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Echipa de gimnastică 
rea fazei pe Capitală 
ret ului.

DE ÎNOT R. BART- 
A SOSIT

PITALA

Dinamo București In prima jumătate a lu
nii viitoare va avea loc în 
Capitală o consfătuire 
metodică în probleme da 
sparturi individuale și 
.jocuri sportive. Participă 
un număr de 150 de profe
sori de educație fizică re- 
orezentînd școlile medii cu 
program special de educa
ție fizică și școlile sportive 
de elevi.

ANTRENORUL AMERI
CAN 
TLET

„Flacăra roșie", cîștigătoa- 
Spartachiadei de vară a tine-

Duminică urmează să 
plece în Uniunea Sovieti
că formația de categoria B 
Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii. Metalurgistii vor 
juca în orașele Șahtî (10 
august), Krasnodar (14 au
gust) și Erevan (17 august).

CONSFĂTUIRE METO
DICĂ CU PROFESORII 
DE EDUCAȚIE FIZICA

Au început întrecerile finale 
pe Capitală ale Spartachiadei j 

a tineretului

4 pagini 25 bani

0 intilnire atractivă:

UN EXAMEN AL VIITORILOR PERFORMERI Reggio Emilia
Școlile sportive de elevi ar trebui să reprezinte pentru volei, baschet 

și handbal, ca și pentru alte ramuri de sport la care există secții în aceste 
școli, o pepinieră bogată, un izvor nesecat și cu mare debit de cadre spor
tive, capabile să împrospăteze echipele noastre fruntașe și chiar pe cele 
reprezentative. Anul acesta, finalele pe țară ale Ș.S.E., reunind echipe din 
cele mai bune la handbal, volei și baschet au avut loc la Rîmniou Vîlcea, 
Toplița și, respectiv, Gheorghieni. 
șurat aceste f' 
punct de vedere, al S.S.E. ca importantă sursă 
adresat unor specialiști, profesori de educație 
și le-am solicitat impresiile.

BUNI LA VOLEI DAR Șl LA ÎNVĂȚĂTURĂ !

spectiv, Gheorghieni. în legătură cu felul în care s-au desfă- 
finale și cu concluziile care trebuie trase tocmai din acest

de noi performeri, ne-am 
fizică prezenți la întreceri

cu- 
ca- 
or- 
cu 
fi

De la început se 
vine sf .subliniem 
drul pitoresc, buna 
ganizare și căldura 
care au fost primiți
naliștii la volei. Dato
rită sprijinului acordat 
de secția raională de 
învățămînt și de consi
liul raional UCFS To- 
plița, participanții au 
avut condiții optime de 
concurs. Consider că 
inițiativa organizării fi
nalelor de volei la To- 
plița a fost o experiență 
pe deplin reușită.

Trecînd la desfășura
rea propriu-zisă a între
cerilor, trebuie să men
ționez ca pozitivă grija 
unor profesori de edu
cație fizică (Ion Cristian 
și A. Mihu, 
echipelor de 
Constanța și 
M. Dumitrescu și Vlad 
Gușu, antrenorii echipe
lor de băieți din Ploiești 
și Sibiu) pentru selecțio
narea elementelor bine 
dotate din punct de ve
dere fizic și cu reale ap
titudini pentru jocul de 
volei. Tot cu plus trebuie 
notat si nivelul tehnic 
al partidelor, concretizat 
prin procedee tehnice 
corecte și concept e tac-

tică modernă, elemente 
realizate gratie unui pro
ces de antrenament sus
ținut. Dintre jucătorii 
care au evoluat la To- 
plita apreciez că multi 
prezintă mari 
tive. Mențiuni 
bite merită M. 
D. Dragoman,
(Ploiești), C. Oros (Ora
dea), M. Molșaga, C. 
Sandovici (Sibiu), Elena 
Tătar,
(Blaj),
geanu,

perspec- 
deose- 

Ionescu, 
C. Stan

Maria
Maria
Liliana

Roșea
Dobro-

Bodron,

Carmen Marinescu, Vir
ginia Dăneț (Constanța), 

îmbucurător a fost și 
faptul că majoritatea 
voleibaliștilor sînt și 
elevi harnici la învăță
tură. Dintre ei amintesc 
pe Mircea Găvozdea 
(Sibiu) media 9,97, Călin 
Sandovici (Sibiu) 9,71, 
Dan Birlea (Piatra 
Neamț) 9,56, Ileana Popa 
(Blaj) 9,78, Liliana Bo- 
dron (Constanța) 9,98 și 
Ștefania Orioanu (Con
stanța) 9,87. Aceștia, ca

(Continuare în pag. a 2-a)

antrenorii 
fete, din 

din Blaj,
k.

i

Succese pe

România in seria a .'La

a campionaidlui european

de baschet pentru juniori
Cu prilejul celei de a

X-a sesiuni a Federației 
internaționale de baschet, 
care a avut loc la Sofia, 
au fost stabilite o serie 
de amănunte asupra 
desfășurării primei ediții 
a campionatului european 
de baschet pentru junioa
re programat în R.P. Bul
garia. Astfel, cele 12 e- 
âiipe au fost împărțite în 
trei serii, după cum ur
mează: seria I (meciurile 
se vor disputa în orașul 
Lom): Bulgaria, R.D. Ger
mană, Ungaria, Franța ; 
seria a ll-a (Boteygrad) : 
Cehoslovacia, Polonia, Ita
lia, Bulgaria II, seria a 
lll-a (Kiiistendil): URSS, 
ROMÂNIA, Iugoslavia, 
R.F. Germană. Echipele 
clasate pe primele două 
locuri în serii vor susține 
un turneu pentru locurile 
1—6, iar celelalte vor ju
ca pentru locurile 7—12. 
Turneele finale vor avea 
loc la Sofia. întrecerile se 
vor disputa la următoarele 
-late: 22—24 august par
talele din serii; 26—29 
august turneele finale, în 
care se va ține seamă și 
de rezultatele din serii.

De azi într-o săptămînă, primele 
starturi...

Cea mai mare întrecere de caiac- 
eanoe a anului, campionatele euro
pene, se apropie cu pași repezi. 
Sportivii japonezi, primii oaspeți ai 
competiției, au și făcut cîteva antre
namente pe lacul Snagov. iar pentru 
primele zile ale săptăminii viitoare 
se anunță sosiri in lanț. Calaciști și 
canolști din 17 țări europene se vor 
angaja apoi, timp 
pentru cucerirea

Numărul țărilor 
al concurenților 
interesul cu oare 
petiția și — în același timp — sînt 
o mărturie a puternicei dezvoltări 
pe plan internațional a acestei dis
cipline sportive. Cită deosebire — 
sub acest aspect — între amploarea 
eu de azi și primul campionat mon
dial — la care au participat și spor
tivii români — cel desfășurat in 1954 
la Macon, în Franța ! Acum 11 ani. 
noi am fost prezenți la „mondiale” 
doar cu un echipaj de caiac 4 și un 
„simplist": valorosul nostru sportiv 
Mircea Anastasescu, care s-a clasp.t 
pe locul al treilea in proba pe 500 
metri, aducîndu-ne astfel prima me
dalie, primul succes de prestigiu pe 
plan mondial. Canoea, introdusă în 
România de-abia cu un an Înainte 
(cu ocazia Festivalului din 1953), nu 
atinsese încă valoarea internaționa
lă. Ea avea să se impună însă, de 
o manieră categorică, doi ani mai 
tirziu, la Jocurile Olimpice de la

de 3 zile, în lupta 
celor 16 titluri, 
participante, ca și 
înscriși, dovedesc 
este privită com-

Pe stadionul Dinamo se 
va desfășura sîmbătă sea
ra, de la ora 19,30, întâl
nirea internațională de 
box dintre echipele Di
namo și Reggio Emilia 
(Italia). Oaspeții au sosit 
joi în Capitală și în 
cursul zilei au făcut un 
ușor

în urma ședinței teh
nice au fost fixate pere
chile

Foto : T. Roibu

antrenament.

care vor încrucișa 
mănușile mîine seară: 
cat. muscă: D. Davi- 
descu — S. Mencarelli ; 
cat. cocoș: N. Mîndrea- 
nu — E. Farinelli și N. 
Puiu—L. Sorangelo ; cat. 
pană : C. Crudu—R. Fa- 
biani ; cat. serni ușoară ■■ 
V. Antoniu—S. Minoc- 
cheri ; cat. ușoară: M. 
Dumitrescu -— A. Anaca- 
rani și Gh. Bădoi —- A, 
Molinari; cat. mijlocie ■ 
I. Olteanu — M. Badini 
și I. Covaci—G. Guerra. 
cat. semigrea : I. Monea- 
M. Manei.

de 
de 

volei,

...După festivitatea 
deschidere, terenurile 
baschet, handbal, 
fotbal, pista de atletism, 
bazinul de înot etc. au 
fost inundate de sportivi. 
Unde să te oprești mai 
întîi? Iată întrebarea care 
și-au pus-o ieri după- 
amiază toți cei prezenți. 
In cele din urmă, prefe
rințele și-au spus cuvîntul. 
Am văzut-o pe Doina 
Ștefănescu (Olimpia), în 
vîrstă de 13 ani, cîștigînd 
locul I în proba 
tație-copii 10—14 
Cornelia Stamate 
sul) care cu 4,50 
cupat primul loc 
tura în lungime; 
nantul meci de volei al e-

de na- 
ani; pa 

(Progre- 
m a o- 
la sări- 

; pasio-

i J

care le-am dori repetate
Melbourne, unde Leon Rotman, Si- 
mion Ismailciuc și Alexe Dumitru 
cîștigă trei medalii de aur.

Prima ediție a campionatelor euro
pene se desfășoară în 1957, la Gând, 
în Belgia. Aici, campionii olimpici 
la dublu, Ismailciuc și Dumitru, ob
țin o nouă mare victorie, cîștigînd 
titlul continental, spre deosebire de 
Melbourne, unde învinseseră în pro
ba pe 1000 m, de data aceasta canoi- 
știi noștri triumfează la fond. Anul 
următor, tot cuplul Ismailciuc — Du
mitrii, obține o frumoasă victorie în 
campionatele mondiale desfășurate 
pe apele Vltavei, la Rnaga, pentru ca 
în 1959, la Duisburg — unde au loc 
campionatele europene — Si-mion 
Ismailciuc, concurînd în proba de 
canoe simplu pe 1000 metri, să adau
ge un nou succes impresionantului 
său palmares sportiv.

Urmează Jocurile Olimpice de la 
Roma, unde Leom Rotman obține o 
medalie de bronz și apoi anul 1961, 
pe care caiaciștii îl numesc „anul 
marii cotituri” pentru că de unde 
pînă acum marile succese fuseseră 
obținute numai la canoe iată că și 
caiaciștii încep să urce pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului. Pe la
cul Malta de lîngă Poznan se desfă
șoară o nouă ediție a „europenelor11. 
Aici, Aurel Vernescu deschide seria 
marilor sale afirmări internaționale, 
ocupînd primul loc în proba de ca
iac simplu 500 metri, iar cuplul Ar- 
timo - — Conțolenco, repurtează vic
toria pe aceeași distanță. Canoiștii

teren, aducîndu-ne cel de-ralnu pierd 
treilea titlu european al anului, prin 
Lacovici — Sidorov, la 1000 m dublu.

Ajungem, în fine, la anul 1963, 
anul celui mai mare succes al caia
cului și aanoei românești. Concurînd 
la Jajoe, în Iugoslavia, unde se dis
pută campionatele mondiale (și euro
pene, în același timp) componenții 
lotului nostru reprezentativ domină 
categoric întrecerea, cucerind nu mai 
puțin de șase locuri întîi și, totodată, 
primul loc în clasamentul pe națiuni. 
Iată numele învingătorilor: Aurel 
Vernescu (caiac 500 m), Vasile Nicoa- 
ră și Ha.ralam.bie Ivanov (dublu 500 
m și dublu 1000 m), cei trei de mai 
sus plus Anton Ivănescu (ștafetă), 
Simian ismailciuc (canoe 1000 m) și 
Alexandru lacovici — Achim Sidorov 
(canoe dublu 1000 m).

Anul trecut, cu ocazia Jocurilor O- 
limpice de la Tokio, caiaciștii și ca- 
noiștii noștri au cucerit, după cum 
se știe, cinci medalii de argint și de 
bronz. Sub aspectul continuei dez
voltări a acestei discipline sportive 
în țara noastră, întrecerile de pe la
cul Sagami sînt marcate prin fap
tul că ele reprezintă prima noastră 
afirmare în caiacul feminin.

Așadar, succese importante pe a- 
tîtca și atîtea lacuri ale lumii. Este 
acum rîndul Snagovului să-i încunu
neze cu 
care i-a 
tia nu-l

laurii victoriei pe băieții pe 
crescut. Să sperăm că aceș- 
vor deziluziona...

RADU URZICEANU
■s» ■

Caiaci^ti din lotul rc.\ân în timpul unui antrenament pe Snagov, în vederea marii competiții de săptămînă viitoare. 
Foto : P. Romoșaa

chipelor feminine Igiena-
l. S.B. încheiat cu victoria 
fetelor de la I.S.B., după 
ce în setul decisiv au fosl 
conduse cu 12—6; încân
tătoarele evoluții ale echi
pelor de gimnastică ale a- 
sociațiilor sportive Flacăra 
roșie — feminin — și 
Aurora — masculin —, 
ambele reprezentante ale 
clubului Olimpia. Am ur
mărit și meciul de fotbal 
din „semifinale", unde își 
disputau întîietatea echi
pele A.S. Electrobobinajul 
și I.C.M. 5. Scorul: 3—2 
pentru Electrobobinajul

Iată și cîteva din cele
lalte rezultate: baschet (m) 
B.N.R.—Dinamo III 69- 
54; volei (f): Select (O 
limpia)—M.T.Tc. (Rapid I 
2—0; (m) Autobuzul*
Radioteleviziunea 2—0 și 
•Spairtac - Metalurgistul 

2—1; handbal (f): Relonul 
F.R.B. 6—4 și Confecția- 
Cauciucul Jilava 7—4; 
(m): A. S. Electro—In 
treținerea 13—32 ; disc 
(f): Teodora Moțet (Pro
gresul) 31 m; greutate 
(f): Iuliana Georgescu 
(Voința) 11,3; (m): M
Saranciuc (Progresul) 13,96
m.

Azi după-amiază la Di
namo, de la ora 17, au loc 
ultimele întreceri.

C. CH1RIAC
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a sosit înIeri _..... ..........
Robert Barttlet, _______
rul de înot al Universității 
din Ohio. Timp de 40 de 
zile, R. Barttlet va urmări 
antrenamentele înotători
lor noștri fruntași și, în a- 
celași timp, va tine o se
rie de conferințe despre 
modul cum sînt pregătiți 
înotătorii americani în 
școli și universități

Capitală 
antreno-

RUGBISTII DE LA 
STEAUÂ ÎN ITALIA

La invitația federației 
italiene de rugbi, echipa 
Steaua va lua parte la un 
turneu internațional orga
nizat intre 14—19 septem
brie la Neapole.

La acest turneu mai par
ticipă echipa Rovigo, se
lecționata orașului Neapole 
și o formație de club din 
Franța, încă nedesemnată.

INDUSTRIA UNII TIMI
ȘOARA — CRISUL 

ORADEA 3—-3 ÎN CAM
PIONATUL DE POLO

TIMIȘOARA 5 (urin tele
fon). Joi după-amiază s-a 
desfășurat în localitate me
ciul de polo Ind. linii Ti
mișoara — Crișul Oradea 
contînd pentru etapa a 
IlI-a din returul campio
natului republican. La ca
pătul unei partide viu dis
putate, cele două formații 
au terminat la egalitate : 
3—3 (1—0, 2—3, 0—0, 0—0). 
Au înscris : Laszîo, Roh- 
rich șl Cinteanu pentru 
localnici, Lengyel 2, He- 
gyesl pentru Crișul. (P, 

ARCAN — coresp. reg.).

Campionatele de atletism 
ale juniorilor

• Sorin Marian-3,86 m la prăjină,

nou record republican
POIANA BRAȘOV 5 (prin telefon). — Joi au luat 

sfârșit întrecerile campionatului republican de atletism 
pentru juniorii de categoria a Il-a. In ziua a doua a 
concursului Sorin Marian a îmbunătățit recordul țării 
de juniori „mici", trecînd — la prăjină — peste șta
cheta înălțată la 3,86 m.

In foile de arbitraj au fost consemnate următoarele 
rezultate: BĂIEȚI: 300 m: C. Blaga (SSE I) 36,6, 
T. Iordache (Construe. Buc.) 37,0. T. Dumitru (St. 
C-lung) 37,2; 90 mg: D. Biță (SSE I) 12,8, M. Geor
gescu (SSE I) 12,9, I. Haraban (CSS Buc.) 13,0 ; 3 km 
marș: Gh. Nicolae (SSE I) 14:40,0, P. Gheorghe (SSE 
I) 14:55,4, D. Constantin (SSE II) 14:59,6; înălțime: 
St. Blaczko (CSO B. Mare) 1,80, M. Molnar (SSE A- 
rad) 1,77, V. Szabo (SM Cluj) 1,77 ; prăjină: S. Marian 
(CSS Buc.) 3,86 — nou record, P. Rujan (SSE II) 3,60, 
D. Popescu (Constr.) 3,20; disc: R. Feuerstein (SSE 
Ord.) 56,18, I. Rus (CSO B. Mare) 49,16, S. Highișanu 
(St. C-lung) 48,37; ciocan: D. Popescu (Constr.) 54,77, 
I. Ander (SSE Br.) 49,29, St. Toth (SM Cluj) 48,23; 
triatlon : I. Armeanu (St. Agnita) 1905 p, St. Lăză- 
rescu (CSS Buc.) 1 855 p, L. Mazilii (SSE II Buc.) 
1 739 p.; FETE : 500 m: I. Szacacs (Trac. Tg. Secuiesc) 
1:19,8, A. Pavel (Petrol. PI.) 1:20 4, M. Toader (CSM 
Cluj) 1:20,5; 60 mg: Ed. Schal (SSE Br.) 9,2, M. Popa 
(Speranța CI.) 9,4, V. Tempeanu (SSE Beiuș) 9,5; 
lungime: S. Tănase (CSM Cluj) 5,50, M. Varza (SM 2 
Br.) 5,41, M. Anghel (SSE II) 5,39; disc C. Popescu 
(SSE II) 37,79, V. Vasilescu (Sc. Sp. UCFS C-lung) 
35,46, G. Murărescu (Sc. Sp. UFCS Roman) 32,20; 
4x100 m: CSM Cluj 51,7, SSE Ploiești 51,8, SSE I 
București 52,4.

Vineri este zi de pauză, iar sîmbătă și duminică vor 
intra în concurs juniorii de cat. I. Concomitent se va 
desfășura și campionatul republican de seniori (decat
lon) și de senioare (pentatlon).
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și ceilalți elevi cu medii bune, 
au dovedit că învățătura și spor
tul pot merge mînă în mînă.

Finalele ne-au prilejuit însă și 
sesizarea unor lipsuri în munca de 
depistare și selecționare a elemen
telor de perspectivă, ca și în pre
gătirea sportivilor. Sub acest as
pect trebuie să amintim că nu toti 
profesorii au făcut o selecție a- 
tentă, în funcție de calitățile fizi
ce ale tinerilor sportivi. Este cazul 
echipelor de băieți și fete din Ora
dea (prof. Eugenia Iuncher), a 
celei de băieți Ș.S.E. nr. 2 Bucu
rești (prof. N. Humă) și chiar a

SE POATE MAI MULT LA HANDBAL
Unul dintre mijloacele cele mai 

importante ale realizării procesu
lui de formare a jucătorilor de 
handbal 11 constituie participarea 
la competijii, în special la con
cursul republican al școlilor spor
tive de elevi. Această Întrecere 
reunește aproape toate echipele 
(din păcate, unele nu se prezintă 
la acest „examen" : Si. Gheorghe 
și Galati slnt la al doilea an con
secutiv de absentă...) și, deci, dă 
prilejul de a veritica nivelul ia 
care se practică handbalul în șco
lile sportive de elevi, precum și 
posibilitatea formulării unei con
cluzii care să orienteze munca 
viitoare.

Anul acesta, finala (care s-a bu
curat de o bună organizare) a reu
nit la Rm. Vilcea cele mai bune 
6 echipe masculine și feminine. A- 
nalizlnd aceste Întreceri prin pris
ma obiectivelor arătate, se pot 
trage unele concluzii Îmbucură
toare, dar și altele care vor trebui 
să dea de gindit cadrelor de spe
cialiști.

O primă trăsătură generală este 
nivelul tehnic mulțumitor la care 
s-au ridicat majoritatea echipelor. 
Elevii și-au însușit un bagaj variat 
de procedee tehnice, mlnuind 
mingea cu ușurință și folosind de
seori in joc procedee speciale, cu 
grad mare de dificultate In execu
ție. Un alt fapt pozitiv 11 consti
tuie evolufia unor echipe după o 
concepție modernă de joc, mai a- 
les In ce privește atacul: Ș.S.E. nr. 
1 și nr. 2 București, Ș.S.E. Sibiu 
(fete), Ș.S.E. Timișoara, Ș.S.E. Plo
iești și Ș.S.E. Brașov (băieți). In 
sfirșit, unele formații au prezentat 
elemente bine selecționate, cu ca-

PLUSURI Șl MINUSURI ÎN
Finala concursului de baschet, 

care a avut loc la Gheorghieni, a 
permis să apreciem în mare măsu
ră rezultatele muncii din secțiile 
respective.

In ce privește echipele masculi
ne, trebuie scoasă în evidență e- 
chipa Școlii sportive de elevi din 
Cluj, a cărei comportare merituoa
să, a satisfăcut în general exigen
tele specialiștilor. A fost cea mai 
valoroasă echipă, dispunînd de un 
lot omogen, cu buni tehnicieni și 
realizatori. A înregistrat în toate 
întîlnirile victorii concludente. E- 
chipele din Mediaș, Ploiești, Sibiu 
și Arad, clasate în această ordine, 
sînt de forțe sensibil egale. Ele 
au realizat jocuri spectaculoase și 
de bună calitate. Jucătorii lor po
sedă un bogat bagaj de cunoștin
țe tehnice și tactice și se orientea
ză destul de bine în teren. Trebuie 
să relevăm marea putere de luptă 
și voința jucătorilor din Mediaș și 
Ploiești, precum și locul... 5 ocu
pat de echipa Ș.S.E. Arad, loc care 
este departe de posibilitățile ei 
reale. (Ea a realizat, în compania 
clujenilor, cel mai frumos meci al 
turneului). In sfîrșit, ecliipa Ș.S.E. 
Bacău s-a dovedit mult mai slabă 
decît celelalte.

In jocurile disputate i-am re
marcat pe jucătorii M. Simion 
(Cluj), V. Pop (Ploiești), M. Ada- 
movici (Arad) și O. Harșani (Me
diaș). In ce privește antrenorii, o 
mențiune profesorului V. Mureșan 
din Cluj.

Dintre echipele feminine, Ș.S.E. 
Brașov s-a prezentat cel mai bine. 
Ea a fost superioară celorlalte 
formații, pe care le-a învins ca
tegoric și a ocupat pe merit pri
mul loc. Jucătoarele au o tehnică 
individuală remarcabilă, precum și 
o bună orientare tactică. Din pă
cate însă, omogenitatea lasă încă 
de dorit; înscrierea de puncte este, 
practic, „monopolizată" de două 
jucătoare mult superioare coechi
pierelor : Elena Mareș și Mona 
Brițschi.

Următoarea clasată, Ș.S.E. Satu 
Mare, a făcut o impresie bună 
piitt jocul său tehnic. Echipa are 

câștigătoarei la fete, Ș.S.E. nr. 2 
București (prof. N. Valdinger). In 
aceste formații am văzut jucători 
și jucătoare cu talie mică, cu o 
dezvoltare neproporționată. Consi
derăm că este necesar să se in
siste mai mult asupra pregătirii 
fizice generale, cu accent pe dez
voltarea calităților fizice de bază. 
De asemenea, apreciem că antre
norii trebuie să se preocupe în 
mai mare măsură de pregătirea 
tactică, astfel ca atunci cînd ac
tualii juniori vor fi promovați în 
formațiile de seniori, să aibă un 
bogat bagaj de cunoștințe în a- 
cest domeniu.

prof. MARINEL OANCEA

lităti fizice care ne permit să în
trezărim la ele perspectiva Înaltei 
performante: Ș.S.E. Brașov, Ș.S.E. 
Timișoara și Ș.S.E. nr. 2 București 
(băieți), Ș. S. E. nr. 1 București, 
Ș.S.E. Sibiu și Ș.S.E. Tg. Mureș 
(fete). Nu același lucru se poate 
spune Insă despre Ș.S.E. Buzău 
(băieți și fete), Ș.S.E. Tg. Mureș 
(băieți) și Ș.S.E. Cluj (fete). Deși 
unele dintre ele ocupă locuri frun
tașe în diferite clasamente (și 
chiar in cel al finalei de la Rm. 
Vâlcea), nu le Întrevedem posibi
lități de a ajunge la un nivel 
tehnic mai ridicat.

in privinfa atacului, mai ales, 
se impune in viitor lărgirea pro
cedeelor de aruncare specifice pe 
posturi (plonjonul de pe extremă, 
aruncarea de la distantă de lingă 
șold, pe lingă genunchi și prin e- 
vitare). De asemenea, trebuie să se 
acorde o mai mare atenfie liniei a- 
rurtcătorilor de la distantă, sporirii 
for(ei aruncărilor de la distan
tă și folosirii procedeelor spe

ciale.
Mai puțin pozitive slnt aprecie

rile la adresa apărărilor, care cer 
o grijă sporită fată de tehnica 
specifică apărătorilor. Finaliștii nu 
dispun încă In suficientă măsură 
de asemenea procedee cu ajutorul 
cărora să poată realiza un sistem 
defensiv eficient și regulamentar ; 
atacul la adversar, oprirea șuturi
lor de la distantă, scoaterea mingii 
de la adversar și mai multă mobi
litate.

In această direcție trebuie În
dreptată In viitor atenfia antre
norilor.

prof. VALERIU GOGILTAN
ÎNTRECEREA DE BASCHET

elemente de perspectivă dotate, 
cu o putere de luptă rar întîlnită. 
Inexplicabilă a fost comportarea 
formației Ș.S.E. nr. 2 București, 
de la care se aștepta mult mai 
mult, ținînd cont în primul rînd 
de valoarea individuală a jucă
toarelor și de rezultatele anterioa
re. Echipele Ș.S.E. din Bacău, Arad 
și Tg. Mureș — în nota obișnui
tă de mediocritate, cu multe defi
ciențe la toate capitolele.

Dintre jucătoare am reținut pe 
Mona Brițchi (Brașov), Ileana Ghi- 
ță (București) și Florica Trandafir 
(Satu Mare). In final, o ultimă și 
meritată evidențiere : prof. Gheor
ghe Roșu (Brașov), același mare 
animator al baschetului.

Drof. N. CRAINIC
Finalele concursurilor rezervate 

handbaiiștilor, voleibaliștilor și 
t aschetbaliștiior de la școlile 
sportive de elevi au scos în evi
dență rolul însemnat al calității 
muncii care trebuie depusă în 
aceste adevăraie rezervoare de per. 
formeri, caracterul de perspec
tivă care trebuie imprimat aces
tei munci. Școlile sportive de elevi 
trebuie să aibă permanent în ve
dere faptul că important e ca 
jucătorii pe care-i cresc să ajungă 
treptat, metodic pe cele mai malte 
culmi ale performanței, iar com
petițiile la care iau parte pînă 
atunci, să fie. subordonate acestui 
obiectiv. Deci, nu goană după re
zultate imediate — cum se mai 
întîmplă — ci preocupare per
manentă pentru crearea viitorilor 
performeri. Mergînd pe acest 
drum și muncind, în continuare, 
cu . pasiune și pricepere, profe
sorii de la aceste școli vor avea 
mîndria de a spune, urmărind 
peste cîțiva ani echipele repre
zentative, despre jucătorii noștri : 
„Mi-au fost elevi !“

ANUNȚ
Angajam CONDUCĂTOR AUTO. Doritorii se vor adresa Ia te

lefon 11.10.05, interior 295.

VOLEI: Programul jocurilor din „Cupa tineretului44
Pregătirile pentru importanta com

petiție internațională la volei — „Cupa 
tineretului” — sînt pe sfîrșite. Federația 
română de volei a stabilit programul 
după care se vor desfășura cele două 
turnee, masculin (Brăila) și feminin 
(Suceava).

Iată programul turneului de la Su
ceava : 7 AUGUST — seria I : Bul
garia — România I, Polonia — Iugo
slavia ; seria a Il-a : România II — 
Ungaria, Cehoslovacia — R.D. Ger
mană ; 8 AUGUST — seria I : Iugo
slavia — U.R.S.S., România I — Po
lonia ; seria a II-a : R.D. Germană — 
România II, Ungaria — Cehoslovacia; 
9 AUGUST — seria I : Polonia—Bul
garia, U.R.S.S. — România I — seria 
a II-a — zi de pauză : 10 AUGUST
— seria I : România I — Iugoslavia, 
Bulgaria — U.R.S.S. ; seria a II-a : 
România II — Cehoslovacia, R.D. Ger
mană — Ungaria ; 11 AUGUST — se
ria I : U.R.S.S. — Polonia, Iugoslavia
— Bulgaria ; seria a II-a — zi de 
pauză.

5 din cei 7 campioni republicani la navomodelism : de la dreapta spre stingă :
Longin (tatăl) și Laurențiu Cuteanu, Leontin Ciortan, Francisc Jelenici și 

Frideric Csasza.
Foto : S. Ciotloș

NAVOMODELE: Au fost desemnați
noii campioni republicani

Orașul Sebeș a găzduit de curind 
finalele campionatului republican de 
navomodele, la care au participat con- 
curenți din regiunile Suceava, Ploiești, 
Dobrogea, Mureș-Autonomă Maghiară, 
Brașov, București și Hunedoara, precum 
și din orașul București. Lupta pentru 
cucerirea titlurilor a fost deosebit de

BASCHET: Dubla întîlnire 
dintre selecționatele

de tineret ale Bucureștiului

Azi, în cadrul plăcut al terenului 
Universității, se dispută primele me
ciuri din seria de trei întîlniri pe care 
le vor susține selecționatele de tineret 
(băieți și fete) ale Sofiei în capitala 
țării noastre. Oaspeții, sosiți ieri dimi
neață, au deplasat elemente de mare 
perspectivă care peste puțină vreme 
vor alcătui primele reprezentative ale 
Bulgariei. Antrenorii formațiilor oaspe
te (Ilia Asenov la băieți, Petăr Simanon 
și fosta internațională Dobrinca Djam- 
bazoca la fete) speră să facă o verifi
care temeinică a tinerilor baschetbaliști 
bulgari.

Același lucra îl doresc, de altfel, și 
antrenorii români, care vor avea prile
jul ca în cele trei meciuri să „ruleze" 
un lot cît mai mare de jucători, dintre 
care să selecționeze pe cei mai buni 
pentru viitoarele întreceri internaționale.

Reamintim că întîlnirile de azi dintre 
selecționatele de tineret ale orașelor 
București și Sofia încep la ora 18,30, 
rînd se dispută jocul feminin, urmat 
la ora 19,45 de cel masculin.

în zilele de 12, 13 și 14 se vor des
fășura turneele finale. Echipele clasate 
pe locurile I și II în serii vor juca îo 
turneul final pentru locurile I—IV, 
iar echipele clasate pe locurile III—IV 
în serii vor juca pentru locurile V— 
VIII. Deoarece echipa România I par
ticipă la acest turneu în afară de 
concurs, ea va lua parte numai la 
jocurile din serie, iar rezultatele sale 
nu vor figura în clasamentul general.

La Brăila se întrec — într-o sin
gură serie — selecționatele masculine 
de tineret după următorul program :
7 AUGUST : România — Ungaria, 
Cehoslovacia — Bulgaria, Polonia — 
Iugoslavia (deoarece Federația sovie
tică de volei a anunțat în ultimul mo
ment că echipa masculină a U.R.S.S 
nu poate participa la turneu, echipa 
R.D. Germane stă în această etapă) ;
8 AUGUST : Ungaria — Iugoslavia, 
Bulgaria — Polonia, România — R.D. 
Germană ; 9 AUGUST : R.D. Germa
nă — Ungaria, Cehoslovacia — Româ
nia, Iugoslavia — Bulgaria ; 10 august

strinsă. Cei mai bine pregătiți s-au do
vedit reprezentanții regiunii Hunedoara, 
care au totalizat 728 punote și au cîști- 
gat primul loc în clasamentul pe echi
pe. în plus, șase dintre ei au îmbrăcat 
tricourile de campioni în probele in
dividuale. Dintre participanți, remar
căm evoluția maestrului sportului Leon- 
tin Ciortan care a realizat un nou re
cord de viteză (60 km/h) la navomodele 
de 5 cmc.

Iată cîștigătorii probelor : VELIERE 
CLASA M : Laure-nțiu Cuteanu (Hune
doara) 59 p ; VELIERE CLASA X 
INTERNAȚIONAL: F. Jelenici (ora
șul București) 60 p; AUTOPROPUL
SATE : Longin Cuteanu (Hunedoara) 
118 p; NAVOMODELE DE VITEZĂ 
(HIDROGLISOARE) — 2,5 CMC: 
T. Kiss (Hunedoara) 30 km/h ; 5 CMC : 
L. Ciortan 60 km/h-record de viteză ; 
10 CMC: L. Ciortan 98 km/h; TELE
GHIDATE : Fr. Csasza (Hunedoara) 194 
p ; MACHETE DE VITRINĂ : Mircea 
Busuioc (regiunea București) 60 p ; cla
sament general pe echipe : 1. HUNE
DOARA ; 2. București (regiune) ; 3. 
București (oraș) ; 4. Brașov ; 5. Ploiești; 
6. Regiunea Mureș-Autonomă Maghia
ră ; 7. Suceava ; 8, Dobrogea.

N. POPESCU

PÎNĂ LA 31 AUGUST

Mari reduceri de prețuri
la articolele de vară

© confecții, tricotaje
© încălțăminte

• țesături
© articole de galanterie

— zi de odihnă ; 11 AUGUST: Un
garia — Bulgaria, România — Polo
nia, R.D. Germană — Cehoslovacia ; 
12 AUGUST : Cehoslovacia — Unga
ria, Polonia — R.D. Germană, Iugo
slavia — România ; 13 AUGUST :
România — Bulgaria, R.D. Germană
— Iugoslavia. Cehoslovacia — Polo
nia ; 14 AUGUST: Polonia — Unga
ria, Iugoslavia — Cehoslovacia, Bul
garia — R.D. Germană.

TIR: Campionatul Capitalei
Aproape 200 de trăgători fruntași din 

București și dintr-o serie de orașe ale 
țării și-au dat întîlnire în aceste zile pe 
poligonul Tunari într-o importantă com
petiție — campionatul Capitalei, care 
contează și ca selecție pentru alcătui
rea lotului național în vederea „euro
penelor" din septembrie. Rezultatele 
primelor probe — cu excepția celui 
realizat de I. Tripșa la pistol viteză— 
nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor 
deși condițiile de tragere au fost ex- 
eenționale. Ne așteptăm ca acum, în 
preajma campionatelor republicane și 
a „europenelor" pe care le organi
zăm, trăgătorii de la clasica probă de 
60 focuri culcat să obțină cifre mai 
ridicate.

RezultateJe primei zile. Armă liberă 
calibru redus 60 focuri culcat seniori: 1. 
N. Rotaru (Steaua) 588 p (11 muște").
2. L. Cristescu (Steaua) 588 p (10 m),
3. I. Olărescu (Știința) 587 p, 4. M. 
Ferecatu (Dinamo) 587 p. 5. T. Ciulu 
(Steaua) 585 p. Pe echipe: 1. Steaua 
2343 p, 2. Dinamo 2311 p, 3. Știința 
2304 p. Senioare: 1. Ana Goreti (Olim
pia) 587 p, 2. ludith Moscu (Dinamo) 
581 p, 3. Maria Ignat (Știința) 580 p,
4. Eda Baia (Știința) 579 p, 5. Aurelia 
Schafer (Știința) 576 p. Pe echipe : 1. 
Știința 1734 p, 2. Olimpia 1724 p, 
3. Steaua 1701 p. Pistol viteză: 1. I. 
Tripșa (Dinamo) 591 p, 2. V. Atanasiu 
(Steaua) 588 p, 3. M. Roșea (Dinamo) 
587 p (baraj 49 p), 4. M. Dumitriu 
(Steaua) 587 p (baraj 48 p), 5. L. 
Giușcă (Știința) 586 p. Pe echipe : Di
namo 2330 p, 2. Steaua 2292 p, 3. 
Știința 2231 p. La talere aruncate din 
șanț, după prima manșă conduce I. 
Lovinescu (Dinamo Obor) cu 90 ta
lere doborîte, urmat de G. Enache 
(Steaua) 89 t, I. Dumitrescu (Din. Ob.) 
88 t.

Concursul continuă azi cu probele de 
armă liberă calibru redus 3x40 focuri 
seniori și talere manșa a doua.

TOMA VASILE

| FESTIVAL NAUTIC

LA ȘTRANDUL DINAMO
Bucureștenilor li se rezervă o seară 

deosebit de plăcută, la ștrandul Di
namo. Aici, duminică seara, cu în
cepere de la ora 19.30, va avea loc 
un adevărat festival niautic, în ca- ' 
drul căruia spectatorii vor «sista și 
la o „paradă a modei”.

Programul serii sportive de la „Di- 
namo,( va -debuta cu un concurs de 
natație, cu tentative de record. In 
continuare, la ora 20. se va desfășura 
o „paradă a modei”, Fabrica de con
fecții „București" prezentînd o serie 
de modele inedite pentru sezonul de 
toamnă, pentru iarnă și pentru pri
măvara anului 1966.

La ora 20,30 cei de față vor putea 
vedea o demonstrație de înot artistic 
executată de un grup de tinere și 
talentate înotătoare, după care va 
urma... repriza a II-a a „paradei mo
dei" și un program de muzică ușoară



Programul turului categoriei B,
seria a Il-a, ediția 1965-1966

ETAPA I, 22 AUGUST

C.F.R. Arad — Minerul Baia Mare
Arieșul Turda — Recolta Cărei
Jiul Petrlla — C.S.M. Sibiu
GS.M. Reșița — A.S.A. Tg. Mureș 
Gaz metan Mediaș — Minerul Lupeni 
Clujeana — Ind. slrmei C. Turzii
A. S. Cugir — Vagonul Arad

ETAPA A n-A, 29 AUGUST

A.S.A. Tg. Mureș — Jiul Petrlla
C.S.M. Sibiu — C.F.R. Arad
Minerul Baia Mare — Clujeana 
Vagonul Arad — Arieșul Turda
Ind. sirmei C. Turzii — C.S.M. Reșița 
Minerul Lupeni — A.S. Cugir
Recolta Cărei — Gaz metan Mediaș

ETAPA A m-A, 5 SEPTEMBRIE

Recolta Carej — C.S.M. Reșița
Minerul Baia Mare — Ind. sirmei C. T.
C.F.R. Arad — Gaz metan Mediaș
C.S.M. Sibiu — Minerul Lupeni
Jiul Petrila — Vagonul Arad
Arieșul Turda — A.S.A. Tg. Mureș 
Clujeana — A.S. Cugir

ETAPA A IV-A, 12 SEPTEMBRIE

Ind. sirmei C. Turzii — C.S.M. Sibiu
Vagonul Arad — Recolta Cărei
A.S. Cugir — Jiul Petrila
Gaz metan Mediaș — Arieșul Turda
Minerul Lupeni — C.F.R. Arad
C.S.M. Reșița — Clujeana
A.S.A. Tg. Mureș — Minerul Baia Mare

ETAPA A V-A, 19 SEPTEMBRIE
1
A.S. Cugir — Gaz metan Mediaș
Jiul Petrila — Minerul Lupeni
Clujeana — A.S.A. Tg. Mureș
C.F.R. Arad — Vagonul Arad
Minerul Baia Mare — C.S.M. Reșița 
Arieșul Turda — Ind. sirmei C. Turzii 
C.S.M. Sibiu — Recolta Cărei

ETAPA A VI-A, 26 SEPTEMBRIE

C.S.M. Reșița — Minerul Lupeni 
Recolta Cărei — A.S. Cugir
Arieșul Turda — Minerul Baia Mare
Jiul Petrila — Clujeana
A.S.A. Tg. Mureș — C.S.M. Sibiu 
Gaz metan Mediaș — Vagonul Arad 
C.F.R. Arad — Ind. sirmei C. Turzii.

ETAPA A Vn-A, 3 OCTOMBRIE

Vagonul Arad — A.S.A. Tg. Mureș
C.S.M. Sibiu — Arieșul Turda
Recolta Cărei — Jiul Petrila

Inse
SPECTATORII DORESC FOTBAL, 

NU IEȘIRI NESPORTIVE

Amatorii de fotbal din Iași își iu
besc mult echipa din prima categorie 
a țării. Ei îi urmăresc îndeaproape ac
tivitatea: sînt prezenți nu numai la 
meciurile oficiale fi amicale, dar chiar 
ți la cele cu caracter de verificare, ca 
fi la antrenamentele propriu-zise. Ne-am 
convins, o dată în plus, de acest lu
cru, asistînd săptămîna trecută la un 
joc de pregătire C.S.M.S.-C.F.R. Paș- 
cani. Defi terenul Abatorul se află la 
marginea orașului, totuși cîteva sute 
de spectatori luaseră loc într-o tribu
nă... scheletică (făcind echilibristică pe 
scindările și stîlpii care mai rezistă...) 
sau, în picioare, în jurul terenului. Vo
iau să-fi vadă jucînd echipa fi să-fi 
facă o idee despre fansele cu care va 
lua startul în noul campionat. Nu știm 
precis la ce concluzii au ajuns; comen
tariile au fost diferite după meci. Sîn- 
tem siguri însă că două lucruri i-au

nemulțumit tare mult, fi pe bună drep
tate :

1. Atitudinea nedisciplinată, nespor
tivă a jucătorilor din Pașcani, care tot

Ind. Sirmei C. Turzii — Gaz metan Med. 
Minerul Lupeni — Minerul Baia Mare 
Clujeana — C.F.R. Arad
A.S. Cugir — C.S.M. Reșița

ETAPA A VIII-A, 10 OCTOMBRIE

Arieșul Turda — Clujeana
A.S. Cugir — A.S.A. Tg. Mureș
Minerul Lupeni — Ind. sirmei C. Turzii 
C.S.M. Reșița — Vagonul Arad
C.F.R. Arad — Jiul Petrila
Minerul Baia Mare — Recolta Cărei 
Gaz metan Mediaș — C.S.M. Sibiu

ETAPA A IX-A, 17 OCTOMBRIE

A.S.A. Tg. Mureș — Recolta Cărei 
Minerul Baia Mare — Gaz metan Mediaș 
C.F.R. Arad — C.S.M. Reșița
Clujeana — Minerul Lupeni
Ind. sirmei C. Turzii — Vagonul Arad
C.S.M. Sibiu — A.S. Cugir
Jiul Petrila — Arieșul Turda

ETAPA A X-A, 24 OCTOMBRIE

C.S.M. Sibiu — Clujeana
Arieșul Turda — C.F.R. Arad
Gaz metan Mediaș — A.S.A. Tg. Mureș 
Recolta Cărei — Ind. sirmei C. Turzii 
Jiul Petrila — C.S.M. Reșița
Vagonul Arad — Minerul Lupeni
A.S. Cugir — Minerul Baia Mare

ETAPA A XI-A, 31 OCTOMBRIE

A.S.A. Tg. Mureș — C.F.R. Arad 
Minerul Baia Mare — Jiul Petrila
C.S.M. Reșița — Arieșul Turda 
Vagonul Arad — C.S.M. Sibiu
Clujeana — Gaz metan Mediaș
Ind. sirmei C. Turzii — A.S. Cugir
Minerul Lupeni — Recolta Cărei

ETAPA A Xn-A, 14 NOIEMBRIE

Jiul Petrila — Gaz metan Mediaș
A.S.A. Tg. Mureș — Ind. sirmei C. T. 
Clujeana — Recolta Cărei
C.F.R. Arad — A.S. Cugir
Arieșul Turda — Minerul Lupeni
C.S.M. Reșița — C.S.M. Sibiu
Minerul Baia Mare — Vagonul Arad

ETAPA A XIH-A, 28 NOIEMBRIE

A.S. Cugir — Arieșul Turda
Gaz metan Mediaș — C.S.M. Reșița 
C.S.M. Sibiu — Minerul Baia Mare 
Vagonul Arad — Clujeana
Recolta Cărei — C.F.R. Arad
Minerul Lupeni — A.S.A. Tg. Mureș 
Ind. sirmei C. Turzii — Jiul Petrila

MNÂRI IEȘENE
timpul n-au făcut decît să vocifereze 
pe teren, fie pentru a protesta la de
ciziile arbitrului C. Orhei, fie pentru 
a-fi ironiza sau admonesta adversarii. 
In plus, jocul lor în forță a depășit 
deseori limitele permise. O asemenea 
comportare dovedește o slabă preocu
pare pentru munca educativă și dă 
note proaste antrenorului (Marin Ale
xandru) fi secției de fotbal (președinte 
V. Daneș). Socotim că această „evo
luție" a echipei din Pașcani trebuie să 
constituie obiectul unei analize atît din 
partea conducerii asociației, cit fi din 
partea comisiei regionale.

2. Gestul cu totul reprobabil (de care 
ziarul nostru a mai scris' al lui Matei 
(căpitanul echipei C.S.M.S. !), care — 
pentru o glumă răutăcioasă („ce vrei 
mă, speriatule l“) — l-a pedepsit pe loc, 
cu un picior și un pumn, pe Sălceanu 
(C.F.R.), trimițîndu-l pe tușă pînă la 
sfîrșitul jocului și provocînd o penibilă 
busculadă pe teren. Au sărit și alți 
jucători și — culmea I — și președin
tele secției de fotbal din Pașcani, Va
lentin Daneș, dar nu pentru a calma 
spiritele, cum era normal, ci pentru 
a-l... lovi pe Matei i Două ieșiri regre
tabile, care nu trebuie să rămînă ne
sancționate. La fel, arbitrajul slab, lip
sit de autoritate, prestat de C. Orhei, 
care a favorizat într-o măsură astfel 
de manifestări nesportive, trebuie ana
lizat de colegiul regional de arbitri.

Vrem să credem că, la ora cînd apar 
aceste rânduri, forurile în drept au și 
luat măsurile cuvenite.

Pregătiri, meciuri amicale
Apropierea campionatelor categorii

lor A, B și C a dus la intensificarea 
antrenamentelor fi la mărirea număru
lui meciurilor de verificare-antrenament. 
lată câteva amănunte proaspete, primite 
ieri de la corespondenții noștri:

C.S.M. SIBIU—ȘTIINȚA CRAIOVA 
1-2 (1-1)

SIBIU. Aproape 4 000 de spectatori 
au asistat la un joc echilibrat în care, 
cu toate că au părăsit terenul învinși, 
localnicii au fost superiori oaspeților. 
Portarul craiovean Papuc a apărat însă 
cu brio. A ieșit în evidență predilecția 
studenților pentru contraatacuri pericu
loase. Au marcat: Bărbulescu (min. 21). 
Ganga (61) pentru Știința, Laufcsag 
(41) pentru C.S.M. Sibiu.

I. LUPUȚIU

DINAMO PITEȘTI—UNIREA 
RM. V1LCEA 5—1

PITEȘTI. Verificîndu-și pregătirile 
făcute pînă acum sub conducerea an
trenorului Ștefan Vasile, Dinamo Pi
tești a jucat miercuri cu Unirea Rm 
Vîlcea, de care a dispus cu 5—1, prin 
golurile înscrise de Naghi (2), Țurcan 
(2) și Zimmer, respectiv Frățilă. Pi- 
teștenii au folosit întreg lotul aflat la 
dispoziție, printre care juniorii Măță- 
oanu și C. Radu. De asemenea, au re
intrat Barbu, Olteanu și Corneanu. Toți 
jucătorii s-au prezentat bine pregătiți 
din punct de vedere fizic.

Duminică 8 august Dinamo va juca 
la Pitești cu Știința Craiova.

At. MOMETE

CRIȘUL ORADEA—SELECȚIONATA 
REG. CRISANA 8—1 (5—

ORADEA. Intîlnind în meci de an
trenament selecționata regiunii, alcătuită 
din cei mai buni jucători prezenți în 
echipele din campionatul regional, Cri- 
șui a cîștigat la scor, cele 8 goluri 
fiind înscrise de Mure fan II (3), Bacoș 
(2), Iacob, Szucs și Sacaci III. Condu
cerea echipei a promovat în lot pe 
juniorii Rotaru, Ungur, Cociș. Levai și 
Serfozo.

Crișul joacă duminică la Timișoara cu 
Știința.

I. BOITOȘ

O „ANCHETA" BINEVENITA, DAR...

Ziarul local „FLACĂRA IAȘULUI“ 
a luat o foarte bună inițiativă, publi- 
cînd sub titlul „In jurul balonului ro
tund" o anchetă printre specialiștii, 
tehnicienii și amatorii de fotbal din Iași 
cu privire la comportarea nesatisfăcă
toare a echipei C.S.M.S. în campiona
tul trecut. Ancheta a fost binevenită 
pentru că prin dezbaterile pe care le-a 
prilejuit a scos la iveală o serie de 
cauze și în același timp, a adus pro
puneri interesante pentru îmbunătăți
rea activității echipei și acest lucru s-a 
produs înaintea ședinței de analiză a 
secției de fotbal de la C.S.M.S.

Fără discuție că articolele publicate 
au fost utile, pornite din dorința fie
căruia din cei care au răspuns la an
chetă de a contribui la ridicarea cali
tății fotbalului ieșean. Dar, în aceste 
discuții s-au strecurat și unele afirma
ții eronate, care creează confuzii regre
tabile. De pildă, în numărul din 28 
iulie tov. Cornel Alexandru, președin
tele colegiului regional de arbitri, sus
ține că „...nu există supraantrenament 
la fotbal". Ceea ce este cu totul ine
xact. La fotbal, ca și la alte jocuri 
sportive și în sporturile individuale, pot 
apare fenomene de supraantrenament 
din diferite cauze și acest lucru a fost 
dovedit, nu o singură dată, de practica 
procesului de instruire. De asemenea,

PREGĂTIRILE VIITORULUI 
SUCEAVA

SUCEAVA. Fotbaliștii de la Viitorul 
se pregătesc de 3 săptămîni. Antrenorul 
Emil Gologan are la dispoziție un lot 
numeros alcătuit din Sidac, Petcu, Gyu- 
mo, Arhir, Vicovan, Asiminoaie, Bibu, 
Halițchi, Cărare, Cladiuc, Weiss, Roșu, 
Tarlețchi, Moraru, S. Kociopoulos, 1. 
Kociopoulos, Vișan, Dragoș.

în programul de pregătire figurează 
o serie de meciuri cu echipe ca Știința 
Galați, Dinamo Bacău, Minobradul Va
tra Dornei etc.

VASILE ROȘCA

O VERIFICARE UTILĂ

CÎMPULUNG. Fotbaliștii de la e- 
chipa locală Muscelul își continuă an
trenamentele sub supravegherea antre
norului Mihai Ivașcu. Din lot fac par
te 19 tineri jucători. Săptămîna tre
cută echipa a susținut un meci de ve
rificare în compania noii promovate în 
categoria C, S. N. Oltenița. Rezultat 
final : 4—3 (3—0) pentru Muscelul. 
Au înscris : Bordea (2), P. Bivol, Delco 
pentru învingători, Papari (2), Spira- 
che pentru învinși.

Alegerea adversarului a fost bine 
gîndită deoarece S. N. Oltenița s-a 
prezentat în plenitudinea forțelor îd- 
trucît nu și-a întrerupt nici un mo
ment pregătirile..

VIOREL POPESCU

LA PROGRESUL REGHIN 
MAI EXISTA LACUNE

BORSEC. Continuîndu-și antrena
mentele în vederea noului campionat, 
Progresul Reghin a susținut un joc 
de verificare în compania echipei lo
cale Apemin din campionatul regio
nal, antrenată de fostul internațional 
Șt. Dobay. Cu toate că jocul a fost 
de o factură tehnică bună, el a lăsat 
să se întrevadă o serie de lacune ale 
echipei din Reghin. Antrenorul Kiss 
Arpad a tras o serie de concluzii fo
lositoare viitoarei pregătiri : apărarea 
este ușor penetrabilă și lipsită de clar
viziune ; înaintarea, complicîndu-se în 
driblinguri inutile în fața porții ad
verse, nu are eficacitate; toți jucă
torii sînt deficitari la capitolul „trasul 
la poartă".

ION CRISTEA

în același ziar, fostul jucător Emil Ale- 
xandrescu, eăutînd să explice căderea 
echipei în partea a doua a returului, 
afirmă că aceasta „se datorește faptului 
că forma maximă a fost atinsă ia în
ceputul campionatului și nu la mijlo
cul lui". Ne miră că un fost jucător, 
cu activitatea îndelungată, poate face 
o asemenea afirmație. Este cunoscut 
faptul că orice echipă trebuie să în
ceapă campionatul într-o formă cît mai 
bună, pe care apoi trebuie să și-o 
mențină de-a lungul întregului sezon 
oficial.

Am ținut să precizăm aceste lucruri, 
pentru a risipi confuziile create prin
tre antrenori, jucători și chiar specta
tori, datorită fie unor exprimări ne
clare, fie unor păreri greșite asupra 
unor aspecte din cele mai importante 
ale metodicii instruirii.

„TREI DOAMNE Șl TOȚI TREI"...

La Iași, ca și în alte orașe, a luat 
ființă din inițiativa federației, un cen
tru de copii și juniori. Începutul a fost 
plin de promisiuni. Prin „sita" antreno
rilor au trecut sute de tineri, dintre 
care, prin selecții succesive, au fost re
ținuți 80 de mici fotbaliști. Cu aceștia 
și-au început activitatea propriu-zisă 
trei antrenori: M. Bîrzan, C. Bordeia- 
nu și D. Constantin.

Zilele trecute am vrut să vizităm a-

PRONOSPORT
PRONOSTICUL ANTRENORULUI 
ION BĂLĂNESCU PENTRU CON

CURSUL DE DUMINICĂ
Pentru concursul Pronosport de 

duminică, în programul căruia fi
gurează meciul internațional Mi
nerul Lupeni — Etar Tîrnovo, 8 
meciuri din campionatele A și B 
ale R.P. Ungare și două întîlniri 
din campionatul U.R.S.S., am ce
rut părerea antrenorului echipei 
Dinamo Pitești — Ion Bălănescu.

Pronosticul său este următorul : 
Minerul Lupeni — Etar Tîrnovo

(pauză) 1 X
Minerul Lupeni — Etar Tîrnovo 

(final) 1
Vasas -- M T.K. 1 X
Dorog — Csepel 3 X
Salgotarjan — Komlo 1 X
Pecs — Tatabanyta 1X2
Oroszlany — Dunaujvaros 1 2
Egytertes — B.V.S.C. 1
Szekesfehervar — Debrețin 1 X
Diosgyor — Szombatheli 1 X
Stroitel — «Energetic Dușanbe 1
Metalurg — Moldova Chișinău 1 2

• Tragerea LOTO de azi va
avea loc la Complexul sportiv 
studențesc Tei din str. Oltețului 
nr. 30. PaJticipanții care vor să 
asiste la tragere pot ajunge cu 
mașinile 35—36 pină la capătul 
liniei Floreasca.

Tragerea va fi urmată de fil
mul artistic ,,M-am îndrăgostit la 
Copenhaga".
CÎȘTIGĂTORII DE AUTOTURIS
ME LA TRAGEREA SPECIALA 

LOTO DIN 23 IULIE 1965:
1 Fiat 1100 F — Kota Dary din 

București; 1 Wartburg-Lux —
Vîjîianu Gheorghe din București; 
1 Skoda-Octavia — Viola Ion din 
București; cîte 1 Fiat 600: Pițigoi 
Constantin din Eforie Sud și dr. 
Taraay Stefan din R.P. Ungară ; 
cîte 1 Trabant-Combi: Sîrbu Du
mitru din București, Sav Alexan
dru din Lupeni, Tohăneanu fon 
din Constanța, ing. Pojogeanu 
Mircea din Oradea și Murgan 
Constantin din Mediaș.

La extragerea de 2 numere au 
cîștigat : 1 Fiat 850 — Lăcătuș E- 
lena din Oradea; 1 Wartburg- 
Standard — Măzgăreanu Reveca 
din Brașov; 1 Fiat 600 — Cipăian 
Gheorghe din Ploiești; cite 1 Tra
bant-Combi : Tutor Iosif din Ora
dea, Trușculescu Marcel din Cra
iova, Mitrofan Ghironte — raion 
Tecuci, Marin Gheorghe din Plo
iești, Rozinca Istvan din Sf. 
Gheorghe, Poenaru Ion din Ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Ghețu Leonard din Sibiu.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

cest centru, mai ales că auzisem lucruri 
bune despre munca desfășurată. Dar, 
deplasările noastre la stadionul „23 Au
gust", în orele de antrenament anun
țate, s-au dovedit inutile. Nici urmă 
de centru 1... Motivele acestei „dispari
ții" le-am aflat ulterior : toți trei antre
norii erau plecați din Iași. M. Bîrzan 
fusese convocat la tabăra de juniori 
de la Mediaș; L. Constantin era la un 
curs de înot studențesc, iar C. Borde- 
ianu plecase în concediu, centrul fiind 
lăsat în seama unui fost jucător, care 
se oferise voluntar să se ocupe — în 
orele lui libere — de pregătirea tine
rilor fotbaliști.

Nu vrem să scădem din meritele 
unei activități voluntare, dar nici nu 
putem fi de acord ca o asemenea ac
țiune importantă să fie părăsită tem
porar, indiferent din ce motive, toc
mai de cei care sînt plătiți pentru 
această muncă. Era în primul rînd de 
datoria celor trei antrenori să-și sin
cronizeze aceste deplasări în așa fel in
cit centrul să nu rămînă nici o zi fără

unul din ei. Nu-i mai puțin adevărat 
insă, că și conducerea clubului C.S.M.S. 
și sectorul tehnic al consiliului regio
nal UCFS trebuiau să cunoască „pla
nificarea" deplasărilor celor trei antre
nori și să intervină pentru a asigura 
o permanentă calificată la centrul de 
copii și juniori.

P. GAȚU 
C. COMARNI SCHI



Noi succese ale înotătorilor români 
la Skoplje

în ziua a doua a concursului in
ternațional de la Skoplje înotătorii 
români au obținut noi succese. Cris
tina Balaban a cîștigat și proba de 
400 m liber cu timpul de 5:16,0, iar 
Ingrid Ungur pe cea de 100 m li
ber cu 1:07,3 (locul 2, Cr. Balahan 
1:07,8). în cursa de 200 m mixt, 
VI. Moraru s-a clasat pe primul loc 
cu timpul de 2:31,0 — nou record 
republican, iar în proba similară re
zervată fetelor am înregistrat o nouă 
dublă victorie a culorilor noastre : 
1. Anca Trohani 2:51,0, 2. Nicoleta 
Bărbulescu 2:51,5. Rezultatele con
cursului au fost serios influențate de

temperatura scăzută (12 grade) a 
apei.

• Campionii țării noastre, Ingrid 
Ungur și Vasile Costa, însoțiți de 
antrenorul Petre Lovas, au plecat 
ieri în Cehoslovacia pentru a parti
cipa la concursul internațional ce va 
avea loc sîmbătă și duminică la 
Bratislava.

• Tînărul nostru înotător Adal- . 
hert Kovacs a îmbunătățit din nou 
recordul țării în proba de 100 m 
fluture juniori. El a fost cronome
trat în 1:07,4 timp superior cu 8 
zecimi de secundă vechiului record, 
care îi aparținea.

Echipa studențească de polo a României 
a debutat victorioasă la Varna: 6-4 cu Bulgaria

VARNA 5 (prin telefon). Selecțio
nata studențească a României a de
butat joi în turneul internațional din 
localitate cu o victorie în fața pri
mei reprezentative a Bulgariei. Jucă
torii români au dominat în perma
nență, impunîndu-se printr-o serie 
de acțiuni tehnice și rapide. La sfîr- 
șitul partidei, tabela de marcaj in
dica scorul de 6—4 (2—0, 0—2, 3—0. 
1—2). în favoarea echipei române. în 
acest meci, formația noastră a folosit 
următorii jucători : Frățilă (Mure- 
șan)—KRONER, MARCULESCU, Grin- 
țescu, Firoiu, Novac, Blajec, MIHAl- 
LESCU, Țăranu. Au marcat : Kroner 
4, Mărculescu 2 pentru selecționata 
studențească a României și Rafailov 
2, Zlatev șl Bonev pentru Bulgaria.

A condus foarte bine M. Knezevici 
(Iugoslavia).

în celelalte partide, echipa repre
zentativă a R. D. Germane a învins 
formația secundă a Bulgariei cu 6—0 
(3—0, 0—0, 2—0, 1—0), iar selecționata 
U.R.S.S. a întrecut Polonia cu 5—3 
(2—0, 1—1, 0—0, 2—2). Jucătorii so
vietici au trebuit să se întrebuințeze 
în mod serios pentru a se putea im
pune în fața echipei poloneze, care 
s-a apărat cu multă dîrzenie. De re
ținut că atît R. D. Germană cît și 
U.R.S.S. sînt prezente la acest turneu 
cu echipele lor reprezentative, care 
vor participa la „Trofeo d’Italia“. în 
cel de al doilea meci, selecționata stu
dențească a României via întîlni for
mația R. I). Germane.

LA HANDBAL, C.S.M.S. IAȘI-PHONIX ESSEN 12-7
IAȘI, 5 (prin telefon). întîlnirea 

internațională de handbal dintre e- 
chipa locală C.S.M.S. și formația 
Phonix Essen (R. F. Germană) a 
fost cîștigată de gazde cu scorul de 
12—7 (6—4). Ieșenii au avut de în
fruntat o echipă dificilă, alcătuită 
din jucători robuști și foarte activi 
în atac. Și așa, însă, ei puteau rea
liza un scor mai mare dacă nu 
s-ar fi pripit în acțiunile din fața 
porții.

Golurile au fost înscrise de Țipu 
5, Nimeș 3, Dănilă, Tăbăcaru, Ha-

tură și Plăcintă pentru C.S.M.S., 
Wasnewski 3, Schultz, Gemeîn, 
Kramer și Broz pentru Phonix 
Essen. Meciul a fost condus de arbi
trul Viorel Florea.

în continuarea turneului pe ca- 
re-1 efectuează în țara noastră, for
mația vest-germană va juca vineri 
la Bacău (cu Dinamo), sîmbătă la 
Galați (cu Știința) și luni la Con
stanța (cu o selecționată locală).

D. DIACONESCU și 
N. ROBOTÂ-coresp.

^PROFIL: GARRINCHA
* Celebrul fotbalist sud-american și-a 
I făcut apariția în arena mondială la 

campionatul lumii din 1958, cînd echipa 
Braziliei și-a înscris pentru prima oară 

Intimele pe lista câștigătoarelor „Cupei 
Jules Bimet". Atunci, Garrincha (pe nu- 

Imele său adevărat Manuel Francesco 
Dos Santos) a fost unul din oamenii de 
bază ai formației, contribuind în mod 

I decisiv la realizarea strălucitului succes 
din Suedia. Patru ani mai tîrziu, Gar- 

Irincha avea să-și etaleze din nou măies
tria (fentele, viteza și șutul năpraznic) 

Ipe terenurile din Chile, unde Brazilia 
a cucerit pentru a doua oară titlul su
prem la fotbal. Dar nu numai în me- 

Iciurile-cheie acest „argint viu“, cum îl 
denumește presa de peste hotare, și-a 

. dovedit înalta gamă a artei sale fot- 
I balistice. In toate cele 46 de partici

pări în echipa națională, acest jucător 
I (1,72 m și 70 kg) a fost una din figu

CAMPIONATUL MONDIAL STUDENȚESC DE ȘAH
SINAIA, 5 (prin telefon de la tri

misul nostru). Joi dimineața, la înche
ierea partidelor întrerupte din runda 
a 5-a a turneului final, arbitrii au con
semnat, în sfîrșit, prima victorie a 
echipei României : 3*/a—1/2 cu Olanda.

lată cîteva amănunte despre această 
victorie. Miercuri seara, la întrerupere, 
partidele Pavlov — Enklaar și Par- 
tos — Van den Berg ridicau multe 
semne de întrebare. Dacă Pavlov avea 
șanse aproximativ egale, în schimb 
Partoș părea într-o situație foarte difi
cilă. Analizele ulterioare au arătat însă 
că în ambele partide există încă nume
roase resurse. Depindea de cei doi 
șahiști români dacă jocul în fiecare 
partidă putea fi adus în variante favo
rabile lor. Și ei au reușit să realizeze 
acest lucru. Cu mutări fine, ambii șa
hiști români au adus partidele pe făga
șul unor complicații tactice tăioase, în 
care jucătorii olandezi nu au mai găsit 
la tablă cele mai potrivite soluții. După 
aproape 3 ore de la reluare, atît Pav
lov cît și Partoș reușiseră să aibă a- 
vantaj atît de evident, îneît jucătorii 
olandezi au trebuit să se recunoască 
învinși. Au fost victorii reconfortante 
care readuc formația României în 
lupta pentru locurile fruntașe ale cla
samentului.

Surpriza rundei a 5-a a furnizat-o 
formația Ungariei, care a reușit un 
nesperat scor egal în întrerupta cu 
Cehoslovacia. Jucătorii maghiari con
duceau cu 2—1, însă în partida între
ruptă (Janata — Z. Kovacs) șahistul 
cehoslovac, mai experimentat, a găsit 
la analiză o variantă cîștigătoare și a 
adus egalitate echipei sale. Sovieticii au 
cîștigat ambele întrerupte din meciul 
cu echipa R. D. Germane (Savon — 
Hennings și Șipov — Schonneberg), 
scorul devenind astfel 3’/2—V2 pentru 
echipa U.R.S.S. în sfîrșit, în ultima în
treruptă din turneul „A“, Izraelul a 
întrecut Anglia cu 3—1 (Stepak — Lee 
1—0, Felixbrodt — Lambshire V2—*/?).

Ultimele rezultate înregistrate (run
da a 6-a): România — Izrael 1—1 
(Gheorghiu — Stepak 1—0, Pavlov— 
Bleiman 0—1, Stanciu — Avner și 
Georgescu—Kagan (într.J, U.R.S.S, — 
Danemarca 2—1, (1), Cehoslovacia— 
Anglia l‘/->—il/2 (1), Olanda — 
R.D.G. 1—0(3).

In clasament conduce U.R.S.S. cu 
16 (1) puncte, urmată de Izrael 13 
(2), Cehoslovacia ll*/2 (U> România 
lO'/j (2) etc. Echipa U.R.S.S. are un 
meci mai mult jucat.

T. RADULESCU

I în cîteva rînduri
0 tN CADRUL unui concurs de 

natațle desfășurat la Moscova, spor
tiva sovietică Tamara Sosnova, în 
vlrstă de 15 ani, a stabilit un nou 
record al țării sale la 800 m liber; 
cu timpul de 10:20,4.

0 INOTĂTOAREA olandeză Judith 
Dennis a cîștigat proba de mare fond 
disputată in Iugoslavia de-a lungul 
unui traseu care a măsurat 34 km. 
Ea a realizat timpul de 12 h 08:5,1, în- 
trecind-o pe egipteana Hanafi și pe 
fosta campioană mondială, iugoslava 
Boyadji.

10 ÎNTRECERILE turneului inter
național de tenis de la Riga se a- 
propie de sfîrșit. In finala probei de 

dublu mixt, cuplul cehoslovac Olga 
ILendlova — Fr. Pala a învins cu 

6—2; 6—3 perechea sovietică Tiu Kivi 
— T. Leyus. Finala de dublu femei 
a opus perechile Kivi. Kuela (URSS) 8 — Lendlova (RSC), Duday (RPU).
Sportivele sovietice au cîștigat cu 
scorul de 6—2; 6—2. In finală te du- 

Iblu bărbați Metreveli. Mdzindrlșvili au 
fost intrecuți cu 9—7, 2—6. 7—5. 1—6, 
7—5 de cuplul estonian Ian Iuska. Ian 
Pilen.

s 0 TRADIȚIONALUL turneu inter- 
I național de șah „Layos Astaloș“ se

Va desfășura între 9 și 26 august. 
Printre participanți se numără Korci- 

Inoi și Borisenko (URSS), Silva (Po
lonia), Kolarov (Bulgaria), Gilnsber- 
ger (România), Piricl (Iugoslavia), 

ipiaoli (Italia), Lengyel, Honfi, Haag 
(Ungaria) și alții.

REVISTA PRESEI STRĂINE
BOXUL AMATOR MOARE...

Ziarul francez „L'fiQUIPE" publi
că un articol în legătură cu situa
ția boxului amator în S.U.A.

Reproducem fragmente din acest 
articol.

„In timp ce boxul profesionist este 
„pe făraș" în urma scandalului pro
vocat de meciul Clay-Liston, Nat 
Fleischer, unul dintre cei mai compe
tent! specialiști sportivi din S.U.A. 
lansează un semnai de alarmă in le
gătură cu boxul amator din această 
fără.

Nat Fleischer, care numără nu mai

rile centrale și totdeauna contribuția 
sa a fost unanim apreciată.

Este interesant de remarcat faptul că 
în jurul lui Manuel Francesco Dos 
Santos ziarele braziliene au făcut o 
vîlvă extraordinară, chiar fără prece
dent în istoria fotbalului de peste ocean. 
Faptul că la un moment dat, după 
operația de menise, s-a spus că tatăl 
celor S fete va abandona fotbalul sau 
că Garrincha a fost extrem de solicitat 
de zeci de cluburi europene, au consti
tuit firește subiecte „grase" în presa 
sud-americană. Dar, Garrincha nu a zis 
nici adio fotbalului (pentru că în acest 
sezon a revenit în națională, dovedind 
o formă excelentă) și nici nu și-a pă
răsit clubul său, Botafogo din Rio de 
Janeiro.

In prezent, specialiștii consideră că 
aportul acestui jucător, care deși se 
apropie de sfîrșitul carierei (la 28 oc
tombrie împlinește 32 de ani), va fi

indispensabil în echipa națională, 
dacă Brazilia dorește să ciștige 
pentru a treia oară consecutiv 
titlul suprem.

i. o.

puf in de 50 de ani de experiență în 
ale boxului, acumulată ca arbitru, 
judecător și ziarist de specialitate, 
depllnge nivelul actual al boxului a- 
mator american. El spune că Jocurile 
Olimpice de la Tolno i-au dat ocazia 
să asiste la cea mai slabă evoluție 
a boxerilor americani, altă dată pe 
primul plan In această competiție. Ei 
s-au întors doar cu o singură meda
lie de aur, cucerită la categoria grea 
de Frassier, ceea ce evident, consti
tuie un rezultat de natură să pună 
pe gînduri pe cei care răspund de 
destinele boxului american.

Cum se prezintă lucrurile în mo
mentul de fată?

Marile cluburi, universitățile sau 
colegiile nu se interesează în sufi
cientă măsură de tinerii boxeri. In 
prezent, boxul a devenit un sport de 
mina a doua In S.U.A., după ce, nu* 
mai cu 5 ani înainte, era unul dintre 
cele mai populare. După părerea lui 
Nat Fleischer, S.U.A. nu mai contea
ză la ora actuală declt pe boxerii din 
rîndurile armatei și n-ar fi exclus ca 
tofi componenta echipei olimpice de 
box a S.U.A. pentru Mexic să fie 
tineri din cadrele armatei.

In Brazilia slnt multi oameni de 
culoare, pe care îi Intîlnești pretutin
deni. Sportivii de culoare, adevărate 
capete de afiș, ca Pe'.e sau Garrincha, 
își pun pecetea pe calitatea fotbalu
lui brazilian. Această tară bogată 
are însă un popor sărac. Bogățiile 
Braziliei se află în mîinile marilor 
proprietari de pămlnt, care plătesc lu
crătorilor salarii extrem de mici. A- 
desea pentru copiii de culoare fotba
lul devine singura posibilitate pen
tru ciștigarea existentei. Faptul că- 
milioane de oameni urmăresc cu o 
pasiune fanatică jocul de fotbal nu 
se datorește doar înaltei valori a 
„actorilor". In Brazilia se oferă mar 
sei de oameni prea puțin în dome
niul cultural, deoarece este mai ușor 
și foarte convenabil pentru organele 
financiare să aibă la dispoziție un 
izvor sigur de venituri (exemplul sta
dionului Marocana este elocvent în 
acest sens, dispunînd de aproape 
200 000 de locuri) declt să subvențio
neze institute de artă și cultură pen
tru popor, care slnt foarte costisi
toare".

IN BRAZILIA FOTBALUL 
ÎNLOCUIEȘTE CULTURA
Ziarul „VOLKSSTIMME" din 

Viena publică următoarele :
„Citind despre performantele fot

baliștilor brazilieni precum și despre 
valoarea lor pe plan mondial — ai 
putea crede că aici copiii se bucură 
de condiții optime în viafa de toate 
zilele

Dar datele statistice oficiale ale 
forului școlar „Campanila Nacional 
de Merenda Escolar" arată tocmai 
contrariul. In comunicatul comisiei 
de statistică se spune : „90 la sută 
din copii își iau ghiozdanul dimineața 
și se îndreaptă spre școli — fără ca 
mamele lor să le poată da ceva de 
mîncare".

în meciul revanșă 
cu echipa Ungariei:

Voleibaliștii noștri
nu au dat satisfacție

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE

Turneul internațional feminin de volei de la 
Sofia s-a încheiat cu victoria echipei studențești a R.P. 
Bulgaria. Pe locurile următoare s-au clasat formația 
Start Lodz, selecționata studențească a Iugoslaviei și 
Spartak Sofia,
• Echipa Levskl Sofia, campioana de fotbal a Bul

gariei, a întrecut într-un meci amical cu scorul de 2—1 
formația engleză Schefield Wednesday. Cele două 
goluri ale învingătorilor au fost marcate de Aspa- 
ruhov.

tele internaționale de tenis de cîmp ale R.F. Germane. 
Iată cîteva din rezultatele înregistrate în proba de 
simplu masculin: C. Kuhnke (RFG) — J. Cooper (Aus
tralia) 6—0; 6—2; 6—0; Buding (RFG) — Holeoek (RSC)
6— 2; 6—2; 6—3; Gulyas (RPU) — Sangster (Anglia)
7— 5; 6—4; 8—6; Roche (Australia) — Ulrich (Dane
marca) 6—1; 9—11; 6—1; 6—3,

în semifinalele campionatului mondial de șah 
de la Bled, Larsen și Tal au remizat partidele a 
7-a și a 8-a. Scorul este egal : 4—4.

Marele premiu internațional automobilistic de 
la Adenau, din cadrul campionatului mondial 
disputat pe circuit (15 ture care au măsurat în total 
342,150 km), a fost cîștigat de cunoscutul sportiv en
glez Jim Clark. El a pilotat un ,,Lotus”, realizînd 
timpul de 2h 07:52,4 (medie orară 160 km). în clasa
mentul campionatului, pe primul loc se află Jim 
Clark cu 54 puncte,

e La Hamburg se desfășoară în prezent campiona

După prima zi, echipa de atletism a Sue
diei conduce cu 55—51 puncte în întîlnirea cu repre
zentativa Norvegiei. Fondistul Persson a cîștigat proba 
de 10 000 m plat, realizînd timpul de 29:36,2. Iată alte 
rezultate înregistrate : 400 m plat : Faernstroem (Sue
dia) 47.9; 1 500 m : Olofsson (Suedia) 3:47,9: înălțime: 
Nilsson (Suedia) 2,10 m ; lungime : Hoek (Suedia) 
7,50 m ; ștafeta 4X100 m : Suedia 41,3 ; 400 m garduri:

Guldbrandsen (Norvegia) 51,9 ; suliță : Pedersen (Nor
vegia) 75,32 m.

Turul ciclist al Canadei a continuat cu des
fășurarea etapei a 13-a, care a purtat caravana 
sportivă între orașele Trois Rivieres și Latuque. Vic
toria a revenit francezului Etter, cronometrat în 4h 
27:35,0. In clasamentul general conduce belgianul Pnu- 
wels.

La Pekin se desfășoară în prezent cam
pionatele internaționale de tenis de masă ele orașului, 
în finala probei feminine pe echipe, reprezentativa 
It. P. Chineze a învins cu scorul de 3—1 echipa Japo
niei. Rezultate tehnice: Li Li (R.P. Chineză)—Masuyama 
(Japonia) 21—19; 21—13; Morisawa (Japonia) — Li Hi 
Nan (R. P. Chineză) 21—14; 13—21 ; 21—19; Li Li,
Li Ho Nan (R.P. Chineză) — Masuyama, Kashisi (Japo
nia) 19—21; 21—16; 21—13; Li Ho Nan — Masuyama 
21—12; 21—15.

După cum consemnam în cronica 
noastră de ieri, era de așteptat ca în 
meciul revanșă replica voleibaliștilor 
maghiari să fie deosebit de dîrză. 
Previziunile s-au adeverit, oaspeții 
luptînd cu prețul unor eforturi deo
sebite pentru a cîștiga acest joc. Și 
au reușit. Scor: 3—2 (15—12, 8— 
15, 15—11, 10—15, 18—16) pentru 
Ungaria. Dar la vicloria lor a con
tribuit și slaba evoluție a jucăto
rilor noștri. Ei nu s-au regăsit în mo
mentele decisive, au comis multe 
greșeli Ia primirea serviciului (mai 
ales la mingile expediate puternic 
do Molnar) și în plus au greșit inex
plicabil numeroase atacuri, unele deo
sebit de clare.

Meciul a fost interesant datorită 
evoluției scorului. 1 lă cum s-au des
fășurat seturile. I. Sintem conduși cu
8— 2 datorită startului slab, cu 6—12
apoi 11—12, 11—13, 12—13, 12 —
15. II. 0—1, 3—1, 3—3, 4—5, 8—5,
9— 6, 9—8, 15—8. III. Echipa se
comporta deosebit de slab, în special 
în linia a Il-a și scorul este de 0—14 
Apoi o revenire puternică, 11—14.și 
totuși 11—15. IV. 1—0, 4—1, 4—4, 
5—4, 5—7, 7—7, 9—7, 11—8, 13—9, 
15—10. V. 2—0, 2—2, 7—2, 8—3, 
9—4, 13—9, 13—13, 13—14, 14—14,
15—14, 15—15, 16—15, 16—17 (2
greșeli), 16—18.
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