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• Echipa feminină a României a stabilit un nou record mondial: 

2483 p.d. • Nou record al lumii în proba de 100 bile mixte f : 

Annemarie Preller (R.D.G.) - 456 p.d. • Toate sportivele noastre 

au „tras" peste 400 p.d. ! Azi, începe proba de perechi m și f)

Careul de lingă cocheta a- 
renă din parcul sportiv Voin
ța a găzduit aseară, cu prilejul 
festivității de premiere după 
încheierea primei probe a ma
rii competiții de la București 
(echipe feminine și masculi
ne), un eveniment deosebit: 
pentru a doua oară în istoria 
Campionatelor mondiale de 
popice pe podiumul învingă
torilor la cele două titluri 
puse în joc au urcat repre
zentanții unei singure țări. Au
torii acestei mari performanțe 
au fost de data aceasta spor
tivii; „și sportivele României 
care, luptînd cu dragoste si 
dăruire pentru a reprezenta 
cu cinste culorile patriei, au 
reușit să cucerească mult râv
nitele titluri de campioni ai 
lumii. Succesul înregistrat 
este cu atît mai important, cu 
cit el a fost obținut în com
pania unor formații de certă 
valoare, cum sînt cele ale R.D. 
Germane, Cehoslovaciei, Au
striei și Iugoslaviei care au 
deținut în mai multe rânduri 
supremația în arena mondială. 
Tinea Balaban, Elena Lu- 
peseu, Crista Szocs, Elena 
Trandafir, Margareta Szemani, 
Cornelia Moldoveanu, Petre 
Purje, Constantin Radulescu, 
Tiberiu Szemani, Vasile Măn- 
toiu, Ion Micoroiu și Cristu 
Vînătoru merită calde felici
tări pentru frumoasa, lor 
comportare. Pe tabloul de 
onoare al C.M., în dreptul e- 
diției a Vl-a, ei au înscris 
numele Republicii Socialiste 
România. Aceleași felicitări le 
adresăm și celor doi antrenori 
— Alexandru Andrei și Fer
dinand Popescu.

SUB SEMNUL MARILOR 
PERFORMANȚE

Echilibrul valoric dintre 
protagonistele marii competi
ții de la București a făcut ca

după prima zi de întreceri re
zultatul final să stea sub sem
nul întrebării. Acest lucru a 
atras marți, cînd au intrat în 
concurs ultimele trei schim
buri din fiecare reprezentati
vă, un mare număr de spec
tatori. Aceștia au trăit multe 
satisfacții, deoarece întrecerile 
în cea de a doua zi a .mon
dialelor" s-au desfășurat sub 
semnul marilor performanțe, 
lupta pentru victoria finală 
furnizînd numeroase situații 
palpitante. Să le enumerăm pe 
cele care ni s-au părut mai 
pregnante:

1. Am urmărit la lucru pe 
Annemarie Preller (R.D.G.) 
care, dovedind o bună preci
zie în lansarea bilei, a stabi
lit un nou record mondial : 
456 p.d. (v.r. 451 p.d. era de
ținut din 1964 de Giulane 
Schrett-Ungaria).

2. Vestea — cînd pe pistă 
se mai aflau încă reprezen
tanții echipelor Austriei, Iu
goslaviei și Cehoslovaciei, care 
nu mai prezentau nici un pe
ricol pentru poziția popica
rilor noștri — răspîndită în 
întreaga sală că echipa mascu
lină a țării noastre e virtuală 
campioană mondială.

3. Spre sfîrșitul programu
lui. cînd campioana europea
nă Ursula Rippin, ultimul 
schimb în formația R.D.G. 
(principala noastră adversară) 
aflată — datorită sorților — 
în dispută directă cu maestra 
sportului Cornelia Moldovea
nu, a cedat pasul în fața com
bativității reprezentantei noas
tre. Atunci s-a conturat mai 
clar încă o victorie româ
nească.

4. In sfîrșit, salva de puter
nice și îndelungate aplauze 
care a izbucnit în momentul 
cînd Cornelia Moldoveanu a 
tras ultima bilă. Echipa femi
nină devenise și ea campioa

nă a lumii șă. în același timp, 
doborise recordul mondial, to
talizând 2 483 p.d. (vr. 2 46c 
p.d. deținut de reprezentativa 
R.D.G. din 195S).

RĂSTURNĂRI 
DE SITUAȚII—

De asemenea, în a doua zi 
a probei pe echipe rezultatele 
au fost superioare celor înre
gistrate luni, pentru că toate 
reprezentativele au „aruncat" 
in luptă pe cele mai bune ju
cătoare și jucători. _ Și cum 
mulți dintre combatanți s-au 
dovedit a fi de forțe sensibil 
egale, întrecerile ultimilor 
concurenți au fost atractive și 
punctate de unele răsturnări 
de situații în clasament. Mai 
siguri în lansarea bilei, fetele 
și băieții noștri au dominat 
întrecerea, depășindu-și ad
versarii printr-un plus de o- 
mogenitate și mai mult calm 
în momentele decisive. Tot
odată ei au avut un perma
nent imbold spi’e marea per
formanță în înflăcăratele în
curajări ale publicului. Dar, 
pentru a vă face o imagine 
mai clară asupra evoluției pa
sionantelor dispute de ieri, re
dăm evoluția scorului la ulti
mele trei schimburi:

FEMININ: schimbul IV — 
1. R.D.G. 1651 p.d., 2. Ro
mânia 1650 p.d., 3. Ungaria 
1552 p.d., 4. Cehoslovacia
1520 p.d., 5. Iugoslavia 1512 
p.d., 6. Austria 1 483 p.d : 
schimbul V — 1. România 
2 064 p.d., 2. R.D.G. 2 029 p.d., 
3. Ungaria 1913 pui., 4. Iugo
slavia 1905 p. d., 5. Austria 
1870 p. d., 6. Cehoslovacia 
1865 p. d.; schimbul VI — 1. 
România 2 483 p.d., 2. R.D.G. 
2 398 p.d., 3. Ungaria 2 302 
p.d., 4 Iugoslavia 2 291 p.d,

TR. IOANIȚESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

CRISTA MARGARETA ELENA MARIA STANCA
SZOCS SZEMANI TRANDAFIR rezervă

F. POPESCU ION VASILE PETRE
antrenor MICOROIU MANTOU PURJE

TABLOUL DE ONOARE AL C. M.
Ediția 1 (1953, Belgrad): feminin — Austria; masculin — Iugoslavia.

Ediția a Ii-a (1955, Essen): feminin—R.D. Germană; masculin—R.D. Germană.

Ediția a 111-a (1957, Eiena): feminin — Austria; masculin — Iugoslavia.

Ediția a lV-a (1959, Bautzen) : feminin — R.D. Germană ; masculin—Iugoslavia.

Ediția a V-a (1962, Bratislava)■ feminin — Iugoslavia; masculin—Cehoslovacia.

Ediția a Vl-a (1966, București): feminin — ROMANIA; masculin—ROMÂNI A.

FESTIVITATE DE PREMIERE

IN PAG. a 4-a
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Președintele federației Internaționale de Popice, dl. Adolf Osch, a înmânat echipelor campioane mondiale cupele și medaliile? Foto: Aurel hicagu»



MATA OINĂ

Noi recorduri la Reșița, 
București și Cluj...

ta Reșița, București șl Cluj au con
tinuat întrecerile fazelor orășenești ale 
campionatului republican de natație. 
Iată citeva rezultate :

REȘIȚA : N. Sporea 44,3 și M. Hem
pel 45,3 la 50 m spate; D. Wetemak 
43,2 la 50 m fluture; D. Mez.inca 1:19,7 la 
100 m fluture; ANCA ANDREI 1-12,□ 
la 100 m spate-nou rec. de sală la 
junioare II; Al. Barani 44,7 șl I. Spo
rea 44,8 la 50 m spate; H. Schier 57,7 
la 100 m liber; A. Rambaș 64,2 și R. 
Andrei 64,2 la 100 m liber (jun. H); 
Z. Giurasa 1:04,9 la 100 m spate; M. 
Popescu 1:11,5 la 100 m spate (jun. II); I 
N. Tat 2:25,0 și Al. Bain 2:29,8 la 200 , 
m fluture; 1. Sporea 41,2 la 50 m li- I 
ber; M. Stanciu 1:12,5 la 100 m liber; |
D. COROIU 5:25,4 la 400 m liber — : 
nou rec. de sală; D. Curuță 2:56,3 și
E. Strempel 2:56,3 la 200 m bras; I. ’ 
Hruschka 1:30.3 la 100 m bras.

BUCUREȘTI : FETE ■ A — 100 m li
ber : M. Hahanu 1:15,4; 200 m spate: 
1. C. Simion (CSS 3:12,4, 2. A. MI-
HĂESCU 3:16,7 — nou record fetițe
B; 100 m fluture: M. Hahanu 1:31,9; , 
200 m bras : G. Onuțiu 3:15,5; 200 m 
liber : R. Netejoru 2:55,7 ; 100 m bras : 
G. Onuțiu 1:30.7; 100 m spate: A. Ml- 
hăescu 1:31,1; 200 m mixt: M. Franchla 
3:11,6; BĂIEȚI A — 800 m liber: V. | 
Pleșca 11:50,8; 200 m mixt: 1. A. Spi- 
nea 2:59,6, 2. A. Adam 2:59 9; 400 m li
ber: 1. A. Spinea 5:48,0, 2. A. Lehene 
5:48,4; 100 m liber: D. Gheorghe 1:04,8; 
200 m spate: M. Movanu 2:47.9; 200 m 
bras: Cr. Ene și A. Stanciu 3:05,8; 200 
m liber: A. Spinea 2:38,0; 100 m bras: 
Cr. Ene 1:25,8; 100 m spate: M. Mo- 
yanu 1:18,6.

CLUJ: ZITa ERDELI 1:25,1 la 100 m 
spate Și 3:03,7 — noi rec. republicane , 
copii B; G. Moraru 2:31,1 la 200 m 
spate Șl 4:48,2 la 400 m liber; H. Hor- 
vat 58,6 șl C. Plskolti 59,5 la 100 m 
liber (P. Raduani-coresp.).

TIMIȘOARA : V. Costa a parcurs 200 
Hi bras în 2:37,4.

GALAȚI: D. Ungureanu 1:14.2 la 100 
m fluture; G. Manafu 1:24,2 și 3:01,0 la 
100 m șl 200 m bras ; M. Bîrsan 1:28,7 
la 100 m bras. (T. Siriopol-coresp.).

'• Intr-un meci disputat ieri în ca
drul campionatului republican de polo, 
Dinamo București a dispus de Crișul 
Oradea cu 5—1 (1—0, 3—1, 0—0, 1—0),
trecînd în fruntea clasamentului. Azi, 
la ora 18, are loc la bazinul Dinamo 
partida Progresul București — Crișul.

„Cupa campionilor regionali11— 
Intr-o nouă îormulă de desfășurare

-Scurtă convorbire cu Gh. Pricop, vicepreședinte al F. R. 0. -
„Cupa campionilor regionali" la oină 

a ajuns la a treia ediție. Pentru a oferi 
cititorilor amănunte despre această în
trecere, am avut o scurtă convorbire cu 
tov. Gh. Pricop, vicepreședinte al 
F.R.O.

— întrecerile actualei ediții, ne-a 
spus interlocutorul nostru, vor avea loc 
în zilele de 24, 25 și 26 iunie pe fru
mosul stadion din Mangalia. Și-au a- 
nunțat participarea 12 echipe, campioa
ne ale regiunilor respective, printre 
care menționăm pe Avîntul Frasin, Tor
pedo Zărnești, C.P.B., Avîntul Ghe- 
răești (reg. Bacău), Recolta Boureni și 
Avîntul Valea roșie (reg. București).

— Ce noutăți prezintă formula de 
desfășurare a jocurilor?

— Federația s-a străduit să facă 
această competiție mai interesantă. Pen
tru aceasta, formațiile vor fi împărțite 
în două serii, jucindu-se turneu simplu. 
Primele trei clasate din fiecare serie 
se vor întîlni într-un turneu final (tur- 
retur) pentru desemnarea echipei ciști-

30*

„Criteriul speranțelor" 
prilejuiește dispute dîrze

ORADEA (prin telefon). — Cea 
de a doua gală din cadrul „Crite
riului speranțelor*, disputată luni 
seara, a dat loc unor partide foarte 
echilibrate, de un bun nivel tehnic. 
La „muscă* Ion Nica (Buc.) a fost 
nevoit să se întrebuințeze serios pen
tru a-1 învinge pe Ion Nicolau (Iași). 
Vasile Chiș (Cluj) l-a întrecut Ia punc
te, în cadrul categoriei cocoș, pe 
"Valentin Bratie (Reșița). Brăileanul , 
C. Cuțov a obținut decizia în me- I 
ciul cu Gh. Drugă (Mediaș). Impunîn- 
du-se în lupta de aproape, semiușorul 
Gh. Bădoi (Buc.) l-a învins la puncte 
pe Al. Balcă (Buc.).

Cea mai frumoasă partidă au fur
nizat-o „ușorii* V. Silberrrran și S. I 
Dumitrescu — ambii din București. ■ 
După o repriză echilibrată, în cea 
de a doua Silberman a plasat nume
roase upercuturi, adversarul său a 
fost numărat de două ori. pentru ca j 
în cele din urmă să fie abandonat. j 
La „semimijlocie* Al. Popa (Cluj) . 
a dispus la puncte de D. Găinara (O- 
radea), iar la „mijlocie ușoară* Al. \ 
Matius (Baia Mare) a obținut victoria • 
prin descalificarea (în repriza a doua) ■ 
lui N. Simion (Buc.). Semigreul N. 
Manița {Brăila) a fost declarat în
vingător în fața lui Gh. Anghelescu 
(Brăila), iar la „grea* A. lancu 
(Muscel) l-a învins prin abandon în 
repriza a treia pe I. Filipescu (Cluj). I

ILIE GHIȘA-coresp. reg.

ARAD (prin telefon). — La clu
bul uzinelor „30 Decembrie* din lo
calitate a avut loc luni seara pri
ma reuniune din cadrul „Criteriului 
speranțelor*. în general, meciurile 
au fost de un bun nivel tehnic, evi- 
dențiindu-se îndeosebi boxerii I 
Anghelescu, P. Nedelcea, I. Borches- 
cu (din Reșița) și M. Deheleanu (A- 
rad). Rezultate tehnice : I. Angheles
cu (Reșița) b.p. I. Pop (Reșița) ; G. 
Pometcu (Buc.) b.k.o. 1 D. Popa (Cra
iova); P. Nedelcea (Reșița) b.p. D. 
Miron (Buc.); I. Trușu (Arad) b.p. 
I. Voicilă (Muscel); I. Borchescu (Re
șița) b.p. C. Stan (Buc.); G. Dehelea
nu (Arad) b.p. R. Lazea (Arad); M. 
Deheleanu (Arad) b.p. C. Cocîrlea 
(Brăila); T. Ivan (Buc.) b.p. A. Tim- 
bec (Buc.).; I. Sănătescu (Craiova) 
b.ab. 2 I. Alexe (Buc.).

ȘT. IACOB-coresp.

Start în campionatele 
de călărie!

gătoare. Sînt mai mult ca sigur că 
vom asista la întreceri de bună calita
te, întrucît majoritatea formațiilor au 
susținut meciuri de verificare în cadrul 
cărora au aplicat diferite scheme tac
tice, menite să dinamizeze jocul atît 
la ,,prindere^ cit și la „bătaie“.

— O ultimă întrebare: mai întot
deauna arbitrajul a fost punctul ne- Ș 
vralgic al competițiilor. Ce s-a făcut • 
pentru prevenirea eventualelor greșeli • 
de arbitra j ?

— Am invitat la Mangalia arbitri ! 
experimentați ca C. Câpățînă (Buzău), | 
A. Pascu (București), P. Ciolacu (Si
biu) precum și o serie de elemente ti- '■ 
nere (N. Mugioiu — Cluj, A. Cazacu 
— Buc. s.a.) care s-au remarcat prin I 
autoritate și competență. Și cu unii și 
cu alții rom ține în preziua competiției \ 
o consfătuire pentru punerea la curent 
cu ultimele modificări și interpretări t 
ale regulamentului.

Interviu realizat de I. TRAIAN ■

Gh. Langa (Steaua)

începind de astăzi, pînă duminică, 
sînt programate — pe baza hipică din 
calea Plevnei — întrecerile primei

leEdith Schal—recordmană a țării la triatlon 
m la înălțime

O nouă etapa -- cca re
gională — din cadrul cam
pionatelor republicane de 
seniori și juniori s-a în
cheiat zilele trecute. In pro
gramul conipetițional au 
mai rămas acum FINALE
LE. Juniorii de cat. a II-a 
vor evolua în zilele de 27 și 
28 iunie iar cei de cat. I 
la 2 și 3 iulie. Ambele 
concursuri sînt programa
te la Brașov. întrecerile fi
nale ale. seniorilor vor a- 
vea loc la Cluj, în zilele 
de 5—7 august.

în rîndurile următoare 
vă prezentăm citeva dintre 
cele mai bune rezultate în
registrate la „regionale44 :

CLUJ. Au concurat 350 
de atleți. Titlurile au re
venit, 48 clujenilor (SSE 
16. CSM 15. Lie. nr. 8 II 
etc.), 6 turdenilor și cîlc 
1 reprezentanților orașelor 
Aiud, Dej și Bistrița. Au 
fost consemnate 5 recor
duri regionale, dintre care 
două de senioare. Sanda 
Tunase a realizat 4176 p 
la pentatlon (standard de 
participare pentru Lvov) 
șt
11,5 pe 80 
tele sale: 80 -mg 

înălțime -

în ’ cadrul acestuia, 
g (rezulta-

- 11,5,
1,49,

etape a campionatelor republicane de 
călărie.

Proba inaugurală a acestei impor
tante competiții, va fi cea de dresaj 
rezervată calificării juniorilor (de la 
ora 9), urmînd ca după amiază (de 
la ora 15) să înceapă disputa specia

Doru Bădini se numără printre pretendent!: la 
cucerirea titlului de campion republican la lungime

Foto : R. Vilara

greutate 
lungime9,41.

5,22, 200 iu — 26.3). Celelalte recor
duri: SSE 45,0 la 4x100 m, Fr. Ge
deon (Turda) 37,7 la 300 ni, SSE 45,9 
la 4x100 m (II). Alte rezultate : C. 
Antal 11,2 — 100 m și 22,9 — 200 m, 
R. Rusu 1:57,8 — 800 m și 1:03,5 — 
1500 m. A. Șepci 14.5 — 110 mg., 6,61 
— lungime, 1,90 m — înălțime; C.

Pop 3,95 — prăjină; Jiidila Lazâr 
12,6 — 100 m, Florica Iușaii 5,38 m
— lungime ; A. Laurian 9.3 ■— 80 ni; 
C. Lascu 12,6 — 90 mg ; C. Scajeș și 
I). ligu 1,80 m — înălțime; A. Zibro 
7,9 — 60 m, J. Crișan 9,8 — 60 mg, 
R. Salvanu 1:23,6 — 500 m ; /. Rokor 
1,46 m — înălțime; A. Rusu 11,15 m
— greutate. (prof. P. Naglii — co
resp.).

La jumătate de dram
O dată cu disputarea celei de a IX-a 

etape, întrecerile de categoria A au a- 
juns la jumătatea lor, urmind ca prima 
etapă dir. retur să se dispute pe data 
de 28 august. Campioană de primăvară 
este Grîvița Roșie, neînvinsă în 
Iată, de altfel, clasamentul:

9. Gloria (9) 11 4 0 7 60—190 19
10. C.S.M.S Iași (10) 11 3 1 7 58— 92 18
11. Constructorul (11) 11 3 1 7 52— 97 18
12. Univ. Tim. (12) 11 0 0 11 30—156 11

Reamintim criteriile de departajare

PITEȘTI. — Peste 200 de atleți au 
evoluat pe stadionul Dinamo. Seniori: 
800 m : N. Gagiu 1:56,3 ; 1500 m :
Gagiu 4:03,9 ; Lungime : C. Corbii 6,99; 
triplu: Corbu 14,87; senioare: 100 m: 
G. Moga 12,7; înălțime: V. Pulpea 
1,50; disc: El. Cataramă 41,37 ; suliță: 
El. Neaoșii 47,20; juniori I: 100 m: 
S. Pasniciuc 11,5; 110 mg: I. Stan
15,4; înălțime: Z. Kapp 1,80; disc: 
N. Stoica 46,50; ciocan: ~ 
47,60 ; junioare 1: 100 m : 
12,7; disc.: M. Fasilescu 38,46; su
liță: I. Stanca 42,50; juniori ll : 80 
m : C. Zamfir 9,6; 300 m : G. Barbu 
38,4: junioare II: 60 m : M. Miloșoiu 
8,0, A. Ciobanu 8,1 ; 500 m: El. Un
gureanu 1:24,2 ; înălțime: G. Cirje 1,40. 
(I. Fețeaiui — coresp.).

IAȘI. ■— Reprezentanții orașului Iași 
au obținut majoritatea victoriilor în în
trecerea cu atleții din Huși, Bîrlad, 
Pașcani, Vaslui, Negrești, Hîrlău etc. 
Juniori I: 100 m : I. Topa (Bîil.) 11,5; 
800 m: C.. Petrișor 2:02,8; lungime: 
L. Irimia 6,5'1; 110 mg: Irimia 15,6 
ciocan: I. Bahnea 49,19; junioare I: 
100 m : El. Buzdugan 12,9; 
El. Alexa 2:27,0; înălțime: 
uescu 1,45; suliță: M. Rața 
juniori II : 80 m: Al. Paraschiv (Ne
grești) 9,6; 300 m: Paraschiv 38.6; 
1 000 m : A. Flacinschi 2:56,2 ; 90 mg: 
V. Focșa 13,9; junioare II: 60 m: 
Ad. Bilaucă 8,4 ; 500 m : F. Stamatin
1:23,8.

BRAȘOV. — fotalizînd 2438 ia 
triat Ion Edith Schal (SSE) a stabilit noi 
recorduri republicane (senioare și juni
oare) realizînd 100 m — 12,5, greutate
— 9,51 m și lungime — 5,72 m (record 
regional junioare). Un jezuhat bun a 
realizat și Olga Damian 2348 p (100 m
— 12,3, greutate — 10,36, lungime — 
5,11). (C. Gruia — coresp. regional).

GALAȚI. — Mai bine de 300 de 
concurenti prezenți la startul întreceri
lor. Juniori l : 100 m : C. Stanică
(Brăila) și P. Chiriac 1.1,1: 200 ni: A. 
Enescu 23,3 — rec. reg. egalat ; lun
gime: G. Cecală 6.72; înălțime-.' M. 
Mitilecis (Br) 1,91 ; junioare II, 60 m: 
A. Rotaru 1,9 — rec. reg. egalat; 60 
mg: O. Ple.șu 9,5 — rec. reg.; înălți
me : M. Enicâ 1,60 — rec. reg. senioare, 
în afară de concurs G. Creangă 8:41,1
— 3000 m. (T. Siriopol — coresp.).

liștilor în probele de obstacole. As
tăzi vom asista la „parcursurile* din 
cadrul categoriei semiușoară, probă, 
la startul căreia se vor întîlni nume
roși concurenți, printre ei mulți că
lăreți fruntași.

C. Moșteanu 
Gh. Anca

800 m :
M. Stă-

31,04 ;

reprezentativei masculine
de tineret

In cadrul programului de pregătire 
pentru „Cupa speranțelor* și pentru 
campionatele europene, care vor avea 
loc în Turcia și, respectiv, în 
ria, reprezentativa masculină 
neret a susținut sîmbătă 18 și 
nică 19 iunie două jocuri de 
care la Arad și la Timișoara.

ARAD (prin telefon). — în 
de verificare jucat sîmbătă în 
tate, echipa reprezentativă masculină 
de tineret a întilnif campioana regiu
nii Banat, formația I. C. Arad. Par
tida, apreciată de N. Mihăilescu, an
trenorul principal al reprezentativei, 
ca un reușit prilej de experimentare 
a mijloacelor tactice de care dispune 
selecționata de tineret, a luat sfîrșit 
cu victoria acesteia, ia scorul de 3<—0 
(15—11, 15—6, 15—8). Dintre jucă
torii lotului s-au remarcat Rotarii, 
Stamate și Armion, iar de la LC. 
Arad — Schreiber și Kelemen. (ȘT 
IACOB -coresp.).

TIMIȘOARA, (prin telefon). - 
După meciul de verificare susținut 
sîmbătă cu I.C.A. la Arad, voleibaliș
tii din lotul republican de tineret au 
jucat o nouă partidă duminică, de astă 
dată la Timișoara. Ei au avut ca par
teneră de antrenament o selecționată 
divizionară, care le-a pus multe pro
bleme. dar pe care au reușit s-o în
vingă. Rezultatul final al întîlnirii : 
3—2 (15—10, 9—15, 15—8, 13—15,
15—11). Reprezentativa a folosit ur
mătorii jucători : Copaci, Rotaru, O- 
ros, Vraniță, Stamate, Nilvan, Tănă- 
sescu, Armion. Dintre aceștia, s-au 
evidențiat Copaci, Rotaru și Oros. 
Cei mai eficace jucători ai selecțio
natei divizionare au fost Bînda și 
Rauch. (I. S TAN-coresp.).

Unga- 
de ti- 
dumi- 
v-erifi-

me-ciul 
locali-

tur.

1. Gri vița Roșie (1) 11 10 1 0 158— 39 32
2. Steaua (2) 11 10 0 1 162— 70 31
3. Dinamo (3) 11 8 2 1 150— 46 29
4. Farul C-ța (5) 11 6 0 5 63— 53 23
5. Șt. Petroșeni D) 11 5 2 4 52— 59 23
6. Prec. Săcele (6) 11 5 1 5 47—102 22
7. Progresul (8) 11 4 0 7 85—102 19
8. Rul. Bîrlad (7) 11 4 0 7 72— 73 19

(în ordine) în cazul egalității de 
puncte: a) numărul de victorii, b) 
victoria 
echipe, 
mite și 
pective 
echipe), c) dilerența dintre totalul 
punctelor primite și înscrise.

directă în cazul a două 
diferența dintre punctele pri- 
înscrise dintre echipele res- 
(în cazul că sînt mai multe

Apare „Ghid auto-moto“
La începutul lunii iulie, va apărea în Editura UCFS a lî-a ediție, 

revăzută, a lucrării „GHID AUTO-MOTO".
Noua ediție cuprinde cele mai importante și mai atractive trasee 

turistice din țară, însoțite de schițe, cu specificarea la zi a drumurilor 
modernizate.

Volumul - cu o prezentare grafică deosebită - este însoțit de o 
hariă turistică a traseelor în 5 culori, care prezintă toate itinerariile 
descrise în text, drumurile modernizate, cele de legătură etc.

Turiști, excursioniști!
In trecere prin regiunea Banat, UNIUNEA REGIONALA 

COOPERATIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI vă oferă serviciile 
prin unitățile de :
1. Auto-moto din Timișoara, Arad, Reșița, Herculane, 

Caransebeș, Lugoj si din celelalte orașe ale regiunii.
REȚINEȚI : posesorii de autoturisme beneficiază de orice 

întreținere, reparație și revizie în perioada de garanție și 
post-garanție.

2. Pentru recreere și distracții ÎNCHIRIAZĂ prin unitățile 
sale materiale sportive, foto, radiouri cu tranzistori, picupuri, 
magnetofoane, articole de plajă, de turism etc.

3. Articole de artizanat ca : obiecte decorative, bibelouri, 
țesături, broderii, obiecte din lemn etc. desface prin unitățile 
sale comerciale.

A 1
sale prin unitățile de



din meciul de fotbal Petrolul — Rapid, disputat Ia 
Ploiești, in returul campionatului

SFERTURILE DE FiNALĂ
ALE „ CUPEI ROMÂNIEI

La București: tradiționalul 
„derbi“ Dinamo — Steaua

Dintre zeci 
de însemnări

Astăzi. Ia București. Pitești, Brăila și 
Hunedoara au loc partidele din sferturile 
de finală ale popularei competiții fotbalis
tice „CUPA ROMÂNIEI". Spre deosebire 
de ultimele ediții, în acest an în lupta 
pentru cucerirea mult rîvnitului trofeu au 
rămas numai echipe de categoria A.

în cursă mai sînt trei echipe bucurește- 
ne, Steaua, Dinamo și Rapid, liderul cam
pionatului, Petrolul Ploiești, precum și 
Steagul roșu, U.T.A., Crișul și FaruL Toa
te se prezintă cu șanse egale și nu este 
exclus ca unele meciuri să se decidă după 
prelungiri.

După cum ne-au transmis corespon
denții noștri, echipele s-au pregătit cu 
multă seriozitate și vor alinia cele mai 
bune garnituri. La rîndul lor jucătorii sînt 
dornici să realizeze meciuri spectaculoase 
care să satisfacă exigențele publicului. 
Fără îndoială, fiecare joc în parte este 
atractiv. Ies în relief totuși partidele 
Steaua — Dinamo București și Petrolul — 
Rapid, adevărate derbiuri. Meciul de la

București ca și cel de la Pitești captează 
atenția iubitorilor de fotbal, fiind bine
cunoscută rivalitatea sportivă dintre aces
te formații.

Va reuși Petrolul, după ce a scos Ra
pidul din cursa pentru titlu, să-l elimine 
și din „Cupă" ? Sau... rapid ;stîi se vor 
revanșa scoțîndu-i pe petroliști din com
petiție ? Pasionante semne de întrebare 
ridică și partida din Capitală : Steaua sau 
Dinamo ?

Iată programul și arbitrii acestor jocuri:

Steaua — Dinamo București, la Bucu
rești. stadionul „23 August", arbitru V. 
Dumitrescu — București ;

Rapid — Petrolul, ia Pitești, arbitru AL 
Toth — Oradea ;

Steagul roșu — Farul, la Brăila, arbi
tru A. Rădulescu — București;

U.T.A. — Crișul, la Hunedoara, arbitra 
M. Ostafciuc — Deva.

Meciurile vor începe la ora 17.15.

TEGORiA c; C.F.R. Timișoara și-a asigurat locui 1, 
mai are emoțiidar Unirea Dej

rea l’i za te

VICTORIA TG. 
JIU —ELECTRO
MOTOR TIMIȘOA
RA (5—1). întâl
nind o formație 
care candidează la 
retrogradare, Vic
toria a învins cu 
un scor categoric. 
Golurile gazdelor 

d.e Bambuleac (2), 
și Pleian. Unicul 

Re-
co-

ost
uneac, Băloi

c (al timișorenilor l-a înscris 
și M. Băloi -

ETALUL TR. SEVERIN—MUSCE- 
CÎMPULUNG (2—0). Victorie 

lată, obținută la capătul unui joc 
bs. Localnicii au dominat tot 
kl-, realizând combinații spectacu- 

dintre care însă numai două 
I încheiat cu goluri: Jimboreanu 
I 37) și Dragnea (min. 76). Bun 
rajul prestat de lugojeanul I. Da- 
|(Gh. Manafu — coresp.).

F.R. TIMIȘOARA—VICTORIA 
LN (2—0). Oaspeții au pierdut a- 
p partidă datorită unor greșeli 
I comise în apărare în intervalul 
luai 3 minute: 32—34. Astfel, în 
I 32 Iliesdji introduce balonul în 
lie poartă, iar în min. 34 Judele 
bușește să stopeze un atac al ti- 
lenilor decît cu... mîna. Lovitura 
ledeapsă a fost transformată de 
li. I. Drăghici (Tr. Severin) a ar- 
I bine. (P. Arcan — coresp. reg.). 
miROPUTERE CRAIOVA—MI- 
pL ANINA (3—2). Joc modest 

bănet de vedere tehnic. Craiovenii

au obtinut o victorie dificilă în fața 
unui adversar care s-a apărat cu străș
nicie. (C. Marica — coresp.).

MINERUL DEVA — PROGRESUL 
CORABIA (1—0). Autogolul lui Po
pescu din minutul 6 a decis soarta 
partidei, a ducînd formației din Deva 
două puncte. In general, întîlnirea a 
fost lipsită de spectaculozitate iar nu
mărul fazelor de poartă — destul de 
mic. I. Oprița (Arad) a arbitrat bine, 
(Ion Simion — coresp.).

PROGRESUL STREHAIA — C.F.R. 
CARANSEBEȘ (4—0). Formația din 
Caransebeș n-a rezistat dominării Pro
gresului și a pierdut cu 4—0. Scorul ne 
scutește de alte comentarii Au înscris: 
Pîrvu (min. 20), Iordoc (mîn. 48), 
Pigulea I (min. 68) și Chitan (min. 
80). (Gh. Dobreanu — coresp.).

CLASAMENT

1. C.FJt. Timișoara 25 17 4 4 67—27 38
2. Metalul Hunedoara 25 14 3 8 54—22 31
3. Victoria Tg. Jiu 25 12 7 6 47—22 31
4. Eleetroputere Cr. 25 13 4 8 55—28 30
5. Minerul Deva 24 12 3 9 33—27 27
6. Met. Tr. Severin 25 12 2 11 34—41 26
7. Minerul Anina 25 9 7 9 27—27 25
8. Progresul Strehaia 25 11 3 11 33—58 25
9. Muscelul C.-lung 25 10 3 12 30—38 23

10. Victoria Călan 25 8 5 12 27—33 21
11. C.F.R. Caransebeș 24 9 3 12 27—38 21
12. Prog. Corabia 25 8 5 12 27—42 21
13. Electromotor Tim. 25 8 4 13 42—47 20
14. Minerul Cîmpulung 25 2 5 18 8—61 9

ULTIMA ETAPA : C.F.R. Caransebeș — 
Eleetroputere Craiova, Minerul Anina — 
Progresul strehaia, Muscelul Cîmpu- 
lung — Victoria Tg. Jiu, Metalul Hune
doara — C.F.R. Timișoara, Victoria Că- 
lan — Metalul Tr. Severin, Electromotor 
Timișoara — Minerul Deva, Progresul 
Corabia — Minerul Cîmpulung (nu se 
joacă).

GLORIA BIS- 
TR1ȚA-FOREST1E- 
RA SIGHETUL 
MARMAȚIE1 (2-1). 
în ciuda faptu
lui că a cîștigat 
formația locală nu 
a mulțumit nici de 
data aceasta publi
cul spectator. Cio
can a înscris în min. 25 și 47 golurile 
bistrițenilor, iar Ardeleanu în min. 26 
pentru Forestiera. (D. Deac — coresp.).

FAIANȚA SIGHIȘOARA—SĂTMĂ- 
REANA (3—1). In ciuda faptului că 
oaspeții s-au apărat supranumeric, si- 
ghișorenii au înscris de trei ori: Iosif 
(min. 7), Tiurc (min. 62) și Moldo
van (min. 65). Golul oaspeților a fost 
înscris de Grecu (min. 82). (C. Moldo- 
vanu — coresp.).

CHIMIA TÎRNĂVENI—UNIREA 
DEJ (2—0). Fruntașa clasamentului, 
Unirea Dej, a părăsit învinsă terenul 
de la Tîrnăveni. Oaspeții au dominat 
teritorial majoritatea timpului dar n-au 
știut să finalizeze. G. Naghi (min. 12, 
din 11 m) și P. Solomon (min. 31) 
sînt autorii golurilor (I. Ducan—co
resp.).

PROGRESUL REGHIN—OLIMPIA 
ORADEA (2—1). Scorul strîns al 
partidei reflectă întrucîtva aspectul ge
neral al jocului. Autorii golurilor: 
Pop (min. 43) și Moldovan (min. 58) 
de la Progresul și Tanczos (min. 76) 
de la Olimpia. (L. Maior - coresp.).

SODA OCNA MUREȘ—MINERUL 
BIHOR (3—1). Localnicii au creat în 
acest meci faze spectaculoase și au 
dominat net în prima repriză, cînd de 
altfel au și înscris cele trei goluri 
prin Hișu (min. 12), Podar II (min. 
18) și Crișan (min. 30). Pentru Mine-

rul a înscris Pantea (min. 48). (Gh. 
Tâutan — coresp.).

STEAUA ROȘIE SALONTA—A. S. 
AIUD (1—1). Joc echilibrat în care 
oaspeții s-au apărat foarte bine și au 
contraatacat periculos, reușind un re
zultat de egalitate. Au marcat: Tiutiu 
în min. 47 pentru Aiud. iar după două 
minute, Baghim a adus egalarea. (Gh. 
Cot râu — coresp.).

MINERUL BAIA SPRIE—METALUL 
COPȘA MICA (5—0). în ciuda sco
rului, jocul a fost viu disputat și de 
multe ori oaspeții au avut inițiativa. 
Golurile au fost înscrise de Snacovschi
(min. 1, 25, 82), Ilorlung (min. 62)
și Sulyok (min. 90). (A. 
coresp.).

CLASAMENT

Domuță —

1. Unirea Dej 25 12 5 8 37—33 29
2. Soda O. Mureș 25 11 6 8 42—29 28
3. Prog. Reghin 25 12 4 9 44—40 28
4. Steaua r. Salonta 25 10 8 7 36—41 28
5. Min. Baia Sprie 25 10 7 8 46—37 27
6. Chimica Tîrnăv. 25 10 6 9 25—21 26
7. Min. Bihor 25 10 5 10 45—40 25
8. A.S. Aiud 25 7 11 7 34—35 25
9. Met. Copșa Mică 25 11 2 12 30—35 24

10. Gloria Bistrița 25 10 4 11 36—37 24
11. Sătmăreana 25 9 5 11 33—38 23
12. Faianța Sighiș. 25 10 3 12 33—41 23
13. Olimp. Oradea 25 8 6 11 35—34 22
14. Forest. Sighetul

Marmației 25 9 0 16 31—52 18

• Duminică a fost scrisă una din
tre cele mai frumoase pagini din is
toria fotbalului românesc. Notez asta 
chiar și numai pentru faptul că în 
ziua aceasta am realizat prima victorie 
asupra uneia dintre „cele trei mari": 
Brazilia. Italia și Uruguay, fiecare de 
cite două ori învingătoare în lupta 
pentru cucerirea „Zeiței de aur".

A fost greu ? A fost ușor ? Cred 
mai degrabă că a fost foarte greu. 
Oaspeții „au pus pe masă-- aproa
pe tot ce se poate servi la un ase
menea „banchet44. O țesătură fină dar 
-neșiîonabilă'4 de pase a acoperit 
gazonul și picioarele băieților noștri 
au fost cuprinse în ochiurile acestei 
înșelătoare plase...

• Onei (Pîrcăiab) a fost ca-ntot-
deauna „omul nostru de aur". A țâș
nit ca săgeata, s-a strecurat ca o 
umbră printre cerberii porții lui 
laibo, a „pus-4 cîteva mingi sub na
șul lui Iancu... Și totuși, de multe 
ori văzîndu-1 în căutare de „alibi" 
ascunzîndu-se în spatele lui Alvarez, 
parcă-mi venea să-i strig : „Dragă 
mincinosule !_ «

• Anii vor trece și „amănuntele44 
vor fi uitate. Ceea ce va rămîne, 
va fi că lancu a marcat, în minutul 
33, golul victoriei, în partida cu 
Uruguay...

• Julio Abbadie este un interlo
cutor încântător dar discuția debu
tează cu o inversare de roluri. Cel 
care întreabă primul este el :

— Ce părere aveți despre felul 
cum a jucat echipa noastră (n.r. 
Uruguayul) ?

— Un fotbal abstract.
_  ? i
— Tehnică pură, artă pentru artă...
— Da, ne lipsește tocmai ceea ce 

aveți dv. europenii — forță de 
șoc, un anumit realism, dar...

— Ce înseamnă acest dar ?
— Că pînă ia începerea turneului 

final de la Ix>ndra mai este destul 
timp pentru a ne... europeniza și 
noi.

— Ai un pronostic privind echipa 
Uruguayului în legătură cu „Coppa 
del Mundo “ 2

— In general, nu. In special, da. 
Adică pentru jocul cu Anglia : bă
ieții noștri sînt hotărîți să dea to
tul. Va fi... una cancion desespc- 
rada...

@ Ștefan Covaci (antrenor al echi
pei reprezentative), unul dintre „neo- 
realiștii44 fotbalului românesc : „De
seori întrebați : De ce ratea
ză atîta înaintașii noștri ? Problema 
nu e nouă iar obiectul ei nu se li
mitează — în pofida unor păreri — 
doar la fotbalul nostru. In general, 
acum se marchează mai puțin ea 
înainte. De ce ? Fotbalul s~a trans
format, „betonul" (cu „libero" sau 
fără) devenind un „modus vivendi“ 
pentru mai toate echipele. Și atunci? 
Atunci în fața porții se dă o luptă 
pe viață și pe moarte pentru spațiu 
și timp. Epoca execuțiilor de artă, 
cu „dichis", a trecut in domeniul 
amintirilor frumoase. Astăzi, cîștigă 
cine știe să lovească balonul direct 
— din voie — cum se spune, fără 
prea multe finețuri. Astăzi ~ primor
dială este viteza în execuție, adică 
fructificarea la maximum a acelei 
zecimi de secunda pe care eventual 
ți-o creezi ca avantaj față de apără
tor. lancu, de exemplu, a ratat două 
goluri în primele 8 minute ale jocu
lui cu Uruguayul, tocmai din pierde
re de timp".

Da, „times is... goals" !

VALENTIN PÂUNESCU

ULTIMA ETAPĂ : Unirea Dej — Mi
nerul Baia Sprie, A.S. Aiud — Chimica 
Tîrnăveni. Sătmăreana — Steaua roșie 
Salonta, Olimpia Oradea — Gloria Bis
trița, Minerul Bihor — Faianța Sighi
șoara, Metalul Copșa Mică — Progresul 
Reghin, Forestiera Sighetul Marmațiel — 
Soda Ocna Mureș.

Pronosticul fostului internațional Vasile Zavoda 
pentru concursul Pronosport de duminică

teme educative JJupă faptă Șl răsplată...

La Bacău, speranțele de promovare in „A” au fost aminate pentru viitorul 
ipionat. Locui 5 — o tentativă nereușită, poate timpurie (după unii), o etapă 
11 ut necesară pe scara valorică (după alții). Indiferent de opinii, băcăuanii 
tinuă să urmărească, cu acea mare pasiune pe care o cultivă fotbalul, fle- 
î meci. Și, bineînțeles, să-l comenteze pînă in... minutul 90 ! Dar, pe agenda 
alistică din Bacău s-au înscris zilele trecute și alte evenimente care se 
consemnate.

CRISTEA GHICA, antrenorul 
pi al piticilor și juniorilor de la 
mo, a fost sărbătorit pentru 
pe ani de fotbal la Bacău". Un 
Et proaspăt de trandafiri pentru 
jre și statornică pasiune. Pentru 
ă și seriozitate. Și pentru dra- 

la arătată orașului de pe Bis-

aplauze, îmbrățișările colegilor și 
privirile pline de admirație ale puș
tilor care I-au așteptat la terminarea 
meciului.

Minutul 1 în meciul cu Meta- 
stul București. Unul din jucă- 
dinamoviști execută lovitura de 

fere. Dar, apoi, nu țîșnește așa 
făcea altădată. îl caută cu pri- 

k pe tînărul 
Mei. Acesta va 
■’"Tricoul cu nr.
[ de zece ani
CU nu l-a părăsit niciodată.
va din răsplata acestei abne- 
au fost, desigur, și minutele de

fundaș stînga 
purta de-acum 
4, cel pe care 
CONSTANTIN

• Antrenorul C. Teașcă mi-1 pre
zintă pe unul dintre cei mai valoroși 
jucători dinamoviști: CONSTAN

TIN RĂDULESCU.
— Joacă de 

bului Dinamo 1 
A fost printre primii. Și la bine și 
la greu... 
nirea în

în loc 
prețuire.

17 ani în cadrul clu- 
îmi spune C. Teașcă.

ce obsedantă e reve-(Ah, <
.A' !).
de flori, aceste rînduri de

O încă un jucător care nu va mai 
apare în formația echipei Dinamo 
Bacău: ANTON PUBLIC. Dar, e 
vorba de altceva. Cîndva, rubrica 
noastră de fotbal îi nota eu majus-

cule aportul la calitatea jocurilor 
prestate de formația din Bacău. Mai 
tîrziu au început .semnalele de a- 
larmă". Criticile au fost respinse. 
Ajutorul celorlalți jucători, de ase
menea. Anton Public a spus că are 
.valoare" și ca atare i se cuvin 
multe, multe... avantaje. Șl pentru 
că „cererile" nu i-au fost satisfăcute 
s-a .răzbunat' pe echipă ducînd o 
viață dezordonată pentru a se face... 
indisponibil (vezi meciurile cu C.F.R. 
Pașcani, Metalul Tîrgoviște, Rm. 
Vîlcea, Ceahlăul Piatra Neamț). în 
sfîrșit : „nu mai joc dacă nu pleacă 
antrenorul !' Din decembrie, anul 
trecut, s-a ținut de... cuvînt. N-a mai 
venit la antrenamente 1

La propunerea organelor locale 
UCFS, federația de fotbal a ratificat 
hotărîrea de suspendare din activi
tatea
Anton

P.S.
movat
care am auzit, la Bacău, multe lu
cruri frumoase.

Pentru concursul Pronosport nr. 26 de 
duminică 26 iunie a.c., în programul 
căruia figurează meciul internațio
nal Portugalia — Uruguay, penul
tima etapă a campionatului catego
riei A și cinci partide din cadrul 
categoriei B, am cerut părerea maes
trului emerit al sportului Vasile Za- 
voda, care ne-a dat următorul pro
nostic :

I. C.S.M.S. Iași — Dinamo Bucu
rești : X. 2; II. Știința Craiova — 
Steaua : X, 2; III. Rapid — Crișul 
1; IV. Dinamo Pitești — U.T. Arad: 
1 ; V. Steagul roșu — Universitatea 
1, X,: VL Farul 
1; VII. Petrolul 
VIII. Oltul
Galați : 1: IX. C.F.R. Pașcani —■ 
Poiana Cîmpina : 1, X; X. C.F.R. 
Arad — Recolta Cărei : 1; XL
A.S.A. Tg. Mureș — Minerul Lu- 
peni : 1; XII. C.S.M. Reșița — Gaz 
metan : 1: XIII. Portugalia — Uru
guay : 1, X.

Siderurgistul :
Politehnica : 1; 

Rm. Vîlcea — Oțelul

a IV-a 2 premii a 20.000

competițională a jucătorului 
Public, pe timp de doi ani. 
în locul lui Public a fost pro- 
tînărul loan Sdrobis despre

PREMIILE TRAGERII „PRE
MIILOR MARI LOTO" DIN 

14 IUNTE 1966

Categoria 
lei.

Categoria 
311 let

• Câștigătorii premiilor de la cat. 
a V-a (cu 2 numere) participă în plus 
la atribuirea, prin tragere la sorți, 
a 100 premii constînd din concedii de 
odihnă la Vama (în stațiunea „Nisi
purile de Aur*) și în continuare „Tu
rul Bulgariei" cu autocarul (în total 
17 zile).

Tragerea la sorți a excursiilor va 
avea loc vineri 24 iunie a.c. la Arad.

— în Capitală, premiile se vor plă
ti începînd de vineri 24 iunie 1966, 
la casieriile Loto-Pronosport din ca
drul fiecărui raion.

— în provincie, premiile se vor 
plăti prin casele raionale C.E.C., după 
2—4 zile de Ia începerea plăților în 
Capitală, timp necesar pentru circui
tul poștal și bancar al documentelor.

— Pentru participant» cîștigători 
din mediul rural, spitale, sanatorii și 
unități militare, premiile se vor expe
dia prin mandat poștal, începînd cu 
data de 24 iunie 1966.

a V-a 3.912 premii a

DAN GÎRLEȘTEANU

Categoria
Categoria 

lei.
Categoria 

lei.

I
a

a

5 premii a 80.000 lei.
II-a 1 premiu a 60.000

IlI-a 2 premii a 40.000

• Tragerea concursului spe
cial Pronoexpres de azi va a- 
vea loc în orașul Timișoara.

Rubrică redactată de Administrația 
de Stat Loto-Pronosport.



ampionntele mondiale de popice
I
I
I

•h început campionat
mondiale de lupte

(Urmare din pag. 1)

5. Austria 2 248 p. d., 6. Ceho
slovacia 2 247 p.d.

MASCULIN : schimbul IV — 
1. R.D. Germană 3 533 p.d., 2. 
România 3 517 p.d., 3. Iugosla
via 3 472 p.d., 4. Cehoslovacia
3 452 p.d., 5. Ungaria 3 426
p.d., 6. R.F. Germană 3 411 
p.d., 7. Austria 3 335 p.d., 8. 
Italia 3 206 p.d.; schimbul V — 
1. România 4 447 p.d., 2. R.D. 
Germană 4 403 p.d., 3. Iugo
slavia 4 347 p.d., 4. Cehoslova
cia 4 335 p.d., 5. R.F.G. 4 261 
p.d., 6. Ungaria 4 238 p.d., 7.
Austria 4 170 p.d., 8. Italia
4 018 p.d.; schimbul VI —
1. România 5 366 p.d., 2.
R.D.G. 5 314 p.d., 3. Iugoslavia
5 249 p.d., 4. Cehoslovacia
5 228 p.d., 5. R.F.G. 5 152 p.d.,
6. Ungaria 5 082 p.d., 7. Austria 
5 040 p.d., 8. Italia 4 830 p.d.

CEI MAI TEMUTI 
ADVERSARI '

După cum se poate vedea, 
cei mai temuți adversari au 
fost jucătoarele și jucătorii 
din R.D. Germană. Iată cum 
au decurs întrecerile dintre 
reprezentanții noștri și sporti
vii din R.D.G.:

FEMININ : Ținea Balaban— 
Hanelore Cebulla 414—375 
p.d. -{- 39; Elena Lupescu — 
Renate Engelhardt 423—412 

p.d. + 50; Crista Szocs — 
Cristine Schultze 401—408 p.d. 
+ 43; Elena Trandafir — An- 
nemarie Preller 412—456 p.d. 
—1; Margareta Szemani — 
Sigrid Ronniger 414—378 p.d. 
-[-35; Cornelia Moldoveanu— 
Ursula Rippin 419—369 p.d. 
+85. MASCULIN : Petre Pur- 
je — G. Grochs 906—894 p.d. 
+ 12; Constantin Rădulescu— 
D. Seifert 891—897 p.d. — 6; 
Tiberiu Szemani — K. Beyer 
864—882 p.d. — 12; Vasile 
Măntoiu — C. Wlaca 856—860 
p.d.—16; Ion Micoroiu — E. 
Luther 930—870 p.d +44; Cris- 
tu Vinătoru — H. Brautigam 
919—911 p.d.+52.

Performerii zilei

ANNEMARIE PRELLER (R.D.G.)
456 p.d. (nou record mondial)

ION MICOROIU 930 p. d. (cel 
mai bun rezultat individual obținut in 
cadrul probei pe echipe).

„IZOLA TE“

Clasamentele finale
FEMININ :

1. ROMÂNIA 2 483 p.d.
2. R.D. Germană 2 398 p.d.
3. Ungaria 2 302 p.d.
4. Iugoslavia 2 291 p.d.
5. Austria 2 248 p.d.
6. Cehoslovacia 2 247 p.d.

Ghidul spectatorului

• Ion Micoroiu a terminat de 
aruncat cele 200 de bile. Acum este 
în fata cintarului.

— Cit ați slăbit după acest efort? 
— întreb.

— Două kilograme.
— Deci, 10 grame la fiecare bilă!—
• Citeva cuvinte despre „ridică

tori”. Mai întii o precizare: regula
mentul „mondialelor* limitează 
timpul de joc la 40 de minute pen
tru fete (lansarea a 100 de bile) și 80 
de minute pentru băieți (200 de bile). 
Deci, încadrarea în timp a jucătorilor 
depinde și de operativitatea „ridi
cătorilor”. Aici am vrut să ajung: 
pentru aceste campionate mondiale 
au fost selecționați cei mai buni „ri
dicători* din țară ! Cîțiva dintre ei: 
Nicolae Saru și Ion Ghica (Cîmpina), 
Regbina Feri (Tg. Mureș), Petre Boțo- 
can (București), Ion Mesaroș (Ora
dea)—
• Evoluția iugoslavului Sterzaj 

Miro este așteptată cu mult interes

in proba pe echipe
MASCULIN :

1. ROMÂNIA 5 366 p.d.
2. R.D. Germană 5 314 p.d.
3. Iugoslavia 5 249 p.d.
4. Cehoslovacia 5 228 p.d.
5. R.F. Germană 5 152 p.d.
6. Ungaria 5 082 p.d.
7. Austria 5 040 p.d.
8. Italia 4 830 p.d.

de către participantii la „mondiale”. 
Din două motive : întii ca jucător și 
apoi ca— solist de muzică ușoară !
• Discuții pasionante interminabile, 

între popicarii italieni și austrieci. 
Despre sală ? Despre arbitraj ? Des
pre competiția propriu-zisă ? Ro
mânia — Uruguay 1-0 la fotbal ! 
(Meci vizionat „in corpore").
• Pînă acum cea mai furtunoasă 

galerie a avut-o Elena Trandafir. 
Timp de 20 de minute — cit a evo
luat — în sală nu s-a auzit decît 
„Hai, Nuți!“, „Hai, Nuți!". Explica
bil : înflăcăratii susținători erau co
legii de la uzina „Laromet”, veniti 
anume s-o încurajeze I
• O doleanță unanimă a spectato

rilor : mai multă operativitate și a- 
tenție din partea scorerilor !

• Am făcut un sondaj fulger prin
tre concurenti:

— Ce alt sport îndrăgiți î
— Tenisul de masă.
— Dv.î
_  Șahul.
— Dv. ?
— Popicele.
— Si în afară de popice ?
— Tot popicele ■'
Era Annemarie Preller, noua re

cordmană mondială!
• Astă-seară ansamblul de cîntece 

și dansuri „Ciocîrlia”... evoluează 
în fața participantelor la cea de a 
Vl-a ediție a Campionatelor mon
diale de popice. Așadar, toată lu
mea la spectacol. Ce vreți 1? Au în
ceput probele de „perechi”!

Cinci minute 
după premiere...
ADOLF OSCH (ELVEȚIA)— 

președintele Federației Inter
naționale de Popice: „Pronos
ticul pe care l-am dat ieri s-a 
adeverit. Echipele României 
au învins pe merit la capătul 
unei întreceri pasionante. 
Cîștigătoarele primelor două 
titluri au dovedit multă omo
genitate și o deosebită stăpî 
nire de sine, fapt care a cîn- 
tărit serios în obținerea celor 
două succese. Apreciez, de a- 
semenea, eforturile organiza
torilor, care s-au străduit să 
asigure concursului condiții 
de desfășurare dintre cele mai 
bune".

GUNTHER POPPE — con
ducătorul delegației din R.D. 
Germană; „încă de luni mi-am 
dat seama că lupta pentru vic
torie se va da între jucătorii 
români și cei din R.D. Germa
nă. Au cîștigat, absolut pe 
merit, cei care și-a.u stăpînit 
nervii în momentele decisive. 
Țin să remarc îndeosebi com
portarea lui Micoroiu care, 
depășindu-l net pe Luther, 
a asigurat României (la băieți) 
un avantaj decisiv. M-a im
presionat și omogenitatea echi
pei feminine, care a decis 
cîștigarea titlului".

FERDINAND POPESCU (an
trenorul echipei masculine) : „A 
fost o luptă grea, care ne-a dat 
mari emoții, dar am reușit să ne 
îndeplinim dorința".

ALEXANDRU ANDREI (an
trenorul echipei feminine) : „Am 
participat ca jucător la trei cam
pionate europene și la tot atîtea 
mondiale. Acum, ca antrenor, 
mi-a fost dat să trăiesc clipele 
marii victorii. Sînt fericit că fetele 
mele, atinglnd maximum de for
mă. au trecut cu toate cifra de 
400 p.d.".

ELENA LUPESCU (realiza
toarea celui mai bun rezultat 
individual din echipa noastră): 
„Sînt mîndră că am răspuns în
crederii acordate de numeroșii 
iubitori ai jocului de popice.1*

CRISIU VINĂTORU : „Mulțu
mesc colegilor mei pentru... zes
trea lăsată, mie revenindu-mi nu
mai misiunea de a o păstra".

ION MICOROIU (autorul ce
lui mai bun rezultat individual): 
„Sînt nespus de bucuros că mun
ca depusă de noi în așteptarea 
„mondialelor" a dat roade".

OSCAR ROSSI (Italia) arbitru 
internațional: „Aveți echipe omo
gene, valoroase. Mi-au plăcut în
deosebi Ion Micoroiu, Petre 
Purje și Crlstu Vinătoru".
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VASILE TOFAN
I
I

greco-rorriane
TOLEDO, 21. ■— întrecerile e» 

natelor mondiale de lupte greco-roS 
la care participă 115 sportivi, au 
ceput luni în sala Universității 
localitate. Au prezentat echipe comj 
U.R.S.S., Iran, Bulgaria, Turcia, 
landa și S.U.A. Țara noastră este 
prezentată de șase sportivi: Oh. î 
cin, I. Baciu, S. Popescu, Fl. C 
cilă, I. Țăranu și N. Martinescu

In primele două tururi sportivii 
mâni au avut o comportare bună, 
special Martinescu și Stoiciu. vi 
rioși în partidele susținute. N. } 
tinescu (cat. 97 kg) a încheiat pri 
meci în mai puțin de 4 minute. 
vingîndu-1 prin tuș în min. 3,21 
libanezul Biscallum. Gh. Stoiciu ( 
52 kg.) a avut un start foarte 
cîștigînd la puncte atît meciul 
turul I, cu suedezul Ferstrom, cit ș 
cel din turul II, cu japonezul Al 
De asemenea, Popescu, Baciu (2) 
Țăranu au terminat la egalitate 
ciurile pe care le-au disputat: B 
(cat. 57 kg) — cu Stange (R.F. I 
mană) în turul I și cu Varga (I i 
ria) în turul II. Țăranu (cat. 87 
a făcut meci nul cu campionul o 
pic Simici (Iugoslavia), iar Pop 
(cat. 63 kg) cu Laakse (Finlanda

In turul II S. Popescu l-a 
la puncte 
debutant 
după o 
realizată 
milleri, a 
la puncte, de sovieticul Igumenov.

a
pe polonezul Corzen?^©' 
FI. Ciorcilă (cat. 78 
prețioasă victorie la pu 

în fața americanului 
fost învins în turul 11.

Primele rezultate
ale turneului de ten

de la Wimbledon
LONDRA 21 (Agcrpres). — | 

diționalele campionate internațid 
de tenis de la Wimbledon au 
ceput cu numeroase surprize. G:l 
ner (S.U.A.) l-a învins cu 6—^6 
6—4 pe australianul Mulligaiî^R 
(Franța) l-a întrecut pe magh] 
Gulyas cu 6—4, 6—0, 8—6
japonezul Konischi l-a eliminat] 
1—6, 6—4, 6—1, 6—0 pe franj 
Jean Claude Barclay. Sud-afrid 
Abe Segal a jucat cu campionul 
mân Ion Tiriac repurtînd viei 
cu 6—4, 6—2, 6—3. Thomas 1 
(Brazilia) La întrecut cu 6—2, t| 
6—0 pe Ilie Năstase (România), 
rezultate : Ullrich (Danemarca] 
Masso (Italia) 9—7, 5—7, 6—3, d 
Stolle (Australia) — Buding (H 
6—2, 6—2, 4—6, 6—2; Ralston (9 
— Lutz (S.U.A.) 7—5, 6-2, ]
6—4 ; Davidson (Australia) — 1 
6—4, 6—4, 6—4.

In cursul zilei de azi, de la ora 7, se 
vor desfășura întrecerile pe perechi 
probă nou introdusă în programul 
C.M Regulamentul prevede ea fie
care tară să înscrie în concurs site 
două perechi feminine și tot atîtea 
masculine.

în concurs figurează 30 de cupluri, 
întrecerile au loc simultan, perechile 
masculine evoluînd pe pistele 1—4 
iar cele feminine pe pistele 5—6. 
Betele lansează fiecare cite 100 bile 
mixte (50 la „izolate” și 50 la „plin”), 
iar băieții cite 200 bile mixte (100 
la „izolate" și 100 la „plin”). Se adună 
rezultatele partenerilor și tandemul 
care va totaliza cele mai multe po
pice doborîte va intra în posesia 
titlului.

Jocurile sînt conduse de următorii 
arbitri internaționali : Fr. Watzinger 
(Austria),. I. Rossi (Italia), A. Pfeiffer 
(R.F.G.), A. Muller (Elveția), K. 
Noschi (R.D.G.), D. Stoica (România) 
la masculin și W. Groiss (Austria), 
L. Toth (Ungaria) și C. Popescu (Ro
mânia) la feminin. Aceștia, ajutați de 
arbitri-scriitori, scoreri și marcatori 
la fiecare bilă, urmăresc ca jucătoa
rele și jucătorii să nu folosească 
aruncări depășite (adică bila trebuie 
să ia contact întotdeauna cu seîndura 
de lansare), să nu patineze în spa
țiul de lansare, să anuleze loviturile 
în benzi și eventualele popice do- 
borîle de un popic care a sărit din 
perna lăcașului. De asemenea, se ur
mărește (cu ceasuri de control de 
șah) ca sportivii să se încadreze în 
timpul regulamentar de lansare : 40 
de minute (in două manșe a cîte 20 
de minute) la fete și 80 de minute 
(în patru manșe a cîte 20 de minute) 
la băieți.

FESTIVALUL artei ne
gre desfășurat nu de mult 
la Dakar a prilejuit și o 
serie de întreceri sportive 
la discipline specifice con
tinentului african. Cel 
mai mare interes l-au sus
citat cursele de pirogi 
practicate de locuitorii 
care trăiesc de-a lungul 
fluviilor Senegal, Congo, 
Oubangui-Chari sau Ni
ger. „Entuziasmul față de 
aceste curse — a scris 
săptămînalul tunisian „Jeu- 
ne Afrique” —a fost la fel 
de mare ca și cel stimit de 
tradiționala întrecere nau
tică dintre echipajele Uni
versităților Oxford și Cam
bridge”.

RECORDMANUL mondial 
de atletism, Michel Jazy, 
care a împlinit la 15 iunie 
vîrsta de 30 de ani, a de
clarat că intenționează să 
se retragă din activitatea 
competițională. Jazy a 
spus că o hotărâre defini
tivă o va lua după cam
pionatele europene de la 
Budapesta, la care va con
cura atît în proba de 1 500 
cît și în aceea de 5 000 
metri. Alergătorul francez 
a explicat că, după păre

rea lui, nu mai are șanse 
de succes la Olimpiada din 
Mexic.

FOTBALUL nu este cel 
mai popular sport in toate 
țările. Americanii practică 
cu preferință bassebalul, 
australienii — tenisul etc. 
Dar este puțin cunoscut că 
și în Europă există o țară în 
care nu fotbalul este spor
tul cu cei mai mulți prac- 
ticanți. E vorba de o țară 
care a dat însă jucători 
ca Sindelar, Hiden, Bin
der, Ocwirk, Hannappi, 
Zeman etc. Ați ghicit, Aus
tria î Aici, pe primul loc 
se află alpinismul, cu 
310 000 membri. Pe locul al 
doilea — fotbalul cu 200 000, 
apoi gimnastica — 180 000, 
patinajul artistic — 35 000 
etc.

CELEBRUL atlet de cu
loare Jesse Owens a fost 
internat în spital suferind 
de pneumonie. Owens, a- 
cum în vîrstă de 52 de ani, 
a cîștigat 4 medalii de aur 
la Jocurile Olimpice din 
anul 1936.

CUNOSCUTUL handba
list suedez O. G. Carlsson 
a început nu de mult să

joace și fotbal. Și încă cu 
succes. Evoluînd ca îna
intaș in echipa „Redbergs- 
lid” el a marcat în ultimul 
meci trei goluri. La înce
put a jucat fundaș, dar 
fiind obișnuit cu handba
lul, din cînd în cînd prin
dea mingea cu mîna, fapt 
ce constituia un real pe
ricol pentru echipă. Din 
acest motiv a fost „trans
ferat** la înaintare. După 
cum se vede, nu s-a greșit.

RUGBIUL cunoaște o 
dezvoltare tot mai mare 
în Argentina. La ora ac
tuală, în această țară ac
tivează peste 300 de echi
pe, majoritatea celor 5000- 
6000 de jucători fiind de 
origine britanică.

DELEGAȚIA olimpică 
italiană va duce la Ciudad 
de Mexico conserve de 
spaghetti ’ Această proble
mă se pune în legătură cu 
altitudinea la care se află 
situată capitala mexicană. 
Italienii au descoperit că 
Ia înălțimea de 2 000 metri 
apa fierbe înainte de a 
atinge 100 de grade și a- 
ceasta împiedică prepara
rea spaghetelor după gus
tul sportivilor italieni.

Europei ca Italia, R.F.dJ| 
Scoția activează nu mai 
puțin de 32 fotbaliști da
nezi.

DANEMARCA nu este 
cunoscută în lume ca o 
„forță-* fotbalistică. Și to
tuși, în diferite țări ale

ASOCIAȚIA școlilor auto din Londra a organizat 
la Crystal Palace curse de „pitici“ pentru mașini 
cu pedale. Fără îndoială că un asemenea concurs 
îi va feri, prin învățămintele trase la această fra
gedă vîrstă, de eventualele accidente pe șoselele 
aglomerate cînd vor conduce un automobil cu mo
tor.
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