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Grijă deosebită 
pentru tinăra generație

Proiectul Constituției 
Republicii 

Socialiste România
Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Română

Am citit cu deosebit in
teres în ziare cuvintele în
flăcărate ale oamenilor 
muncii în legătură cu pro
iectul Constituției Republicii 
Socialiste România. Oameni 
de diferite vîrste și cu va
riate profesii — muncitori,
tehnicieni, ingineri, medici, oameni de știință, țărani co
operatori își mărturisesc entuziasta lor adeziune la pre
vederile proiectului de Constituție a Republicii Socialiste 
România, care inspiră prin fiecare paragraf, prin fiecare 
cuvînt, o neasemuită forță și mîndrie patriotică.

Prin intermediul ziarului țin să-mi exprim și eu calda 
mea aprobare pentru toate prevederile acestui deosebit 
document, de însemnătate istorică. El a fost elaborat în 
pragul unui nou mare pas înainte ai patriei noastre so
cialiste și consemnează mărețele victorii repurtate pînă 
acum de poporul nostru sub conducerea înțeleaptă a 
partidului.

Fiindcă fac parte din tînără generație, am citit de mai 
multe ori articolul 24 din proiectul de Constituție a Repu
blicii Socialiste România, articol care se referă la tineretul 
țârii noastre : „Republica Socialistă România asigură tine
rilor condițiile necesare dezvoltării aptitudinilor Tor fizice 
și intelectuale".

Și, într-adevăr, tineretului nostru i-au fost asigurate toate 
condițiile de a se dezvolta multilateral, de a învăța, de a 
face sport, de a se bucura de viață și de a fi util socie
tății. Am simțit tot timpul aripa protectoare a partidului 
nostru iubit; și atunci cînd am ajuns studentă la Institutul 
de Cultură Fizică și atunci cînd am început să urc treptele 
măiestriei sportive, ajungînd în lotul de canotaj al țării 
nr tre. Grija părintească a partidului o simt în fiecare zi.

Afigajamentul meu, ca și al întregului tineret, este acela 
de a răspunde cu cinste condițiilor de viață ce ni s-au 
creat, să luptăm pe toate fărîmurile, pentru a înălța gloria 
României socialiste.

ȘTEFAN1A IONESCU
din lotul republican de canotaj
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!în poșta sosită zilnic la redac
ție, găsim numeroase scrisori prin 
Icare iubitorii sportului ne aduc 

la cunoștință noutăți din activi
tatea asociațiilor, fac sugestii, cri
tică lipsurile care frînează dez- I voltarea sportului în onașele lor.
Pentru astăzi, trei scrisori din 
Brașov, Galati și Reghin.

I ȘI LA BRAȘOV, SITUAȚIA
ESTE ASEMĂNĂTOARE...

Vă invităm astăzi in nocturnă (ora 19,30) pe „Republicii"

Aspect de la antrenamentul echipei braziliene.

Am citit în „Sportul popular^ 
articolul „Prin Timișoara în cău
tarea centrelor de copii”. Din 
material a reieșit că in Timișoara 
foarte puțini copii învață să 
înoate, din cauza slabei preocu
pări pentru această problemă.

M-am gindit că n-ar fi rău ca 
„Sportul popular** să facă o an
chetă asemănătoare la Brașov. 
Este adevărat că prea multe lu
cruri n-ar avea de văzut, deoarece 
organele locale UCFS nu se preia 
ocupă cu asemenea probleme. Cre
deți că in orașul nostru copiii ntu 
vor să înoate ? Doresc, foarte 
mult, însă n-are cine să-1 în
vețe...

irig. A. BORCUȚA — Brașov

PE CIND MAI MULTĂ SERIO
ZITATE ?

începutul lunii iunie orga- 
loca>ie UCFS au organiza*

Viitorul atletismului nostru...
Se întunecase de-abine'.ea, 

cînd s-au încheiat ultimele în
treceri ale ediției 1965 a fina
lelor campionatelor republica
ne de juniori. Pe șoseaua care 
pornește de sub Postăvarul și 
duce spre „Poiana ursului", un 
grup de atleți de la SSE II

spune că viitorul este al... at
letismului nostru 1

Intr-adevăr, rar ne-a fost 
dat să urmărim o competiție 
de juniori, atît de reușită ca 
aceste campionate de la Po
iana Brașov. Peste 1000 de 
concurenți (numărul exact:

pentru a evolua în finală un : 
concurent trebuie să reali j 
zeze, în prealabil, o perfor
manta standard, destul de | 
pretențioasă) dar și mai îm
bucurătoare ni se pare com
portarea unora dintre frunta
șii tinerei generații, despre 
care se poate spune că re
prezintă speranțele noastre 
pentru viitoarea ediție a | 
Jocurilor Olimpice de la Cin- I 
dad de Mexico.

Din capul lolcului trebuie 
subliniat faptul că rezulta

tul unei mai intense preocu
pări a secțiilor de atletism 
din cluburi și asociații, a

ROMEO VILARA

(Continuare în pag. a 2-a)

Rapid—Sao Cristovao (Brazilia), 
intr-un joc de mare atracție 

cu care se inaugurează sezonul 
competițional internațional

Luni după-amiază, fotbaliștii de la Sao Cristovao au 
efectuat un scurt antrenament de acomodare pe stadionul 
Republicii. De remarcat: viteza și finețea execuțiilor, forța 
și precizia șuturilor pe poartă ca și perfecta legătură între 
compartimente. Sao Cristovao se anunță o excelentă amba
sadoare a fotbalului brazilian...

Pentru meciul de astăzi cu Rapid, antrenorul da Silva 
ne-a anunțat următoarea formație: MANGA (1) — LAURO 
(2), MOISES (3), HELTON (5), BALBINO (6) — LELE (7), 
AILTON (4), JAIR (10) — JORGE (8), CASTILHO (9), 
FRAGA (11).

— Este de fapt aceeași formație, ne-a precizat antre
norul, care a întrecut de curînd echipa Bonsuccesso cu 5—0. 
Nu vom face modificări decît in eventualitatea (nedorită) 
unei proaste dispoziții de ultimă oră a vreunui jucător.

(Alte amănunte în pagina a 3-a)
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Elena'Vinlilă a concurat cu mult succes la Poiana Brașov. 
După ce a ciștigat pentatlonul, cu un nou record de junioare 
(4 269 p), ea a ieșit învingătoare și la săritura in lungime cu 

un rezultat de 6,05 m
Foto: R. Vilara

din Capitală își manifestau 550 de juniori cat. I și alti 
bucuria victoriei. Cîștițjaseră 513 juniori cat. a II-a) din 
-întrecerea pe echipe! In li- aproape toate colțurile țării 
niștea serii se auzeau, pînă și-au disputat titlurile de cam- 
departe, vocile lor: Viitorul pioni. Este,. fără dîscu- 
e al nostru !“... De fapt, după ție, extrem de îmbucurător a- 
cîte. am putut constata în zi- cest total al participărilor (a 
lele ■ concursurilor, noi putem se tine seama și de făptui ca

ACTUALITATEA SPORTIVA
BASCHETBALISTIl DE LA CHEMIE HALLE AU JUCAT 

Șl LA ORADEA

Sosiri... antrenamente... pregătiri...
Prima zi a săptămînii „europenelor" a fost — din toate 

punctele de vedere — „o zi plină". Unul după altul, avioa
nele venite din toate colturile continentului au depus pe pista 
aeroportului Băneasa grupuri masive de participant la în
trecerile care încep vineri. Nu numai Ia aeroport, dar și în 
Gara de Nord, decorul obișnuit a căpătat elemente noi: 
printre maldărele de bagaje au apărut padelele și pagaiele, 
purtate cu grijă de mînuilorii lor, tineri vînjoși, arși de soa
rele tuturor meridianelor europene.

O dată ajunși in București, caiaciștii și canoiștii oaspeți 
s-au și îmbarcat în autobuzele care i-au transportat la Sna- 
gov, unde — mulți dintre ei — au făcut ieri primul antre
nament.

O REEDITARE A ÎNTRECERILOR OLIMPICE
Basohetbaliștli de 

la Chemie Halle au 
jucat la Salonta cu 
selecționata orașu
lui Oradea pe care 
au învis-o cu 68—52 
(30—19). In partida

revanșă, desfășurată 
la Oradea, localnicii 
au avut o . compor
tare bună și ca ur
mare au ciștigat cu 
62—54 (20—27). în
deschidere formația

de tineret Chemie 
Halle — selecționata 
de tineret a orașului
Oradea 62—56 (35—
21). (I. GHIȘA și G. 
COTRAU — coresp.).

SELECȚIONATELE DE BASCHET ALE LENINGRADULUI 
EVOLUEAZĂ LA BUCUREȘTI

Amatorii de baschet din Capitală vor avea prilejul să urmă
rească sîmbătă, duminică și luni evoluția puternicelor selecționate 
de baschet (băieți și fete) ale orașului Leningrad. Baschetbaliștii 
leningrădeni vor juca pe terenul ce va fi amenajat în incinta pati
noarului ,,23 August*4, în compania selecționatelor Capitalei. După 
meciurile din București, ozaspeții vor mai juca de Galați (17 și 18 
august) și la Iași (20 august) cu selecționatele locale.

DE AZI, O NOUA SERIE DE COPII ÎNVAȚĂ ÎNOTUL 
LA „TINERETULUI*

Azi dimineață în
cepe al V-lea ciclu 
al cursului de învă
țare a înotului de

la ștrandul Tinere
tului, la care au 
participat pînă acum 
5070 de copii. îns

crierile pentru acest 
ciclu se mai primesc 
azi Și miine.

Campionatele europene din acest an sint o veritabilă re
editare a întrecerilor olimpice de anul trecut, de pe lacul 
Sagami. Se știe că această disciplină sportivă constituie o 
„specialitate europeană", așa incit protagoniștii competiției 
de pe Snagov sint aproape aceiași care au luptat pentru 
medalii și în Japonia. De altfel, privind listele de înscriere, 
facem o constatare interesantă: cu excepția suedezului 
Sjodelius și a caiacistei Annemarie Zimmermann din R. F. 
Germană, toți ceilalți campioni olimpici vor fi prezenți la 
Snagov. Aceștia de mai sus absentează din loturile respective 
nu pentru că n-ar mai avea valoarea sportivă necesară, ci 
pentru că, după o prodigioasă carieră, au abandonat activi
tatea sportivă, preferind să facă acest lucru în plină glorie. 
Așadar îi vom vedea pe suedezul Rolf Peterson (campion 
olimpic la caiac simplu) precum și pe compatriotul său 
Utterberg (medalie de aur la dublu), care va face echipaj,

(Continuare în pag. a 4-a)

nele _____  _____,__ ___ _ ______
in orașul nostru întreceri la fot
bal și volei in cadrul Spartacl>d<- 
dei de vară. S-au făcut progra
mări la ambele disciplne, în pre
zența delegaților asociațiilor, iar 
echipele au început să se pregă
tească. Toate au fost bune pinA 
in ziua primelor partide. Unele 
formații (printre care Ancora și 
Metalo<sport) nu s-au prezentat. 
Cînd am arătat tovarășilor de ta 
UCFS această situație, am primit 
imediat un răspuns : „Ați cî$rti- 
g»at cu 3—0 !”

Răspunsul nu ne mulțumește. 
Noi dorim să ne întrecem, și tai 
urma disputării partidelor să se 
hotărască învingătoare», nu să 
ciștigăm prin... neprezentare. Așa 
că. n-ar strica, mai multă serio
zitate, atit din partea organiza
torilor cât și din partea echipe
lor.

OCTAVIAN MANOLACHE
Galați

ESTE BUN TERENUL NOSTRU?

Formația Progresul Reghin a 
intrat în categoria C a campio
natului de fotbal. Ne bucură mult 
acest fapt, dar ne și îngrijorează. 
De ce ? Pentru că terenul nostru 
n-a fost încă omologat. El co
respunde ca dimensiuni, dar pista 
de atletism este degradată. Pină 
Ia începerea campionatului nu 
sint semne că ea ar putea fi re
făcută, așa că nu vedem cum o 
să joace echipa noastră pe teren 
propriu.

UN GRUP DE COOPERATORI 
DE LA „PROGRESUL- 

REGHIN

N. R. Dar dacă consiliul asocia
ției sportive ar face apel la iu
bitorii sportului și ar repera pista 
cu ajutorul lor ? N-ar fi, oare* 
o soluție ?...

i^l

In fafa acestui turn de arbitraj se vor face sosirile la cam
pionatul european de caiac-canoe

Foto ; P.



Carnet NATATIE: La „Tineretului46
și la Dinamo, 15 noi recorduri

competițional
„Cupa tineretului la volei TIR: CAMPIONATUL CAPITALEI

Meciuri interesante 
in primele zile ale întrecerii

A LUAT SFÎRSIT
••

La Brăila și Suceava au început sîm- 
bătă după-amiază întrecerile din cadrul 
competiției internaționale de volei „Cupa 
tineretului", rezervată echipelor de ti
neret. Meciurile din primele zile au 
fost deosebit de interesante, încheindu- 
se cu multe scoruri strînse.
• BRAILA 9 (prin telefon). — Pe te

renul Constructorul, se " "
rile la care participă 
de tineret din 7 țări.

In primul meci s-au 
Iugoslaviei și Poloniei, 
lonezi au avut inițiativa 
seturi (au condus cu 10—3 și respectiv 
cu 12—10), dar datorită finalurilor sla
be au pierdut cu 3—0 (16. 12, 7) Un joc 
palpitant a fost cel dintre Cehoslovacia 
șl Bulgaria. Cehoslovacii au cîștigat la 
mare luptă cu 3—2 (12—15, 11—15, 15—8, 
15—12, 15—11). In ultimul meci disputat

desfășoară jocu- 
reprezentatlvete 

întîlnit echipele 
Voleibaliștii po- 
în primele două

sîmbătă seara, voleibaliștii noștri au în
trecut ușor echipa Ungariei cu scoru! de 
3—0 (4, 12, 3). Cei mai buni jucători din 
echipa noastră au fost Stoian și Rauch.

Duminică, echipa noastră a întîlnit for
mația R.D.G. Scor : 3—2 (8—15, 18—14, 
15—12. 8—15, 15—6). Meciul a oferit o 
dispută sportivă aprigă, epuizantă. Au 
cîștigat jucătorii noștri datorită bunei 
comportări din ultimul set. La început, 
voleibaliștii noștri au acționat crispat, 
atacurile lor fiind foarte slabe, iar pla
samentul în linia a doua — foarte de
fectuos. In celelalte întîlnirl s-au înre
gistrat 
via — 
11—15, 
(15—12,

următoarele rezultate : Iugosla- 
Ungaria 3—2 <15—13, 15—4, 10—15, 
15—12); Bulgaria — Polonia 3—1 
15—5, 0—15, 15—5).

N. COSTIN și I. BALTAG
coresp.

RUGBI: Pregătiri
pentru returul campionatului...

a SUCEAVA 9 (de la redacția ziaru
lui „Zori noi") — Sîmbătă au început 
jocurile feminine din „Cupa tineretu
lui". In primele două zile s-au înre
gistrat următoarele rezultate : România 
II — Ungaria 3—0 (10, 12, 14); Polonia— 
Iugoslavia 3—0 (8, 14, 8); România I — 
Bulgaria 3—0 (0, 1, 6); Cehoslovacia — 
R.D.G. 3—0 (4, 14, 12); România II — 
R.D.G. 1—3 (13—15, 14—16, 15—9, 7—15); 
Iugoslavia — U.R.S.S. 0—3 (8, 5, 13); Ro
mânia I — Polonia 3—0 (9, 3, 2); Ceho
slovacia — Ungaria 3—0 (9, 11, 2).

Luni după-amiază au avut 
meciurile din cadrul etapei a 
Iată rezultatele : MASCULIN : 
garla — Iugoslavia 3—1 (16—14,
15—2, 15—8); R. D. Germană — Ungaria 
3—1 (12—15, 15—3, 15—11, 15—4). FEMININ: 
Bulgaria — Polonia 3—2 (14—16, 15—11, 
15—7, 11—15, 15—9); România I — U.R.S.S. 
3—0 (1, 12, 3).

loc 
treia 
Bul- 

3—15,

GH. JANCA

Ieri după-amiază au luat sfîrșit în
trecerile din cadrul campionatului Ca
pitalei. Ultimii care 
dările de tragere au fost țintașii de 
la proba de armă liberă calibru mare 
3 x 40 focuri, o adevărată „cenușă
reasă" a tirului nostru. Splinem ce
nușăreasă, deoarece nici-o altă probă 
nu a fost atît de neglijată în ultimii 
ani, fie de către cluburi fie de către 
federația de specialitate. Avem trăgă
tori care ar dori să se dedice exclusiv 
acestui gen de tragere, iar mulți alții 
să o practice în mod complimentar. 
Cu toate acestea, în ultimii 3 ani s-au 
făcut doar 14—15 antrenamente și în 
unele concursuri — această probă, 
deși a fost prevăzută inițial — nu 
s-a disputat.

Iată rezultatele : Skeet (200 buc.)
1. D. Danciu (Dinamo Obor) 177 t ;
2. B. Marinescu (Dinamo Obor) 176
t; 3. I. Albescu (Steaua) 175 t. Ta
lere aruncate din șanț (campionatul 
republican pentru juniori) : 1. R. Con
stantinescu (S.S.E. 1) 81 t — campion 
republican; 2. E. Motolici (S.S.E. 2) 
75 t ; 3. S. Diaconu (S.S.E. 1) 71 t ; 
4. E. Marcoci (Steaua) 70 t; 5. Gh. 
Sencovici (S.S.E. 1) 68 t. Pe echipe: 
1. S.S.E. 1. 220 t — record republican 
stabilit și campioană a țării; 2.
S.S.E. 2 177 t; 3. Steaua 166 t. Armă 
liberă calibru mare 3x40 -focuri: 
1. P. Șandor 1120 p; 2. L. Cristescu 
(Steaua) 1106 p ; 3. V. Enea (Steaua) 
1098 p ; 4. M. Rusescu (Steaua) 1098 
p ; 5. N. Rotaru (Steaua) 1092 p.

Clasament general pe echipe al 
campionatului Capitalei: 1. Steaua
32 p, 2. Știința 46 p, 3. Olimpia 48 
p., 4. Dinamo 49 p., 5. Metalul 72 p.

V. GORUN

au urcat pe stan-

Ca un preludiu al im
portantelor competiții in
terne și internaționale la 
care vor lua parte în 
săptămînile următoare,, 
înotătorii bucureșteni au 
luat startul sîmbătă și du
minică în concursurile des
fășurate la ștrandul Tine
retului și la bazinul Di
namo, realizând 15 recor
duri de seniori, juniori și 
copii, ca și alte performan
țe de valoare. Dintre nu
meroșii înotători care au e- 
voluat s-au evidențiat în 
mod deosebit cei de la 
S.S.E. nr. 2. (antrenori 
Paula Enăceanu și Maria 
Baciu), S.S.E. nr. 1 (Paul 
Stroescu și VI. Agarict), 
Dinamo (R. Drăgușan), 
Steaua (I. Frincu) și Rapid 
(Olga Badea) care au sta
bilit de altfel următoarele 
noi recorduri.

Cristina Balaban (Dina- 
namo) 2:25,9 — 200 m 
liber (rec. senioare și ju
nioare cat. I); Cornel 
Georgescu (Steaua) 58,3 — 
100 m liber (rec. seniori 
și juniori cat. I), 1:04,8 — 
100 m fluture (rec. jun. 
cat. I); C. Bădiță (Ra
pid) 10:11,0 — 800 m 
liber (rec. jun. cat. a II-a); 
Val. Dovgan (S.S.E. nr. 
2) 2:29,7 — 200 m liber, 
11:07,5 — 800 m liber (rec. copii 13— 
14 ani); S.S.E. nr. 2 (Chevorchian, Vir
gil, Dovgan, Niculae) 4:49,2 — ștafeta 
4x100 m liber (rec. copii 13—14 ani) ; 
Adrian Stanciu (S.S.E. nr. 2) 39,9 — 
50 m bras, 1:29,2 — 100 m bras, 3:14,0 
— 200 m bras (rec. copii 11—12 ani); 
Marina Franchia (S.S.E. nr. 1) 37,2 — 
50 m fluture (rec. fetițe 11—12 ani); 
S.S.E. nr. 2 (Constantinescu, Chehan- 
ciuc, Faibiș, Zeiler) 2:51,0—4x50 m mixt 
(rec. fetițe 11—12 ani); Al. Preda 
(S.S.E. nr. 1) 2:41,8 — 200 m liber,

După efortul depus in cursa de 200 m liber, un 
moment de relaxare este binevenit. Mai ales 
dacă, intre timp, cronometrorii comunică reali
zarea unui nou record. Autoare : Cristina Be ''ban

Foto: A.A’ _<kju

35,9 — 50 m fluture (rec. copii 11—12 
ani); combinata S.S.E. nr. 1 — S.S.E. 
nr. 2 (Manea, Ghindaru, Preda, Ștefan) 
2:22,6 — 4x50 m liber (rec. copii 11— 
12 ani).

Dintre celelalte rezultate subliniem 
cele realizate de Anca Trohani (C.S.S.) 
5:33,1 și Gabriela Talpan (C.S.S.) 
5:33,4 la 400 m liber, 
4:47,3 la 400 m liber, 
(C.S.S.) 3:05,5 la 200 
Isbășoiu (S.S.E. nr. 1) 
mixt individual.

Gabriela Talpan
Gother (Steaua) 
Mihaela lonescu 
m bras și Anca 
3:03,7 la 200 m

Primul campionat republican
pentru copii

se știe, rugbiștii 
ne Întorc vizita ce

Rugbiștii așteaptă cu mult interes 
reluarea campionatului. Ei se pregă
tesc cu toată atenția pentru a face 
față competiției, pentru a-și consoli
da sau îmbunătăți situația în clasa
ment. De la caz la caz...

• Cei de la Steaua, de pildă, s-au 
pregătit aproape în tot cursul lunii 
iulie, sub conducerea antrenorului 
P. Cosmănescu. Obiectiv: sporirea 
eficacității. Pentru aceasta s-a lucrat 
mai ales pe tehnica de compartiment 
și mărirea rezistentei. In cursul a- 
cestei luni, Steaua va susține și cî- 
teva meciuri publice. Adversarii n-au 
fost însă fixați.

• La Grivița Roșie primele antre
namente au avut loc către sfîrșitul 
lunii iulie. „Noi — ne spune ing. 
Stoenescu, component al echipei, a- 
vein in această toamnă două misiuni 
foarte dificile. Prima este legată de 
o mai bună comportare în returul 
campionatului. Intr-adevăr, in pri
măvară n-am reușit totdeauna să 
mulțumim pe suporterii noștri. Am 
jucat inegal, am făcut clnd partide 
frumoase, ca aceea cu Steaua, clnd 
altele sub orice critică, pe „Parcul 
copilului", cu Progresul,

Iată de ce dorim (și sperăm) să 
ne reabilităm printr-o evoluție la ni
velul prestigiului echipei noastre, al 
posibilităților ei.

A doua misiune grea o constituie 
meciul de la București cu formația 
Băziers. După cum 
francezi, care
le-am făcut-o In decembrie anul tre
cut, vor susține un turneu în Româ
nia. Meciul cel mai important — cu 
formația noastră. încă un prilej bi
nevenit de a demonstra că băieții de 
la Grivița Roșie n-au... uitat să joace 
rugbi.

in 
vița 
n-a 
Știu 
cerile celor două echipe, 
propus intre 15—20 septembrie".

• Constructorul, o altă echipă din 
campionatul republican, lucrează sub 
conducerea prof. Alexandru Teofilo
vich Și, pe cit se pare, lucrează bine. 
Cel puțin aceasta este impresia pe 
care ne-au lăsat-o cele cîteva antre
namente la care am asistat. Rugbiștii 
de la Constructorul fac patru antrena
mente pe săptămînă : de individuali
zare, de pregătire fizică generală și 
specifică, de compartiment și omoge
nizare și joc-școală alternînd cu 
jocuri complimentare (baschet și 
handbal).

Ce urmărește în principal prof. 
Teofilovici ? Să realizeze o echipa 
cit mai ofensivă. Constructorul a 
avut cîndva această caracteristică 
Dar, prin plecarea temporară a unor 
jucători de bază, ea și-a modificat 
stilul de joc. Acum, cu un lot foarte 
valoros (și foarte tînăr) se nădăjdu
iește ca echipa să-și recapete vechiul 
atu... Primele meciuri la două bu
turi ale Constructorului — după 10 
august. Printre adversare — forma
țiile Dinamo, Grivița Roșie și Steaua, 
<» caze in prezent se poartă discuții...

legătură cu data meciului Gri- 
Roșie — Beziers, ing. Stoenescu 
putut să ne spună prea mult : 
că se duc tratative Intre condu- 

Noi am

BOX: Selecționatele Oltenia și Brașov
în finala „Cupei Eliberării"

CRAIOVA (prin telefon). — Sîmbătă 
seara, pe ringul instalat la arena Dina
mo. reprezentativa de box a regiunii Ol
tenia a întîlnit în semifinala ,,Cupel E- 
liberării" selecționata Mureș-Autonomă 
Maghiară, pe care a învlns-o categoric, 
cu scorul de 23—15.

Iată rezultatele tehnice : C. Pop (O) 
b.p. P. Ghlurca (M); Mihăileanu (O) b.p. 
I Ghiurca (M); Ștefanovlci (O) b.p. Mi- 
haltic (M); Marcu (O) b.p. Maghiar (M). 
A fost cea mai frumoasă partidă a galei, 
meritul principal avindu-1 învingătorul ; 
Păcuraru (M) cîștlgă fără adversar; Si- 
gheti (M) b.p. Manolache (O). Craiovea- 
nul a abuzat de țineri repetate; N. Moț 
(O) b.p. Albu (M); Antal (M) b p. Pancu 
(O); Panduru (O) b. ab 3 Barbu (M); Să- 
nătescu (O) cîștlgă lără adversar.

ȘT. GURGUI — coresp.
IAȘI (prin telefon). Duminică s-a des

fășurat în" localitate întîlnirea dintre se
lecționatele Iași și Brașov, în cadrul ne

mifinalelor „Cupei Eliberării". Prezen- 
tînd o formație mai omogenă, cu boxeri 
mai experimentați, brașovenii au cuce
rit, Ia luptă, victoria cu 24—15, callfi- 
cîndu-se pentru finala competiției. RE
ZULTATE TEHNICE : F. Onofrei (I) b.p. 
D. Popovici (Bv.); C Bulgara (I) egal 
cu A. Verdeș (Bv.); M. Cojocaru (I) ter
mină Ia egalitate cu Gh. Dumitru (Bv.); 
M. Soare (Bv.) b. ab. 1 Gh. Mihaleiuc 
(I); Gh. Popa (Bv.) b. ab. 2 V. Ștefu (I), 
Tr. Iile (Bv.) b. ab. 2 Șt. Balog (I) — 
decizie eronată ; D. Bărbieru (I) pierde 
prin abandon în prima repriză la I. Măr- 
culeț (Bv.); V. Berean (Bv) cîștlgă fără 
adversar; C. Văleanu (I) pierde la puncte 
la Al. Gal (Bv); T Dumitroaia (I) b.p. 
I. Grăjdeanu (Bv.).

I. DIAC și D. DIACONESCU — 
coresp.

• Finala ,,Cupei Eliberării" se va dis
puta sîmbătă la constanța.

la sfîrșitul acestei săptămîni, 
ștrandul Tineretului din Capitală va 
găzdui cea mai importantă competiție 
rezervată tinerilor înotători: PRIMUL 
CAMPIONAT REPUBLICAN PENTRU 
COPIL La aceste întreceri vor parti
cipa peste 250 de concurenți din 
Arad, București, Cluj, Timișoara, Ga
lati, Reșița, Tg. Mureș, Sibiu și 
Oradea.

Finalele acestei competiții au îost 
privite cu cea mai mare atenție de 
majoritatea antrenorilor, care se o- 
cupă de creșterea „schimbului de 
mîine*, fapt dovedit de cele peste 40 
de recorduri republicane de copii în
registrate în fazele anterioare ale 
campionatului.

Organizatorii au fixat pentru acest 
ultim concurs probe Ia două cate
gorii de vîrstă. Copiii între 11—-12 
ani vor avea la alegere , probe (la 
toate cele 4 stiluri) pe distanțe de 
50 m și 100 m, iar cei între 13—14 ani 
vor concura în toate probele clasice, 
distanța maximă fiind de 400 m.

Pentru a stimula pe cei mai buni 
performeri, federația de specialitate a

decis ca la finalele acestui campionat 
republican să fie desemnat lotul de 
tineri înotători care ne va reprezenta 
țara, la sfîrșitul acestei luni, în ma
rele concurs internațional de la Mos
cova (rezervat copiilor pînă la 15 
ani) dotat cu «Cupa prieteniei*.

0 SEARĂ PLĂCUTĂ
LA DINAMO

VIITORUL ATLETISMULUI NOSTRU
(Urmare din pag.

munciii antrenorilor și a unora dintre 
profesorii de educație fizică, s-a vă
zut — Ia Poiana — într-o mai bună 
selecție a tinerilor concurenți, în 
cifrele obținute de mulți dintre ei. In 
ceea ce privește selecția, juniorii mici 
au arătat un gabarit corespunzător Ia 
multe probe. Din păcate, se stă încă 
prost cu selecția elementelor apte 
pentru rezultate înalte la probele de 
aruncări. Și juniorii mari au arătat, 
în majoritate, calități fizice remar
cabile care completate de o tehnică 
adecvată, și după multe, foarte multe 
ore de antrenament asiduu, pot con
tribui la obținerea unor performanțe 
de certă valoare internațională.

C. Blaga, E. Cociș, S. Marian, St. 
kăzărescu, S. Giubelan, M. Got, Ed. 
Schal, E. Stoenescu, S. Tănase, C. Po
pescu, Cr. Stimbei și încă al lit s-au 
impus intre juniorii mici. Toți au 
certe posibilități de progres și dacă 
vor asculta sfaturile antrenorilor, 
dacă vor munci cu perseverență, în 
cel mult 3-4 ani se vor putea numă
ra printre performerii de frunte ai 
țării. Acest progres îl așteptăm, mai 
rapid — este vorba și de o diferență

de vîrstă I — Ia juniorii de catego
ria I. 'Viorel Suciu, Gh. Costacne, 
Șerban Ioan, Iosif Naglii, Carol Cor
bii, Marcel Petra, Radu Rusii, V asiie

Aruncind discul (1,5 kg) la 62,27 m 
I. Naghi a realizat un nou record re

publican de Juniori
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Ersenie, Silviu Hodoș, Lazăr Pirvu, 
Aura Petrescu, Sanda Anghelescu, El. 
lonescu, Claudia lacob, Elena Vintr- 
lă, Gabriela Radulescu sînt numai cîti- 
va dintre cei care, alături de cam
pioana Mihaela Peneș, pot spera să 
îmbrace tricoul 
lui 1968. Pînă 
mas de cit trei 
care va trebui 
de pricepere, zi de zi, pentru ca re
zultatele atle-ților noștri să crească 
într-un ritm corespunzător valorilor 
mondiale. Posibilități există, ceea ce 
trebuie acum este MUNCÂ, MUNCĂ 
și Iarăși MUNCĂ 1

Pregătirea pentru Olimpiada din 
Mexic trebuie să se desfășoare fără 
absolut nici o „fisură", adică pe o 
strictă planificare, individualizare și 
cu un volum sporit de muncă, ținîn- 
du-se seama de cele mai recente cuce
riri mondiale ale „științei" antrena
mentului.

Depinde numai și numai de noi (în 
acest noi îi înțelegem pe atleti, an
trenori, medici, activiști sportivi... 
îngrijitori de stadion dacă vreți 1) ca, 
prin calitatea muncii, să asigurăm, 
într-adevăr, viitorul atletismului 
nostru 1

țării la J.O. ale anu- 
atunci n-au mai ră- 
ani; timp foarte scurt 
folosit cu maximum

Inițiativa organizării spectacolului 
de duminică, 8 august 1965, aparți
ne clubului Dinamo, cu colaborarea 
Fabricii de confecții și tricotaje 
București. Programul a început orin 
trei tentative de record la ~ Edi
ție, care au fost încununate de suc
ces. In proba de copii [11—12 ani) 
50 m delfin, Alexandru Preda 
(S.S.E. nr. 1 Buc.) a obținut 35 sec 
9/10 (vechiul record îi aparține cu 
36 sec.); la copii, 11—12 am, ștafeta 
4x50 m liber (A. Preda, V. Manea, I. 
Ștefan, P. Ghindaru) a înregistrat 
2:22,6 — nou record. Și, în fine,, la 
senioare 200 m liber, Cristina Bala
ban a stabilit un valoros record — 
2:25,9 față de vechiul record deți
nut de Ingrid Ungur cu 2:30,2.

A urmat o atrăgătoare și tinereas
că paradă a modei, la care și-au dat 
concursul 20 de manechine. Au fost 
prezentate circa 150 de modele, ac
centul punîndu-se îndeosebi pe mo
delele pentru tineret (în special cos
tume de plaje și munte, în număr de 
50). „Tribuna" (arhiplină) a urmărit, 
,,pe viu", numeroase imprimeuri în 
culori, cu o notă plăcută, modernă, 
cu o linie simplă, atrăgătoare, prac
tică. Aspectul tineresc al acestei de
monstrații a fost subliniat, implicit, 
și de media de vîrstă a modelelor : 
23 de ani. De remarcat că majorita
tea prezentatorilor și prezentatoare
lor și-au menținut linia armonioasă 
a corpului datorită sportului. De 
exemplu, Virgil lonescu (student la 
Arhitectură) este gimnast de catego
ria a II-a și un bun hocheist ; ion 
Șutea (tehnician la un institut de 
proiectări al Ministerului industriei 
ușoare) a făcut baschet, volei și 
handbal de performanță la Dinamo. 
El ne-a spus, de altfel, că își aduce 
aminte cu plăcere de zilele cînd, cu 
ani în urmă, a contribuit prin mun
că patriotică la amenajarea parcului 
sportiv din șos. Ștefan cel Mare. Din
tre prezentatoare majoritatea prac
tică înotul (deci apropierea bazinur 
lui le era familiară) sau alte spor
turi (Rodica Mirea, Violeta Roșianu, 
Maria Lazăr etc.)

Fondul muzical al programului a 
fost susținut, cu antren, de Iancsi 
Korossy (refrene vocale Ilinca Cer- 
bacev și Ovid Teodorescu).

A fost o seară plăcută pe Dinamo, 
unde sportul și-a dat mîna cu fru
mosul, cu eleganța, cu bunul gust.

REPORTER



PUNCTE DE VEDERE

Astăzi in noeturnă pe „Republicii"

Rapid București—Sao Cristovao (Brazilia) 
intr-un joc de mare atracție!

aslă seară pe sta- 
cu meciul dintre

In

Sezonul fotbalistic internațional va fi inaugurat 
dionul Republicii, la lumina reflectoarelor, o dată_  ______
RAPID BUCUREȘTI și formația braziliană SAO CRISTOVAO. 
compania conducătorilor echipei oaspe am făcut ieri dimineață o scurtă 
plimbare prin Capitală. Prilej fericit pentru oaspeții brazilieni de a cu
noaște frumusețile Bucureștiului, iar 
din ,,tainele" formației 
oară.

pentru noi de a afla cîte ceva
Sao Cristovao, care ne vizitează pentru prima

furnizat dl 
condu căto-

Primele relații ni Ie-a 
Josă Ferreira Agostinho, 
rul delegației. El ne-a vorbit despre 
campionatul de fotbal al orașului Rio 
de Janeiro, în care Sao Cristovao 
activează alături de formații de mare 
notorietate ca Fluminense, Botafogo, 
Flamengo, Vasco da Gama, Bonsuc- 
cesso, Bangu, Portuguesa ș.a.

— In actualul campionat, echipa 
noastră s-a clasat pe locul 4—5, Ia 
egalitate de puncte cu Vasco.

— Poate ne amintiți și cîteva 
rezultatele mal recente?...

— Cel mai... proaspăt: 5—0

din

, - - - cu
Bonsucceso. Dacă vreți să mai notați: 
1—2 și 0- ’ cu Fluminense, prima 
clasată n. rampionat, 1—1 cu Bota-

DINAMO PITEȘTI — ȘTIINȚA 
CRAIOVA 3—1 (3—0)

PITEȘTI 8 (prin telefon). — După 
jocul prestat duminică, antrenorii 
ambelor echipe ar trebui să pună un 
accent mai mare pe latura tehnică și 
tactică în pregătirea jucătorilor lor. 
Acest lucru se impune cu atît mai 
mult cu cit pe teren fotbaliștii au dat 
pase mai mult la... adversar, au greșit 
in fata porților, au șutat imprecis, au 
driblat inutil. Dinamoviștii au fost 
ceva mai deciși în prima repriză, cînd 
au și marcat de trei ori prin Țurcan 
(2) și Dobrin. în repriza a II-a cra- 
iovenii au înscris prin Anton.

DINAMO: Niculescu — Gh. Radu 
(Olteanu), Barbu (Corneanu), Ilie Ste- 
lian, Badea — Dobrin, Zimmer (Țîr- 
covnicu) — C. Ionescu (C. Radu), 
Țurcan, Naghi. David.

ȘTIINȚA: Vasilescu I (Papuc) — 
Mihăilescu (Mincă), Dumitrescu, Băr- 
bulescu, M. Marcel — Bîtlan (Pașca- 
nu). Deliu — Piugaru (Anton), Sfîrlo- 
gea, Onea, Vasilescu IL

AL. MOMETE — coresp. reg.

Echipa Dinamo București a obținut 
două rezultate bune în turneul pe care 
l-a întreprins recent în R. F. Germană. 
Ea a întîlnit formații deosebit de bine 
cotate în fotbalul internațional. Rezul
tatele se cunosc: 3—2 cu Miinchen 
1860 — finalistă în „Cupa cupelor" 
ediția 1965 și 1—1 cu Borussia Dort
mund, rfștigătoarea „Cupei R. F. Ger
mane" din acest an și de multe ori 
campioană a țării.

Ziarele sosite din R. F. Germană elo
giază comportarea fotbaliștilor români.

„SPORT MAGAZIN" remarcă faptul 
„românii au dovedit o tehnică bună 

. m temperament de joc deosebit".
„MUNCHENER MERKUR" l-a ca- 

acterizat pe Pîrcălab drept o „super- 
■xtremă", care a jonglat pur și sim- 
ilu cu fundașul Patzke. Tot despre ju- 
ătorul nostru, ziarul de mai sus re- 
narca faptul că este mai rapid decît 
lento și că, pretutindeni unde a ju- 
at, Pîrcălab a fost în centrul atenției. 
Ca ritm de joc și eleganță, echipa ro

logo
1—1
3—1

(echipa lui Garrincha), 0—0 șl 
cu Flamengo, 2—2 cu Bangu, 
și 1—1 cu Vasco.
Și în compania unor echipe 

străine ?
— 4—3 cu Rapid Viena și 2—2 cu 

selecționata Paraguayului.
— Care sînt jucătorii de bază ai e- 

chipei ?
— Știu, dv. vreți să vă amintesc fot

baliști gen Pele, Garrincha sau Vava, 
somități ale fotbalului brazilian. Foar
te aproape de valoarea acestora, dar 
cu mai puțină... publicitate sînt Man
ga, Lauro, Jorge, Castilho, Fraga, 
Ailton, care au fost selecționați în 
lotul Braziliei pentru Olimpiada de la 
Tokio.

In discuție a intervenit dl Maz 
Morier, redactor de specialitate la 
cotidianul „Jornal dos Sports", care 
însoțește delegația :

— îmi permit o completare... Sao 
Cristovao este cunoscută In lumea 
specialiștilor, a presei, ca o echipă 
și mai puțin ca o formație bazată pe 
individualități. De altfel, veți vedea...

Despre sistemul de joc ne-a vorbit 
antrenorul Silas da Silva :

— Sistemul ? Cel... national: 1—4— 
3—3. Se înțelege, nu aplicat rigid, ci 
de la caz la caz. Acționăm și supra- 
numeric, uneori cînd ne aflăm în o- 
fensivă și, invers, ne apărăm supra- 
numeric la un pericol iminent...

Alte amănunte asupra jocului lui 
Sao Cristovao? Lăsăm să Ie consem
neze fiecare dintre cititorii acestor 
rînduri, astă seară, începînd de la 
ora 19,30, după vizionarea unei par
tide care, fără discuție, merită să fie 
urmărită....

TIBERIU STAMA

FARUL CONSTANȚA — SIDERUR- 
GTSTUL GALAȚI 1—0 (0—0)

CONSTANȚA, 8 (prin telefon). — 
Circa 10 000 de spectatori au asistat 
la un joc de slabă factură tehnică. 
La ambele echipe s-au făcut vizibile 
lipsa unei concepții de joc și multă 
indolență în lupta pentru balon. Dacă 
totuși constănțenii, sporadic, au în
cercat să mai construiască cîteva faze 
dc fotbal (lipsite însă de finalizare), 
la oaspeți se conturează de pe acum 
intenția de a practica un joc strict de 
apărare.

Unicul gol a fost înscris de Mano- 
lache (min. 50). Din cei 29 de jucători 
care au evoluat au plăcut Neagu, 
cel mai bun de pe teren, Florea 
și Radu Matei de la Siderurgistul, 
Kallo, bun ca mijlocaș, Tufan și 
Costin.

FARUL: Pîlcă 
Tîlvescu, Stancu, 
Biikdssi (Zamfir) 
gir), Manolache 
(Marinescu), Ologu (Mănescu).

SIDERURGISTUL: Florea — Val- 
can, Coman, Voicu, Gh. Cristian — 
Costache, R. Matei (Filimon) — Com-

(Manciu) — Costin, 
Dumbravă —
— Șoangher (Olo- 

(Caraman), Tufan

Kallo,

șa (Pătrașcu), M. Voinea, Neagu (Co- 
jocaru), Pătrașcu (Adam).

C. POPA — coresp.
PETROLUL PLOIEȘTI — C.S.M.S. 

IAȘI 0—1 (0—0)
PLOIEȘTI, 8 (prin telefon). — Pe

troliștii au părăsit terenul învinși, 
după ce au irosit multe ocazii de gol, 
mai ales prin Badea. Jocul a fost a- 
nost în general și ambele atacuri 
s-au arătat ineficace (raport de cor
nete : 9—2 pentru Petrolul). Golul a 
fost înscris de Aurelian (min. 67) la o 
greșeală a apărării ploieștene.

C.S.M.S.: Constantinescu — V. Po
pescu, Malschi, Vornicu, Aurelian — 
Ștefănescu (Ioanid), Romilă — Matei, 
Pop, Lupulescu, Mărculescu.

PETROLUL: Ionescu (Sfetcu) —
Pahonțu, Boc, Ivan, Pal — luhas, Dra- 
gomir (Crișan) 
Mocanu 
veanu.

Oprișan (Frățilă),
{Dridea I), Badea, Moldo-

I. CONSTANTINOAIE 
și GH. APOSTOLESCU 

corespondenți

BACĂU — DINAMO VIC-
BUCUREȘTI 3—0 (1—0)

Con-

poate rivaliza cu formațiile celemână j 
mai valoroase de club de pe continent".

Ziarul „ABENDZEITUNG" din 
Miinchen, referindu-se Ia jocul cu for
mația Miinchen 1860, scria că „victo
ria românilor a fost pe deplin meritată, 
cu toate că al treilea gol s-a înscris în 
penultimul minut de joc. Dar și pînă 
atunci balanța s-a înclinat în favoarea 
lor și punctul marcat nu a fost decît 
urmarea firească a superiorității oas
peților. In repriza secundă bucureștenii. 
care au stăvilit atacurile „leilor" 
(n.r. ale localnicilor), au jucat din ce 
în ce mai bine, ceea a ce a dus la un 
entuziasm general în tribunele stadio
nului. Spectatorii au răsplătit cu ropote 
de aplauze evoluția românilor".

In sfîrșit, ziarul „DORTMUNDER 
LOKALSPORT" arată că „în compo
nența formației oaspe figurează jucători 
de valoare ca Popa, Nunweiller III, 
Pîrcălab, care au îmbrăcat de nenu
mărate ori tricoul echipei reprezenta
tive a României".

DINAMO 
TORIA
BACĂU, 8 (prin telefon). 

tinuîndu-și pregătirile, Dinamo Bacău 
a întîlnit duminică formația bucureș- 
teană din categoria B, Dinamo Victoria. 
Băcăoanii au cîștigat prin golurile în
scrise de Rugiubei (min. 8), Petrovici 
(min. 83) și Matei (min. 70), după un 
meci satisfăcător ca nivel tehnic. Cu 
acest prilej antrenorul Teașcă a verificat 
cîteva scheme tactice. Iată formația 
folosită : Bucur - Public, Panait, Gros, 
Naumcef - Nedelcu, Duțan - Petrovici, 
Gram, Rugiubei, Tuțuianu. Au mai ju
cat: Ghiță, Mihăilescu, Vătafu, Matei.

FL. ENE — coresp.

Sugestii pentru îmbunătățirea 
desfășurării „Cupei României"

Pe „scena" fotbalului nostru „Cupa României" a ocupat și în acest an 
un Ioc important. în cadru! acestei competiții iu evoluat 4145 de echipe din 
toate colțurile țării, jocurile au fost urmărite cu un mare interes de sute de 
mii ele spectatori. Este firesc acest lucru, deoarece „Cupa" și-a cîștigat de-a 
lungul anilor o binemeritată popularitate, pentru că ea oferă un excelent 
prilej ca într-o largă competiție de mase să se întreacă echipe de categorii 
diferite, să fie descoperite elemente tinere, de perspectivă, de care fotbalul 
nostru are atîta nevoie. în același timp, întrecerile de Cupă dau prilejul multor 
formații de categorie inferioară să-și arate potențialul de luptă, pregătirea 
temeinică pe care o posedă și chiar să obțină uneori victorii de prestigiu, mult 
gustate de public și care — în ultimă instanță — constituie un tonic al marii 
întreceri, un stimulent în ridicarea măiestriei sportive. După cum se cunoaște, 
nu o dată echipe de categorii inferioare au aplicat în practică proverbul 
,,buturuga mică răstoarnă carul mare“, scoțând din cursă formații consacrate, 
cu „vedete”, iar altele^ ea de pildă Metalul Reșița, Arieșul Turda, au reușit 
chiar să producă un deliciu publicului, aduelnd — pentru cîte un an — pre
țiosul trofeu în orașele lor.

Prin numărul mare de echipe pe care Ie angrenează, prin interesul pe 
care-1 stârnește „Cupa”, prin faptul că ea cuprinde o largă geografie fotba
listică (se știe că această competiție pornește de la faze orășenești și raionale), 
„Cupa României" este considerată pe drept cuvînt ca a doua mare competiție 
fotbalistică a țării. (în alte țări, în Anglia, de pildă, „Cupa" se bucură de mai 
multă popularitate decît campionatul l> De aici și importanța care trebuie să 
i se acorde.

Or, în acest sens, n-am putea spune că în fiecare an această competiție s-a 
bucurat de atenția cuvenită. Nn vom analiza cazurile mai îndepărtate ci ne vom 
ocupa doar de ediția din acest an.

în primul rînd trebuie subliniat faptul că un lucru care Ia prima impresie 
pare minor și anume înmînarea propriu-zisă a trc>feului se face încă într-un mod 
care nu se ridică la nivelul competiției. Este adevărat că în acest an „Cupa 
României” a fost inmînată de președintele federației de fotbal — lucra care n-a 
fost făcut de vreo doi ani — dar n-ar fi rău ca acest trofeu, care simbolizează 
o competiție de amploare, foarte importantă pentru fotbalul românesc — com
petiție cu o puternică rezonanță pentru propaganda fotbalului nostru pe plan 
internațional — să fie decernată întotdeauna, fie de președintele F.R.F., fie 
de o personalitate marcantă a vieții noastre publice, așa cum se procedează în 
alte țări și cum s-a procedat la o serie de Balcaniade de atletism, desfășurate la 
București. Trebuie să mai semnalăm — pentru a cita oară ! — că din punct 
de vedere organizatoric festivitatea decernării Cupei, ca și a celorlalte trofee 
atribuite unor echipe și jucători, s-a desfășurat necorespunzător, adică într-o 
îmbulzeală nedorită, fără atmosfera sărbătorească ce s-ar fi cuvenit. Lipsa de 
ordine a și împiedicat de fapt pe gazetarii sportivi, fotografi și operatorii de 
film să-și exercite îndatoririle lor.

Un alt aspect este acela legat de programarea etapelor care — anul 
acesta — a lăsat foarte mult de dorit. Să explicăm :

După ce s-au desfășurat 3 etape în februarie și în prima jumătate a lui 
martie (deci într-o perioadă cînd echipele nu erau pregătite și cînd condițiile 
atmosferice și starea terenurilor nu erau deloc propice — se juca îmbrăcat in 
treninguri !) a urmat o pauză nepermisă de aproape 3 luni și jumătate, timp 
în care iubitorii fotbalului aproape că și uitaseră că mai există și „€npa 
României" și ce echipe au mai rămas în competiție.

Apoi, pentru a „compensa” defecțiunile de planificare, federația a pro
gramat partea cea mai pasionantă a competiției (sferturile de finală, semi
finalele și finala) pe intervalul a 12 zile, în iulie, la sfîrșit de sezon, ca pe o 
formalitate care trebuia și ea îndeplinită. Lucrurile s-au petrecut aidoma ca 
la o întreprindere economică unde din cauza slabei organizări a muncii pro
ducția stagnează o perioadă de timp ca apoi să se lucreze „în asalt” pentru 
recuperarea timpului pierdut. Acest mod de lucru nu este caracteristic activi
tății noastre.

Lipsurilor reieșite din planificarea desfășurării „Cupei României” li s-a 
mai adăugat una : semifinalele au fost programate... dimineața, ca niște 
meciuri oarecare, de campionat orășenesc, deoarece după-amiaza se trans
mitea la televizor partida U.R.S.S. — Brazilia.

Dezinteresului aratat de federație, spectatorii i-au răspuns cu aceeași mo
nedă, Ia meciurile de la Brașov (Știința Cluj — Progresul) și Ploiești (Dinamo 
Pitești — Dinamo București) au asistat cîte... 2 000 de spectatori ! Și, erau 
semifinalele „Cupei României" ’ Nu înseamnă aceasta și un prejudiciu adus 
eforturilor care le fac organele și organizațiile UCFS pentru rentabilizarea 
unor competiții sportive ?

O altă problemă pe care o ridicăm și care concură Ia continua îmbunătățire 
a nivelului fotbalului românesc este aceea a orientării în alcătuirea regula
mentelor unor competiții.

Din păcate, o serie de prevederi — ca de pildă aceea a calificării pe bază 
de vîrstă •— nu sînt stimulative, nu servesc principiul — universal valabil — 
al calificării pe baza calității jocului. în timp ce în țări cu fotbal înaintat 
calificarea în caz de egalitate, după prelungiri, se face prin rejucarea sau prin 
executarea de lovituri de la 11 m„ la noi, în acest an, s-au calificat echipe de 
categoria A, una în dauna alteia, pentru simplul fapt că jucătorii săi erau cu o 
lună sau un an mai tineri decît adversarii !

în asemenea condiții, cînd se știe că se poate obține calificarea pe baza 
calculului vîrstei, echipele mai tinere pornesc cu un avantaj cert și, apoi, ele, 
n-au decît să facă un joc destructiy, închis, strict de apărare, pentru a obține 
un meci nul ! Este acesta un stimulent pentru practicarea unui fotbal deschis, 
ofensiv, creator ? Noi credem că nu ! Considerăm, că a fost anormală situația 
cînd studenții clujeni s-au calificat în dauna Progresului pentru că jucătorii 
lor erau — în medie — cu o lună mai tineri decît bucureștenii, iar dinamoviștii 
piteșteni, cu un an decît jucătorii rapidisti.

Socotim că principiul este empiric, nu slujește fotbalului nostru, că el 
poate aplica — cel mult — la echipele de juniori și nicidecum la formații 
categoria A, mature, cu jucători consacrați.

Ținînd seama de importanța competiției fotbalistice „Cupa României", 
baza lipsurilor arătate, facem următoarele sugestii :

• Pentru „Cupa României" la fotbal să se organizeze un comitet__
onoare, în care să intre înalte personalități ale vieții noastre sociale, științifice, 
culturale și sportive, sub auspiciile căruia să se desfășoare marea întrecere 
care poartă un nume atît de scump tuturor :

O Decernarea trofeului să se facă într-un cidru cu adevărat festiv ;
• Competiția să se bucure de o programare care să servească popularității 

ei, echipelor ca și fotbalului nostru. în acest sens propunem mai multă regu
laritate, o eșalonare judicioasă a etapelor, care să ofere prilejul unei desfă- 
șură»-i corespunzătoare a meciurilor ;

• Revizuirea regulamentului de întrecere, pentru a se evita arbitrarul în 
calificare și a se servi punerea în practică a principiului „cel mai bun să 
învingă !”

Comisiile regionale de fotbal ar trebui să. acorde mai multă atenție desfă
șurării „Cupei”, sesizând federației defecțiunile pe care le constată și acordând, 
pe plan local, toată grija și sprijinul lor. Ar fi, de asemenea, de dorit ca aceste 
comisii să urmărească atent jocurile de Cupă pentru depistarea elementelor 
talentate.

Sugestiile de mai sus nu pornesc numai din inițiativa redacției.Ele au fost 
făcute de cititorii și corespondenții ziarului nostru, își au izvor ln însăși dra
gostea iubitorilor fotbalului față de această populară competiție, față de jocul 
cu balonul rot ind.

Așa cum sublinia plenara Consiliului General al UCFS din ianuarie, față 
de posibilitățile și de condițiile create, față de experiența acumulată și de 
evoluția performanțelor pe pian mondial, federațiile sportive mai au multe de 
făcut. Deci, în legătură cu activitatea federației de fotbal, credem că și privitor 
la „Cupa României", moi sînt destule îmbunătățiri de adus.
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V. GRADINARU 
R. URZICEANU

PRIMELE MECIURI DIN CAMPIONATUL REPUBLICAN
IN PROGRAMUL CONCURSULUI PRONOSPORT DE DUMINICA

Barajul pentru categoria C

Inirea Negrești-Ancora Galați 2-0 (0-0)j
IAȘI (prin telefon). — Duminică 

a jucat in localitate, pe teren neu- 
u, cel de al patrulea meci (! !) din- 
e Unirea Negrești și Ancora Gă
ti, contînd pentru promovarea în 
itegoria C. După un joc anost, plin

de durități. Unirea Negrești a cîști
gat prin golurile marcate de Chi- 
ri'ă (min. 72 din 11 ni) și 
(min. 75).

Rusu

D. DIACONESCU — coresp. reg.

Concursul PRONOSPORT de du
minică 15 august 1965 are drept 
„Cap de afiș" meciurile din prima 
etapă a turului categ. A. a campio
natului nostru. In rest două întîlniri 
din campionatul R.P. Ungare și 
partide din cel al R.P. Bulgaria. ) 
programul integral:

Siclerugistul — Dinamo București 
Steaua — U.T.A.
Dinamo Pitești — Petrolul 
Știința Timișoara — Steagul roșu 
C.S.M.S. Iași — Farul 
Rapid — Știința Craiova 
Știința Cluj — Crișul 
Szeged — Vasas
Tatabanya — Salgotarjan 
Botev Burgas — Cernomore Varna 
Spartak Plovdiv — Lokomotiv Sofia 
Levski Sofia — Dunav Ruse

A ÎNCEPUT VINZAREA BILETELOR 
SPORTEXPRES TRIMESTRUL III
In întreaga țară s-au pus în vân

zare biletele pentru concursul 
SPORTEXPRES nr. 12 trimestrul III.

Dintre cele 22.962 de premii ies 
în evidență cele 20 de autoturisme

3
Iată

„FIAT 1100 F", „Skoda-Octavia", 
„Wartburg" decapotabil, „Warlburg- 
Standard" și „Trabant-Combi".

Foarte atractive sînt și excursiile 
peste hotare. Ele sînt în număr de 60 
și se fac cu autocarul în Ungaria 
și Cehoslovacia.

In afara premiilor de mai sus 
cităm : motociclete, scutere, motore
te, televizoare, frigidere, mașini de 
cusut, magnetofoane, aparate 
radio și altele.

Pentru atribuirea premiilor se 
efectua 42 de extrageri separate după 
cum urmează :

— 31 extrageri de numere

de

vor

for-
mate din cîte 6 cifre ;

— 5 extrageri de terminalii de 5
cilre ;

— 4 extrageri de terminații de 4
cifre ;

— 1 extragere de terminație de 3
cifre ;

— 1 extragere de terminație de 2
cifre.

2 PREMII A 120.000 LEI LA 
PRONOEXPRES

concursului PronoexpresPremiile
nr. 31 din 4 august 1965

Categoria I 2 variante a 120.000 lei
Categoria a II-a 4 variante a 19.059

lei.
Categoria

1.746 tei.
a III-a 47 variante a

Categoria
374 tei.

a IV-a 282 variante a

Categoria
101 lei.

a V-a 1045 variante a

Categoria a Vl-a 5304 variante a
27 lei.

Cîștigători
cu Nicolae 
ton din Tg-. Mureș.

Report la categoria I : 78.387 lei.

la oategoria I : Rădules- 
din Ploiești și Csak An-

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.
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Românii au prima șansă
Acum câteva zile i-am vizitat pe caiaciștii polonezi care se antrenau în 

centrul de pregătire de la Walez în vederea campionatelor europene de la 
Snagov. Nu se poate spune că în rîndurile sportivilor polonezi domnea o at
mosferă prea optimistă. Nici măcar campionii mondiali de la Fraga, Ștefan 
Kaplaniak și Wladislaw Zielinski nu vor să facă aprecieri cu privire la posibi
litățile lor sau șansele colegilor. Zilele de glorie ale caiacului polonez au luat 
sfîrșit în timpul Jocurilor Olimpice de la Roma, cînd două medalii de bronz 
au fost ciștigate de perechea Zielinski-Kaplaniak și de Daniela Walkowiak.

La campionatele europene de la Sna
gov, Polonia trimite un număr foarte 
mic de concurenți Și anume 11 bărbați 
și 5 femei, doar pentru probele unde 
federația consideră că are mai multe 
șanse. Se apreciază că simpla califi
care a echipajelor în finală va constitui 
un oarecare succes. Considerăm deci, 
că pe distanța cea mai scurtă — 500 
m — Vladyslaw Szuszkiewicz la simplu, 
precum și cele două perechi Kaplaniak 
și Zielinski precum și Rafal Piszcz și 
Stanislaw lankouiak au șanse, în ca
zul unei fericite, trageri la sorți, să se 
califice in lupta pentru medalii. Spe
ranțele noastre sînt legate și de parti
ciparea in finală a echipajelor de 4 la 
1000 m și s-ar putea să producă o sur
priză plăcută și una din ambarcațiunile 
feminine.

Ne interesează mai mult criteriul de 
juniori, la care Polonia participă cu e- 
chipa completă (in afară de canoe).

După cum se vede, Polonia nu are 
ambiții prea mari în campionatele eu
ropene de seniori. Cu atit mai obiec-

SOSIRI... ANTRENAMENTE.,.
PREGĂTIRI...

(Urmare din pag. 1)

cuîn lipsa lui Sjodelius, probabil 
Cari von Gerben. Au sosit de ieri și 
componenții „pairului" sovietic 
(Iluznikov, Grișin, Ionov, Morozov), 
cîșligătorii de pe lacul Sagami care, 
au și ieșit la un prim antrenament 
pe pista de concurs, sub îndrumarea 
antrenorului federal Silaev, o veche 
cunoștință a noastră, adversar al lui 
Simion Ismailciuc în numeroase com
petiții mondiale și europene. Lotul 
sovietic cuprinde și pe campionii de 
la canoe dublu, Himici și Oscep- 
kov, iar delegația R.D. Germane are 
in frunte pe campionul olimpic la 
canoe simplu, cîștigătorul a nume
roase concursuri din acest an, 
Jiirgen Eschert. Așa dar, la băieți, 
un singur campion olimpic este ab
sent. La fete, „numărul 1" al dele
gației sovietice este Liudmila Hve-

tivi putem fi în analizarea șanselor a- 
celora care au toate condițiile de a 
lupta pentru medalii.

Personal am văzut toate campiona
tele mondiale și europene începînddin 
1958, cînd echipa poloneză a avut un 
succes atit de frumos la Praga. Am vă
zut deci multi concurenti, astfel că 
fără a greși prea mult pot miza pe 
România ca tara care trebuie să ob
țină, pe „teren" propriu, cele mai mari 
succese. La acest lucru contribuie mai 
multe elemente ; în primul rtnd faptul 
că are cdncurenți admirabili dintre 
care voi cita numai pe Vernescu, Ni
coară și Ivanov.

Cine le va amenința pe gazde în 
marșul loc victorios?

Desigur, trebuie ținut cont de va
loroșii sportivi suedezi, precum ș-i cei 
din R.D.G., care dispun de echipaje 
în rîndul cărora sini nume strălucitoare 
ca Lange și Krause. In U.R.S.S. s-a 
mers, de asemenea, pe linia întineririi 
reprezentativei, Insă echipajele sale, în 
special de patru, vor fi valoroase 
ca și în trecut. In rîndul ambarcațiu
nilor feminine lupta se va duce, desigur, 
între caiacistele din U.R.S.S, și R.F.G.

WACLAW KORYCKI
redactor 

Przeglad Sportowy 
Warszawa

Talent și experiență
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Selecționata studențească de
7 »

polo a României
a cîștigat turneul de la

în ultimul meci:
VARNA, 9 (prin telefon). — Se

lecționata studențească de polo a 
României și-a încheiat jocurile din 
cadrul turneului internațional cu o 
frumoasă victorie în fața formației 
U.R.S.S. Partida a fost dinamică și 
viu disputată, la sfîrșitul celor 4 
reprize tabela de marcaj indicînd 
scorul de 3—2 (0—1, 1—0, 1—1, 
1—0) în favoarea formației române, 
care a obținut 4 victorii în tot 
atîtea partide.

Meciul a început sub auspicii fa
vorabile jucătorilor sovietici care 
marchează chiar în primul minut 
din „4 metri" (Voronțev). In con
tinuare, românii asaltează poarta 
adversă, dar formația sovietică se 
apără cu mult calm. De-abia în 
repriza secundă, Firoiu reușește să 
restabilească egalitatea : 1—1. In
cel de al treilea „sfert", ambele 
echipe atacă puternic și cei care în
scriu sînt tot jucătorii sovietici (V. 
Ahimov la o greșeală a lui Novac).

3-2

Varna
cu U.R.S.S.

Spre sfîrșitul reprizei însă, benefi
ciem de superioritate numerică și 
Kroner marchează spectaculos : 
2—2. Ultimele 5 minute. în bazin 
lupta este de-a dreptul dramatică. 
După o fază care a dat multe 
emoții, Mărculescu reușește, în sfîr
șit, să ne aducă conducerea (3—2) 
și rezultatul este menținut pînă la 
sfîrșit, deși formația noastră a fost 
nevoită — prin eliminarea lui Fi- 
roiu — să joace cu un om în 
minus. Alte rezultate : R. D. 
Germană—Bulgaria 3—2 (0—1, 
1—1, 2—0, 0—0) ; Polonia—Bulga
ria (B) 3—2.

Iată și clasamentul final al tur
neului :
1. Sel studențească
a României
2. R.D. Germană
3. U.R.S.S.
4. Bulgaria
5. Polonia

4 4 0 0 20: 8 8
4 3 0 1 12: 9 6
4 112 14:14 3
4 112 15:15 3
4 0 0 4 5:20 0

Ultimele rezultate ale campionatului 
mondial studențesc de sah-> ->

— Echipa României pe locul IV —

dosiuk, și ea învingătoare la între
cerile olimpice, alături de care o 
vom vedea pe o altă laureată a între
cerilor din Japonia, caiacista vest- 
germană Rosswitha Esser.

SPORTIVII NOȘTRI, GATA 
DE START

In această atmosferă de pregătiri 
febrile, componenții lotului nostru 
reprezentativ își continuă cu calm 
și încredere antrenamentele, sub con
ducerea antrenorilor emeriți Nicolae 
Navasart și Radu Huțan și a colabo
ratorilor lor Stavru Teodorov, Maria 
Navasart, Ștefan Vișevan. Ultima 
verificare în condiții de concurs au 
făcut-o ieri după amiază, iar azi vor 
fi stabilite echipajele pentru fie
care probă în parte. în orice caz, 
formațiile de caiac nu vor fi lipsite 
de aportul lui Vernescu, Nicoară, 
Conțolenco, Sciotnic, Ivanov, Mili- 
cin, Husarenco, Scurca și al celor
lalți sportivi valoroși pe care ama
torii de caiac-canoe îi cunosc atît 
de bine. Dintre canoiștii români care 
vor lua startul vineri, sîmbătă și du- 

‘minică, amintim pe Andrei Igorov 
(medalia de argint la Tokio), laco- 
vici, Sidorov, Calinov, Igor Lipalit, 
Marian lonescu, Ismailciuc. In 
ceea ce privește Iotul feminin de 
caiac, el contează pe elemente bine
cunoscute ca Hilde Lauer, Elena 
Lipalit, Ema Mihăilescu alături' de 
care și alțe sportive vor căuta să 
obțină locuri cit mai bune în finale, 
în ori ce caz, europenele vor con
stitui un examen mult mai greu 
pentru caiacul nostru feminin, decît 
pentru cel masculin, deoarece lotul 
resimte absența Corneliei Sideri, 
care — alături de Hilde Lauer — 
a cucerit la Tokio medalia de bronz

„Fără medalii nu ne vom întoarce 
de la Snagov" spun antrenorii și 
sportivii lotului de caiac-canoe al 
R.F. Germane. Dar, acest optimism nu 
aparține numai antrenorilor și spor
tivilor ci și unor membri ai Fede
rației vest-germane de caiac-canoe 
în frunte cu Werner Bohle. Ei cu
nosc bine apele lacului Snagov și pe 
multi concurenți care vor veni aici 
pentru a-și disputa la sfîrșitul aces
tei săptămîni întîietatea de pe con
tinent.

Lotul R.F. Germane care se depla
sează la Snagov este alcătuit din e- 
lemente tinere ale căror calități de 
bază sînt talentul și experiența inter
națională. Firește, în fruntea lor se 
situează Fritz Briei clin Diisseldorf, 
un caiacist deosebit de talentat cu 
un valoros palmares internațional; 
de trei ori campion mondial, de 
cinci ori european . Recent, la 1 au
gust, la campionatele naționale de 
la Essen el a cîștigat proba de ca
iac 1000 m și cu aceasta cel de ai 
22-lea titlu de campion.

In R.F. Germană sînt apreciați in 
mod deosebit viteziștii români la ca
iac în frunte cu Vernescu, Nicoară, 
Conțolenco și Hilde Lauer. De aceea, 
misiunea caiaciști'lor vest-germani 
pe 500 m este deosebit de dificilă. 
Probabil, la această probă vor lua 
startul Berni Schulze din Duisburg și 
studentul Heinz BOker din Oberhau
sen, clasat pe locul III la J.O. de la 
Tokio la I< 2. Aceștia, alături Erich 
Suhrbier (locul 4 la Tokio la K2) 
proaspătul campion a! țării pe 10 000 
m și Hans Miiller din Hamburg sînt 
alte elemente cu multă experiență în 
probele de caiac. Din cealaltă cate
gorie de sportivi fac parte elemen
te de perspectivă, cu talent, dar cu

mai puțină experiență ca Horst Mat
tern, Werner Jentzsch, Jochen Sch
neider ca și dubloul la caiac Schu
bert — Vierkant.

La femei, perechea Annemarie 
Zimmermann — Rosswitha Esser care 
la Tokio a cucerit medalia de aur 
nu va fi prezentă la Snagov, deoa
rece prima s-a retras din activitatea 
competițională. A. Zimmermann va 
fi înlocuită cu Elke Felten (a patra 
clasată la J.O. de la Tokio) care va 
face dubloul cu Rosswitha Esser sau 
cu Irene Rozema.

In ce privește participarea spor
tivilor din R.F.G. la probele canoe, 
situația este clară. La CI va lua 
startul Detlev Lewe vicecampion 
mondial în 1963 la CI (1000 m). 
Dar la Tokio el n-a confirmat va
loarea, și la C2 a ocupat doar lo
cul al șaselea. Dacă la Snagov, D. 
Lewe va fi în forma de la Jajce, el 
poate furniza o surpriză. In ultimii 
ani, cea mai mare grijă ne-o pro
duce dubloul. Recent, la campiona
tele țării s-a impus perechea Christe 
pein — Berge care a cucerit nu mai 
puțin de trei probe de canoe: 10 000 
m, 1 000 m și 500 m. Dar, acest 
succes nu constituie încă un certifi
cat de valoare internațională...

Părerea generală în R.F.G. este că 
lupta pentru medalii se va da între 
reprezentativele României și U.R.S.S. 
Pentru locurile următoare candidea
ză R.D. Germană, R.F. Germană și 
Suedia. Dar, un pronostic exact este 
greu de dat, întrucît o asemenea 
mare întrecere poate furniza întot
deauna surprize.

ARTHUR UNSER
redactor la „Sport Informations—

Dienst".

I SINAIA 9 (prin telefon). — Ju- 
Icarea ultimelor partide întrerupte a 

definitivat rezultatul final al celei 
de a XlI-a ediții a campionatului 

(mondial universitar de șah. Echipa 
țării noastre este clasată pe locul IV, 
la egalitate de puncte cu formația 
Cehoslovaciei, dar avînd un coefi- 

■ cient Soneborn mai bun.

Iln ultimul său meci din turneul 
final, echipa Romîniei a terminat

I învingătoare cu 2'/2—1*/2 asupra 
Angliei. In celelalte întîlniri : 
Cehoslovacia — Danemarca 21/»—

11 */2 (Jansa—Kohlbaeck ’A—*/’)>
R.D.G. - Ungaria 3—1 (Hennings— 

_ M. Kovacs */2—*/j).
In urma acestor rezultate a fost

alcătuit clasamentul gener \al cam
pionatului, care arată ? (..--’

1. U.R.S.S. 21 puncte; 2. Izrael 
20 p; 3. Danemarca 18 p; 4, RO
MÂNIA 17l/-i p.; 5. Cehoslovacia 
17'/2 p.; 6. Anglia 14'lz p.; 7. R. D. 
Germană 14 p.; 8. Ungaria 12 p.;
9. Olanda EH/z p.; 10 Bulgaria (22'j, 
p.); 11. Austria (19'!2 p.;) 12. Fin
landa (19 p.); 13. Suedia (15 p.); 14. 
Tunisia (12 p.); 15. Scoția (10 p.);
10. Cuba (7 p.); 17. Belgia (6 p.).

T. RADULESCU

! 14 formații feminine '[

la dublu. .

SNAGOVUL AȘTEAPTĂ NOI 
OASPEȚI Șl... PE SPECTATORI

După loturile cehoslovac, danez, 
luxemburghez, polonez, sovietic, 
suedez, al R. F. Germane și R. D. 
Germane, se așteaptă, pentru azi, 
sosirile sportivilor austrieci, bel
gieni, francezi și maghiari.

Pentru ca spectatorii dornici să 
urmărească întrecerile campionatelor 
europene să poată viziona cursele în 
cele mai bune conditiuni, organiza
torii au luat toate măsurile. Pe par
tea dreaptă a pistei (reamintim că 
sosirea se face în fața bazei Ministe
rului învățămîntului) au fost amena- 
iate tribune spațioase. O altă tri
bună a fost ridicată pe malul sting, 
în apropierea turnului de arbitraj, 
în zilele de concurs, mijloace spe
ciale de transport vor sta la dispozi
ția publicului.

Steagul roșu
I a obținut două victorii
I în Iugoslavia

BELGRAD 9 (prin telex). Cu pri
lejul aniversării a 20 de ani de l-a 
înființarea clubului Spartak Subotiț.n 
în localitate s-a organizat un turneu 
de fotbal la care au participat trei 
echipe iugoslave și Steagul roșu Bra
șov. Sîmbătă, echipa română a întîl- 
nit formația locală Spartak, pe care 
a învins-o cu 2—0 (0—0) prin golu
rile marcate de Szigeti în min. 55 și 
Gane în min. 60. Duminică, Steagul 
roșu a jucat în compania formației 
Proleter Zrenjanin. Victoria ie reve
nit de asemenea fotbaliștilor români 
cu scorul de 4—2 (2—0).

I Phoenix Essen (R.F. Germană) 
I și-a încheiat turneul 
| in țara noastră
I CONSTANTA, 9 (prin teielon). Vic

torioși cu 14—8 (7—4) in întîlnirea cu 
Selecționata Dobrogea, handbaliștii 
de Ia Phoenix Essen (R.F. Germană) 
s-au dovedit superiori pe tot par- 

| cursul jocului, datorită pregătirii fi
zice șl tehnice, care le-au asigurat o

I apărare solidă șl un atac eu deose
bită forță de șut. Constfințenii n-au 
putut realiza mal mult din cauza

I comportării slabe in apărare șl ine
ficacității atacului iau ratat 4 lovi
turi de la 7 metri !). (I-, BRUCKNER 
— coresp.).

i și 18 masculine în „C C.E.“ 
; la tenis de masă !
! Zilele trecute a avut loc tra- j 
{ gerea la sorți a ediției 1965— ( 
J 1966 a „Cupei campionilor eu- J 
i ropeni" la tenis de masă. S-au j 
J înscris 14 echipe feminine și 18 j 
j masculine. Iată cum se vor des- I 
Ifășura meciurile în ordinea de j 

sus în jos a tablourilor: ECHIPE j 
FEMEI, turul I: Polizei Viena— ț 
Oljmpia Ljubliana, Olympiakos J 
Pireu—Dunav Ruse, Kaiserberg ( 
(R.F.G.)—Rapid Geneva, Spartak ' 
Fraga—ACBB Paris, TSC Berlin [ 
(RDG)—La Palette Bruxelles, t 
campioana U.R.S.S.—Virum Sor- J 
genfri (Danemarca). Progresul ( 
București și Voros Meteor Buda- J 

t pesta se califică direct în turul ( 
; al II-lea ; ECHIPE P '«BAȚI, ) 
( turul II: CSM Cluf cu învingă- | 
J toarea partidei CSKA (Bulgaria)- j 
! CTT Fribourg (Elveția), Olympia J 
J Ljubliana—Wega (Finlanda), j 
ț Tusa Diisseldorf (RFG)—Red ! 
j Boys Differdange (Luxemburg), j 
ț Royal Standard Liege (Belgia)— j 
ț BVSC Budapesta, „De 7 a 9" I 
7 Madrid—Lokomotiv Brno, AC j 
Z Fontenay Paris—BTK Falkenberg t 
i (Suedia), Sportowy Sparta Vai- j 
ț șovia—OMV Viena, cîștigătoarea ' 
» meciului Nedlloyd Amsterdam t 
ț (Olanda)—campioana U.R.S.S. cu j 
ț SK Leipzig.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
BELGRAD i

Șahistul sovietic Mihail Ttal a cîștigat cu scorul de 
5,5—4.5 puncte meciul cu danezul Larsen din cadrul 
semifinalelor campionatului mondial. In ultima par
tidă, care era hotârîtoare, Tal — jucînd cu albele — 
a repurtat victoria la mutarea 37-a. Fostul campion 
mondial se va întîlni acum cu Boris Spasski pentru 
desemnarea viitorului adversar al lui Tigran Petro
sian actualul campion al lumii.

• în cursul campionatelor de natație ale Iugoslaviei 
de la Bled, înotătorul Andre Depolo a stabilit un nou 
record al Europei în proba de 100 m fluture cu timpul 
de 58,5. Vechiul record era de 59,3 și aparținea spor
tivului Horst Gregor (R. D. Germană).

cu 8—6: 6—3: 2—6; 6—3 de Newcombe (Australia) iar 
Jovanovicj (Iugoslavia) l-a eliminat cu 6—0; 4—6, 6—4;
6—3 pe Ktihnke (R.F.G.). în prima semifinală a pro
bei feminine Margareth Smith (Australia) a cîștigat 
cu 6—0; 6—3 în fațn lui Durr (Franța).

MONTREAL
Turul ciclist al Canadei a luat sfîrșit cu victoria 

belgianului Pauwels care a totalizat în clasamentul 
general final timpul de 57h 23:59.0. El e fost urmat de 
Goodman (Anglia) — 57h 25:48,0 și Pawlowski (R.P. 
Polonă). Ultima etapă a competiției desfășurată con- 
tra-cronometru Individual (58 km) a revenit france
zului Etter în lh 29:55,0.

NEW-YORK

BRUXELLES
In ziua a doua a camDionatelor de atletism ale Bel

giei de la Bruxelles, atletul Gaston Roeiants, a sta
bilit un nou record al țării sale în proba de 10 000 m 
plat cu timpul de 28:24.0 (v.r. 28:41,0). Timpul realizat 
de Roeiants este cu 5 zecimi de secundă inferior recor
dului european deținut de sovieticul Bolotnikov.

ASUNCrO*
în meci retur contînd pentru preliminariile campio

natului mondial de fotbal (zonn sud-americană) echi
pele Argentinei și Paraguayului au terminat la egali
tate : 0—0. In primul joc disputat săptămîna trecută 
la Buenos Aires, Argentina a învins cu 3—0 pe Pa
raguay.

HAMBURG
Campionatele internaționale de tenis ale R.F. Ger

mane de In Hamburg au programat meciurile semi
finale. în proba masculină Drysdiale (Af. S.) a dispus

In prima finală a turneului internațional de fotbal 
echipa Polonia Byton a învins cu scorul de 2—0 (0—01 
pe Dukla Praga prin punctele marcate de Banas și 
Grzegorczyk. Returul acestei întîlniri via avea loc 
miercuri. Anul acesta primul loc în turneu a revenit 
echibei Polonia care conform regulamentului întîl- 
neste ne Dukla. învingătoarea competiției de anul 
trecut.

HELSiNKI
în prezența a peste 30 000 de spectatori s-a disputat 

meciul internațional amicul de fotbal dintre echipele 
selecționate ale Norvegiei și Finlandei. Jucînd foar'z, 
bine fotbaliștii finlandezi au obținut victoria cu- sco
rul de 4—o (1—0).
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