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Probe de mare interes inaugurează competiția
Iată-ne în ziua „europenelor* !
fPoate .că la ora cînd mulți dintre dv. citiți aceste rîn- 

duri, arbitrii de sosire au și înregistrat primele rezultate pe 
fișele lor, instalația de cronometraj electronic a și marcat pri
mele timpuri. Pentru că ora primului start al celei de-a VIII-a 
ediții a campionatelor europene este — din cauza marelui 
număr de participant și a disputării în paralel cu criteriul 
juniorilor — neobișnuit de matinală pentru o competiție 
sportivă : 8,40 !

Așadar, timp de trei zile, dimineața și după-amiază, pe 
apele Snagovului va răsuna neîntrerupt cunoscuta comandă a 
starterului : „Are you ready? Go !“ Sînteți gata? Plecați!

Să pornim, deci, și noi, prezentîndu-vă primele probe ale 
campionatelor.

Dintre seniori, cei 
care intră în competiție sînt 
concurenții la caiac 500 metri, 
proba de viteză pură a aces
tei discipline sportive, în care 
titlul mondial este deținut de 
Aurel Vernescu. Valorosul nos
tru sportiv (numărul de 
curs 296) este și de data 
sta printre competitori, 
pregătit și... dornic să-și 
titlul din toate puterile,
turi de el, concurează și An
drei Conțolenco, ai doilea 
prezentant al țării noastre, 
această probă participă 29 
concurenți, împărțiți în șase
rii. Drumul pînă la titlu este 
lung și dificil, deoarece primii 
3 clasați în fiecare serie se ca-
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Maeștrii emeriți ai sportului, Aurel Vernescu și Hilde Lauer, 
ridicind drapelul țării noastre la festivitatea de deschidere 

a campionatelor

Deschiderea festivă a „europenelor"

start îl iau concurentele la sim
plu 500 metri. Un număr de 
20 de sportive își dispută în- 
tîietatea într-o cursă ale cărei 
„capete de afiș' sînt campioana 
olimpică Ludmila Hvedosiuk 
(U.R.S.S.), sportivele vest-ger- 
mane Renate Brener și Irene 
Rozema, Anita Nussner (R.D.G.), 
cehoslovaca FIradilova, olande
za Thea Duif. Toate acestea 
vor fi adversare redutabile pen
tru sportivele noastre Hilde 
Lauer și Valentina Sergei, care 
iau startul probei. Ultimele 
serii eliminatorii pentru seni
ori din această dimineață

RADU URZICEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

PRIMA ZI :

Ora 8,40: serii K-2 ju
niori ; serii K-l 500 m se
niori ; serii C-l 1000 m 
seniori; serii K-l 500 ns 
senioare; serii K-l 1000 m 
seniori.

Ora 14.00: finala K-l 
500 m junioare ; finala C-l 
500 m juniori ; finala K-2 
500 m juniori • finala K-4 
500 m junioare; serii la 
K-2 500 m seniori; C-2 
1000 m seniori; K-2 1000 in 
seniori și K-4 1000 m se
niori.

Cupele ce se vor distribui echipelor învingătoare în clasamentul pe națiuni 
la juniori, caiac, canoe fi caiac-canoe.

Ieri, deasupra lacului Snagov, norii negri adu
seseră parcă un pic de Întuneric. Se părea, la 
un moment dat, că ploaia este pe cale să stri
ce deschiderea festivă a campionatelor. A 
stropit puțin doar, atit cît era nevoie ca iarba 
stadionului de la baza nouă a UCFS, să pară 
și mai proaspătă, maț strălucitoare, aerul să 
se răcorească.

In jurul orei ÎS,30 Începe festivitatea deschi
derii Campionatelor europene de caiac-canoe. 
Stadionul este pavoazat sărbătorește. De o 
parte a terenului — drapelele celor 18 țări par
ticipante. De altă parte — emblema campiona
telor și catargul pe care se va Înălța drapelul 
patriei noastre. In sunetele unei fanfare mili
tare, apXr in ordinea alfabetică, țările partici
pante. Rind pe rind, trec caiaciștii și canolștli 
din AUSTRIA, BELGIA, BULGARIA, CEHO
SLOVACIA, DANEMARCA, FRANȚA, R. D. 
GERMANA, R. F. GERMANA, ITALIA, IUGO
SLAVIA. Iată-1 defilind și pe sportivii japonezi 
prin fața tribunei oficiale. Sportivii niponi 
participă la Întrecerile campionatelor in afară 
de concurs. Trec apoi delegațiile LUXEMBUR
GULUI, OLANDEI, POLONIEI, SUEDIEI, UN
GARIEI Și UNIUNH SOVIETICE. Reprezentanții 
țării noastre Încheie coloana sportivilor. In 
fruntea delegației noastre care, in această

mare Întrecere a maeștrilor pagalei și padelei, 
participă la toate probele, port drapelul este 
cunoscutul sportiv Vasile Nicoară, triplu cam
pion mondial. Cel aproape 400 de sportivi se 
aliniază pe stadion. Se intonează Imnul de Stat 
al Republicii Populare Române. încet, incet, 
drapelul scump al patriei este ridicat pe catarg 
de către sportivii Aurel Vernescu, dublu cam
pion mondial șl Hilde Lauer, medaliată olim
pică. In numele Comisiei de organizare șl al 
Federației române de sporturi nautice tovară
șul Marin Bîrjega, adresează un călduros bun 
sosit tuturor participanților la campionate. 
Apoi, ia cuvintul președintele F.I.C., domnul 
Charles de Coquereaumont. După incheierea 
cuvintului său, acesta roagă pe președintele 
Consiliului General al Uniunii de Cultură Fi
zică și Sport, Aurei Duma, să deschidă campio
natele europene de caiac-canoe. După ce tova
rășul Aurel Duma urează bun venit oaspeților 
și le adresează urări de succese in lupta spor
tivă pentru intiletate, ei declară deschise Între
cerile campionatelor europene de caiac-canoe.

In ritmul unul marș viol, sportivii părăsesc 
stadionul.

Succes deplin, dxagl sportivi ! Fie ca Întrece
rea voastră să constituie un nou prilej de În
tărire a prieteniei, de cunoaștere reciprocă, de 
d -zvoltare a sporturilor nautice !

lifică pentru semifinalele de 
sîmbătă, după care îi vom cu
noaște pe cei nouă finaliști. 
Acum, cînd listele de înscriere 
sînt definitivate, vi-i putem a- 
nunța pe principalii pretendenți 
la medalia de aur 
a probei. In afara 
caiaciștilor noștri, 
reținem pe suedezii 
Cari von Gerben și 
Rolf Petersen, ma
ghiarul Kemecsey, 
polonezul Piszcz, 
Heinz B u c k e r 
(R.F.G.), olandezul 
Gueurts, sovieticii 
Obrazțov, Matveev, 
Dieter Krause 
(R.D.G.), danezii 
Hansen și Knud
sen.

Tot azi își dispu
tă calificarea în
finală și canoele pe dis
tanța de 1000 metri. Purtătorii 
speranțelor noastre în această 
probă : Andrei Igorov și Igor 
Lipalit. Primul va căuta să-și 
ia revanșa asupra campionului 
olimpic Jurgen Eschert (R. D. 
Germană), în fața căruia a ce
dat la mare luptă pe apele la
cului Sagami. Dintre concu
renți cu șanse importante la 
medalii, mai notăm pe Detlef 
Lewe (R.F.G.), Evgheni Pene- 
aev (U.R.S.S.), maghiarul Hajba, 
cehoslovacul Polacek. Cum însă 
canoea de simplu este o probă 
care a furnizat de obicei surpri
ze în concursurile internaționa
le, ne putem aștepta din partea 
tuturor celor 21 de înscriși la... 
contraziceri ale pronosticurilor 
noastre.

în probele feminine, primul

PE AGENDĂ...
• Biletele pentru cele trei zile de concurs se găsesc la casa 

I.S. Loto-Pronosport (Calea Victoriei nr. 2), la casa specială din 
str. Ion Vidu, ca șl la Snagov, In apropierea locului de acces la 
tribuna amenajată pe malul Iacului. Reamintim că linia de 
sosire, in toate probele campionatului european de caiac-canoe 
și a criteriului european de juniori, se află In dreptul bazei 
nautice a Ministerului Invățămintulul, la care se ajunge prin 
satul Snagov.

Cluburile și asociațiile sportive din întreprinderi și instituții, 
care doresc să organizeze excursii la Snagov pentru vizionarea 
concursului, pot procura bilete de la casele speciale sau direct 
do la organizatorul I.E.B.s. (telefon 11.79.70). Plata biletelor M 
face cu numerar sau prin virament.

• întreprinderea regională de transporturi auto București 
(I.R.T.A.) a luat măsuri pentru a pune la dispoziția publicului 
suficiente mijloace de transport. Plecarea autobuzelor se face 
din oră în oră de la autogara Băneasa, cu destinația satul Gher- 
măneștl șl Snagov-sat.

• Majoritatea întrecerilor vor fi televizate. Astfel, astăzi 
se vor putea urmări pe micul ecran două emisiuni (intre orele 
14—15 și 18—18), mîine programul special de la Snagov Începe la 
ora 18,20 șl durează pină la ora 18, iar duminică se vor transmite 
din nou două emisiuni, dimineață de la ora 9 la 11 șl după- 
amiază de Ia 15,30 la 17,45.

• La radio, pe programul I se vor transmite, „In direct”, 
scurte reportaje de la Snagov, după cum urmează : vineri șl 
slmbătă de la 17,50 la 18,10, iar duminică, in cadrul emisiunii 
„Sport și muzică**, între orele 18,20 și 19,15.



CARNET COMPETITIONS
.................................................................................................................................................................................................................................................................. ■

NATAȚIE: Succes deplin 
primului campionat republican de copii
@ Astăzi, la ora 10, întreceri eliminatorii
• După amiază vor fi desemnați primii campioni

După două luni de întreceri viu dis
putate, care au selecționat tot ce are 
mai bun tânăra generație a natației 
noastre, iată-ne în fața ultimului act 
al acestei pasionante competiții : FI
NALELE CAMPIONATULUI REPU
BLICAN PENTRU COPII.

Pentru prima oară în istoria acestei 
discipline sportive vom avea prilejul 
de a vedea reuniți în aceeași dispută 
pe cei mai tineri înotători ai țării. 
Timp de trei zile, la piscina din ștran
dul Tineretului, vor lua startul tinerele 
noastre speranțe din Arad, București, 
Cluj, Calați, Oradea, Sibiu, Tg. Mu
reș, Timișoara și Reșița, prilej cu care 
vom putea vedea „la lucru" cea mai 

HANDBAL: Programul categoriei A (tur)
— Seria I, masculin —

BASCHET: Finalistele campionatelor de calificare

Cinci zile pînă ia concursul special PRONOEXPRES 
de miercuri 18 august 1965

proaspătă producție a antrenorilor noș
tri.

Pregătiri’e intense făcute de tinerii 
concurenți în ultima vreme, reflectate 
și prin numeroasele recorduri republi
cane îmbunătățite în această perioadă, 
măresc și mai mult interesul față de 
competiție.

Programul campionatului prevede zil
nic serii eliminatorii, în cursul dimine
ții, finalele urinînd să se dispute în 
fiecare după amiază '.ora 18). Organiza
torii vor lăsplăti cu premii frumoase 
pe câștigătorii fiecărei probe, ca și pe 
autorii celor mai bune performanțe. 
Primele starturi — astăzi dimineață, în- 
cepînd de la ora 10.

Știința Tim.—Steaua Buc.
Dinamo Brașov — Dinamo Bacău 
Raf. Teleajen—Voința Sighiș.

Etapa a Vl-a. 10 octombrie

Dinamo Buc.—Tractorul Brașov 
Steaua Buc.—Raf. Teleajen
Dinamo Brașov—Știința București 
Voința Signiș.—Știința Galați 
Dinamo Bacău—Știința Timiș.

Etapa a Vil-a, 17 octombrie
Știința Buc—Dinamo Buc.
Știința Galați—Steaun Buc. 
Tractorul Brașov—Voința Sighiș.
Știința Tim.—Dinamo Brașov
Raf. Teleajen—Dinamo Bacău

Etapa a VIII-a, 24 octombrie

Voința Sighiș.—Dino mo buc.
Steaua Buc.—Tractorul Brașov 
Știința Timișoara—Știința București 
Dinamo Brașov—Raf. Teleajen
Dinamo Bacău—Știința Galați

Etapa a IX-a. 31 octombrie

Dinamo București—Steaua București 
Voința Sighiș.—Știința Buc
Raf. Teleajen—Știința Timiș. 
Tractorul Brașov—Dinamo Bacău 
Știința Galati—Dinamo Brașov

48 cu Celuloza Brăila); 2. Celuloza 
Brăila (52—49 cu Farul); 3. Farul 
Constanta,- zona Deva; 1. C.I.L. Ti
mișoara (54—43 cu Metalul Craiova, 
59—37 cu S.S.E Deva, 63—29 cu Chi
mia Govora); 2. S.S.E. Deva (54—39 
cu Chimia, 53—22 cu Metalul); 3. Me
talul Craiova (62—49 cu Chimia); 4. 
Chimia Govora; zona Bacău: 1.
S.S.E. Bacău ; FETE, zona Satu Mare : 
1. S.S.E. Satu Mare (106—29 cu Știin
ța Huedin, 44—43 cu S.S.E. Brașov, 
89—32 cu Confecția Dorohoi); 2.
S.S.E. Brașov (73—20 cu Confecția 
Dorohoi, 71—17 cu Știinla Huedin);
3. Confecția Dorohoi (38—28 cu 
Știința Huedin); 4. Știința Huedin; 
zona Arad: 1. Țesătoriile reunite
București (42—38 cu Foresta Arad, 
76—38 cu Elevul Petroșeni) i 2. Fo
resta Arad (38—31 cu Elevul Petro
șeni) ; 3. Elevul Petroșeni; zona Cra
iova: 1. S.S.E. Craiova (50—32 cu 
înfrățirea Gbeorghieni, 54—35 cu
S.S.E. Giurgiu); 2. înfrățirea Gheor- 
ghieni (43—28 cu S.S.E. Giurgiu); 3.
S.S.E. Giurgiu.

gidere, mașini de cusut electrice, ma
șini aragaz, picupuri, aparate de ra
dio și alte importante câștiguri în o- 
biecte și bani.

Se extrag în total 22 de numere:
— 1 extragere de 6 numere de bază 

și 2 numere de rezervă din 49, pen
tru atribuirea premiilor obișnuite în 
bani, pe 6 categorii ;

— 2 extrageri suplimentare separate 
de cîte 7 numere din 49, pentru atri
buirea premiilor suplimentare în obiec
te și bani, pe 8 categorii.

• Ultimele concursuri Pronoexpres 
s-au dovedit foarte atractive prin câș
tigurile record pe care le-a oferit.

Astfel, la concursul Pronoexpres din

SCRIMĂ: Maria Vicol 
(Progresul)—o învingătoare 

merituoasă 
în „Cupa Eliberării"

întrecerile de scrimă din cadrul „Cu
pei Eliberării" au continuat joi după- 
amiază, tot în sala de la stadionul Re
publicii. De data aceasta pe planșă s-au 
prezentat floretistele. Finala probei, 
foarte disputată, a dat cîștig de cauză 
valoroasei trăgătoare a clubului Progre
sul, Maria Vicol. Ea a terminat neîn
vinsă competiția (nu a primit decît 7 
tușe !...). Păcat însă că de Ia acest con
curs a lipsit campioana țării, Olga Or- 
ban-Szabo, accidentată.

După Maria Vicol s-a clasat trăgătoa- 
rea Ecaterina Iencic (Steaua), care a 
confirmat valoarea arătată în acest se
zon, ciștlgînd toate asalturile, cu excep
ția celui în care a întilnit-o pe Vicol 
(2—4). Pe locul 3 s-a situat Ana Ene 
(Progresul) cu 4 victorii. Reapariția pe 
planșă a acestei tinere floretiste a fost 
de bun augur. Ea a arătat că se află 
într-o sensibilă revenire de formă. Sem
ne bune pentru apropiatele întreceri din 
cadrul Universiadei de la Budapesta, în 
care Ana Ene va fi prezentă. ludit Pop, 
talentata reprezentantă a clubului Știința, 
a totalizat și ea tot 4 victorii, dar a dat 
mai puține tușe decît Ene (18 față de 
21...). ludit Pop a arătat că în perioada 
de stagnare a activității competlționale 
interne a lucrat cu destulă sîrguință. 
Oarecum inexplicabil locul 5 pe care 
s-a clasat Ileana Drîmbă (Steaua), care 
a totalizat doar 3 victorii. Ileana Drîmbă 
a tras totuși frumos, în stilul ei irezis
tibil, numai că n-a avut totdeauna su
ficientă finalitate. La acest capitol va 
maj trebui să lucreze în vederea Uni
versiadei la care sperăm să aibă o con
tribuție cit mal eficientă. Pe locul 6 
s-a clasat Suzana Tasi (Steaua), cu ace
lași număr de victorii ca și Drîmbă (3) 
dar cu un tușaveraj Inferior.

In fine, pe ultimele două locuri, Ele
na Bejan (Steaua) cu 2 victorii și Eu
genia Istrate (S.P.C.) care n-a înregistrat 
nici o victorie.

Vineri competiția continuă cu întrece
rile din cadrul probei de spadă.

POLO: Dinamo — Rapid
10-0!!

Dinamoviștiî, în mare vervă de 
joc, au surclasat, pur și simplu, 
formația rapidistă care n-a șutat la 
poartă nici măcar o singură dată (1). 
Scorul partidei 10—0 (3-0, 3-0, 2-0', 
2—0) a fost realizat prin punctele 
marcate de: Zahan 5, Blajec 2, No
vac 2, Mihăilescu.

Astăzi, primele starturi in cea de a Vlll-a ediție 
a campionatelor europene de caiac-canoe

(Urmare din pag. 1)

reunesc la start 34 de caiaciști, pen
tru cursa pe 1000 metri. Aliniem aici 
pe Mihai Țurcaș și Andrei Conțo- 
lenco. Printre 'concurenții de luat în 
considerație, cam aceiași de la 500 
m, plus maghiarul Szollossi și sovie
ticul Zemliakov.

Programul după-amiezii de azi în
cepe cu patru probe finale la juni
ori, după care vor continua elimina
toriile seniorilor, în probele de dublu 
caiac pe 500 și 1000 metri, canoe

4 august participantii Rădulescu Nico- 
lae din Ploiești și Csăk Anton din Tg. 
Mureș au obținut fiecare câte 120.000 
lei.

Premii maxime sînt foarte frecvente 
la Pronoexpres și nu ne rămîne să ve
dem decît cine va urma pe lista marilor 
câștigători.

Un prilej de a obține un premiu 
mare îl aveți miercuri 18 august când 
are loc concursul special PRONO
EXPRES. Participînd cu cât mai multe 
variante oricine poate deveni câști
gătorul urnii asemenea premiu.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

Pe agenda zilei: campionatul pe asociație

ITEBIADA—competiția celor 6000!
DE VORBA CU TOVARĂȘUL STEFAN BADESCU, PREȘEDINTELE ASO

CIAȚIEI SPORTIVE I.T.B.

Asociația sportivă I.T.B., a salaria- 
ților întreprinderii de Transporturi 
din București, numără peste 6 000 de 
membri UCFS. Este fără discuție una 
din cele mai mari asociații sportive 
din Capitală și oricum prima din ca
drul clubului Progresul pe lingă care 
își desfășoară activitatea.

Iubitorii sportului de la I.T.B. sînt 
cuprinși în 17 grupe reprezentînd tot 
atîtea locuri de muncă (garaje auto, 
depouri de tramvaie, ateliere de repa
rații, «tații de întreținere etc.).

Asociația sportivă I.T.B. ființează 
de mai mulți ani. Dar în forma or
ganizatorică de acum își desfășoară 
activitatea doar de cîteva luni. Des
pre perspective și îndeosebi despre 
competițiile organizate aici se pot 
spune multe lucruri bune. Dar în pre
zent la ordinea zilei se află ITEBIA
DA. Despre această mare competiție in
ternă a asociației tov. Ștefan Bădescu
— președintele consiliului asociației
— ne-a oferit cîteva amănunte intere
sante.

— Ce vrea să reprezinte ITEBIADA, 
cum ați denumit-o dv ?

— O competiție adresată tuturor 
membrilor UCFS, mai exact un cam
pionat pe asociație. De fapt, nu este 
vorba, cum s-ar părea, de o competiție 
inedită. Ea a mai fost organizată cu 
3—4 ani în urmă. Acum, într-o formă 
organizatorică nouă, mai bună, acti
văm sub îndrumarea clubului sportiv 
Progresul. Avantajul acestei forme or
ganizatorice este, printre altele, și 
acela că sportivii noștri au acces pe 
stadionul clubului Progresul din str. 
dr. Staicovici (și implicit pe terenurile 
aferente acestuia), in plus, pentru des
fășurarea activității sportive, la nivelul 
fiecărei grupe există *ercnuri sportive 
simple, arene de popice care sînt folo
site din plin. De asemenea, există per
spectiva dotării asociației cu o bază 
sportivă centrală în str. Malcoci.

— Așadar î<n organizarea campiona
tului pe asociație, a ITEBIADEI, spor
tivii dv dispun de condiții materiale 
corespunzătoare. Ce ne puteți spune 
despre competiția în sine ?

— Campionatul pe asociație este or
ganizat la un număr de 7 ramuri spor
tive — atletism, fotbal, popice, șah, 
tir, tenis de masă și volei. El a început 
printr-o primă etapă, la nivelul grupe
lor sportive, încă de la 5 iulie. Această 
etapă preliminară se va încheia la 30 
august. Apoi va urma etapa propriu 
zisă pe asociație (intergrupe) progra
mată între 1—30 septembrie.

— Cum s-ar spune la 1 octombrie 
vor fi cunoscuți toți campionii aso

dublu 1000 metri și caiac 4 — viteză. 
Dublurile de caiac sînt probele în 
care reprezentanții noștri Nicoară și 
Ivanov își apără titlurile de campioni 
ai lumii, pe care le dețin din 1963. în 
afara lor, mai concurează Poenaru- 
Butnaru la 500, Vernescu și Sciotnic 
la 1000. AJ.ți aspiranți la titlu : caia- 
ciștii sovietici, vest-germani, suedezi, 
maghiari, olandezi, polonezi și din 
R. D. Germană. O cursă dură, una 
din cele mai grele ale campionatului. 
La canoe dublu, sîntem reprezentați 
de echipajele Iacovici-Sidorcw (cam- 
pionii mondiali de la Jajce) și Du- culos, Suedia— cu doi campioni o- 
mitru-Calabiciov. Adversarul cel mai limpid în garnitură.

—.......................—-..................................—-------- ----------------

PÎNĂ LA SI AUGUST

Mari reduceri de prețuri
la articolele de vară

• confecții, tricotaje
• încălțăminte

• țesături
• articole de galanterie ;

ciației. Pînă atunci v-am ruga să ne 
oprim puțin asupra întrecerii pe gru
pe sportive.

— Această etapă se desfășoară în 
toate cele 17 grupe sportive ale aso
ciației, fără excepție. La Dudești de 
pildă sînt în întrecere atleții, șahiștii, 
jucătorii de tenis de masă, concurenții 
înscriși în proba de tir. La Ginești — 
amatorii de șah, tenis de masă, echi
pele de volei. La întreținere — echipe
le de fotbal și volei, atleții și trăgăto
rii. In fine nu există grupă sportivă în 
care în aceste zile sportul să nu se 
afle pe agenda fiecărui membru UCFS. 
O garanție a reușitei întrecerilor din 
această etapă intermediară o constituie 
și faptul că avem organizatori destoi
nici, care știu să facă din fiecare con
curs o adevărată sărbătoare sportivă. 
Voi aminti cîțiva dintre ei : ION TR1- 
FU (întreținere), VASILE VOICU 
(Atelierele Centrale), MIHAI NANU 
(Vatra Luminoasă), MARIA GEOR
GESCU (Floreasca), GHEORGHE CO- 
TIRȚĂ (Dudești).

— La această dată primii campioni, 
pe grupe sportive, sînt probabil cu- 
noscuți...

— în multe cazuri firește că da. La 
Dudești, printre camnioni se numără 
atletul IORDAN COSTEȘCU (100 m), 
la Ilie Pintilie, un alt at'* 1, ■ — GHEOR
GHE BERNARD (grentr. la întreți
nere, unul dintre amatorii de tir — 
C. PETRESCU, la Atelierele Centrale, 
dublul campion la atletism FLORIAN 
CIRCIUMĂREASA (100 m și 1 500 
m), la Vatra Luminoasă, MARIA 
MIHALCEA (lungime).

Etapa I, 5 septembrie

Știința Timișoara—Știința Galați 
Steaua București—Voința Sighiș. 
Dinamo Bacău—Dinamo București 
Dinamo Brașov—Tractorul Brașov 
Știința București—Rafinăria Teleajen

Etapa a Il-a, 12 septembrie

Dinamo București—Dinamo Brașov 
Steaua București —Știința București.
Știința Galați—Raf. Teleajen 
Tractorul Brașov—Știința Timișoara
Voința Sighiș.—Dinamo Bacău

Etapa a in-a. 19 septembrie

Știința București—Știința Galați 
Știința Tim.—Dinamo București 
Dinamo Bacău—Steaua București
Raf. Teleajen—Tractorul Brașov 
Dinamo Brașov—Voința Sighișoara

Etapa a IV-a. 28 septembrie

Dinamo Buc.—Raf. Teleajen
Steaua Buc.—Dinamo Brașov
Dinamo Bacău—Știința București
Voința Sighiș.—Știința Tim. 
Tractorul Brașov—Știința Galați

Etapa a V-a, 3 octombrie

Știința Buc.—Tractorul Brașov 
Știința Galați—Dinamo București

La sfîrșitul săptămânii trecute în 
șapte orașe s-au desfășurat turneele 
zonale ale campionatelor de califi
care. întrecerile au fost, în general, 
viu disputate, oferind publicului me
ciuri echilibrate și spectaculoase. în 
urma desfășurării jocurilor s-au ca
lificat pentru finale, la BĂIEȚI: 
C.I.L. Timișoara, Știința Brașov, A- 
cademia Militară București, S.S.E. Ba
cău ; FETE : S.S.E. Satu Mare, Țesă- 
toriile reunite București, S.S.E. Cra
iova. Aceste echipe se vor întrece 
între 27—29 august, urmînd ca for
mațiile clasate pe primele două locuri 
să participe la seria a Il-a a campio
natelor republicane.

Iată rezultatele și clasamentele 
.zonelor". BĂIEȚI, zona Doroboi:
1. Academia Militară București (81— 
43 cu Voința Oradea, 71—34 cu
S.S.E. Satu Mare, 56—51 cu Confecția 
Dorohoi) t 2. Confecția Dorohoi (78— 
31 cu S.S.E. Satu Mare, 63—53 cu 
Voința Oradea); 3. Voința Oradea 
(61—44 cu SJS.E. Satu Mare); 4.
S.S.E. Satu Mare; zona Brăila: 1. 
Știința Brașov (63—48 cu Farul, 67—

După cum am mai anunțat miercuri 
18 august are Ioc un nou concurs 
special PRONOEXPRES, care se va 
bucura de importante și valoroase 
premii suplimentare în obiecte și 
bani.

Cele mai de seamă câștiguri sînt 
autoturismele în număr de 10 : 1 Fiat 
1100 F, 1 Fiat 850, 2 Fiat 600, 5 
Trabant Combi și 1 Trabant 601. Ele 
pot fi obținute și cu 5 numere câștigă
toare în eventualitatea neînregistrării 
a 10 variante cîștigătoare la categoria 
I. Deci se pot obține autoturisme și 
la categoriile a Il-a și a IlI-a.

Pe importanta listă de premii mai 
figurează: motociclete, televizoare, fri

Aș vrea să arăt că intenția noastră 
este de a cuprinde în campionatul pc 
asociație pe toți cei peste 6 000 de 
membri UCFS. Lucrul acesta este posi
bil. Pînă la încheierea etapei pe gru
pe mai sînt trei săptămîni. în spriji
nul acestei realizări, un aport substan
țial ni-1 dă ziarul „Muncitorul I.T.B." 
care popularizează cu regularitate în
trecerile precum și stațiile de radio
amplificare din unitățile întreprinderii 
noastre.

îa ce-1 privește, consiliul asociației 
a luat toate măsurile tehnico-organiza- 
torice, asigurând o strictă planificare 
a întrecerilor și asistență tehnică par- 
ticipanților, astfel ca la finele compe
tiției să putem consemna, așa cum am 
amintit, participarea în proporție de 
sută la sută a membrilor UCFS la 
ITEBIADA.

Și... întreceri de calitate.

T. STAMA

peri'culos din celelalte 13 formații 
concurente : dublul sovietic (Oșcep- 
kov—Himici). campion olimpic la To
kio. Programul primei zile va fi în
cheiat de spectaculoasa cursă a caia
celor de patru. Un număr de 16 echi
paje se vor întrece pentru titlul con
tinental. Noi prezentăm două forma
ții : Vernescu, Țurcaș, Sciotnic, Hu- 
sarenco și Nicoară, Ivanov, Conțo- 
lenco, Terente. Adversarii cei mai 
puternici : formațiile U.R.S.S. (cam
pioană olimpică), R. D. Germane și 
R. F. Germane. Un „outsider" peri-



Tinăra generație de fotbaliști la lucru Programul turului campionatului categoriei C,
APLAUZE PENTRU PITICII 

RAPIDULUI !

Sîmbătă după-amiază, pe stadionul 
Republicii, înaintea partidei Rapid — 
C.S.M. Reșița, spectatorii prezenți 
mai devreme în tribune au avut sa
tisfacția să aplaude o adevărată de
monstrație de fotbal. A jucat oare 
vreo echipă de mare rezonanță 
europeană ? Nicidecum I Cei care au

entuziasmat publicul au fost piticii 
din două echipe ale Rapidului. Mari
nei Rișnifă (10 ani), portarul Dini- 
șoară, Florea Fane, extrema dreaptă 
Ghețu (10 ani) ca și ceilalți fotba
liști de-o șchioapă au recoltat aplau
ze după aplauze. Erau adresate nu 
numai lor ci și antrenorilor, celor 
care i-au învățat secretele fotbalului: 
foștii jucători rapidiști Cristescu și 
Socec.

Iată-i pe cei 27 de viitori „mari" 
fotbaliști:

RAPID III: Dinișoară, Dănilă, FIo- 

INTERVIUL NOSTRU

Cu Augustin Botescu despre C. S. M. S. 
și... perspectivele ei

rea Fane, Ciucu, Dumitru. Ioniță, Bu
jor (Rîșniță), Gheorgheci, Dragomir, 
Ghițulescu (Radu), Radu (Livciuc).

RAPID IV: Constantinescu, Croi- 
toru, Iordan, Popazu, Marinescu, 
Dobre, Ionescu (Ghețu), A. Ivan (Bu
jor), David, Lăzărescu, Ciornoavă.

Rezultatul? 4—4 (4—2) autorii go
lurilor fiind Ivan, Bujor (2), Dumi
tru, respectiv David (2), Ciornoavă 
și Dragomir.

lată-i pe „marii" fotbaliști de la Rapid
La Rapid, creșterea tinerilor fot

baliști se află — ca întotdeauna — 
la loc de cinste.

DIN TABĂRA TINERILOR 
FOTBALIȘTI

Cîteva săptămîni orașul Mediaș a 
fost „capitala" fotbaliștilor juniori 
care și-au disputat „Cupa juniorilor". 
La competiție — organizată de F.R.F. 
— au luat parte 16 selecționate de 
regiuni. Tot aici a fost organizată 
și o tabără la care au fost prezenți 

folosind mai rapid orice culoar creat; 
schimbări mai dese de locuri, bine
înțeles, în raport cu situațiile impuse 
de joc; simplificarea combinațiilor și 
crearea de cupluri care printr-o con
lucrare mai eficientă să mărească po
tențialul atacului. La toți jucătorii în
curajez permanent personalitatea și fan
tezia, dar numai în folosul jocului co
lectiv, al echipei.

Pe scurt, cam acestea sînt cele ce 
îmi propun să realizez împreună cu 
colegul meu Marius Beraru și, natu
ral, cu concursul nelimitat al jucă
torilor — a încheiat antrenorul Bo
tescu.

★
Fără îndoială, colaborarea antre- 

nori-jucători poate ridica echipa 
C.S.M.S. pe o treaptă de activitate 
care să însemne și joc de calitate și 
un loc în clasament scutit de emoțiile 
pe care le-au încercat în ultima vreme 
inimoșii spectatori ieșeni.

(g- c.)

Conform ultimei hotărîri luată marți 
seara de Comisia centrală de competiții 
din cadrul F. R. Fotbal, duminică se va 
disputa al cincilea (1 !) meci Unirea Ne
grești — Ancora Galați, în cadrul bara
jului pentru categoria C. De ce s-a a- 
juns la al cincelea joc ? Să răsfoim îm
preună filele voluminosului dosar aflat 
la federație.

Primul joc (4 iulie), la Galați, 2—0 pen- 
trti Ancora, a trecut oarecum neobser
vat. Spunem oarecum, pentrucă Ancora 
făcuse o contestație dar conducătorii 
echipei gălățene, mulțumiți de rezultat 
au renunțat la ea. „Discuțiile” încep o 
dată cil meciul al doilea (o săptămînă 
mai tîrziu, la Negrești) în oare Ancora 
a cîștigat din nou. Cu 1—0. De data asta 
cei din Negrești fac contestație. Litigiul 
ajunge în fața comisiei centrale de com
petiții (președinte Șt. Socaciu). Ce se 
întîmplase ? în min. 74 de joc, antre
norul gălățenilor, D. Comșa, îl înlocuiește 
pe jucătorul M. Militaru cu T. Roșa. 
Noul intrat predă arbitrului carnetul sau 
de legitimare și jocul continuă. Numai 
că G. Mereț, conducătorul echipei gălă
țene, îl ștersese pe Poșa de pe foaia de 
arbitraj înainte de începerea partidei și 
îl înlocuise cu alt jucător. Acesta a fost 
„nodul gordian” pe care comisia de com
petiții nu q știut să-1 desfacă, cu toate 
că regulamentul de disputare a compe
tițiilor de fotbal e grăitor în această 
privință : „un jucător de cîmp nu poate 
fi înlocuit decît de unul din cei 2 jucă
tori de cîmp trecuți ca rezerve pe foaia 
de arbitraj". Or, Poșa fiind șters, în
seamnă că nu putea intra pe teren și 
deci — ca să nu mai lungim — trebuia 
consemnat rezultatul de 3—0 pen
tru Negrești. Meciul s-ar fi în
cheiat acî, cu scorul general 3—2 pentru

60 dintre cei mai buni fotbaliști ju
niori din tară. Aceștia s-au pregătit 
sub îndrumarea unui colectiv de an
trenori din care au făcut parte I. 
Bălănescu (conducătorul taberei), P. 
Steinbach, Gh. Ola ș.a.

Pregătirile s-au desfășurat atît din 
punct de vedere tehnic, cît și teore
tic. S-au predat lecții ca: „Aspecte 
din trecutul și evoluția jocului de 
fotbal în tara noastră", „Dinamica 

sistemului cu 4 fundași", „Probleme 
de regulament", „Fotbalul — joc de 
spectacol și de performantă" etc. 
Zilnic, juniorii, împărțiți în patru 
loturi, și-au desfășurat activitatea pe 
terenurile Gaz Metan, Sparta și Me
talul. în prima parte a taberei s-a 
pus accent îndeosebi pe creșterea 
măiestriei fotbalistice din punct de 
vedere tehnic. Apoi, s-a trecut la 
jocuri ale echipelor taberei cu for
mații din campionatul regional, din 
categoriile B și C.

Z. RÎȘNOVEANU — coresp.

CUVTNTUL UNUI CITITOR

Zilele trecute am primit o scrisoa
re din Reșița, de la tov. M. Ema
nuel. Cititorul nostru se ocupă, pe 
mai multe pagini, de situația junio
rilor reșiteni. Iată cîteva spicuiri din 
scrisoarea sa: „Creșterea juniorilor 
se face în mod sănătos de antreno
rii echipelor locale dar această mun
că nu este luată în seamă de con
siliile asociațiilor sportive reși- 
țene. De aceea mulți dintre juniori 
se pierd, nu sînt utilizați în forma
ții, sînt tratați ca niște copii vitregi, 
toată atenția fiind îndreptată spre se
niori. în decurs de trei ani, la C.S.M. 
nu a fost promovat decît un singur 
junior ! Cum ne putem aștepta atunci 
la redresarea fotbalului reșițean ? 
Să adaug faptul că Ia complexul șco
lar de pe lingă uzinele Reșița există 
o școală de ucenici cu aproape 3 000 
de elevi, dar care nu are echipă de 
fotbal! Sînt acolo zece profesori de 
educație fizică; nici unuia nu-i place 
oare fotbalul ?"

Iată o problemă importantă căreia, 
sperăm, conducătorii sportului reși- 
Tean îi vor da atenția cuvenită și ne 
vor comunica și nouă măsurile luate.

Lanțul slăbiciunilor
Unirea Negrești. Comisia de competiții 
(„înduioșată'-* de delegații Ancorei care, 
pasămite, nu aveau experiență și... au 
greșit ia întocmirea foii, invocînd o serie 
de argumente puerile) respinge contes
tația echipei din Negrești ca neregula
mentară și declară Ancora Galați cali
ficată pentru cat. C !

De ce a fost contestația „nereglemen- 
tară“ ? Conform aceluiași regulament, 
„contestațiile se pot face înainte de înce
perea jocului și pînă la sfîrșitul lui“. 
Acest „plnă“ a fost invocat de mem
brii comisiei, deoarece contestația fusese 
formulată după meci. Dacă ar fi să res
pectăm întocmai regulamentul, ar fi în
semnat ca în min. 74, cînd poșa l-a în
locuit pe Militaru, conducătorii echipei 
din Negrești să fi intrat pe terenul de 
joc la arbitru să-i ceară întreruperea 
meciului și să-1 poftească la cabină pen
tru a face contestația ! Bineînțeles că 
lucrul acesta nu se putea. Reiese, deci, 
că pentru a face „dreptate", membrii 
comisiei de competiții s-au folosit de o 
lacună a regulamentului.

Bineînțeles că pironi F.R.F. a infirmat 
hotărîrea comisiei, dar pentru că în lua
rea hotărîrii a existat... balotaj, s-a sta
bilit anularea celui de al doilea joc și

seria Nord, ediția 1965-1966
Etapa I, 22 August

Faianța Sighișoara—Olimpia Oradea 
Soda Ocna Mureș—Metalul Copșa Mică 
Gloria Bistrița—Unirea Dej
Progresul Reghin—A.S. Aiud
Mineral Baia Sprie—Sătmăreana 
Chimica Tîrnăveni—Minerul Bihor
Steaua roșie Salonta—Forestiera Sig. Mar

Etapa a Il-a. 29 August

Forestiera Sig. Marmației—Min. B. Sp. 
Unirea Dej—Faianța Sighișoara
A.S. Aiud—Soda Ocna Mureș
Metalul Copșa Mică—Steaua r. Salonta 
Olimpia Oradea—Chimica Tîrnăveni 
Sătmăreana —Gloria Bistrița
Minerul Bihor—Progresul Reghin

Etapa a IlI-a, 5 septembrie

Progresul Reghin—Sătmăreana
A.S. Aiud—Forestiera Sighetul Marmației 
Minerul Bihor—Olimpia Oradea
Chimica Tîrnăveni—Minerul Baia Sprie 
Metalul Copșa Mică—Faianța Sighișoara 
Soda Ocna Mureș—Unirea Dej
Gloria Bistrița—Steaua roșie Salonta

Etapa a IV-a, 12 septembrie

Gloria Bistrița—Soda Ocna Mureș 
Unirea Dej—Minerul Bihor
Minerul Baia Sprie—A.S. Aiud
Olimpia Oradea—Sătmăreana
Steaua r. Salonta—Chimica Tîrnăveni 
Forestiera Sig. Marm.—Metalul C. Mică. 
Faianța Sighișoara—Progresul Reghin

Etapa a V-a, 19 septembrie

Sătmăreana—Forestiera Sig. Marmației 
Faianța Sighișoara—Soda Ocna Mureș 
Progresul Reghin—Chimica Tîrnăveni 
Minerul Baia Sprie—Gloria Bistrița 
A.S. Aiud—Olimpia Oradea
Minerul Bihor—Steaua roșie Salonta 
Metalul Copșa Mică—Unirea Dej.

Etapa a Vl-a 26 septembrie
Minerul Bihor—Metalul Copșa Mică 
Steaua roșie Salonta—Progresul Reghin 
Sătmăreana—Unirea Dej
Chimica Tîrnăveni—Faianța Sighișoara 

Soda Ocna Mureș—Minerul Baia Sprie 
Forestiera Sighetul Marm.—Olimpia Or. 
A.S. Aiud—Gloria Bistrița

Etapa a Vil-a, 3 octombrie
Unirea Dej—A.S. Aiud
Metalul Copșa Mică—Sătmăreana
Faianța Sighișoara—Min. Baia Sprie

„FOTBAL LA POALELE CORDILIERILOR"
O nouă carte despre fotbal nu 

poate fi decît interesantă chiar 
dacă am așteptat mai mult decît 
s-ar fi cuvenit ziua apariției ei. 
Lucrarea antrenorului Constantin 
Teașcă — „Fotbal la poalele 
Cordilierilor" — apărută sub aus
piciile Editurii UCFS înseamnă de 
fapt o privire aruncată în socie
tatea cea mai aleasă a fotbalului 
mondial. Cu abilitate șl compe
tență, autorul ei ne introduce în 
atmosfera fabuloasă a finalei „Cu
pei Jules Rimet", desfășurată în 
îndepărtatul Chile.

C. Teașcă scrie pe cele aproape 
300 de pagini ale cărții sale o 
suită de reportaje, portrete, în
semnări, considerații tehnice sau 
tactice — toate la un loc avînd 
un singur obiect: marea dragoste 
a secolului nostru — fotbalul. Și 
le face pe toate cu talent, cu ver
vă, împletind tenta literară cu ob
servația precisă a antrenorului. 
Iată cîteva titluri de capitole su
gestive pentru ceea ce am spus 
mai sus : „Spionita", „Hoi se Incia 
el Mundial", „A doua „carieră

Note critice

disputarea unei a treia partide, tot la 
Negrești.

Și, la 22 iulie, la Negrești, iată echi
pele din nou față în față. Rezultat : 2—1 
pentru Ancora. Cele două formații își 
contestă însă una alteia dreptul de joc 
al unora dintre fotbaliști și judecarea 
cazului vine din nou în fața Comisiei 
centrale de competiții. Se constată că 5 
(!!) dintre jucătorii folosiți de Ancora 
au fost legitimați de comisia regională 
de fotbal din Galați (președinte D. Stan- 
ciu) fără a fi de competența acesteia, îri- 
călcîndu-se regulamentul de trasferări 
în care art. 15 spune că „federația va so
luționa cererile de transferare atît ale 
jucătorilor care se transferă diintr-o re
giune în alta, cît și pe cele ale fotba
liștilor ce provin din asociații sportive 
sau cluburi care au echipe în categoriile
A, B sau C". Or, Potolea venea la Ancora 
de la Metalosport Galați (cat. C), Ilie 
Niculaie de la Siderurgistul Galați (cat.
B. ) M. Militaru de la Știința Galați (cat. 
B), Negoescu de la Dunărea Giurgiu (deci 
din reg. București), iar Anghel Marin a 
fost descoperit ca fiind legitimat în ace
lași timp la... trei echipe !? în mod nor
mal, din nou 3—0 pentru Negrești, dar 
comisia centrală de competiții găsește 

Progresul Reghin—Soda Ocna Mureș 
Forestiera Sigh. Marmației —Min. Bihor 
Gloria Bistrița—Chimica Tîrnăveni 
Olimpia Oradea—Steaua roșie Salonta

Etapa a Vm-a, 10 octombrie
Steaua roșie Salonta—Soda Ocna Mureș 
Olimpia Oradea—Unirea Dej
A.S. Aiud —Metalul Copșa Mică.
Gloria Bistrița—Faianța Sighișoara 
Min. Baia Sprie—Progresul Reghin 
Sătmăreana—Minerul Bihor
Chim. Tîmăv.—Forestiera Sigh. Marmației

Etapa a IX-a, 24 octombrie

Sătmăreana—A.S. Aiud
Soda Ocna Mureș—Chimica Tîrnăveni 
Minerul Bihor—Minerul Baia sprie 
Metalul Copșa Mică—Olimpia Oradea 
Unirea Dej—Forestiera Sig. Marmației 
Faianța Sighișoara—Steaua roșie Salonta 
Progresul Reghin—Gloria Bistrița

Etapa a X-a, 31 octombrie

Chimica Tîrnăveni—Metalul Copșa Mică 
Unirea Dej—Steaua roșie Salonta
A. S. Aiud—Faianța Sighișoara 
Forestiera Sigh. Marmației—Progr. Reghin 
Gloria Bistrița—Minerul Bihor
Minerul Baia Sprie—Olimpia Oradea 
Soda Ocna Mureș—Sătmăreana

Etapa a Xl-a, 14 noiembrie

Progresul Reghin—Unirea Dej
Metalul Copșa Mică—Gloria Bistrița 
Steaua roșie Salonta—Minerul B. Sprie 
Sătmăreana—Chimica Tîrnăveni
Olimpia Oradea—Soda Ocna Mureș 
Minerul Bihor—A.S. Aiud
Faianța Sighiș.—Forestiera Sigh. Marm.

Etapa a XH-a, 28 noiembrie

A. S. Aiud—Steaua roșie Salonta 
Sătmăreana—Faianța Sighișoara 
Olimpia Oradea—Progresul Reghin 
Minerul Bihor—Soda Ocna Mureș 
Metalul Copșa Mică—Minerul Baia Sprie 
Forestiera sigh. Marm.—Gloria Bistrița 
Unirea Dej—Chimica Tîrnăveni

Etapa a XlTI-a, 5 decembrie

Minerul Baia Sprie—Unirea Dej 
Chimica Tîrnăveni—A. S. Aiud
Steaua roșie Salonta—Sătmăreana 
Gloria Bistrița—Olimpia Oradea
Faianța Sighișoara—Minerul Bihor 
Progresul Reghin—Metalul Copșa Mică
Soda Ocna Mureș—Forest. Sigh. Marm.

spaniolă a lui Helenio Herrera , 
„Mai ales — dar nu exclusiv — 
pentru antrenori", „Finala", „Și

totuși, fotbalul progresează"-.- ele. 
etc.

Sînt doar cîteva cuvinte despre 
cartea lui C. Teașcă...

o „chichiță” ; jucătorul Ion Constanti
nescu a fost legitimat tot prin viciu de 
formă la Unirea Negrești. Realitatea este 
însă alta : Constantinescu, student la 
Iași, provenea de la o echipă (Progresul 
Vaslui) desființată, caz în care regula
mentul de transferări în vioare îi dă 
dreptul să se legitimeze oricînd și ori
unde vrea. Rezultatul e din nou anulat, 
sînt verificate legitimațiile tuturor jucă
torilor și... al patrulea joc, pe teren 
neutru cel din Negrești fiind suspendat 
între timp pentru proastă organizare.

La 8 august, la Iași, Unirea a cîștigat 
cu 2—0. Al doilea și al treilea joc fiind 
anulate, rezultatul e acum 2—2, întrucât 
doar primul joc (2—0 pentru Ancora) a 
mai fost valabil. Și iată de ce vom asista 
duminică, la București, la al cincilea 
meci Unirea Negrești — Ancora Galați.

în așteptarea lui cîteva întrebări vin 
de la sine : dacă Ancora Galați a cîștigat 
campionatul regiunii folosind cinci fotba
liști legitimați în afara regulamentului, 
ea mai poate fi denumită campioană a 
regiunii ? Nu înseamnă că a cîștigat a- 
cest titlu în mod fraudulos ! Și, apoi, 
cum este posibil să fie tolerate de con
siliul regional UCFS Galați asemenea 
ilegalități, săvârșite de comisia regională 
de specialitate ? în consecință, se mai 
ridică o întrebare : dacă doar la două 
echipe s-au găsit, la o cercetare mai 
atentă, 6 (de fapt 5)jucători greșit legi
timați, nu ar fi mai normal ca legitimă
rile să fie făcute în viitor DOAR de F. R. 
Fotbal ? Și ultima : cum rămîne cu re
gulamentele care prezintă serioase la
cune ?

Credem că federația ar trebui să dis
cute din nou „cazul" Unirea Negrești — 
Ancora Galați și să ia hotărîrile de 
rigoare.

Cam se știe, echipa C.S.M.S. și-a re
luat activitatea cu un nou antrenor: 
Augustin Botescu. Am stat de vorbă cu 
el despre stadiul de pregătire atins de 
echipă, despre perspectivele muncii pe 
care a început-o cu noii săi elevi.

— Apreciez că echipa a înregistrat 
unele progrese — ne-a spus A. Bo
tescu, mulțumită unor pregătiri in
tense. La început am pus acent pe 
pregătirea specifică și pe verificări cu 
adversari mai tari (Siderurgistul Ga
lați, Peirolul Ploiești). In aceste jocuri, 
echipa s-a's'trădui I să răspundă printr-o 
omogenizare mai bună și cu un ran
dament care să se apropie pînă la 
70—80% față de cel competițional. 
în ultima perioadă mi-am îndreptat a- 
tenția asupra reglărilor și corectărilor 
în joc, individual și de ansamblu.

— Desigur că aveți fi dificultăți, 
de altfel inerente unui debut ca al 
dv ?

— Intr-adevăr, așa este; voi avea 
mult de lucru. în primul rînd dis
pun de un lot care nu-i nici numeros 
și nici omogen ca nivel valoric, cum 
aș dori. In plus, lotul — în linii mari, 
același folosit în campionatul trecut 
— este și descompletat: Stoicescu și 
Humă se află după operații și nu 
sînt încă restabiliți ; Danileț este ple
cat să-și satisfacă stagiul militar; 
Moțoc a fost repartizat în producție 
la Galați. Deci, va trebui să comple
tez lotul cum voi putea, recurgînd 
da oîțiva juniori locali, ca și la unii 
tineri remarcați în echipele din re
giune. în orice caz, pentru viitorul 
mai îndepărtat, mi-am fixat ca obiec
tiv să urmăresc îndeaproape activi
tatea competițională din regiune, unde 
sînt convins că pot descoperi elemen
te talentate.

— Vă gindiți fi la unele schimbări 
in jocul echipei ?

— Da. Vreau să aduc unele îmbu
nătățiri. în primul rînd mă gîndeso 
la măsuri care să mărească siguranța 
în apărare. Pentru aceasta mi-am îndru
mat fundașii să nu mai joace în linie, 
mai ales pe centru. Fundașii centrali 
își vor armoniza jocul prin dublări 
și și-1 vor coordona cu al mijlocașilor, 
ceea ce — normal — va aduce și o 
schimbare în orientarea ca mișcare în 
teren și în mărirea gamei de pase 
variate a halfilor. în ce privește ata
cul, mă preocupă mult : mărirea 
eficacității prin șuturi de la distanță,



Echipele României învingătoare în jocurile de ieri
BRĂILA, 12 (prin teleîon de la trimisul nostru). — 

Timpul nefavorabil a făcut ca miercuri seara jocurile 
să se dispute jumătate afară, jumătate în sală. Datorită 
acestui fapt s-a întîrziat programul și rezultatele n-au 
putut fi cunoscute decît foarte tîrziu...

După cum se știe, echipa tării noastre a întrecut 
formația Poloniei, mai greu însă decît era de așteptat, 
cu scorul de 3-2. După acest meci au jucat formațiile 
Bulgariei și Ungariei (3—1 pentru voleibaliștii bul
gari i —1, 12, 11, 9). Apoi Cehoslovacia cu R. D. Ger
mană (3—0 pentru sportivii cehoslovaci: 5, 10, 2).

Turneul a continuat joi după-amiază cu meciurile din 
etapa a V-a.

în primul joc, echipa Cehoslovaciei a întrecut Unga
ria cu 3—0 (8, 6, 13).

A urmat jocul România — Iugoslavia. Formația țării 
noastre a început partida în următoarea alcătuire i 
Vasiliu, Rauch, Cristian, Barta, Rednic, Stoian. In setul 
2 Ștefan l-a înlocuit pe Rauch.

Echipa României a cîștigat acest meci cu scorul de 
3—0 (9, 2, 4), într-un timp record: 38 de minute de 
joc efectiv I Meciul a fost deosebit de important pentru 
echipa țării noastre, care intîlnea un adversar cu mari 
posibilități. Jocul a început în avantajul voleibaliști
lor oaspeți care au condus cu 6-3. Startul a fost slab 

'pentru noi, inexplicabil. Apoi, greșind mai puțin și 
fiind mai deciși în atac, jucătorii noștri au reușit să 
egaleze la 8 șl să cîștige setul la 9. Este îmbucurător 

faptul că echipa noastră s-a mișcat mult în teren, că 
blocajul a fost pe fază, reușind să ne aducă multe 
puncte. In atac s-a acționat mai variat, loviturile pu
ternice alternînd cu cele liftate. Ca urmare cîștigăm 
setul 2. Trebuie să precizăm insă că în echipa adversă 
au jucat multe rezerve.

Setul 3 a început sub semnul ofensivei voleibaliști
lor noștri. La scorul de 1—5, antrenorul oaspeților in
troduce echipa de bază. Dar această măsură nu reu
șește să mai schimbe situația. Voleibaliștii noștri Im
primă un ritm rapid jocului, în timp ce atacul, care în 
celelalte meciuri a fost lipsit de forță, s-a Impus acum 
prin Cristian, Barta și (uneori) Rednic. Defensiva 
iugoslavă nu poate para șuturile noastre puternice și 
astfel cîștigăm meciul...

Comportarea de azi a echipei României ne-ă arătat 
că ea este capabilă să practice un joc mai bun și că, 
lăsînd la o parte tracul, poate acționa pe măsura po
sibilităților ce le are. De aceea așteptăm cu încredere 
ultimul ei joc, cînd va întîlni echipa Bulgariei.

Iată și primele locuri în clasament:
1. România 10 puncte (din 5 meciuri).
2. Bulgaria 7 puncte (din 4 meciuri).
3. Cehoslovacia 7 puncte (din 4 meciuri).
La ora la care telefonez se joacă meciul dintre 

Polonia și R. D. Germană.
CONSTANTIN ALEXE

Ștefan Suciți (Dezrobirea Brașov) 
învingător în prima etapă

Pri- 
s-au 
bun 
ofe-

SUCEAVA, 12 (prin telefon), 
mele meciuri ale turneelor finale 
ridicat la un nivel tehnic mai 
decît cele desfășurate în serii, 
rind spectacole interesante. După ce
în prima partidă a turneului pentru 
locurile 1—4 reprezentativa Ceho
slovaciei a învins U.R.S.S. cu 3—0 
(9, 6, 15), a urmat partida România— 
Bulgaria. Tinerele noastre voleibaliste

au început întrecerea cu timiditate 
și, în consecință, au greșit în^ organi
zarea jocului. Pe parcurs însă lucru
rile s-au îndreptat și, datorită unor 
acțiuni foarte frumoase, aplaudate la 
„scenă deschisă* de public, România 
a obținut victoria cu scorul de 3—2 
(—10, —14. 5 14, 5).

în turneul pentru locurile 5—8 au 
fost înregistrate următoarele rezulta-

te : Polonia — Iugoslavia 3—0 (3, 7, 
11), R. D. Germană — Ungaria 3—1 
(12, —14, 1, 11). întrecerile continuă 
vineri cu următoarele meciuri : pentru 
locurile I—4 : România — U.R.S.S., 
Cehoslovacia — Bulgaria ; pentru 
locurile 5—8 : Polonia — Ungaria, 
R. D. Germană — Iugoslavia.

C. ALEXA - coresp. regional

Doi antrenori americani, despre atleții noștri••

De cîteva zile, doi renumiți antrenori 
din S.U.A. Lloyd Winter, de la Uni
versitatea San Jose, și Vern Wolfe, 
de la Universitatea Southern-California, 

' sînt oaspeți ai atleților și antrenorilor 
noștri. „ , . ,

I-am văzut la Paiona Brașov lucrind 
cu atleții români, seniori și juniori. I-am 
reîntîlnit apoi în „tribuna" stadionului, 
făoînd fotografii și filme.

„Din capul locului, ne-a spus dl. 
Winter, trebuie să-mi arăt mulțumirea 
pentru invitația de a veni în Romania 
fi, mai ales, pentru felul în care am 
fost primiți. In puținele zile de cînd 
sîntem aici am văzut lucruri minunate 
fi ne simțim foarte bine. Am fost plă
cut surprinși de condițiile de activi- 

. tate pe care le asigurați atletismului. 
Iată, ideea acestor tabere organizate în 
timpul verii este mai mult de cît 
binevenită. Este un excelent prilej de 
a reuni într-un cadru atît de pitoresc 

icum este Poiana, pe cei mai buni at- 
. lefi din tînăra generație, însoțiți de 

antrenorii lor. Ss poate face un bun 
schimb de experiență și se poate duce o 
muncă temeinică. Cînd ne vom în
toarce acasă nu ne vom da bătuți pînă 
ce nu vom pune și la noi, pe picioare, 

. o astfel de tabără pentru juniori. Re
pet, este o idee excelentă.

Am văzut la lucru, în aceste zile, pe 
cei mai mulți dintre atleții dv, seniori 
fi juniori. O impresie excelentă mi-a 
țăcut-o „George" țZamfirescu'). Acest 
„boy" are calități deosebite. In primul 
rînd, are temperament de concurs, ceea 
ce este extrem de important pentru un 
sportiv. 11 văd, de asemenea, ambițios 
și dornic să învețe. Prinde repede fie
care amănunt fi îl fi aplică în an
trenament. Dacă se va pregăti tot atît 
de conștiincios, am convingerea că va 
putea deveni — în scurtă vreme — 
unul dintre cei mai buni sprinteri eu
ropeni. Și despre Mihai Vosminschi

am numai lucruri bune de spus. Este 
muncitor, rezistent, învață repede și, 
ca fi Zamfirescu, are o relaxare naturală 
deosebită.

Mi-a plăcut tînărul care a cîștigat 
gardurile (n. n. Viorel Suciu). Este 
bine făcut fi are o tehnică acceptabilă, 
care poate fi serios îmbunătățită. Am

Gagea are un bun gabarit, dar este 
încă prea lent. Mi-a plăcut aruncătorul 
de disc de la juniori (n.n. Iosif Naghi) 
care are mari calități fi perspective".

Am asistat la antrenamentele conduse 
de cei doi antrenori. Accentul lucrului 
cade pe calitate, pe un volum de mun
că deosebit. De fapt, acesta nu mai

Foto : R. Vilara

Antrenorii Lloyd Winter și Vern Wolfe în „tribuna” stadionului 
de la Poiana Brașov
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LOTURILE CAPITALEI
PENTRU JOCURILE DE BASCHET

CU SELECȚIONATELE LENINGRADULUI
In vederea celor trei întîlniri cu re

prezentativele de baschet ale Lenin
gradului selecționatele Capitalei vor fi 
alcătuite din următoarele loturi: băieți: 

,. Cr. Popescu, Nosievici, Albu, Demian, 
Savu, Dan Pușcașu, lonescu, Diman- 
cea, Iecheli, Paraschivescu, Novac, 
Pârău, Țedu'a, fete: Anca Racoviță, 
Dorina Suliman, Margareta Simon, Ha- 
nelore Spiridon, Ana Haralambie, Eca- 
terina Cherciov, Rodica Demian, Sanda 
Dumitrescu, Bogdana Diaconescu, Mar
gareta Wagner, Maura Popa, Gabriela 
Vartepniuc. Reamintim că jocurile se 
vor desfășura sîmbătă, duminică și luni 
la patinoarul „23 August", cu începere 
de la ora 18,30.

însă impresia că a lucrat prea puțin 
pentru dezvoltarea vitezei. Cînd va a- 
junge să fugă 100 m în 10,5 sec. - 
fi poate face acest lucru — va fi un 
bun alergător peste garduri.

Ceea ce constat că lipsește alergăto
rilor dv este că ei nu „termină cursa"! 
Doar puțini sînt cei care dezvoltă viteza 
pînă după linia de sosire; majoritatea 
încetinesc însă în apropierea finișului 
Și este complet greșit! In felul acesta 
se pierd zecimi de secundă foarte pre
țioase.

Cu antrenorul Vasile Dumitrescu mă 
înțeleg de minune. Mi se pare un bun 
pedagog fi cunoscător al problemelor 
sprintului. Am văzut la el o serie de 
exerciții interesante pe care le voi folosi 
și eu cu atleții mei.

Dl. Vern Wolfe lucrează cu arun
cătorii. „Cei de la greutate, au o oare
care tehnică, dar trebuie să învețe încă 
foarte multe lucruri pentru a putea a- 
junge la o valoare ridicată. Adrian

este de multă vreme un „secret". Pen
tru a putea obține consacrarea, trebuie 
să muncești mult, foarte mult. Altfel, 
nu se mai poate I

Interviu consemnat de 
ROMEO VILARA

România-R.O.G. 40-28
la baschet junioare

In cadrul pregătirilor pentru cam
pionatul european din Bulgaria, repre
zentativa de baschet — junioare a țării 
noastre a jucat în localitatea Raben- 
berg cu echipa R. D. Germane. Victo
ria a revenit formației române cu sco
rul de 40—28.

După o evadare de peste 30 hm, cei patru cicliști vor fi prinși de grupul 
urmăritor la 24 km de sosire.

Foto : A. Neagu
de peste 100 m. Plutonul condus de 
St. Suciu, C. Gri go re, Gh. Răceanu 
ș.a. se întinde pe șoscqgj-a un evan
tai. Mulți dintre alețjpL nu pOț 
rezista ritmului și răiih.. .fin această 
urmările se creează următoarea situa
ție : în față se află cei patru fugari 
iar la circa 150 m pedalează în forță 
un grup de 14 cicliști.

După o... „vînătoare” de pes
te 30 de km cei patru fugari sînt 
prinși și astfel la sprintul final se 
prezintă 18 alergători. învingător de
tașat : Ștefan Suciu (Dezrobirea Bra
șov) marcat cu 11147:03, urmat de 
Gerard Martin (F.S.G.T. Franța) 
lh47:06, Gh. Răceanu (C.P.B.), Gh. 
Juravle (Olimpia Buc.), V. Ghiță 
(G.S.O. Brăila) același timp.

Azi se desfășoară etapa a doua, 20 
km conhra-timp individual pe șo
seaua București-Oltenița.

Un număr record 
(94), printre care și 
francezi și bulgari, 
ieri după-amiază în 
70 km pe șos. București-Ploiești — 
a celei de a IX-a ediții a „Criteriu
lui juniorilor”, campionatul republi
can de mare fond pe anul 1965.

Cu toate că de la plecare concurenții 
au avut un adversar de neînduple
cat, în vîntul puternic care a 
bătut lateral, se rulează totuși cu 
peste 40 km la oră și astfel masi
vul pluton începe să se destrame. 
Sprintul de la Buftea (km 13) este 
cîștigat de brașoveanul St. Suciu, ur
mat de Gh. Răceanu, D. Motentan și 
L. Ciubucă. Imediat se produce cea 
mai importantă acțiune a cursei : 
în momentul în care grosul plutonu
lui răsufla după sprint, țîșnesc bucu- 
reșteanul Gh. Juravle, ploieșteanul T. 
Vasile și brăilenii V. Ghiță și St. 
Rusen care reușesc să ia un avans

de tineri rutieri
11 alergători 

au luat startul 
prima etapă —

TR. IOANIȚESCU

AZI ÎN CAPITALĂ

Concurs international de contratimp pe echipe
• LA 
LOARE

R.

STARTUL PROBEI SE ALINIAZĂ FORMAȚII DE VA- 
DEOSEBITĂ: OLANDA — CAMPIOANĂ OLIMPICĂ, 
D. GERMANA, R. P. POLONĂ, BELGIA ȘI ITALIA
iubitorilor sportului cu pe-Atenția iubitorilor sportului cu pe

dale va fi reținută azi, în primul rînd, 
de concursul internațional al seniorilor. 
Formații din 6 țări se vor întrece în 
clasica probă de 100 km oontratimp 
pe echipe, probă înscrisă în programul 
Jocurilor Olimpice și al campionatelor 
mondiale. întrecerea promite să se ridi
ce la un nivel tehnic deosebit datorită 
participării unor formații puternice. în 
primul rînd trebuie sublimată prezența 
reprezentativei Olandei, învingătoare în 
această probă la Jocurile Olimpice de 
la Tokio. Olandezii au deplasat o gar
nitură puternică cu care speră să rea
lizeze o nouă surpriză la campionatele 
mondiale de la San Sebastian. Apoi, se 
cuvin menționate echipele R.P. Polone 
și Belgiei care au jucat totdeauna un

rol important în astfel de întreceri. 
Redutabilă este și formația R.D. Ger
mane care cuprinde pe renumiții aler
gători Ampler, Appier și Peschel. Din 
Italia va participa o formație a UISP.

Țara noastră va fi reprezentată de 
patru formații ale cluburilor sportive 
Dinamo și Steaua. Cei doi antrenori 
s-au orientat astfel în alcătuirea echi
pelor: Bădără, Rusu, Zanoni, Ciocan— 
Dinamo I, Ciumete, Popescu, Gh. Su
ciu, Drăghicioiu — Dinamo II, Dumi
trescu, Ardeleanu, Moldoveanu, Nicu- 
lescu — Steaua I și Gonțea, Egyed, 
Neagoe, Stoica — Steaua II. Concursul 
se desfășoară pe șoseaua București— 
Pitești. Startul se va da de la km 20, 
cu începere de la ora 16.

ȘTI RI•REZULTATE dial la aruncarea discului, reallzînd 50,70 
m. Vechiul record, stabilit de ea în anul 
1963 la Moscova, era de 59.29 m.

AUGSBURG
MECIUL ATLETIC 

R. F. GERMANA — S.U.A.

Pe stadionul central din Augsburg a 
început întîlnirea internațională mascu
lină de atletism dintre reprezentativele 
R- F. Germane și S.U.A. Iată principalele 
rezultate înregistrate în prima zi : 100 m 
Anderson (S.U.A.) 10,2; 800 m Farrell 
(S.U.A.) 1:48,8; 400 m Khifelder (F.R.G.) 
46,3 ; Disc Weill (S.U.A.) 56,97 m ; 5000 m 
Norpoth (R.F.G.) 13:47,8 (acidentat, cam
pionul olimpic Bob Schul a terminat pe 
locul 4 cu timpul de 14:47,6); lungime 
Boston (S.U A.) 8,03 m ; ciocan Burke 
(S.U.A.) 69.01; 110 mg Lindgren (S.U.A.) 
13,8 ; prăjină pennel (S.U.A.) 4,90 m;
4X100 m S.U.A. 39,5. Scorul este în 
prezent de 63—42 puncte în favoarea at- 
letilor echipei S.U.A.

manță europeană a anului cu 5,05 m. 
Holtz a cîștigat proba de 1500 m plat cu 
rezultatul de 3:41,8, Iar Flohr a alergat 
800 m plat în 1:49,8.

BUDAPESTA
KORCINOI LA A DOUA VICTORIE

Turneul internațional de șah de la 
Gyula a continuat cu partidele din runda 
a doua. GUnsberger a întrerupt cu Honfl 
(K. P. Ungară). Iată celelalte rezultate 
înregistrate : Pirc — Flesch */■>—'/,. Ko- 
iarov — Florian 0—1; Haag — Korclnoi 
0—1, Borisenko — Lengyel " - 
Forintos 1—0, Kluger — 
Chom — Paoll 1—0

MOSCOVA

1—0, Sliwa — 
Gastoni 1—0,

TAMARA PRESS — 
MONDIAL I

RECORD

NEW-YORK

POLONIA BYTOM A INTRAT IN 
POSESIA TROFEULUI

In cel de-al doilea meci al finalei tur
neului international de fotbal de la New 
York, Polonia Bytom și Dukla Braga au 
terminat la egalitate : 1—1. învingători 
în primul joc cu 2—0, fotbaliștii polonezi 
au Intrat în posesia trofeului.

LONDRA
EMERSON ÎNVINS !

PERFORMANTE ALE ATLETILOR 
DIN R. D. GERMANA

La Potsdam, fondlstul Siegfried Her
mann (R.DG.) a stabilit un nou record 
al țării sale în proba de 5000 m plat cu 
timpul de 13:30.0. Săritorul cu prăjina 
Nordwig a realizat cea mal bună perfor-

La Moscova se desfășoară în prezent 
întrecerile celei de a 8-a ediții a campio. 
natelor de atletism ale sindicatelor so
vietice. în proba de 3 000 m obstacole. 
Ivan Belialev a stabilit un nou record 
unional cu timpul de 8:29,6. Zolotarev a 
ctștlgat proba de triplu salt cu 16,20 nj. 
în ziua a doua a campionatelor, Tamara 
Press șl-a corectat propriul record mon-

La Southampton se desfășoară un im
portant turneu internațional de tenis. 
A fost înregistrată o mare surpriză : 
tînărul Jerry Cromwell (S.U.A.) l-a eli
minat cu 9—7, 6—4 pe australianul Roy 
Emerson, considerat cel mai bun jucă
tor din lume în acest an.

NOU RECORD EUROPEAN 
DE NATAȚIE

In ziua a trei a campionatelor de na- 
tațle ale Angliei, care au loc Ia Black
pool, Elizabeth Long a stabilit un nou 
record european în proba de 200 m liber 
cu timpul de 2:16,2 (v. r. Beneck — Ita
lia 2:18).
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