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recunoaștere a terenului cu vaporașul, concurenta coboară pentru a pleca din nou 
pe traseu, de data aceasta in ambarcațiunile de concurs

Foto: P. Ronioșan

0 importantă competiție ciclistă

Brașoveanul Ștefan Suciu s-a 
impus în acest sezon 
mai valoros ciclist din 

generație 
Foto : R.

ca cel 
tinara

Vilara

de juniori
Azi se dă startul în cea de-a 

IX-a ediție a „Criteriului junio
rilor", campionatul republican 
de mare fond pe anul 1965.

începînd cu actuala ediție, 
competiția va avea un caracter 
internațional, la ea participînd 
și tineri alergători din Franța 
și Bulgaria. La start se anunță 
prezența a aproape 100 de ru
tieri (cifră record), din Brașov, 
Brăila, Craiova, Constanța, Plo
iești, Tg. Mureș, C-lung Muscel, 
Cluj și București.

Iată programul competiției : 
joi 12 august : km 7 de pe șos 
București-Ploiești, de la ora 17 : 
70 km cu plecare în bloc ; vi
neri 13 august, km 13, de pe 
șos. Buc.-Oltenița : 20 km con- 
tracronometru individual ; sîm
bătă 14 august, km 11. de pe 
șos. Buc.-Giurgiu : 80 km cu 
plecare în bloc ; duminică 15 
august, km 7, de pe șos. Buc.- 
Ploiești : 100 km cu plecare în 
bloc.

Floretistuî I. Falb (Steaua 
-ciștigător 

In „Cupa Eliberării**
Miercuri după-amiază, 

sala de scrimă de la stadionul 
Republicii, au început între
cerile din cadrul celei de a 
7-a ediții a „Cupei Elibe
rării". Prima probă, cea de 
floretă bărbați, a revenit cam
pionului țării, Iuliu Falb 
(Steaua). El, împreună cu I. 
Drîmbă și I. Muresanu, s-au 
detașat din grupul celor 9 
trăgători participanți la finală, 
susținînd un turneu de baraj. 
Cu dîrzenia-i caracteristică, 
Falb l-a întrecut mai întîi pe 
Drîmbă (5—3), apoi și pe 
Mureșanu (5—4, după ce fu
sese condus cu 2-0 și 4-2...). 
Clasament; 1. I. Falb (Steaua) 
6 v. d. b.; 2. I. Drîmbă 
(Steaua) 6 v.d. b. ; 3. T. Mu
reșanu (Știința) 6 v. d. b.; 4. 
Mihai Țiu (A.B.S.S.) 5 v.; 5. 
Atila Csipler (Știința) 4 o.;
6. Ștefan Haucler (Steaua) 4 v;
7. Ion Lăndoiu (Steaua) 3 v;
8. Gheorghe Burlea (Progre
sul) 2 v.

Azi — proba de floretă fe
mei.

MIINE ÎNCEP ÎNTRECERILE
• SCURTE APRECIERI ASUPRA LOTURILOR MASCULINE ® PREGĂTIRILE OR
GANIZATORICE AU FOST ÎNCHEIATE • AZI ȘEDINȚA TEHNICĂ A CAMPIO

NATELOR

Spartachiada de vară a tineretului
Sîntem în ajunul marii com

petiții care timp de trei zile 
va reuni pe pista de apă a 
Snagovului elita caiacului și 
canoei europene. Aproape 400 
de concurenți, reprezentînd 
19 țări, se angajează începînd 
de mîine în întrecerea pentru 
titlul de cei mai buni de pe 
continent. Azi se vor iace ul
timele antrenamente și se vor 
definitiva înscrierile pe pro
be, în cadrul ședinței tehnice 
care se tine la ora 11 la vila 
„Electrica", iar după-amiază, 
la „Baza nouă" a UCFS va 
avea loc deschiderea festivă a
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TRASEELE A DOUĂ IMPORTANTE
COMPETIȚII AUTOMOBILISTICE INTERNAȚIONALE

TREC PRIN ROMANIA

O parte dintre finaliștn 
Spartachiadei de vară 
(regiunea București) 
și-au măsura! duminică 
forfele pe stadionul Pro
gresul din Capitală. Fo
toreporterul nostru Au
rel Neagu a surprins a- 
ceastă spectaculoasă a- 
runcaie la semicerc, din- 
tr-o partidă de handbal

campionatelor europene, la 
care va lua parte și președin
tele F.I.C., dl. Charles de Co- 
quereaumont, care de ieri este 
oaspetele Capitalei.

Așadar, azi, ultima zi de 
emoții înainte de... emoțiile 
concursului.

O ultimă informație: toate 
pregătirile organizatorice au 
fost terminate. Pista de între
ceri se prezintă în condiții ex
celente, ceea ce promite per
formanțe de valoare.

Campionatul european poate 
începe...

Șl ACUM, PROBELE MASCULINE DE SENIORI...

După ce în numărul nostru 
de ieri am trecut în revistă pe 
participanții la criteriul euro
pean al juniorilor și am răsfoit 
împreună lista înscrierilor la 
probele feminine, să ne ocu
păm acum de probele care con
stituie „coloana vertebrală" a 
europenelor și care, de altfel, 
sînt așteptate cu cel mai mare 
interes atît de specialiști cit 
și de amatorii de caiac-canoe, 
care — sîntem siguri — vor 
umple la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni tribunele recent con
struite pe cele două maluri ale 
Snagovului.

Vom începe comentariul 
nostru cu echipa U.R.S.S. care, 
pe baza rezultatelor anterioare, 
se anunță cea mai redutabilă, 
pentru actualii deținători ai 
primului loc în ierarhia mon
dială, cucerit la Jajce, sporti
vii români. Dintre caiaciștii 
sovietici, reținem numele lui 
Obrazțov și Matveev, pentru 
cursa pe 500 m, precum și pe 
Zemleakov, specialist pe „mie". 
Pentru caiaciștii sovietici, eu
ropenele din acest an consti
tuie un prilej — ne spuneau 
chiar ei, zilele trecute — de a 
șterge impresia slabă pe care

au lăsat-o la Jocurile Olim
pice, unde atît în proba de 
simplu 1000 m cit și în cea de 
dublu au ocupat locuri mult 
sub așteptări, neinlrînd nici In 
primii șase. în schimb, ca
iacul de patru (Huznikov, Gri- 
șin, Ionov, Morozov), prezent la 
Snagov, în aceeași componentă 
in care a cucerit medalia de 
aur pe lacul Sagami, se pre
zintă, după aprecierile specia
liștilor, ca unul dintre princi
palii favorit). Este de la sine 
înțeles că aceiași oameni vor 
fi și elementele de bază ale 
ștafetei. în probele de caiac 
dublu, cei mai cunoscuti spor
tivi sovietici sînt Konikoy și 
Vinnik. Mult mai puternic se 
pare că este „semi-lotul" so
vietic de cance. în primul 
rînd pentru că el însumează 
trei rnedaliați olimpici. Dublul 
Himici—Oscepkov a cîștigat 
detașat la Jocurile Olimpice, 
iar la simplu, Peneaev, a ocu
pat locul al treilea. Multe spe
ranțe sînt leqate, după cum ne 
declara antrenorul Silaev, unul 
din cei mai valoroși canoiști 
din „vechea gardă", și de evolu
ția lui Martinov (la simplu), 
Galkov și Zamotin (la dublu).

Precizăm că Zamotin este deți
nător al titlului de 
al lumii și al Europei, 
noe simplu fond, în 
competiției din 1963 
Jajce.

Să trecem acum la 
R. D. Germane, care, 
samentul general pe națiuni de 
la Jajce, a ocupat locul al 
treilea. Pentru scurtul nostru 
comentariu, să dăm cuvintul 
colegului Manfred Seifert, da 
la ziarul „Deutsches Sport 
Echo", care asistă la campio
nate : „Fără indoială că „nu
mărul 1" al lotului nostru este 
Jiirgen Eschert, campion olim- 
pic al probei de canoe simplu 
1000 metri. La caiac, cel mai 
în formă dintre concurenții 
R. D. Germane este Dieter 
Krause care — la ultimul con
curs de selecție, disputat pe 
500 de metri și-a învins parte
nerii de întrecere cu aproape 
patru lungimi de barcă. O for
mă excelentă deține și dublul 
Seibt-Riedrich, care „mizează" 
pe proba de 1000 metri, după 
cum nu sînt de neglijat nici șan
sele la un loc prim ale echipaju
lui de 4 alcătuit din Holzvoigt, 
Karbe, Finger și Niedrig, 
toți caiaciști cu serioasă expe-

campion 
la ca
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de la

echipa 
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ȚARA NOASTRĂ

Si anul acesta, țara noastră a 
(ost solicitată să accepte ca două 
iintre importantele competiții au
tomobilistice internaționale să 
îreacă pe teritoriul său. Este vor- 
ra de „Turul Europei" și de 
TALLYE-ul Dunării — Castrol” 

„ eăror organizatori, Automobil 
cluburi din R. F. Germană și 
■espectiv, din Austria au avut 
iuvinte de înaltă prețuire la adre- 
:a concursului dat, anul trecut, 
le România, la reușita acestor 
competiții. Traseele variate șl, în 
tcelași timp, deosebit de pito
rești, șoselele modeme, oferind 
condiții optime de concurs, ex- 
»iică, de asemenea, alegerea Ro- 
nâniei ca țară gazdă a celor 
louă competiții.
Și, acum, cîteva preliminarii 

nformative. Pornind, pe data de 
0 septembrie, din BAD NENN- 
)ORF (R.F. Germană), partlcipan- 
ii la cea de a IX-a ediție a 
Turului Europei" urmează să 
trăbată, timp de 15 zile, un iti- 
cerar care însumează peste 
3 000 km și care trece prin ma- 
oritatea țărilor europene și prin 
egiunile de nord ale Africii. 
Bad Nenndorf — Praga — Bu- 
apesta — Timișoara — Belgrad
* Sofia — Atena — Alexandria

Cairo — Bengliasi — Tripoli — 
unis — Alger — Fes — Tanger
• Algecival — Valencia — St. 
tienne — Luxemburg — Itano- 
ra — Traveniiinde).

Dacă Turul Europei se va des
fășura pe teritoriul țării noastre 
pe o distantă relativ scurtă (238 
de km), itinerariul : Borș — Ora
dea — Arad — Timișoara — S Ca
mera — Moravița), RALLEY-ul 
Dunării, în schimb, va totaliza 
în România un parcurs de aproa
pe 2 300 km. In ziua de 21 septem
brie, partleipanții vor pomi din 
două orașe europene: Ingolstadt
— ti. F. Germană (concurențil 
din vestul Europei) și Fraga (con- 
curenții din estul Europei). Stră- 
bătind Austria, și, apoi, Unga
ria, ei se vor afla o zi mai tîr- 
ziu (22 septembrie) pe teritoriul 
țării noastre unde vor urmări, 
în două etape, traseul : Borș — 
Cluj — Tg. Mureș — Praid — 
Glieorghieni — Bicaz — Bacău — 
Orașul Gheorghe Gheorghin-DeJ
— Brașov — Ploiești — București
— Giurgeni — Mamaia (prima e- 
tapă) și Giurgeni — București — 
Pitești — Brașov — Făgăraș — 
Sibiu — Deva — Lugoj — Timi
șoara — Oradea (a doua etapă).

Interesul și spectaculozitatea 
competiției vor fi sporite de cele 
6 probe speciale de viteză care 
vor fi organizate la Cluj, intre 
Praid și Gheorghieni, pe șoseaua 
Gheorglileni — Lacul Roșu, in 
jurul stadionului „23 August", la 
podul Dimboviței (dmpulung 
Muscel) și pe șoseaua Brașov — 
Poiana Brașov.

„Cupa tineretului"
La Suceava și la Brăila 

mijlocul unui mare interes, 
„Cupa tineretului". Iată cîleva 
denții noștri

continuă să se desfășoare, in 
întrecerile de volei 
relatări primite de la

dotate cu 
corespon-

I

la volei I

SUCEAVA (prin telefon). 
Ieri au continuat in localitate 
ultimele jocuri din serii. în ca
drul competiției dotată cu 
„Cupa tineretului". în prima 
partidă, voleibalistele selecțio
natei R.P. Bulgaria au cîștigal. 
cu 3—1 (15—11. 11—15, 15—5, 
15—7) meciul cu reprezentati
va Iugoslaviei. învinsele aii 
cîștigat setul doi, dar nu fără 
emoții. Ele au condus c.11 4- 1 
și 7—2, dar au fost egalate la 
8 și, în cele din urmă, au reu
șit să-și adjudece setul. în ce
lelalte seturi jucătoarele bul
gare au acționat cu multă de
cizie în atac, fapt care a făcut 
ca victoria să fie de partea lor, 
ceea ce le asigură calificarea

în turneul final. în
partidă, selecționata U.R.S.S. a 
întâlnit echipa Poloniei, pe 
care a întrecut-o detașat: 3—1 
(15—11. 15—8. 10—15,

Iată clasamentele :
SERIA

cealaltă

15—8).

1. U.R.S.S.
2. Bulgaria
3. Polonia
4. Iugoslavia

SERIA
1. România
2. Cehoslovacia
3. R.D. Germană
4. Ungaria

A

I
3
3
3
3

II-A
3
3
3
3

3
2
1
O

O 
1
2
3

2
2
2
O

1
1
1
3

9:1
:6
:6
:9

6
6
1

6
5
4
3

:3 
:3
:4

7:
6
6
0:9

5
5 
5

___  3
Astăzi sînt programate următoa

rele ' ' ’ '*
U.R.S.S.; Bulgaria — România 
(pentru locurile 1—4); Iugoslavia 
— Polonia; R.D. Germană — Un
garia (pentru locurile 5—Bl

C. ALEXA
coresp. reg.

jocuri: Cehoslovacia —
Bulgaria — România

BRĂILA (prin telefon). „Me
ciul zilei" l-a constituit con
fruntarea dintre echipele Ro
mâniei și Poloniei. După 2 ore 
și 10 minute tabela de scor a 
răta 3—2 (15—5, 15—10, 12—15, 
12—15, 16—14) în favoarea vo
leibaliștilor români. Băieții 
noștri au condus cu 2—0 la se
turi, dar au fost egalat). în 
ultimul, 
zanlă. 
oaspeții 
dar din 
liștii români s-au mobilizat, au 
atacat cu mai multă convinge
re și au reușit să cîștige la 
mare luptă setul și victoria, 
în general, însă, selecționata 
țării noastre nu a dat satisfac
ție. Blocajul a fost defectuos, 
iar atacul lipsit de forță.

disputa a fost epui- 
La un moment 
conduceau cu 
acest moment voleiba-

dat 
7—0,

I. BALTAG și N. COSTIN — 
coresp.

I 
I
I
I 
I
I

Turneul puternicelor selec
ționate de baschet (băieți șl 
fete) ale orașului Leningrad 
se va desfășura după următo
rul program ; in Capitală, șîm- 
bătă, duminică și luni, pe te
renul din incinta patinoaru
lui „23 August", ora 18,30 : 
București — Leningrad (f), ora 
20 : București — Leningrad (b). 
Sîmbătă Șj duminică, progra
mul va fi completat cu me
ciuri din „Cupa Federației". 
In provincie, marți : Galați — 
Leningrad (b), miercuri re
vanșa ; vineri : Iași — Lenin
grad (b și f). Arbitru neutru 
va Ii Alex. Soilev

DUMINICA, 
FOTBALISTIC 
DIONUL „23

(Bulgaria).

CUPLAJ 
PE STA- 
AUGUST"

După cum se știe, duminică 
începe campionatul categoriei 
A la fotbal. Bucureștenii vor 
putea urmări pe stadionul 

"■ un interesant cu- 
programul : ona 
— ȘTIINȚA CRA- 
17,15 — STEAUA

„23 August” 
plăj. Iată 
15,15 RAPID 
IOVA; ora 
— U.T.A.

Toate meciurile din țară vor 
începe la ora 17,15. Reamintim 
jocurile primei etape: ȘTIIN
ȚA TIMIȘOARA — STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV, C.S.M.S. IAȘI 
— FARUL CONSTANȚA, SI- 
DERURGISTUL GALAȚI__ —
DINAMO BUCUREȘTI, DINA
MO PITEȘTI — PETROLUL 

I PLOIEȘTI, ȘTIINȚA CLUJ —
CRIȘUL ORADEA.

I
I
I
I



DIN “ ' ’CARNET COMPETITION AL
joi
ÎN
JOI

Desene de NEAGU RADULESCU
Unicul reprezentant al 

boxului gălățean nu a pu
tut participa la turneul fi
nal de la București fiindcă 
nu i-au dat concursul nici 
federația, nici asociația 
I.C.O.R. Galați și nici clubul 
său.

I
I 
I
I
I
I 
I
I

I» Cupa R. P. R.“ la călărie - obstacole
BRAȘOV (prin telefon). După 

trei zile de întreceri spectaculoase, s-a 
încheiat la Brașov competiția dotată 
cu „Cupa R.P. Române" la călărie- 
obstacole. De-a lungul celor trei zile, 
călăreții au realizat spectacole atrac
tive, de un înalt nivel tehnic, existînd 
un echilibru valoric între majoritatea 
concurenților. Victoria finală a surîs 
sportivilor de la Dinamo care au acu
mulat 208 puncte, cucerind trofeul cu 
care a fost dotată competiția.

Remarcabilă este comportarea călă
reților de la C.S.M. Sibiu și Știința 
București care au ocupat locurile 2 
și 3 în clasamentul general, cu 179 
și respectiv 169 de puncte. Rezultate 
tehnice :

— Copilul cu mai multe moașe...

In sala de gimnastică a 
asociației Voința din Oradea 
s-a petrecut recent un fe
nomen rar întîlnit. Luptăto
rul de „libere" Kolomban, 
fiind învins într-un meci, 
s-a repezit să rupă spalie
rele din sală și s-a dedat la 
injurii.

I
I
I
I CICLISM: Două probleme
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

în pregătirea juniorilor

ZIUA I: Seniori (Barema A) : 1. 
Oscar Recer — Dinamo Buc. (calul 
Himalaia) 0 puncte penalizare — 
1:09,5 ; 2. Gh. Langa — Steaua 
(Gînd) 0 pct. pen. — 1:13,2; 3. Mir
cea Stancu C.S.M. Sibiu (Luminiș) 0 
pct. pen. — 1:14,7. ZIUA A II-A : 
Seniori (Barema A cu două baraje) :
1. Mircea Staocu — C.S.M. Sibiu 
(Șoimul) 0 pct. pen. 0:15,3 ; 2. Aure
lian Stoica — Petrolul Ploiești (Blond) 
0 pct. pen. 0:15,4 ; 3. Enache Boiangiu
— Știința Buc. (Arcaș) 4 pct. pen. 
0:16. Juniori : băieți : 1. Adrian Va
lentin — Steaua (Furiș) 0 pct. pen. 
0:17,8 ; 2. Silvestru Erache — Petrolul 
(Mlajet) 0 pct. pen. 0:18,9 ; 3. Nica 
Panait — Steaua (Logodna) 0 pct. pen. 
0:19,2 ; fete : 1. Liliana Nițulescu — 
Dinamo Buc. (Fira) 0 pct. pen. 0:28 ;
2. Ani Dinulescu — Steaua (Scufița) 
4 pct. pen. 0:31,4 ; 3. Manuela Bogza
— Petrolul (Picup) 4 pct. pen. 1:03,5. 
ZIUA A III-A : obstacole echipe : 1. 
Steaua 0 pct. pen. (după baraj) ; 2. Di
namo 4 pct. pen. 0:93,8 ; 3. C.S.M. 
Sibiu 4 pct. pen. 0:96,8.

c. GRUIA și E. BOGDAN — coresp.
cuceri ambele 
30 km contra- 
Suciu (Dezro- 
Juravle (Olim-

NATAȚIE: Sute de participant 
la primul campionat republican de copii

începînd de mîine dimineață, pisci
na de la „Tineretului" va găzdui, timp 
de trei zile, o pasionantă competiție 
rezervată celor mai tineri înotători 
din țara noastră. Este vorba de primul 
campionat republican rezervat copiilor, 
întrecere în care vom putea urmări 
pe cele mai proaspete oadre ale nata- 
ției românești. Vor urca pe blocstar- 
turi o serie Je tineri talentați, mulți 
dintre ei deținători ai celor mai bune 
performanțe la categoriile de vîrstă 
respective, cum sînt bucureștenii Lilia
na Burlacu, Anca Mihăescu, Adriana 
Pupazan, Mădălina Măzgăreanu, Alex. 
Preda, Teodor Nuțeanu, Valentin Dov
gan, Adrian Stanciu, Gabriel Popovici, 
Teodor Nicolae, Liviu Pătrașcu, reși-

tenii Cristina Hohoiu, Anca Andrei, 
Ruth Hocher, lise Hrușcă, Dorina 
Mezinca, Mircea Hohoiu, Eugen Ai
mer, gălățeanca Gica Manafu ș.a.

Organizatorii au primit, pînă în 
prezent, înscrierile a peste 250 de 
concurenți care au îndeplinit haremu
rile stabilite de federație. Aceștia vor 
fi împărțiți în două categorii de vîrstă 
(pînă la 12 ani și pînă la 14 ani). în 
regulamentul competiției a fost intro
dusă și următoarea clauză : fiecare 
concurent, care nu va îndeplini stan
dardul fixat, va fi penalizat cu scăde
rea a două puncte din totalul celor 
realizate de asociația sau clubul res
pectiv în clasamentul general pe 
echipe.

POLO Astă-seară,
• Astă

20, piscina 
va găzdui partida de polo dintre for
mațiile bucureștene Dinamo și Rapid.

seară, începînd de la ora 
de la Ștrandul Tineretului

Dinamo—Rapid

I
I
I
I

— Dacă nu-mi dafi mie decizia, 
distrug totul 1

I

I
J
i

Duminica trecută s-au încheiat la Bra
șov două dintre campionatele republi
cane rezervate juniorilor de categoria I. 
Brașoveanul ștefan Suciu, elevul antre
norului Martie Ștefănescu a realizat in
vidiata performantă de a 
titluri. CLASAMENTELE : 
timp individual — 1. Șt. 
birea Brașov) 43:20; 2. Gh.
pia Buc.) 44:00; 4. V. Ghiță (C.S.O. Brăila) 
44:02 ; 100 km cu plecare in bloc — 1. 
Șt. Suciu 2h51:33 ; 2. Tudor Vasile (Pe
trolul Ploiești) ; 3. Gh. Jura vie; 4. A. 
Lazlo (Mureșul Tg. Mureș) același timp.

Paralel cu aceste întreceri, F.R.C. a or
ganizat pentru cei mai tineri rutieri, ju
niori de cat. a Il-a, un concurs repu
blican. Rezultatele : 15 km contratimp 
individual — IN. David (Mureșul Tg. 
Mureș) 22:41 ; 2. I. Miculan (Voința Plo
iești) 23:14 ; 3. V. Sălăjan (C.S.M. Cluj) 
23:15; 60 km cu plecare în bloc — 1. I. 
Miculan lh 42:22 ; 2. G. Debrecenl (Mure
șul Tg. Mureș); 3. I. Triton (C.S.O. Bră
ila) același timp.

In legătură cu desfășurarea întrece
rilor, trebuie să abordăm două probleme 
legate de procesul de instruire a tinerilor 
cicliști. In primul rînd, este vorba de 
rulajul în pluton, element tehnic la care 
juniorii s-au dovedit deficitari. Din cauză 
că mulți tineri nu stăpinesc încă tehnica 
pedalajului în grup, s-au produs o serie 
de busculade, care s-au soldat cu bici
clete stricate și, ceea ce este și mai 
grav, cu accidente. De exemplu, la proba 
juniorilor mari, V. Ghiță, I. Tibuleac ș.a. 
au fost angrenați într-o busculadă șl nu 
au mal putut relua cursa. Au abando
nat 7 concurenți. Deci atenție la rulajul 
in pluton !

A doua problemă este legată de edu
cație. Din păcate și la aoest concurs au 
fost cazuri de indisciplină și încercări de 
fraudă. Eugen Popa (Tractorul Brașov) 
a mers în... plasa unei mașini, iar A. 
Gyorfi (Mureșul Tg. Mureș) a schimbat 
bicicleta, deși regulamentul interzicea a- 
cest lucru. Amindoi au fost eliminați din 
concurs. Bănuim că măsurile nu se vor 
opri aici... (Tr. I.).

ATLETISM: De la start

Carol Corbu din Pitești a clștigat Întrecerea ju
niorilor de caleg. 1 la triplusalt. El a dovedit, cu 

acest prilej, remarcabile calități.
Foto : R. Vilara
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• Cu desfășurarea în
trecerilor de Ia Poiana 
Brașov s-a încheiat seria 
campionatelor republica
ne individuale de atle
tism ale anului 1965, de 
acum înainte rămîne în 
actualitate doar campio
natul pe echipe (returul 
va începe la 26 septem
brie pentru formațiile 
din categ. B și la 9 
tombrie pentru cele 
categ. A).

Este potrivit deci 
mentul să publicăm 
samentele generale
acestor ultime campiona
te. întrecerile seniorilor 
și senioarelor au dat cîș- 
tig de cauză reprezenta
tivelor clubului Steaua. 
BĂRBAȚI : 1. Steaua
141 p, 2. Dinamo Buc. 
122 p, 3. Știința Buc. 60,5 
p, 4. Rapid Buc. 50 p, 5. 
Banatul Timiș. 44 p, 6. 
Metalul Buc. 43 p, 7. Te
lefoane Buc. 26 p, 8. 
Știința Cluj 23,5 p, 9. 
CSMS Iași 17 p, 10 Con
structorul Buc. 16 p, 11, 
Farul C-ța 11 p, 12. Me
talul Cugir 9 p, 13. Stea
gul roșu Br. 8 p, 14. 
CSS Buc. 7 p, 15. CSM 
Reșița 5 p etc. ; FEMEI: 
1. Steaua 45,5 p, 2. Știin
ța Buc. 39 p, 3. Rapid 
Buc. 30 p, 4. Dinamo 
Buc. 29 p, 5. Banatul 
19,5 p, 6. Metalul Buc.

16 p, 7. Muscelul C-lung 15 p, 8. 
Constructorul Buc. 12 p, 9. Progresul 
Buc. 10 p, 10—12. ȘSE II Buc., Dina
mo Brașov și CSS Buc. 7 p, 13—14. 
Știința Cluj și Știința C-lung 6 p.

Clasamentele campionatelor de ju
niori le vom publica într-un număr 
viitor.La Baia Mare luptele gre- 

co-romane au regresat în 
ultima vreme, iar luptăto
rul de categorie grea Gh. 
Crișan nu are cu cine să șe 
antreneze.
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RUGBI: Peste tot — pregătiri

— Gh. Crișan : N-ai dori să-mi 
iii partener măcar o jumătate de 
ord ?

(După corespondențele trimise de 
«A» Ctaiu, L Ghișa și V. Săsăranu)

Echipele noastre de rugbi își con
tinuă pregătirile într-un ritm febril, 
pe măsură ce se apropie data reluării 
activității competiționale.

• Gloria, echipa rugbiștilor de la 
uzinele „Republica" și-a reluat antre
namentele la 2 august. Planul de pre
gătire prevede cîte 3 ședințe de pre
gătire pe săptămână, cu accent pe 
îmbunătățirea forței și rezistenței, pe 
tehnică de
zare.

— Lotul 
totalitatea 
antrenorul 
Dorel Dumitrescu. Se lucrează cu mult 
interes, într-o atmosferă 
deoi, în condiții de muncă

— Elemente noi ?
— Cîțiva jucători care 

în echipa de juniori, un 
aripa Drăguleț.

— Cînd susțineți primele jocuri 
publice ?

— Chiar în săptămîna aceasta, vi
neri, cu Flacăra roșie. Apoi, joia 
viitoare, un nou meci de verificare, în 
compania Constructorului.

• Una din fruntașele campionatu
lui de calificare, Rapid București, se 
pregătește și ea sub îndrumarea an
trenorilor Gh. Pîreălăbescu și A. Gro
man. De fapt echipa nu și-a între
rupt activitatea după încheierea sezo
nului competițional de vară. O parte 
din lot a plecat în R.D. Germană

| unde a susținut un turneu, cealaltă

compartiment și omogeni-

participă la pregătire în 
lui, a ținut să ne spună 
principal al echipei prof.

I 
I

optimistă ; 
rodnică.

au activat 
frunte cu

— rămasă în țară — și-a continuat 
antrenamentele. De la data de 14 iu
lie — pregătirile s-au făcut cu între
gul lot, la care s-au adăugat trei 
juniori : Cezar (aripă), Ghelțu (linia 
a Il-a) și Mariam (linia I).

— Obiectiv principal ? —'îl între
băm pe antrenorul Groman.

— Să revenim în „A“. Echipa a 
mers foarte bine în tur, dovadă fap
tul că nu a pierdut nici un joc. în 
turneul din R.D. Germană, de aseme
nea, rugbiștii noștri au evoluat la o 
bună valoare. Două „semne” vizibile 
că vom putea realiza acest obiectiv 
pentru înfăptuirea căruia ne străduim 
de cîțiva ani... (T. St.)

• Rugbiștii de Ia Rulmentul Bîr- 
lad, care au terminat turul campio
natului republican pe locul 4, și-au 
început antrenamentele de la data de 
15 iulie, sub conducerea antrenorului 
Paiu. Primele ședințe de pregătire au 
avut drept scop îmbunătățirea rezis
tenței, vitezei, forței, detentei și înde- 
mînării. De la 1 august antrenamen
tele sînt consacrate pregătirii tehnico- 
tactice. Lotul a suferit cîteva modifi
cări, prin plecarea a 6 jucători care 
își vor efectua stagiul militar. Au 
fost introduși în lot Matei și Țopa 
(de la juniori), Cîorăseu (Constructo
rul Bîrlad), Manea (Precizia Săcele), 
Roșea (Steaua), Mihalașcu și Duță 
(reîntorși din armată).

S. ELIADE, corespondent

în tur, dinamoviștii au obținut o vic
torie dificilă cu 4—3.

• La Cluj, formația locală C.M.S. 
a întrecut echipa I. C. Arad cu 3—2 
într-o partidă contînd pentru etapa a 
3-a din returul campionavalui.

• Duminică dimineață sînt progra
mate la bazinul Dinamo următoarele 
partide: Știinfa Buc.—Unirea Buc. (ora 
II) și Dinamo—C.S.M. Cluj (ora 12).

• întrecerile din cadrul etapei I a 
campionatului republican la sărituri 
de la platformă s-au încheiat cu vic
toriile lui Pantelimon Decușeară 
(139,34 p) și Melania Treistaru (78,48 
p), ambii de la clubul Progresul.

• Recent au avut loc întrecerile fa
zei regionale de mare fond la înot. 
Iată rezultatele tehnice: MASCULIN 
(20 km): 1. A. lonescu 2h.20,00; 2. C. 
Măriuță 2h.23,00 ; 3. Gh. Cociuban 
2h.24:00 (toți de la Unirea București); 
FEMININ (10 km): 1. Vasilica Rotam 
(Unirea) lh.41:00; 2. Ecaterina Tran
dafir (Știința Snagov) lh.47:00; 3. Ana 
Nucuța (Știința Snagov) lh.48.00.

BASCHET: Cupa federației
Joi, pe terenurile Știința, se dispută 

prima etapă din faza pe oraș București 
a Cupei Federației, competiție menită 
să contribuie prin meciuri la menține
rea pregătirii echipelor de baschet în 
pauza dintre campionate. Participă 8 
formații masculine (Dinamo, Rapid, 
Olimpia, Progresul, Academia Militară, 
Voința, Electrificarea și I.C.H.F.) și 6 
feminine (Rapid, Constructorul, Olim
pia, Țesătoriile Reunite, Voința și Pro
gresul). Cupa se dispută după siste
mul turneu, numai tur.

Iată programul primelor zile: joi 12 
august, teren Știința II, de la^ora 17,00: 
Electrificarea - Academia Militară (m); 
de la ora 18,15: Olimpia - Voința (f); 
teren Știința III, de la ora 17,00: Vo
ința - Rapid (m); de la ora 18,15: Țe
sătoriile Reunite - Progresul (f). Pe 
terenul din incinta patinoarului „23 
August", în deschidere la meciurile din 
cadrul turneului pe care-1 întreprinde 
Selecționata Leningradului, se dispută 
alte două meciuri din Cupa Federației: 
sîmbătă, de la ora 17,00: Dinamo- 
Academia Militară (m), iar duminică, 
t.ot de lla ora 17,00 : Rapid-Electrifica- 
rea (m).

"<ii!iiii!intiiiiiiiitiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiit

ANUNȚ
INSTITUTUL DE CULTURĂ FIZICĂ aduce la cunoștința 

celor interesați că concursul de admitere pentru anul uni
versitar 1965-1966, va începe la data de 26 august pentru 
cursul fără frecvență și la 2 septembrie pentru cursul de zi.

ÎNSCRIERILE se fac la secretariatul institutului în pe
rioada 1-22 august pentru cursurile fără frecvență, între 
orele 8-14 și în perioada 10-31 august orele 8-14 pentru 
cursul de zi.

Pentru candidații la cursul de zi se organizează con
sultații colective începînd de la 25 august pînă la 2 septem
brie a.c.

EXAMENUL MEDICAL are loc la 25 august pentru 
cursul fără frecvență și la 30 august pentru cursul de zi. 
Informații suplimentare se pot lua de la secretariatul insti
tutului, telefon 15.51.50.
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DINAMO HTEȘTI-
SAO CRISTOVAO (BRAZILIA) 4-0 (1-0)!!

Puncte de vedere

Mai multe meciuri in nocturnă,
PITEȘTI, 11 (prin telefon). Cu greu 

își vor șterge din memorie spectatorii 
piteșteni frumoasa partidă realizată 
miercuri de dinamoviști în compania 
brazilienilor de la Sao Cristovao. Vic
toria asupra Rapidului nu i-a intimi
dat pe localnici, care au luat, întâlni
rea pe cont propriu încă de la început. 
Ca urmare, Dinamo a concretizat de 
patru ori (Țurcan în min. 7, C. Iones- 
cu în min. 67, David în min. 70 șt 
Tr. Popescu în min. 75), avînd între 
timp o bară și ratînd alte ocazii.

Și brazilienii s-au comportat bine, 
dar numai la mijlocul terenului. Ei au 
jucat lent și au fost impreciși în fața 
porții.

Meciul s-a disputat într-o atmosfe
ră de deplină sportivitate și s-a bucu
rat de un arbitraj bun : Marin Niță — 
București.

DINAMO : Matache — Gh. Radu, 
Barbu, Ilie Stelian, Badea — Dobrin, 
Zimmer — C. Ionescu, Țurcan, Naghi, 
David. Au mai jucat : Olteanu, Cor- 
neanu, Țîrcovnicu, Ioachim Popescu, 
C. Radu, Tr. Popescu, I. Pop, Pre- 
purgel.

SAO CRISTOVAO : Manga (Balbi- 
no, Miranda) — Lauro, Moises, Ail- 
ton, Elton — Balbino (Solimar), Jair 
— Jorge, Hareldo, Guina, Fraga.

AL. MOMETE și 
D. ȘTEFĂNESCU — coresp.

(N.R. Ce părere au jucătorii de la 
Rapid de acest rezultat ? Nu ar fi 
mai bine să lase înfumurarea de o par
te și să se pregătească cu mai multă 
sîrguință pentru campionatul care bate 
la ușă ?).

La Petrolul Ploiești

IN DISCUȚIE-PROBLEMA EFICACITĂȚII
în viața secției de fotbal Petrolul 

~ .ui'ești a avut loc la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute un eveniment important : 
ședința de analiză privind compor
tarea echipei în returul campionatului 
1964—1965. Cu acest prilej biroul sec
ției a prezentat un documentat mate
rial, care a scos în relief atît pro
gresele cît și lipsurile care mai dăi
nuie în procesul de instruire a fot
baliștilor.

Referatul ținut de tov. Gheorghe 
Urich, președintele secției, s-a ocupat 
pe larg de rezultatele slabe obținute 
de echipă în deplasare, de ineficacita
tea atacului echipei. Astfel, din 25 
de puncte acumulate la sfîrșitul cam
pionatului (echipa s-a clasat pe locul 
VI) 20 au fost realizate în jocurile 
susținute pe teren propriu. în depla
sare a fost obținută doar o singură 
victorie (4—2 cu Progresul București) 
și 3 meciuri nule cu C.S.M.S., Știința 
Craiova și Dinamo Pitești.

Pe baza unui studiu amănunțit s-a 
constatat că liniei de atac i-a lipsit 
incisivitatea, că ea nu a practicat un 
joc pe poartă, acționînd mai mult 
lateral. în plus, înaintașii au căutat 
la nesfîrșit cele mai favorabile po
ziții de șut, neîncercînd să finalizeze 
de la prima ocazie sau de la distanță 
Și încă ceva : Dridea II, Badea, Opri- 
șan și Dridea I au cedat imediat în 
lupta cu adversarul, iar Mocanu și 
Moldoveanu irosesc multe acțiuni ofen 
sive, pentru că nu gîndesc suficient in 
timpul jocului.

La ineficacitatea 
a contribuit, într-o 
și linia mediană cu 
ca și-a realizat mai
legătură și sprijin. Mijlocașilor li se 
poate reproșa, însă, că aruncă mingi 
la întâmplare în careul advers și nu 
încearcă și să finalizeze. De altfel, 
în tot returul campionatului doar 
mijlocașul D. Munteanu a marcat un 
gol și acesta dintr-o... lovitură liberă. 
De asemenea, o altă sursă a ineficaci-

tații a constituit-o factorul moral. 
Teama de a pierde, neîncrederea în 
posibilitățile echipei, frica de a rata 
au scăzut mult potențialul echipei.

Cu toate că președintele secției a 
spus lucrurilor pe nume, cu toate că a 
existat un climat propice pentru dis
cuții. prea puțini jucători au luat cu- 
vîntul. Doar Pal și în mică măsură 
Pahooțu și Badea au analizat profund 
deficiențele semnalate. Restul jucăto
rilor care au vorbit s-au ocupat mai 
mult de probleme... personale. (Flo- 
rea, Mocanu, Dridea II ș.a.) Păcat. 
Cei doi antrenori ai echipei, profeso
rul C. Cernăianu și N. Marinescu, au 
luat cuvântul în spirit critic și auto
critic, supunînd discuției modul cum 
decurg pregătirile in vederea apropia
telor înti’eceri oficiale, explicînd ce 
au de gînd să întreprindă în sezonul 
viitor pentru înlăturarea lipsurilor 
constatate.

Antrenorii, membrii biroului secției 
și îndeosebi jucătorii sînt hotărîți ca 
în noul campionat să aibă o compor
tare bună, să satisfacă pe deplin ce
rințele miilor de iubitori ai fotbalului 
din Ploiești, să realizeze un serios pas 
spre creșterea calitativă a fotbalului 
din orașul petroliștilor.

TR. IOANITESCU

dar mai bine organizate
„Aseară, la Paris, în cadrul „Cupei Campionilor Europeni", Sedan 

(Franța) a terminat la egalitate, 1—1, cu F. C. Barcelona (Spania)" ; „în 
nocturna, Ia Milano, a avut loc meciul dintre Internazionale și Partizan 
Belgrad" ; „Pe Prater-stadion din Viena s-a desfășurat aseară partida 
dintre Rapid Viena și F. C. Hamburg,, contînd pentru „Cupa Ora;Mor 
Tîrguri" ; „30 000 de spectatori au fost de față aseară, pe stadionul
central din Malmo, la meciul dintre echipa locală și o selecționată nor
vegiană"...

Astfel de știri apar mereu în rubricile de sport din întreaga lume, 
arătînd că fotbalului, acest sport îndrăgit de milioane și milioane de 
oameni, i s-a găsit un cadru excelent de desfășurare și la lumina re
flectoarelor, în „nocturnă", cum se spune.

Nici n-ar putea fi altfel. Volumul competițiilor cr°ște neîncetat, 
astfel că ele n-ar putea fi cuprinse nici pe departe, dacă s-ar aștepta 
duminica pentru programarea lor. Pe de altă parte, vara e mult mai 
plăcut să vii la fotbal seara cînd s-a mai răcorit, decît să te „coci" pe 
arșiță, în timpul zilei. E mai bine și pentru jucători, care, din cauza 
căldurii, uneori de-a dreptul sufocante, nu pot desfășura un fotbal de 
calitate, dinamic, cum ar vrea spectatorii. Vă amintiți, de pildă, de 
meciul Dinamo București — Steagul roșu, cînd căldura toridă și-a pus 
pecetea în special pe jocul fotbaliștilor din Brașov.

Din aceste motive, „nocturnele" sînt fplosite din plin în toate 
țările, ele fiind binevenite și sub aspectul rentabilității. Și la noi, de 
cîte ori se joacă în „nocturnă", numărul spectatorilor este mai mare, 
organizatorii sînt mai... mulțumiți.

Este inexplicabil, atunci, de ce Federația de specialitate, cluburile, 
nu programează o serie întreagă de întîlniri în „nocturnă". Se constată 
chiar, de la an la an, că și bruma de „nocturne" care se organizau 
altădată, e pe cale de dispariție, anul acesta meciurile disputate seara 
putînd fi numărate pe degete.

Problema se pune și altfel: nejucînd decît foarte rar în „nocturnă", 
echipele noastre nu capătă obișnuința acestor meciuri și suportă astfel 
un real handicap atunci cînd, jucînd în străinătate, în majoritatea ca
zurilor, partidele silit programate la lumina reflectoarelor. Intr-o astfel 
de situație s-a găsit lotul de juniori U.E.F.A., pentru care a fost încropit 
un meci de pregătire în „nocturnă", întrucît s-a aflat că în R. F. Ger
mană, în cadrul Turneului U.E.F.A., o serie de meciuri vor avea 
loc seara.

Rîndurile de față vor să constituie o invitație de a se relua tradiția 
„nocturnelor", amintind cu acest prilej că instalațiile de iluminat mai 
pot fi îmbunătățite.

Să sperăm că intîlnirea Rapid — Sao Cristovao (Brazilia), care s-a 
disputat marți seara, nu va rămîne o acțiune izolată, că ziarele vor 
anunța tot mai des : „O nouă „nocturnă" pe stadionul Republicii !".

Bineînțeles, însă, că viitoarele reuniuni fotbalistice disputate astfel, 
nu trebuie să ne mai ofere aspecte urîle ca acelea de marți seara. Se 
cere mai multă disciplină din partea spectatorilor, dar 
din vreme de către I.E.B.S. și măsuri organizatorice 
publicului cele mai bune condiții de a urmări un meci

trebuie să se ia 
care să asigure 
de fotbal.

G. B.
studieze posibili-P.S. Mai multi cititori ne-au scris, propunînd să se 

tatea creării, intr-un viitor cit mai apropiat, a condițiilor necesare pentru 
vizionarea meciurilor în „nocturnă" și pe stadionul „23 August". Aceste 
meciuri atrag in mod deosebit publicul, iar stadionul Republicii, așa cum 
s-a văzut in repetate rinduri, nu poate face față cererilor de bilete.

E o sugestie pe care o transmitem, la rindul nostru, celor in drept, 
socotind că realizarea ei ar fi cum nu se poate mal utilă pentru activitatea 
sportivă de performanță.

V. Mărdârescu despre FARUL
atacului petrolist 
oarecare măsură, 
toate că în retur 
bine sarcinile de

Flacăra Moreni- 
Selecțîonata orașului 

Berkovița (Bulgaria) 2-B (2-0)
BERKOVIȚA, 11 (prin telefon). In 

cel de al doilela meci din cadrul tur
neului in Bulgaria, Flacăra Moreni, 
care a practicat și de data asta un 
joc bun, a obținut o nouă victorie 
prin golurile marcate de Frîncu și 
Pavlov (autogol). Jocul echipei dir. 
Moreni a fost apreciat în mod deose
bit.

Vineri, Flacăra 
tot cu selecționata

joacă la Ciprovița 
orașului.
I. DULAMIȚĂ

Pregătirile ccbipci PnOîiRESIL
Azi, începînd de la ora 17, Progresul 

v-a întîlni pe stadionul din str. dr. 
Staieovici echipa Flacăra roșie iar du
minică, pe același stadion, va juca, la 
ora 10, cu Dinamo Victoria

înaintea începerii cam-Cu 4 zile__
pionatului 1965—1966 am stat de vorbă 
cu Vintilă Mărdârescu, noul antrenor al 
..Farului".

— Care a fost programul „Fa
rului" după campionat și pînă 
astăzi ?

— Am preluat pregătirea echipei la 
20 iulie. împreună cu colaboratorul 
meu, antrenorul C. Tonul, am elaborat 
un plan de lucru de a cărui traducere 
în fapt ne-am preocupat îndeaproape. 
Iată, pe 
atunci și 
diu activ 
leni) în 
în prima „ .
acasă, am trecut la pregătirea din pe
rioada precompetițională.

— Pe ce factori ați pus accentul 
în procesul de pregătire ?

— In prima etapă, pe reconfortarea 
psihologică și fizică a jucătorilor. In 
etapa a doua, pe formarea ideii tactice 
de joc, stabilirea formației de ' 
omogenizarea ei.

— Care considerați că 
punctele slabe ale Farului 
pionatul 1964— 65 ?

— Aș vrea să vorbesc de unele părți 
bune ale formației (cele slabe se știu 
prea bine)-, constat că există disciplină, 
o atmosferă favorabilă în jocuri inter
naționale și dorinfa de reviriment. Și, 
totuși, voi nota și o parte slabă: lipsa 
de încredere în posibilitățile reale ale 
echipei.

— Ce considerați eă trebuie fă
cut pentru ca Farul" să devină 
într-adevăr o formație de prim 
plan ?

scurt, ce a făcut echipa de 
pînă acum. Un scurt conce
de zece zile la munte (Ruș- 

care activitatea s-a încadrat 
etapă de pregătire. Inapoiați

bază și

au fost 
în cam-

— Pe scurt: întărirea climatului de 
muncă pentru performanțe, perfecțio
narea legăturilor între compartimente 
și în cadrul acestora, organizarea apă
rării în timp util, mărirea capacității 
de finalizare și dezvoltarea inițiativei 
creatoare a jucătorilor în sistemul mo
dern de joc. In aceste direcții am in
sistat în mod special. Jocul din ziua 
de 8 august, deși nu s-a ridicat la un 
nivel deosebit, ne-a dat posibilitatea 
să ne formulăm unele păreri asupra 
stadiului de pregătire.

— Ce lot veți utiliza în campio
natul care bate la ușă?

— Manciu, Pîlcă, Conțin, Stancu, 
Tîlvescu, Gref, Zamfir, Biikdsi, Kallo, 
Pleșa, Ologu, Manolache, Mănescu, Tă- 
nase, Șoangher și Tufan cărora li s-au 
alăturat, câteva nume noi: Dumbravă, 
Mareș, Caraman și Marinescu.

— Și acum, o ultimă și, firește, 
dificilă întrebare: pe ce loc scon
tați să terminați prima parte a cam
pionatului ?

— Ca obiectiv pe primele locuri; ca 
realizare, desfășurarea campionatului va 
da răspunsul exact.

EMIL IENCEC
Cum să tac să pregătesc pentru ad
versari o șalupă mai marc de goluri ?
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LA ORDINEA ZILEI 
DISCIPLINA

Ne aflăm în preajma deschiderii 
noului campionat în redacție se 
simte o atmosferă mai trepidantă. 
Telefoanele sună din ce în ce mai 
des în secția fotbal, numărul scri
sorilor sosite a crescut simțitor. 
Zeci și zeci de suporteri, din toate 
colțurile țării, doresc să afle cu 
„o zi" mai devreme amănunte 
despre echipe, jucători, antrenori. 
Ne sint semnalate, atit de către 
corespondenții' noștri permanenți, 
cît și de cititori, fapte din cele 
mai interesante petrecute în pe
rioada pregătitoare.

în numerele noastre anterioare 
ne-am ocupat de marea majorita
te a echipelor, am căutat să oglin
dim munca depusă în secțiile de 
fotbal, din toate categoriile. Soco
tim de datoria noastră ca in nu
mele maselor de iubitori ai acestui 
sport, să cerem fotbaliștilor ca in 
campionatul 1965—66 să ridice ca
litatea jocurilor la un nivel su
perior campionatului trecut. Citi
torii Popa Anton din București, 
Sabin Căbulu din Turda, Gh. Vlan- 
ga din Cluj, Constantin Moraru 
din Iași ș.a. ne-au propus să ridi
căm din nou în coloanele ziarului 
problema disciplinei în joc, a ati
tudinii față de partenerii de în
trecere și a conducătorului parti
dei, a comportării civilizate pe te
ren în fața publicului. Cu acest 
prilej ne-au fost reamintite o se
rie de abateri de la conduita spor
tivă a unor jucători. Nu le repro
ducem. Sînt bine cunoscute. In, 
marea majoritate a cazurilor 
F.R.F., prin comisia centrală de 
disciplină, a intervenit, aplicînd 
sancțiunile corespunzătoare. Iubi
torii fotbalului cer, însă, cu insis
tență ca actele de indisciplină să 
nu se mai repete în noul sezon. 
In caz contrar, măsurile împotriva 
recalcitranților trebuie să fie din 
cele mai severe, chiar din prima 
elapă.

în această ordine de idei amin
tim cele relatate de curînd în zia
rul nostru de doi specialiști ai 
F.R.F.

ION LUPAȘ „...disciplina și ati
tudinea frumoasă pe teren consti
tuie un factor important pentru 
progresul fotbalului nostru... pen
tru cei care se dedau Ia acte hu
liganice nu trebuie să existe în
găduința...".

ȘT. COVACI „...în instaurarea 
unei discipline stricte pe terenu
rile noastre de fotbal un rol im
portant îl au conducătorii de 
jocuri. Ei trebuie să (ie curajoși, 
să aplice regulamentul, să elimine 
de pe teren jucătorii certați cu re
gulile bunei cuviințe...".

Fără îndoială situațiile neplăcu
te pot fi evitate pe viitor, dacă in 
cadrul cluburilor se va intensifica 
munca de educație, dacă (așa cum 
se procedează la secțiile de iotb,l 
de la Rapid, Steaua, Petrolul, Ei- 
namo București ș.a.) problema dis
ciplinei va figura pe ordinea de zi 
a fiecărei ședințe, constituind o 
preocupare permanentă a antreno
rilor și conducătorilor clubului.

Incidente de genul celor intîm- 
plate in sezonul trecut la Craiova, 
Pitești, Iași, trebuie combătute cu 
tărie de F.R.F., cu sancțiuni exem
plare care să meargă pină la sus
pendarea terenurilor de joc.

Problema disciplinei, sub toate 
aspectele ei, trebuie să stea în a- 
tenția tuturor factorilor care se 
ocupă de fotbal. Este o dorință a 
miilor de spectatori din țara noa
stră, a numeroșilor cititori care 
ne-au scris, cerind să punem la 
ordinea zilei această problemă.

Lucru pe care l-am și făcut în 
rindurile de față. (C. M.)

PRONOSPORT — 1 - x - X — PRONOSPORT

DE LA I. E. B. S:
• Pentru cuplajul de fotbal RA

PID—ȘTIINȚA CRAIOVA și STEA
UA— U.T.A. din 15 august, de pe 
stadionul „23 August", biletele se gă
sesc d» vînzare la casele de bilete 
din str. Ion Vidu, Pronosport cal.

Victoriei nr. 2, stadioanele „23 Au
gust", Republicii, Dinamo și Giuleș.U.

• Casele din str. Ion Vidu și Pro
nosport cal. Victoriei nr. 2 vînd și 
bilete pentru Campionatele Europene 
de caiac-canoe din 13—15 august,, 
de la Snagov.

Concursul PRONOSPORT de dumi
nică este așteptat cu deosebită ne
răbdare de iubitorii fotbalului. Acea
stă nerăbdare este pe deplin justi
ficată. Concursul de duminică are cu
prinse în program primele meciuri 
din turul campionatului categoriei A.

Reamintim programul acestui con
curs :

Siderurgjstul — 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 — Salgoiarjan 
Botev Burgas — Cerno More Varna 
Spartak Plovdiv — Lokomotiv Sofia 
Levskj Sofia — Dunav Ruse

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoexpres 

nr. 32 din 11 august 1963 au fost ex
trase din urnă următoarele numere:

39 18 28 48 3 32
Numere de rezervă : 49 19
Fond de premii : 639.696 lei din care 

report la categoria I: 78.367 lei.
Tragerea următoare a concursului spe

cial Pronoexpres din 18 august a.c. va 
avea loc la Eforie Sud.

LOTO
Premiile întregi și sferturi la tragerea 

Loto din 6 august 1965 :
Premiul suplimentar II: 1 a 34.736 

lei și 5 a 8.684 lei; Categoria I : 1 a

31.263 Iei și 6 a 7.815 lei; Categoria a 
II-a: 11 a 5.298 lei și 15 a 1.324 lei; 
Categoria a III-a: 24 a 2.333 lei și 38 
a 583 lei; Categoria a IV-a : 42 a 
1.395 lei și 56 a 348 lei; Categoria a 
V-a: 92 a 645 lei și 116 a 161 lei; Ca
tegoria a Vl-a: 116 a 531 lei și 124 
a 132 lei; Categoria a Vll-a: 96 a 668 
lei și 84 a 167 lei; Categoria a VIII-a: 
190 a 332 lei și 180 a 83 lei.

Report la premiul suplimentar I : 
78.158 lei.

Tragerea Loto din 13 august a.c. va 
avea loc la Călimănești.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.
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Speranțele Austriei
pentru „Cupa Europei" la atletism

au sosit la Budapesta

PREȘEDINTELE confederației braziliene a sporturilor, Joao Havelange, 
a anunțat intenția de a organiza în anul 1968 „un campionat mondial redus“ 
«are ar reuni nouă echipe naționale de fotbal Sud-americane și europene. 
Meciurile ar urma să se desfășoare pe stadioanele Maracana din Rio de Janeiro, 
Pacembu din Sao Paulo - - --șl la Minas Gerais.

★
/

Două dintre atletele care vor evolua
Kapier și Irige

la Constanta, sprinterele Helga 
Aigner

Votavafolo — Viena
In ultimii ani nivelul atletismului femi

nin din Austria a marcat o creștere 
însemnată ceea ce a contribuit șl la 
afirmarea lui pe plan Internațional. 
Patru dintre atletele noastre au concurat 
și la J.O. de la Tokio. Este vorba de 
alergătoarele Inge Aigner (100 m șl 200 
m), Barbel Schatz (400 m șl 800 m), să- 
t tioarea la înălțime Liesel Prokop și 
pentatlonistia Ulla Flegel. Aceste 4 spor
tive împreună cu cunoscuta aruncătoare 
de suliță Erica Strasser vor constitui 
baza formației pe care Austria o va de
plasa la Constanța în vederea „Cupei 
Europei".

Ultima verificare a posibilităților atle
telor austriece a avut loc la sfîrșitul lunii 
iulie, cu prilejul campionatelor națio
nale desfășurate la Linz. Cu acest pri
lej sprintera Inge Aigner din St. Polten 
a cîștlgat 
25,0 sec. șl 
formanțele 
cu cît au
plet desfundată. La 100 m plat victo
rioasă a ieșit Helga Kapfer cronometrată

același timp (12,0) cu I. Aigner. Șl

două probe : 200 m plat în 
80 m garduri în 11,2 sec. Per
ei sînt cu atît mai valoroase 

fost obținute pe o pistă com-

ȘTIRI • REZULTATE | 
I

în . .... __ =___
Barbel Schatz a urcat de două“ ori pe 
podiumul laureatelor în urma victoriilor 
de la 400 m (57,7 — cea mai bună per
formanță austriacă a anului) și 800 m 
(2:15,2). Schatz deține recordul țării la 
800 m cu timpul de 2:10,7, realizat la 
campionatele internaționale ale Ungariei 
în 1963.

O altă atletă cu rezultate frumoase pe 
plan european este și sulițașa Erica 
Slrasser care deține recordul austriac 
cu o performanță de 52,32 m. Ea are la 
activ șl o victorie asupra Măriei Diaco- 
nescu la campionatele internaționale ale 
României din 1962. Erica Strasser se an
trenează de mai mulți ani, la Fraga șl 
Linz, cu Dana Zatopkova, iar la ultimul 
campionat a cîștlgat primul loc cu o 
performanță de 50,69 m.

Dintre celelalte atlete care vor fi pre
zente Ia Constanța cităm pe Ulla Flegr 
(1,70 m la înălțime și 4509 p la penta
tlon), Liesei Prokop (recentă campioană 
la înălțime cu 1,58 m), Sieglinde I’Ianner- 
still (5,75 m la lungime) șl Getrlinde An- 
derle (13,11 m la greutate și 43,66 m la 
disc).

BUDAPESTA 11 (Agerpres). — A ră
mas mai puțin de două săptămîni pînă 
la deschiderea marii competiții spor
tive „Universiada" de la Budapesta. In 
capitala Ungariei au și sosit primii oas
peți — sportivii francezi. Printre cei 
care vor veni mai devreme la Budapes
ta se află și jucătorii de tenis japo
nezi, care, după turneul de la Wim
bledon, n-au mai plecat la Tokio, evo- 
luînd în mai multe concursuri euro
pene. Căpitanul echipei de tenis a Ja
poniei este S. Johsa, fost participant la 
„Cupa Davis". Delegația Japoniei va 
aduce la Budapesta filmul documentar 
de lung metraj, în culori, realizat la 
Jocurile Olimpice de la Tokio.

întrecerea masculină de baschet pre
zintă un interes deosebit la această 
ediție și mulți o compară cu un mic 
„campionat mondial". Alături de for
mațiile U.R.S.S., Iugoslaviei, Bulgariei 
va juca și selecționata studențească a 
S.U.A., care cuprinde cîțiva din jucăto
rii echipei câștigătoare a medaliei de 
aur la ultima Olimpiadă, în frunte 
cu căpitanul ei Bradley.

A fost definitivată și selecționata 
țării gazde, la toate cele 9 discipline, 
alcătuită din 152 de concurenți. Lotul 
cel mai numeros este cel de atletism 
(27 băieți și 14 fete). Echipe valoroase 
vor prezenta sportivii maghiari la scrimă 
și natație.

Delegația studențească bulgară își 
pune cele mai mari speranțe în echipa 
feminină de baschet. Șanse de a se clasa 
pe locuri fruntașe sînt acordate și atle- 
țjlor G. Stoikov (triplu-salt), D. Iorgova 
(lungime), E. Iordanov (înălțime). E- 
chipa de volei (fete) a fost alcătuită 
pe scheletul clubului Academik, com
pletată cu alte jucătoare de la Levski 
Sofia.

„MEMORIALUL ASTALOSZ" LA ȘAH

PRIMARUL, orașului 
Grenoble, Hubert Du- 
bedout, a anunțat că 
în urma întrevederii 
avute cu ministrul de 
finanțe, Giscard d’Es- 
taing, a fost

★:
soluționa-

tă problema ajutorului 
financiar acordat aces
tui oraș pentru orga
nizarea Jocurilor Olim
pice de iarnă din 1968. 
.Ajutorul statului va

PENTRU a 
dificultăților .. __  .__
trece clubul de fotbal Sporting Lisa
bona, Jorge Almasque, fost interna
tional portughez și unul din condu-

atrage atenția asupra 
financiare prin care

fj

considerabil sporit — a 
spus el — șl orașul va 
primi credite pe termen 
lung Lucrările vor pu
tea, deci, începe ime
diat".

cătorii 
foamei.
nevoie urgentă de 300 000 escudos ca 
să poată fi atinse obiectivele propuse.

clubului, a declarat greva 
El a afirmat că clubul are

★

UN NUMĂR de 14 mari maeștri, șase maeștri internaționali șl doi maeștri 
vor participa la turneul internațional de șah Capablanca, organizat anul acesta 
cu începere de la 25 august la Havana. Printre cel înscriși la acest turneu se 
numără Efim Gheller (URSS), Uhlman (RDG), Helmut Pflegel (RFG), Gedeon 
Stahlberg (Suedia), Ivkov șl Parma (Iugoslavia), Robatsch (Austria), Pachman 
(Cehoslovacia), Szabo (Ungaria), Boboțov (Bulgaria).

★
EXTREMUL stingă al echipei Real 

Madrid, 
medalie 
balului.

Gento, a fost distins cu o 
pentru serviciile 
In plus, in semn

aduse fot- 
de omagiu

fa(ă de Gento, la 31 august pe sta
dionul Bernabeu din Madrid va avea 
loc un meci festiv.

★
FEDERAȚIA de atle

tism a 
hotărît

R.F. Germane a 
să propună can-

dldatura orașului Stutt
gart pentru organizarea

campionatelor europene 
din anul 1970.

★
AUGUST, comitetul de orga-LA 16 ________ _____

nizare a Jocurilor Olimpice 1968 va 
prezenta Ministerului lucrărilor publi
ce din Mexic toate proiectele de cons
trucție a instalațiilor sportive și de 
găzduire a sportivilor, printre care 
proiectul satului olimpic. Această știre

comunicată
Flores, vicepreședintele 
de organizare a Olimpiadei, urmează 
hotărîrea președintelui Mexicului. 
Gustavo Diaz Ordaz, do a autoriz» 
Ministerul de Finanțe, să deschidă 
creditele necesare.

de generalul Jose Clark 
comitetului

★
UN COMITET special constituit pentru a examina viitorul „Cupei Davis’! 

a adoptat o serie de hotărîri importante privind reînnoirea formulei de dis
putare a celei mai populare competiții internaționale de tenis. După cum se 
știe, s-a hotărît că finalistele zonei europene, care va fi alcătuită din două 
grupe A și B, să întîlnească una pe cîștigătoarea zonei americane și cealaltă 
pe aceea a zonei asiatice. Nu va exista deci o campioană de tenis a conti
nentului. Zona europeană va grupa 32 de țări, adică toate țările europene 
participante la competiție, la care se vor adăuga alte cîteva ce nu aparțin 
din punct de vedere geografic de Europa, ca Turcia, Liben, Maroc etc., pînă 
ce cifra va fi atinsă.

• Intoroîndu-se în țară din tur 
neul întreprins în Europa celebrul 
atlet australian Ron Clarke și-a fă
cut reintrarea la Melbourne. El a 
participat la o probă de cros dispu
tată pe distanța de 10 mile pe care 
a cîștigat-o cu timpul de 52:46,0.

KURT CASTKA
redactor la Volkstimme

In orașul Gyuln (R.P. Ungară), a înce
put turneul internațional de șah „Me
morialul Lajos Astalosz". In prima run
dă ău fost înregistrate următoarele re
zultate : Korcinoi (U.R.S.S.) — Florian 
(Ungaria) 1—0; Lengyel (Ungaria) — 
Giinsberger (România) 1—0. S-au dat re
miză partidele: Honfi — Haag, Forintoș
— pire (Iugoslavia), Chom — Kolarov 
(Bulgaria). Au fost întrerupte partidele: 
Gastonl — Sliwa (Polonia), Paoli (Italia)
— Kluger Flesch Borisenko
(U.R.S.S.).

★
CU o largă majoritate 

(1 339 de voturi contra 
585), Comitetul Olimpia 
al S.U.A. a adoptat o 
moțiune, prezentată de 
federația de canotaj 
academic, care cere 
sporirea împuterniciri ■ 
lor asociațiilor sau fe
derațiilor americane re
cunoscute de forurile

internaționale. Această 
importantă luare d« 
poziție din partea ma
jorității asociațiilor 
sportive ce alcătuiese 
Comitetul Olimpic ame
rican are drept efect 
acordarea majorității 
lui „Amateur Athletic 
Union", organism recu
noscut de Federația In-

ternațlonală de atletism 
și de C.l.O. și de a pune 
definitiv în minoritate 
pe National Collegiate 
Athletic Associa
tion (N.C.A.A.), orga
nism pur național, care 
grupează cluburile 
sportive universitare și 
școlare din S.U.A.

I
I

Christine 
foarte

recentele campionate ale
★
ÎNOTĂTOAREA franceză 

Caron se află într-o formă 
bună. Ea pleacă în America pentru
a participa la campionatele de na- 
tație ale S.U.A. cu o bună carte do 
vizită, aVînd nu mai puțin de 4 titluri

clștlgate la .
Franței. Față de valoarea adversarei 
sale directe, Cathy Ferguson a ho- 
tărît ca la 15 august Ia Toledo (S.U.A.) 
să participe doar la o singură probă, 
aceea de 100 m spate.

• Parașutistele sportive bulgare au 
stabilit un nou record mondial. E- 
fectuînd o săritură în grup cu des
chiderea imediată a parașutei de la 
o altitudine de 600 m ele au realizat 
o medie de 8,10 m de centrul cer
cului.

I
I
I

• Proba de simplu masculin din 
cadrul campionatelor internaționale 
de tenis de cîmp ale R.F. Germane, 
desfășurate la Hamburg, a fost cîș- 
tigată de sud-africanul Cliff Drys
dale. El l-a învins în finală cu 6—2, 
6—4, 3—6, 6—3 pe iugoslavul Jo- 
vanovici. La dublu bărbați, Buding, 
Kuhkne (R.F.G.) au învins cu 7—5, 
6—4, 6—2 pe australienii Davidson, 
Bowrey. La feminin, titlul a revenit 
australiencei Margaret Smith.

I
I
I
I
I
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(Urmate din

• Două noi recorduri de înot ale 
Italiei au fost stabilite în ultima zi 
a campionatelor țării, care au avut 
loc la Milano. Gampiero Fossati a 

100 m fluture în 1:01,0, iar 
Mazzinzi a 
1:12,7.

I
parcurs 
Luciana 
spate în

înotat 100 m
I
I

prilejul unui 
de natație

concurs inler- 
desfășurat la

• Cu 
național 
Blackpool, (Anglia) tînăra înotătoare 
Karen Muir (Africa de sud), în vîr- 
stă de 12 ani, a stabilit un nou re
cord mondial în proba de 110 yarzi 
spate cu timpul de 1:08,7.

I
I
I

• La Botevgrad s-a disputat me
ciul internațional de lupte clasice 
dintre echipa secundă a R. P. Bul
gariei și prima selecționată a R. S. 
Cehoslovace. Meciul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate: 4—4.

I 
I
I
I

riență internațională 
curat, de altfel, pe apele Snagovului 
în anii trecuți) șl care recent au 
cîșligat concursurile de la Griinau 
și Stockholm. Aș mai vrea să adaug 
că în afara lui Eschert, socotesc fa
vorit la canoe și dubloul format din 
Mehlberg și Ulrich".

Mergînd mai departe, în ordinea 
clasamentului final de la Jajce să 
reținem cîteva nume din numerosul 
lot deplasat de federația maghiară. 
Din capul locului vom arăta că 
Mihaly Hesz (care la Jocurile Olim
pice de la Tokio a pierdut medalia 
de aur a probei de caiac simplu la 
numai o zecime de secundă!) conti
nuă să dețină și în acest an o formă 
excelentă. Nu vom aminti aici decît 
faptul că el a ocupat recent primul 
loc în proba de 1000 m la „Regata 
Copenhaga". Dintre ceilalți caiaciști 
maghiari, reținem — pentru simplu 

pe Kemecsey, tar pentru dublu 
„sprinterii" Szente și Meszaroș 

l fost
Fabian 

1000 m 
lotului 
spunea

(ei au mai con-

Mîine încep
pag. 1) fruntașe 

Colegul

întrecerile

pe
(500 m) precum și echipajul 
campion mondial Szolossy - 
care va lua startul atît la 
cît și la fond. Antrenorul 
maghiar Istvan Granek ne 
ieri, la Snagov, că, din păcate, este 
mai puțin optimist în ceea ce pri
vește șansele canoiștilor, care — 
din cauza condițiilor atmosferice din 
această primăvară — nu s-au putut 
pregăti la nivelul dorit. Oricum, au

șanse de a ocupa locuri 
Kodmon, Hingl și Gyiirii. 
nostru Iozsef Namenyi de la revista 
budapestană „Kepes Sport", prezent 
la o discuție purtată ieri asupra 
șanselor echipajelor maghiare a ți
nut să ne avertizeze că un „out
sider" pentru proba de dublu fond 
la canoe este cuplul Ott Janos— 
Szanto Csaba.

Fără discuție că țările nordice vor 
arunca și ele valori grele în balanța 
campionatelor care încep mîine. Ce 
carte de vizită mai bună Dentru un 
lot, ca acela al Suediei, decît pre
zenta în rîndurile sale a campioni
lor olimpici Rolf Petersen și Gunnar 
Utterberg ! „Văduvit", prin retrage
rea din activitate a lui Sjodelius, 
alături de care a învins în octombrie 
pe lacul Sagami, Utterberg n-are de
loc știrbit optimismul. El și-a găsit 
în Carl von Gerber un partener 
care-i convine, dar— n-ar fi exclus 
— să facă, în acest concurs, pereche 
cu Petersen.

Danemarca deplasează un lot redus 
numeric, dar valoros. „Trio“-ul de 
caiac Hansen, Knudsen, Thaulow 
poate „acoperi" cu succes mai multe 
probe de simplu și dublu și poale 
aduce micului lot danez destule sa
tisfacții. La canoe, un singur echi
paj înscris : Sorensen—Nielsen.

Din lotul R. F. Germane se deta
șează actualul campion mondial și 
european Fritz Briei, care își va a- 
păra pe Snagov titlul la caiac simplu

Danezul Hansen (tricou vărgat), maghiarii Szolossi și Fabian se pregătesc 
la antrenamentsă iasă pe apă,

Foto : P. Romoșan

fond. Dintre vîteziștii vest-germani, 
reținem numele lui Erich Suhrbier, 
clasat pe locul 4 în finala olimpică 
la simplu și al lui Heinz Biiker care, 
pe lacul Saganil, concurînd în dublu 
cu Zander, a cucerit 
bronz.
Detlef
sat pe 
Dintre 
menționăm șansele caiaciștilor ceho 
slovaci, polonezi și — mai ales — 
ale olandezilor Geurts și Hoekstra, 
care s-au clasat pe locul secund la 
proba de dublu la J. O. de 
cut.

Ne-am ocupat, pe scurt, 
numitele „nume mari" de

medalia 
Cel mai bun canoist 

Lewe, care la Jajce s-a cla- 
locul secund, după Ismailciuc. 
celelalte țări participante,

anul

de 
pe

de 
este

tre'

așa- 
lista 

de înscrieri a oricărui concurs. Expe-

riența ne arată însă că nu de puține 
ori calculele sînt răsturnate și „ne- 
cunoscuți" urcă pe podium în timp 
ce favoriților hîrtiei nu le rămîne 
decît să-i... aplaude. Nu este, de a- 
ceea, exclus, ca loturile 
bulgar, francez, finlandez, 
iugoslav, 
surprize, 
plăcere.

Despre
că nu mai e nevoie să ne ocupăm 
azi. Cititorii noștri îi 
de bine din atîtea alte 
rămîne, azi, în ajunul 
(iții, decît să le urăm 
mai multe medalii și 
primul loc în ierarhia

belgian, 
italian, 

luxemburghez să ne ofere 
pe care le-am saluta cu

concurenții români credem

cunosc destul 
ocazii. Nu ne 
marii compe- 
să cîștige cît 
să-și păstreze 
europeană.
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