
Splendidul cleștar al la
cului Ciucaș îi conferă 
Tușnadului o capacitate de 
atracție deosebită. Fie 
vară — pentru iubitorii 
apei, fie iarnă — pentru 
,suporterii” gheții, Tușna- 
dul se dovedește o gazdă 
ospitalieră.
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Caiaciștii, canoiștii

competiției, tînărul trăgător cu arma de vinătonre 
și-a confirmat valoarea, reallzind la dificila probă 

din turn (skeet) 195 talere lovite din 200 posibile. De
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Final de campionat 
la Tunari

I

Escală în „Turul aerian 
al Europei"

an
iil

in
iii

iii
in

iri
in

iii
iii

iii
iii

iii
iii

in
iii

iii
iii

iiu
iii

iii
iii

ni
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

im
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iiu

iii
iii

iH
iiu

iii
iiu

iii
iii

iii
iii

iii
iii

tii
iiu

i

și vîslașii români 
vor concura în Bulgaria

Intre 17 și 19 septembrie vor avea loc, 
în Bulgaria, importante concursuri de spor
turi nautice. Este vorba de Regata Plovdiv 
țcaiac-canoe) și Regata Septemvri (canotaj 
academic), care vor reuni la start concurenți 
din 7 țări : R. D. Germană, Grecia, Iugo
slavia, Polonia, România, Turcia și Bul
garia.

In ultima zi a 
Bogdan Marinescu 
de talere aruncate _ .. . . __________  ..
asemenea, un alt tînăr sportiv Ia această probă, care & ținut pasul tot 
timpul cu Marinescu, a fost G. Sencovici, care cu 191 t a ocupat locul 
TI în întrecerea seniorilor. Ambele rezultate sînt de valoare interna
țională și ele merită să fie scoase în evidență, cu atît mai mult cu 
cît ele au fost realizate în compania unor trăgători cu o vastă expe
riență la această probă, Cej doi tineri trăgători (antrenați de profesorul 
I. Lovinescu) și-au îndeplinit norma de maestru al sportului.

Pe podiumul învingătorilor a urcat ierj de două ori cunoscuta 
sportivă din Arad, Tereza Quintus care, după o activitate îndelungată 
în tir, reușește să obțină două titluri de campioană la armă standard 
(miercuri la 60 focuri culcat, iar joi la 3x2* focuri). Performanța spor
tivei din Arad trebuie să fie pentru trăgătoarele din Capitală, mai ales 
pentru cele din lot, un serios avertisment. Ele au avut cele mai bune 
condiții de pregătire și rezultatele pe care le-au realizat nu sînt pe 
măsura acestor condiții.

Tot ieri s-a disputat și proba de pistol calibru mare. Rezultatele au 
fost departe de așteptări. Cîștigătorul, V. Atanasiu, n-a reușit să obțină 

decît cifra de 578 p care pe lingă actualele 
performanțe mondiale nu reprezintă aproape 
nimic (recordul mondial al probei este de 
597 p.).

Rezultate : Armă standard 3x20 focuri se
nioare: 1. TEREZA QUINTUS (C.F.R. Arad) 
554 p — campioană a Republicii Socialiste Ro
mânia, 2. Edda Braia (Știința) 552 p, 3. Ioana 
Soare (Știința) 548 p ; pistol calibru mare : 
1. V. ATANASIU (Steaua) 578 p — campion al 
Republicii Socialiste România, 2. L. Giușcă 
(Știința) 576 p, 3. Tr. Bodnărescu (Steaua) 
576 p ; pe echipe : 1. DINAMO 2288 p — cam
pioană a Republicii Socialiste România, 2. 
Steaua 2271 p, ’A Olimpia 2228 p. Skeet (200 
buc.) 1. BOGDAN MARINESCU (Dinamo 
Obor) 195 t — campion al Republicii Socia
liste România, 2. Gh. Sencovici (S.S.E. 1) 
194 t, 3. I. .Albescu (Steaua) 187 t; Pe echipe : 
1. DINAMO OBOR 370 t — campioană a 
Republicii Socialiste România, 2. Steaua 
?G6 t. 3 S.S.E. 1 351 h

Miine seară, pe stadionul Republicii,

Start în turneul internațional de box 
al „speranțelor olimpice"

Miine seară, pe 
ringul special ame
najat în „pot
coava" stadionu
lui Republicii, Ia 
ora 19 se va da 
startul în cea mai 
mare competiție 
pugîlîstică orga
nizată în acest an 
de țara noastră — 
„TURNEUL SPE
RANȚELOR OLIM
PICE".

La această între
cere iau parte bo
xeri din 
„vizați" 
cipe la 
ediție

6 țâri 
să parti- 
viiloarea 

a.» J.O.: 
jwteticS, 

Germană, 
Bulgaria 

Iugoslavia, 
Ungară și 

Țara

„bronz" la cam-Medaliatul cu „ 
pionatele europene de la Berlin, 
Nicolae Gtju, pe care tl veți re
vedea cu prilejul turneului interT 
național de la București.

T. RABȘAN
V. GODESCU

Campionatele internaționale
de inot ale României

Primii campioni de călărie

O interesantă manifestație aviatică a avut 
loc ieri, pe aerodromul Clinceni, cu prilejul 
escalei făcute de cele peste 100 de avioane 
participante la competifia ,.Turul aerian al 
Europei". Iată un aspect surprins de foto
reporterul nostru, Ștefan Ciotloș, din această 
Întrecere sportivă. (Citiți reportajul din pa
gina a IV-a).

Eugen Ionescu (Dinamo) a ciștigat categoria semiușoară

Eugen Ionescu (Dinamo) campion ia categoria semiușoară.

Uniunea vii
R. D.
R. P.
R.S.F.
R. P.
România.
noastră participă cu două echipe complete, for
mate din cei mai valoroși tineri, susceptibili 
de a fi selecționați în lotul pentru Olimpiadă. 
Din rindul boxerilor noștri nu vor lipsi C. 
Gruiescu, N. Gîju, C. Stanef, A. Simian, C. 
Negoescu, M. Dumitrescu, C. Niculescu, V. 
Dobre, E. Constantinescu, Gh. Chivăr, V. Tran
dafir, I. fvan etc.

Incepînd de ieri, oaspeții au început să so
sească în capitala țării noastre. Din formația 
bulgară fac parte și cunoscuții pugilișli Mihai
lov, Stoicev, Ghiorghiev și Stamboliev.

La sfîrșitul săptămînii viitoare, ba
zinul Dinamo din Capitală va găzdui 
întrecerile Campionatelor internaționale 
de înot ale României. Și-au anunțat pînă 
in prezent participarea sportivi de va
loare din R.D. Germană, Ungaria, Ceho
slovacia, Italia, Polonia, Bulgaria și 
Grecia.

TALERIȘTI ROMÂNI
IN R. 0. GERMANĂ

Miine dimineața vor părăsi Ca
pitala trăgătorii G. Enaclie, St. 
Popovici, I. Dumitrescu și A. 
Ionescu care vor participa Ia un 
mare concurs internațional de ta
lere aruncate din șanț în orașul 
Leipzig.

Campionatele republicane de înot

De ieri dimineață, pe baza 
hipică din Calea Plevnei, cei 
mai buni călăreți din țară își 
dispută titlurile de campioni 
republicani de călărie — la 
obstacole și dresaj. După cum 
era de așteptat, proba nr. 1 a 
zilei a constituit-o categoria 

semiușoară-obstacole. Numeroșii 
spectatori au aplaudat deseori 
la „scenă deschisă” pe prota
goniști, care le-au oferit o 
dispută foarte strînsă și de un 
ridicat nivel tehnic. Din cei 83 
de călăreți, 17 au terminat par-

cursul cu 0 puncte penalizare. 
După primul baraj, numărul a- 
cestora s-a micșorat la 11. în 
ccl de al doilea baraj, junio
rul Alexandru Bozan a fost Ia 
un pas de a produce o mare 
surpriză, dar ultimul concprent, 
dinamovistul Eugen Ionescu, 
a înregistrat cel mai bun timp.

Iată primii clasați la probe
le disputate ieri : DRESAJ ju
niori — 1. Alexandru Bozan 
(C.S.M. Sibiu) cu Bigam 285 p;
2. Gheorghe Pechiu (Petrolul 
Ploiești) cu Carmen 267 p ; 3. 
Valentir Adrian (Steaua) cu 
Struna 250 p ; cat. ușoară : 1. 
Nicolae Mihalcea (Steaua) cu 
Domino 321 p ; 2. Dumitru Ve- 
licu (Steaua) cu Vultur 308 p ;
3. V. Fleischer (C.S.M. Sibiu) 
cu Rădăuți 297 p. OBSTACO
LE : semiușoară : 1. Eugen Io
nescu (Dinamo) cu Baiadera 
0 puncte 23,6 sec. ; 2. Alexan
dru Bozan cu Cabona 0 punc
te 25,3 sec. ; 3. Dan Mihăi- 
lescu (Petrolul) cu Mlăjet 0 
puncte 25,8 sec. ; cat. juniori 
16 ani : 1. Ovidiu Podani 
(Progresul Craiova) cu Dia
mant 0 puncte 28 sec.

V. POMPILIU

Astăzi se decern primele titluri la juniori
Un important

turneu internațional

La Constanța, 
campionatele de iahting

SășplăniMîa viitoare, 
intre 6 și 10 septem
brie, se desfășoară Ia 
Constanța finalele cam
pionatelor republicane 
dc iahting. Concurează 
ambarcații din clasesle 
STAR, FINN, F.D. (O- 
landezul zburător) și

bNAI'P. Competiția este 
precedată de „Cupa 
Mării Negre”, care arc 
loc in zilele de 4 și 5 
septembrie și reprezin
tă un bun prilej de 
antrenament, intrucit se 
desfășoară pe același 
parcurs.

Vladimir Belea, unul dintre cei mai talentat i repre
zentanți ai noii generalii, in timpul probei de 

200 m mixt

Iolanda Balaș: 1,86 m
cel mai bun rezultat mondial al anului

Atletii noștri fruntași au participat ieri după amiază, pe stadionul 
„23 August" din Capitală, la un concurs de verificare pentru apropiatele 
Jocuri Balcanice de la Atena.

Iată citeva dintre cele mai bune rezultate înregistrate : înălțime femei • 
Iolnnda Balaș 1,86 ni — cel mai bun .rezultat mondial al anului; Disc ju
niori : Iosif Naghi 64.07 m — nou record republicau. Concurind și in proba 
de seniori, I. Naghi a ocupat primul loc, cu rezultatul de 52,82 m, clasin- 
du-se înaintea iul V. Sălăgean (51 m.). Un rezultat promițător a obținut la 
proba de săritură in lungime Ecaterina Potoroacă : 6,04 m (record per
sonali

NICOLAE D. NICOLAE — COresp.

Dc ieri, ștrandul Tinerelu
lui este gazda unei interesante 
competiții republicane de ua- 
tație. Și-au dai întilnirc 
prezentanții a 
dc înotători , 
gotic, a 
livi, pe 
mira cu 
armă în 
de copii 
tie, a celor care bat la poarta 
consacrării. Cu toții își 
pută medaliile de onoare 
celor mai buni juniori 
țării.

re-
două generalii 
o primă calc

ulai tineri spor- 
i am putut ad- 
săptăniîni în

celor
care

trei
cadrul campionatului 
și o a doua catego-

Chiar de la primele serii am 
pulul observa în rîndurilc par- 
ticipanților o deosebită am- 
oiție nu numai pentru califi- 
tarea în filială ■— ceea ce 
le permite desigur să centi
me lupta pentru titlul de 
tampion — dar și dorința dc 
1 obține o performanță cît 
mai bună. La creșterea nive
lului calitativ al întrecerilor 
contribuie și prezența 1“ start 
a unora dintre fruntașii na- 
tațici noastre (Cristina llala- 
ban, Vladimir Morwu, Angel 
țoptcreuiiu), fapt ce aduce o 
notă de atracție în plus com
petiției.

l'l. Morar u, de pildă, s-a 
„plimbat” ieri ușor pc sula 
de metri (59,9), arățîndu-ne 
că este capabil, chiar în finala 
probei ce va avea loc astăzi, 
să coboare sub granița celor 
58 sec. Pronijțălor este
timpul lui Ad. Covaci pe dis
tanța celor două lungimi 
bazin (62,3 sec.) parcurse în 
procedeul craul fără ccl mai 
mic efort. La fete, proba de 
100 m liber anunță o dispută 
pasionantă între bucureșteucele 
Liliuna Gruia (1:11,2) și

Și

dis-
ale
ai

de

Edda Schuler (1:12,3), care 
au obținut cele mai bune 
„cronomctre” ale zilei.

Cu mult interes este aștep
tat și duelul brasistelor pe 
distanța de 100 ni. Gica Ma- 
nafu a realizat ieri 1:26,4, iar 
Cristina Slănescu — câștigă
toarea probei dc la campiona
tul senioarelor — a obținut 
1:28,2. Seriile de ieri mai 
anunță însă două protago
niste, pe Mariana Dumitrescu 
(1:27,5) și Mihania Ițnescii 
(1:27.9). Cine va cîștiga Y 
Răspunsul îl vom avea tot 
astăzi, cîud va avea loc finala 
probei.

Printre cele mai bune re
zultate de ieri tpai putem nota 
și cele ale lui VI. Belea 
(2:39,0 la 200 tn mixt), 
Agneta Sterner (5:42,8), Mo
nica Munteanu (5:46,4) ?■
Arina lloroș (5:47,8) 
m liber, Z. Giurasa 
la 100 m spate), sau 
di|ă (4:53,9 la 400 m

Astăzâ, de la ora 13, vom 
putea urmări primele finale și, 
probabil, primele recorduri... 
(a.v.).

de baschet
instalat în parcul

400la 
(1:11,7 
C. Bă- 
liber).

Podiumul .—, -z-
sportiv Dinamo din Capitală 
va găzdui, în curind, un im
portant turneu internațional 
masculin de baschet. Partici
pă selecționatele cluburilor 
Dinamo din U.R.S.S., Ruda 
Hvezda din Cehoslovacia, 
Spartak din Bulgaria, 
din Ungaria, Dynamo 
R.D. Germană, Gwardia 
Polonia, Avangard din 
Chineză, si campioana 
noastre, Dinamo București.

Sistemul de desfășurare pre
vede două grupe (grupa A : 
Dinamo din U.R.S.Ș., Gwar
dia, Spartak, Ruda Hyezda ; 
grupa B: Avangard. Ddzșa, 
Dynamo din R.D. Germană și 
Dinamo București), urmînd ca 
primele două clasate din fie
care grupă să joace „încruci
șat’’ : locul I din grupa A cu 
locul li din grupa B. iar lo
cul II din grupa A cu locul I 
din grupa B. Apoi joacă învin
gătoarele între ele și învinse
le între ele pentru stabilirea 
locurilor I—IV. Echipele situa
te în grupe pe locurile III și 
IV joacă tot încrucișat pentru 
definitivarea clasamentului 
V—VIII. Jocurile încep marți 
21 septembrie.

Organizatorii au luat măsu
rile cuvenite pentru a asigura 
cele mai bune condiții de joc. 
Podiumul se prezintă în con
diții excelente, iar instalația 
de iluminat va asigura buni- 
reștenilor o bună vizibilitate 
in „nocturnă" .

Dozsa 
din 
din 

K.P. 
tării



CARNET COMPETIȚIONAL
HANDBAL: înaintea începerii campionatelor republicane VOLEI: Echipele naționale

La sf ieșitul acestei săp- 
tămîni cele mai bune for
mații de handbal din țara 
noastră se vor prezenta 
la startul unei noi ediții 
a campionatelor republi
cane. Consemnînd acest 
eveniment important din 
activitatea internă a 
handbalului, sîntem to
tuși datori să facem o pre
cizare: de la start vor 
lipsi echipele feminine 
din seria I a campionatu
lui, care iau parte la o 
competiție dotată cu 
„Cupa de toamnă", ur- 
mînd să înceapă între
cerea oficială în iarnă, 
mai precis după înche
ierea campionatului mon
dial.

Firesc, deci, ca aten
ția iubitorilor de hand
bal să se îndrepte cu 
precădere spre disputa e- 
chipelor masculine, de la 
care se așteaptă, ca și 
în alți ani, nu numai o 
creștere valorică, dar și 
o mai mare combativita
te din partea formațiilor 
socotite de... „mina a 
.doua". Spunem acest lu
cru, deoarece, de o bună 
bucată de timp, lupta 
pentru întîietate în campionatul mas
culin s-a dat numai între echipele 
bucureștene Dinamo și Steaua, ce
lelalte formații mulțumindu-se doar 
cu rolul de parteneri și urmărind, 
în special, evitarea retrogradării. 
Ultima parte a campionatului trecut 
și, în mod deosebit, jocurile inter
naționale din timpul verii au ară
tat însă că unele echipe cum sînt 
Dinamo Brașov, Știința Timișoara, 
Dinamo Bacău, Știința București și 
chiar Știinfa Galafi sînt capabile să 
se comporte bine și, în consecință, 
să realizeze rezultate de valoare. A- 
tunci de ce să șe mulțumească doar 
cu aspirații atît de limitate ?

Iată de ce credem că această ediție 
a campionatului republican va însem-

Vom avea din nou prilejul să asistăm Ia faze 
spectaculoase sau la dinamice contraatacuri, cum 
este cel din fotografia noastră, care îl înfățișează 
pe Gh. Coman (Dinamo) finaiizînd o astfel de 
acțiune în meciul pe care echipa sa l-a susfinut 

cu Tractorul Brașov î

na un bun prilej pentru ca aceste
formiații să dea... mai mult de lucru 
fruntașelor. Dar nu numai atît. Aș
teptăm ca o asemenea schimbare să 
se producă pe seama unei creșteri 
valorice, a promovării cu curaj a 
elementelor tinere, de care echipele 
din provincie nu duc de loc lipsă și 
a îmbunătățirii substanțiale a arbitra
jelor. Cu atît mai mult cu cît ediția 
1965—1966 a campionatului masculin 
constituie o etapă hotărîțoare în pre
gătirea pentru următoarea ediție a 
campionatului mondial, care va avea 
loc în ianuarie 1967 în Suedia!

TENIS: Copiii și-au desemnat campionii

înaintea unor noi înlilniri

Programul activității internațio
nale din luna aceasta are în fruntea 
sa două importante competiții, care 
se vor desfășura în Polonia și în RD. 
Germană și la care vor lua parte și 
echipele noastre naționale.

• In Polonia, între 12 și 20 sep
tembrie, echipele naționale masculine 
reprezentînd 12 (ări vor lupta pentru 
întîietate în cadrul „Cupei mondia
le". De la 12—14 septembrie se vor 
juca preliminariile, în trei orașe, e- 
chipele fiind împărțite pe grupe 
astfel: 1- U.R.S.S., Polonia, Ungaria 
și Franța (la Varșovia), Cehoslovacia, 
R.D.G. sau R.A.U., Iugoslavia și O- 
landa (la Szczecin), România, Japonia, 
Bulgaria și Mexic (la Mielec). Tur
neele finale vor avea loc de la 16— 
20 septembrie la Lodz (pentru locu
rile 1—6, cu participarea echipelor 
clasate pe primele două locuri în 
serii) și ia Kielce (pentru locurile 7— 
12).

• In R.D- Germană, la Leipzig, în
zilele de 15—19 septembrie, echipe
le feminine reprezentînd șase (ări 
fruntașe în voleiul european și mon
dial se vor întllni de-a lungul unul 
interesant turneu de verificare. Iată 
lista participantelor : U.R.S.S., Polo
nia, România, R.D. Germană, senioa
re, R.D- Germană junioare, Cehoslo
vacia și Olanda.

VERIFICAREA JUNIORILOR
După-amiază, în Capitală, terenurile 

Sănătatea găzduiesc, începînd de la ora 
37, un atractiv cuplaj voleibalistic: 
„speranțele", două selecționate alcătuite 
din cei mai valoroși juniori și junioare 
din țara noastră, vor fi verificate în 
compania echipelor divizionare Steaua 
(masculin) și Metalul (feminin).

S-au încheiat întrecerile etapei regionale 
a Spartachiadei de vară a tineretului

S-au încheiat întrecerile etapei regionale a Spartachiadei de vară 
r tineretului la orașe. în multe localități, confruntările miilor de 
tineri sportivi au dat loc unor dispute extrem de dîrze care s-au 
soldat cu numeroase recorduri regionale. Iată cîteva din relatările 
corespondenților noștri privind întrecerile etapei regionale a tradi
ționalei competiții sportive.

CRAIOVA. — Recent au avut Ioc 
la Craiova întrecerile etapei regio
nale a Spartachiadei de vară a ti
neretului la atletism, baschet, ci
clism, handbal, trîntă, natație și 
volei. Printre cîștigătorii probelor 
atletice se numără tinerii Maria 
Iosif (Craiova) — 100 m, Gh. Cioa
ră (Tr. Severin) — 400 m, Marian 
Niculescu (Craiova) — 1 500 m, Va- 
sile Florescu (Tg. Jiu) — 5 000 m, 
Gh. Stănescu (Corabia) — greutate, 
V. Popescu (Craiova) — ciocan, Li- 
via Ionescu (Craiova) — lungime, 
ș.a. La handbal băieți titlul de cam
pioană regională a revenit selec
ționatei orașului Craiova, care a 
întrecut selecționata Caracal cu sco
rul de 23—15 (11—6) și Tr. Seve
rin cu 18—12 (7—7). La volei bă
ieți, pe locul I s-a clasat forma
ția orașului Tr. Severin, iar la fete 
selecționata Tg. Jiu. Natație : M. 
Terpovici (Craiova), A. Stoenescu 
(Caracal), I. Lupșan (Tr. Severin), 
C. Mirea (Calafat), F. Florea (Cra
iova), C. Carabandache (Craiova), 
M. Popa (Craiova), V. Florescu 
(Tg. Jiu).

La Caracal s-au disputat între
cerile de fotbal și tir. Campioană 
regională la fotbal a fost desemnată 
echipa orașului Craiova. La tir (10 
cartușe, poziția culcat-rezemat) lo
cul I a revenit trăgătorilor Ilie 
Munteanu (Craiova) 76 p, și Mag
dalena Palade (Caracal) 69 p.

Iată campionii la trîntă : cat. 48 
kg: V. Chioacă (Craiova); cat. 55 
kg: Gh. Vitelaru (Băilești); cat. 61 
kg: C. Leu (Băilești); cat. 68 kg: 
Gh. Reșteanu (Calafat); cat. 76 kg: 
C. Șerban (Craiova); cat. peste 84 
kg: S. Stancu (Craioval.

ROMICĂ SULȚ-coresu.

BRAȘOV. — Orașul de la poa
lele Tlmpei a găzduit de curînd 

întrecerile etapei regionale a Spar
tachiadei de vară a tineretului. 
La startul probelor au fost pre- 
zenți peste 650 de tineri sportivi. 
Printre campionii regionali de at
letism se numără următorii spor
tivi : 400 m — Floarea Șerbu (Bra
șov); inăl(ime — Achipa Clotea- 
jiu (Sibiu); disc — Cireșica Con
dor (Brașov); lungime — Maria 
Lazăr (Sighișoara); 100 m — M. 
Motoc (Făgăraș); 200 m — T. Ba
bin (Mediaș). Baschet: echipa o- 
rașului Sighișoara (fete) și a ora
șului Sibiu (băie(i). Gimnastică: 
fete — Sf. Gheorghe, băefi ■— Me
diaș. Handbal: iele — Sibiu; băefi 
— Mediaș.

C. GRUIA-corcsp. reg.

PITEȘTI. — Sportivi din 7 ra
ioane s-au întrecut, recent, în eta
pa regională a Spartachiadei de 
vară. Iată cîteva rezultate tehnice: 
Atletism : 100 m — S. Borcănescu 
(C. Lung Muscel); 200 m — Irina 
Vișoiu (C. Lung Muscel); 400 m — 
Gh. Ștefănescu (C. Lung Muscel); 
1 500 m — P. Truțescu (Slatina). 
Handbal : băieți : R. Vîlcea — Sla
tina 22—16; fete: C. Lung Muscel— 
Rm. Vîlcea 4—2. Volei: fete: Curtea 
de Argeș — Rm. Vîlcea 2—1; bă
ieți : Pitești — Rm. Vîlcea 2—0. 
Baschet: băieți : Pitești — Rm. Vîl
cea 62—40.

GH. MIHĂILESCU-coresp.
★

La sate, întrecerile din cadrul 
Spartachiadei de Mară a tineretului 
dotate cu „Cupa Agriculturii" con
tinuă. In momentul de față se des
fășoară etapa a IV*a, pe grupe de 
raioane, care se va încheia la 8 sep
tembrie. Etapa regională este pro
gramată între 8-22 septembrie, iar 
cea pe grupe de regiuni, între 22— 
30 septembrie.

LUPTE: Campionatul 

republican seria B
• ETAPA A V-A LA GRECO-ROMANE 
A CORESPUNS • DUMINICA SE 

REIAU ÎNTRECERILE LA „LIBERE"
Spectatorii din orașele Oradea, 

Cluj, Ploiești, Pitești, Craiova, Baia 
Mare și Sinaia, au asistat duminică 
la interesante reuniuni de lupte gre- 
co-romane, desfășurate în cadrul 
campionatului republican pe echipe 
seria B. Observatorii de la aceste 
meciuri ne-au relatat faptul că, în 
general, echipele s-au prezentat bi
ne pregătite din punct de vedere teh
nic.

După această etapă, a V-a, s-au 
produs modificări importante în cla
sament. în grupa I Sud, formația 
Carpați Sinaia a cedat locul I echi
pei Electroputere Craiova, iar în 
grupa a Il-a Nord liderul, A.S.M. Lu
goj, a coborît un loc în favoarea 
Constructorului Hunedoara-

Rezultate : Carpați Sinaia—I.M.U. 
Medgidia 9—7, I.G.O. Baia Mare— 
Vagonul Arad 8—6, Prahova Ploiești 
— Progresul Brăila 12—4, Dinamo Pi
tești—Progresul București 8—8, E- 
lectroputere Craiova—Stuful Tulcea 
14—2, C.S.M. Cluj—Mureșul Tg. Mu
reș 8—4, Crișul Oradea—Construc
torul Hunedoara 8—8.

Iată cum arată clasamentele după 
etapa a V-a:

GRUPA I SUD
M. Electroputere Craiova 
Z.Carpați Sinaia
3. Progresul București
4. Dinamo Pitești
5. Stuful Tulcea
«. I.M.U. Medgidia
7. Prahova Ploiești 
«. Progresul Brăila
GRUPA A n-A NORD

5 4 0 1 54:22 
5401 54:26
5 3 1 1 43:35
5 2 2 1 40:40
5 2 1 2 39:41 
5203 42:30 
5104 21:57
5 0 2 3 25:55

13
13
12
11
10
9
7
7

1. Constructorul Huned. 
î. A.S.M. Lugoj
3. Crișul Oradea
0. Mureșul Tg. Mureș
0. Vagonul Arad
0. Constructorul Marghita
7. C.S.M. Cluj
*. I7G.O. Bala Mare

5 3 2 0 43:35 13 
5401 52:20 13 
5 2 1 2 31:41 10 
5212 40:36 10 
5 2 0 3 37:33 9 
5203 39:39 9 
5203 29:45 9 
5 1 0 4 31:47 7

Duminică se reiau și întrecerile de 
„libere" din seria B- în această eta
pă se întîlnesc formațiile: Chimis
tul Baia Mare—Lemnarul Odorhei, 
C.F.R. Timișoara—Crișul Oradea, Au- 
tosport Sf. Gheorghe—Constructorul 
Hunedoara, Unio Satu Mare—Jiul Pe- 
trîla — în grupa a II-a Nord — și 
Viitorul București — Progresul Brăi
la, Electroputere Graiova—Me-talul 
Tîrgoviște, Stuful Tulcea—Metalul 
București, I.M.U. Medgidia—C.S-O. 
Maoifo — ia grupa I Sud.

De curînd, s-au desfășurat la Hune
doara întrecerile campionatului republi
can de tenis pentru categoria copii. A- 
ceastă competiție, mult îndrăgită de cci 
mai tineri mînuitori ai rachetei, a strîns 
la startul probelor 76 de concurenți și 
concurente din București, Brașov, Cluj, 
Timișoara, Arad, Salonta, Craiova, 
Hunedoara și din alte centre sportive 
din țară.

După trierea din preliminarii, finalele 
s-au soldat cu următoarele rezultate: 
FETE, cat. 8—10 ani: C. Lupea (C. Tur
zii)—V. Foltisca (Hunedoara) 6—0, 
6—1; cat. 11—12 ani: E. Tacaci (Tim.) 
—A. Stadler (C. Turzii) 6—2, 6—2 ;

Universiada-o etapă importantă 
pe drumul spre Ciudad de Mexico

La un an după Jocurile Olimpice, 
întrecerile Universiadei de la Bu
dapesta au constituit un excelent 
prilej de verificare internațională, 
în condițiile unui mare concurs, a 
numeroase elemente tinere care țin
tesc participarea la viitoarea ediție 
a J.O. Iată dar ideea care ne că
lăuzește in redactarea acestui ma
terial retrospectiv, dat fiind faptul 
că in reprezentativele noastre, față 
de cele care au evoluat la Tokio, 
au apărut foarte multe nume noi.

Ca și la Tokio, voleibaliștii au por
nit în întrecerea de la Budapesta 
ca principali favoriți. Din „șasele" 
de bază care a evoluat în Japonia 
n-au mai fost folosiți acum de cît 
Aurel Drăgan și Mihai Grigorovici 
iar dintre „rezerve" Bărbuță, Szocs 
și Coste. în rest numai jucători noi: 
forga, Ozum, Poroșnicu, Udișteanu, 
Smerecinschi etc. Din capul locului 
trebuie să arătăm că evoluția noii 
noastre reprezentative n-a satisfăcut 
decît în parte, înlocuitorii lui Nico- 
lau, DerzeL Plocon etc. fiind încă 
destul de departe de valoarea acesto
ra. Echipa noastră a contat, în mod 
deosebit, doar pe Drăgan (conside
rat ca cel mai bun jucător al com
petiției) și pe Grigorovici, constanți 
ca valoare în mal toate meciurile 
susținute- Ceilalți au jucat inegal și 
din acest motiv formația noastră n-a 
avut omogenitatea valorică necesară 
pentru o asemenea mare confrun
tare. Echipa a iătut citeva meciuri

cat. 13—14 ani : F. Bucur (Brașov) — 
E. Cotuna (București) 6—1, 6—2. 
BA1EȚI, cat. 8—10 ani: F. Manea
(Hunedoara)—C. Pelca (București) 
6—4, 6—3; cat. 11—12 ani: Gh. Giur
giu (C. Turzii)—R. Bădin (Buc.) 6—1, 
6—4; cat. 13—14 ani: C. Ilulpe (Cluj)— 
D. llărădău (Hunedoara) 6—1, 6—4. 
S-au mai evidențiat la fete (în ordinea 
categoriilor): C. Noja și A. Vasilcscu, 
A. Călina și Cr. Bădin. M. Lovas și
I. Bădin; iar la băieți: A. Bădin și 
P. Horst, A. lîoșianu și Tr. Marcu, A. 
Sarău și M. Stoleru.

IOAN TOROK, corcsp.

bune (cu Cehoslovacia, Polonia, Ja
ponia) dar a lăsat, în mod inexplica
bil, un set în țața formației Mongo
liei, a fost întrecută net (0—3) de 
echipa Bulgariei ( a pierdut astfel 
șansa de a mai concura pentru unul 
din primele 4 locuri ale clasamentu
lui) și a mai pierdut o întilnire — 
cea mai spectaculoasă din cite ne-a 
iost dat să vedem pînă acum — îm
potriva Japoniei, în cadrul grupei 
preliminarii.

Noua noastră echipă de volei 
mai are încă mult de muncit pen
tru a atinge o înaltă valoare interna
țională. Și să nu se uite că la Pra- 
ga, anul viitor, o așteaptă meciuri 
și mai grele, în cadrul campionatu
lui mondial.

Poloiștii români, ]a atîtea și atîtea 
competiții internaționale tot pe locurile 
4 și 5, aveau posibilitatea acum, la 
Budapesta, să lupte în finală. Dar 
au ratat calificarea 1 Formația noas
tră a fost una dintre cele mal valo
roase (a și realizat cel mai bun gol
averaj dintre toate echipele: 39:9, Un
garia 34:11, U-R.S.S. 22:14) și me
rita să joace cu Ungaria pentru me
dalia de aur. Dar în meciul din ca
drul grupei preliminare, cu U.R.S.S. 
(cu 6 jucători din echipa olimpică) 
n-a reușit nici măcar rezultatul de 
egalitate care l-ar fi adus califica
rea. La scorul de 3—2 pentru sovie
tici, cînd mai erau doar 20 de secunde 
de joc și adversarii noștri se aflau 
in inferioritate numerică, Kroner —

Ecaterina Iencic în timpul asaltului 
și campioană mondială

singur cu portarul — n-a reușit să 
aducă egalarea. In loc să fi tras 
„sănătos" Ia poartă, el a preferat să 
arunce mingea peste Grabovschi și 
aceasta a căzut pe bară. A fost sur
prinzător șutul lui Kroner, jucător cu 
multă experiență internațională, care 
a irosit astfel eforturile întregii echi
pe.

Floretiștii și floretistele au evoluat 
mai bine doar în competiția pe e- 
chipe, în timp ce la individual (cu 
excepția lui Tănase Mureșanu) nu 
s-au văzut. Se pare că oboseala de 
la „mondiale" și-a spus acum cuvîn- 
tul. In orice caz, chiar în aceste con
diții, de la fete — în mod special 
— așteptam o comportare mai cons
tantă și de mai bună valoare, mai cu 
seamă in întrecerea finală cu echipa 
Ungariei. Dintre fete cel mai bine a 
tras Ecaterina Iencic (a și înregistrat 
15 victorii, în cele 5 meciuri susți
nute, pierzînd doar 5 asalturi).

Voleibalistele au furnizat tuturor o 
frumoasă surpriză. Echipa — cla
sată în final pe locul secund — a 
arătat destulă omogenitate, multă 
putere de luptă (mal puțin în meciul 
cu U.R.S.S. in care a jucat inexplica
bil de timorat), o apărare decisă și 
mobilă și un atac destul de viguros. 
Blocajul a funcționat, in majoritatea 
întilnirilor, bine, ca și dublajul de 
altfel. Pregătindu-se, in continuare, 

susținut cu fosta campioană olimpică 
Heidi Schmiedt (R.F.G.)

Foto : R. Vilara

la fel de serios, se poate conta pe o 
comportare frumoasă la viitoarea e- 
diție a campionatului lumii.

La înot au fost prezenți doar doi 
sportivi români. Cristina Balaban 
s-a comportat bine, cucerind două 
medalii de bronz și arătînd că are 
încă suficiente resurse pentru îmbu
nătățirea performanțelor, iar Vasile 
Costa a intrat și el în finala piobei 
de 200 m bras. Săritorii Decuseară și 
Ganea au ocupat locurile 4 și, res
pectiv, 5 la trambulină.

Dintre atleți, la o bună valoare, 
s-au prezentat Mihaela Peneș și Vio
rica Vlscopoleanu, de altfel singu
rele care au și cucerit medalii. Mul
țumitor au concurat Ad. Samungi, 
Ec. Potoroacă și Olimpia Cataramă 
care s-au clasat printre fruntași, iar 
V. Sudu a stabilit un nou record 
republican de juniori la 110 mg. Cei
lalți (Bioțiu, Vamoș, Astafei, Ducu, 
Zamfiresoi, Gagea) s-au comportat 
slab.

Evoluția sportivilor noștri la Uni
versiada de la Budapesta a arătat 
nivelul valorii actuale a reprezentan
ților noștri și a permis antrenorilor 
să tragă concluzii corespunzătoare 
privind pregătirea pentru viitoarea 
ediție a Jocurilor Olimpice din 1968.

Pe baza concluziilor trase trebuie 
să se treacă de Îndată la muncă I

ROMEO VILARA



SPIRIT DE ECHIPĂ... [
știți cum decurge lucrul duminică seara în redacție după o etapă de fotbal 

plină ? Telefoanele zbîrnîie în toate birourile. Transmit corespondenții și trimi
șii speciali, mașinile de scris țăcăne, toți redactorii sînt încordați, pentru că se
cretariatul cronometrează, ca un arbitru, predarea materialelor. în trei, patru 
ceasuri trebuie scrisă ediția de luni. Nu-i timp de relaxare. Convorbirile telefo
nice cu cititorii nerăbdători sînt lapidare : ,,Ce a făcut Rapidul la... răspunzi : 
,,Doi Ia..." Și arunci receptorul pe furcă. într-o asemenea oră de vîrf, mai aveam 
de scris citeva rînduri despre un meci ce avusese loc pe „23 August**. Eram mă
cinat de scurgerea rapidă a timpului, de lipsa de inspirație ce te chinuie după 
ce urmărești un joc anost... în clipe din acestea îți dorești un singur lucru. Să 
nu sune telefonul din fața ta. E greu însă duminică seara, în redacția noastră, 
ca această dorință să ți se îndeplinească. Și... telefonul a sunat. La celălalt capăt 
al firului o voce rugătoare, plină de emoție și neliniște, a unei femei : „..Sînt 
soția antrenorului... este cu echipa la... știu, știu că au pierdut... vreau să aflu 
ce s-a petrecut, mi s-a telefonat că soțul meu a fost rănit... nu, el n-a jucat, spec
tatorii au fost nesportivi sau cum să le spun ? ! Dacă ați ști cit sufăr pentru 
băieți, au pierdut ultima șansă... nu-i nimic, o s-o luăm de la început... vă rog 
spuneți-mi ce s-a întîmplat ia... ?”

Singura posibilitate de a o liniști pe soția antrenorului a fost aceea de a-i citi, 
în manuscris, cronica transmisă de colegul meu Radu Urziceanu. într-adevăr, jocul 
de la... n-a decurs în cele mai bune condiții, au fost... lipsuri de organizare, en
tuziasmul localnicilor a depășit... cadrul festiv al victoriei. Accidente grave nu s-au 
petrecut. S-a mai calmat femeia. Am auzit-o cum îi spunea fetiței: „Nu i s-a 
întîmplat nimic lui tăticu, fii cuminte, tovarășii de la „Sportul" știu mai bine... ’ 
Mi-a mulțumit.

...S-a scurs vreme de atunci. Zilele trecute l-am văzut pe antrenor cu soția lui. 
Am stat îndelung de vorbă. S-au petrecut multe la echipă. Situația nu-i roză. 
„Băieții", unii dintre ei, îmi dau seama acum, nu meritau îngrijorarea părin
tească a soției antrenorului. în perioada de vară, unul a plecat în dreapta, altul 
în stingă... Au veleități. Nu acceptă situația din acest an a echipei deși... ei au 
adus-o aici. în loc să-și strîngă rîndurile, să rămînă laolaltă, să o salte din nou, 
au fugit ca... potîrnichile. Nu le-a păsat de colegi, de antrenori, de suporteri....

Tot timpul cît antrenorul mi-a vorbit de echipă, fie că se entuziasma sau pe 
alocuri se revolta sau se întrista, soția lui îl aproba din ochi, se entuziasma, se 
revolta sau se întrista o dată cu el. Mi-am amintit convorbirea telefonică, vor
bele ei de atunci : „Dacă ați ști cît sufăr pentru băieți ; o s-o luăm de la început..."’

— Ai avut pierderi grele maestre. Ce planuri ai pentru viitor, cu cine mergi 
mai departe ?

— Numai cu acei ce vor dovedi spirit de echipă. Cu cei tineri, dornici de afir
mare, cu cei mai vechi : Mateianu, Ioniță, Mîndru, Știrbei...

Am văzut din nou sticlindu-i în ochi entuziasmul. Dar nu numai în ochii lui, 
ei și ai soției, care se bucura, se întrista sau se entuziasma alături de el.

Și ea are ceea ce se cheamă spirit de echipă...

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I

CRISTIAN MANTU

TRECUT, PREZENT ȘI
în ajunul unor mari întilniri pentru 

preliminariile campionatului mondial, 
care polarizează atenția întregii 
opinii sportive, o discuție despre ju
niorii care urmează să evolueze în 
turneul U.E.F.A. de anul viitor ?

Din toate motivele, da 1
Pentru că, în față cu prezentul, tre

buie să ne preooupe viitorul. Apoi, 
pentru că multe din bătăile de cap 
pe care ni le dă „prezentul" fotba
listic se datorează în bună parte tim
pului cînd acest prezent se numea 
viitor. Și, în sfîrșit, pentru că ceea 
ce numeam anul trecut viitor s-a do
vedit a fi, mult prea devreme, trecut. 
Ne referim, desigur, la evoluția ne
corespunzătoare a echipei noastre la 
ultimul turneu U.E.F.A.

iată de ce întîinirea cu antrenorul 
^federal GHEORGHE OLA ne-a su- 
'■§erat discuția de față. De astă dată, 
o discuție... adevărată, cu întrebări 
și răspunsuri, spre deosebire de „dis
cuția" de ore și ore, în autobuzul 
care ne ducea de la Pirmasens {ora
șul în care nu reușisem să ne califi
căm în turneul final) spre Baden- 
Baden, sau de aci la Frankfurt pe 
Main și mai apoi în avionul care ne 
aducea acasă, o discuție mută în care, 
fără să scoatem un cuvînt, ne spu
neam din priviri o mulțime de lucruri.

Dar, să lăsăm amărăciunea acelor 
zile și să vedem ce se face si ce 
mai e de făcut.

— Așadar, tovarășe Ola, tot în fe
bruarie începem ?

— Aș I Da de unde ? Lucrăm din 
mai, de cum ne-am întors

— Tot cu... aceia?
— Am schimbat macazul. Cînd în

cepi din vreme, ai timp de o treabă 
că lumea. Ăm străbătut țara în lung 
și-n lat. Am ales „după ochi“ 230 de 
băieți și în tabăra organizată la 
Mediaș am lucrat intens

— Rezultatul ?
— l-am trecut prin sita „Cupei 

F.R.F." și am oprit... 10 juniori I
— Sită deasă I
— Am oprit, după cum se spune, 

numai... crema.
— Si alții ?
— între 13 iulie și 10 august am 

moi făcut 6 trialuri.
— Și?

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI...
184 DE ECHIPE DIN REGIUNEA MARA

MUREȘ PARTICIPA LA „CUPA 
ROMÂNIEI”

Din cele 184 de echipe participante 
pînă în prezent la „Cupa României" au 
mai rămas 3 echipe : Lăpușul, Minerul 
Baia Borșa șl Energia Negrești.

în etapa disputată duminică s-au ob
ținut următoarele rezultate: Tîrgul Lăpuș: 
Lăpușul — Progresul Cehul Silvanlei 
1—0 (0—0) ; Baia Borșa : Minerul — Cons
tructorul Baia Mare 1—0 (0—0) ; Ne
grești : Energia — Unio Satu Mare 2—7 
(1-3).

în etapa următoare vor intra în în
treceri și cele trei formații de cate

Imagine de la o partidă spectaculoasă : finala campionatului republican 
de juniori dintie echipele Știința Ciut — Progresul București

— Am mai adăugat 10.
— Nume sonore ?
— Da și nu prea._
Și mi-a dictat o listă. PORTARI : 

Coman (S.N. Oltenița), Rămureanu 
(Știința Buc.), Casoni (Ind. sîrmei 
C. Turzii). FUNDAȘI : Grancea (Me
talul Tîrgoviște), Ștefan (Rapid Buc.), 
Vigu (Crișul Oradea), Anca (Știința 
Cluj), Popa (Electroputere Craiova), 
Olteanu (Dinamo Pitești). MIJLOCAȘI : 
Dinu (Metalul Tîrgoviște), Lupulescu 
(C.S.M.S. lași), Pop (Dinamo Pitești), 
Grizea (Știința Timișoara). ÎNAINTAȘI: 
Pantea (U.T.A.), Incze (A.S.A. Tg. 
Mureș), Dumitrache (Dinamo Buc.), 
Cociș (Crișul Oradea), Regep (Știința 
Timișoara), Rugiubei (Dinamo Bacău) 
și Manea (Știința Buc.).

— Asta-i tot?
— Nu. Acesta l-am numit nucleul. 

Iar lista e deschisă tuturor juniorilor 
falentați dinafară, ca și juniorilor... 
nedisciplinați, dinăuntru..

— Care sînt caracteristicile oameni
lor?

— Gabarit bun. Subliniați de 
două ori. Fără asta, în primul rînd, nu 
se poate. Cu 2—3 excepții (Incze, 
Pop, Ștefan), ceva mai mărunței, dar 
cu tehnicitate mare și viteză, avem 
băieți bine tăcuți. De altfel, media e 
1,76 m.

' —■ Tehnica ?
— Pentru vîrsta și experiența lor 

— mulțumitoare și în creștere.

goria C, Minerul Baia Sprie, Forestiera 
Sighetui Marmației și SĂtanăxeana Satu 
Mare.

V. SASARANU — coresp.

SCHMBĂRI DE NUME ALE UNOR 
ECHIPE DE FOTBAL

O serie de echipe care activează in 
campionatele categoriilor B și C și-au 
schimbat recent denumirea. Astfel U- 
nirea Rm. Vîlcea, a devenit A. S. 
Oltul Rm. Vîlcea, Victoria Giurgiu este

NOTE

Indisciplină la Chimia Făgăraș
După aproape șapte ani de activi

tate in categoria B echipa Chimia 
din Făgăraș a retrogradat in „C“. 
Cauzele ? Multiple. In rîndurile de 
fată ne vom ocupa însă de proble
ma disciplinei. Chiar de la Început 
de campionat, in categoria C, se ob
servă în sinul echipei o serie de 
aspecte care denotă că la acest ca
pitol mai sînt multe de făcut la Chi
mia. O serie de jucători nu muncesc 
cu toată seriozitatea la antrenamen
te, unii lipsesc nemotivat, alții au o

Organizare
In rîndurile ce urmează vrem să 

vorbim despre două probleme ce a:i 
avut darul să contribuie la ambianta 
plăcută in care s-a desfășurat intll- 
nirea Crisul — U.T.A.

1. Stadionul Crișana a fost dumini
că arhiplin, mulți iubitori ai fotba
lului stînd — tot timpul partidei — 
in picioare, deoarece nu mai exista 
nici un Joc pe gradene. Cu toată a 
g'.omerația nu am văzut îmbulzeală 
la intrările stadionului, spectatorii nu 
au trecut de la un sector la altul, 
cum adesea se întlmplă la Bucu
rești, iar căile de acces in interiorul 
terenului au rămas libere.

De vorbă cu antrenorul Gh. 01a despre:

— Atu-ul de bază ?
— Calitățile moral-volitive I Vă 

amintiți, desigur, că la ultimul meci, 
cu Suedia, asta a fost lipsa de bază. 
De aici, căderea în momentele grele, 
neînțelegerile între jucători și com
partimente.

— Și proaspeții selecționați ?
— Foc, nu altceva ! Muncesc pe 

rupte la antrenamente, iar în joc... 
piper I Nu se văietă, nu dă nimeni 
înapoi. La jocurile juniorilor ăsta mi 
se pare lucru de căpătîi.

— Asta așa e. Și în ce constau pre
gătirile ?

— l-am cunoscut, i-am selecționat, 
le-am verificat aptitudinile, posibili
tățile. Periodic vor fi chemați la pre
gătire comună, cînd vor susține și 
jocuri de pregătire și omogenizare, 
intre altele avem în plan, numai în 
toamna aceasta, trei meciuri amicale 
internaționale : ou reprezentativele de 
juniori ale Cehoslovaciei (19 sept. — 
Praga), R.D. Germane (29 sep. — 
Berlin) și Poloniei (24 oct. — Var
șovia).

— Ce urmăriți îndeosebi în oceste 
jocuri ?

— Să definitivăm o formație de 
bază și rezervele necesare. Față de 
etapa de pregătire, rezultatele au im
portanța lor țe vorba, doar, de me
ciuri internaționale), dar ceea ce ur
mărim îndeosebi este colirea și alcă
tuirea, cum spuneam, a lotului de

acum Dunărea Giurgiu, Tractorul Co
rabia a devenit Progresul Corabia, iar 
Pandurii Tg. Jiu, Victoria Tg. Jiu.
U.R.S.S. — IUGOSLAVIA ȘI UNGARIA — 

AUSTRIA PE MICUL ECRAN

Aseară, redacția sportivă a Televiziunii 
române ne-a confirmat știrea că sîmbătă 
și duminică vor fi transmise pe micul 
ecran două importante partide interna
ționale de fotbal. Meciul U.R.S.S. — Iu
goslavia va putea fi urmărit sîmbătă în 
jurul orei 16,00, iar partida Ungaria — 
Austria a doua zi. în cadrul duminicii 
sportive. 

comportare nedemnă in afara stadio
nului. Fotbaliști ca Rusu și Oancea 
au o atitudine reprobabilă fată de 
antrenor. Ceaclr, după ce a fost cri
ticat pentru slaba lui comportare în 
meciul cu Melrom Brașov, s-a supă
rat pe... echipă și nu mai vine la 
antrenamente. O vină, bineînțeles, o 
au și membrii biroului secției de fot
bal, care nu se ocupă de educația 
lor-

S. BUCUR-coresp.

ireproșabilă
2. Se cuvine să spunem ci

teva cuvinte și despre organi
zatori- La cabinele jucătorilor și 
arbitrilor, nu pătrund decît per
soanele in drept. De asemenea, 
in incinta terenului de joc nu intră 
cine vrea și cine nu, ci se respectă 
cu strictefe indicațiile F.R.F. Stafia 
de radioamplificare a funcționat fără 
reproș informlnd prompt miile de 
spectatori. Și încă ceva : nu am vă
zut... cozi la biletele de intrare întru- 
cît a existat un număr suficient de 
case de bilete-

TR. IOANIȚESCU

VIITOR
bază. Turneul U.E.F.A. e abia peste 7 
luni și ar fi greșit să forțăm lucrurile. 
Răbdarea e un lucru de seamă în 
munca cu juniorii. Ei, și cînd vom fi 
în turneul final...

— Oare ?
— Sînd convins. De altfel, faptul 

că după tabăra de la Mediaș unii au 
și fost promovați în primele garni
turi, iar alții trecuți de la echipe de 
„C" la echipe de „A“ (exemple : 
Popa, Pop) — ceea ce reprezintă un 
sprijin pentru noi — spune ceva. Nu ?

— Da. Cu o condiție : pregătirea 
băieților să se facă în mod cores
punzător, în concordanță cu planu
rile lotului de juniori.

— Că veni vorba, am o rugăminte.
— Pentru ziar ?
— Pentru antrenorii acestor juniori. 

Să ne ajute serios în pregătirea lor, 
ținînd seama de indicațiile cuprinse 
în fișele personale cu care s-au întors 
acasă. Este în interesul echipei na
ționale și al propriilor lor echipe, mai 
ales că vor juca în aceleași compar
timente si posturi. Asa că...

TOVARĂȘI ANTRENORI I AJUTATI 
LA PREGĂTIREA UNEI ECHIPE DE 
JUNIORI ASA, PE CINSTE 1 CA TARE 
AM VREA CA IN VITRINA FEDERA
ȚIEI SĂ MAI ADUCEM UN „PUI" DE 
LA CUPA ACEEA. CĂ PUII, STITI DV„ 
CÎND SÎNT SINGURI...

MIRCEA COSTEA

UNIUNEA REGIONALA A COOPERATIVELOR 
MEȘTEȘUGĂREȘTI DIN REGIUNEA MURES-AUTONOMĂ 

MAGHIARĂ

oferă pentru turiștii și oamenii muncii venițr la odihnă sau în 
trecere prin regiune, următoarele servicii prin unitățile sale 
de deservire :

I. Reparații, întreținere și spălat turisme și motociclete 
prin unitățile :

- Cooperativa Metalul Tg. Mureș, str. Lăpușna nr. 6, 
telefon 38-93 (funcționează permanent);

- Cooperativa Voința Odorhei, str. Insulei nr. 2, telefon 
406 (funcționează permanent) ;

- Cooperativa Deservirea Sovaia-Băi, str. Csorgi nr. 1 
(funcționează in perioada sezonului turistic).

II. Reparații și întreținere auto-moto prin unitățile :
- Cooperativa Munca colectivă - Toplița, str. Libertății 

nr. 3 (amplasată pe șoseaua către stațiunea Borsec);
- Cooperaliva Lacul Roșu Gheorghieni, str. Băii nr. .16 

telefon 264 (pentru stațiunea Lacul Roșu);
- Cooperativa Oltul Miercurea Ciuc, str. Petofi nr. 53 

(funcționează permanent). In timpul sezonului în cadrul ace
leiași cooperative în stațiunea Tușnad - Complex deservire, 
telefon 21 ;

- Cooperativa Deservirea Tîrnăveni, telefon 466.
III. închirieri de obiecte turistice și distractive ca: corturi, 

hamace, saci de dormit, aparate foto, radio portative, mag- 
netofoane, jocuri distractive etc. prin complexele de deser
vire din stațiunile : Sovata, Tușnad, Borsec și orașele Tîrgu- 
Mureș, Miercurea Ciuc.

PRONOSPORT
12 + 1

PRONOSPORT
După desfășurarea primului con

curs Pronosport B (12 + 1 meciuni, 
care are loc paralel cu concursul 
Pronosport obișnuit denumit Prono
sport A, concursul de duminică 5 
septembrie devine și mai atractiv.

Noul concurs, Pronosport B, prezin
tă numeroase avantaje pentru par- 
ticipanți:

— Cinci șanse de clștig în loc de 
trei ca la concursul obișnuit și anu
me : premiul exceptional de pînă la 
120000 lei, 12 + 1, 12, 11 și 10 rezul
tate exacte.

— Cu o singură variantă se pot 
obține trei premii a căror valoare 
totală poate atinge suma de 360.000 
lei.

— Fondul excepțional la primul 
concurs Pronosport B a început cu 

suma de 250.000 lei atribuită din 
fondul întreprinderii. Deci, astă-sea- 
ră vom cunoaște numele primulu- 
cîștigător al premiului exceptions, 
de 120 000 lei. Tragerea va avea 
loc în sala din str- Doamnei nr. 2 
la orele 19,00.

Pentru a putea participa la obt'- 
nerea următorului premiu exceptio
nal (cel de duminică 5 septembrie) 
aveți posibilitatea să jucati pînă 
sîmbătă la concursul Pronosport B 
2 fără a neglija și concursul obișnuit 
A 36.

Dăm mai jos meciurile care alcă
tuiesc programul concursului de du
minică :

I. Siderurglstul Galați — Steagul roșu

II. Dlnamo Pitești — Știința Cluj

III. Petrolul — Crișul Oradea

IV. Știinfa Craiova — Farul Constanța

V. U.T.A — Știința Timișoara

VI. Steaua — C.S.M.S. Iași

VII. Dinamo Bacău — Flacăra Moreni

VIII. Metalul T-îrg. — Unirea Rm. Vîlcea

IX. Recolta Cărei — C.S.M Reșița

X. Minerul B. M.—Industria sîrmii C.T.

XI C.S.M Sibiu — Minerul Lupeni

XII. Arieșul Turda — A.S.A. Tg. Mureș

XIII. Dinamo București — Rapid.

Rubrică redactată de Loto Prono
sport.



Foto : Zentralbdd

Doi dintre acești atleți 
aleargă după-., recorduri 
mondiale și europene. Sieg
fried Hermann (al doilea 
din dreapta) și Jurgen 
May (al doilea din stingă) 
sînt doi dintre atletii din 
R.D. Germană care au tre
cut la activul lor, în acest 
sezon, performante remar* 
cabile pe 1 500, 3 000 și 
5 000 m plat. E drept, re
cordul mondial al lui Her
mann pe 3 000 m plat 
(7:46,0) a devenit doar re
cord european, după ce a- 
(ricanul K. Keino a cobo- 
-it limita atinsă la 7:39,5. 
Dar, probabil că atletul 
din Erfurt pregătește acum 
y revanșă...

Corespondență specială pentru „Sportul populagfcfc

Discuții în jurul iormârii
reprezentativei «le fotbal a Cehoslovaciei

Escală în „Turul aerian al Europei"

Lunile de vară au întrerupt pentru 
scurt timp discuțiile pasionante pe care 
iubitorii de sport din Cehoslovacia le 
poartă în jurul unei probleme de primă 
importantă: ne calificăm sau nu pentru 
turneul final al mondialelor de fotbal? 
Multi s-au obișnuit de pe acum cu 
ideea că posesorii medaliei de argint 
a C.M. din Chile au pierdut biletele 
pentru Londra și nu vor mai lua parte 
la întrecerile finale pentru „Cupa Ju
les Rimei11. Alții mai speră 
..minune, care în limbaj cifric

semna o 
puncte in 

reface handicapul existent.
Acum, discuțiile reîncep. Se apropie 

returul meciului cu echipa României, 
cea eare a spulberat pentru moment 
speranțele fotbaliștilor celiqslovaci în ca
lificare, cîștigînd pe teren propriu cu 
I—0. La ordinea zilei se află alcătuirea 
echipei reptezeutalive pentru jocurile 
<are au mai rămas din preliminarii. In 
această privință există două păreri. O 
parte a specialiștilor propun ca în echipă 
să fie incluși jucătorii cei ntai în formă, 
cu precădere tinerii, fotbaliști cu pers
pectivă, capabili să reprezinte țara și ia 
ediția următoare a campionatului mon
dial. A două părere este legată <lc idcca 
de a menține jucătorii actuali, în ciuda 
insucceselor, pînă la consumarea jocu
rilor tie calificare, pentru ca apoi să sc 
caute cadre noi pentru echipă.

Se pare că s-a ales o cale de mijloc. 
Noul lot reprezentativ care a intrat în 
antrenamente cuprinde mai luulți jucă
tori noi. păstrîndu-se însă și cîțiva ti
tulari din echipa care s-a impus în 
Chile. Antrenorul echipei cehoslovace, 
Jozo Marko, este mai curînd ermetic în 
declarații. „In jocul cu România vom

suită de victorii și 
clasament, suficiente

întro 
ar în- 
multe 

pentru
a

alinia cea mai puternică echipă de care 
dispunem...11 — spune el și aceasta de
sigur este dorința tuturor celor de aci.

Cum arată această puternică echipă?... 
Să dăm lista celor 16 jucători reținuți 
pînă la ora actuală, ,,probabilii44 purtători 
ai tricoului naționalei: portari — 
Schmucker (Spartak Brno, 25 ani), 
Svajlen (VSS Kosice, 25); fundași — 
Lala (Slavia Piaga, 27), Horvath (Slo
van Bratislava, 27), Popluhar (Slovan 
Bratislava, 30), Bomba (Ta trail Prcsov, 
26), Tuborsky (Spartak Praga, 21); 
mijlocași — Hrâlicka (Slovan Bratis
lava, 22), Gaborik (Siovnaft, 23), Kvas- 
nak (Spartak Praga, 29); înaintași — 
Vesely (Slavia, 22), Knebort (Dukla, 
21), Masuy (Trencin, 27), Mi az (Spar
tak Praga, 24), Cvetler (Slovan Bratis
lava, 27), Kabat (Spartak Trnava, 21).

Au fost incluși în lotul reprezentativ 
mai multi jucători din reprezentativa 
de tineret a tării. O surpriză o constituie 
faptul că echipa campioană Spartak Pra
ga nu are decît trei selccționabili, iar 
Dukla Praga doar unul singur. Din 
,,ll“-le care a evoluat în Chile nu sînt 
deocamdată în națională decît trei: Lala, 
Popluhar și Kvasnak. Părăsesc 
rile naționalei Schroif (dar care
în formă'.), Pluskal (accidentat), Pospi- 
chal și Masopoust. Ultimul a trimis la 
federație o interesantă scrisoare, comu
nicând Iiotărîrca sa de a nu mai candida 
pentru un loc în echipă. „Fotbalistul 
anului44 în 1964 afirmă că jocul său este 
...învechit și propune în locul său doi 
candidați, pe care îi descrie ca „viitori 
mari fotbaliști4': Iirdlicka și Gaborik.

Evident — deși lotul anunțat este 
destui de restrîns — ne aflăm încă în 
perioada tatonărilor. Schimbări în lot 
sînt de așteptat mai ales că, după cum 
se vede, Marko intenționează să prezinte 
pentru jocul cu România o linie de înain
tare complet nouă. El -va păstra, sc parc, 
însă linia de fund, în care „eternul44 
Popluhar va avea din nou sarcina de 
stîlp al apărării. In acest sens ple
dează și alcătuirea formației care a e-

voluat Ia 25 august la Linz, unde fot
baliștii cehoslovaci au obținut o victorie 
cu 2—0 asupra naționalei Austriei.

Cam acestea sînt noutățile în legă
tură cu alcătuirea reprezentativei de 
fotbal a Cehoslovaciei pentru meciul cu 
România. Amănunte noi sînt tic așteptat 
după 9 septembrie, cînd ni s-a promis 
anunțarea lotului definitiv.

JIRI CERNY

La aterizare pe aerodromul Clin- 
c.eni, președintele Federației Aero
nautice Internationale, dl. M- Obre
gon, care însoțește „Turul aerian al 
Europei" a exclamat: „Totul este ex
cepțional ! Mă refer atît 
țiile în care primiți această 
tă competiție aviatică cît și 
de la București''.

Aerodromul sportiv de la 
Capitalei era Îmbrăcat în haină fes
tivă : pe cel mai înalt catarg se afla 
înălțat drapelul albastru și alb, c,i 
stema F.A.I., iar de o parte și de alta 
drapelele țărilor participante. Clmpul 
era marcat cu linii perfecte din fani
oane mici, roșii, de semnalizare.

...Avioanele ușoare de turism și 
sportive participante la concurs și-au 
făcut apariția pe un cer de azur și. 
cu un ușor vini de iată, au venit 
niște „săgeți" la aterizat#. Proba de 
la București — aterizare Ia punct 
— este cea de a treia, după etapele 
Split-Titoqrad și Titograd-Varna.

Aparatele slnt din cele mai diver
se tipuri. începînd de la avionete a- 
șoare, cu un singur motor, care ating 
In zbor abia 160—170 km pe oră 
plnă la bimotoare cu 5—6 locuri. In 
concurs ele sini Împărțite In patru 
grupe, după viteza de drum: grupa 
I, avioane cu peste 230 km pe oră ; 
grupa a Il-a, avioane cu viteza plnă 
la 230 km pe oră ; grupa a lll-a, a- 
vioane cu viteza de plnă la 190 km 
pe oră și grupa a IV-a, avioane cu 
viteză de plnă la 170 km pe oră.

La start, arbitrii români și ai F.A.l 
notează aterizările și le comunica 
prin radio punctului de conducere a 
zborului: „avion Piper, inițiale G... 
aterizat" I

Văzduhul tremură de zgomotul 
motoarelor, pentru că In jurul aero 
dromului, la joasă înălțime un ade
vărat „șir indian" de aparate „curge' 
dinspre sud.

l«a condi- 
însemna- 
la tâmpul

marginea

ca

fiv

Cristina Balaban și Angel Șoplereanu 
printre cei mai buni performeri europeni la înot

A

rîn du
re vine

în înălțime din R.P. Chineză
PEKIN, 2 (Agerpres). — Cu prilejul 

unui concurs de atletism desfășurat 
la Pekin, studenta din Șanhai, Suan 
Siao-tnei, a realizat la săritura în 
înălțime 1,81 m, a treia performanță 
mondială a tuturor timpurilor. Ea a 
corectat cu 1 cm vechiul record al 
R. P. Chineze care era de 1,80 și a- 
parținea lui Wu Fu-san și Cen Fen- 
un. De remarcat că Wu Fu-san este 
si ea o speranță a atletismului din 
R. P. Chineză. Ea a realizat această 
performanță la 16 mai în acest an. 
in ceea ce privește noua recordmană ; 
a R. P. Chineze, Suan Siao-mei, ea a i 
arătat o mare constantă în actualul 
sezon, sărind cu regularitate 1,78 și 
1,77 m.

Recordul mondial al probei este de 
1,91 m și aparține campioanei olim
pice Iolanda Balaș (Republica Socia
listă România), iar cea de a doua per
formanță mondială a tuturor timpuri
lor este deținută de Micheline Mason- 
Brown (Australia) cu 1,83 m.

t

expoziție aviatică 
nu se cunosc frică. D' 
participanta la aces' 

Iși vor continua zboru

Aceasta a treia ediție a „Turului 
aerian al Europei" numără 307 parti- 
cipanli, cu 118 avioane. Dar ritmul ra
pid al sosirilor ne face să nu simțim 
cum trece timpul. Clnd ultimul apa 
rat a atins solul In țața hangarelor 
7 șiruri de siluete multicolore formau 
o adevărată

Rezultatele 
la București, 
raliu aviatic
pe ruta: Arad (escală tehnică), Bu 
dapesta, V ierta, Salzburg, iar In ziua 
de 6 septembrie vor ateriza la Miin- 
chen — punctul terminus al marii 
competiții.

Actuala ediție a „Turului aerian 
al Europei" este organizată de 
Aeroclubul Austriei. La ea participa 
aviatori cu renume clin Franța, R.Ș.F 
Iugoslavia, Austria, R.F. Germană. 
S.U.A. ș.a.

Astăzi, in /tirul orei 9, deasupra 
aerodromului C’inceni „șirul indian" 
al avioanelor se va Înălța din nou. 
La intervale de 2—3 minute apara
tele vor decola și după un tur de 
pistă și o Înclinare din aripi in semn 
de salut se vor Îndrepta spre Arad-

VIOREL TONCEANU

„Memorialul Capablanca"

Prima victorie a lui Victor
Ciocîltea la Havana

Doi dintre cei mai talentați înotători 
ai țării, au realizat progrese înseninate 
în acest sezon, performanțele lor — 
Cristina Balaban 1:11,8 la 100 m spate 
și Angel Șoplereanu 2:36,4 la 200 m bras 
— fiind dintre cele mai bune în Europa. 
La un an înaintea campionatelor euro
pene, care vor fi organizate în Olanda, 
cei doi sportivi români au înregistrat 

ne lasă să le întrezărim frumoase perspective, cu atîtrezultate care...................... _
mai mult cu cît ei nu au depășit încă vîrsta junioratului. în clasa
mentele celor mai bune performanțe europene din acest an — pe care 
le puteți urmări mai jos — nu au fost incluși decît cite trei sportivi din 
fiecare țară, întocmai cum prevăd regulamentele de participare 
campionatele europene și Jocurile Olimpice.

la

100 m spate

Caron (Franța) 
Ludgrove (Anglia) 
Fnanklin (Anglia) 
Buter (Olanda) 
Haagman (Suedia) 
Holetz (R.D.G.) 
Dusseau (Franța)

Weeteling (Olanda)
_ Kohler (R.D.G.) 
C. BALABAN (ROMANIA)
N. Mihailova (U.R.S.S.)
t. “ “ —
O. Koreny (Ungaria)
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• In prezent se află în turneu in 

Olanda echipele selecționate de volei ale 
Japoniei. In primele jocuri, oaspeții au 
evoluat in orașul Ilengelo în compania 
selecționatelor țării. In ambele întilniri, 
victoria a revenit oaspeților; la feminin 
scorul a fost de 3—1, iar la masculin 
do 3—0

• La Barcelona s-au încheiat 
întrecerile campionatului mondial 
de șah pentru juniori. La această 
ediție, titlul a revenit șahistului 
iugoslav Bojan Kurajica, urniri 
de olandezul Ilartoch și de sovie
ticul Itikmakov. La turneu §u 
participat 28 de jucători

• Liga internațională de hochei pe 
gheață a stabilit ca pentru desemnarea 
unei echipe în grupa B a campionatelor

mondiale, care vor avea loc la începu
tul lunii martie 1966 în Iugoslavia, să 
se organizeze un turneu de baraj cu 
participarea echipelor Franței, Italiei și 
României. Turneul de baraj se va des
fășura la București în prima jumătate a 
lunii decembrie, după cum urmează: 10 
decembrie — România—Franța : 11 de
cembrie — Franța—Italia și 12 decem
brie — România—Italia.

• Turneul internațional dc te
nis de la Bratislava a continuat 
cu desfășurarea întîlnirilor din 
turul doi. Iată rezultatele mai 
importante: Gyulas (Ungaria) — 
Wcger (Cehoslovacia) 6—0, 6—0; 
Rautenbcrg (R.D.G.) — Puchov- 
ski (Cehoslovacia) 6—3, 2—6, 
8—6; Rodriguez (Chile) —• Szik- 
szai (Ungaria) 6—3, 6—3.
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• REZULTATE
• în vederea meciului pe care-l va 

susține la 26 septembrie la Stockholm 
cu echipa Suediei, in cadrul prelimina
riilor campionatului mondial de fotbal, 
echipa selecționată a R.F. Germane a 
jucat la Hbln o partidă de verificare in 
compania selecționatei secunde a 
U.R.S.S. Gazdele au obtinut victoria cu 
scorul de 3—0 (2—0), prin punctele 
marcate de Brunnemeier (2) și Kraemer.

• IN A 17-A etapă a campionatului 
maghiar de fotbal s-ati înregistrat ur
mătoarele rezultate: Ferencvaros — 
O.Z.D. 5—0; MTK — Fees 0—0; 
Csepel — Honved 2—0; Vasas Buda
pesta — Komlo 5—1; Szegcd — Gyoer 
0—0; Dorog — Tatabanya 0—2; Sal- 
gotarjan — Dozsa 1—1. în clasament 
pe primul Ioc se află Vasas Budapesta 
cu 25 puncte, urmată de Ferencvaros 
22 puncte.

A 6-a rundă a turneului internatio
nal de șah de la Havana a prilejuit 
reprezentantului nostru Victor Cio
cîltea, prima victorie în concurs. El 
l-a întrecut în 34 de mutări pe cu
banezul Garcia, într-o partidă care a 
debutat cu deschiderea Spaniolă.

în aceeași rundă s-a produs și sur
prinzătoarea înlrîngere a lui Smislov, 
liderul de pînă atunci. El a pierdut 
la iugoslavul Ivkov, care trece acum 
în fruntea clasamentului, la egalitate 
cu Holmov, învingător asupra lui Ji
menez.

Iată alte rezultate din această run
dă : Szabo—O’Kelly Biîek —
Pietsch V2—f/2, Lehmann—Robatsch 
V2—V?- Americanul Fischer a între
rupt la mptarea 47 partida cu Wade.

Cîte 4>/2 puncte au acumulat pînă 
acum Ivkov (Iugoslavia) și Holm 
(U.R.S.S,), 
și Gheller 
LJj mează 
puncte și 
Șahistul român 
cupă locul 9 în clasamentul celor 22 
de concurenti, cu 3 puncte (din 6 
posibile).

în runda următoare, Ciocîltea are 
de jucat cu marele maestru austriac 
Robatsch.

. „ . ■ IbC
Donner (Olanda), Smis^’v 
(U.R.S.S.) au cîte 4 puncte. 
Fischer (S.U.A.) cu 3‘/2 
două partide întrerupte.

Victor Ciociltea o-

Italiei—primele medalii
de aur ale campionatelor

mondiale de ciclism
SAN SEBASTIAN, 2 (Agerpres). — 

Campionatele mondiale de ciclism au 
început cu disputarea probei de 100 
km contracronometru pe echipe, re
zervată amatorilor. Cicliștii italieni și 
cei spanioli ș-au distanțat în mod con
siderabil față de restul concurenților, 
ocupînd primele locuri în clasament. 
Titlul de campioană mondială a revenit 
echipei Italiei formată din Dalia Bona, 
Denti, Guerra și Soldi. învingătorii 
au fost cronometrați în 2h 22:03. Pe 
locul doi — Spania cu 2h 22:30, iar 
pe locurile următoare: Franța 2h 
24:06, Olanda 2h 24:28, R. D. Germa
nă, 2h 24:30, Polonia 2h 25:58.

De remarcat că deținătorii meda
liilor de aur de la ultimele J.O., ci
cliștii olandezi, nu s-au putut clasa 
printre premianți în această cursă.

Campionatele continuă cu întrece
rile de fond pentru femei pe un cir
cuit de 51,954 km și fondul pentru 
bărbați (amatori) pe 9 ture de circuit 
insumînd 171,900 km.
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