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Cu două zile înaintea primului start
Mai întîi o precizare. Toate 

cursele criteriului de juniori se 
dispută pe distanta de 500 de 
metri, La dublu, după toate 
previziunile, lupta pentru întîie-

Pulsul „europenelor" a bătut 
ieri din plin pe aeroportul Bă- 
neasa și în Gara de Nord. A fost 
ziua în care au sosit majoritatea 
concurenților, precum și nu
meroși delegați, conducători de 
federații naționale, membri ai 
juriului internațional, ziariști. 
Începînd de azi, animația de 
la „porțile de intrare" ale Ca
pitalei se va muta pe Snagov, 
deoarece — la această oră — 
marea majoritate a oaspeților 
anunțați se numără de-acum 
printre locuitorii de cîteva 
zile ai malurilor pitorescului 
nostru lac. De dimineață pînă 
seara, caiace și canoe forfo
tesc pe pista de întreceri, se 
fac curse de verificare, crono- 
metrele antrenorilor care ur
măresc antrenamentele din 
bărcile cu motor înregistrea
ză... speranțe sau ridică semne 
de întrebare.

Cu sosirile de ieri, ne-am a- 
propiat de ciîra totală a par
ticipărilor anunțate: 400. De 
dimineață au sosit ultimii 
membri ai delegației polone
ze, în frunte cu binccunoscu- 
ții caiaciștr ’".aplaniak și Piszcz. 
După-amiază a coborît pe 
pista aeroportului Băneasa o 
masivă delegație maghiară (57 
de persoane). Printre sportivii 
maghiari, reputații Hesz, Fa
bian, Szollfisi, Kemecsei, Szen- 
te, Meszaroș, Petroczy, Maria 
Roka, Rozsa Tolny. Au urmat 
apoi, delegațiile franceză (al
cătuită din cinci concurenți), 
italiană (14 sportivi, 
care cel mai cunoscut
Cesare Zilioli), austriacă 
caiaciști). Lotul danez, 
din cele mai puternice, 
torită citorva mari valori in
dividuale la caiacul masculin, 
a sosit în două „tranșe". Este 
acum complet, prin sosirea lui 
Hansen și a lui Thaulow.

Paralel cu pregătirile pentru 
competiția propriu zisă, se fac

pregătiri șl pentru un alt eve
niment legat de activitatea in
ternațională a caiacului și ca- 
noei. Este vorba de reuniunea 
biroului F.T.C., care se ține azi 
la Snagov, și în cadrul căreia 
se vor lua unele hotărîri im
portante, printre care și decizia 
asupra locului un
de se vor disputa 
viitoarele campio
nate mondiale, 
joi dimineața, 
sediul comisiei 
organizare 
Snagov, se 
o ședință 
drul căreia 
definitiva 
problemele
ce ale competiției. 
Deschiderea festi
vă a campionate
lor are loc joi,_la 
ora 18,30, 
za nouă" 
Snagov.
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Să începem 
mentariul nostru cu 
Criteriul european 
al juniorilor care 
— de altfel — des
chide serila compe
tițiilor de pe Sna
gov. Precizăm că 
toate discuțiile de 
mai jos sînt făcute 
pe baza înscrieri
lor de principiu, 
care ar mai putea 
suferi unele modi
ficări la ședința 
tehnică de joi a 
Comisiei de orga- 
nisare. în linii
mari însă, se cunosc 
ții și... aspiranții cei mai în
dreptățiți la cele trei locuri ale 
podiumului, la medalii...

„CUPA TINERETULUI

(Continuare în pag. a 4-a)

DfSPUL CAMPIONAT, DESPRE JUCĂTORI
va consuma și ultima competiție oficială 
1964—65. Este vorba de turneul final al

Șl JOCWH Șl... DESPM fl ÎNȘIȘI

RADU URZICEANU

Canoistul nostru ANDREI IGOROV
concuren-

Rapid a fost învinsă
cu 3-2 (0-1)de Sao Cristovao (Brazilia)

coresp.

fi-

TURNEUL FINAL AL 
LUI DE HANDBAL

Jorge, 
Fraga. 
Guina,

CURSURILE DE INIȚIERE LA ÎNOT 
ORGANIZATE DE S.S.E. nr. 2 

CONTINUA

Astăzi se inaugurează în Capitală întrecerile celei de a Vil-a 
ediții a ..Cupei Eliberării'' la scrimă. Participă trăgători fruntași 
din echipele bucureștene precum și componenta lotului tării 
noastre pentru Universiada de ia Budapesta.

în cadrul fiecărei probe, asalturile vor începe la orele 16,80. 
Formula de concurs : sistem turneu (serii, semifinale și finală).

Săptămîna aceasta se 
din anul competițional _
campionatului republican de handbal masculin pentru echipele de 
juniori, turneu care a fost amînat din luna mai. Turneul se va 
desfășura la Bîrlad, în zilele de 13, 14 și 15 august. Federația a 
alcătuit următorul program :

13 august : Rafinăria Teleajen — Știința Călărași și C.S.Ș. Bucu- 
ști — Dinamo București.
14 august : C.S.Ș. — Știința și Dinamo — Rafinăria.
15 august : Dinamo — Știința șl C.S.Ș. — Rafinăria.

ACTUAUTATEA SPORTIVĂ
BASCHETBALISTI! JUNIORI AU IN- SB

VINS DE DOUA ORI ECHIPA ■
R. D. GERMANE —

în cadrul pregătirilor pe care le efectuează în vederea cam
pionatului balcanic de baschet, lotul de juniori al țării noastre 
a susținut recent în R.D.G. două meciuri amicale în compania 
selecționatei de juniori a R. D. Germane. In ambele partide, 
victorie a revenit echipei României cu 92—57 (34—18) în meciul 
disputat la Oederan șl cu 72—56 ( 43—32) în cei de la Rabenberg.

CONCURS INTERNATIONAL M
DE DIRT-TRACK

Duminică cu începere de la ora 10, va avea loc pe pista de 
zgură a stadionului Dinamo un interesant concurs internațional 
de dirt-track. La întreceri vor lua parte alergători de la Hruda 
Zvezda Praga și componența selecționatei orașului București.

AZI, START IN „CUPA ELIBERĂRII" K|
LA SCRIMA ■

Cursurile pentru învățarea înotului organizate de Școala spor
tivă de elevi nr. 2, la baza de natație din b-dut Gh. Dimitrov 14 
(vizavi de gara Obor), continuă pînă la data de 15 septembrie.

La aceste cursuri se pot înscrie copii (băieți șl fete) între 7—14 
ani, direct la baza de natație.

RUGBISTII DE LA STEAUA AU SUS- ES
TINUT UN JOC DE PREGĂTIRE LA

SACELE

Voleibaliștii noștri - ncinvinși după 3 etape
BRAILA 10 (prin telefon). 

Jocurile desfășurate pînă acum 
au evidențiat forma bună a vo
leibaliștilor noștri, care au reu
șit să cîștige toate întâlnirile 
susținute. După victoria relatiz 
ușoară realizată în fața echipei 
maghiare, jucătorii noștri s-au 
întrebuințat serios în partidele 
cu K.L*'<Germană și Cehoslova
cia și, după o luptă sportivă 
avțdîrjită, au reușit să obțină 
două victorii prețioase. In me
ciul de luni seara echipa noas
tră a învins Cehoslovacia cu 
3—2 (12-15, 15-13, 14-16, 15-3, 
15-9). Turneul se bucură de 
condiții foarte bune, terenurile 
pe care se dispută jocurile fiind 
apreciate de jucători și antre
nori.

I. BALTAG și GH. RIZU 
corespondenți

SUCEAVA 10 (prin telefon). 
In competiția feminină echipa 
noastră <le tineret a luat un 
start bun și se părea că va avea 
un rol important în lupta pen- 
i^u primele locuri. In meciul

cu Ungaria ea a reușit să cîști- 
ge cu 3—0 după ce în setul 2 
era condusă cu 10—1. Partida 
următoare a scos însă la iveală 
unele lipsuri. In momentele 
cheie jucătoarele noastre nu s-au 
mobilizat suficient, pierzînd 
meciul cu R. D. Germană. Echi
pa a jucat sub valoarea ei, 
chiar departe de posibilitățile 
jucătoarelor care o alcătuiesc.

Participând în afară de con
curs, România I, care se pre
gătește pentru Universiadă, arc 
posibilitatea de a face o bună 
verificare. Pînă acum compor
tarea formației noastre a cores
puns. remareîndu-se prin jocul 
lor Lia Vanea, Elisabeta Golo- 
șie, Marilena Ștefănescu, Ale
xandrina Chezan.

Iată rezultatele înregistrate Ieri 
după amiază ;

România I — Iugoslavia 3—0 
(15—1, 15—C, 15—9) ; România II 
— Cehoslovacia 3—0 (15—5, 16—14, 
15—11) ; R. D. Germană — Unga
ria 3—0 (15—6, 15—13, 15—13) ;
U.R.S.S. — Bulgaria 3—0.

G. JAUCA

Șuceava. Iată o <ază din focurile desfășurate aici. La blocaj 
— jucătoarele din echipa noastră de tineret

Foto i N. Negrea

IUBITORII FOTBALULUI

BRAȘOV (prin telefon). Echipa de rugbi a clubului steaua, 
campioana republicană, a susținut — în cadrul pregătirilor în ve
derea reluării campionatului — un meci de verificare în com
pania formației Precizia, la Săcele. Meciul șl-a atins scopul. 
Steaua a folosit echipa sa de bază, din care a lipsit doar Căpu- 
șan. Au înscris : Penclu 8, Maleescu 4, Ciobănel 3. A. lonescu 3 
și Chiriac 3, pentru Steaua, Voinea 6, Matache 3 și Cordas 3 
pentru Precizia. Scorul linal al partidei : 21—12 (5—3) pentru 
Steaua.

V. SECĂREANU, coresp.

CAMP1ONATU- BQ
LA JUNIORI

Aseară, pe stadionul 
„Republicii", din Capi
tală, am asistat la o 
partidă (inaugurală pen
tru sezonul internatio 
nai de toamnă) plină de 
situații neprevăzute — 
plăcute și neplăcute.

Mai întîi, calitatea jo
cului în sine a fost ac
ceptabilă si calificativul, 
de ce n-am spune-o, se 
justifică îndeosebi prin 
puritatea Clasică a unor 
faze (de exemplu cea 
din care a fost marcat 
golul al doilea al Rapi
dului — Dumitriu min. 
82) și prin frumusețea 
primelor două goluri în
scrise de brazilianul 
JORGE (min. 77 și 82), 
cel mai bun om al for
mației sale. De altfel, 
el este și autorul cehii 
de al treilea gol al oas
peților. înscris în min. 
87.

în al doilea rînd, o 
notă bună merită jocul 
bucureștenilor din pri
mele 45 de minute, cînd

și-au creat nenumărate 
ocazii de a înscrie (Du- 
mitriu, lonescu, Codrea- 
nu), ocazii irosite cu lar
ghețe sau „anulate” de 
portarul Manga, excep
tional în intervenții. în 
prima repriză el n-a fost 
„învins" decît o singură 
dată în min. 41, ciad Io- 
nescu a inscris spectacu
los.

Oaspeții au avut 
naiul partidei.

înscriind golurile a- 
mintite, ei ne-au arătat 
și cîte ceva din „zes
trea" tehnică ce a adus 
atîta glorie fotbalului 
brazilian. Altfel, ei alcă
tuiesc o echipă tînără, 
vivace, fiecare jucător 
acționînd pe zone mari 
de teren.

Și acum, ceva despre 
„datoriile" rapidiștilor: 
in primul rînd le repro
șăm faptul că au fost 
învinși pe teren propriu 
de o formație care nu 
spera ea însăși într-o 
victorie. Și aceasta nu

este totul: au greșit 
multe pase (Jatnaischi, 
Kraus), au acționat dese
ori la înlîmplare (Co- 
dreanu, Dan, lonescu), 
au greșit fundamental 
tactic și tehnic la fiecare 
gol (Dan, Molroc, An
drei) etc.

Arbitrul N. Mihăilescu 
(Buc.) slab.

RAPID : Andrei — Eu
Motroc, Dan, 
— Jamaischi

Georgescu — 
Dumitriu, Iones

pescu, 
Greavu 
(Dinu), 
Kraus,
cu, Codreanu.

SAO CRISTOVAO: 
Manga — Laura, Moi
ses, Helton, Balbino — 
Ailton, Jair - 
Lele, Castilho, 
(Au mai jucat
Hareldo și Solimar).
VALENTIN PĂUNESCU

P. S. Nota zero or
ganizatorilor acestei în- 
tîlnirl, care n-au luat 
măsurile corespunzătoa
re.

Manga și-a tăcut datoria și a „sărit", dar mingea 
a trecut peste brațele lui și peste... bara trans

versală a porții echipei braziliene.

Foto; A, Neaga



despre campio

GOGOL! O imagine pe care, incepind de miine, ioto-reporterii o vor putea surprinde din nou pe terenurile 
noastre de iotbal.

Dar, parcă vă stă pe buze Întrebarea: fotografia prezintă numai figuri radioase ; toată lumea e mulțumită 
de golul marcat ? Și... rapidiștii ? Și... dinamcviștii ? Da: și unii și alții. Nici n-ar putea fi altfel: „Instantaneul" 
de față a fost luat la un meci al echipei noastre naționale!
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Pentru a cunoaște opinia iubitorilor fotbalului înainte 
de începerea ediției 1965/1966 a campionatului cat. A ne-am 
adresat prin telefon sau prin intermediul corespondenților 
și redactorilor noștri unor pasionați ai jocului cu balonul 
rotund, frecvenți spectatori ai stadioanelor noastre. Ne-am 
adresat, deci, spectatorilor, cei care pe ploaie sau pe vînt 
sînt prezenți pe terenuri, „semnînd condica" tribunelor cu 
un stoicism rar întâlnit. Ne-am adresat unor muncitori, 
funcționari, oameni de știință, de cultură și artă care, după 
orele lor de muncă încordată și creatoare, în fabrici, uzine, 
în laboratoare etc., vin în clipele de răgaz pe stadioane ca 
să susțină echipa preferată, să o aplaude purtînd-o pe ari
pile victoriei.

Acești iubitori ai fotbalului, oameni de felurite vîrste, 
profesii și felurite păreri, cînd este vorba de o echipă sau 
alta, fac farmecul stadioanelor, mobilizează sportivii la 
jocuri de calitate, îi îndeamnă la acea dăruire aidoma erois
mului cotidian al celor ce muncesc. Și ce s-ar face fotbalul 
și în general sportul fără larma de pe stadion, fără tumul
tul aplauzelor, fără exploziile satisfacțiilor sau ale păreri
lor de rău. Sportul fără spectatori ar fi gol, fără de conți
nut. Iată de ce, adresîndu-ne lor, celor care umplu deseori 
stadioanele și sălile pînă la refuz, am înțeles că ne adresăm, 
în același timp, și fotbaliștilor noștri.

Un fotbal de calitate, desfășurat în limitele sportivității, 
la nivelul condițiilor create și exigenței cerute pe plan inter
național va satisface din plin pe iubitorii sportului din țara 
noastră. Ne facem, de aceea, plăcuta datorie de a transmite 
prin intermediul ziarului nostru părerile spectatorilor des
pre campionat și despre ei înșiși, înainte de începerea cam
pionatului.

1______
Km Plini de speranță

Prin natura meseriei mele de tipo
graf am avantajul de a putea citi 
primul, încă în plumb, cronicile de 
fotbal din „Sportul popular". Apoi, 
dimineafa, acasă, le analizez pe înde
lete, astfel ca să nu-mi rămînă necu
noscut nici un amănunt din etapă. Și 
totuși, fiecare meci continuă să fie o 
mare... necunoscută. Pentru că — din 
păcate — constanța echipelor noastre, 
la o valoare ridicată, mai lasă mult 
de dorit.

Bar — cum se spune — nu aduce 
anul ce aduce... prima etapă a cam
pionatului de fotbal. Așa că, de du
minică ne vom îndrepta din nou spre 
stadioane, cu sufletele pline de spe
ranță. Dacă fotbaliștii se angajează să 
fccă jocuri frumoase, de bun nivel
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tehnic și cu ploaie de goluri, mă an
gajez și eu să nu las să se strecoare 
>n „poarta” cronicilor nici o greșeală 
de corectură .

TIȚĂ MARIN
muncitor la tipografia „Informația”

începutul campionatului este aidoma 
deschiderii școlilor : emoții, premianți, 
repetenți... De aceea fiecare nou cam
pionat are farmecul său, vechi și tot
odată nou, ani după ani.

In ce-1 privește pe cel din ,„65—66“ 
îi doresc să fie la fel cu un spectacol 
de teatru, cu buni interpreți, cu un 
decor îmbietor, cu scene dramatice și 
acțiuni vii și deznodămînt neașteptat, 
îi mai urez ca... suflerul (a se citi 
arbitru) să se facă auzit cît mai puțin.

Aș dori, de asemenea, ca și fotbalul 
să aibă, precum teatrul, prestigiul său 
internațional. De ce să nu avem și în 
fotbal un animator ca Ciulei recunoscut 
pe toate meridianele pămîntului, un 
„inter-distribuitor“ ca Radu Beligan; 
de ce să nu avem cu echipe de fotbal 
succesele echipei care a jucat la Pa
ris „Rinocerii" sau „Troillus și Cre- 
sida" ?

Față de ofensiva scriitorilor spre cro
nicile de fotbal doresc cronicarilor 
sportivi o contra ofensivă spre... lite
ratură ! în ceea ce mă privește măr
turisesc că, și în noua stagiune, par
don, noul campionat voi fi tot un su
porter al C.S.M.S. Iași, echipă care 
mi-a înmulțit firele albe din cap. Echi
pei îi doresc să nu mai repete „meto
dele" din campionatul trecut, iar jucă
torilor ei ca de cîte ori vor trece pe 
lîngă statuia de bronz a lui Miron 
Costin să-l parfumeze zicîndu-i că 
„nasc și în Moldova... fotbaliști" 1

ALECU POPOVICI

MSMUB Goluri, da! Dar nu lipsuri

Ce doresc noului campionlat ? Este 
singurul sector căruia îi dorim cu to
ții... goluri, dar nu și lipsuri. Există 
aici un paradox: cînd nu sînt goluri 
sînt... lipsuri !

Apoi, stil ! W. M., 1—4—2—4, alfa
betic, cifric, oricum, dar echipele 
noastre să aibă stil. Adică cursivi
tate și temperament, forță și măiestrie 
eleganță și inteligență.

Aș dori noului campionat prestigiu 
și ținută !

Și toate acestea pentru a ne ajuta 
și pe noi, operatorii de televiziune, 
în muncă : deoarece, un meci dina
mic, cu faze cursive și spectaculoase 
se transmite pe micul ecran cu mai 
multă plăcere și interes decît unul 
atît de lent și de anost, cu mingi 
„plimbate" de la un jucător la altul 
îneît îți vine să dormi lîngă camera 
de luat vederi ! Iar dacă fotbaliștii 
sînt hotărîți ca în acest nou campio
nat să-și modifice metodele de joc, noi, 
ca primii „observatori” ai lor vom fi 
și primii care să ținem pasul cu ei.

NICOLAE NIȚĂ
operator de televiziune

I Cerem fotbaliștilor 
pregătire și spectatorilor 

obiectivitate

Ca timișorean și spectator nelipsit 
al meciurilor de fotbal (chiar și de ca
tegoria B) trăiesc satisfacția de a re
vedea echipa Știința din nou alături de 
cele mai bune formații din țară. Este 
clar însă: abia acum începe greul... 
Consider, de aceea, ca o obligație pen
tru conducerea clubului de a urmări 
„efectiv" situația jucătorilor atît la în
vățătură cit și la orele de antrenament.

Nu am dori ca în noul campionat 
să fim martori la acte de indisciplină 
ale jucătorilor și nici la unele manifes
tări ale spectatorilor — de altfel ale 
unui număr mic — certați cu buna 
cuviință, care dintr-o înțelegere greșită 
a noțiunii de suporteri încurajează ma
nifestările de indisciplină și de vede
tism ale fotbaliștilor.

Cu ocazia revenirii echipei Știința în 
categoria A, îi dorim succes. Aceasta 
însă, precum se știe, se obține numai 
prin muncă asiduă.

dr. MIRCEA ANCUȘA 
conferențiar la Inst. de Medicină 

Timișoara

0 declarație pe... trei voci

După mai mulți ani, frații GRI- 
GORIU au refăcut trio-ul lor vocal 
cu ocazia anchetei noastre. Și iată-i 
din nou la unison :

ANGEL: Campionatul l-aș dori cu o 
tematică nouă și cît mai vastă, prilej 
de inspirație pentru texte și cuplete 
pozitive.

GEORGE: Mă gîndesc că fotbalul, 
acest sport care a cucerit continentele, 
inimile tinerilor și vîrstnicilor, ne 
poate oferi armonii îneîntătoare. To
tul este ca jucătorii să desfășoare în
treaga gamă a mijloacelor tehnico- 
tactice și să joace „con brio”. Iar eu 
mă voi strădui să ticluiesc o partitură 
care să dea aripi echipelor noastre.

CEZAR: Am colaborat la realizarea 
a două filme pentru tineret. După 
mare și munte mă ispitește patrulate
rul de gazon, cu eroii săi, cu bucuriile 
și dramele sale, cu viața sa atît de 
trepidantă. Cred că realizarea unui 
film despre fotbal depinde, în primul 
rînd, de fotbaliști, de optimismul și 
încrederea pe care ne-o vor insufla.

Duminică — așadar — primele pro
be în alegerea distribuției, primul tur 
de manivelă...m PARISUL!

Stela Popescu 
și Mircea Crișan

Telefonul sună prelung...
Ridicăm receptorul : „Aveți legătura 

cu hotelul „Saint Petesbourg".
Cîteva clipe mai tîrziu Stela Popes

cu ne răspunde cu un „da" foarte 
mirat. După succesul repurtat de an
samblul de estradă „Constantin Tăna- 
se“ în capitala Franței, se aștepta, poa
te, la un interviu în... temă.

— Începe campionatul de fotbal. Ca 
pasionată a sportului, vă rugăm să ne 
spuneți cîteva cuvinte în legătură cu 
acest eveniment.

— Mai întîi de toate, un regret : 
pierd primele două etape din noul cam
pionat. Și la fotbal, câteodată, ai mo

tive să-ți pară rău și pentru un sir 
minut de întârziere... Trebuie să 
spun că ultimele emisiuni de televizi 
pe care le-am făcut m-au atașat și 
mult de fotbal, m-au făcut să ur 
resc ca o adevărată suporteră (nu s 
a cui !) rezultatele fiecărei etape.

— Ce echipă credeți că va ciș 
campionatul ?

— Aș vrea Rapid. Dar o lasă... 
namo ? Aceasta-i întrebarea !

Amabila centralistă a hotelului 
„trece" apoi de la camera 702, u 
locuiește Stela Popescu, la 319,- u 
ocupă toți cei 16 metri pătrați Mij 
Crișan. Acesta ne răspunde cu o... 
trebare :

— Băieți, cum a rămas ? 14 sau '
— 14 !
— A căzut Progresul !
— A căzut. Var isu-j^loc de... lacr 

Spune-ne ceva despre noul campio
— Ce să spun ? Le urez tuturor e< 

pelor să nu mai cadă nici una în . 
și să promoveze cît mai multe ( 
București), așa îneît să avem pe 
August" cuplaje, triplaje, quadripl 
quintoplaje și... nu știu cmn se 
spune. Caut să vin cît mai repede t 
să, să împărtășesc fotbaliștilor din 
peirența mea de „internațional", p 
tru că altfel echipele bucureștene 
în stare să cadă una după alta și c 
ajungem să facem... monoplaje în 
de cuplaje. Altfel, le doresc tuti 
fotbaliștilor care încep noul câmpie 
să facă jocuri „Ceva ce n-a văzut 
risul" ! Comprennez-vous ?

Să fim scutiți de emu

Sperăm că echipa C.S.M.S. ne 
scuti de emoțiile pe care ni le dă 
fiecare an la sfîrșit de campio 
Pentru aceasta însă trebuie să se 1 
eforturi serioase la înaintare, să i 
schimbe concepția de joc întrucît a 
compartiment s-a dovedit a fi pun 
nevralgic al echipei.

Consider că, paralel cu pregăt 
tehnică, jucătorii trebuie să acord 
atenție deosebită pregătirii lor j 
fesionale. Din experiența anilor 
cuți, cînd am muncit în conduci 
secției de fotbal, știu că totdeaun 
existat o strînsă legătură între re: 
țațele de pe teren și cele din mu 
profesională a jucătorilor. Aș dori 
echipa ieșeană să repete performs 
obținută la campionatul 1963—64 < 
a primit „Cupa” oferităjformației 
mai disciplinată. La obținerea a,'"* 
performanțe pot contribui deepot, 
și spectatorii.

Este, de asemenea, necesar ca 
trenorii actuali să acorde o atei 
marc elementelor tinere locale, < 
nice de afirmare și care în anii 
cuți au dat satisfacție (Dani 
Humă ș.a.) la același nivel 
unii din jucătorii transferați de 
alte cluburi.

Cu aceste gînduri urez ech 
C.S.M.S. succes deplin în noul c 
pionat pe care îl aștept cu cea 
mare nerăbdare.

prof dr. NICOLAE BOȚAN 
șef de catedră la Facultatea de 

electrotehnică-Iași

Patru gin

Ca geolog și iubitor al fotbalului 
gîndesc la noul campionat care l 
la... poartă. Vacanța fotbalistică mi 
părut lungă și chiar obositoare. Ac 
iată ce aștept de la noul campior

1. Doresc ca să se descopere noi 
Ioane de talente iar materiile prime 
fie bine prelucrate de antrenori.

2. Pe terenurile de fotbal n-au ce că 
„fosilele", ele fiind folositoare a 
în colecțiile noastre de paleontolog

3. Echipa națională să lucreze cu i 
mai noi metode ale tehnicii, iar „se 
mentarea" cunoștințelor să se facă 
timp și sistematic.



despre ei înșiși
Programul turului campionatului categoriei C, 

seria Sud, ediția 1965-1966

(. „Aurul negru" să devină iar un eta- 
al valorii fotbalului nostru doresc 

Petrolul să lupte cu ardoare pentru 
erirea campionatului.

FLORIN CODARCEA

Celor mai buni jucători— 
cite o melodie!

*jn așteptat cu multă nerăbdare 
și iată-1 sosit ! — campionatul de 

bal 1965—1966. Dar data de înce- 
e — duminică 15 august — coin- 
e pentru mine cu prima zi a Fes- 
alului de muzică ușoară de ia 
imaia, așa că-i rog pe iubitorii fot- 
lului, cu care mă întîlnesc săptă- 
nă de săptăfilî"^ in tribunele de la 
5 August" sau de la „Republicii”, 
mi... motiveze absența de la „des- 
dere". Voi urmări meciurile la tele- 
iune, așa cum fac de fiecare dată 
d motive independente de voința 
a — și care mă fac să sufăr cum- 
t — mă... țin pe loc.
>înt un vechi simpatizant al echipei 
aua. Ca atare îi doresc să cîștige 
npionatul și — dacă se poate — și 
pa. N-a făcut-o altădată ? Și mai 

un „of", pentru că sînt gălățean ! 
r ca Siderurgistul să nu se mul- 
nească cu fișă de... flotant în „A”, 
să se stabilească definitiv în aceas- 
categorie.

Cel mai mult mă preocupă însă 
tipa noastră națională. După victo- 

. epurtată asupra Cehoslovaciei, 
zburat literalmente spre casă și, 

zîndu-mă la pian, am compus cin
ul „Hai băieții". Abia aștept retu- 
l în preliminariile campionatului 
ndial. Sînt gata să consacru cîte 
nelodie jucătorilor care se vor evi- 
iția, care vor contribui ca echipa 
istră să absolve cît mai bine acest 
imen. Un Pîrcălab „twist", un Hăl- 
geanu — „calligari”, un Sorin — 
op” sau un Greavu — „bossanova" 
ir suna bine ? Ce, numai lui Pele 
i se închine zeci de melodii? Și jucă- 
ilor noștri. Numai să fie cazul ! 

dacă echipa va reuși performanța 
mare — calificarea — voi scrie o 

nânească îndrăcită, care s-o înso- 
scă și s-o stimuleze în viitoarele 
ifruntări.

Sr
TEMISTOCLE POPA 

compozitor

Haide-haide C.F.R.!

vștept ca pe ace începerea campio- 
ului. Spun ca pe ace deoarece mie, 
sonal, nu mi-a tihnit „vacanța" fot- 
istică. E bine la televizor lîngă

Iraficianul și caricatu
ri N. CLAUDIU și-a 
is mai întâi părerea 
. tuș. Apoi a adăugat 
i._ viu grai :
- Desenul meu nu 

? nicidecum o aluzie 
i că multe dintre șu- 
ile atacanților noștri 
pierd în... ceruri. Am 
ercat — pur și sim-

— să sugerez în 
’.st mod „universalita- 

fotbalului și să cer, 
•ă se poate, jucătorilor 
răspundă prin specta- 

e de calitate. Pentru 
la urma urmei, și ei 

iră la titlul de artiști. 
ly vrea ca noul cam- 
•nat să-mi prilejuiască 

mai puține subiecte 
itru caricaturi și cit mai 
Ite pentru șarje priete
ni.
, în sfîrșit, o doleanță 

ă de organizatori: Nouă 
mtatorilor ne plac mult 
tciurile în nocturnă, 
ate în actualul campio- 
t se va (ine seama de 
’.astă preferință. 

familie, dar... e mai bine parcă să stai 
în aer liber, în tribunele potcoavei din 
Giulești sau ale stadionului „23 August", 
începerea fotbalului înseamnă pentru 
mine, pentru suporterii grivițeni, un 
nou prilej de a comenta evoluția fot
balului nostru, de a însoți concret sau 
cu gîndul — în deplasări — echipa 
preferată ...Rapid.

Și m-am jurat să nu mai țin cu ra- 
pidiștii ! Dar nu pot. Este peste puterile 
mele. Acum, cu începerea campiona
tului, îi aștept să-i văd mai proaspeți, 
mai dornici de a lupta pentru victorie. 
Dar nu pentru victorii la un scor mic 
ci, așa cum a bătut Dinamo pe Steagul 
roșu.

Aa ! Steagul roșu ? Păi, de-abia aș
tept pe rapidiști să se „răzbune" pe 
ei. Vreau să-i învingă în ambele „man
șe" (tur și retur) la scor : 4—0 și 5—0. 
Nu echipa de la poalele Tîmpei ne-a 
privat de cîștigarea campionatului și 
neparticiparea în „C.C.E." ? Păi, ve
deți ! N-am dreptate ? Dar lăsînd de 
o parte „of“-„of“-urile personale, do
resc tuturor echipelor — eu fiind su
porter înflăcărat la încă două discipli
ne: rugbi și handbal — succese pe 
care le-au obținut de-a lungul anilor 
aceste sporturi, le doresc de asemenea 
un „start" bun, iar pe parcursul în
trecerii o comportare la înălțimea ce
rințelor iubitorilor fotbalului, încît ga
leria giuleșteană să poată striga la uni
son : haide — haide C.F.R. !

Și, desigur, vrem să avem cît mai 
multi jucători de la Rapid în echipa 
națională! Și toți cu note de la 8 în 
sus.

B. ENACHE 
tehnician la Direcția Regională

C.F.R. București

Să văd „spectacole"
de calitate

Răspund în calitate de corespon
dent voluntar al ziarului „Sportul 
popular" pentru regiunea Argeș. Văd 
în viitorul campionat o competiție cu 
adevărat superioară, mai ales avînd 
în vedere comportarea echipelor 
noastre în ultima parte a campio
natului trecut.

Aș dori să văd „spectacole" de ca
litate pe tot parcursul jocurilor (nu 
numai o repriză cum se întîmplă a- 
desea), echipe constante de la o eta
pă la alta, cît mai puține gesturi ne
sportive din partea jucătorilor și ar
bitraje competente (la meciurile „che
ie" F.R.F. poate să continue metoda 
aducerii unor arbitri străini).

Și de la spectatori așteptăm mai 
mult ca în campionatul trecut. N-aș 
dori să se mai repete „întâmplările" 
de la... Timișoara, Craiova, Baia Mare 
și chiar de la Pitești (meciul cu Pe
trolul). Simpatizanții echipei locale, 
Dinamo Pitești, să-și facă simțită pre
zența prin tradiționala „galerie" în 
favoarea formației noastre, dar să do
vedească respect și față de adversar.

Personal aș dori să relatez de la 
Pitești cronici cît mai bune (dacă și 
jocurile vor fi la fel) și numai cuvinte 
de laudă la adresa spectatorilor. A- 
șadar... îmi doresc succes.

AL. MOMETE 
coresp. reg. Argeș

Obligații...

Revenirea Siderurgistului în prima 
categorie a campionatului republican de 
fotbal a bucurat nespus de mult pe toți 
iubitorii sportului cu balonul rotund din 
regiunea noastră. Dar totodată, acest 
succes ne obligă la o muncă mult mai 
susținută. Noua ediție a campionatului 
va fi foarte dificilă, majoritatea echi
pelor avînd loturi compuse din jucă
tori valoroși. Ca să facă față acestor 
echipe formația noastră va trebuie să-și 
intensifice pregătirile sub toate aspec
tele.

Nu trebuie uitat nici un alt factor 
care poate contribui la reușita jocurilor 
de fotbal. Organele UCFS depun o sus
ținută muncă pentru a educa atît pe 
sportivi cît și pe spectatori. în ultimul 
timp s-a observat că a crescut simțitor 
competența spectatorilor, prin aceasta 
ei devenind și mai obiectivi. Echipele 
care ne vor vizita vor remarca acest 
lucru.

Le dorim jucătorilor noștri succes cu 
ocazia revenirii în „A" și le cerem cu 
hotărîre să muncească cu maximum de 
randament la antrenamente, să nu se 
culce pe laurii unor victorii ieftine pe 
care le vor obține acasă.

TEODOR OPRICĂ 
vicepreședinte al Sfatului popular 

orășenesc Galați

Cuvintul... I.T.B.-ului

Ca și ceilalți iubitori ai fotbalului, 
firește, doresc ca meciurile noului 
campionat să fie de un bun nivel teh
nic, să ne ofere goluri multe și fru
moase și arbitraje competente.

De asemenea, doresc ca lupta pentru 
titlul de campioană să nu se mai dea, 
ca pînă acum, între două, maximum 
trei echipe, ci la ea să participe — 
și să se vadă în joc acest lucru — 
toate cele 14 echipe.

Regret mult că „slăbiciunea” mea, 
„Progresul", nu mai joacă în prima 
categorie. Sper însă că la anul — și 
zilele trec atît de repede ! — își va 
lua locul obișnuit la cuplajele bucu- 
reștene.

Noi, cei de la I.T.B., ne vom stră
dui să asigurăm spectatorilor mijloa
cele de transport necesare, astfel în
cît la întoarcerea acasă să nu fie cer
tați de neveste pentru nasturii rupți 
în tramvaie. E de dorit, în același timp, 
ca unii dintre spectatori să nu se 
„răzbune" pe vehiculele noastre dacă, 
de exemplu, Rapid a pierdut meciul. 
Avem nevoie de aceste vechicule și a 
doua zi, la serviciu. Și ne mai trebuie 
duminica următoare, la meci...

Mai am ceva de spus : plata bilete
lor de călătorie să se facă atît la dus 
cît și la întors. Numai unele stații 
sînt... facultative. Biletele, nu 1

STEFAN BĂDESCU
oontabil-șef la I.T.B. tramvaie-trolei- 
buze, președintele asociației sportive 

I.T.B.

ETAPA I, 22 AUGUST

I.M.U. Medgidia—Rulmentul Brașov 
Portul Constanța—Marina Mangalia 
Textila Sf. Gheorghe—Tehnometal Buc. 
Metrom Brașov—Chimia Făgăraș
S.N. Oltenița—Electrica Constanța 
Flacăra roșie Buc.—Victoria Giurgiu 
Electrica Fieni—Tractorul Brașov

ETAPA a H-A» 29 AUGUST

Electrica Constanța—Flacăra roșie Buc. 
Rulmentul Brașov—Textila Sf. Gheorghe. 
Chimia Făgăraș—I.M.U. Medgidia 
Tractorul Brașov—Portul Constanța 
Victoria Giurgiu—Electrica Fieni
Marina Mangalia—Metrom Brșov 
Tehnometal București—S.N. Oltenița

ETAPA A III-A 5 SEPTEMBRIE

S.N. Oltenița—Tractorul Brașov 
Electrica Fieni—Chimia Făgăraș 
Rulmentul Brașov—Metrom Brașov
Tehnometal București—Flacăra roșie Buc. 
Portul Constanța—Electrica Constanța 
Victoria Giurgiu—Textila Sf. Gheorghe 
I.M.U. Medgidia—Marina Mangalia

ETAPA A IV-A 12 SEPTEMBRIE

Textila Sf. Gheorghe—Electrica Fieni 
Marina Mangalia—Electrica Constanța 
Tractorul Brașov—Victoria Giurgiu
Chimia Făgăraș—S.N. Oltenița
Metrom Brașov—Tehnometal București 
Flacăra roșie Buc.—I.M.U. Medgidia 
Portul Constanta—Rulmentul Brașov

ETAPA A V-A. 19 SEPTEMBRIE

S.N. Oltenița—Victoria Giurgiu 
Electrica Fieni—Flacăra roșie București 
Electrica Constanța—Metrom Brașov
I.M.U. Medgidia—Portul Constanța 
Rulmentul Brasov—Chimia Făgăraș 
Tehnometal București—Tractorul Brașov 
Textila Sf. Gheorghe—Marina Mangalia

ETAPA A VI-A, 26 SEPTEMBRIE

Chimia Făgăraș—Electrica Constanța 
Metrom Brașov—Textila Sf. Gheorghe 
Victoria Giurgiu—Rulmentul Brașov 
Tehnometal Buc.—Marina Mangalia 
Tractorul Brașov—Flacăra roșie Buc. 
Portul Constanța—S.N. Oltenița 
Electrica Fieni—I.M.U. Medgidia

ETAPA A VII-A. 3 OCTOMBRIE

Victoria Giurgiu—Portul Constanța 
Tractorul Brașov—Rulmentul Brașov

Meciuri internaționale
ȘTIINȚA CLUJ ȘI-A ÎNCHEIAT 

TURNEUL ÎN R. P. CHINEZA

Echipa de fotbal Știința Cluj și-a 
încheiat turneul întreprins în R. P. 
Chineză jucînd la Tientsin cu selec
ționata de tineret a regiunii Hopei. 
Jocul s-a încheiat la egalitate : 2—2, 
după ce Ia pauză tabela de marcaj 
indica 1—0 în favoarea gazdelor. La 
reluare fotbaliștii chinezi au înscris 
cel de-al doilea punct. în continuare 
echipa Știința a dominat clar mareînd 
cele două puncte ale egalării. (Ager- 
pres).

LA 18 AUGUST CONCURS SPECIAL PRONOEXPRES
Miercuri 18 august 1965 LOTO- 

PRONOSPORT organizează ud nou 
concurs special PRONOEXPRES. La 
acest concurs, în afara premiilor obiș
nuite in bani se acordă 10 AUTOTU
RISME : „FIAT 1100 F", „FIAT 850". 
„FIAT 600“, „TRABANT COMBI" și 
„TRABANT 601".

Pe lista de premii mai întâlnim : mo
tociclete, televizoare, frigidere, magne- 
tofoane, mașini de cusut, aparate de 
radio, picupuri stereo, mașini de spă
lat, ceasornice și alte mii de premii 
în obiecte și bani.

Partkâpînd la concursul special 
PRONOEXPRES de miercuri 18 au
gust, aveți șanse multiple de cîștig : 
obținerea premiilor în bani, a premiilor 
suplimentare în obiecte și bani și obți
nerea de premii cumualte.

Ca să aveți șanse de cîștig mai mari 
jucați pe buletine colective (combinate) 
de 7 sau 8 numere. Prețul unui bule
tin de 7 numere este de 21 lei, iar 
al unuia de 8 numere este de 84 lei.

IN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR LA PRONOSPORT !

întrucil meciul III, Vasas — M.T.K., 
din programul concursului Prono
sport nr. 32 din 8 august 1965, s-a 
disputat sîmbătă 7 august a.c., se a- 
nulează, conform regulamentului. E- 
roarea se datorează unei impreciziuni 
în comunicarea telefonică de la Bu
dapesta.

Spre a nu prejudicia în nici un fel 
interesele participanților, Loto-Pro- 
nosport a stabilit următoarele :

— toate variantele depuse la con
cursul amintit primesc pronostic e- 
xact la meciul Ill (Vasas — M.T.K.);

— participanții care au și depus 
buletinele cîștigătoare pînă la data 
prezentei comunicări, primesc pre

Electrice Constanța—Electrica Fieni
Textila Sf. Gheorghe—S.N. Oltenița 
I.M.U. Medgidia—Tehnometal București 
Marina Mangalia—Chimia Făgăraș
Flacăra roșie București—Metrom Brașov

ETAPA A VIII-A, 10 OCTOMBRIE

Metrom Brașov—I.M.U. Medgidia 
Tehnometal București—Electrica Fieni 
Portul Constanța —Textila Sf. Gheorghe 
Rulmentul Brașov—Electrica Constanța 
Marina Mangalia—Victoria Giurgiu 
S.N. Oltenița—Flacăra roșie București 
Chimia Făgăraș—Tractorul Brașov

ETAPA A IX-A. 24 OCTOMBRIE

Tractorul Brașov—Marina Mangalia 
Flacăra roșie București—Portul Constanța 
S. N. Oltenița —Rulmentul Brașov 
Victoria Giurgiu—Tehnometal București 
Textila Sf. Gheorghe—Chimia Făgăraș 
Electrica Fieni—Metrom Brașov 
Electrica Constanța—I.M.U. Medgidia

ETAPA A X-A, 31 OCTOMBRIE

Tehnometal Buc.—Electrica Constanța 
Textila Sf. Gheorghe—Tractorul Brașov 
Marina Mangalia—Electrica Fieni 
Metrom Brașov—S.N Oltenița
I.M.U. Medgidia—Victoria Giurgiu 
Rulmentul Brașov—Flacăra roșie Buc. 
Portul Constanța—Chimia Făgăraș

ETAPA A XI-A, 14 NOIEMBRIE

I.M.U. Medgidia—S.N. Oltenița 
Electric» Fieni — Portul Constanța 
Marina Mangalia — Rulmentul Brașov 
Electrica Constanța —Victoria Giurgiu 
Flacăra roșie Buc.—Textila Sf. Gheorghe 
Chimia Făgăraș—Tehnometal București 
Metrom Brașov—Tractorul Brașov

ETAPA A XII-A, 28 NOIEMBRIE

Rulmentul Brașov—Electrica Fieni 
Textila Sf. Gheorghe—Electrica C-ța 
Victoria Giurgiu—Metrom Brașov 
Portul Constanța—Tehnometal București 
S. N. Oltenița—Marina Mangalia 
Tractorul Brașov—I.M.U. Medgidia 
Flacăra roșie București—Chimia Făgăraș

ETAPA A XUI-A, 5 DECEMBRIE
Marina Mangalia—Flacăra roșie București 
Electrica Fieni — s. N. Oltenița
Electrica Constanța—Tractorul Brașov 
I.M.U. Medgidia—Textila Sf. Gheorghe 
Chimia Făgăraș—Victoria Giurgiu
Metrom Brașov—Portul Constanța 
Tehnometal București—Rulmentul Brașov

PANDURII TG. JIU — ETAR 
TIRNOVO 2—1 (0—0)

TG. JIU, 10 (prin telefon). Peste 
5 000 de spectatori au asistat la în
tâlnirea internațională dintre formația 
locală Pandurii și echipa bulgară 
ETAR Tîrnovo, încheiată cu victoria 
gazdelor : 2—1 (0—0). Punctele în
vingătorilor au fost marcate de Ma
rinescu (min. 78) și Băloi III (min. 
87) și, respectiv, Petrov (min. 70).

M. BÂLOI
P. CRISTEA — coresp.

Avantajul buletinelor colective 
(combinate) este acela că pot aduce 
o suită de premii. De exemplu : la un 
buletin colectiv combinat de 8 nume
re = 28 variante = 84 lei, în cazul 
cînd ies 3 numere de bază se obțin 
10 premii de categoria a Vl-a (3 din 
6). La 4 numere ieșite se pot obține 
urmăotarele premii :

4 numere de bază = 6 cat. a IV-a +' 
16 cat. a Vl-a ;

4 numere (3 de bază + 1 de re
zervă) — 6 cat. a V-a + 4 cat. a IV-a ;

4 numere (2 de bază -j- 2 de rezervă) 
«= 6 cat. a V-a.

La 6 numere ieșite (5 de bază și 1 
de rezervă) se obțin : 1 cat. I (6/8), 2 
cat. a II-a, 10 cat. a IlI-a, 5 cat. a 
IV-a și 10 cat. a V-a.

De altfel, numărul de premii oare 
se obțin pe buletinele colective (combi
nate) îl puteți afla din „Indexul Pro- 
noexpres" care se găsește la toate a- 
gențiile.

miile ținîndu-se cont de meciul anu
lat ,•

— participanții care nu și-au depus 
încă buletinele cîștigătoare, pot să le 
depună la agențiile autorizate, în ter
menele regulamentare,-

— în cadrul operațiunilor de omo
logare, care vor avea loc vineri 13 
august a.c., în mod excepțional, co
misia va efectua depistarea prin trie
re a eventualelor buletine cu 10 re
zultate exacte (inclusiv meciul anu
lat) care nu au putut fi depuse de 
participanți.

Rubrică redactată de Lolo-Prono- 
sport.



Buletinul la fotbal
La ora actuală sînt stabilite da

tele tuturor partidelor din cadrul 
primului tur (preliminar) al .Cu
pei campionilor europeni" la fot
bal. Iată această agendă fotbalis
tică :

27 august: Panathinaikos Atena 
— Sliema Wanderers La Valetta.

29 august: Keflavik Islanda — 
Ferencvaros Budapesta.

8 septembrie: 17 Nandor Tira
na — Kilmarnock Glasgow.

Ferencvaros Budapesta — 
Keflavik (retur).

Feyenoord Rotterdam — Real 
Madrid.

F. C. Laussanne — Sparta 
Praga.

Fenerbahce Istanbul — An- 
derlecht Bruxelles.

9 septembrie i Derry City — 
Lyn Oslo.

10 septembrie i Sliema Wande
rers La Valetta — Panathinaikos 
Atena (retur).

12 septembrie i Djurgarden 
Stockholm — Lewski Sofia.

15 septembrie i Drumcondra Du
blin — Vorwărts Berlin.

Linzer A.S.K. — Gornik 
Zabrze.

Anderlecht Bruxelles — Fe
nerbahce Istanbul (retur).

16 septembrie: Stade Dudelan- 
ge (Lux.) — Benfica Lisabona.

20 septembrie : Sparta Praga — 
F. C. Lausanne (retur).

22 septembrie t Vorwărts Berlin
— Drumcondra Dublin (retur).

Gornik Zabrze — Linzer 
A.S.K. (retur).

Partizan Belgrad — F. C. 
Nantes.

Real Madrid — Feyenoord 
Rotterdam (retur).

H.I.K. Helsinki — Manches
ter United.

28 septembrie t Dinamo Bucu
rești — Odense 1909.

29 septembrie i Kilmarnock 
Glasgow — 17 Nandor Tirana 
(retur).

3 octombrie : Lewski Sofia — 
Djurgarden Stockholm (retur).

5 octombrie: Benfica Lisabona
— Stade Dudelange (retur).

6 octombrie : Apoel Nicosia — 
Werder Bremen (la Hamburg).

Odense 1909 — Dinamo
București (retur).

Manchester United — H.I.K. 
Helsinki (retur).

13 octombrie i F. C. Nantes — 
Partizan Belgrad (retur).

Werder Bremen — Apoel Ni
cosia (retur), la Bremen.

31 octombrie i Lyn Oslo — 
Derry City (retur).

Echipa cipriotă Apoel Nicosia 
va disputa ambele partide cu Wer
der Bremen în R.F.G.

Cu două zile
(Urmare din pag. 1)

tate se va da între echipajele U.R.S.S 
(Didenko, Kornilov), R. D. Germane 
(Bohme, Ehrhard), Ungariei _ (Nagy, 
Gilicze) și României ((Pavlovici, îo- 
niță). „Out-sideri“ pot fi considerați 
polonezii, cehoslovacii și chiar bul
garii, care în ultima vreme au 
realizat succese însemnate. La simplu 
junioare, reșițeanca Ana Arvai, repre
zentanta țării noastre, va avea adver
sare redutabile în Galina Kirianova 
(U.R.S.S.), Anastasia Fridrichova 
(Cehoslovacia), Renate Streblow (R.D 
Germană) și maghiara Maria Deveny 
La băieți, la aceeași probă, participa
rea este mai bogată : s-au înscris 13 
concurenți, dintre care reținem numele 
suedezului Hans Nilsson, al sovie
ticului Aleksandr Șaporenko, al 
maghiarului Kovacs Laszlo și al 
cehoslovacului Soucek Ladislau. In 
afara concursului participă la a- 
ceastă probă, și caiacistul japonez Asa- 
numa 
vor fi 
Galan, 
lor de 
aminti 
la care s-au înscris, în afara echipa-

Atletele norvegiene se pregătesc pentru „Cupa Europei
De multă vreme activitatea atletică 

feminină din Norvegia trăiește în „um
bra" celei desfășurate de bărbați. Și 
este nedrept, deoarece fetele noastre au 
dovedit, cu diferite ocazii, că știu să 
concureze și au și obținut o serie de 
rezultate remarcabile. Cu toate acestea, 
nici una dintre ele n-a reușit să atingă 
o certă valoare mondială așa cum au 
reușit, de exemplu, cei trei mari atleți 
Sverre Strandli, Egil Danielsen fi 
Terje Pedersen, care au deținut recor
durile lumii la aruncarea ciocanului și, 
respectiv, la aruncarea suliței. Ba, Pe
dersen este și astăzi în fruntea pirami
dei mondiale cu 91.72 m.

Atletele norvegiene au în săritoarea în 
lungime Berit Berthelsen o „șefă de 
promoție" de prim rang. Ea a dus

CORESPONDENȚA
DIN OSLO

la 6,46 m. Evoluțiarecordul național
ei la Jocurile Olimpice de la Tokio n-a 
cunoscut însă succesul așteptat. Berit

Profil:
Caston Boelants

„Excelent atlet este acest Roe- 
lants" — au exclamat recent zia
riștii, văzindu-l concurînd cu mina 
în ghips. Intr-adevăr, Roelants 
este un sportiv cu înalte calități 
de voință, deoarece în urma unei 
fracturi suferite la braț el nu a 
întrerupt antrenamentul și nici 
concursurile.

Zilele trecute, Roelants a trium
fat la campionatele naționale ale 
Belgiei, atrăgînd din nou atenția 
iubitorilor atletismului asupra per
formanțelor sale. Recordul mondial 
pe SOOO m obstacole (8:24,4) i-a 
adus îndelungi ovații din partea 
■celor 10 000 de spectatori prezenți 
oe stadionul Heysel. A doua zi, el 
i corectat — în proba de 10 000 m 
— recordul țării sale cu perfor
manța de 28:24.0.

De Gaston Roelants se vorbește 
de mai mulți ani. Pentru prima 
oară, în 1959, el s-a impus m 
proba de 3 000 m obstacole, cînd 
a parcurs această distanță în 
8:56,6. Apoi, la I.O. de la Roma, 
în aceeași probă, el a ocupat locul 
4 cu 8:45,8, iar la campionatele 
europene de la Belgrad s-a consa
crat definitiv pe arena mondială, 
cucerind titlul continentului cu re
zultatul de 8:38,2. In 1963 el a 
corectat recordul mondial al probei 
care pînă atunci era deținut de po
lonezul Krzyszkowiak, fiind cro
nometrat în 8:29,6. Nici la Tokio 
nu și-a desmințit faima. La J.O. 
el a cucerit medalia de aur obți- 
nînd timpul de 8:30,8.

Gaston Roelants este un campion 
incontestabil al acestei probe dar 
și în alte probe, ca de pildă 5000 
Si 10 009 m deține rezultate ex
celente. El s-a afirmat în repetate 
rînduri cu prilejul a numeroase 
crosuri internaționale, în care a în
trecut pe marii specialiști ai pro
bei.

Cunoscutul atlet belgian este 
în vârstă de 28 de ani, avînd o 
greutate de 67 kg și o înălțime de 
1,68 m.

fiind nevoită să se mulțumească doar 
cu locul 9 pentru 6,16 m. O altă să
ritoare, Oddrun Hokland, creditată și 
ea cu rezultate de peste 6 metri, n-a 
reușit, la Tokio, decît 5,68 m clasîn- 
du-se a 16-a. Anul acesta Hokland a 
realizat 6,26 m. Fiind o remarcabilă 
pentatlonistă (4 429 p la Olimpiadă) 
Hokland va evolua la Constanța la mai 
multe probe.

Cu toate progresele înregistrate de 
atletismul feminin norvegian, în ultima 
perioadă de timp, totuși — vorbind în 
mod realist — ele n-au nici un fel de 
șansă pentru a obține calificarea în fi
nala primei ediții a „Cupei Europei". 
Zona de la Constanța reunește două for
mații foarte puternice (Uniunea Sovie
tică și Republica Federală Germană) și, 
în afara lor, alte două echipe valo
roase (România și Iugoslavia). Cal
culele hîrtiei și aprecierea justă a po
sibilităților atletelor noastre ne arată 
că ele vor trebui să lupte cu sportivele 
austriece pentru locurile 5—6. Ceea ce 
dorim de la fetele noastre nu este vic
toria, ci o comportare frumoasă și re
zultate bune. Și sînt convins că 
Berthelsen, Hokland, Sissel Kjellas, 
Maj-Lena Andersen și celelalte vor ob
ține ceea ce și-au propus.

JAN FR. LOCHEN 
redactor la Aftenposten-Oslo

înaintea primului start
român, formațiile U.R.S.S. șijului

Poloniei.
In afara acestor probe, Criteriul eu

ropean al juniorilor cuprinde în pro
gram și două curse de canoe, simplu 
și dublu. La simplu, înscriindu-se nu
mai 9 concurenți, se va disputa direct 
finala. Printre adversarii tînărului no
stru reprezentant, Gheorghe Sidorov 
(fratele maestrului emerit al sportului 
Achim Sidorov), se numără tineri dor
nici de afirmare ca Fedulov (U.R.S.S.), 
Eckardt (R.D.G.), Tihamer (Ungaria),

în finală : Maria Roka (Ungaria), 
Zdcna Hradilova (Cehoslovacia), Isa
bella Antonowicz (Polonia), Eva Sisth 
(Suedia), precum și cca de-a doua re- 
prezentantă a noastră, Valentina Ser< 
ghei.

O întrecere pasionantă va fi, fără 
îndoială, cea a dublou-rilor feminine. 
Pe baza rezultatelor anterioare, prin
cipalele protagoniste se anunță con
curentele sovietice și cele din R.F, 
Germană. Campioana olimpică. Hve- 
dosiuk, va trage și în dublu cu Na-

Satoshi. Culorile țării noastre 
apărate, probabil, de Dumitru 
Pentru a încheia seria probe- 
caiac rezervate juniorilor, vom 
și disputarea probei de „patru"

Ralal Piszcz, unul din concurența polonezi în probele de caiac 
bulgarul Liubenov, finlandezul Măk- 
kinen. La canoe dublu, probă cu nu
mai șase echipaje la start, se dispută, 
de asemenea, direct finala, în care se 
vor întrece — conform înscrierilor pri
mite— reprezentanții Japoniei, Polo
niei, României, Ungariei, U.R.S.S. și 
Cehoslovaciei. In această direcție, pro 
nosticurile sînt mai greu de făcut, 
deoarece avem de-a face cu sportivi 
tineri, fără „cărți de vizită", pe care 
nu i-am mai văzut evoluînd — pînă 
acum — în competiții. De aceea, fie
care pronostic trebuie luat, la juniori, 
ca aproximativ, răsturnările de previ
ziuni fiind foarte posibile.

Să trecem acum la probele feminine 
pentru senioare. La proba de simplu 
sînt înscrise 20 de sportive. Favorita 
„numărul unu" este campioana olimpi
că Ludmila Hvedosiuk (U.R.S.S.). Va 
fi prezentă la start și medaliata de 
argint a întrecerii de pe lacul Sagami, 
sportiva noastră Hilde Lauer. Desigur 
sarcina reprezentantei noastre va fi 
mai grea la aceste „europene" decît 
a fost la Olimpiadă, deoarece regula 
mentul competiției prevede că o țară 
poate participa cu două concurente, 
previziune care nu figurează în regula
mentul olimpic. Or, în aceste condiții, 
cînd U.R.S.S. și R.F. Germană, țările 
recunoscute ca cele mai puternice la 
caiacul feminin, vor înscrie cîte douâ 
sportive, Lauer va avea de dus o luptă 
mult mai grea. Cea de-a doua caiacis- 
tă sovietică este multipla campioană 
olimpică și mondială Seredina, cele 
două caiaciste vest-germane sînt Re 
nate Brenner și Irene Rozema. Pe lista 
înscrierilor întîlnim și numele caia- 
cistei Anita Niissner din R.D. Germa
nă, laureată a numeroase competiții 
internaționale, printre care și una din 
edițiile precedente ale „Regatei Sna 
gov“. Mai aspiră, justificat, la un loc

dejda Levcenko, cea de-a doua forma
ție sovietică fiind alcătuită din cam
pioanele olimpice de la Roma, Sere
dina și Șubina. Federația R.F. Germane 
a anunțat înscrierea a două echipaje

Pentru Campionatele europene 
de caiac-canoe, care se desfă
șoară pe lacul Suagov în zilele de 
13, 14 și 15 august, biletele se 
găsesc de vînzare la casele spe
ciale din str. Ion Vldu și Prono
sport cal. Victoriei nr. 2.

Programul campionatelor este 
următorul:

Vineri 13 VIII orele 8—11 și 
14—18.

Sîmbătă 14 VIII orele 9—12 și 
14—18.

Duminică 15 VIII orele 9—12 
și 15,30—18.

I.R.T.A. șl C.F.R. vor pune la 
dispoziția publicului mijloace de 
transport sporite pentru deplasa
rea la Snagov, în zilele respec
tive.

i

f

pe stadionul 
buni pugiliști

orașului
Meci international de box:

7

Selecționata
Galați-Reggio Emilia 11-9

Aseară Ia Galați, 
Portul roșu, cei mai 
din localitate au învins la limită e- 
chipa italiană Reggio Emilia, cu 11-9. 
Dintre boxerii gălățeni, care au obți
nut victorii, s-au remarcat: Jipa, 
Eremia, Vasiliu ș. a.

de dublu : Roswitha Esser (campioană 
olimpică a probei) — Elke Felten și 
Renate Brenner — Sigried Kummer. 
Pentru celelalte locuri în finală, se 
prezintă cu șanse apreciabile Jorma- 
țiile poloneze, maghiare, cehoslovace, 
ale R.D. Germane și ale țării noastre 
Cele două cupluri românești n-au fost 
încă formate, dar Elena Lipalit, Va
lentina Serghei, Sofia Conțolenco și 
Victoria Cichi au cele mai multe șanse 
de a Se prezenta la start.- In afara a- 
cestor două probe, programul mai cu
prinde și o întrecere de caiac 4 fete, 
care însă nu contează ca probă oficia
lă de campionat european.

în numărul de mîine ne vom ocupa 
de probele masculine.
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FOTBAL
In campionatul de fotbal al 

U.R.S.S. a fost programat un sin
gur meci; Torpedo Moscova—
Spartak Moscova 1—0. In clasa
ment conduce Torpedo Moscova cu 
30 puncte urmată de — 
Kiev — 26 puncte și 
Minsk cu 22 puncte.

VOLEI

Dinamo 
Dinamo

interna- 
care se 
<R. P.

ȘTIRI, REZULTATE
ATLETISM

In prima zi a turneului 
țional de volei masculin, 
desfășoară la Kiustendil 
Bulgaria), echipa Bulgariei a fost
întrecută cu 3—2 de către selec
ționata studențească a R. P. Un
gare. Echipa de tineret a Bulgariei 
a întrecut cu 3—1 selecționata de 
tineret a Turciei,

L_________________

întilnirea de atletism dintre e- 
ohipele de juniori ale R. P. Bulga
ria și Greciei s-a încheiat cu vic
toria sportivilor bulgari cu scorul 
de 114—87 puncte.

★

tembrie la Budapesta. Oficiali
tățile sportive din R. P. Ungară 
au început tratativele ca la sfîrși- 
tul acestui campionat o echipă a 
Europei să întâlnească la Buda
pesta selecționata S.U.A.. 
ar urma să se dispute în 
Los Angeles.

Revanșa
1967 la

• Pe stadionul localității Dole 
s-a disputat „triunghiularul" inter
național de atletism dintre echipele 

Italiei și 
Italia au 

105-105 
au învins 
P. Polone

de juniori ale Franței, 
R. P. Polone. Franța și 
terminat la egalitate; 
puncte. Atleții francezi 
cu 107—92 echipa R.
în timp ce Italia a dispus cu 111—
90 puncte de formația poloneză.

SCHI

I
I

l*

• Pînă în prezent, pentru orga
nizarea campionatelor europene de 
atletism din 1970 și-au depus can
didatura orașele Londra, Helsinki 
si Munchen.

★
• După cum se știe, campiona

tele europene de atletism din 1966 
vor avea loc la sfîrșitul lunii sep-

★

campio-• Rezultate din cadrul < 
natelor masculine de atletism ale 
Iugoslaviei desfășurate la Bel
grad: 100 m plat: Pavlovici 10,5; 
400 m plat: Bosnar 48,0; 5000 m: 
Vazici 14:32,2; 110 m garduri:
Petrusici 14,0; prăjină: Arapovici 
4,50 m; disc: Radosevici 53,74 m; 
ciocan: Scskici 60,28 m.

In localitatea Farellones a în
ceput tradiționala competiție de 
schi pentru premiul „Kandahar". 
Cu mare interes a fost urmărită 
proba de coborîre în care victoria 
a revenit lui 
1:22,58/1000, 
campionului mondial de 
Ludwig Leitner (R.F.G.). La femei, 
a cîștigat Fleidi Schmid-Biebl 
(R.F.G.) 1:35,54/100.

Marolt (S.U.A.) — 
învingător în fața 

slalom
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