
a Comitetului Central al P.C.R.
In ziua de 19 august a. c. a avut Ioc ședința plenari a 

Comitetului Central al Partidului Comunist Român.
Comitetul Central al P.C.R. a examinat probleme legate 

de desfășurarea sesiunii Marii Adunări Naționale și a »• 
doptat hotărîri corespunzătoare.

Proiectul de Constituție

România

Adeziune deplină

Ședința Comisiei
pentru elaborarea proiectului

de Constituție
Joi dimineață, Ia Consiliul de Stat al Republicii Populare 

Române, a avut loc ședința Comisiei pentru elaborarea pro
iectului de Constituție.

Ședința a fost prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Comisiei.

Comisia a examinat propunerile făcute în cadrul dezba
terii publice și a introdus în proiectul de Constituție modi
ficările corespunzătoare. A fost adoptat în unanimitate textul 
definitiv al proiectului de Constituție care urmează a fi supus 
dezbaterii Marii Adunări Naționale, convocată în sesiune 
20 august 1965.

la

Sosirea tovarășului

Joi Ia amiază s-a înapoiat în Capitală președintele Consi
liului de Stat al R. P. Române, Chivu Stoica, împreună cu 
ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, care, la invi
tația președintelui Indoneziei, Sukarno, și a ministrului afa
cerilor externe, Subandrio, au participat la festivitățile prile
juite de cea de-a XX-a aniversare a proclamării independenței 
Indoneziei.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, erau de față tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș, Ștefan 
Voitec, Florian Dănălache, Vasile Patilineț, Avram Bunaciu, 
Grigore Geamănu, membri ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe.

Au fost prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în 
R. P. Română, alți membri ai corpului diplomatic, membrii 
ambasadei Indoneziei la București în frunte cu însărcinatul cu 
afaceri ad-interim, Wisnu, precum și studenți indonezieni 
aflați în țara noastră.

Astăzi începe Universiada
• OASPEȚII CONTINUA SA SOSEASCĂ • ANTRENAMEN
TELE SPORTIVILOR ROMÂNI • O NOUA ECHIPA FEMININA 
DE VOLEI A JAPONIEI • BASCHETBALIȘTII SOVIETICI 

Șl CEI AMERICANI — PRINCIPALII PROTAGONIȘTI

Prin telefon de la trimisul nostru special ROMEO VILARA

SOSIREA DELEGAȚIEI SPORTIVILOR ROMÂNI
Miercuri seară, un avion al companiei TAROM a adus Ia 

Budapesta pe majoritatea sportivilor români (au mai rămas 
de venit doar atleții și atletele, care vor sosi aci după între
cerile de sîmbătă și duminică din cadrul „Cupei Europei"). 
Sportivilor noștri li s-a făcut o caldă primire din partea dele
gațiilor Institutului Politehnic și a fabricii de vagoane din 
Budapesta, care patronează delegația română pe tot timpul 
desfășurării întrecerilor celei de a IV-a Universiade.

Deși a mai rămas o singură 
zi pînă la începerea celei de 
a IV-a ediții a Universiadei, 
totuși „Comisia de primire a 
oaspeților", instalată pe ae
roportul Budapestei, nu și-a 
terminat încă munca. Avioane 
din toate colțurile Europei so
sesc mereu, aducînd în orașul 
de pe malurile Dunării noi 
grupuri de sportivi. Vă puteți, 
deci, lesne imagina că, în a- 
semenea condiții, activitatea 
comisiilor tehnice ale celor 9 
sporturi înscrise în programul 
competiției nu s-a putut des
fășura în limp util, 
pînă la această oră 
nosc cu exactitate 
participanți și nici 
de disputare a întîlnirilor. Cu 
toate acestea, joi seară au 
fost programate ședințele teh
nice de definitivare a proto 
colului tehnic pentru fiecare 
disciplină.

Așa îneît, 
nu se cu- 
listele de 
programul

(Agerpres)

DE BOX

Iri scopul extinderii sportu
rilor nautice în rîndul tineri
lor din Delta Dunării, și a 
depistării de elemente talen
tate, consiliul raional UCFS 
Tulcea, în colaborare 
clubul sportiv Steaua, 
ganizează duminică 22 
gust un concurs

Unele amănunte, însă, 
privire la felul în care se 
disputa competițiile se știu. 
De pildă, la baschet masculin 
cele 17 formații înscrise vor 
fi împărțite în trei serii de 
cîte 4 echipe și într-o serie 
de 5, în cadrul cărora se va 
juca sistem turneu, primele 
două clasate din fiecare grupă 
calificîndu-se în turneul fi
nal. La startul competiției re
zervată echipelor feminine de 
baschet sînt prezente doar 5 
formații: U.R.S.S., Ungaria,
Bulgaria, România și Polonia. 
Din reprezentativa Uniunii 
Sovietice (antrenor Alexiev), 
care se anunță drept princi
pala favorită Ia titlu, fac 
parte Salimova (înaltă de 2,00 
m), Krodere și Smilzina (am
bele avînd peste 1,90 m).

Zilele de miercuri și joi au 
fost afectate, după cum 
și firesc, 
leibaliștii 
furi cu 
care fac 
care au 
Jocurilor 
kio. A fost un joc plăcut și 
viu disputat în care băieții 
noștri s-au comportat satisfă
cător, cîștigînd toate seturile 
(la 13, 9, 10, 8 și 9). Joi ei au 
susținut o nouă partidă de 
antrenament în compania se
lecționatei R. F. Germane, pri
lej cu care au fost folosiți 
mult jucătorii de rezervă.

cu 
vor

f

era 
antrenamentelor. Vo- 
noștri au jucat 5 se- 
echipa Japoniei, din 
parte cinci jucători 

evoluat și în cadru] 
Olimpice de la To-

nari campioni

mai

cu 
or- 
au- 

=__ __ _______ dotat cu
„Cupa Steaua**.  Vor participa 
tineri șl tinere din satele Del
tei și din centrul nautio 
„Steaua“-Tulcea. Au fost în
scrise numai ambarcațiuni de 
tip pescăresc, de una șl două 
persoane. Concursul se va 
desfășura pe Dunăre, în fața 
portului Tulcea șl va cuprin
de probe pentru seniori (2.000 
m), juniori (1.500 m) și fete 
CI.000 mi

GALA

la întrecerile Universiadei
De la stingă, de sus în jos : 
Mihaela Peneș (România), Ya- 
mashita (Japonia), Mills (S.U.A.), 
Morale (Italia). Dreapta : Saccaro 
(Italia), Tamara Press (U.R.S.S.), 
Figuerola (Cuba) și Ter Ovane- 
sian (V.R.S.S.). Mijloc : Olga 

Szabo (România)

Văzuți de Neagu Râdulescu

O impresie excelentă ne-au 
lăsat voleibalistele japoneze, 
care — cu o echipă complet 
nouă fată de ultimele lor evo
luții internaționale oficiale — 
au întrecut categoric, în meci 
de pregătire, selecționata Un
gariei. Ele au demonstrat și 
cu acest prilej o tehnică desă- 
vîrșită, un blocaj sigur și, mai 
ales, o mobilitate de... „argint 
viu".

La aceeași oră, dar pe tere
nuri diferite, s-au antrenat 
baschetbaliști i sovietici și cei 
americani. Echipa sovietică, 
condusă de Ozerov, are în for
mație printre alții pe Ochip-

Ca și ceilalți cetățeni ai pa
triei noastre am citit și reci
tit cu emoție proiectul noii 
Constituții a Republicii So
cialiste România. De 21 de 
ani, poporul nostru, con
dus cu înțelepciune de 
partid, muncește eroic pentru 
făurirea unei vieți noi și 
iată-1 acum, salutînd plin de 
satisfacție și de mîndrie, RO
MANIA SOCIALISTA, creație 
a brațelor și a minții sale.

Despre România de astăzi, 
o țară în plină înflorire, se vor
bește cu admirație și respect 
în toată lumea. Ca sportiv 
fruntaș, care am fost prin di
ferite țări pentru a participa 
la întreceri, mi-am dat seama 
de prestigiul pe care și l-a cîș- 
tigat Republica noastră dragă 
în toate domeniile. Mi-a cres
cut inima d-a bucurie auzind 
cuvintele pline de respect ale 
străinilor la adresa țării noas
tre, cuvintele lor elogioase 
față de realizările poporului 
român.

îmi exprim adeziunea mea 
deplină față de prevederile 
noii Constituții. Ele au o 
coperire-aur” in faptele 
pînă acum, în victoriile 
care le vom repurta și de
înainte, sub conducerea parti
dului, în lupta pentru desă- 
vîrșirea construcției socialiste.

Asigurarea în fapt a dreptu
rilor acordate de Constituție 
ne obligă pe toți la respecta
rea ei, Ia îndeplinirea tuturor 
obligațiilor ce ne incumbă, la 
lupta pentru continua înflo
rire a patriei noastre. In a- 
ceastă luptă îmi iau angaja
mentul să fiu un ostaș de 
frunte !

VASILE NICOARA 
maestru emerit al sportului la 

caiac

„a-
do
P® 

aci

(Continuare în pag. a 4-a)

Instantanee

Din nou emoții Iu I.C.F.
Așadar, la Institutul din Dea

lul Spirii au Început Înscrierile 
pentru examenul de admitere 
Deci, din nou emoții Ia I.C.F 
Justificate, se Înțelege. Oriclt 
de bine ai fi absolvit examenul 
de maturitate, clnd pășești ne 
poarta unui Institut de lnvătă- 
mlnt superior, te cuprinde emo
ția. Dar 
mîndrie I 
coleg cu 
sportului 
Cernea, Valeriu Bularca și cu 
alifia alți sportivi fruntași din 
tara noastră. Vei fi student, iar 
peste patru ani, absolvent. A- 
dică, profesor. Și lntr-o zi cu 
aceasta de august vei lua și tu 
de mină un grup de „boboci" 
și li vei Îndrepta spre ..Cen
trul de îndrumare pentru can
didați) la concursul de admite
re".

Plnă atunci... Ei, da, plnă a- 
tunci va trebui să muncești 
mult. Intli, pentru acest prim 
examen de admitere. Știu, ai e- 
motii. Dar, recunoaște, ai În
ceput să te familiarizezi. Pentru 
asta s-au organizat orele de 
consultații la probele teoreti
ce și practice. Ai văzut cine 
Ie conduc ? Conferențiar dr. 
Andrei Demeter—fost campion 
al țării la aruncarea suliței, a- 
sistenții Mihai Nedef, Julieta 
Cintoiu, conferențiar Nicolae

șl un sentiment de 
Aici, Ia I.C.F., vei ii 

maeștrii emeriti ai 
Valeriu Irimescu, Ioti

Roșculeț — toți foști sportivi 
cunoscuți.

Acum, un... secret: nu sin- 
teji singurii care aveți emoții 
la I.C.F. Emoții încearcă și vi. 
itorii voștri colegi, studenta 
mai vechi, care pregătesc • 
trumoasă serbare cu ocazia in
trării voastre In Institut. Șl 
fiindcă tot slntem la capitolul 
pregătiri. In aceste zile, I.C.F.-ui 
este un vast șantier. Peste tot 
se zugrăvește, se vopsește, s*  
repară. In dormitoare. In sălii» 
de cursuri, la cantina Institu
tului, In sălile de sport. E zor 
mare și nici aici nu lipsesc e- 
moliile. Totul trebuie să fie gata 
plnă la venirea dumneavoastră! 
Adică, a lui Radu Teodorescu, 
Victor Barbu, Gheorghe Ghinea
— to fi gimnaști din orașul Pi
tești, a lui Gheorghe Costache
— campionul nostru la arunca
rea ciocanului — și a atltor ti
neri care s-au înscris plnă a- 
cum la examenul de admitere.

Cred că nu e lipsit de inte
res să reamintesc că secretaria
tul Institutului de cultură fizi
că mai primește înscrieri. Plnă 
la 25 august, pentru cursurile 
fără frecventă, iar plnă la î 
septembrie, pentru cele la zi.

Deci,, curaj și mult succes I
Comisia de box a orașului , 

Bueux-eștl, în colaborare cu | 
clubul 'progresul organizează • 
o reuniune de box la care , 
participă boxeri fruntași din I 
Capitală și din lotul de tine
ret. Gala va avea loc sîmbă- a 
tă seara, de la ora 19.30, in I 
parcul sportiv Progresul din 
str. dr. Staicovici. Printre cei . 
care vor evolua notăm pe cu- | 
noscuții boxeri C. Gruiescu, 
St. Constantin, St. Antones- a 
cu, O. Gorea, N. Giju, C. Sta- g 
nef, I. Hodoșan, M. Nicolau 
«te a

SELECȚIONATA GALATI — ' 
SELECȚIONATA LENIN- I 
GRAD' 62—71 (24—35) LA «

BASCHET |
GALAȚI, 19 (prin telefon). ’ 

în partida revanșă, baschetba- . 
liștii din Leningrad i-au intre- | 
cut cu 71—62 (35—24) pe local- ’ 
nici, la capătul unui meci viu . 
disputat, de bun nivel tehnic. I 
Spre deosebire de prima în- ’ 
tîlnire, gălătenii au jucat cu . 
mal multă hotărîre, în special 8 
după pauză, cînd au și con- ' 
dus. Principalii realizatori au . 
fost Chlvulescu (14) șl Dlnescu I 
(12) de ‘a gazde, Stukîn (12) ’
și Grigoroșenko (10) de la , 
oaspeți. (T. SmiOPOI si S. 1 
CONSTANTINESCU, coresp.). ■

Spartachiada-final 1965!
Marea competiție de mase a 

sezonului sportiv de vară 1965 
se apropie de sfîrșit. Conform 
regulamentului, etapa a V-a, re
gională, se va încheia — la orașe 
— în zilele de 22, 23 și 24 au
gust. Așadar, cei mai buni dintre 
sutele de mii de participanți la 
Spartachiada de vară a tinere
tului se vor prezenta în aceste 
zile la startul întrecerilor finale

Comisiile regionale de organi
zare a Spartachiadei de vară a 
tineretului au stabilit locurile de 
întreceri, arbitrii și-au verificat 
cronometrele, iar starterii sînt 
gata să dea drum liber compe
titorilor. La atletism, gimnastică, 
natatie, handbal în 7, tir, volei, 
baschet și ciclism — cîștigătorii 
etapei a IV-a se vor angaja în
tr-o dispută aprigă.

Ce așteptăm de la etapa regio
nală a actualei ediții a Spa’ta- 
chiadei de vară a tineretului P

în primul rind o creștere cali
tativă a disputelor exprimată la 
sporturile individuale în noi re
corduri regionale și republicane, 
în performanțe de valoare ridi
cată, i ar la sporturile pe -echipe 
în realizarea unor scheme tactice 
avansate, în creșterea nivelului 
telmic al fiecărui jucător. Spar
tachiada de vară — ca și cele
lalte întreceri sportive de mase 
— constituie un bun prilej de 
depistare a elementelor talentate. 
Iată de ce sîntem convinși că în 
aceste zile, pe stadioanele și pe 
terenurile de sport pc care se 
desfășoară competițiile Sparta
chiadei vor fi prezenți numeroși 
antrenori și tehnicieni, instructori 
și sportivi fruntași care să se
lecționeze noi și noi elemente 
tinere talentate pentru secțiile de 
performanță. Așteptăm cu viu 
interes rezultatele acestei fru
moase întreceri sportive de mase.

Aspect din desfă
șurarea întrecerilor 
de atletism ale 
Spartachiadei de 
vară care au avut 
loc recent în ora

șul Giurgiu

V. TOFAN

Și-au reamenajat
stadionul

Membrii asociației sportive U- 
nirea din Roman se pot mîndri 
cu rezultatele celor peste 4 500 
de ore de muncă patriotică pres
tate la renovarea stadionului lor. 
S-au reparat vestiarele, tribuna, 
terenul de joc și s-a amenajat 
un nou teren de volei. Pe acest 
stadion se vor desfășura în cu- 
rînd campionatul asociației spor
tive și concursuri inter-asociații. 
Toate acestea au fost realizate 
în cinstea zilei de 23 August și 
la reușita lor au contribuit în 
mod deosebit I. Ungureanu, I. 
Niță, I. Bocu, M. Marin, C. 
Burlacu, I. Militaru. Gh. Ciotu 
ș.a. In această acțiune a membri
lor asociației sportive s-a primit 
un ajutor substanțial clin partea 
conducerii administrative a fabri
cii de zahăr.

C. ARAMA-coresp,



CARNET COMPETIȚIONAL
Pregătirile rugbiștilor de la C.S.M.S. lași

• ANTRENAMENTE ASIDUE SI O COMPETIȚIE TRADIȚIONALA : „CUPA 
MOLDOVEI" • ÎN OBIECTIV —LOCUL 4 ÎN CAMPIONATUL REPUBLICAN 

• CADRU SĂRBĂTORESC PENTRU MECIUL CU BEZIERS

Rugbiștii de la C.S.M.S. Iași se 
află și ei în aceste zile în „febra" 
pregătirilor. I-am întîlnit duminică 
dimineața la un /oc-școa'ă. La ter
minare, un scurt dialog cil antreno
rul echipei, AL. CARNABEL.
— „Băieții" dv. se mișcă bine : Dăs- 
călescu, Iftimie, Spiratos, Roibașu, 
Mu ța nu...

— Intr-adevăr, to(i jucătorii amin
tiți se numără printre cei mai sir- 
guincioși, printre cei mai în iorrmi. 
In ansamblu insă, nu stăm prea stră-

dinaintea jocurilor oficiale, antrena
mentele de intensitate maximă Ie 
vom alterna cu cele de intensitate 
medie. La sflrșitul săptămlnii viitoa
re vom participa la tradiționala com
petiție dotată cu „Cupa Moldovei". 
In afară de C.S.M.S. vor mai fi pre
zente Rulmentul Bîrlad, Rapid Bucu
rești și Ancora Galati.

— Ce 
ediție a

— Să 
Dinamo

obiectiv urmăriți în actuala 
campionatului ?
terminăm pe locul 4, după 
București, Steaua și Grivila

După campionatul republican de copii la înot

Primul examen a fost trecut cu succes
Un concurs cu sute de concurenți (în 

linii mari de valori destul de apro
piate), o adevărată avalanșă de recor
duri și rezultate mai mult decît pro
mițătoare realizate de înotători care 
de-abia au pășit în activitatea compe- 
tițională, dispute pasionante — iată ce 
a însemnat primul campionat republi
can de natație pentru copii.

Antrenorii cei mai mulți cu dra
goste și pricepere pentru creșterea ti
nerilor înotători, au prezentat cu a- 
cest prilej „producția" lor din ultimul 
an. Și nu puțini au fost aceia care au 
cules roade bogate oferind natației 
noastre elemente de certă perspectivă. 
Notați bine cîteva nume : Mariana 
Stanciu, Anca Andrei, Dorina Mezin- 
ca, Ruth Hiicher, E. Aimer, M. Hohoiu 
(S.S.E. Reșița), Magdalena Rău, Eda 
Schuller, V. Dovgan, R. Diaconescu 
(S.S.E. 2 Buc.), T. N-uțeanu, G. Po- 
povici (Dinamo), Marina Franchia, An
ca Ishășoiu, Al. Preda (S.S.E, 1 Buc.), 
O. Resler, P. Teodorescu (Steaua), Mi- 
haela Angelescu, Georgeta Dragnea 
(C.S.S. Buc), Ica Pădttreleanu (Viito-

concursuri.
rezuîtate...

ȘAH: Surprize în primele 
runde ale semifinalelor

Rugbiștii de la C.S.M.S. Iași se pregătesc asiduu în vederea returului cam
pionatului și a meciului cu Beziers. In fotografie : formația ieșeană într-unul 

din cele mai bune jocuri din tur, cel cu XV-le Stelei
lucit. Am reluat antrenamentele la
2 august, cu un .'ol descompletat, cei 
mai multi dintre jucători fiind plecafi 
în practică (n.n. la C.S.M.S. 80 la 
sută din rugbiști slnt stuțtențij. Nici 
la această dată, de pildă nu putem 
conta pe aportul lui Della Pupa, Pău- 
nescu și Popescu, jucători care au 
dat satisfacție

— Nu l-am
— Nici n-a

în fur.
văzut pe Drobotă...
participat în această 

peiioadă la antrenamente, deoarece
este plecat la Herculane pentru tra
tament. De altfel, este puțin probabil 
că va juca în primele etape.

— Ce program aveți pină la relua
rea campionatului?

— Săptămâna’, cile 4 antrenamente 
de o intensitate maximă și minimă, 
prin alternare. In ultima săptămină
■■imun unu....... iimi eagHaajwaam

Roșie. Altiel spus, să fim — ca șt 
în alte ediții — cea mai bună echipă' 
din provincie.

— Rugbiștii de la Băziers și-au 
manifestat dorința să joace și la Iași...

— Ii așteptăm cu plăcere. Condu
cerea clubului a și luat unele mă
suri organizatorice. In general, vom 
căuta să fim la Înălțime, în calitate 
de gazde. La Iași, pe de altă parte, 
rugbiul a prins teren, cifra specta
torilor la meciurile de campionat fi
ind de ordinul miilor. Așa că, la un 
meci international și în fata unei e- 
chipe de talia celei franceze... Sper 
că la fel ca șt in cazul Lourdes-uluî 
echipa' din Beziers să fie satisfăcută 
de cadrul sărbătoresc în care va 1) 
piimită la Iași-

— t st. —

• Stadionul din Giurgiu a găzduit 
faza regională a campionatului republi
can. la care aii participat echipele A~ 
vîntul Băduleasa (raionul T. Măgurele), 
Drum Nou Radu Negru (r. Călărași), Via
ta Nouă Olteni (r. Videle) șl Avîntul 
Valea roșie (r. Oltenița), calificate în 
urma etapei interraionale. S-a jucat sis
tem turneu, tur-retur. Cele mai frumoa
se meciuri : Avîntul Valea roșie — Viața 
Nouă Olteni 14^—13, Drum Nou Radu 
Negru — Avîntul Valea Roșie 12—5, Via
ța Nouă Olteni — Drum Nou Radu Ne
gru 12—10. După două zile de întreceri 
viu disputate, primul loc în clasament a 
fost obținut de echipa Avîntul Valea ro
șie cu 18 p, urmată — în ordine — de 
Viața Nouă Olteni cu 14 p, Drum Nou 
Radu Negru 12 p și Avîntul Băduleasa 
6 p. primele două formații vor reprezen
ta regiunea București în faza de zonă 
a campionatului republican.

Paralel cu meciurile seniorilor a avut 
loc, tot pe același stadion, și un con
curs rezervat echipelor de copii, care a> 
intrat în tradiția sportului nostru națio
nal. ca și în anii trecuți, echipa micilor 
sportivi din comuna Curcani, raionul 
Oltenița, a terminat turneul neînvinsă.

• în organizarea asociației sportive 
Dinamo Băneasa s-ia desfășurat un con
curs Ia care au participat patru echipe. 
Fiind la fel de buni atît la „prindere”, 
eît șl la „bătaie44, jucătorii echipei din 
Leordeni au cucerit primul loc în. clasa
ment cu 8 p, fiind urmați de Dinamo 
III cu 7J p, Dinamo II 5 p și Dinamo I 
4 p.

rul Buc.), Șt., Bisz (S.S.E. Arad), G. 
Gonos (Știința Cluj) și Z. Oprițescu 
(C.S.M. Cluj). Le veți mai întîlni anul 
acesta în competițiile de juniori și 
chiar de seniori. Am lăsat special la 
urmă pe tînăra speranță gălățeană 
Gica Manafu. La 14 ani (1:24,2 la 100 
m și 3:00,2 la 200 m) ea a ajuns cea 
mai bună brasistă a țării 1

Iată, deci, o serie întreagă de co- 
pii» cu reale aptitudini pentru acest 
sport, care dacă vor munci și în con
tinuare cu aceeași sîrguință vor ob
ține cu siguranță performanțe ridicate. 
Meritele revin în egală măsură șf an
trenorilor care îi pregătesc, celor care 
prin munca neobosită de depistare și 
instruire a celor mai talentate ele
mente contribuie la dezvoltarea acestei 
discipline sportive în țara noastră : 
Paula Enăceanu, Maria Baciu (S.S.E. 
2), I. Schuster (Reșița), Cristian Vlă- 
duță (Dinamo), M. Olaru (Viitorul), 
M. Mitrofan (C.S.S. Buc.), Gh. Mari
nei (Steaua), D. Mititclu (S.S.E. Ga
lați), V. Agarici, P. Stroescu (S.S.E. 1).

în același timp, însă, trebuie să ară
tăm că așteptam o „producție” mai bo
gată din partea unor centre cu veche 
tradiție cum sînt Timișoara, Cluj, Ora
dea și Tg. Mureș unde activează an
trenori cu multă experiență (E. Freund, 
O. Mladin, A. Kiss, I. Tothpal, P. Lo- 
vas, B. Iordăchi). Surprinzător de slab 
s-au prezentat, în special, înotătorii 
din Tg. Mureș, care nu numai că nu au 
totalizat nici un punct în clasamentul 
pe echipe, dar s-au întors acasă cu un 
pasiv de 33 puncte (!) datorat neîn- 
deplinirii în concurs a standardurilor 
fixate. în cazul secțiilor respective se 
impune mai multă preocupare pentru 
creșterea tinerelor cadre fără de care 
progresul în natațla noastră nu poate 
fi conceput, (a. v.)

feminine
Rezultatele înregistrate în primele 

runde, în semifinala de la București 
a campionatului republican feminin 
pot fi decisive pentru desemnarea vi
itoarelor finaliste. Aceasta deoarece 
principalele candidate la calificare 
s-au și întîlnit între ele. O surpriză 
este înfrîngerea cunoscutei jucătoare 
Heidrun Brantscîi în fața tinerei Flo- 
rica Nicolae, în vîrstă de numai 13 
ani !

Tată cîteva din rezultate : Urzică— 
Țianu I—0 (r. I); Mastac — Rădăcină 
0—1, Urzică — Perevoznic 0—1, 
Brantsch — Weinstein 1—0 (r. II).
Perevoznic — Țianu 1/2—Karibian 
— Mastac 0;—1, Sutiman — Brantsch 
0—1T Rădăcină — Ardelcanu 1—0 (r. 
UT),; Urzică — Rădăcină 1—0, Arde- 
leanu — Karibian 0—1, Chiș — Suti- 
rnan V2— Mastac — Nrcolae 1—0, 
Perevoznic — Olaru 1—0; partida 
Țianu — Brantsch s-a întrerupt cu 
avantaj pentru Brantsch (r. IV).

In clasament, după 4 runde, condu
ce Margareta Perevoznic cu 31/2 
puncte, urmată de Emilia Dima Chiș, 
Ana Mastac, Tereza Urzică și F ia 
Rădăcină 3, Heidrun Brantsch 2 (i).

T. NICOARĂ -coresp.
★

Mai aproape de- „pronosticuri" se 
desfășoară semifinala de la Sibiu. 
Aici, după 5 runde, conduce Rodica 
Reicher cu 4 % puncte, urmată îndea
proape de Gertrude Baumstarck cu 
4 (1) p, iar apoi sînt clasate Maria 
Desmireanu 3% (1) p, Vcturia Simu 
3 p, Ștefăncscu- și Apostolescu 2% P, 
Sofia Pentek 2 (1) p, Adela Gcsticone 
și Rodica Manolescu 2 p, Chiper 1 
(1) p, Popepcu și Iordachescu l p.

IL1E IONESCU-coresp.

HANDBAL: Lotul reprezentativ feminin
a susținut noi jocuri de verificare

ORAȘUL VICTORIA (prin telefon). Lotul 
zentativ feminin a disputat zilele acestea noi 
de verificare, in cadrul pregătirilor în vederea 
natului mondial din noiembrie. După ce luni 
cu formația masculină Chimia din localitate,, 
a fost întrecută cu 21—20 (4—9, 9—5, 8—6), i 
a întîlnit echipa feminină Tractorul Brașov. Și 
aceasta s-a jucat timp de trei reprize a 20 de minute. 
Lotul a cîștigat cu 19—6 (6—2, 9—2, 4—2) prin punc
tele marcate de Boțan 6 (două din 7 m), Floruianu 6 
(unul din 7 m), Dumitrescu 2, Șramco 2, Naco 2 și 
Leonte. Pentru brașovence au înscris Bogaei 3, Neagoe 
(din 7 m), Melinle și Pescaru. (T. Maniu, coresp.).

REMANIERI ÎN

I repre- 
î'ntîlniri 
campio- 
a jucat 
de care 
miercuri 
de data

nată de D. Lupescu face antrenamente zilnice, la care 
participă un lot de jucători remaniat prin introducerea 
unor elemente tinere, promovate din echipa de juniori: 
Petre Pavel, Gh. Enache, Marin Badea, P. Avramescu, 
Mircea Stănescu. Pentru omogenizarea formației antre
norul D. Lupescu a prevăzut meciuri de antrenament.

(C Negulescu și IX Maghiar, coresp.),

o interesanta competiție ea bucurești

ECHIPA RAFINĂRIEI TELEAJEN

PLOIEȘTI. După ce timp de un an a jucat în seria 
a Il-a a categoriei A, Rafinăria Teleajen a revenit în 
prima serie, alături de fruntașele handbalului nostru. 
In vederea unei comportări cît mai bune, echipa antre-

In zilele de 25 și 27 august și 1 septembrie clubul 
Steaua va organiza pe terenul de la baza sa sportivă de 
la Ghencea (la capătul tramvaielor nr. 3 și 8) o intere
santă competiție interbucureșteană, cu următorul pro
gram : Dinamo — Rapid și Știința — Steaua (la 25 au
gust), Dinamo — Știința și Steaua — Rapid (la 27 au
gust), Rapid — Știința și Steaua — Dinamo (la 1 sep
tembrie). Turneul, care va fi dotat cu o cupă, va folosi 
echipelor să-și verifice stadiul de pregătire.

Programul categoriei A (tur) la handbal
Seria a ll-a, masculin

Etapa I, S septembrie
C.S.M.S. Iași—Știința Petroșeni 
Voința Sibiu—Știința Tg. Mures 
Metalul Copșa Mică—Tehnometal Tim 
C.S.M. Reșița—Timișul Lugoj
Cauciucul Oraș Gh. Gheorghlu-Dcj— 

Rapid Buc
Etapa a Ii-a,- IZ septembrte

Rapid București—C.S.M.S. Iași 
Timișul Lugoj—știința- Tg. Mureș 
Științn Petroșeni—C.S.M. Reșița 
Metalul Copșa Mică—Voința Sibiu 
Tehnometal Tim.—Cauciucul Oraș 
Gheorghiu-Dej

Etapa a IH-a, 19 septembrie 
C.S.M.S Iași—Tehnometal Tim. 
Voința Sibiu—Timișul Lugoj 
C.S.M. Reșița—-Rapid București 
Știința Tg. Mureș—Știința Petr. 
Cauciucul Oraș Gh. Gheorghiu-Dej 
MeMĂlU Copșa Mică.

Gh

Etapa a IV-a, 2S septembrie
Metalul Copșa Mică—C.s.M.3. Iași
Știința Petroșeni—Timișul Lugoj 
Tehnometal Tim.—C.S.M. Reșița
Rapid Buc. —Știința Tg. Mureș 
Cauciucul Oraș Gh. Gheorghiu-Dei — 
Voința Sibiu

Etapa a V-a, 3 octombrie
C.S.M.S. Iași—Cauciucul Oraș 

Gh. Gheorghiu-Dej
C.S.M. Reșița—Metalul Copșa Mică 
Timișul Lugoj—Rapid București
Știința Tg. Mureș—Tehnometal Tim. 
Voința Sibiu—Știința Petroșeni

Etapa a Vl-a, 10 octombrie
C.S.M.S. Iași—Voința Sjbiu
Cauciucul Oraș Gh. Gheorghiu-Dej— 

C.S.M. Reșița
Metalul Copșa Mică—Știința Tg. Mureș 
Tehnometal Tim. —Timișul Lugoj
Rapid București—Știința Petroșeni

Etapa a VH-a, 17 octombrie
C.S.M. Reșița—C.S.M.S. Iași
Timișul Lugoj—Metalul Copșa Mică
Voința Sibiu—Rapid București
Știința Petroșeni—Tehnometal Timișoara 
știința Tg. Mureș—Cauciucul Ortiș 

Gh. Gheorghiu-Dej
Etapa a VHI-a, Z4 octombrie

C.S.M.S. Iași—Știința Tg. Mureș
Cauciucul Oraș G11. Gheorghiu-Dej—

Timișul Lugoj
Metalul Copșa Mică—știința Petr.
C.S.M. Reșița—Voința Sibiu
Rapid Buc.—Tehnometal Tim.

Etapa a IX-a, 31 octombrie
Timișul Lugoj—C.S.M.S. Iași
Știința Petroșeni—Cauciucul OYaș Gh.
Gheorghiu-Dej
Rapid Buc.—Metalul Copșa Mică
Știința Tg. Mureș—C.S.M. Reșița
Tehnometal Tim.—Voința Sibiu

O£ieiul Național de Turism 
vă o£eră

Odihna și tratament
în frumoasele noastre stațiuni balneare
IN LUNA SEPTEMBRIE :

Pentru odihnă, la : Bușteni, Borsec, Cheia, Colibifa, Lgcul Roșu, Păl
tiniș, Predeal, Sinaia, Sovata, Stîna de Vale, Timiș, Tușnad, Valea Vinu
lui, Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud.

Pentru tratament, la : Amara, Bazna, Borsec, Buzias, Călimăneșfi, 
Căciulata, Eforie Nord, Eforie Sud, Ocna Sibiului, Pucioasa, Sîngeorz, 
Slănic Moldova, Sovata, Sinaia, Tusnad, Techirghiol, Vatra Dornei etc 
în lunile OCTOMBRIE, NOIEMBRIE Șl DECEMBRIE

Pentru odihnă : Bușteni, Predeal, Sinaia, Stîna de Vale.
Pentru tratament: Bazna, Borsec, Buziaș, Călimănești, Căciulata, 

Ocna Sibiului, Pucioasa, Sîngeorz, Slănic Moldova, Sovata, Sinaia, 
Tușnad ele.

TARIFE REDUSE
— de la 1 septembrie la stațiunile de odihnă și tratament 

litoral;
— de la 16 septembrie la restul stațiunilor de odihnă;
— de la 1 octombrie la stațiunile de tratament;
— cazare gratuită și 50% reducere la masă pentru copiii pînă la 7 ani, 

50% reducere la cazare pentru copiii între 7—14 ani la stațiunile 
de munte și 25% la stațiunile de pe litoral.

— 50% reducere la transportul C.F.R. și I.RT.A.
Tn stațiunile de odihnă se pot organiza excursii în grup și individuale. 
Informații și înscrieri, la Agențiile și Filialele O.N.T. din întreaga țară.

stațiunile de tratament;

r1



Cu „probahilii“ la Snagov 0 nouă promoție de juniori bate la poarta consacrării
Vremea trece uimitor de repede. 

Priviți calendarul. Peste 30 de zile 
jucăm la Praga. Nu va fi ușor. Te
legramele sosite la redacție anunță 
remanieri serioase în echipa ceho
slovacă. Ce mai, nu stau cu brațele 
încrucișate, se pregătesc. Și noi ? în
trebare firească la ora aceasta pentru 
marele public, căci într-adevăr vre
mea trece uimitor de repede... Pe 
scurt, nici noi nu stăm degeaba. Se 
repetă. Se repetă cu sîrguință și serio
zitate. Dovadă : jocul de miercuri de la 
Snagov dintre cele două loturi. „Proba
bilii" noștri pentru jocul de la 19 sep
tembrie au fost chemați de Ia cluburi 
pentru o repetiție cu scop precis : ve
rificarea liniei de mijloc., în care fi
gurează Ghergheli, D. Popescu și 
Nunu-eiller VI. Merge oricum. în atac 
se lucrează la formarea unei aripe 
drepte Pîrcălab, lvansuc (clujeanul este 
în formă) sau Pîrcălab—Badea. Este 
prematur să ne spunem părerea, deși 
parcă Badfea se înțelege mai bine cu 
dinamovistul. Sări vedem la 25 august 
în meciul cu Steaua roșie Belgrad (nu 
la Snagov ci în fața publicului). Pe 
stîĂga o aripă fără contracandidați : 
Sasu cu Sorin Avram. Punctul forte

OPTIMISM LA C.F.R. ARAD...

Noua promovată în categoria B. 
C.F.R. Arad — ne scrie corespon
dentul nostru T. Hotăran — se pre
gătește cu multă conștiinciozitate pen
tru a lua un start cît mai bun în acest 
campionat. După terminarea campio
natului categbriei G, seria Vest (în
trecere deosebit de dificilă deoarece 
aspirau la primul loc nu mai puțin de 
3 echipe), echipa nu și-a întrerupt ac
tivitatea. Arădanii au participat la 
„Cupa de vară” și au susținut o serie 
de jocuri de verificare la Oțelul roșu, 
' .erculane, Caransebeș și, bineînțeles, 
ra Arad.

în lot au fost introduși recent patru 
juniori : Domide, Gligor, Tudose și 
Bermozer, astfel că antrenorii Șt. Per- 
neki și Fr. Dvorzsak pot folosi acum 
21 de jucători

...ȘI LA C.S.M. SIBIU

Corespondentul nostru Ilie Ionescu 
din Sibiu relatează că atît echipa din 
localitate, cît și spectatorii sibieni aș
teaptă cu încredere începerea noului 
campionat al categoriei B. Jucătorii 
C.S.M.-ului se pregătesc de zor și an
trenorul I. Lengheriu este mulțumit de 
comportarea elevilor săi în momentul 
de față. (Sîmbăta trecută GS.M. Sibiu 
a terminat 'a egalitate, 2—2, cu Sao 
Cristovao zingătoarea Rapidului).

LA RM. VÎLCEA — NEMULȚU
MIRI UNANIME

„Amatorii de fotbal din Rm. Vîlcea 
— ne scrie uo grup de susținători ai 

echipei Unirea — sînt îngrijorați. în 
momentul cînd scriem aceste rînduri, 
echipa este descompletată și nu are 
antrenor. Așa stînd lucrurile, nu este 
exclus ca la anul să activeze în cate
goria C.”

9

constituie apărarea, unde de altfel 
cristalizează linia : Popa, Nunweil- 

Hălmăgeanu sau

îl
se
Ier IU, C. Dan,
Greavu. Dar portarii ? Haidu sau Io
nescu ? Am prefera siguranța lui Haidu 
la mingile înalte și intervențiile lui 
Ionescu la acele trase pe jos. Soluția 
sperăm s-o găsească antrenorii. în orice 
caz timpul trece uimitor de repede, 
iar pe agenda antrenorilor sînt prevă
zute și soluționarea unor probleme 
privind îmbunătățirea de ansamblu în 
condiții de joc a echipei, aplicarea 
imor scheme tactice, eficacitatea etc. 
etc. Antrenorii Hie Oană și Ștefan 
Covaci nu se pot plînge că n-au pro
bleme. Unele le cunosc, altele nu. O 
indiscreție. Nunweiller VI vrea să 
joace la înaintare. „Acolo e locul meu" 
— ne-a declarat el. Ce spun antreno
rii ? Sau Hălmăgeanu, care în noua lui 
echipă de club și în lot este folosit 
fundaș stînga. Cît timp a jucat la Pe
trolul Hălmăgeanu a „mers de mi
nune” fundaș central1 Dar să nu com
plicăm lucrurile. Deși... vremea trece 
uimitor de repede, pînă la 19 septem
brie mai sînt 30 de zile. Priviți ca
lendarul...

Corespondenții ne scriu despre

Jucătorii nu pun nici un pic de 
„suflet“ la antrenamente, iar meciurile 
de verificare le-au pierdut la scoruri 
mari : 1—5 cu Dinamo Pitești, 1—6 
cu Dinamo Bacău, 3—5 cu A.S. Cu- 
gir, 3—4 cu Otelul Rm. Vîlcea și 1—5 
cu Știința Craiova.

Despre pregătirile formației Ceah
lăul Piatra Neamț, revenită în .,B“ 
după un an, ne informează A. Pru- 
teanu. Situația în care se află echipa 
este demonstrată de rezultatele unor 
meciuri de verificare (0—10 cu Di
namo Bacău și 2—5 cu C.F.R. Paș
cani). în general, la Ceahlăul există 
serioase deficiențe. Iată numai cîteva : 
în mai puțin de 4 ani, pe la această 
echipă s-au perindat 7 antrenori, iar 
de jucători nici nu mai vorbim. Din 
tot lotul doar 4 sînt din P. Neamț, 
dintre care doi trecuți de 30 de ani. An
trenamentele (antrenori M. Crețu și 
R. Toma) lasă mult de dorit, cîteodată 
rezumindu-se la o „miuță”, prelungită 
pînă seara, după care jucătorii merg 
la vestiare frînți de atîta... pregă
tire.

PROBLEMA PRINCIPALĂ — 
FINALIZAREA

Echipa studenților bucureșteni s-a 
pregătit sub conducerea unui nou cu
plu de antrenori : Șt. Miu și I. Voica. 
La orele de pregătire accentul s-a pus 
pe idei tactice noi, care să ducă la im
primarea unui joc specific acestei echi
pe, alcătuită din fotbaliști tineri. Pro
blema principală a fost finalizarea. 
Din acest punct de vedere s-a lucrat 
mult, atît cu atacanții cît și cu mijlo
cașii, numai în condiții de joc. Lotul 
este puțin schimbat față de anul tre
cut : Ojoc, Manta, Rămnreanu — por
tari, Anton, Grecea, Urseanu, Gheghe- 
șan, Rădulescu — fundași, Gheorghi- 
na, Cicu, Lucian Ene, Sîrbu, Barna — 
mijlocași, Lucescu, Vasilescu, Păiș, 
Ciornoavă, Rotaru, Angelescu, Pîtpîiac 
— înaintași.

După cum ne-au declarat cei doi ti
neri antrenori, echipa se pregătește cu 
multă seriozitate; fiind dornică să în
registreze o schimbare în bine față de 
campionatul trecut.

NOU LA PRONOSPORT!
CONCURSUL PRONOSPORT B, 

CU 5 FELURI DE PREMII

A
Și
3

începînd cu concursul Pronosport 
din 29 august a.c., paralel cu concur
sul Pronosport obișnuit denumit — 
Pronosport A — se introduce experi
mental un concurs cu 12 + 1 meciuri, 
denumit Pronosport B.

Deci, în fiecare săptămînă, partici- 
panții vor avea posibilitatea să joace 
la concursul obișnuit — Pronosport 
— plătind 2 lei pentru o variantă 
la concursul Pronosport B, plătind 
lei varianta.

Programul concursului Pronosport 
este întocmit din 12 meciuri iar cel. 
concursului Pronosport B din aceleași 
12 meciuri + ! meci special.

A 
al

Recent s-a încheiat la Mediaș ta
băra de vară pentru juniori-, precedată 
— conform tradiției — de „Cupa ju
niorilor", organizată de F.R.F. pentru 
selecționatele regionale de juniori.

După o lună de muncă intensă, în 
care un aport deosebit la rezolvarea 
problemelor administrați v-oiganizato- 
rice l-au adus organele locale din 
Mediaș, „producția” din acest* * an răs
punde, în bună măsură, efortului și 
preocupării F.R.F. pentru îmbunătăți
rea muncii cu juniorii.

• într-un meci amical, desfășurat la 
Sibiu, echipa locală C.S.M. a dispus 
de A.S. Cugir cu 4—1 (2—0). Gaz
dele au dominat categoric și au în
scris prin Drăghici, Vuici, Selimesi și 
Jjgufceag. Pentru oaspeți a marcat 
riluieraș, (Gh. Topîrceanu — coresp.)

• întâlnirea de fotbal, din cadrul 
categoriei A, dintre Farul Constanța 
și Rapid va avea loc luni 23 August 
a.c., deoarece duminică se desfășoară 
pe stadionul din localitate întrecerile 
de atletism din cadrul „Cupei Euro
pei".

• Echipa Progresul București, care 
a susținut pînă acum 10 meciuri de 
verificare, dintre care patru în pro
vincie, dispune de următorul lot de 
jucători : Mînd'ru, Cosma, Ghenov 
(portari), Georgescu, Ioniță, Peteanu, 
Știrbei, Constantinescu, Mîndoiu, Stan- 
ciu, Mateianu, Oaidă, Mafteuță și 
Stroe. Din lot mai fac parte Baboie 
si I. Constantin, care însă nu vor par
ticipa la primele jocuri ale echipei 
deoarece sînt accidentați.

Cunoscînd că, în fotbalul de per
formanță, toată atenția trebuie în
dreptată spre tinerele valori, ne vom 
rezuma în rîndurile ce urmează la a 
arăta o parte din calitățile și lipsurile 
arătate de juniori.

Un prim aspect pozitiv îl constituie 
faptul că cele mai multe dintre selec
ționatele regionale participante la 
„Cupa juniorilor", s-au prezentat la un 
nivel superior ediției anterioare. Ast
fel, pe lîngă selecționatele regiunilor 
Brașov (cîștigătoarea competiției), Ba
nat, Ploiești și a orașului București, 

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ 
ÎN IMPAS

C. MANTU

Echipa regiunii Brașov cîștigătoarea „Cupei juniorilor"
care s-au afirmat la fiecare ediție, un 
salt calitativ l-au marcat echipele re
giunilor Oltenia, Argeș, București, Ga
lați, Hunedoara, adversari dificili pen
tru cîștigătorii seriilor.

Grija sporită a comisiilor regionale 
de fotbal pentru alcătuirea unor echipe 
cît mai bune s-a reflectat și în pre
ocuparea de a găsi tineri bine dez
voltați fizic, realizîndu-se astfel, pe 
tabără o medie de înălțime de peste

Petrolul Ploiești—Sao Cristovao 1-1 (1-0)
PLOIEȘTI 19 (prin telefon) — E- 

chipa braziliană Sao Cristovao a sus
ținut ultimul meci din turneul pe care 
l-a întreprins în țara noastră, întâl
nind joi după-amiază formația locală 
Petrolul. Ambele echipe au prestat 
un joc de bună calitate în care au 
abundat fazele spectaculoase, mai ales 
cele inițiate de gazde. Din păcate însă 
spectacolul partidei a fost influențat, 
într-o oarecare măsură de slaba com
portare a... brigăzii bucureștene de ar
bitri, condusă de Gh. Popovici, care 
prin deciziile date a creat, pe bună 
dreptate, nemulțumiri ambelor echipe. 
Localnicii puteau obține victoria dacă 
înaintașii nu ar fi irosit multe ocazii

Pronosticurile pentru meciul special 
se înscriu, pe actualele buletine, în 
caseta albă de sub caseta meciului 
XII.

La concursul Pronosport A premiile 
se dau ca și pînă acum, adică pentru 
12, 11 sau 10 rezultate.

Ce avantaje au cei care dau un leu 
în plus pentru fiecare variantă și 
joacă la concursul Pronosport B ?

Spre deosebire de concursul obiș
nuit la care sînt trei feluri de premii, 
la Pronosportul B sînt cinci feluri de 
premii :

— Un premiu excepțional în valoa
re de pînă la 120 000 lei, care se va 
atribui prin tragere la sorți, dacă va 
fi cazul, unei variante de la. catego
ria cu cel mai mare număr de rezul- 

1,75 m (38% din juniori au avut talia 
între 1,75 și 1,87 m).

în plus, s-a remarcat o îmbunătățire 
a calităților morale și de voință, pe 
care se pot cultiva și dezvolta calită
țile necesare fotbalului de performanță.

Dar, tabăra a scos la iveală și o se
rie de lipsuri ce există în procesul de 
instruire desfășurat în multe cluburi 
și asociații cu grupele de copii și ju
niori și, în special, cu cele două-trei 
elemente de reală valoare existente în 
fiecare grupă. O mare parte din ju
niorii taberei, ale căror calități gene
rale i-ar impune atenției antrenorilor 
principali ai secțiilor respective, sînt 
necunoscuți de aceștia, astfel că in
struirea și dezvoltarea lor se face fără 
o îndrumare și supraveghere corespun
zătoare.

Lipsa unei pregătiri fizico-tehnice 
de bază (desfășurată metodic de la 
vîrsta fragedă), care să ajute dezvol
tarea calităților native existente la cei 
mai mulți, a ieșit în evidență chiar la 
juniorii afirmați în timpul taberei.

Juniori ca Anca (Știința Cluj), Re- 
gep (Știința Timișoara), Uifăleanu 
(Clujeana), Ratoni (A.S. Aiud), Manea 
(Steaua Buc.), Roman, Hedrea (Șiința 
Timișoara), Rențea (Fructexport Foc
șani), Popa (Electroputere Craiova) 
ș.a. — dintre care unii au jucat de 
acum alături de seniori — prezintă 
pronunțate deficiențe de coordonare, 
în antrenamentele și jocurile efec
tuate în timpul taberei s-a vădit faptul 

clare : Badea (min. 37), Dridea I (min. 
61), Juhasz (min. 74), Drăgan (min. 
79). Golurile au fost marcate de Ba
dea în min. 26 și Jair în min. 81.

Au jucat următoarele formații :

PETROLUL : Ionescu — Pahontu, 
Boc, Florea, Mocanu — Juhasa, Dra- 
gomir (min. 46 Grișan) — Frățilă, Dri- 
dea I (min. 66 Drăgan), Badea, Mol- 
doveanu.

SAO CRISTOVAO: Balbino — Lau
ro, Ailton, Helton, Edson — Haraldo, 
Jair — Guina, Jorge, Esgalha, Fraga.

M. BEDROSIAN
A. CRISTEA — coresp.

tate exacte Ia care s-au omologat pre
mii.

— Premii pentru 12+1 rezultate
-— Premii pentru 12 rezultate din 12
— Premii pentru 11 rezultate din 12
— Premii pentru 10 rezultate din 12.
Pentru fondul de premii excepționa

le, Loto-Pronosport alocă inițial suma 
de 250 000 lei din fond special.

Interesul participanților este să prin
dă 12+1 rezultate deoarece acel care 
are 12+1 rezultate primește două pre
mii (unul pentru 12+1 și al doilea 
pentru 12 rezultate) și poate să ob
țină, prin tragere la sorți și premiul 
excepțional de pună la 120 000 Iei.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport I

că și în privința execuțiilor tehnice ju
niorii prezintă o pronunțată notă de 
nesiguranță, puțini dintre ei avînd ca
pacitatea de a folosi execuția tehnică 
cerută de momentul tactic (Ștefan — 
Rapid Buc., C. Dinu — Metalul Tîr- 
goviște, Ion Pop — FI. roșie Buc., In- 
cze IV — A.S.A. Tg. Mureș ș.a.).

în scopul îmbunătățirii procesului de 
instruire la copii și juniori, F.R.F. a 
organizat, paralel cu tabăra, un curs 
de specializare cu antrenorii principali 
ai centrelor de curînd înființate. A 
fost predat un ciclu de lecții teoretice 
și practice de cei mai experimentați 
antrenori, printre care prof. N. Petres
cu, P: Steinbach, Șt. Stănculescu, prof. 
Gh. Ola, Ion Kluge, prof. I. Lutz și 
alții.

Cu acest prilej au fost analizate în 
amănunt aspectele procesului de in
struire și educație cu copiii și juniorii, 
de la includerea în centre țdepistare- 
selecție) pînă lai expirarea vînstei de 
juniorat (procesul de promovare), ac- 
centoîndu-se pe necesitatea sistemati
zării întregului proces de pregătire 
a viitorilor fotbaliști.

Tabăra de vară pentru juniori a de
monstrat încă o dată că fotbalul nos
tru dispune de talente. Sîntem con
vinși că, bine îndrumați, juniori ca 
Șt. Moldovan, N. Ionescu, Gh. Doboș, 
Voicu Guran, V. Ștefan, Cornel Dinu, 
Augustin Fegean, D. Manea ș.a., toți 
născuți în anii 1948 și 1949, se vor 
face curînd cunoscuți în fotbalul nos
tru.

I. BĂLĂtiăSCU 
antrenor federal

Antrenorul B. Marian
despre pregătirile 

lotului olimpic
® Tn toamnă, meciuri cu Ceho
slovacia, R.D. Germană, Tur

cia și Polonia
Lotul olimpic și-a făcut prima apa

riție în meciul de miercuri susținut, la 
Snagov,. în compania lotului reprezen
tativ. Așa cum i-am mai anunțat pe ci
titorii noștri, Iotul olimpic este fosta 
echipă de tineret, căreia i s-au făcut 
unele modificări. EI este alcătuit din 
jucători care nu iau parte la prelimina
riile campionatului mondial și se în
cadrează, deci, în prevederile F.I.F.A., 
avînd dreptul să participe la J. O.

După cum ne-a spus antrenorul Ba- 
zii Marian, care împreună cu Angelo 
Niculescu se ocupă de lotul olimpic, în 
vederile celor doi specialiști se află nu 
mai puțin de 47 de sportivi. 16 dintre 
ei au fost încercați cu prilejul jocului 
de miercuri.

— Ce meciuri sînt programate în se
zonul acesta?

— locurile cu echipele similare ale 
Cehoslovaciei (19 septembrie la Pi
tești), R.D. Germane (29 septembrie la 
Craiova), Turcia (24 octombrie la Con
stanța) și Polonia (3 noiembrie la 
Cluj).

— Ce ați prevăzut în planul de pre
gătire a olimpicilor ?

— Timpul care a mai rămas pînă la 
Olimpiada de la Mexico City a fost îm
părțit în patru perioade mari. Tn prima 
(august 1965 — august 1966), se va 
face selecționarea și verificarea jucăto
rilor din lotul lărgit, în vederea creării 
unui lot de 22 de jucători; a doua pe
rioadă (septembrie 1966—-31 martie
1967) prevede pregătirea specială a ju
cătorilor și a echipei pentru prelimina
riile turneului olimpic; perioada a treia 
(1 aprilie 1967—31 iulie 1968) este re
zervată jocurilor din preliminarii și pre
gătirii, în caz de calificare, pentru tur
neul final' din Mexic; în sfîrșit, ultima 
perioadă (1 august 1968:—1 octombrie
1968) corespunde pregătirii și partici
pării la turneul final olimpic.

— Vă dorim să îndepliniți cu succes 
acest program.

M. T.

De la I. E. B, Su
• Pentru cuplajul de fotbal DINA

MO VICTORIA — UNIREA RM 
VÎLCEA și DINAMO BUCUREȘTI— 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA de pe stadio
nul Republicii, biletele se găsesc de 
vînzare ia casele de bilete obișnuite: 
str. Ion Vidu, Pronosport calea Vic
toriei nr. 2. agenția C.C.A. bd. Gh. 
Gheorghiu-Dej, stadioanele Republicii, 
„23 August", Dinamo și Giulești.



S-au tras la sorți seriile in

Campionatul european feminin 
de canotaj academic

DUISBURG, 19 (serviciul nostru de 
telex). Cele mai bune vîslașe din Eu
ropa trăiesc febra dinaintea startului 
ta campionatele europene feminine 
pe anul 1965. Este cea de a XII-a 
ediție a acestei tradiționale întreceri, 
•are devine, de la an la an, mai inte
resantă.

în după amiaza zilei de joi, în pre
zența d-lui Van der Ploeg (Olanda), 
vicepreședinte al Federației Interna
ționale de Canotaj Academic 
(F.I-S.A.), s-a procedat la tragerea la 
sorți a seriilor. Iată alcătuirea lor: 
simplu : seria I: Franța, ROMÂNIA, 
Anglia, R. F. Germană, Olanda ; seria 
a II-a: Danemarca, U.R.S.S., Bulgaria, 
Ungaria; dublu: seria I: Bulgaria, 
Ungaria, Cehoslovacia, R. F- Ger
mană, Suedia ; seria a II-a : U.R.S.S., 
Franța, Bulgaria, ROMÂNIA ; 4 cu 
vîsle: seria I: Olanda, U.R.S.S., Ce
hoslovacia, Polonia; seria a II-a: 
R- F. Germană, Franța, Ungaria, Bul
garia ; 4 cu rame: seria I: Dane
marca, U.R.S.S., Ungaria, Olanda ; 
seria a II-a: ROMÂNIA, Cehoslova
cia, Anglia, Bulgaria.

Deoarece în proba de 8 + 1 
înscris doar patru echipaje
•tartul ROMÂNIA, Olanda, Cehoslo
vacia șl U.R.S-S.), nu vor avea loc 
calificări.

Seriile de calificare se desfășoară 
Vineri, în cursul după-amiezii, iar re
calificările sîmbătă. Finalele sînt pro
gramate pentru duminică.

s-au
(iau

„CUIPA EUROPEI" LA ATLETISM

Astăzi sosesc echipele participante
IOLANDA BALAS, MIHAELA PENEȘ, VIORICA 
VISCOPOLEANU, IOANA PETRESCU ÎN FRUNTEA 

ECHIPEI ROMÂNE

Viorica Viscopoleanu, una din concurentele de bază 
ale formației române, va fi prezentă și la întrecerile 

de la Constanța

Sîmbătă și duminică, la Zagreb, semifinală masculină
Mîine și poimîine, pe stadionul 

Dinamo din Zagreb, se va desfășura 
un concurs atletic deosebit de impor
tant — semifinala „Cupei Europei" 
la atletism (pe echipe), care va de
semna două dintre finalistele mascu
line ale competiției, dotată cb\ trofeul 
„Bruno Zauli".

După cum s-a mai anunțat, echipa 
de atletism a țăiii noastre, care face 
parte din această grupă semifinală, a 
părăsit Capitala în cursul zilei de ieri. 
Dificila sarcină de a ne reprezenta le 
revine atleților Gh. Zamfirescu (100

Echipele participante la semifinala „Cupei Europei*  de atle
tism (feminin), care va avea loc duminică la Constanta și-au 
încheiat pregătirile. Formațiile Uniunii Sovietice și Iugosla
viei sînt așteptate să sosească astăzi în Capitală, urmînd 
să-și continue drumul spre litoral cu autocarul. Celelalte 
echipe, ale R. F. Germane, Austriei și Norvegiei, vor sosi 
tot astăzi, direct Ia Constanța.

Ultimele concursuri de verificare au arătat că atletele care 
ne vor reprezenta la această competiție dețin o formă bună, 
în linii mari, formația țării noastre este cunoscută. în pro
bele de sprint va lua startul campioana țării Ioana Petrescu. 
Ea s-a pregătit cu multă atenție în ultima vreme și antrenorii 
așteaptă din partea ei chiar un nou record republican In 
cursa de 200 m. Pentru celelalte alergări au fost desemnate, 
în ordine, Ecaterina Cheșu (400 m), Florentina Stancu (800 m) 
și Maria Iliuță (80 m garduri). Singurele semne 
există în privința ștafetei de 4x100 m, care va 
zată de-abia sîmbătă.

în probele de sărituri — nici o problemă, 
mondială și campioana olimpică, Iolanda Balaș, 
pentru noi la înălțime, iar Viorica Viscopoleanu, capabilă la 
ora actuală de performanțe între 6,30—6,40 m ne va repre
zenta la săritura în lungime. Nici Ana Sălăgean, în continuă 
ascensiune (ultimul ei rezultat, 16,32 m, o dovedește din plin) 
nu are o contracandidată pentru aruncarea greutății. în 
schimb, pentru proba de disc, antrenorii au avut de ales între 
medaliata noastră olimpică, Lia Manoliu (care nu a strălucit 

însă în acest sezon) și Olimpia Cata
ramă. A fost preferată cea de a doua, 
mai ales pentru constanța rezultate
lor din ultima vreme. în sfîrșit, la 
aruncarea suliței, iubitorii atletismu
lui din Constanța o vor putea urmări 
pe cea de a doua campioană olimpică 
a țării noastre, Mihaela Peneș. Așa
dar, vom alinia o formație destul de 
puternică, care păstrează suficiente 
șanse de calificare în finală.

de întrebare 
fi nominali-

Recordmana 
va „puncta"

INTERVIUL NOSTRU

colegiului de ■< ill*

A început concursul de înot 
și sărituri de la Moscova
MOSCOVA 19 (prin telefon). A în

ceput concursul internațional de înot 
și sărituri dotat cu „Cupa prieteniei". 
La competiție sînt prezenți sportivi 
(pînă la vîrsta de 16 ani) din Bulga
ria, Cehoslovacia, R.D. Germană, Po
lonia, România, Ungaria și Uniunea 
Sovietică. Primii care au intrat în 
concurs au fost săritorii. Iată rezulta
tele tehnice :

Platformă — băieți: 1. 
(U.R.S.S.) 402,30 p,2. Borodin
397.20 p, 3. Janke (R.
371.20 p, 4. Hofmann
mană) 354,90 p,... 6. 
(România) 302,05 p,... 
(România) 262,20 p. Au 
concurenți; Trambulină 
Kohler (R. D. Germană)
Pirocikina (U.R.S.S.) 339,25 p, 3. Wer- 
niuk (Polonia) 338,05 p, 4. Balaitite 
(U.R.S.S.) 334,20 p, ... 6. M. IsăcescU 
(România) 282 p. Au participat 11 
concurente. , ,

Trambulină — băieți: ’ Janke
(R. D. Germană) 392,85 p, 2. Lago 
(U.R.S.S.) 378,85 p, 3. Kaskov
(U.R.S.S.) 368,00 p, 4. Hofmann (R.D. 
Germană) 
(România) 
(România) 
1. Stock
Karpuhina (U.R.S.S.) 
Kohler (R. D. Germană) 253,00 p.

Competiția oontinuă cu întrecerile 
de înot care se desfășoară în serii con
tratimp. T!j

Kaskov 
(U.R.S.S.) 
Germană) 
D. Ger- 
Nedelcu 
I. Ilieș

D. 
(R.
C.
9.

participat 14 
— fete : 1. 
356,50 p, 2.

Joseph Dirnweber, este o personali
tate proeminentă în lumea natației și a 
jocului de polo. Fost jucător interna
țional de... hochei pe gheață (a făcut 
parte din naționala Austriei pînă în 
1947), el deține actualmente funcția de 
președinte al colegiului de arbitri din 
cadrul L.E.N.A. (Liga Europeană de 
Natație). Vechi specialist și un foarte 
bun teoretician, nelipsit de la marile 
competiții internaționale, J. Dirnweber 
este și promotorul „Cupei campionilor 
europeni" la polo, aflată la cea de a 
treia ediție. Profitând de prezența sa, 
în calitate de arbitru internațional, la 
turneul de la București i-am cerut cî- 
teva păreri privind modul în care vede 
dezvoltarea jocului de polo și perspec
tivele „C.C.E.".

— Jocul de polo — ne-a declarat dl. 
Dirnweber cunoaște o răspîndire tot mai 
mare pe toate cele 5 continente. In 
prezent el se practică, în mod regulat, 
în peste 70 de țări din lume, fiind cotat 
la loc de frunte în lista sporturilor olim
pice. Poate tocmai de aceea sînt tot mai 
dese intervențiile și sugestiile tehnicie
nilor și specialiștilor, ce propun modi
ficarea unor reguli care să poată mări 
spectaculozitatea jocului.

— Așa cum au remarcat-o majo
ritatea antrenorilor și arbitrilor pre
zenți la J.O. de la Tokio, la dife
rite turnee internaționale sau la 
meciuri din cadrul „C.C.E.“, ac
tualele reguli permit ca lupta din 
bazin să depășească adesea limi
tele sportivității și nu puține sînt 
întrecerile care necesită intervenția 
arbitrului aproape la fiecare 10— 
15 secunde.

— Aceasta este principala direcție 
spre care se îndreaptă, la ora actuală, 
majoritatea privirilor. E foarte adevărat 
că în aceste condiții jocul își pierde 
mult din cursivitate, iar desele obstruc
ții și neregularități, care dau numai bă
taie de cap arbitrului, diminuează mult 
din frumusețea acțiunilor. Americanii 
folosesc, de pildă, în competițiile in
terne <egula eliminării definitive (cu 
drept de înlocuire) după 5 faulturi. Ca

la baschet. Federația vest-germană a 
venit cu o altă propunere : șut de pe
nalitate (4 m) la 5 faulturi ale aceluiași 
jucător. Personal aș opinia pentru pri
ma, pentru că ea afectează mai mult 
pe jucătorul recidivist și mai puțin (așa 
cum e și normal) echipa din care face 
parte.

— Se discută tot mai mult și 
de îmbunătățirea sistemului de ar
bitraj, mai ales că trebuie s-o recu
noașteți astăzi jocul de polo este 
tot mai mult la discreția arbitrului, 
care poate influența direct rezul
tatul meciului.

— Este foarte adevărat și aceasta 
ne îngrijorează din ce în ce mai mult. 
Dar, gîndiți-vă și dv., arbitrul este 
singur, iar în diferite colțuri ale bazi
nului sînt 6 perechi de jucători asupra 
cărora trebuie să fii în permanență a- 
tent. Astfel că greșelile noastre sînt u- 
neori inevitabile. Au existat, de mai 
multe ori, propuneri pentru mărirea nu
mărului de arbitri, niciodată însă una 
concretă. Să vedem ce va aduce con
gresul din octombrie.

— Și acum, ce ne puteți spune 
despre felul în care va fi organi
zată viitoarea ediție a „C.C.E.", 
mai ales că întrecerea din acest an 
a avut multe puncte negative în 
ceea ce privește organizarea.

— Federația maghiară a venit cu 
sugestia organizării competiției pe baza 
unor meciuri eliminatorii tur-retur. Ea 
va fi greu de realizat pentru că cele 
mai multe dintre cluburile participante 
au greutăți financiare. De aceea, vom 
căuta din nou să împărțim toate for
mațiile înscrise în grupe preliminare^ 
urmînd ca turneele semifinale să aibă 
o componență mai echilibrată (nu cum 
a fost anul acesta la Magdeburg și Ge
nova), în alcătuirea lor ținîndu-se sea
ma, în primul tind, de valoarea echipe
lor rămase în cursă. Este soluția cea 
mai echitabilă care va mulțumi — sper 
— pe toată lumea.

și 200 m), B. Albrecht (400 m și 400 
m g), Gheorghe Ene (800 m), Con
stantin Bloțiu (1 500 m), Andrei Ba- 
rabaș (5 000 m), N. Mustață (10 000 
m), V. Jure*  (110 m g), Z. Vamoș 
(3 000 m obst.), M. Simionescu (lun
gime), Gh. Duou (înălțime), P. Asta- 
fei (prăjină), Ș. Ciochină (triplu salt), 
A. Raica (greutate), V. Sălăgean 
(disc), Gh. Popescu (suliță) și Gh. 
Costache (ciocan).

Aminteam, mai sus, că este o sar
cină dificilă. Pentru edificare, vom 
arăta» că celelalte echipe participante 
sînt selecționatele Angliei, Suediei, 
R. D. Germane, Olandei și a țării 
gazdă — Iugoslavia. Pînă la ora în
chiderii ediției nu ne-au parvenit 
toate formațiile definitive. Dar, simpla 
enumerare a unor nume va clarifica 
nivelul valoric al adversarilor pe oare-i 
întîlnesc atleții noștri. Astfel, în for
mația R. D. Germane vor fi prezenți : 
Erbstoesser (100 m), Eggers (200 m), 
Both (400 m), Matuschewski (800 m), 
May (1500 m), Rothe (5 000 m),
Haase (10 000 m), Voigt (110 mg), 
Schiedwitz (400 mg), Schutz (înăl
țime), Vogel (lungime), Nordwig (pră
jină), Kuehl (disc), Stolle (suliță), Lotz 
(ciocan) etc. Formația Angliei va fi 
alcătuită din atleții care au evoluat 
în meciul cu Ungaria : Campbell sau 
Kelly (100 m), Jones sau Morris (200 
m), Fitzgerald sau Yardley (400 m), 
Boulter sau Carter (800 m), Simpson 
sau Whetton (1500 m), Wiggs sau 
Wilkinson (5 000 m), Alder sau Freary 
(10 000 m), Parker sau Taitt (HO mg), 
Cooper sau Sherbooth (400 mg), Her- 
riot sau Pomfret (3 000 m obst.), Fair
brother sau Miller (înălțime), Lynn 
Davies (campionul olimpic al probei) 
sau Alsop (lungime), Bull sau Burton 
(prăjină), Alsop sau Boosey (triplu 

salt), Carter sau Tail (greutate), King 
sau Roscoe (disc), Ftzsimmons sau 
McSorley (suliță), Payne sau Brace 
(ciocan).

336,00 p, 5. C. Nedelcu
327,55 p,... 9. I. Ilieș

243,30 p. Platformă — fete: 
(R.D. Germană) 274 p, 2.

262,65 p, 3.
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ECHIPA DE TENIS A S.U.A.
ELIMINATĂ DIN „CUPA DAVIS”

BARCELONA 19 (Agerpres). — 
Echipa de tenis a Spaniei s-a cali
ficat pentru turul următor al „Cupei 
Davis". Tenismenii spanioli conduc a- 
cum cu 3—0 în întâlnirea cu S.U.A. 
și indiferent de rezultatele pe care le 
vor obține în ultimele două probe de 
simplu, au victoria asigurată. în proba 
de dublu, cuplul spaniol Manuel Sant- 
ana-Jose Arilla a dispus cu 4—6, 
4—6, 6—3, 6—4, 11—9 de Ralston- 
Graebner. în finala interzone, Spania 
urmează să joace acum cu învingă- 
toarea din jocul India-Japonia. Câști
gătoarea acestui meci va întîlni apoi 
echipa Australiei, deținătoarea trofeu
lui.

• A început turneul de tenis de la 
Kattowice. In proba do simplu mascu
lin Verksman (S.U.A.) l-a învins cu 
6—1, 7—5, 6—3, pe polonezul Orli- 
kowski, iar Manewski (Polonia) a dis
pus cu 6—4, 4—6, 6—4, 3—6, 8—6 
de Mirza (U.R.S.S.). La feminin, Ol- 
jowska (Polonia) a întrecut-o cu 1—6, 
6—1, 7—5 pe Mariana Ciogolea (Ro
mânia). Bently (Anglia) a eliminat-o 
cu 6—1, 7—5 pe Potanina (U.R.S.S.).

ÎNTR-UN MECI internațional de 
lupte clasice desfășurat la Sofia, se
lecționata R. P. Bulgaria a învins cu 
scorul de 5—3 echipa R. S. Ceho
slovace.

• Turneul internațional de șah 
„Memorialul Lajos Asztalos" care se

desfășoară la Gyula a continuat cu 
partidele din oea de a 8-a rundă. 
Pire (Iugoslavia) și Gunsberger (Ro
mânia) au terminat remiză. Iată cele
lalte rezultate înregistrate: Kluger- 
Florian 1—0; Sliwa-Haag 0—1; Chom- 
Korcinoi 0—1 ; Kolarov-Borisenko, 
Gastoni-Lengyel și Forintos-FIesch re
mize. In clasament conduce Korcinai 
(U.R.S.S.) cu 8 puncte (a cîștigat toa
te partidele !), urmat de Ilaag, Honfi, 
Kluger (Ungaria) și Kolarov (Bulgaria) 
cu cîte 5 puncte.

BENGT PERSSON a stabilit un nou 
record al Suediei în proba de 2 mile, 
realizînd timpul de 8:41,6. Vechiul 
record data din 1944 și era deținut de 
renumitul atlet G. Haegg cu timpul 
de 8:42,8. De remarcat că in cadrul 
aceluiași concurs alți ds' 4*6  suedezi 
au corectat recordul lu. 41 _

• Consiliul federației italiene de 
fotbal, reunit la Milano, a luat o serie 
de importante hotărâri. S-a stabilit 
ca în cursul meciurilor campionatului 
italian ediția 1965—1966 să se poată 
înlocui numai portarul, chiar dacă a- 
cesta nu este accidentat. Pînă în pre
zent, regulamentul nu permitea nici o 
schimbare de jucător. Pentru ediția 
1967—1968 a campionatului s-a sta
bilit ea numărul echipelor participante 
la prima ligă să fie de 16, în loc de 
18. Edmondo Fabri a fost menținut 
ca selecționer al echipei reprezenta
tive a Italiei pînă în anul 1970.

Interviu luat de
AD. VASIIIU

(Urmare din pag. 1)

Ain iverși
(2,11 m), Sakandelidze, Paulas-niak

kas și Sheli — toți componenți ai for
mației care a ciștigat titlul de cam
pioană europeană. Americanii, din 
lotul cărora se detașează Bill Brad
ley (considerat ca cel mai bun ju
cător la 
kio), au 
namente. 
trem de 
die.

turneul olimpic de la To- 
făcut miercuri două antre- 
Cel de dimineață a fost ex- 
simplu, dar foarte meto- 

Jucătoril au insistat mai mult
pe repetări jpase în 2 și în 3, a- 
runcări la coș, recuperări de sub 
panou), Bradley, de pildă, a impre
sionat prin seriozitatea lucrului său. 
A tras la coș din diferite poziții timp 
de mai bine de 15 minute și nu l-am 
văzut ratind măcar o singură dată I 

In cursul zilei de joi jucătorii noș-

tri de polo s-au antrenat în compa
nia sportivilor englezi în bazinul 
de pe insula Margareta, scrimerii în 
sala Honved, iar baschetbaliștii și 
baschetbalistele la Kisstadion. încă 
de pe acum, de la antrenamente, se 
poate constata valoarea foarte ri
dicată a multor echipe sau sportivi, 
într-o creștere remarcabilă față de 
ceea ce am văzut la Universiada de 
la Sofia din 1961. Este cert, deci, că 
de la o ediție la alta, Universiada 
este tot mai demnă de denumirea 
ce i-a fost dată, aceea de „mică o- 
limpiadă". Și primele întreceri din 
cadrul acestei competiții atît de 
așteptată vor avea loc la ora cînd 
citiți aceste rînduri, urmînd ca fes
tivitatea de deschidere să se desfă
șoare pe „Nepstadion”, la ora 18.

Au fost alcătuite cele două grupe ' 
ale turneului de polo. Echipa Româ
niei va juca în prima serie alături de 
formațiile Uniunii Sovietice, Ceho
slovaciei, R. F. Germane și Angliei, 
în timp ce din seria a II-a fac parte 
selecționatele Ungariei, Bulgariei, 
Olandei, Austriei și Japoniei- Jucă
torii români vor întîlni vineri dimi
neață, în primul meci, selecționata 
R. F. Germane. Tot vineri vor intra 
în concurs echipele române de volei 
și baschet.

în sfîrșit, 
de înotători 
participa și 
republicane)
T. Mann, Riker, D. Roth, Wrighton, 
R- Saari, Wall, D. Roth, Diley, Tret- 
heway, C. Robie și Gilbert.

o ultimă știre : din lotul 
al S.U.A. (6 sportivi vor 
la campionatele noastre 
fac parte liman, Burton,
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