kurosawa, caiaciștii Hiroshi Mochizuki și Hideo Higasiyama, 
juniorii Satoshi Asanunta, Fujlnori Shimazachi șl Saburo Na- 
laagawa. După amiază, oaspeții japonezi s-au deplasat la Sna- 
gov unde au făcut 'primul antrenament.

BUCUREȘTI — SOFIA LA BASCHET, 
TINERET

și duminică se vor desfășura pe terenul 
Vasile Pîrvan) întrecerile de baschet din-

Un atac reușit al voleibaliști
lor noștri va aduce un nou punct 
pentru echipa R. P. Române.

Foto : St. Petrică

• Peste 700 de atleți ișl dispută titlurile
de campioni republicani • Așteptăm rezultate

au posibilitatea să depisteze noi talente

Din sumedenia de concursuri 
care figurează, în fiecare an, în 
calendarul competițiilor interne 
ale atletismului nostru, la un 
loc de frunte se află și cam
pionatele republicane ale ju
niorilor și junioarelor. Consi
derăm chiar că acestor tra
diționale întreceri trebuie să li 
se asigure primul loc între toa
te concursurile noastre.

Campionatele reprezintă com
petiția cea mai accesibilă, prin 
formula sa de desfășurare, 
pentru majoritatea atleților 
care se află tocmai la vîrsta 
junioratului 
ani). Pe 
numărul 
au luat 
le etape 
putut vedea în mod concret 
preocuparea 
lism din cluburi și 
a antrenorilor, profesorilor de 
educație fizică și instructorilor, 
pentru selecționarea tinerilor 
cei mai talentați și pentru pre
gătirea lor fizică și tehnică la 
un nivel corespunzător cerințe
lor actuale. Din acest punct de 
vedere, desfășurarea etapei re
gionale, în majoritatea colțuri
lor țării, a evidențiat un serios 
progres. Fără să conchidem că 
problema juniorilor a fost de- 
acum lămurită prin acțiunile

(între 15 și 19 
de altă parte prin 
mare al celor care 

parte 
ale

la diferite- 
întrecerilor s-a

secțiilor de atle- 
asociații,

Vineri, sîmbătă 
Universității (strada 
tre selecționatele de tineret «ale orașelor București și Sofia, in 
toate cele trei zile meciurile vor avea loc ’ * - - - • -
gram, adică : ora 18,30 : București — Sofia 
București — Sofia (băieți).

DINAMOVJADA

după același pro-
(fete), ora 19,45 :

DE BASCHET

în a doua jumătate a lunii septembrie, la București, se va 
desfășura turneul internațional de baschet masculin „Dinamo- 
viadra", la care vor participa echipele Spartak Sofia, Dozsa 
Budapesta. Dinamo Moscova, Gwardia Varșovia, Avangard 
Pekin și Dinamo București.

Campionatele
de atletism
ale juniorilor

arătămîntreprinse, trebuie să 
totuși că în multe secții, exis
tă o mai serioasă preocupare 
pentru creșterea tinerilor a- 
tleți și că, în general, aceasta 
se vede în înseși performanțele 
înregistrate în întreceri.

La ediția 1965 a campiona
telor de juniori și junioare 
iau parte peste 700 de atleți 
(cifra nu este încă definitivă!), 
cei mai buni dintre miile

tineri care au evoluat în etape
le de calificare pentru finală. 
Tocmai de aceea așteptăm din 
partea lor rezultate cît mai 
bune, pe măsura pregătirii e- 
fectuate, a condițiilor de acti
vitate pe care le-au avut la 
dispoziție. In același timp, fi
nala este cel mai nimerit prilej 
pentru antrenori să-și vadă 
concretizate roadele muncii de-

Ti nara Sanda Anghelescu (în stingă) a marcat în acest sezon 
un frumos salt calitativ. A câștigat 80 mg la concursul de primă
vară, a ieșit campioană școlară cu un nou record de junioare 
(11,3 sec.) și a terminat pe locul doi în întrecerea cu senioarele.
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puse. Tuturor participanților 
o caldă urare de succes I

PRIMELE RECORDURI
POIANA BRAȘOV, 4 (prin tele

fon). Miercuri dimineață s-a dat 
primul start al finalelor juniorilor 
pe 1965. La întreceri iau parte 
juniorii „mici”, de 15—16 ani

In prima zi am asistat la dispute 
foarte interesante, aprige și de o 
bună valoare. Cu acest prilej au 
fost înregistrate două noi recor
duri republicane la triatlon fete 
și 1000 m băieți.

Iată rezultatele : BĂIEȚI: 80 m; 
M. Olteanu (Viitorul) 9,3, C. Bla- 
ga (SSE I) 9,5, P. Mauță (Din. 
Buc.) 9,6; 1000 m: E. Cociș (CSM 
Cluj) 2:35,6 — nou record, C. Pe- 
trișor (SM 2 Iași) 2:37,3, C. Mure- 
șan (SSE II) 2:37,8; lungime: Șt. 
Lăzărescu (CSS Buc.) 6,61, P. Ru- 
jnn (SSE II) 6,51, M. Georgescu 
(SSE I) 6,31; greutate: S. Highi- 
șanu (Șt. C.-lung) 15,06, I. A.rrnea- 
nu (Șt. Agnita) 14,60, R. Feuer- 
ștein (SSE Or.) 14.46: suliță: S. 
Giubelan (SSE Craiova) 61,09, T. 
Peca (SSE Cv.) 60,76. S. Ionescu 
(Viit.) 57,10; 4X100 m: Viitorul Buc. 
45,7, Dinamo Buc. 46,2, SSE I 
46,3; FETE: 60 m: M. Got (Șc. Sp. 
UCFS Huned.) 7,8, I. Lazăr (CSM 
Cluj) 7,9, M. Toader (CSM Cluj) 
8,0; înălțime: E. Stoenescu (Șt. 
Alexandria) 1,62, D. Radu (Steaua) 
1,54, T. Schimpf (SSE Or.) 1,51 ; 
greutate: V. Chițu (Șt. C.-lung) 
12,68, C. Popescu (SSE II) 12,38, 
Ec. Donca (Olimp. S. Mare) 11,96; 
suliță: Ec. To mo ni aa (CSO B.
Mare) 34,74, El. Dragoș (Șc. Sp. 
UCFS C.-lung) 34,36, G. Murărescu 
(Șc. Sp. UCFS Roman) 33,09; tri
atlon: Ol. Damian (SM 2 Brașov) 
2435 p. — nou record, M. Varză 
(SM 2 Br.) 2426 p, Ed. Schal (SSIă 
Br.) 2387 p.



CARNET COMPETITIONAL
CANOTAJ ACADEMIC: Finalele POLO: Finalistele campionatului

PUNCTE DE VEDERE

BASCHET: Probleme - cheie in evoluțiile 
ioturilor reprezentative

campionatului republican de juniori
' După o pauză de mai multi ani, timp în care marile 
competiții ele sporturi nautice s-au disputat numai 
pe Snagov, lacul Herăstrău găzduiește — timp de 
trei zile — o importantă competiție republicană: 
finalele campionatului de juniori la canotaj academic.

Această întrecere, în cadrul căreia vor evolua juniori 
și junioare din 18 cluburi și asociații sportive din 
orașele București, Arad, Timișoara și Cluj, reunește 
la startul celor 14 probe aproape 250 de sportivi, 
calificați în urma fazelor de zonă.

Azi, cu începere de la ora 9 dimineața, se desfă
șoară serii eliminatorii. Miine sînt programate, de 
la aceeași oră, recalificări la probele cu un mare 
număr de concurenți și primele două finale (la simplu 
fete cat. I și 4+1 vîsle fete cat. a II-a), iar sîmbătă 
de la ora 9 vom asista la celelalte 12 finale.
‘ Iată acum probele cuprinse în program: Băieți: 
cat. I: simplu, dublu, 4+1 rame și 8 + 1; cat. a II-a: 
simplu, dublu, 4+1 rame. Fete: cat. I: simplu, dublu 
4+1 vîsle, 4+1 rame; cat. a II-a: simplu, dublu, 
4+1 rame.

Evoluția juniorilor în concursurile de pînă acum ne-a 
dovedit că cele mai multe echipaje se prezintă bine 
pregătite. De aceea, ne putem aștepta la curse spec
taculoase, de bun nivel tehnic. în toate probele, 
sosirea se va face în fața debarcaderului de la Bordei.

republican de juniori
S-au încheiat întrecerile fazei de zonă ale campionatului 

republican de polo ta juniori. Iată clasamentele finale : 
Zona Sud (București) : 1. Progresul 28 p, 2. S.S.E. nr. 2 27 p,
3. C.S. Școlar 26 p, 4. Dinamo 23 p. 5. Steaua 12 p, 6. S.S.E. 
nr. 1 9 p, 7. Rapid 1 p: Zona Nord : 1. Știința Cluj 17 p 
(53:13), 2. Voința Cluj 17 p (54:18), 3. C.S.M. Cluj 17 p (37:15),
4. Mureșul Tg Mureș 9 p, 5. Olimpia Baia Mare 0 P ; Zona 
Vest : 1.' Rapid Oradea 18 p, 2. Crișul Oradea 13 p, 3. I.C. 
Arad 13 p, 4. I. Linii Timișoara 12 p, 5. Constructorul Lu
goj 4 p.

Pentru turneul final care va avea loc la Baia Mare între 
9 si 15 august s-au calificat : Progresul, S.S.E. nr. 2 și 
C.S'. Școlar (din București). Știința Cluj, Voința Cluj și Ra
pid Oradea.

BASCHET: Meciurile de la Brașov
BRAȘOV (prin telefon). In drum spre patrie, după ce a 

participat la ,.Cupa Mării Negre", echipa masculină de bas
chet Chemie Halle din R. D. Germană a susținut marți și 
mierouri la Brașov jocuri cu echipa locală Știința, campioană 
regională. In prima zi, Chemie Halle a dispus de știința Cu 
69_66 (40—27). In meciul dintre jucătorii de rezervă, oaspeții 
au învins cu 41—35 (26—18). în a doua întîlnire Știința — 
Chemie Halle oaspeții au repurtat din nou victoria cu 69—61 
(34—24). Joi, la Oradea, Chemie Halle susține încă un meci, 
de data aceasta în compania formației locale Dinamo.

C. GRUIA - coresp. regional

TIR: Campionatul
Capitalei

între 5 și 10 august, poligonul Tunari 
găzduiește întrecerile din cadrul cam
pionatului capitalei la arme speciale. 
Faralel se va desfășura concursul dotat 
cu „Cupa orașului București” și o res
tantă din campionatul republican de 
{juniori — proba de talere aruncate din 
pant- La întreceri și-au anunțat partici
parea toți țintașii fruntași din Capitală 
și din orașele Arad, Brașov, Cluj, Plo
iești și Bacău. Concursul are scopul să 
verifice actualul stadiu de pregătire a 
trăgătorilor, el constituind în același 
timp șj un criteriu de selecție pentru 
campionatele europene din septembrie, 
de la București.

în vederea acestei importante confrun
tări, trăgătorii s-au pregătit cu seriozi
tate. Ei vor face cunoștință cu prilejul 
concursului, care începe joi, cu noul 
poligon unde se vor desfășura întrece
rile celor mai buni trăgători de pe con
tinent.

Iată programul : astăzi, cu începere de 
la ora 9 — pist H viteză ambele manșe, 
armă liberă calibru redus 60 focuri cul
cat seniori, talere aruncate din șanț 
manșa J, iar de la ora 11 armă liberă 
calibru redus 60 focuri culcat senioare. 
Miine, de la aceeași oră — armă liberă 
calibru redus 3x40 focuri seniori și ta
lere aruncate din șanț manșa a n-a. 
Sîmbătă — armă liberă calibru redus 
3x30 focuri senioare, talere aruncate din 
turn manșa I și pistol liber. Duminică 
— armă standard 3x20 focuri seniori și 
senioare, talere aruncate din turn man
șa a II-a, pistol calibru mare 30+30 
focuri, iar în cadrul campionatului re
publican de juniori, proba de talere a- 
runcate din șanț. Luni — armă liberă 
calibru mare 3x40 focuri.

TENIS : Steagul roșu Brașov 
—Progresul București 9-8

în cadrul campionatului republican, 
tînăra echipă Steagul roșu, prezentîndu-se 
peste așteptări, a reușit să obțină un 
rezultat favorabil — 9—8 — în fața redu
tabilei formații Progresul București.

Iată cîteva rezultate : Mureșan (St. r.)
— Sântei (Progr.) 6—2, 6—2; Marcu (St. 
r.) — Bosch (Progr.) 2—6, 2—6, 1—6; Du
mitrescu (St. r.) — Sântei (Progr.) 5—7, 
5—7; Marcu (St. r.) — Mita (Progr.) 2—6, 
7—5, 4—6, 6—4, 6—3; Agneta Cun, Felicia 
Bucur (St. r.) — Ecaterina Horșa, Maria 
liădulescu (Progr.) 6—3, 6—3.

Alte rezultate : Știința Cluj — Mureșul 
Tg. Mureș 10—7, Dinamo — U.T.A. 14—3, 
Știința Cluj — Electrica Timișoara 16—1, 
Steaua — Mureșul Tg. Mureș îl—6, I.T.O.
— U.T.A. 10—7, Steaua — I.T.O. 11—6.

1. Olărescu (Știința) privește satisfăcut semnalizarea valoni focului tras. 
Foto : T. Roibu

instructori sportivi
Floreasca: „îmi place foarte mult 
sportul, voleiul îndeosebi. Mă număr 
printre participantele la competițiile 
organizate în cadrul grupei noastre 

1 sportive. După acest curs mă voi 
strădui să atrag tot mai multe tova
rășe de muncă pe terenurile de sport, 
în întrecerile de volei, dar și în cele 
de atletism, handbal, tenis de masă 
și șah".

Ilie Ciorgariu, lăcătuș' la depoul 
„Ilie Pintilie" : „Eu sînt... decanul de 
vîrstă al cursului. Am 50 de ani, dar 
iubesc sportul ca în tinerețe. Vreau 
să devin instructor sportiv, să fac 
să pulseze în toate grupele asocia
ției noastre sportive o activitate din
tre cele mai frumoase. Condiții 
există, entuziasm, interes — de ase
menea. Vă rog să mai veniți pe la 
noi după ce vom absolvi cursul și 
veți vedea"...

Printre viitorii
(Urmare din pag. 1)

retice sînt dublate de liecare dată 
de lecții practice care se desfășoară 
pe stadionul clubului Progresul din 
str. dr. Staicovici.

Despre perspectivele cursului au 
ținut să-și spună părerea 
cițiva dintre participant...

Alecu Miron, șef de echipă la de
poul Dudești: „Faptul că sînt un 
iubitor al sportului nu mai trebuie 
demonstrat. Altfel nu m-aș fi aflat 
aici... Am practicat atletismul, am 
fost, anul trecut, campion al aso
ciației în proba de 1 500 m. Acum 
nu mă mai pot încumeta să iau star
tul în concursuri alături de cei ti
neri. în schimb, sînt gata să sprijin 
asociația sportivă pe linia organi
zării de întreceri".

Maria Georgescu, tehnician, depoul

Baschetul românesc se află în a- 
ceastă lună înaintea unor impor
tante confruntări internaționale. 
Selecționatele studențești ne vor 
reprezenta la puternica întrecere 
de la Budapesta, Universiada; 
echipa de juniori se va deplasa la 
Kralove (Iugoslavia) pentru a-și 
apăra titlul de campioană balca
nică, iar junioarele vor evolua pen
tru prima oară la un campionat 
european. Și iată toate cele 4 for
mații la o ultimă verificare oficia
lă („Cupa Mării Negre"), arătîn- 
du-ne stadiul pregătirilor de vară, 
cu incontestabile realizări, dar și 
cu evidente lipsuri.

Dintre cele 4 reprezentative, doar 
cea a seniorilor ne-a lăsat o impre
sie mai bună prin jocul ei rapid 
și spectaculos, „5-ul“ de bază reu
șește la ora actuală un joc ofensiv 
plăcut și eficace, cu reprize de 
peste 50 de puncte marcate (din 
contraatacuri fulgerătoare și arun
cări de la semidistanță). Sistemul 
adoptat (cu un singur pivot) pare 
să dea mai multă incisivitate jo
cului de atac. în schimb, el prezin
tă lacune în defensivă, unde nu 
sînt asigurate recuperările la pa
nou. Mai trebuie insistat, de ase
menea, asupra rezistenței necesare 
ritmului de joc ridicat, pe care 
baschetbaliștii noștri îl impun din 
primele minute. La fete însă, si
tuația este mai puțin... roză. E drept 
că ele joacă mai repede, reușesc 
combinații tactice frumoase, care 
tind să contrabalanseze lipsa de 
talie a formației. Dar aceasta este 
încă prea puțin pentru a ne putea 
impune în fața formațiilor sovie
tice, bulgare șl cehoslovace. Lip
sește și o conducătoare de joc, care 
să coordoneze acțiunile ofensive, 
lipsec realizatoarele constante de 
la semidistanță (mai ales cînd ad
versarul se apără în „zonă"), se 
luptă cu prea puțină dîrzenie sub 
panou. în general, echipa deține o 
formă mai scăzută și jucătoarele 
— în special cele tinere — trebuie 
să înțeleagă că antrenorul S. Fe- 
renez, cît și noul său secund, Cor
nel Negulescu, nu pot să realizeze 
bunele intenții, fără un concurs 
mai mare din partea lor (combati
vitate, gîndire tactică).

Situația este și mai precară la 
lotul de junioare. Majoritatea ju
cătoarelor se prezintă cu lipsuri 
mari în ceea ce privește pregătirea 
atletică și cea tehnică. Datorită a- 
cestui lucru, atacul nu are ritm

LUPTE: NUMAI ATÎT POT DA „SPERANȚELE" 
NOASTRE OLIMPICE?

Recent s-a încheiat turneul in
ternațional de lupte din Iugoslavia 
la care au participat „speranțele 
olimpice" din șapte țări. La stilul 
greco-romane, reprezentanții noș
tri au avut o comportare sub po
sibilități, excepție făcînd doar
I. Baciu și N. Neguț, care s-au cla
sat pe locul I și, respectiv, pe XI. 
în rîndul componenților echipei au 
fost semnalate și o serie de încăl
cări ale disciplinei (întîrzieri de la 
ora de odihnă, neascultarea sfatu
rilor antrenorilor pe saltea etc.). 
Astfel, N. Neguț a pierdut locul I 
datorită faptului că a subestimat 
indicațiile antrenorilor. Făcînd un 
clasament neoficial pe națiuni, 
țara noastră a ocupat ultimul loc. 

ridicat, siguranță ; iar în apărare — 
în special la cea individuală — se 
constată destule lacune. Singura 
jucătoare care corespunde integral 
este Ecaterina Vogel. Neconvingă
toare a fost evoluția baschetbaliste
lor A. Demetrescu, E. Nagy, A. 
Iliescu, G. Opriș, jucătoare cu mai 
multă experiență față de colegele 
lor de formație. Timpul rămas nu 
mai permite antrenorului G. Ava- 
chian o remaniere a lotului. De 
aceea, este de datoria întregului 
colectiv să-și înzecească eforturile 
pentru ca măcar cunoștințele în
sușite să fie bine puse la punct, 
astfel ca echipa noastră de juni
oare să poată avea o comportare 
onorabilă în primul campionat eu
ropean. Nu avem voie să ne pre
zentăm la Varna cu jucătoare care 
să greșească pase simple sau să 
rateze din poziții clare de sub 
panou...

în sfîrșit, câteva cuvinte despre 
lotul de juniori (antrenor Al. Po
pescu). în componența sa găsim 
cîțiva tineri talentați cu frumoase 
posibilități de a aduce și în acest 
an trofeul balcanic la București. 
Dintre ei Diaconescu și Ruhring au 
manifestat o formă constant bună, 
în mare progres este tînărul 
Tarău, care dacă va irj^ici și în 
continuare cu aceeașir seriozitate 
va deveni un element de bază. 
Ne-am așteptat însă mai mult de 
la Tudosi, Ioneci, Scorțescu și Rusu, 
care — deși se încadrează bine în 
mecanismul de joc — au încă o prea 
mică contribuție în cadrul forma
ției. Ne referim în special la siste
mul de apărare colectiv, preconizat 
de antrenorul Al. Popescu, și în 
care fiecare component al „5-ului“ 
din teren trebuie să aibă o contri
buție egală în realizarea tuturor 
sarcinilor și în care este suficientă 
o singură fisură, pentru ca sistemul 
să nu dea rezultatele așteptate.

Ne-am oprit mai mult asupra 
punctelor nevralgice din evoluția 
celor 4 loturi la „Cupa Mării Ne
gre", care mai pot fi rezolvate în 
săptămînile ce urmează. Pentru 
ceasta însă este nevoie ca antreno
rii respectivi să pretindă jucători
lor noștri fruntași mai multă se
riozitate și conștiinciozitate în pre
gătire, un volum de muncă sporit, 
fără de care nu se poate atinge 
nici o performanță de valoare în 
baschetul continental.

AD. VAS1LIU

Ce aveți de spus, tovarăși antre
nori și sportivi ? Ținînd seama di 
prestigiul pe care il avem pe plai 
internațional la acest sport, consi 
derăm ca total necorespunzătoarr 
comportarea majorității reprezen
tanților noștri (lăsînd la o parte f 
unele decizii eronate ale arbitrilor; 
Federația de specialitate trebuie si 
ia măsuri urgente pentru punerei 
lucrurilor la punct.

Iată clasamentul la lupte greco- 
romane în ordinea categoriilor 
Miecnik (Polonia), ION BACII 
(România), Csepela (Ungaria), Fe 
dorcenko (U.R.S.S.), Godecki (Polo 
nia), Ivanovici (Iugoslavia), Kor 
sunov (U.R.S.S.), Ciburdaniți 
(U.R.S.S.),
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La multe meciuri de fotbal desfășurate pe stadio- = 
nul din 
un loc,DIN

Președintele consiliului asociației sportive Recolta 
G.A.S. Brateș, Vasile 
multă comoditate, 
irizate nici un fel

Vintilă, dă dovadă de foarte 
Pînă în prezent nu au fost orga- 
de întreceri sportive.

Bazinul de înot din Tîlmaciu-Sibiu este lăsat fără., 
apă tocmai acum în plin sezon. Craiova s-au vîndut și cite două biiele pe 

ceea ce a dat naștere la incidente.

JOI

să organizezi— Tovarășe președinte, cînd ai de gînd 
întreceri în cadrul Spartachiadei de. vară?

— La... toamnă!

— Așa „nea Ilie“, umple-l tu, că asociația sportivă 
Firul roșu nu ne-a ascultat... ruga !

(După corespondențele trimise de V.

— Acum e clar de ce au vîndut cite două bilete pe un 
loc: unul e pentru fotbal, celălalt pentru... lupte libere! 

Ștefănescu, I. Pietraru și A. Chifu).
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Programul turului campionatului 
categoriei B, seria I, ediția 1965-1966

Metalul

Etapa I, 22 august
Metalul Tîrgoviște — Progresul 

București
Ceahlăul P. Neamț

București
Dinamo Bacău — Știința Galați 
Poiana Cîmpina — C.F.R. Roșiori 
C.F.R. Pașcani — Constructorul 

Brăila
Dinamo Victoria Buc. — Unirea 

Rm. Vîlcea
Știința București — Flacăra Moreni

Etapa a Il-a, 29 august
Unirea Rm. Vîlcea — Știința

București
Progresul București — C.F.R.

Pașcani
Flacăra Moreni — Poiana Cîmpina 
Metalul București — Dinamo Bacău 
Știința Galați — Dinamo Victoria 

Buc.
C.F.R. Roșiori — Ceahlăul P.

Neamț
Constructorul Brăila — Metalul

Tîrgoviște
Etapa a IlI-a, 5 septembrie

C.F R. Pașcani — C.F.R. Roșiori 
Dinamo Bacău — Flacăra Moreni 
Progresul București — Știința

București
Metalul

Vîlcea
Poiana

Brăila
Dinamo

București
Ceahlăul P. Neamț — Știința

Galați
Etapa a IV-a, 12 septembrie

Flacăra Moreni — Metalul
București

Dinamo Victoria Buc. — Ceahlăul 
P. Neamț

Constructorul Brăila — Dinamo 
Bacău

C.F.R. Roșiori — Progresul
București

Știința București — Știința
Galați

Unirea Rm. Vîlcea
Pașcani

Metalul
Cîmpina

Etapa
Dinamo

Buc.
Constructorul Brăila

București
Metalul București — Metalul Tîr

goviște
Ceahlăul P. Neamț — Unirea Rm. 

Vîlcea
Progresul București

Cîmpina
Știința Galați — C.F.R. Roșiori 
C.F.R. Pașcani — Flacăra Moreni

Etapa a VI-,a 26 septembrie
Ceahlăul P. Neamț — Construc

torul Brăila
MetatuȚ' Tîrgoviște

Bacău
Dinamo Victoria Buc.

Pașcani
Știința București — C.F.R. Roșiori 
Știința Galați — Flacăra Moreni 
Unirea Rm. Vîlcea — Progresul 

București
Poiana

rești
Etapa

Unirea
Cîmpina

C.F.R.
Brăila

Tîrgoviște — Unirea Rm.

Cimpina Constructorul

Vicloria Buc. — Metalul

Tîrgovișle

C.F.R.

Poiana

a V-a, 19 septembrie
Bacău — Dinamo Victoria

Știința

Ceahlăul P.

București — Știința Bucu-

Moreni — Metalul Tîrgo-

Victoria Buc. — Progresul

Cimpina

Pașcani

Dinamo

Unirea Rm.

Știința

Dinamo Vic-

Ceahlăul P.

Știința Bucu-

Moreni — C.F.R. Roșiori 
a IX-a, 17 octombrie 
Rm. Vîlcea — Flacăra

Galați — Progresul Bucu-

București Mchalul Tir-

C.F.R.

Bacău — Poiana Cîmpina 
a X-a, 24 octombrie

București — Știința

Metalul Tirgo-

Dinamo Vic-

Flacăra

a Xl-a, 31 octombrie 
Tirgoviște — Ceahlăul P.

Moreni Constructorul

Metalul

6 minute la telefon cu Angelo Niculescu

„Victoria dinamoviștilor bucureșteni 
aplaudată îndelung la Miinchen...4-

— Cum a fost meciul ?
— De o factură tehnică foarte ri

dicată, Intr-un ritm susținut 90 de 
minute in șir. S-a jucat un fotbal 
modern, în adevăratul Înțeles al cu- 
vlntului, care a entuziasmat pe cei 
peste 40 000 de spectatori. Milnchen 
1860—finalistă In „Cupa cupelor" din 
1965 — a fost neînvinsă pe teren pro
priu in acest sezon, fapt pentru care 
aplauzele cucerite de jucătorii noș
tri, la sfirșit, au fost pe deplin 
ritate...

— Cum s-au „mișcat" băieții ?

me-

— Nunweiller VI a constituit re
velația serii, a jucat ireproșabil. Bine: 
O. Popescu, Pircălab și Stoenescu. 
Am atacat de la început și am luat 
conducerea In min. 2. Gazdele au 
avut o revenire, au egalat și au luat 
conducerea dintr-o greșeală a apă
rării. Printr-un efort de voință al 
tuturor jucătorilor, in repriza a doua 
ne-am impus jocul, am dominat, am 
egalat și am ciștigal. Am fi putut 
obține o victorie mai clară, dar Înain
tașii au combinat mult In apropie
rea porții.

— Alte impresii ?
— Vremea excelentă pentru joc 

și publicul extrem de obiectiv. Ime
diat după meci am fost asaltați de 
ziariști și fotoreporteri dornici să ne 
cunoască mai bine echipa. Jocul cu 
Borussia — de slmbătă de la Dort
mund —■ este așteptat cu și mai 
mare interes. Sperăm să confirmăm

Adresînd tuturor jucătorilor feli
citări, iubitorii fotbalului le doresc 
dmamoviștilor noi succese în îmtîl- 
nirile următoare.

amicale
21 DE JUCĂTORI ÎN LOTUL 

ȘTIINȚEI CRAIOVA

In vederea celui de al doilea start 
în categoria A, Știința Craiova și-a 
reluat antrenamentele cu toată inten
sitatea încă de acum două săptămîni, 
sub conducerea prof. D. Teodorescu. 
După un serios control medical efec
tuat de dr. N. Avrămoiu, 
cători, mai puțin Eftimie, 
și Anton, aflați în 
medicale, participă zilnic 
antrenamente în care se 
te, pe lîngă îmbinarea 
laturilor pregătirii ' îmbunătățirea

cei 21 ju- 
Vasilescu I 
tratamente 

la două 
urmăreș- 

tuturor

Astfel, joi, bucureștenii vor juca 
la Satu Mare cu echipa Sătmă- 
reana, iar duminică, cu ocazia „Zilei 
minerului", la Baia Mare cu Minerul.

O ECHIPĂ ÎNTINERITĂ: 
METROM BRAȘOV

în vederea unei comportări supe
rioare celei avute în trecuta ediție a 
categoriei C, echipa Metrom Brașov se 
pregătește cu multă atenție sub con
ducerea antrenorilor Vladimir Grosaru 
și Ion Pop. Ei au la dispoziție urmă
torul lot : Pozna, Beschea, Nemeș, Bă- 
lăianu, Ochea, Naghi, Petrescu, Cazan, 
Bcrecmeri, Sima, Nlileșan, Frîncu, Dră-

Poiana

Dinamo

C.F.R.

Cîmpina — Metalul Bucu-

a VII-a, 3 octombrie
Rm. Vîlcea — Poiana

Roșiori Constructorul

Dinamo Bacău
Neamț

C.F.R. Pașcani — Știința Galați 
Metalul

rești
Flacăra

viște
Dinamo

București
Etapa a VlII-a, 10 octombrie
Progresul București

Bacău
Metalul București —

Vîlcea
Constructorul Brăila

Galați
Metalul Tîrgoviște — 

toria Buc.
Poiana

Neamț
C.F.R.

rești
Flacăra

Etapa
Unirea

Moreni
Știința 

rești
Știința 

goviște
Ceahlăul P. Neamț

Pașcani
C.F.R. Roșiori ■— Metalul București 
Dinamo Victoria Buc. — Construc

torul Brăila
Dinamo

Etapa
Metalul

Galați
C.F.R. Pașcani - 

viște
Poiana Cîmpina 

toria Buc.
C.F.R. Roșiori — Dinamo Bacău 
Ceahlăul P. Neamț — Știința Bucu

rești
Progresul București

Moreni
Constructorul Brăila — Unirea Rm. 

Vîlcea
Etapa

Metalul
Neamț

Flacăra
Brăila

Progresul București
București

Dinamo Bacău — C.F.R. Pașcani
Știința Galati — Poiana Cîmpina 
Unirea Rm. Vîlcea — C.F.R. Roșiori 
Știința București — Dinamo Vic

toria Buc.
Etapa ,

Dinamo
Roșiori

Unirea
Bacău

Ceahlăul
Moreni

Știința București — Poiana Cîmpina 
C.F.R. Pașcani — Metalul București 
Metalul Tîrgoviște — Știința Galați 
Constructorul Brăila — Progresul 

București
Etapa a XIII-a, 28 noiembrie

Dinamo Bacău — Știința București 
Poiana Cîmpina — C.F.R. Pașcani 
C.F.R. Roșiori — Metalul Tîrgoviște 
Știința Galați — Unirea Rm. Vîlcea 
Progresul București — Ceahlăul P. 

Neamț
Metalul București — Constructorul 

Brăila
Flacăra Moreni — Dinamo Victoria 

Buc.

a XII-a, 14 noiembrie
Victoria Buc. — C.F.R.

Rm. Vîlcea

P. Neamț

Dinamo

Flacăra

Pronosport l-x-2
• Tragerea LOTO de mîine, vi

neri 6 august, va avea loc la Com
plexul sportiv studențesc Tei din 
str. Oltețului nr. 30. Participanții 
care vor să asiste la tragere pot a- 
junge cu mașinile 35—36 pînă la 
capătul liniei Floreasca.

Tragerea va fi urmată de un film 
artistic.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres nr. 31 din 
4 august 1965, au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

40 28 30 3 39 22
Numere de rezervă : 2 42
Fond de premii: 834 373 lei din care 

.report la categoria I: 248.015 lei.
Tragerea următoare va avea loc la 

Câmpulung Muscel.
Premiul de 25.000 lei oferit câștigă

torilor de la categoria a Il-a la con
cursul Pronoexpres nr. 30 din 28 iulie 
1965 a revenit prin tragere la sorți

reni s-a observat lipsă de orientare în ■ 
joc, ca și faptul că echipa nu este încă 
omogenă. Lucrul a ieșit în evidență 
mai ales în prima repriză cînd Știin
ța a jucat nesatisfăcător. In a doua 
parte a jocului timișorenii au fost 
mai deciși, au marcat un gol și au ra
tat alte ocazii favorabile.

Golurile au fost înscrise de Gane 
(min. 30) și Goran (min. 35) pentru 
Steagul roșu și Mițaru (min. 70) pen
tru Știința.

STEAGUL ROȘU : Adamache (Lieb- 
hardt) — Zaharia (Ivăncescu), Jenei. 
Campo (Zaharia), Naghi — Pescaru 
(Năftănăilă), Sigheti — Selimeși (Mi- 
culaș), Gane, Goran, Necula (Pes
caru).

ȘTIINȚA : P. Popa — Surdan, Ga
vrila (Petrovici), Turcan, Speriosu — 
Cotormani (Grizea), Lereter — R. La- 
zăr (Laurențiu), Grizea, M. Popa, Mi
țaru.

capacității de efort, mărirea eficacită
ții prin aplicarea de noi idei tactice 
(participarea fundașilor Ia acțiunile de 
finalizare etc.). In prezent problema 
nr. 1 este reomogenizarea echipei prin 
jocuri de verificare, așa cum au fost 
cele susținute săptămîna trecută cu 
Oltul Rm. Vîlcea, campioana regiunii 
Argeș (5—2 pentru Știința), Dinamo 
București (0—0) și Unirea Rm. Vîlcea 
(2—1 pentru craioveni).

Antrenorul D. Teodorescu, are la 
dispoziție următorul lot : Papuc, Ge- 
leriu, Lungan, Mihăilescu, Deliu, M. 
Marcel, Dumitrescu, Plugaru, Bîtlan, 
Bărbulescu, Pașcanu, Vasilescu II, 
Sfîrlogea, Onea, Ganga, C. Popescu, 
Mihăescu, Mincă.

D. ROȘIANU -coresp.
STEAUA SUSȚINE MAI MULTE 
MECIURI ÎN REG. MARAMUREȘ
Marți după-amiază a sosit cu avio

nul, la Baia Marc, echipa Steaua care 
va susține două meciuri în regiune.

guț, Dan Grigore și Ardelean. Lotul 
este întinerit, media vîrstei fiind 22 
de ani. In fotografie: la un antrena
ment al jucătorilor de la Metrom.

E. BOGDAN — coresp.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — STEAGUL 
ROȘU 1—2 (0—2)

Marți la Timișoara, pe stadionul „l 
Mai“, în fața a 6 000 de spectatori 
brașovenii au cîștigat pe merit datori
tă omogenității și pregătirii de an
samblu superioare manifestate de-a 
lungul celor 90 de minute. La timișo-

Pronosport
participantei Culescu Emilia din Cra
iova.

LOTO
Premiile întregi și sferturi la tragerea 

Loto din 30 iulie 1965 : Suplimentar I: 
1 a 66.171 lei și 1 a 16.542 Iei; Supli
mentar II: 2 a 25.450 lei și 5 a 6.362 
lei; Categoria I: 2 a 36.762 lei și 1 a 
9.190 lei; Categoria a Il-a: 14 a 4.726 
lei și 14 a 1.181 lei; Categoria a 111-a: 
15 a 3.410 lei și 37 a 852 lei; Catego
ria a IV-a: 36 a 1.858 lei și 34 a 464 
lei; Categoria a V-a: 63 a 973 lei și 88 
a 243 lei; Categoria a Vl-a: 98 a 648 
lei și 118 a 162 lei; Categoria a VII-a: 
120 a 535 lei și 138 a 133 lei; Catego
ria a VIII-a: 181 a 359 și 197 a 89 lei.
CÎSTIGĂTORII DE AUTOTURISME

LA TRAGEREA SPECIALĂ LOTO 
DIN 23 IULIE 1965

In urma tragerii la sorți cele 20 de 
autoturisme oferite la tragerea specială 
I.oto din 23 iulie 1965, au revenit ur
mătorilor:

1 Fiat 1100 F — Kota Dary din 
București; 1 Wartburg-Lux — Vîjîianu 
Gheorghe din București; 1 Skoda-Octa- 
via ■— Viola Ion din București; cîte 1 
Fiat 600: Pițigoi Constantin din Eforie- 
Sud și Dr. Tamay Ștefan din R.P. Un
gară; cîte 1 Trabănt-Combi: Sîrbu Du
mitru din București, Sav Alexandru 
din Lupeni, Tohăneanu Ion din Cons
tanța și ing. Pojogeanu Mircea din O- 
radea.

La extragerea de 2 numere au cîști
gat: 1 Fiat 850 — Lăcătuș Elena din 
Oradea; 1 Wartburg-Standard —- Măz- 
găreanu Reveca din Brașov; 1 Fiat 600 
— Cipăian Gheorghe din Ploiești; cîte 
1 Trabant-Combi: Tutor Iosif din O- 
radea, Trușculescu Marcel din Craiova, 
Mitrofan Ghironte — raion Tecuci, Mă
lin Gheorghe din Ploiești, Rozinka 
Istvan din Sft. Gheorghe, Poenaru Ion 
din Orașul Gheorghe Gheorghiu-Deș și 
Ghețu Leonard din Sibiu.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

I. IOANA — coresp.
SÎMBĂTĂ: RAPID — C.S.M. RE

ȘIȚA, ÎN CAPITALĂ
Stadionul Republicii va găzdui sîm- 

bătă partida dintre Rapid București 
și C.S.M. Reșița. Cu toate că jocul 
opune echipe din categorii diferite, el 
se anunță interesant întrucît reșițenii, 
ori de cîte ori au evoluat în Capitală, 
au reușit jăcuri frumoase. După cum 
ne-a comunicat corespondentul nostru 
din Reșița, ei fac săptămîna aceasta 
pregătiri speciale în vederea evoluției 
lor în fața publicului bucureștean. 
Meciul va începe la ora 17.45.

In deschidere, la ora 16.30, va 
vea loc un 
echipe ale

meci de juniori 
clubului Rapid.

a-
între două

ȘTIRI
@ Duminică va evolua 

formația bulgară Etar Tîrnovo 
compania echipei locale 
Fotbaliștii bulgari vor mai 
încă un joc sau două în 
Hunedoara.

© Marți seara a plecat în Bulga
ria echipa Constructorul Brăila pen
tru un turneu de 3 jocuri.

la Lupeni 
in 

Minerul, 
susține 

regiunea

UNIUNEA REGIONALĂ A COOPERATIVELOR 
MEȘTEȘUGĂREȘTI DIN REGIUNEA MURES-AUTONOMÂ 

MAGHIARA

oferă pentru turiștii și oamenii muncii veniți la odihnă sau în 
trecere prin regiune, următoarele servicii prin unitățile sale 
de deservire :

I. Reparații, întreținere și spălat turisme și motociclete 
prin unitățile :

- Cooperativa Metalul Tg. Mureș, str. Lăpușna nr. 6, 
telefon 38-93 (funcționează permanent) ;

- Cooperativa Voința Odorhei, str. Insulei nr. 2, telefon 
406 (funcționează permanent) ;

- Cooperativa Deservirea Sovata-Băi, str. Csorgi nr. .1 
(funcționează în perioada sezonului turistic).

II. Reparații și întreținere auto-moto prin unitățile :
- Cooperativa Munca colecfivă-Toplifa, str. Libertății 

nr. 3 (amplasată pe șoseaua către stațiunea Borsec) ;
- Cooperativa Lacul Roșu Gheorghieni, str. Băii nr. 16 

telefon 264 (pentru stațiunea Lacul Roșu);
- Cooperativa Oltul Miercurea Ciuc, str. Petofi nr. 53 

(funcționează permanent). în timpul sezonului în cadrul ace
leiași cooperative în stațiunea Tușnad - Complex deservire, 
telefon 21 ;

- Cooperativa Deservirea Tîrnăveni, telefon 466.
III. închirieri de obiecte turistice și distractive ca : corturi, 

hamace, saci de dormit, aparate foto, radio portative, mag- 
netofoane, jocuri distractive etc. prin complexele de deser
vire din stațiunile : Sovata, Tușnad, Borsec și orașele Tîrgu- 
Mureș, Miercurea Ciuc.



CALEIDOSCOP • CALEIDOSCOP
CAMPIONATUL MONDIAL STUDENȚESC DE ȘAH Frumoasa comportare

SINAIA 4 (prin telefon de Ia trimi
sul nostru). Reluarea partidelor între
rupte ale meciului România—U.R.S.S. 
a definitivat un rezultat de egalitate

M. 7AA7ATA (R. S. Cehoslovacă) 

care se conturase încă de marți seara. 
Pavlov, cu un pion mai puțin, s-a apă
rat foarte precis anihilînd, rînd pe 
rînd, toate amenințările adversarului 
său. După aproape două ore de la re
luare, Hodos s-a convins că avantajul 
material este insuficient pentru cîștig, 
acceptînd remiza. Mult mai complica
tă a fost partida dintre Partos și Mna- 
țakanian. La întrerupere, într-o pozi
ție cu material egal pe tablă, șahistul 
român avea totuși o ușoară inițiativă. 
De data aceasta, cel care trebuia să 
se apere era jucătorul sovietic. La un 
moment dat, el a comis o mică inexac
titate care putea să-i fie fatală, dar 
Partos nu a sesizat situația și Mna- 
țakanian a restabilit, puțin mai tîrziu, 
din nou echilibrul. Scorul final al me
ciului : 2—2.

Desigur, cititorii noștri au aflat cu 
satisfacție de victoria lui Florin Gheor
ghiu în partida — de la prima masă— 
cu Savon. Iată cîteva amănunte. Gheor
ghiu a început cu l.e2—c4, la care ju
cătorul sovietic a ales apărarea Sici- 
liană, dovadă că nu intenționa să re
nunțe la jocul său agresiv, care îi a- 
dusese 7 victorii în cele 7 partide de 
pînă atunci. După epuizarea mutări
lor deschiderii, intențiile adversarilor 

CORESPONDENȚĂ 
DIN ROMA

erau clare. Albul ataca pe flancul re
gelui, iar negrul pe celălalt flanc. A- 
menințările albului au devenit repede 
periculoase și Savon a trebuit să ia 
măsuri de apărare. La mutarea 27 se 
părea că el reușise să-și consolideze 
suficient poziția, cînd Gheorghiu a re
curs cu totul pe neașteptate la un spec
taculos sacrificiu de figură. După mul
tă gîndire, negrul a fost nevoit să-1 
accepte, însă cu prețul deschiderii co
loanelor de pe flancul regelui. Au ur
mat o serie de mutări excelente, inge
nioase, la încheierea cărora avantajul 
campionului nostru era zdrobitor. Sa
von s-a recunoscut învins.

Dintre celelalte întîlniri, merită în pri
mul rînd menționată victoria cu 4—0 ob
ținută de Danemarca asupra R.D. Ger
mane. Șahiștii maghiari au reușit să 
salveze numai două din cele trei între
rupte cu Izraelul, care cîștigă cu 3—1. 
Olanda a terminat cu 2*/,—1'/2 meciul eu 
Anglia. Tot miercuri dimineața s-au în- 
cheint două întîlniri din grupa B : Cuba 
— Belgia 2—2, Tunisia — Scoția 3—1.

★

Rezultate din runda a V-a a fina
lei: România—Olanda l’/ș—l/2 (2). 
Gheorghiu l-a învins pe Ree, iar Stan- 
ciu a remizat cu Van der Weide. Un
garia—Cehoslovacia 2—1 (1), U.R.S.S.— 
R.D.G. l*/2—*/2 (2), Israel—Anglia 
l’/z-’A (2).

In clasament conduce U.R.S.S. cu 12 
p (2), urmată de Israel 10'A (2), Da
nemarca 10, Cehoslovacia 9 (1), Ro
mânia și Anglia 7’/2 (2) etc.

T. RADULESCU

Echipajul de 4 fără cîrmaci al clubului Falck, care va reprezenta Italia la 
„europenele" de canotaj academic

Foto : Associated Press

a gimnaștilor noștri 
la Skoplje

Zilele trecute s-a desfășurat la Skoplje 
un concurs internațional de gimnastică 
la care au participat reprezentanții mai 
multor orașe.

Concursul masculin a oferit o între
cere echilibrată, dominată de gimnaștii 
sovietici și români. Echipa noastră —- 
deși lipsită de aportul lui Al. Silaghi, 
sancționat de F.R.G. — a reușit să ter
mine competiția pe locul 2, după re
prezentativa Moscovei, înaintea forma
țiilor Budapestei, Ljubljanei etc.

REZULTATE, pe echipe : 1. Moscova 
113,75 p. 2. București 101,05 p. 3. Bu
dapesta 99,55 p. Individual compus : 
1. Valerii Kerdemelidi (Moscova) 57,20 
p. 2. Iuri Soșin (Moscova) 55,45 p. 3. 
Gh. Condovici (București) 54,65 p. 4. 
Gh. Tohăneanu (București) 54,40 p.

La fete, gimnastele sovietice s-au im
pus printr-o pregătire bună la toate 
aparatele.

REZULTATE, pe echipe: 1. Mos
cova 75,15 p. 2. Budapesta 73,91 p. 3. 
București 70,85 p. Individual compus :
1. Irina Ribakova (Moscova) 37,30 p.
2. Svetlana Nikiforova (Moscova) 37,25 
p. 3. Olea Harlova (Moscova) 36,90 p. 
Reprezentantele noastre au acumulat ur
mătorul punctaj : Lucia Chiriță 36,10 
p'., Alina Goreac 34,80 p., Maria Măci- 
cășan 33,10 p.

PREZENTAT săptămîna trecută la 
Paris, filmul japonez consacrat Jocu
rilor Olimpice de la Tokio a provo
cat o oarecare decepție sportivilor 
șl spectatorilor. Subliniind măiestria 
cineaștilor niponi, Louis Chauvet, 
scrie în „Le Figaro“ că „sportivii 
care au avut șansia să participe la 
Jocuri și care sperau să retrăiască 
peripețiile cele mai emoționante ale 
celor mai ridicate performanțe au 
toate motivele să se simtă puțin 
frustați”. în legătură cu aceasta ziia- 
rul se referă la abuzul de „gros- 
planuri“ și detalii anecdotice în loc 
de a fi prezentat efortul sportivilor. 
In ce-1 privește pe celebrul marato- 
nist Alain Mimoun, acesta a decla
rat că „preferă filmul Jocurilor Olim
pice de In Melbourne".

SCUFUNDĂTORII submarini ita
lieni au stabilit două recorduri mon
diale de adîncime. Astfel, la Acirea- 
le, în apropiere de Catania, Enzo Ma
jorca a coborit pînă la 54 metri, cu 
un metru mai mult decît recordul 
mondial deținut tot de el, iar Giulia
na Treleani a coborît la adîncimea 
de 32 metri, cu doi metri mai mult 
decît recordul mondial c© aparținea 
lui Hedy Bossier (R.F.G.).

COMENTÎND noul record mondial 
în proba de 25 km realizat de engle
zul Ron Hill, veteranul atletismului 
cehoslovac Emil Zatopek, fostul de
ținător al recordului, a calificat a- 
ceastă performanță drept „admirabi
lă”. „Pentru mine — a spus el — a 
fost o surpriză plăcută să văd în 
sfîrșit un alergător european încer- 
cînd să doboare recorduri pe dis
tanțe lungi. După Jocurile Olimpice 
de la Tokio nu am fost prea mulțu
mit să văd necuropeni ocupînd cele 
mai bune locuri în probele de miare 
fond. Europa are acum propriul ci 
„Ron“ la fel cum Australia îl are pe 
al ei". (Aluzie la campionul australian 
Ron Clarke n. r.).

HENRY MARKS ON, conducătorul 
sălii de sporturi din New York „Ma
dison Square Garden" a anunțat in
tenția de a reuni, intr-un turneu eli
minatoriu, pe cei mai buni patru bo
xeri profesioniști de categoria grea 
pentru a rezolva problema titlului 
mondial. Se știe că Cassius Clay, con
siderat drept campion mondial în 
tnai multe state ale S.U.A., este sus
pendat de World Boxing Association, 
care consideră pe Ernie Terrel ca 
deținător al titlului. Markson a anun
țat că, mai întîi, vor avea loc două 
meciuri eliminatorii într-o singură 
gală: Cassius Clay — Floyd Patter
son și George Chuvallo — Ernie Ter
rel, urmînd ca peste șase luni învin
gătorii să-șj dispute titlul mondial.

ÎNAPOIAT la Auckland, după un 
turneu de șapte săptămîni efectuat în 
S.U.A. și Europa, fostul deținător al 
recordului mondial în proba de o 
milă, Peter Snell, a anunțat că nu 
va mai participa la concursuri atle
tice și, în viitor, va juca numai te
nis și golf. Subliniind că în străină
tate a constatat „o îmbunătățire re
marcabilă a nivelului atleților", Snell 
a explicat că nu mai are timpul ne
cesar pentru ia se pregăti în așa fel 
tacit să atingă o formă de vîrf,

„Cupa Mondială44 
la volei

O CONFERINȚA internațională în 
problema folosirii dopingului în atle
tism va avea loc între 23 și 25 sep
tembrie la Strasbourg. Ea va avea 
drept scop să sintetizeze concluziile 
unor grupuri de lucru privind situa
ția în Europa în lupta împotriva do
pingului. De asemenea, se va studia 
posibilitatea elaborării unei convenții 
internaționale în această problemă.

AMERICANUL Jim Simcock a sta
bilit un nou record mondial de dis
tanță. concurînd pe schiuri pe apă. 
El q străbătut 365 km între Port 
Moody (Columbia britanică) și Olym
pia (statul Washington) în timp de 
12 ore. Vechiul record era de 352 ki
lometri și fusese stabilit pe ruta în
tre Miami (Florida) și Nassau (Ba
hamas!.

ANUL acesta va avea Ioc în U.R.S.S 
primul campionat unional de rugbi 
care se va desfășura sub forma unui 
turneu între cele mai bune opt echi
pe sovietice, împărțite în două grupe. 
Finala va avea loc în septembrie la 
Kaunas și se prevede de pe acum 
că ea se va disputa între echipele 
Burevestnik șj Gantîați (Gruzia). în 
prezent în U.R.S.S. există aproxima
tiv 120 de echipe de rugbi. dintre 
care *0 în Moscova.

CU ANI IN URMA, Gunnar Gren 
a fost considerat unul din cei mai 
valoroși fotbaliști suedezi. El a îm
brăcat de zeci de ori tricoul repre-.< 
zentativei Suediei și ia fost apoi ”r - 
din oamenii de bază ai echipe£"ita- 
liene Milan. Gren nu a abandonat 
(la cei 45 ani ai săi) activitatea spor
tivă. Azi el este un foarte bun ju
cător de tenis. Recent, făcînd cuplu 
cu renumitul tenlsman Johansson, a 
cîștigat primul loc într-un turneu al 
veteranilor. „Pentru vîrsta mea — a 
declarat Gren — tenisul este cel mai 
frumos sport : nu trebuie să-ți pă
zești picioarele, nu te lupți cu fun
dașii și ești stăpîn pe bucățica de te
ren, unde joci cu mingea albă de 
tenis...”.

UN TÎNAR portughez, Evaristo 
Neto, a bătut recordul de „durată" 
pe bicicletă, pedalînd fără întrerupe
re timp de 80 de ore pe străzile oră
șelului Evora. El s-a urcat pe bici
cletă miercuri și a coborît duminică 
dimineața, după ce a întrecut cu 4 
ore recordul precedent. Este adevărat 
că, imediat după aceea, proaspătul 
„recordman" a trebuit să fie dus la 
spital.

ÎN INDIA, angnjațli Ministerului î 
Căilor Ferate au obținut cele mai i 
mari succese sportive în 1964. Echipa i 
de hochei pe iarbă, campioană olim
pică, numără 11 feroviari. Echipa fe
roviarilor a cîștigat campionatul na
țional de fotbal, polo pe apă, badmin
ton și lupte (pentru a 9-a oară con
secutiv). Atletul Stephie D’Souza, de
ținător a trei recorduri naționale și 
distins cu medalia Arjuna (cea mai 
înaltă distincție acordată sportivilor 
indieni), este și el membru al clu- 
bului feroviarilor.

llotărîri ale federației 
internaționale de baschet

Pregătirile sportivilor italieni pentru „europenele" 
de sporturi nautice

Fa pitorescul lac Albano, situat la 
sud de Roma, s-au desfășurat recent 
campionatele Italiei la sporturile nau
tice. La noi, canotajul academic și 
caiac-canoea nu-și dispută competițiile 
separat ci în cadrul unei manifestații 
unice, care constituie de obicei o săr
bătoare sportivă nautică. Campionatele 
italiene din acest an au fost privite cu 
un interes deosebit, deoarece ele con
stituiau o ultimă verificare a loturilor 
pentru europenele de la Duisburg (ca
notaj academic) și Snagov (caiac-ca- 
noe). Concurenții au făcut apel la toa
te resursele lor fizice și tehnice pentru 
a se impune atenției selecționerilor. O 
impresie foarte bună au făcut-o repre
zentanții cluburilor Falck și Sabaudia. 
care au dominat întrecerile.

La canotaj academic au fost selec
ționate următoarele echipaje : 4-\-l : 
VV FF Ravalico ; 2 fără cîrmaci: Ca- 
nottieri Falck; simplu: Esperia din 
Torino ; 2-ț-l : Clubul feroviar din Tre
viso și Centrul de canotaj Sabaudia; 
4 fără cîrmaci: Canottieri Falck (ei se 
vor număra printre adversarii echipaju
lui românesc de la Dinamo București 
la „europene", cu care s-au întîlnit a- 
emri cîteva săptămîni la Lucerna) ; 
dublu : VV FF Ravalico ; 8+1 : Cen
trul de canotaj Sabaudia. Toți aceștia 
au intrat într-un cantonament la Co- 
merio, pe lacul Varese.

Pentru „europenele" de Ia Snagov, 
Federația italiană a desemnat următo
rii reprezentanți la seniori: Cesare Zi-

lioli, Angelo Pedroni, Claudio Agni- 
setta, Cesare Beltrami, Alberto Sperani, 
Grandis Franco, Giancarlo Pinatti. 
Giorgio Pasqualone. Pentru Criteriul 
continental al juniorilor au fost selec
ționați următorii : Alberto Mondini. 
Fulvio Ghisolfi, Giuseppe Galetti, An
gelo Villanova, Nedo Scardigli și Renzo 
Kamilski. înainte de plecarea spre 
București, caiaciștii și canoiștii italieni 
se vor antrena în comun pe lacul Al
bano. Din lotul italian, cele mai multe 
șanse la ocuparea unui loc fruntaș le 
are dublul de canoe format din Cesare 

'• Anul acesta „Cupa Galea" la tenis pentru 
echipele de tineret a revenit selecționatei R.S. 
Cehoslovace care în finala de la Vichy a dispus 
cu 3—2 de U.R.S.S., învingătoarea competiției de 
anul trecut. Ultimele două „simpluri" s-au în
cheiat cu următoarele rezultate: Kodes (R.S.C.) 
— Korotkov (U.R.S.S.) 6—3 ; 5—7 ; 7—5 ; 6—1 ; 
Ivanov (U.R.S.S.) —■ Laudin (R.S.C.) 10— 8;
6—2: 6—2

® tnvingînd cu 4—1 echipa Mexicului, repre
zentativa de tenis a S.U.A. a cîștigat finala zonei 
americane, urmînd să intiinească in semifinalele 
„Cupei Davis“ reprezentativa Spaniei, învingă
toare în zona europeană. Meciul se va desfă
șura în zilele de 17, 18 și 19 august la Barce
lona. In acest joc, echipa S.U.A. va alinia pe 
Ralston Ashe, Graebner și Froehling.

® Disputată intre Montreal și Trois Riviers 
(145 km), cea de-a 11-a etapă a Turului ciclist 
al Canadei a fost cîștigată de belgianul Iluv-

vaert, cronometrat în 2h 38:12,0. în clasamentul 
general individual conduce Pauwels (Belgia), 
urmat la 3:30,0 de Goodman (Anglia).

• La Sofia a început un turneu international 
de volei leminin, la care participă selecționatele 
studențești ale Bulgariei, Iugoslaviei, precum și

PE SCURT
formațiile de club Start Lodz și Spartak Sofia. 
In prima zi a turneului, Start Lodz a întrecut se
lecționata studențească a Iugoslaviei cu 3—2, 
iar Spartak Sofia a fost învinsă de reprezentativa 
studențească a Bulgariei cu 3-0.

® Cunoscutul șahist american Boby Fischer 
nu va putea participa la turneul internațional 
„Memorialul Capablanca", care va începe la 23 
august la Havana și care va reuni șahiști din

U.R.S.S., Cehoslovacia, Iugoslavia, Danemarca, 
Olanda, Argentina etc. Departamentul de stat 
al S.U.A. a refuzat viza lui Fischer, conform unei 
hotăriri anterioare prin care se interzice elibe 
rarea pașapoartelor pentru Cuba.

® La Varna, în cadrul lucrărilor Federației 
Internaționale de baschet s-au discutat propune
rile cu privire la schimbarea regulamentului 
competiției „Cupa campionilor europeni". Asu
pra proiectului prezentat și-au spus părerea mai 
mulți delegați. Unii dintre ei au cerut menține
rea vechiului regulament al competiției, alții însă 
au propus un alt regulament. Potrivit noului re
gulament, care a fost aprobat cu 10 contra 6 
voturi, pînă la întîlnirile din sferturile de finală, 
întrecerile se vor desfășura după sistemul eli
minatoriu. In continuarea competiției, echipele 
calificate vor fi repartizate în două grupe, jocu
rile desiășurlndu-se după sistemul turneu.

(Agerpres)

Zilioli și Angelo Pedroni, care la Jocu
rile Olimpice de la Roma din 1960 s-au 
clasat pe locul al doilea în proba pe 
1000 metri.

Sosirea lotului italian la București 
este prevăzută pentru prima parte a 
săptămînii viitoare. Cu această ocazie 
vor mai face deplasarea în România și 
unul din conducătorii federației italiene, 
Luigi Grapelli, membru al juriului cam
pionatelor europene, precum și Sergio 
Orsi, arbitru șef de sosire.

CESARE NAZZARO 
redactor la „Corriere dello Sport"

PARIS 4 (Agerpres). —
La sediul Federației internaționale 

de volei de la Paris a avut loc tra
gerea la sorți pentru stabilirea grupe
lor primei ediții a competiției de vo
lei (masculin) dotate cu „Cupa Mon
dială". La această întrecere, care va 
avea loc între 12 și 20 septembrie la 
Varșovia, și-au anunțat participarea 12 
reprezentative. Selecționata R.P. Ro
mâne face parte din grupa C și va 
juca alături de echipele R.P. Bulgaria, 
Japoniei și Mexicului. Iată compo
nența celorlalte două grupe : grupa A: 
U.R.S.S., R.P. Polonă, R.P. Ungară, 
Franța ; grupa B : R. S Cehoslovacă, 
Iugoslavia, Olanda și R.A.U.

Din fiecare grupă, pentru turneul fi
nal se califică primele două echipe. 
Celelalte echipe vor juca într-un tur
neu pentru locurile 7—12.

SOFIA 4 (Agerpres). —
Cea de-a X-a sesiune a Federației 

internaționale de baschet, care a avut 
loc la Sofia, a hotărît ca viitoarele 
campionate europene de baschet mas
culin să aibă loc după vechiul regula
ment. La viitoarea ediție a „europe
nelor” vor participa primele 5 clasate 
la ultima ediție disputată la Moscova 
(U.R.S.S., Iugoslavia, Polonia, Italia, 
Bulgaria) și 10 echipe care se vor ca
lifica în urma jocurilor preliminarii.

S-au stabilit, de asemenea, și locu
rile de desfășurare a viitoarelor cam
pionate europene. întrecerile feminine 
vor avea loc între 1 și 10 septembrie 
1966 la Cluj și Brașov, iar cele mascu
line între 27 septembrie și 8 octom
brie 1967 la Helsinki.
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