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Tineretul sportiv

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAf

intîmpină marea sărbătoare
DE TERENURI SPORTIVE 

SIMPLE

în cinstea zilei de 23 August asociațiile 
sportive din regiunea Maramureș au ame
najat mai multe terenuri sportive simple. 
Astfel, Ia Baia Mare au fost date în folo
sință două terenuri de tenis de cimp, la 
Satu Mare un portic de gimnastică, un 
teren de handbal și unul de baschet, în 
comuna Borșa din raionul Vișeu un teren 
de fotbal, iar la Baia Mare și Cehu Silva- 
niei cîte o arenă de popice.

Munca 3—0, Electrometal II — încălțămin
tea 4—0, Prestarea — Cootex 3—2, Electro- 
metal II — Igiena 6—1. Pentru turneul 
final s-au calificat următoarele echipe: 
Electrometal I și II, Lemnul și Prestarea.

Paralel cu aceste întreceri au loc întîl- 
niri de popice, la care participă 10 echipe 
din cele 8 cooperative din Oradea.

ILIE GHIȘA — coresp. reg.

SE ÎNTREC SPORTIVII METALURGIȘTI 
DIN CAPITALA

T. TOHĂTAN — coresp, reg.

CONCURSURILE ORGANIZATE 
DE ASOCIAȚIA SPORTIVA VOINȚA 

DIN ORADEA

în organizarea asociației sportive Voința 
din Oradea au început întrecerile sportive 
dotate cu „Cupa Eliberării", la care parti
cipă 8 echipe de fotbal, 5 echipe de hand
bal, 4 echipe de volei, atîeți și atlete din 
cele 8 cooperative din oraș.

Primele întreceri s-au disputat la fotbal, 
înregistrîndu-se următoarele rezultate: 
Igiena — încălțămintea 5—2, Cootex —

Clubul sportiv Metalurgistul, care func
ționează pe lingă Uzinele „23 August" din 
Capitală, organizează în aceste zile nu
meroase întreceri la fotbal, handbal, volei 
și baschet, la care au fost invitați și spor
tivi din alte întreprinderi. La handbal, spor
tivii metalurgiști i-au întrecut pe reprezen
tanții asociației F.R.B. cu 33—10 (11—4). 
La baschet, victoria a fost de partea oaspe
ților > Metalurgistul — I.N.C.E.R.C. 29—31 
(10—18) La volei, echipa uzinelor, care 
activează în campionatul de calificare, a 
jucat în compania formației de tineret, de 
care a dispus cu 3—1. întrecerile continuă.

D. DUMITRESCU — coresp.

DUPĂ „EUROPENELE" DE LA SNAGOV

ÎNALTA CLASĂ A CAIACIȘTILOR

Neagu Rădulescu vă prezintă ștafeta 4x500 seniori. Cîștigătoare : Romania
(Vernescu, Nicoară, Sciotnic și Ivanov).

Incontestabil, contribuția ma
joră la marele succes înregis- 
:rat în recent încheiatele „eu
ropene” de la Snagov au avut-o 
•eprezentarțții padelelor româ- 
îești : 5 di.-i cele 6 medalii de 
tur decernate în probele de vi
teză au fost cîștigate de caia- 
iiștii români.

în două din 
Jrftpice (caiac 

ii caiac 4 1000 
absolut, ambele 
iești ocupînd 
ocuri, la capătul unor curse în 
rare disputa pentru titlu s-a dat, 
iractic, numai între ele.
ROMÂNII — CEI MAI BUNI 

„SPRINTERI" DIN LUME
Subtitlul nostru n-are ne- 

zoie de altă argumentare decît 
palmaresul; exceptînd proba 
le caiac simplu 1 000 m, toate 
itlurile europene din probele 
le viteză ne-au revenit ! Iată, 
ipre edificare, pe probe, locu
rile ocupate de viteziștii româ- 
i : K—1 500 m 1. Vernescu ; 

.. Conțolenco ; K—2 500 m 1.
Vicoară—Ivanov. 7. Poenaru— 
futnaru ; K—2 1 000 m 1. Ni- 
:oară—Ivanov, 2. Vernescu—

cele trei probe 
dublu 1000 m 

m) am dominat 
echipaje româ- 
primeîe două

Sciotnic ; K—4 1 000 m 1. Ni
coară — Ivanov — Conțolenco 
—Terente, 2. Vernescu — Sciot
nic — Țurcaș — Husarenco ; 
ștafeta 4x500 m 1. Nicoară, 
Sciotnic, Ivanov și Vernescu I 
Supremația v-a fost, deci, re
amintită. Rămîne de justificat 
situarea succesului „în lume” 
în loc de „în Europa". Rezul
tatele olimpice ne vin în aju
tor. Intr-adevăr, dintre fina- 
liștii olimpici 1964, listei de par
ticipant de la Snagov îi lip
sesc doar cîteva nume, care, 
oricum, n-ar fi schimbat ra
portul de forțe.

FACTORII SUCCESULUI 
PE DISTANȚELE SCURTE

Excepționala „recoltă" de 
medalii își are izvorul în cali
tatea superioară a muncii de 
pregătire. Am asistat la starturi 
explozive, care au creat avan
taje deseori decisive, am putut 
urmări tempouri „îndrăcite” și 
finișuri irezistibile. în plus, in
teligența tactică din serii a 
menajat forțele atît de necesare 
în numeroasele finale. Trebuie 
subliniat aportul hotărîtor al 
cuplului Nicoară—Ivanov și al

lui Vernescu, trio care a 
stituit o adevărată „placă 
nantă“ a echipelor noastre Se cu
vine amintită cu aceleași laude 
contribuția secundaților lor Con- 
țolenco, Sciotnic, Tcrente, Țur-

G. RUSSU-ȘIRIANU 
N. MARDAN

p
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Meciul de fotbal de la Snagov
Ieri după-amiază, la baza 

ipOrtivă Snagov, cele două loturi 
le fotbaliști, componenți ai lotu- 
ui reprezentativ și olimpic s-au 
ntrecut în cadrul unui joc de 
.ntrenament-școală. Victoria a re- 
zenit, după 90 minute, lotului re- 
rrezentativ cu scorul de 6—0 
3—0) prin punctele înscrise de 
>asu (3), Badea (2) și Ghergheli. 
, fotbaliștii primei noastre garni

turi- au manifestat o bună dis- 
>oziție de joc. Lotul olimpic, ne- 
mogenizat, n-a reușit să pericli- 
eze poarta apărată de Ionescu

și Haidu. Au jucat formațiile : 
LOTUL REPREZENTATIV : lo- 
nescu (Haidu) — Popa, Nun- 
weillor III, C. Dan, Hălmăgeanu 
— Ghergheli, Nunweiller VI — 
Pîrcălab, Ivansuc, Sasu, Sorin A- 
vram. (Au mai jucat: Greavu, 
D. Popescu și Badea).

LOTUL OLIMPIC: Gornea 
(Niculescu) — Ivăncescu, Petes- 
cu, Sătmăreanu, Chiru — Năf- 
tănăilă, Pescaru — Tarălungă, 
Frătilă, Pavlovici, Haidu. (Au 
mai jucat: Dinu, Paigaru și 
Naghi),

BUDAPESTA
Iii ajunul Începerii 

celei de a iv-a Universiade...
■ CAMPIONI OLIMPICI Șl 
PE LISTA PARTICIPANȚILOR

RECORDMANI MONDIALI 
■ ULTIMELE PREGĂTIRI

De la trimisul nostru special, ROMEO VILARA

ce pe pistă 
localnici fac 
pentru fes- 

sub tribuna

La „Nepstadion", mai bine 
ca în oricare altă parte a Buda
pestei, trăiești din plin apropie
rea deschiderii celei de a 4-a 
ediții a Universiadei. Aceasta 
pentru că în timp 
și pe gazon tinerii 
ultimele pregătiri 
tivitatea de vineri,
principală, acolo unde va fi 
centrul de presă, este o agita
ție deosebită. Zeci de munci
tori dau ultimele straturi de 
vopsea, instalează cabine tele
fonice și telexuri, montează bi
rouri, iar pe terenurile de an
trenament din jurul marelui 
stadion primii oaspeți ai Uni
versiadei au și trecut la lucru.

La întrecerile Universiadei 
au fost invitate să participe 
organizații sportive studențești 
din 41 de țări, dar pînă acum 
nu se știe încă precis cîte din 
acestea vor fi prezente la Bu
dapesta. Se contează totuși, pe 
participarea a aproximativ 2000 
de sportivi, din 35 de țări.

Participanții locuiesc în afa
ra capitalei, la vreo 30 de km 
într-un orășel al studenților. 
Ceilalți oaspeți, membri ai con
siliilor diferitelor Federații in
ternaționale, ai F.I.S.U. ca și cei 
peste 150 de ziariști străini a- 
creditați, sînt găzduiți la hote
lul „Szabadsag".

Despre deschiderea festivă a 
competiției, toți cei cu care am 
avut prilejul să vorbesc păs
trează o rezervă totală, pentru 
că, se pare, gazdele vor să ne 
ofere o frumoasă surpriză. In 
orice caz se știe că vineri du- 
pă-amiază, în cadrul festivită
ții, echipa de fotbal a Ungariei 
va întîlni formația italiană Ju
ventus, în care vor evolua și 
celebrii Sivori, Del Sol și Da 
Costa.

La startul numeroaselor în
treceri și-au anunțat participa
rea o serie de campioni și me- 
daliați olimpici, sportivi de 
mare valoare cum ar fi: scri- 
merii Kulcsar, Nemere (Unga
ria), Saccaro, La Raggione 
(Italia), Mavlihanov, Prudskova 
(U.R.S.S.), Gapais (Franța), Or- 
ban-Szabo, Iencic (România), 
gimnaștii Menichelli (Italia), 
Cerar (Iugoslavia), Yamashita 
(Japonia), Polina Astahova 
(U.R.S.S.), Storhaug (Norvegia) 
Aniko Duczo (Ungaria), înotă
torii Roy Saari, Cheet Jastrem- 
ski, Thompson Mann (S.U.A.), 
Jozsef Katona (Ungaria), Hans 
Joachim Klein (R.F. Germană), 
Beliz-Gojman (U.R.S.S.), tenis- 
menii Lejus, Mctreveli (U.R.S.S) 
Kodes (Cehoslovacia), Dell 
(S.U.A.), Țiriac (România), N. 
Fraser (Australia) ș.a.

„Capul de afiș" îl vor deține 
însă fără îndoială concursurile 
de atletism. Cu acest prilej 
spectatorii budapestani vor 
putea vedea „la lucru" pe Ran
dy Maison, Robert Schul, Bill 
Mills, Ralph Boston (S.U.A.), 
Mihaela Peneș, Iolanda Balaș 
(România), surorile Press, Igor 
Ter Ovanesian, Valeri Brumei, 
(U.R.S.S.), Lynn Davies (An
glia), Figuerola (Cuba), Ijima 
(Japonia), Maniak, 
Kirzenstein (Polonia), 
Cawley, Davenport 
Frinolli, Berutti, Ottoz (Italia), 
Tomașek, Odlozil (Cehoslova
cia) șl multi alții, fapt care 
va da mai multor probe din 
concurs o 
limpică.

Vremea 
Bu dapesta 
ță și pentru zilele următoare, 
astfel că există toate condițiile 
ca cea de a 4-a Universiadă 
să se bucure de cel mai mare 
succes.

Dudziak, 
Perinei, 

(S.U.A.),

adevărată valoare o-

este frumoasă la 
și tot așa se anun-

B3!
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Actualitatea sportivă
ROMANIA — R. D. GER

MANA 42—37 LA 
BASCHET JUNIOARE

In
r.d.
de baschet (junioare) a Româ
niei a învins marți la Berlin 
echipa R.D. Germane (juni
oare) cu scorul de 42—37 (24-16)

ultimul meci susținut în 
Germană, reprezentativa

TRĂGĂTORII ROMANI 
LA CONCURSUL 

DIN R. D. GERMANA
Mîine dimineața vor părăsi 

Capitala trăgătorii români 
care între 22 și 26 august vor 
participa la un important 
concurs internațional ce sa 
desfășoară la Berlin. Sportivii 
noștri vor concura la probele

MARIN FERECATU
de pistol — M. Roșea, I. Trip- 
șa. Șt. Petrescu, T. Jeglinschi, 
juniorul D. Iuga, armă — M. 
Ferecatu, N. Rotaru, T. Ciu- 

Gh. Sicorschi, Iudith Mos- 
Rodica Hnat și talere —• 
Popovici și D. Danciu.

lu. 
r.u 
șt.

VELISTII NOȘTRI 
PESTE HOTARE

sfirșitul acestei săptămt-La _____
nl, vor lua parte în regatele 
Internationale din Bulgaria și 
Ungaria numeroase ambarca- 
ții românești. Astfel, la Rega
ta Varna participă, la 
clasa Finn, Eduard Enopian, 
care a făcut deplasarea înso
țit de antrenorul P. Romoșan. 
La Regata Balaton, de pe la
cul cu același nume din Un
garia. în întrecerile rezervate 
claselor Star (Mircea Băicea- 
nu. Ion Giuglan Pulu Mânu, 
Otto Tomiuc și Jean Zamfiri 
șî F. D. (Ion Alexandru și 
Dumitru Ene). Sportivii roma
ni sînt însoțiți de antrenorul 
Gheorghe Constantin.

REPORTAJUL NOSTRU

Vacanță 1965
Așteptam la fereastra comparti

mentului momentul cînd vom face 
prima cunoștință cu apa Prahovei. 
Un singur kilometru de drum și vi
jeliosul torent de munte ne salută cu 
imperturbabila mîndrie pe care o afi
șează de milenii.

De la Comarnic, emoțiile cresc, 
încă două popasuri de tren și... Si
naia, stațiune de munte cunoscută în 
toată Europa.

în acest climat natural își petrec 
zilele de vacanță sau își desfășoară 
activitatea taberele de elevi și pio
nieri, taberele internaționale, școlile 
sportive de elevi, sportivii de perfor
manță.

Un prim popas la Școala sportivă 
de elevi nr. 2 București.

— Sînt aici 100 de elevi sportivi, 
speranțe ale baschetului ți voleiului 
românesc, ne informează tov. Mir
cea Stănculescu, unul din conducă
torii taberei.

Cu indiscreția curiosului m-am
trodus în viața taberei. La ora 6.30, 
ofițerul de serviciu dădea primul sem
nal. Înviorarea, prelungită uneori 
pînă la 20 de minute, restabilea 
„nervul" vital și sportiv relaxat peste 
noapte; urmează careul cu „progra-

in-

• • •
de acțiune" al zilei și ora pen- 

masă. De la 9, tabăra se distri- ■ //
„vole

iul" face condiție fizică la altitudine, 
sau invers, l-am urmat pe baschef- 
baliști.

— La panoul din dreapta, exer
sează Doina Socaciu și Bianca 
Gheorghe — îmi explică antrenorul. 
Au în palmares cîteva performante j 
(la „școlare" locul I, la „junioare" 
locul II, la „școli sportive" locul III).

Tn centru, o blondă perfecționa pa
sul de contraatac.

— O speranță : Corina Georgescu. 
Pentru vîrsta ei — clasa a Vll-a — 
dă foarte mult. Are și un mare avan
taj : înălțimea — 1,79 m.

Grupa de băieți, sub conducerea 
antrenorului Waldinger, exersa dri
blingul. Din perseverența lucrului in
tuia! gîndurile fiecăruia : senioratul 
și „naționala". Cîțiva co'egi de școa
lă sportivă — de exemplu Vladimir 
Gorbacevschi și Ion Simuiescu —

mul
tru ____ . ,
buie pe ramuri sportive : „baschetul 
coboară pe terenul din oraș,

NUȘA MUSCELEANU

(Continuare în pag. a 2-a)



PUNCTE DE VEDERE

Mai multă încredere 
în posibilitățile proprii!

— Pe marginea competițiilor de volei (tineret) 
de la Brăila și Suceava

0 SE ȘTIE că la Brăila, în „Cupa Tineretului", echipa noastră mas
culină de tineret a ocupat locul I fără să fi pierdut vreun meci și cu un 
setaveraj bun : 18—6. Așadar, șase jocuri — șase victorii. Formația noastră 
a întîlnit adversari puternici ca selecționata de mare perspectivă a Ceho
slovaciei, de pe acum capabilă să dea o replică serioasă oricărui adversar, 
și îeprezentativele Bulgariei, Iugoslaviei și R.D. Germane, ou mulți jucători 
valoroși, dar care au fost lipsite de omogenitate.

Startul echipei noastre (antrenori : P. Brașoveanu și M. Choin) în com
petiție a fost dt se poate de bun și în primele două etape ea a desfă
șurat un joc superior și dădea multe speranțe, lăsînd impresia că nu va

Echipa de tineret a României, clasată pe primul loc in turneul de la 
Brăila. Din echipă au mai făcut parte Stoian, Cristian și Rednic, care 

lipsesc din fotografia noastră.

avea prea multe probleme de rezolvat. Lotul cuprindea jucători de pers
pectivă ca Stoian, Barta, Rednic, Cristian, de o valoare apropiată de cea 
a unor componenți ai lotului de seniori. Alături de ei jucau alții, mai 
tineri, cu calități deosebite (Stamate, Vasiliu, Ștefan). Așadar, existau toate 
premisele unei comportări bune în continuare. In următoarele două jocuri 
însă, cînd a început să intîlnească și adversari mai puternici, echipa noastră 
a avut o evoluție slabă, mai ales în meciul cu Polonia (clasată pe locul 
VI cu o singură victorie), căreia i-a cedat două seturi, iar pe ultimul I-a 
cîștigat cu 16—14. Scorul însuși reflectă comportarea nesatisfăcătoare. 
Echipa a manifestat lipsuri serioase la capitolul omogenitate (influențată 
și de introducerea în ultimul moment a unor jucători în echipă), la tactica 
de joc și respectarea ei,. Ia primirea serviciului (foarte slabă), la forța și 
varietatea atacului. Dar, ceea ce este mai de neînțeles, e faptul că jucători 
ca Rauch, Barta, Cristian și Stoian, oameni de bază ai echipei, remarcați 
în formațiile lor de club pentru bagajul bogat de cunoștințe tehnico-tactice, 
s-au pierdut în momentele mai dificile și nu au mai avut suficientă în
credere în posibilitățile Iot. Au urmat și anele discuții filtre ei care, firește, 
au influențat comportarea echipei. A fost necesară intervenția foarte ener
gică a antrenorilor și conducătorilor lotului pentru ca treburile să se în
drepte, pentru ca în meciurile următoare (cu Iugoslavia și — mai ales — 
cu Bulgaria) echipa să joace mai bine, jucătorii să se concentreze mai mult 
și să acționeze fără reținere. Acest aspect al pregătirii moral-volitive tre
buie analizat de către antrenorii lor și lucrat în consecință.

CONSTANTIN AI.EXE

★ ★ ★

® LA SUCEAVA s-a desfășurat turneul echipelor feminine de tineret. 
Și aici organizarea a fost bună, iar țările participante au prezentat cele 
mai bune garnituri de tineret, adevăratul schimb de mîine al primelor 
reprezentative.

Echipa țării noastre a obținut un frumos succes, ocupînd locul II, după 
redutabila echipă de tineret a Cehoslovaciei. Marea majoritate a jucătoa
relor noastre au dovedit în general o bună pregătire tehnică, cunoașterea 
multor scheme tactice (aplicate de cele moi multe ori cu succes), pasiune 
pentru jocul de volei. In această direcție am reținut numele jucătoarelor 
Dumitrescu, Hangard, Rebac, Popa etc. O impresia deosebită a lăsat-o și 
Secheli, care practică voleiul doar de cîțiva ani, dovedindu-se bine pre
gătită fizic, curajoasă și sigură în jocul de atac și apărare.

Pe paroursul acestui turneu, care fără îndoială a fost greu, s-au ma
nifestat însă la jucătoarele noastre și o serie de lipsuri. Una dintre acestea 
este nivelul scăzut al calităților atletice la marea majoritate a jucătoarelor. 
De aceea sportivele noastre au fost deseori depășite la blocaj și chiar la 
atac. O altă deficiență : starea excesiv de emotivă în timpul partidelor și 
în special în meciul decisiv cu Cehoslovacia. Emotivitatea exagerată a 
dus la scăderea puterii de concentrare, la executarea defectuoasă a lovi
turilor, la ratarea celor mai clare situații. La un moment dat, această stare 
de lucruri s-a agravat și jucătoarele noastre — totuși, cu reale posibili
tăți — au început să se comporte ca niște începătoare : ratau serviciile, 
se întîlneau cite două la mingi, lăsau descoperite zone mari de teren, nu 
mai aveau puterea morală să încerce vreun atac la fileu.

Lichidarea acestor deficiențe și, în primul rîud, a lipsei de încredere 
a jucătoarelor în propriile forțe, poate asigura lotului feminin de tineret 
o dezvoltare normală, în concordanță cu posibilitățile de progres ale spor
tivelor.

Vacanță 1965...
Urmare din pag. 1) 

aflați acum pe banca observatorilor, 
constituie pentru ei probe autentice 
a ceea ce reprezintă insistența în 
munco și progresul.

După masă și odihna reglementară, 
olte două ore de anfrertarnent la 
aceeași „tensiune" O seară de mu
zică, un proiect de escaladare a Pos
tăvarului, cîteva jocuri ce solicită in
teligență și spontaneitate, încheie o 
zi de muncă

★
Am părăsit pentru un scurt timp 

Sinaia și am continuat cursul Pra
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TEODOR RO1BU 1

hovei spre altă stațiune. Cristalul 
apei, ușor tulburat, demonstrează' că 
în sus, la Bușteni, industria hfrtiei 
produce.

Printre „piticii munților" aceeași 
agitație. Cîteva vile destinate exclu
siv lor poartă nume din cele mai 
atractive : „Pietricica*, „Șoimul", 
„Cocoșul" — fantezia constructori
lor. în două din ele și-au făcut re
ședința de vară cei de la Palatul 
pionierilor din București, l-am prins 
pe picior de plecare; și-au propus 
să răscolească perlele Prahovei.

CARNET COMPETIȚIONAL
HANDBAL: Jocuri de verificare NATAȚIE: 6 înotători

PREGĂTIRILE LOTULUI 
FEMININ

Lotul reprezentativ feminin a susți
nut duminică la Orașul Victoria un 
meci de pregătire în compania lotului 
de tineret. Meciul s-a disputat în 3 re
prize de cite 20 de minute și s-a în
cheiat cu scorul de 18—9 (6—2, 10—5, 
2—2) în favoarea primei formații. Au 
marcat : Boțan 9, Dumitrescu 2, Du
mitru 2, Szoko, Floroianu, Dobîrceanu, 
Șramco și Naco, respectiv Moșu 3, 
Neuhror 2. Nicolae 2, Gheorghiță și 
Papa.

PROGRESUL LA CONSTANȚA

în continuarea pregătirilor pentru 
campionat, echipa feminină Progresul 
a jucat sîmbătă și duminică la Con
stanța, cu formația locală Spartae. 
Jocurile, destul de echilibrate, au pur
tat un caracter de verificare. Bucureș- 
teocele au dovedit un stadiu mai avan-

ATLETISM: Junioarele au plecat la Poznan 
pentru „triunghiularul" cu Polonia și Iugoslavia

Ieri după-amiază a plecat spre Poz
nan echipa de junioare a țării noastre 
care va participa la sfîrșitul acestei 
săptămâni la întîlnirea triunghiulară cu 
îeprezentativele Poloniei și Iugoslaviei. 
Concomitent va avea loc și întîlnirea

CICLISM: Etapa a IV-a 
a „Cupei regiunilor0

Marți și miercuri după-amiază s-au 
desfășurat, pe șoselele din împrejuri
mile Capitalei, întrecerile etapei a 
IV-a a „Cupei regiunilor”, competiție 
rezervată juniorilor și tinerilor cicliști, 
în program au figurat două probe. 
Iată clasamentele: 40 km contratimp 
echipe — 1. Selecționata orașului 
București 54:47 (medie orară 43,8 km);
2. Selecționata regiunii Brașov 56:16;
3. Selecționata reg. Galați 56:38; 80 
km cu plecare în bloc — LV. Sălă- 
jan (reg. Cluj) 2h 07:20; 2. C. Grigore 
(oraș Buc.) 2h 07:21; 3. V. Tudor (reg. 
Ploiești) același timp.

în clasamentul general după patru 
etape conduce selecționata orașului 
București, urmată în ordine de selec
ționatele regiunilor Brașov, Ploiești. 
Galați etc.

S. GREGORIAN 
și G. ERUGAN, coresp.

HALTERE: Juniorii de la 
pe primul loc

Progresul

Sîmbătă, în parcul sportiv Progre
sul din Capitală a avut loc un concurs 
de haltere rezervat juniorilor, la 
care au luat startul 35 de hal
terofili. Competiția a fost dotată 
cu „Cupa Eliberării", care a revenit 
juniorilor de la Progresul (12 p). Ei 
au fost urmați în clasament de 
Steaua (14 p) și Dinamo (46 p).

Dintre elementele cele mai dota
te menționăm pe C. Popa și O. Ma
nia (Dinamo), V. Dinu și T. Drago- 
mir (Steaua), T. Apostol și N. Drago- 
rrtirescu (Progresul), N. lancov și 
Gh. Mircea (Olimpia). De menționa! 
că la întreceri au luat startul și doi 
atleți. Este vorba de aruncătorii de 
ciocan Gh. Costache și Mugur Sa- 
ranciuc.

— Acum plecăm spre Azuga ; intră 
în programul de excursii, întocmit. 
Săptămîna asta vrem să vedem Pre
dealul, să vizităm Cioplea și să ur
căm la „1400".

l-am urmat Ia Azuga, iar de acolo 
tentanta linie ferată m-a tras spre 
Predeal. Am ținut de data asta să 
văd mai întîi studenții ce se odihnesc 
la Pîrîul rece. Condițiile excelente, 
decorul feeric, îndreptățeau afirma
ția tinerei Valeria Manolache, stu
dentă la facultatea de limbă română 
din București,..

— E extraordinar. Niciodată n-am 
petrecut o vacanță înfr-un mod atît 
de plăcut!

_ Părerile sînt împărtășite întrufotul 
și de către V. Barbu, de la fa
cultatea de medicină din Timișoara. 
Exclamații!, superlative însoțesc fie- 

sat de pregătire. Spartae s-a compor
tat destul de bine, dar organizarea jo
cului mai lasă de dorit. Ambele în
tâlniri s-au încheiat cu rezultate favo
rabile bucureștencelor : 5‘—3 (4—0) și 
13—12 (6—2). Au înscris : Oțelea 5, 
Bogan 4, Ghiță 4, Mărmureanu 2, 
Coste, Rotaru și Florea, respectiv 
Pleșa 3, Necula 3, Apostol 3, Mun- 
teanu 2, Ciutacu 2, Pena și Sava.

HANDBALIȘTII BĂCAOANI...

... își continuă cu asiduitate antre
namentele în vedereai noului campio
nat. O primă verificare a stadiului pre
gătirilor s-a făcut, cu prilejul meciu
lui internațional cu Phowix Essen 
(R.F.G.), în care Dinamo Bacău a 
reușit nu numai o victorie netă (cu 
20—7)„ ci și un joc care îi dă spe
ranțe într-o comportare și mai bună în 
viitoarea ediție a categoriei A. în pe
rioada următoare, băcăoanii vor sus
ține cîteva jocuri amicale.

de juniori Polonia-Iugoslavia, la ale că
rei probe vor participa și cîțiva juniori 
români.

Printre cei care au făcut deplasarea 
se numără : Aura Petrescu, Sanda An- 
ghelescu, Ana Beșuan, Elena lonescu, 
Claudia Iacob, Elena Vintilă, Erica 
Stoenescu, Livia Orosz, Tatiana Bucura, 
Viorel Suciri, Silviu Hodoș, Iosif Nagy, 
George Luchian, Vasile Arsenie, Andrei 
Deak, Radu Rusu și alții. Juniorii 
Mihaela Peneș și Gheorghe Costache 
nu au făcut deplasarea întrucît ei au 
fost selecționați în echipele ce ne vor 
reprezenta în întrecerile din cadrul „Cu
pei Europei".

BASCHET: „Cupa Federației" în plină desfășurare
Datele campionatelor republicane

0 „Cupa Federației", întrecere orga
nizată pentru prelungirea activității 
competiționale a baschetbaliștilor frun
tași, se apropie de faza finală. Vineri, 
sîmbătă și duminică se vor desfășura 
la fete meciurile etapei interregionale, 
care vor desemna selecționatele de re
giuni participante la turneele finale, 
întrecerile se vor disputa în ur
mătoarele zone : ZONA I SUCEAVA: 

Iată primii clasați:
Cat. 56 kg — T. Apoștol (Progre

sul) 230 kg i
Cat. 60 kg — N. Gabor (Dinamo) 

240 kg.;
Cat, 67 kg. — Ion Garoiu (Mă

tasea populară) 237,5 kg. ;
Cat. 75 kg — N. Dragomirescu 

(Progresul) 255 kg;
Cat, 82,5 kg. — N. Dumitru 

(Steaua) 235 kg ;
Cat. 90 kg — F. Mihăescu (Măta

sea populară) 245 kg.;
Cat. grea — G. Costache (Rapid! 

300 kg.

NICOLAE D. NICOLAE, 
coresp.

care frază, fiecare cuvînt. Și Gîrbova 
își îndreaptă plină de satisfacție 
„greutatea" anilor, și Prahova rîde 
zgomotos, în cascadă, și coloșii de 
piatră, încremeniți de veacuri, surtd 
îngăduitor tinerilor care și-au pro
pus să le răscolească liniștea și să 
le țintească în creste panouri.

★

De la nivelul Prahovei, la Cota 
1400 și Monumentul Caraimanului, pe 
diferite trepte ale verticalei, acolo 
unde „cu mintea nu gîndești", întâl
nești un grup de excursioniști tinzînd 
spre necunoscut, un detașament de 
pionieri escaladînd crestele, o „în
călzire" a speranțelor, un cras al 
consacrafilor.

lată ce vede zilnic zburdalnica 
Prahovă I

americani invitați 

la campionatele 

republicane de seniori
Intre 26 și 29 august se vor des

fășura la București întrecerile cam
pionatelor republicane pentru se
niori la înot și sărituri. Cu acest 
prilej au fost invitați să participe 
și 6 înotători americani din lotul 
pe care S.U.A. II prezintă la Uni
versiadă.

0 La sfîrșitul acestei săptănrîni 
sînt programate doar două partida 
în cadrul campionatului republican 
de polo : Mureșul Tg. Mureș —■ l.C. 
Arad și Ind. linii Timișoara — 
C.S.M. Ciul.

0 lată cîteva din rezultatele fa
zelor regionale ale campionatelor re
publicane desfășurate la Timișoara 
și Tg. Mureș ;

TIMIȘOARA : 400 m mixt (m):
N. Tat (Reșița) 5:28,2; 200 m spate 
(m): Z. Giurasa (Reșița) 2:39,1; 100 
m liber (m): H. Schier (Reșița) 
1:01,4; 100 m spate (f): Anca Andrei 
1:19,2; 100 m spate (m): Z. Giurasa 
1:11,0; 1500 m liber: N, Tat 19:30,5, 
100 m bras (m): I. Bisz (Arad) 1:20,0.

TG. MUREȘ: 100 m liber: Fr. Ftt- 
lop 59,9, Ad. Covaci 1:01,8; 1500 m 
liber: D. Nagy 19:13,5; 100 m fluture 
(m): F. Fiilăp 1:08,0. (GH. SUHANEK 
și I. PĂUȘ- coresp.).

Iași, Bacău, Suceava ; ZONA A II-A 
GIURGIU: Dobrogea, București (re
giune), Brașov ; ZONA A III-A SATU 
MARE: Crișana, Maramureș, Cluj, 
Mureș-Autonomă Maghiară ; ZONA 
A IV-A DEVA : Banat, Hunedoara, 
Oltenia, Argeș. Surprinzătoare și su
părătoare absența nemotivată a selec
ționatelor regiunilor Ploiești și Galați, 
care au anunțat în ultimul moment că 
nu vor participa la această întrecere. 
Din Capitală se vor califica primele 
două clasate în turneele îr>**pi»te cu 
cîteva zile în urmă. în etap« desfă
șurată marți pe terenul Universitatea 
au fost înregistrate următoarele rezul
tate : masculin: Dinamo — Rapid 
92—67, Academia Militară — Voința 
65—48, Electrificarea — ICHF 67—55- 
feminin : Progresul — Voința 62—21, 
Rapid — Țesătoriile reunite 66—47. 
Următoarea etapă se dispută azi, de Ia 
ora 17, pe același teren.

• Au fost stabilite datele de desfă
șurare a campionatelor republicane, 
ediția 1965—1966: MASCULIN SE
RIA I : turul : 3 octombrie—decembrie
1965, returul : 30 ianuarie — 1 mai
1966, turneul final : 18—22 mai 1966; 
SERIA A Il-A : turul: 19 septembrie 
—14 noiembrie 1965, returul : 8 mai 
—3 iulie 1966 ; FEMININ SERIA I : 
turul i 26 septembrie—21 noiembrie 
1965, returul: 13 februarie—10 apri
lie 1966, turneul final: 17—24 apri
lie 1966. SERIA A II-A: turul: 19 
septembrie—14 noiembrie 1965, retu
rul: 8 mai—3 iulie 1966. Menționăm 
că jocurile seriei a Il-a la băieți și Ia 
fete vor avea loc în aer liber.

• La Galați, selecționata masculină 
a Leningradului a învins reprezenta
tiva orașului cu 60—44 (32—19).

T. SIRIOPOL - coresp.

De la LE.B.S.
Pentru cuplajul de fotbal DI

NAMO VICTORIA — UNIREA 
RM. VÎLCEA și DINAMO BUCU
REȘTI — ȘTIINȚA TIMIȘOARA 
din 22 august de pe stadionul Re
publicii, biletele se găsesc la ca
sele de bilete din str. Ion Vida, 
Pronosport calea Victoriei nr. 2, 
agenția C.C.A. bd. Gh. Gheorghiu- 
Dej, stadioanele Republicii, „23 
August“, Dinamo și Giulești.



Ne vizitează o echipă de valoare 
Steaua roșie Belgrad

Alături de Partizan Belgrad, 
Steaua roșie Belgrad — adversara 
lotului nostru reprezentativ în me
ciul de la 25 august — este una 
dintre cele mai cunoscute formații 
iugoslave de fotbal. înființată 18 4 
martie 1945, Steaua roșie se impune 
repede și cîștigă campionatul țârii 
de șapte ori, ultima dată în sezonul 
1963—1964. De «asemenea a fost 
de șase ori învingătoare in „Cupa 
Iugoslaviei”, ultima oară trofeul fiind 
cucerit tot în 1964. în cartea de o- 
noare a clubului mai sînt înscrise 
participarea în cinci ediții ale „Cu
pei campionilor europeni", cîștiga- 
rea „Cupei Dunării" în 1958, parti
ciparea în 1960, 1961 și 
turneul internațional de 
York, ca și turnee în toate 
continente, încheiate cu

1964 în 
la New 
cele cinci 
rezultate 

dintre cele mai frumoase. Printre a- 
cestea, notăm : 2—1 și 3—2 cu Ri
ver Plata Buenos Aires, 3—1 cu 
Nacional Montevideo, 3—0 cu Co- 
rintians Sao Paolo, 2—1 cu Racing 
Buenos Aires, 2—1, 4—0, 5—1, 3—1,
2— 0 cu Rapid Viena, 5—2, 4—0,
3— 2, 3—1, 2—0 cu Austria Viena, 
2—0 eu Ujpest Budapesta, 3—1 cu 
Ț.D.N„\, Sofia, 1—0 și 4—0 cu Du- 
kla Praga, 4—1 cu Dinamo Mosco
va, 3—2 cu Borussia Dortmund, 1-0 
cti Botafogo Rio de Janeiro și, în 
sfîrșit, 1—0 cu Santos, echipa lui 
Pele.

Pentru meciul de la 25 august 
conducerea tehnică a formației iu
goslave a anunțat următoarea echi-

Sekulaiaț — vedeta nr. 1 a echipei Steaua roșie Belgrad
pă : Stofanovic (de 6 ori interna
tional A) — Durkovic (43 A), Zivo- 
rad — Melic (12 A), Cop (5 A), 
Popovic (18 A) — Cebinac (16 A), 
Sekularaț (46 A), Milosevic, Kostic 
(42 A), Dzajic (4 A). Rezerve:
Dujkovic — portar, Tomic, Bekic, 
Skrbic, Andric, Stofanovic, Karapan 
dzic, Prlfincevic.

După turneul echipei
Flacăra Moreni în Bulgaria

In Cadrul pregătirilor pe carele-a 
efectuat pentru campionatul catego
riei B, Flacăra Moreni a întreprins 
un turneu în Bulgaria, susținînd 
trei meciuri; la Mihailovgrad cu 
Septemvri Slava, la “ 
selecționata locală și 
echipa Minîor.

Deși s-a deplasat 
dată peste hotare, tînăra formație 
din Moreni, antrenată de Virgil 
Blujdea, a avut o comportare bună 
obținînd trei victorii: 3—2 cu Sep
temvri Slava, 2—0 cu selecționata 
orașului Berkovița 
Ceproviț.

In acest turneu 
utilizat următorul ___ 
Mocanu — portari, lordache, Dumi- 
tran, Albină, Cepolschi II, Bocin — 
fundași, Lăzărescu, Frlncu — mij
locași, Baicu, Lalu, Drăgan, Iofciu- 
lescu, Botescu — atacanți.

Cele' 9 goluri au fost înscrise de 
Frlnctj (2), Drăgan (2), Lalu (2), 
lofciulescu, Albină și Pavlov (auto
gol). Formația din Moreni a practi
cat un joc tehnic și bine orientat 
din punct de vedere tactic, mult a- 
plaudat de spectatori.

Echipele locale s-au străduit să 
obțină rezultate favorabile, nefiind 
obișnuite să fie învinse pe teren 
propriu în meciuri amicale, nici de 
echipe de categoria A. Ele au do
vedit un nivel tehnic destul de bun, 
însă n-au reușit să finalizeze, da
torită în mare măsură comportării 
bune a apărării echipei din Moreni. 
La sfîrșitul turneului antrenorul 
Petkov de la Minior Ceproviț, ne-a 
declarat! „Flacăra Moreni este o

Berkovita cu 
la Ceproviț cu

pentru prima

și 4—2 cu Minior

Flacăra Moreni a 
lot: Șerbănoîu,

echipă omogenă, la care se vede 
preocuparea pentru aplicarea unei 
tactici moderne de joc",

Petko Parvanov, președintele 
asociației Septemvri Slava a spus: 
„Ne-am bucurat foarte mult de vi
zita echipei Flacăra Moreni, care a 
tăcut trei meciuri trumoase. Publi
cul nostru a apreciat jocul bun, tar 
eu am fost impresionat de disciplina 
pe care au dovedit-o fotbaliștii ro
mâni și în afara terenului de joc. 
Dintre echipele de peste hotare care 
ne-au vizitat in ultimul timp. Flacă
ra Moreni ne-a lăsat cea mai fru
moasă impresie*.

DE CE NU A JUCAT REMUS LAZĂR?
Conducătorii și antrenorii echipei 

de fotbal Știința Timișoara erau 
foarte agitați înainte de începerea 
meciului cu Steagul roșu, partidă 
cu care timișorenii îji făceau de
butul în noul campionat. Motivul ? 
Unul din jucătorii de bază ai for
mației, Remus Lazăr, refuza să... 
joace.

Amărăciunea conducăto
rilor timișoreni era sporită 
de faptul că refuzul lui 
Remus Lazăr de a intra 
în echipă s-a produs doar 
cu clteva ore înaintea în
ceperii meciului, ceea ce 
în mod firesc, pe lingă o 
perturbări în alcătuirea formației și 
o anumită stare de nervozitate în 
rîndul jucătorilor timișoreni.

Momentul fusese bine ales. Ur
mărind să-i fie satisfăcute anumite 
pretenții, Remus Lazăr a participat 
la toate antrenamentele și la toate 
jocurile de verificare, s-a arătat a

for-

fi foarte disciplinat dar, de fapt, el 
pregătea această lovitură de teatru. 
Numai că rezultatul a fost altul.

După ce au încercat în fel și chip 
să-i arate cît de greșită este poziția 
lai, conducătorii și antrenorii timișo
reni l-au trimis în... tribună și au 
introdus în formație un jucător tî- 
năr. Și

NOTA

a creat, 
serie de

iată că Știința a cîștigat și 
fără „marele" și „indis
pensabilul" Remus Lazăr.

Față de toate cele în- 
tînvplate ne întrebăm cum 
se va mai prezenta Remus 
Lazăr m fața coechipierilor 

care i-a părăsit într-o situa-lui, pe
fie dificilă ? Nu ar fi oare necesar 
ca secția 
șoara să-l 
perioadă ?
învățat
tentați
Lazăr!

de fotbal Știința Timi- 
suspende pe o anumită 
In acest fel vor avea de 
alți fotbaliști care sînt

să procedeze ca Remus

CALIN ANTONESCU

PĂRERI ALE SPECIALIȘTILOR

„MINGEA CARE CURGE"
O primă amintire.
Era în 1940. 22 

cam la Belgrad, cu 
iugoslavii erau mari 
pa noastră cuprindea multe nume 
noi — am cîștigat cu 2—1.

Am spus toate astea ca să locali
zez acțiunea în timp... De fapt, rin- 
durile de față se ocupă de cu totul 
altceva.

îmi aduc aminte că în jocul acela, 
cam spre sfîrșitul primei reprize, 
la o minge înaltă trimisă pe sus de 
către Rășrnaru spre linia de margi
ne a terenului de joc, mijlocașul sirb 
Lehner, un jucător de mare clasă, 
și-a accelerat viteza, a sărit sus de 
tot, a „prins" mingea din zbor și 
printr-o frumoasă răsucire a corpu
lui în aer, a lovit perfect cu capul, 
executînd precis o pasă spre parte
nerul său liber. Menționez că min
gea fusese trimisă în aut de Ră- 
șinaru și sîrbii ar fi beneficiat de 
aruncarea de la tușă. Deci, tendința 
lui Lehner a fost — în mod evident 
— aceea de a nu pierde timpul.

A doua amintire. Mult mai 
centă.

septembrie. Ju- 
lugoslavia. Deși 
favoriți — echi-

I. DULAMIȚĂ

DUMINICA, ÎN CAPITALA

Iată programul meciurilor ce se vor 
disputa duminică în Capitală : STA
DIONUL REPUBLICII, ora 15,15: 
Dinamo Victoria — Unirea Rm. Vîl- 
cea (cat. B) ; ora 17 : Dinamo Bucu
rești — Știința Timișoara (cat. A) ; 
STADIONUL POLITEHNICA, ora 
10 : Știința București — Flacăra Mo
reni (cat. B) ; TEREN „TIMPURI 
NOI“, ora 10 : Flacăra roșie București 
— Victoria Giurgiu (cat. C).

August — „Cupa Eliberării" la care 
participă echipele de categoria C din 
regiune. Iată rezultatele înregistrate : 
I.M.U. Medgidia — Electrica Constan
ta 2—1, I.M.U. Medgidia — Marina 
Mangalia 4—1, I.M.U. Medgidia — 
Portul Constanța 1—1, Marina Man
galia — Portul Constanța 4—2, Elec
trica Constanța — Portul Constanța 
3—3, Electrica Constanța — Marin3 
Mangalia 1—0.

E. PETRE — coresp.

In jocul Real Madrid — Dinamo, 
disputat acum doi ani la București, 
Di Stefano, ajutîndu-și partenerii de 
joc din linia de apărare, a „i 
o minge dintr-un iminent aut 
poartă, înjghebînd o nouă fază 
joc, fără a mai pierde timpul 
reluarea jocului prin degajarea 
Ionului de la punctul din colt al 
reului de șase metri. Peste cîteva 
secunde ni s-a oferit un alt exemplu, 
care, deși depășește cadrul rînduri- 
lor de față, nu face decît să subli
nieze importanța acțiunii neîntrerupte.

După cum vă aduceți aminte, la o 
minge care a depășit linia de fund a 
porții dinamoviste și «care a fost 
prinsă de unul din copiii de pe mar
gine, același Di Stefano a sprintat 
spre posesorul mingii, i-a luat-o din 
brațe, cu mișcări foarte grăbite, și 
i-a dat-o imedita lui Datcu, astfel 
îneît acesta să o repună cît mai re 
pede în joc.

După jocul cu Dinamo București 
am avut prilejul, sau mai bine zis, 
mi-am creat prilejul de a sta de 
vorbă cu Di Stefano. Intre altele, 
i-am amintit de aceste două faze, 
punînd accentul pe prima și emițînd 
părerea că este vorba în primul rînd 
de un factor tactic. „Bătrînul” Alfre
do mi-a confirmat imediat acest lu
cru, referindu-se la rolul 
neîntrerupte în dinamizarea 
și în crearea superiorității...

Ce observăm la jucătorii
1. In primul rînd marele 

de mingi lăsate în mod intenționat să 
depășească linia de margine sau de 
fund, în vederea 
lui de a arunca 
de a degaja din

2. Vorbele și ,, 
jucătorii noștri solicită arbitrilor a- 
runcări de la margine, cornere, faul-

hends“-uri, * urma unor

,scos
de 
de 
cu 

ba- 
ca-

acțiunii 
jocului

noștri? 
număr

obținerii avantaju- 
de la margine sau 
colțul de „6". 
gesturile prin care

acțiuni care nu s-au soldat cu pier 
derea inițiativei.

3. Simulări sau intenții de simulare 
în cădere cu adversarul, pentru a-1 
determina pe arbitru să penalizeze, 
chiar în situațiile în care mingea e 
pe cale de a intra în posesia unui 
coechipier.

Toate aceste „acțiuni”, precum și 
multe altele, sînt frecvente pe tere
nurile noastre. Am observat că pînă 
și un jucător de clasă internațională 
ca Popa renunță uneori la benefi
ciul „acțiunii neîntrerupte", fiind 
mulțumit cu un aut de margine care 
ar putea fi evitat. In cuplajul pri
mei etape l-am văzut pe Motroc în 
-ceeași culpă.

De foarte multe ori, jucătorii noș
tri subapreciază importanța acțiunii 
neîntrerupte, care este un element 
tactic deseori hotărîtor. Numai ast
fel se explică de ce unii jucători 
renunță cu seninătate la avantajul 
„mingii care curge", preferind între
ruperea jocului,, care le-ar acorda — 
chipurile — un avantaj „substanțial" 
și „sigur" în acțiunile care urmează.

In situațiile de întrerupere, adver
sarul are întotdeauna posibilitatea 
regrupării și, deci, a reorganizării. 
In cazul „mingii care curge” echipa 
în atac are aproape totdeauna o su
perioritate numerică.

Ce e de făcut ?
Jucătorii noștri trebuie să-și re

vizuiască atitudinea față de aceste 
„fadinguri" pe care le acceptă dintr-o 
greșită interpretare a noțiunii de a- 
vantaj. Cu un mic efort, ei pot eli
mina aceste pauze care deseori dau 
peste cap ritmul jocului. Iar după 
cum se știe, ritmul jocului este un 
element hotărîtor în fotbalul modern.

IONICA BOGDAN
antrenor

„CUPA ELIBERĂRII”

Comisia regională de fotbal Dobro- 
gea a organizat în cinstea zilei de 23

... cu Bumbacul, din camp, orășe
nesc. Meciul are loc pe stadionul Pro
gresul, la ora 17,30.

A treia tragere excepțională Loto
La această tragere excepțională se 

atribuie autoturisme „FLAT 1500”, 
„Fiat 1100 F“, „Renault 10 major”, 
„Wartburg-Lux”, „Fiat 850”, 

600“ și „Trabant-Combi*.
în afara autoturismelor se 

tribuie 180 de excursii pe 
cu motonava „Carpați", Ia 
și Budapesta precum și un mare nu
măr de premii iu bani.

Față de largile avantaje, tragerea 
excepțională din 31 august se anunță 
și mai atractivă ca cele anterioare.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului special Pro

noexpres din 18 august 1965 au fost 
extrase din urnă următoarele numere :

Extragerea obișnuită: 19 36 21
31 4 41 48

Extragerea Suplimentar I :
36 10 12 2 32

Extragerea Suplimentar II:
35 37 33 2 1

Fond de premii : 1.615.913 
care report la categoria I 120.744

Programul concursului PRONO
SPORT din această săptămînă cuprin
de meciuri foarte atractive. Este vor
ba de cea de a două etapă a turului 
Campionatului categoriei A. întreaga 
etapă e cuprinsă în programul con
cursului de duminică. în rest 5 în- 
tîlniri din prima etapă a campionatu
lui categoriei B.

Dar să facem 
12 meciuri r 
Farul — Rapid 
Crișul — Steaua 
Dinamo București 
Știința Craiova — 
U.T.A. — C.S.M.S. 
Steagul roșu 
Petrolul — S_____ ____  ___
Metalul Tîrgoviște — Progresul București 
Ceahlăul piatra Neamț — Metalul Buc. 
Jiul Petrila — C.S.M. Sibiu 
Gaz metan Mediaș — Minerul Lupeni 
Clujeana Cluj — Ind. sîrmel Cimpia T.

• La 31 august a.c. LOTO-PRO- 
NOSPORT organizează a treia tra
gere excepțională LOTO care se des
fășoară paralel cu tragerile obișnuite 
săptămînale.

cunoștință cu cele

— știința Timișoara 
Știința “ ’ 
Iași 

I — Dinamo 
Siderurgistul

Cluj

Pitești 
Galați

„Fiat

mai a- 
Dunărî 
Belgrad

22

19

lei,

6

21

49

din 
lei

Tragerea următoare a concursului 
Pronoexpres va avea loc la Constanta.

Premiul de 25.000 lei oferit câștigă
torilor de categoria a Il-a la concursul 
Pronoexpres nr. 32 din 11 august 1965, 
a revenit prin tragere la sorti partici
pantului Incze Iosif din Cluj.

LOTO
Premiile întregi și' sferturi la trage

rea Loto din 13 august 1965. Supli
mentar II : 6 a 10.656 lei și 7 a 
2.664 lei; Categoria I : 9 a 7.507 lei 
și 8 a 1.876 lei ; Categoria a Il-a: 
20 a 3.087 lei și 27 a 771 lei; Cate
goria a IlI-a r 35 a 1.943 lei și 30 a 
485 lei; Categoria a IV-a i 82 a 860 
lei și 56 a 215 lei; Categoria a V-a : 
64 a 963 Iei și 87 a 240 lei ; Catego
ria a Vl-a: 106 a 631 lei și 99 a 
157 lei; Categoria a Vil-a: 174 a 
379 Iei și 174 a 94 lei; Categoria a 
VIII-a : 267 a 2.53 lei și 237 a 63 lei.

Report la Suplimentar I : 160.745 lei. 
Rubrică redactată de Loto-Prono- 

sport.

PROGRESUL JOACĂ AZI..



Agenda „Cupei cupelor"

„CUPA EUROPEI" LA ATLETISM

R.F. Germană și Austria și-au definitivat loturile pentru Constanța
ECHIPA MASCULINA A ROMÂNIEI PENTRU ÎNTRECERILE DE LA ZAGREB

Federațiile de specialitate din R.F. 
Germană și Austria au făcut cunoscute 
listele definitive ale atletelor care vor 
concura duminică la Constanța în ca
drai semifinalelor „Cupei Europei”. 
Echipa vest-germană, una din princi
palele candidate la calificare, a fost 
formată în urma întîlnirii cu echipa 
S.U.A. desfășurată duminică la Miin
chen. Iată componența formației și re
zultatele obținute cu acest prilej. între 
paranteze — locul ocupat de fiecare 
atletă în meciul de la Miinchen : 100 m
— Erika Pollman (3) 11,9 (11,7 în acest 
an) ; 200 m — Kirsten Roggenkampf 
(3) 24,2 ; 400 m — Reinhilde Nietmann 
(3) 55,6 ; 800 m — Antje Gleichfeldt 
(1) 2:09,5 (2:07,1 în acest an) ; 80 mg
— Inge Schell (1) 10,7 ; ștafeta 4x100 m 
46,1 ; lungime — Helga Hofmann (2) 
6,22 m (6,25 m în acest an) ; înălțime
— Mariane Schmitz-Portz (4) 1,60 m;

greutate — Marlene Klein (1) 16,40 m ; 
disc — L ’ 
suliță 
52,50 m.

Pe lista înaintată de federația aus
triacă figurează: Helga Kapfer (12,0 
la 100 m), Inge Aigner (24,9 la 200 m 
și 11,2 la 80 m g), Barbel Schatz (57,3 
la 400 m), Heidi Ludwig (2:19,0 la

Liesel Westermann (1) 53,37 m; 
— Anneliese Gerhards (2)

800 m), Ilona Ma/dan (1,57 m la înăl
țime), Sieglinde Pfannerstil (5,90 m la 
lungime), Gerlinde Anderle (13,10 m 
la greutate și 45,97 m la disc) și Erika 
Strasser (50,69 m la suliță.

★
• Astăzi părăsește Capitala formația 

masculină a țării noastre care participă 
în cadrul semifinalelor „Cupei Euro
pei” de la Zagreb, Gh. Zamfirescu 
(100 m și 200 m), B. Albrecht (400 m 
și 400 m g), Gh. Ene (800 m), C. Bloțiu 
(1500 m), A. Barabaș (5000 m), N.

înalta clasă a caiaciștilor
(Urmare din pag. 1)

Mustață (10 000 m), V. Jurcă (110 m g), 
Z. Vamoș (3000 m obst.), M. Simionescu 
(lungime), Gh. Ducu (înălțime), P. 
Astafei (prăjină), S. Ciochină (triplu- 
salt), A. Raica (greutate), V. Sălăgean 
(disc), Gh. Popescu (suliță) și Gh. Cos- 
tache (ciocan).

• După cum sîntem informați, din
reprezentativa R. D. Germane nu vor 
lipsi Erbstosser (10,4 — 100 m), J. May 
(1:46,5—800 m și 3:36,4 1500 m),
Haase (13:49,6—5000 m), Miserski 
(8:38,6—3000 m obst.), Nordwig (5,05 m
— prăjină), Kuhl (58,40 m — disc), 
Lotz (67,54 m — ciocan), Stolle 
(83,28 m — suliță).

• Și federațiile de specialitate din 
Anglia și Suedia au înscris o serie de 
atleți valoroși : Simpson 3:41,2 — 
1500 m, Wiggs — 13:33,0—5000 m, 
Cooper 51,0—400 m g, L. Davies 
7,80 m — lungime, Alsop — 16,34 m
— triplusalt în lotul englez și Oloffson
3:41,8—1500 m, Najde 13,37,8—5000 m, 
Forsander 13,9—110 m g,
8:34,2—3000 m obst., K. A. Nilsson 
2,11 m — înălțime, Haglund 58,38 m
— disc, în cel suedez.

Persson

Majoritatea partidelor din cadrul „Cupei capelore la fotbal au fost pro
gramate. Iată datele lor :
24 august

Reykjavik (Islanda) — Rosemberg Trondheim
25 august

Aarhus 1880 — Vitoria Setubal (Portugalia). 
Reipas Lahti (Finlanda) — Honved Budapesta

septembrie
Florlana (Malta) — Borussia Dortmund 
Wiener Neustadt (Austria) — Știința Cluj

septembrie
F. C. Coleraine (Irlanda) — Dinamo Kiev

septembrie
Dinamo Kiev — F. C. Coleraine (retur).

I septembrie
Honved Budapesta — Reipas Lahti (retur).

septembrie
F. C. Sion (Elveția) — Galatasaray Istanbul

septembrie
Vitoria Setubal — Aarhus 1880 (retur).

I septembrie
Dukla praga — F. C. Rennes 
Aufbau Magdeburg — Spora Luxemburg

I septembrie 
Rosemborg Trondheim — Reykjavik (retur)

I septembrie
Omonia Nicosia (Cipru) — Olimplakos Pireu

i septembrie
Galatasaray Istanbul — F. C. Sion (retur) 
Juventus Torino — F.C. Liverpool 
Go Ahead Deventer (Olanda) — Celtic (Scoția)

f octombrie
Știința Cluj — Wiener Neustadt (retur).

7 octombrie
Celtic — Go Ahead Deventer (retur).

10 octombrie
Olimpiakos Pireu — Omonia Nicosia (retur) 
Borussia Dortmund — Florlana Malta (retur).

13 octombrie
spora Luxemburg — Aufbau Magdeburg (retur)
F. c. Liverpool — Juventus Torino (retur:. 
Datele celorlalte partide nu se cunosc încă.
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Husarenco. Cu toții au format 
omogen la înalț nivel. O dată 
aici, adresăm felicitările noas

tre celor care s-au îngrijit cu pasiune 
de forma excelentă a componențelor 
lotului : antrenorii emeriți Nicolae Na- 
vasart și Radu Huțan, mai rar amin- 
tiții lor colaboratori Maria Navasart, 
Ștefan Vișevan, Stavru Teodorov și 
Octavian Mercurian, medicii Octavian 

I Popescu și Al. Suchianu, precum și 
tehnicienii federației de specialitate.
PROBELE OLIMPICE — DIRECȚIE 

PRINCIPALĂ A ORIENTĂRII

caș și 
un lot 
ajunși

După cum se știe, programul olim
pic de caiac cuprinde numai distanța 
de 1 000 m pentru echipajele de sim
plu, dublu și patru. Considerăm că 
medaliile de aur ale acestor trei probe 
ne sînt accesibile și trebuie făcute, din 
timp, toate pregătirile necesare. Re
zultatele tehnice au scos însă în evi
dență și o „absență" a culorilor noas
tre la startul finalei de simplu 1 000 
m. Știm că au existat unele conside
rente tactice, legate de obținerea unui 
punctaj cît mai mare pe națiuni. Adi
că, s-a urmărit menajarea, întrucîtva, 
a celor ce aveau să susțină multe curse 
în probele la care vizam titlul. Dar la 
J. O. sînt doar trei probe (n.n. : la 

i Tokio, România a fost singura țară 
care a avut finaliști în toate probele 
de caiac și canoe), îneît nu se va mai 
pune problema suprasolicitării. Deci — 
aceeași atenție și pentru cursa de 1 000 
m !

tehnice din probele de fond desfășu
rate pe Snagov au marcat un ușor 
progres. Astfel, locul 6 obținut de dub- 
lou e cel mai bun de pînă acum ; lo
cul 6 al echipajului de 4 obținut la 
Jajce a fost reconfirmat ; de aseme
nea, am avut doi reprezentanți în pri
mii 9 clasați la simplu. Se putea rea
liza însă mai mult. Ne gîndim la echi
pajul de 4 care a fost descalificat din 
cauza unei grave erori tactice. Gă- 
sindu-se în plutonul fruntaș la toate 
cele trei probe de fond, reprezentanții 
noștri au pierdut contactul din cauza 
orientării greșite în turnante și la 
mersul „în plasă”, precum și, într-o 
oarecare măsură, din lipsă de rezisten
ță la „hărțuieli"... Se cer mai multe 
concursuri pentru fondiști.
MAI MULTĂ PREOCUPARE PENTRU 

LOTUL FEMININ

Noutăți din fotbal

TACTICA Șl REZISTENTA FONDIȘTI 
LOR SE CER ÎMBUNĂTĂȚITE

Față de edițiile anterioare ale mon
dialelor sau europenelor, rezultatele

Pronosticurile bazate pe excelenta 
comportare de la Tokio a caiacistelor 
Hilde Lauer și Cornelia Sideri au fost 
infirmate. Adevărat, Cornelia Sideri 
s-a retras din activitatea competițio- 
nală, iar dubloul Valentina Serghei— 
Elena Lipalit, a ocupat, totuși, un des
tul de valoros loc 4. Surprinde însă 
neplăcut contra-performanța Hildei 
Lauer, o „umbră" a celei din toamna 
1964. Explicația : abateri repetate de 
la programul de antrenament. Se im
pune o primenire substanțială a lotului 
reprezentativ, cu... ochii spre școlile 
sportive de elevi și secțiile „tari" de 
juniori, iar apoi — muncă serioasă.

★
Nu ne îndoim că excelenții noștri 

antrenori vor îmbunătăți și mai mult 
bilanțul general pozitiv al „europene
lor”, dîndu-ne prilejul ca în toamna 
lui 1968 să-i felicităm și mai căldu
ros. Pricepere și condiții au. Rămîne 
doar să muncească susținut 1

• Recent, la Hamburg, echipa locală 
cu acelaș. nume a dispus de prima re
prezentativă a Ungariei cu 4—1.
• Campionatul de fotbal al Angliei

(ediția 1965—66) începe sîmbătă. Conform 
tradiției, cu o săptămînă - • ■
„start” s-au întîlnlt cîștlgătoarea 
natului (Manchester United) și 
toarea cupei (Liverpool). Meciul 
minat nedecis ; 2—2.
• Duminică urma să înceapă 

natul de fotbal al Uruguayului. Din cau
za grevei generale a fotbaliștilor din 
prima categorie a campionatului (care 
cer mărirea salariilor) etapa a fost a- 
minată.

• Rezultatele din prima etapă a cam- 
pionatului R. D. Germane : Dynamo 
Dresda — Chemie Leipzig 1—1, Turbine 
Erfurt — Empor Rostock 1—3, Motor 
Zwickau — Dynamo Berlin 3—2, s. C. 
Magdeburg — Wlsmut Aue 0—0, Vorwărts

înainte de 
campio- 
cîștigă- 

s-a ter-
campio-

In „(upa Davis'
cu 2-0 in

Peste 5000 de spectatori au urmărit 
la Barcelona întrecerile din prima zi 
a întîlnirii de tenis din cadrul „Cupei 
Davis" dintre selecționatele Spaniei și 
S.U.A. Echipa învingătoare din acest 
meci va juca cu India, urmînd să fie 
desemnată formația care în finală va 
întâlni la sfîrșitul lunii decembrie e- 
chipa Australiei, deținătoarea trofeu
lui. După prima zi, în meciul de la 
Barcelona scorul este favorabil cu 2—0 
echipei spaniole. O mare surpriză a 
furnizat tînărui Juan Gisbert, care l-a 
învins cu 3—6 ; 8—-6 ; 6—1 ; 6—3 pe

IMAGINE de la recentele 
Jocuri Africane, disputate la 
Brazzaville. Alergătorul Ki- 
prugut (stînga) din Kenia, în
vingător pe 800 m și medaliat

Berlin — Lokomotive stendal 1—0, S. C. 
Karl Marx Stadt — Motor Jena 2—1, 
Chemie Halle — S. C. Leipzig 2—4.
• Iată și prima etapă din R.F.G. : 

Meidericher S. V. — Kaiserslautern 2—2, 
F. C. Koln — Hannover 96 0—1, Werder 
Bremen — F. C. Ntirnberg 1—0. Miin
chen 1860 — Bayern Miinchen 1—o, Ein
tracht Braunschweig — Borussia Dort
mund 4—0 !, Borussia Neunkirchen — 
MOnchengladbach 1—1, Tasmania — 
Karlsruher S. C. 2—0, Stuttgart — Schalke 
04 1—0.
• La Geneva a avut loc tragerea la 

sorți a sferturilor de finală ale compe
tiției de fotbal pentru „Cupa Rappan". 
Ordinea jocurilor este următoarea : F.C. 
Lugano — Fortuna Geleen ; Norrkoeping 
— Motor Jena ; Empor Rostock — Che
mie Leipzig șl Velez Nicar Sarajevo — 
Ogeypte Goteborg.

Spania conduce 
lața S.U.A.
Dennis Ralston. Manuel Santana a 
cîștigat cu 6—1 ; 6—4 ; 6—4 în fața 
lui Froehling. Echipa Spaniei are toate 
șansele să obțină calificarea.

★
La Kitzbuehel au luat sfîrșit cam

pionatele internaționale de tenis ale 
Austriei. în finala probei de simplu 
masculin, Bungert (R.F.G.) l-a învins 
cu 5—7 ; 5—7 ; 6—4 ; 6—3 ; 6—3 
pe australianul Hewitt. Proba feminină 
a fost cîștigată de Annette Van Zyl 
(Af. S.), învingătoare cu 6—4 ; 6—3 
în jocul cu Sheriff (Australia).

cu bronz la Tokio, este bun 
prieten cu senegalezul N’Dia- 
ye, al doilea clasat al probei. 
Iată-i pe amîndoi, fotografiați 
după cursă.

CHRISTINE (,,KIKI“) CA
RON surîde fericită. Pentru a 
doua oară, înotătoarea france
ză s-a dovedit mai bună decît 
tradiționala ei rivală Cathy 
Ferguson, campioana olimpi
că. întrecind-o chiar la ea a- 
casă, în bazinul de la Toledo 
(S.U.A.). Deci : 2—1 pentru 
Kiki !...

KEN WILSON, președintele 
Comitetului de organizare a 
campionatului mondial de 
fotbal, care va avea loc în 
Anglia între 12 și 30 iulie 1966, 
a anunțat că pînă în prezent 
au fost rezervate și plătite 
20 000 de bilete pentru serii 
de cîte zece meciuri, cererile 
— a spus el — au venit din 
85 de țări, numai Brazilia re- 
zervînd un număr de 6 000 de 
locuri.

ÎN STATELE UNITE conti
nuă să se facă auzite ecouri 
după înfrîngerea suferită de 
echipa americană de atletism 
în fața reprezentativei U.R.S.S. 
.,Am fost bătuți la Kiev de
oarece meciurile cu sovieticii 
sînt considerate la noi, înainte 
de toate, ca simple plimbări 
turistice* — a declarat Bill 
Bowermann, antrenor de atle
tism la Universitatea Oregon. 
La Los Angeles, aruncătorul 
de ciocan Harold Connoly a 
apreciat că înfrîngerea se da- 
torește „proastei organizări a 
echipei".

CANALUL MlNECII a fost 
traversat în ultimele zile de 
încă trei înotători. Lui Keith 
Hancox (Noua Zeelandă) i-au 
trebuit 15 ore șl 33 minute 
pentru a efectua traversarea 
de pe coasta franceză pînă la 
Dover. Un englez, in vîrstă 
de 35 de ani, oare a luat star-

tul odată cu Hancox a termi
nat cursa 30 de minute mai 
tîrziu. în timp ce cu o zi mai 
înainte, australianca Lynda 
McGill a realizat traversarea 
în 11 ore și 12 minute.

PENTRU PRIMA OARA un 
negru a fost selecționat în e- 
chipa pentru „Cupa Davis* 
a Statelor Unite. Este vorba 
de tînărui Arthur Ashe, care 
a și realizat două victorii re
marcabile asupra cunoscutilor 
tenismani Osuna și Pallafox, 
în meciul susținut de S.U.A. 
cu echipa Mexicului.

FEDERAȚIA AUSTRALIA
NA DE ATLETISM, în semn 
de omagiu față de Ron Clarke 
pentru răsunătoarele lui per
formanțe din acest ian, va crea 
un „fond“ ce va purta numele 
acestui atlet. Acest fond va 
sta la dispoziția tinerilor atleți 
australieni care vor participa 
la concursuri internaționale 
peste hotare pentru a căpăta 
astfel experiență.

DICK MC TAGGART, unul 
dintre cei mai buni boxeri a- 
matori ai Angliei din ultimii 
ani (foarte cunoscut și în țara 
noastră în urma meciurilor pe 
care le-a susținut cu Mihalic 
și cu alți adversari) a aban
donat activitatea competițio- 
nală. De-a lungul anilor, el a 
susținut 634 de meciuri, ne- 
pierzînd decît 24. 76 de victo-

rii Ie-a obținut prin K.O., în 
vreme ce n-a cedat decît o 
singură dată înainte de limită.

NOUL ANTRENOR federal 
de înot în Peru nu este altci
neva decît americanul Steve 
Clark triplu campion olimpic 
în probele de ștafetă de 4x100 
m. 4x200 m liber precum și 
4x100 m mixt, deținător al re
cordului mondial ia 100 m li
ber (împreună cu Gotwalles) 
cu 52,9.

UN „presse-papier” ? O mașină de perforat pentru hîr- 
tii ? Sau un bibelou de artă modernistă ?.. Nimic din 
toate acestea. Este macheta noului stadion acoperit din 
Koln, construit din material plastic. Acoperișul — cu un 
diametru de 200 m. — este dlntr-o masă translucidă care 
va permite pătrunderea lurr.inel zilei: în tribune sînt pre
văzute 75.000 locuri pentru spectatori. Terenul de Joc va 
servi exclusiv pentru meciurile de fotbal. Desigur, aici 
fotbaliștii nu se vor mai putea plînge că terenul a fost 
desfundat de ploaie !...
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încheiat 
atletism

la Universiada de 
daoesta.

(RPU) — Paoli 
remiză. în clasa- 
conduc Korcinoi 
cu 6 puncte și o 
întreruptă, urmat

I

REZULTATE
BUDAPESTA. Echipele 

de polo pe apă ale Olan
dei și R. P. Ungare au sus
ținut o dublă întilnire la 
Budapesta. In ambele 
Jocuri victoria a revenit 
gazdelor cu scorurile de 
7-3 șl 3—2.

• în orașul Gyula au 
continuat întrecerile com
petiției șahiste internațio
nale pentru „Memorialul 
Lajos Asztalos*. Giinsber- 
ger (R.P.R.) a remizat cu 
Borisenko (URSS). Alte re
zultate înregistrate : Gas- 
toni (RPU) — Forintos 
(RPU) 1—0 ; Florian (RPU) 
— Sliwa (RP Polonă) 1—0; 
Lengyei 
(Italia) 
ment 
(URSS) 
partidă 
de Kolarov (RP Bulgaria) 
4 (1) puncte și Kluger
(RPU) 4 (1) puncte.

BARCELONA. In locali
tate se desfășoară în pre
zent campionatul mondial 
de șah pentru juniori. Din
tre participanți se remarcă 
Tulmakov (URSS), Schdn- 
berg (RD Germană), Bron
stein (Argentina), Farâ/o. 
(RP Ungară), Makles (Fra<- 
ța) etc.

Mt'NCHEN. Proba d 
scrimă din cadrul turneu
lui internațional de pen
tatlon modern de la Miin- 
chen a fost cîștigată 
maghiarul Torok cu 
victorii. El conduce în 
samentul general cu 
puncte fiind urmat de 
diev (Rp Bulgaria) — 
puncte și Pal Volgyi 
Ungară) 1956 puncte, 
fruntea clasamentului 
echipe se află reprezenta
tiva RP Ungare urmată do 
Anglia, Bulgaria și RD 
Germană,

VIENA. cu prilejul unul 
concurs de atletism desfă
șurat la Vlcna, Rudolf Kla- 
ban a stabilit un nou re
cord al țării sale în proba 
de 3000 m plat cu timpul 
de 8:09,2 (v.r. 8:14,0). Er
nest Soudek a aruncat dis
cul în 54,76 m. Cei doi at- 
leți austrieci vor participa 
-- Ur.lvcr~Ic.l~ Ic la Bu-

VARȘOVIA. S-au 
campionatele de _______
ale RP Polone desfășurate 
la Szczecin. în ultima zi, 
un rezultat valoros a înre
gistrat Teresa Ciepla, caro 
a cîștigat proba de 80 m 
garduri cu timpul de 10,9. 
O surpriză a fost realizată 
în proba masculină de a- 
runcarea suliței. Glogowski 
l-a învins pe favoritul 
Sidlo, obținînd 79,12 m. 
Sidlo a aruncat 77,72 m.

MADRID. In capitala 
Spaniei s-a disputat meciul 
internațional masculin de 
atletism dintre echipele 
selecționate ale Spaniei și 
Greciei. Gazdele au ter
minat învingătoare cu sco
rul de 118—90 puncte.
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