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P. Purje și C. Radulescu, RAPID, STEAUA, FARUL ȘI U.T.A.
Două mari
demonstrațiii

învingători la perechi in semifinalele „Cupei României" la fotbal aviatice I
Uri s-au disputat sferturile de finală ale „Cupei Româ

niei" la fotbal, încheiate cu următoarele rezultate :

Vlasta Sindlerova și Mărie Mikulcikova (Cehoslovacia) 
au cișligat proba feminină

RARD - PETROLUL 2-0

Cuplurile Elena Trandafir—Margareta Szemani și Cristu 
Vinătoru—Ion Micoroiu, medalii de argint

STEAUA - DINAMO BUCUREȘTI 2-0 

FARUL - STEAGUL ROȘU 2-1

U. T. A. - CRIȘUL 2-1

(Citiți cronicile meciurilor în pag. a lll-o)

Proba de perechi, a doua din programul 
campionatelor mondiale de popice, a prilejuit 
încă un strălucit succes culorilor românești ! 
PETRE PURJE și CONSTANTIN RADULES
CU au reușit marea performanță de a cuceri 
un nou titlu de campioni ai lumii. Cei mai 
periculoși contracandidați la primul loc le-au 
fost tot doi jucători români, Cristu Vinătoru 
și Ion Micoroiu, care le-au amenințat poziția 
Uînă în finalul concursului. Dar, cifra de

1846 p.d., realizată de Petre Purje și Con
stantin Rădulescu, nu a putut fi întrecută.

O dispută de-a dreptul dramatică a fost 
furnizată de întrecerea feminină. Elena Tran
dafir și Margareta Szemani au fost depășite 
doar cu 2 p.d. de redutabilul cuplu ceho
slovac VLASTA 
MIKULCIKOVA, 
româncele păreau

Dar iată cîteva 
reuniune de ieri.

SINDLEROVA — MARIE 
după ce Ia un moment dat 
virtuale campioane 
amănunte de la interesanta

MEDALII DE ARGINT cu
PRECIZIE

Gh. Langa — primul învingător
în campionatul de călărie

DE

CEASORNIC

întî-

Elen-a Trandafir, Margareta Szemani, Cristu Vinătoru, și Ion Micoroiu

i SPORTIVELE OE EA „ELECTRONICA44
I

I
I

Și-au disputat 
ietatea 12 cupluri fe
minine din Ungaria, 
Cehoslovacia, R.D. G„ 
Austria, Iugoslavia, 
și România și 13 
masculine reprezen- 
tind Iugoslavia, R. F. 
Germană, Cehoslova
cia, Austria, Italia,

R. D. Germană, 
Elveția și Franța, ul- 

participind 
ir „dublu*, 

zile

Precedată de o interesantă în
trecere de „calificare*, prima e- 
tapă a campionatelor republicane 
de călărie a programat ieri după 
amiază proba de obstacole de 
categorie semiușoară. Cu totul 
remarcabilă a fost participarea 
numeroasă: 55 de călăreți (!) 
din asociațiile și cluburile spor
tive Steaua, Dinamo, Știința Bucu
rești, C.S.M. Sibiu, Petrolul 
Ploiești, C.S.M.S. Iași, Progresul 
Craiova, Mondial Lugoj, 
Cluj, Recolta Cislău și 
Mangalia.

Proba inaugurală a 
„manșe* a campionatelor 
nit un viu interes nu numai prin 
marele număr de participant! ci 
și prin prezența la start a unor 
călăreți cu certă valoare. «Par
cursul**, deși aparent destul de 
ușor, n-a fost terminat fără gre
șeală decit de 17 călăreți care au 
intrat astfel în barajul 1 (1,20 
m). întrecerea următoare a mai

A.S.A.
Recolta

primei 
a stîr-

„triat* lista candidaților la 
mele locuri. Pentru cel de al 
lea baraj au rămas în competiție 
doar 8 concurenți. Cele cîteva 
obstacole înălțate la 1,30 m au 
îngreuiat și mai mult parcursul 
și, în continuare, au rămas fără 
penalizări doar 4 călăreți, ordinea 
în clasamentul probei fiind decisă 
de ...cronometru. Și astfel, după 
o probă spectaculoasă, viu dis
putată pină la ultimul concu
rent, victoria a revenit lui 
GHEORGHE LANGA (Steaua), 
cu calul Prudent, care a realizat 
0 p penalizare, timp 26,8 sec. El 
a fost urmat. în ordine, de V. 
Bărbuceanu (Steaua) cu \ iteaz 0

Costel Ștef (Progresul 
cu Miner 0 p, 27,4 și 
(Steaua) cu Păunaș 0 p,

P- 27,2, 
Craiova) 
D. Felea 
28,2.

pri- 
doi-

Concursul continuă azi cu pro
bele de dresaj juniori și obsta
cole categoria ușoară (D.G.).
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Indiferent în ce sectoare, secții sau ateliere lucrează, mun
citoarele de la uzinele „Electronica” își dedică sportului 
aproape zilnic cîteva ore. Această dorință de mișcare, de 
exercițiu fizic își are temeiurile el ; sportul este un recon
fortant excelent după orele de muncă.

Iată argumentul cel mai convingător care pledează 
pentru o prezență activă a fetelor de la „Electronica*4 pe 
terenurile de sport. Le veți întîlni la startul probelor pen
tru Insigna de polisportiv (125 dintre ele au și devenit 
purtătoare), la întrecerile Spartachiadei de vară, la con
cursurile de orientare turistică (tovarășul Ion Binder, res
ponsabil cu această activitate, are cuvinte de prețuire pen
tru Magda Tendel, Doina Negoiță și inginer Zamfira Pe- 
trică etc.).

Perseverînd și dovedind totodată un talent de netăgă
duit, multe din sportivele „Electronicii" au ajuns să fie 
cunoscute și In afara „granițelor" asociației. Iată-le, de 
pildă, pe Maria Hulea și Angela Ilie, jucătoare de popice 
care luptă acum pentru întîietatea pe raion. Lucreția Vlă- 
dăreanu s-a impus și ea ca 0 excelentă înotătoare, ocu- 
pînd locul IV, recent, la un concurs pe Capitală. Tot o îno
tătoare, Ana Păun, a luat parte la cursa de mare fond pe 
Dunăre.

Ceva mai mult, prin șah, sportivele de la „Electronica" 
au ajuns către... vîrful piramidei. Iubitorii acestui sport 
își amintesc, desigur, că echipa feminină a acestei aso
ciații a cucerit titlul de campioană a țării în 1964 și a 
ocupat locul II, anul trecut, la „republicane”. Ce se va 
întîmpla în actuala ediție a competiției ? Ne-a răspuns 
ing. Eleonora Gogîlea-Jianu, maestră a sportului, șahista 
nr. 1 a asociației :

— Am trecut două „hopuri* foarte grele : campionatul 
Capitalei și semifinalele de la Baia Mare. în ambele con
cursuri am ocupat locul intii. Sîntem în formă, astfel că 
putem privi cu optimism și finalele de la Tg. Mureș.

— Deci, în perspectivă, repetarea performanței din 1964...
— Vă rog să nu anticipați. Consemnați aceasta doar 

ca o... dorință.
Cu alte cuvinte, fetele de la marea uzină bucureșteană 

realizează trecerea de la activitatea sportivă de masă la 
cea de performanță. „Deschizător de pîrtii" este șahul. Dar 
și alte ramuri sportive, precum s-a văzut, vor să reali
zeze mai mult. în această tentativă (deloc ușoară), tine
rele muncitoare de la Electronica* (870 de fete fac parte 
din asociație) se bucură de sprijinul întregului colectiv de 
muncă, dornic ca și în activitatea sportivă să fie obținute 
rezultate tot mai frumoase, pe măsura condițiilor, a posi
bilităților existente aici și, hotărît lucru, a entuziasmului. 
Fiindcă nu trebuie să neglijăm un amănunt foarte im
portant : la „Electronica^ tinerețea este prezentă peste tot !
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ANA STOIAN

Ungaria, 
România, 
timele două lari 
numai cu un singii
Fetele au lansat fiecare 
100 de bile mixte iar băieții 
cîte 200 de bile mixte.

Confirmind excelenta corn 
portare din primele zile ale 
competiției, 
s-au 
tre 
mai 
Iru 
luri 
luțiile jucătoarelor și jucători
lor noștri.

Pe primul plan al întrecerii 
s-a situat cuplul masculin Pe-

sportivii români 
numărat și miercuri prin- 
protagoniștii probei. Cea 
pregnantă înfruntare pen- 
cucerirea invidiatelor tit- 
a fost prilejuită de evo-

TR. IOANIȚESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

La sfîrșitul săptămînii, cei mai 
buni piloți parașutiști și plano- 
riști ai Aeroclubului central „Au
rel Vlaicu" vor decola de pe 
„Clinceni*1 pentru un scurt tur
neu aviatic. „Recuzita» cuprinde 
planoare, avioane, parașute. Iar 
programul : înaltă acrobație de 
zbor cu motor, salturi cu para
șuta din figuri acrobatice, carusel 
de planoare, vînătoare de ba
loane, lansări de parașutiști în 
„stea*, numere de înaltă școală 
planoristică, formații de avioane 
legate

Vor 
Ștefan 
lache. 
oanu, __
Ion Roșu, Mihai Adăscăliței, Ion 
Negroiu, Angela Năstase, Ion Șo- 
fîete, Gheorghe Georgescu și alți 
ași ai aviației noastre sportive.

Demonstrațiile sînt organizate 
tie federația română de specia
litate, în colaborare cu Consi
liul regional UCFS /Argeș și vor 
avea loc duminică 26 iunie, la 
orele 9,30 în orașul PITEȘTI, iar 
la orele 17 în orașul CÎMFU- 
LUNG MUSCEL.

Ultimele bilete se găsesc la 
consiliile raionale UCFS din re
giune.

între ele etc.
evolua : Gheorghe lancu. 
Calotă. Constantin Mono
tonei Bicat Elena Băcă- 
Elisabeta Popescu-Călin.

CAIACISTI SI CANOIST! 
ROMANI LA „REGATA 

BYDGOSZCZ"
Ieri după-nmiază a plecat în 

R.P. Polonă un lot de eaiaciști 
și canoiști care vor concura, la 
sfîrșitul săptâminii, la regata 
Bydgoszcz. Au făcut deplasarea, 
printre alții, A. Calenic, C. Co- 
valiov, V. Timofan, A. Vorabiov, 
Ichim Lipalit, I. Suhov, P. Ser- 
ghei, T. Ditcov, S. Conțolenco, 
Victoria Cichi, Ema Drăgan.

GALĂ DE BOX LA CLUBUL 
„GRIV1ȚA ROȘIE"

Astă-seară, de la ora 19, va avea 
Ioc în grădina clubului „Grivița 
Roșie" o interesantă reuniune pu- 
gilistică, în cadrul căreia vor 
evolua boxeri de la Rafinorul 
Ploiești, Constructorul și Grivi
ța Roșie. Gala va începe fa ora 
19.

0 MARE COMPETIȚIE INTERNAȚIONALA 
DE MOTOCROS IN CAPITALĂ

Sportivi
de valoare
mondială
la start

Cea de a 5-a ediție a tra
diționalei competiții interna
ționale de motocros dotată cu 
„Cupa Prieteniei" va avea loc 
duminică dimineața pe tra
seul de la complexul sportiv 
Pantelimon din Capitală. La 
startul probelor se vor pre
zenta, alături de cei mai buni 
motocrosiști români, sportivi

de talie mondială din Aus
tria, Suedia, R.F. Germană și 
R.S.F. Iugoslavia.

Dintre motocicliștii oaspeți 
se detașează Sven Ake Engs
trom (campion al Suediei pe 
1965) și Olof Jandenberg de 
la SMK-Malmo — pe moto
ciclete Lindstrom, Anton Rogg
— motocicletă Maico, Anton 
Kleele — moto CZ (cunoscuți 
publicului nostru de la edi
ția a III-a a acestei cupe) și 
Anton Specht — moto Maico
— (R.F. Germană), Alois 
Klumpp — moto CZ — (Aus
tria), Mateja Stefanovic și 
Zivko Zivkovic — motociclete 
CZ ■— (R.S.F. Iugoslavia). Se 
vor alerga cite două manșe 
la clasele 250 și 500 cmc, iar 
clasamentele se vor întocmi 
individual la fiecare clasă.

Sportivii noștri și-au termi
nat pregătirile, urmînd ca azi 
antrenorii să definitiveze lo
tul care ne va reprezenta în 
această competiție. De la start 
nu vor lipsi maeștrii sportului 
Mihai Dănescu, Cristian Do- 
viț, Traian Macarie, Gheor
ghe Ion, Ovidiu Puiu, Eugen 
Keresteș, Ervin Seiler, Otto 
Ștefani.



TENIS DE CÎMP

Finiș" strins 
în concursul de selecție

Luni după-amiază, concursul de se
lecție a tenismanilor noștri fruntași a 
programat o partidă de cel mai mare 
interes, adevărat „derbi“ al întrece
rii. S-au întîlnit G. Bosch și P. Măr- 
tnureanu, amîndoi în cursă pentru locul 
întîi. Fapt interesant, deși a părăsit te
renul învins, Bosch și-a păstrat primul 
loc în clasament, datorită scorului 
strîns la care a pierdut: 2—3. Cu cele 
două seturi cîștigate, jucătorul Pro- 

„rotunjit“ set-averaj ul,
S. Dron și P. Mărmu- 

de

greșului și-a 
întrecînd pe 
reanti, toți trei egali în numărul 
victorii (5).

Meciul Mărmureanu—Bosch a 
o desfășurare dramatică. Ultimul a în

să contracareze ac- 
adversarului 

departe 
a atacat 
și avînd

avut

cercat de la început 
țiunite ofensive ale 
ținîndu-1 pe acesta 
Totuși, Mărmureanu 
cîștigînd primul set 
bal în următorul, ratat însă, 
de menționat că la o victorie în trei 
seturi Mărmureanu trecea pe primul loc 
în clasament, la 3—1 ar fi promovat 
Dron, iar la 3—2 Bosch era cel care 
își asigura întîietatea... Meciul decisiv 
a continuat cu 2—I pentru Măroiu- 
reanu, Bosch a egalat apoi (2—2) și 
în ultimul set Mărmureanu — riscînd 
totul... — și-a asigurat victoria. Scor 
final: 6—3, 6—8, 6—4, 1—6. 6—3,

Dintre celelalte rezultate merită sub
liniată victoria Ia mare luptă obținută 
de Dron în fața lui C. Năstase (5—7, 
6—3, 2—6, 6—4, 6—2), ceea ce i-a asi
gurat primului prezența în plutpdul din 
fruntea clasamentului. Alte recitate: 
Bosch—Viziru 6—2, 6—1, 6—3; Bbsch— 
Năstase 6—1, 3—0, ab. : Dron—Boaghe 
6—4, 6—4, 6—0 ; Mărmureanu—Boaghe' 
6—4, 9—7, 6—3.

Și iată acum clasamentul final: 1. 
C. Bosch 5 victorii (set-averaj 17—6) ; 
2. S. Dron 5 v. (16—5) ; 
tnureanu 5 v. (15—5) ; 4. 
3 v. ; 5. C. Popovici 2 v. ; 
ghe 1 v.; 7. D. Viziru 0 
că Bosch și Dron au set-averaj egal, 
departajarea fiind făcută prin victoria 
directă a primului.

său, 
de fileu, 
cu curaj, 
apoi set- 

Interesant

3. P. Măr-
C. Nuslase

6. Gh. Boa- 
v. De notat

RD. V.

I J

Trei noi concursuri internaționale
în această săptămînă 

atleții noștri fruntași 
participă la trei compe
tiții internaționale. Vi
neri și sîmbătă va avea 
loc la Paris concursul 
organizat de clubul 
P.U.C. Ia care vor lua 
parte alergătorii Cons
tantin Bloțiu (1500 m) și 
Andrei Barabaș (5000 m 
în cursă cu Clarke și 
JaZy). în zilele de 25 și 
26 iunie, în organizarea 
UISP, se va desfășura 
tradiționalul concurs de 
la Siena. Țara noastră va 
fi reprezentată de Io- 
landa Balaș (înălțime), 
Mihaela Peneș (suliță), 
Șerban Ciochină (triplu) 
și Viorel Suciu (110 mg). 
In aceleași zile este pro
gramat, tot în Italia, în 
localitatea Merano, un 
meci internațional de 
decatlon. Vor concura 
echipele reprezentative 
de decatlon ale Franței, 
Iugoslaviei, României și 
Italiei. Fiecare echipă va 
înscrie cite 5 concurenți, 
în clasament urmînd să 
fie luate în evidență re
zultatele primilor patru, 
general pe> națiuni va Ii
baza următorului punctaj : locul I
— 16 p, locul II — 15 p... locul XVI
— 1 p. Formația română este alcă
tuită din următorii decatloniști : Curt 
Socol (recordmanul țării), Vasile Mu-
reșatra, George tuchian, Silviu: HdtfoȘ “36,64 • "JUNIORI II : 80 m: L. Nițu- 
și Andrei Șepci.

CAMPIONATELE REGIONALE

Turneu internațional in Capitală
• DINAMO BUCUREȘTI - DIN NOU LIDER ÎN CAMPIONAT •

9 RECORDURI DE COPII LA ÎNOT
ALTE

CURT SQCOL

Clasamentul 
întocmit pe

La sfîrșitul acestei săptămîni bazinul 
din parcul Dinamo va găzdui un tur
neu internațional de polo. Vor fi pre
zente în întreceri formația sovietică 
Baltika Leningrad, echipa de tineret a 
orașului Sofia, precum și două selec
ționate ale Capitalei alcătuite din ju
cătorii care se pregătesc pentru campio
natul european.

• în cadrul unui meci restant al 
campionatului republican Crișul Oradea 
a învins ieri la București echipa Pro
gresul cu 5—2 ((
1—0). Iată cum 
după ultimele jocuri :
1. Dinamo Buc.
2. Steaua Buc.
3. Crișul Oradea

i. Rapid Buc.
5. I.C. Arad
6. Politehnica Cluj
7. Ind. linii Timiș.
8. Progresul Buc.
9. Voința Cluj

10. Mureșul Tg. Mureș

7 5 0 2
5 2 0 3
6 12 3
5 113
6 10 5
6 0 15
7 0 0 7

28:19
14:19
11:21
14:34

8:41
8:33

11:46

10
4

2
1
0

concurs de înot

clasamentul

în cadrul ultimului
din Capitală tinerii sportivi hucureș- 
teni au realizat cîteva noi recorduri 
republicane: Carmen Cehanzuc 33,0 la 
50 m liber și 1:14,1 la 100 m liber; 
Teodor Nicolae 35,0 la 50 m liber, 
1:19,3 la 100 m liber, 39,2 la 50 m flu
ture și 1:29,0 la 100 m fluture; Anca 
Pop 1:40,5 Ia 100 m fluture și 45,1 la 
50 m spate; Gabriel Popovici 44,7 la 
50 m bras.

„Criteriul speranțelor"
• SURPRIZE LA ARAD • IN FINALELE

campioni
: „GRUPEI" DE 

REPUBLICANI
LA ARAD TREI

N. Vălimăreanu 45,5Q rec. reg.
egalat; suliță : Vălimăreanu 55,85; 
pentatlon: Vălimăreanu 2860 p — 
rec. regional; JUNIOARE I : 800 m : 
A. Pavel 2:21,0; lungime: V. Secară 
5,29; greutate: El. Costache 11,19— 
rec. regional; - suliță : El. Burlacu

publicăm, în continuare, alte cîteva 
rezultate înregistrate la etapa re
gională a campionatelor republicane.

PLOIEȘTI. întrecerile au avut loc 
pe stadionul Petrolul. JUNIORI I : 
100 m: Gh. Neagu 11,5; 110 mg: 
T. Popescu 16,6; înălțime: E. Cos- 
tescu 1,78,- triplu: Neagu 13,70; disc:

lescu 9,3; 90 mg: R. Gîrbea 13,5; 
JUNIOARE II: 60 m : V. Anghel 7,9 ; 
înălțime: E. Georgescu 1,46; greu
tate: N. Ioniță 12,25; triatlon: An
ghel 2035 p. (M. Sima-coresp.).

I i J I
Pe versuri de GEORGE COSBUC

(Desene de S. NOVAC)
La sfîrșitul meciului dintre 

Vagonul Ploiești și Metalul 
Buzău, disputat la Ploiești, 
Petre Paveliu (președintele 
secției de fotbal a asociației 
V agonul) împreună cu Aurel 
Kolta (membru al asociației) 
și C. Minculescu (arbitru) au 
bătut pe jucătorul Toader de 
la Metalul. (Coresp. M. Sima).

Terenul de fotbal al asocia
ției sportive Recolta, din co
muna Bradu, raionul Sibiu, 
este lăsat în părăsire, deve
nind ioc de pășunăt.

In comuna Săhăteni, raio
nul Mizil situația este ace
eași. (Coresp. Gh Topîrcea- 
nu și Gh.

HUNEDOARA. Stadion Corvinul. 
JUNIOARE I .- 100 m : M. Goth (Deva) 
12,4, M. Nemeș (Lupeni) 12,8; JU
NIOARE II : suliță: M. Mîrza (Orăș- 
tie) 31,06; JUNICÎRI I: 100 m: L. 
Bucur (Orăștie) 11,3; greutate: C. 
Dăian (Cugir) 13,12; JUNIORI II : 
disc: M. Petra (Cugir) 43,80 ; greu
tate : V. Negreanu (Cugir) 12,28. (C. 
Scurtu-coresp.).

BACĂU. în completarea rezultate
lor publicate de la această etapă : 
Doina Munteanu 1,55 m — înălțime 
și 5,15 m — lungime; Eug. Pereteatcu 
7,01 m — lungime,- Elisab. Baciu 58,6 
— 400 m și 2:17,0 — 800 m; R. Ra
doslav 15,3 — 110 mg; A. Hîrjui și 
Gh. Mafiei

ARAD (prin telefon). în sala clu
bului uzinelor ,30 Decembrie" din 
localitate au continuat, marți seara, 
întrecerile de selecție din. cadrul 
„Criteriului speranțelor". Cele mai 
multe dintre partide s-au ridicat la 
un bun nivel tehnic, pugiliștii fiind 
răsplătiți cu aplauze. Ca surprize 
notat cea de a doua înfrîngere-. 
ferită de campionul republican 
juniori Ion Voicilă, ca și 
Constantin Cocîrlea.

Iată rezultatele: la 
muscă Gabriel Pometcu 
l-a învins la puncte, după o partidă 
echilibrată, pe reșițeanul Irinel Pop,- 
Ovidiu Gorea (Reghin) a obținut de
cizia — în cadrul categoriei pană — 
în fata Iui Ion Voicilă (Muscel); la 
„semiușoară", Gheorghe Ene (Bucu
rești) a cîștigat la puncte Ia Vasile 
Așteleanu (Reșița), iar la categoria 
ușoară, Gavrilă Deheleanu (Arad) 
s-a dovedit superior reșițeanului Ilie 
Borchescu, pe care l-a întrecut lâ 
puncte. La aceeași categorie de greu
tate Remus Lazea (Arad) a terminat 
victorios (la puncte) în partida cu 
bucureșteanul Constantin Stan. Fostul 
campion republican, clujeanul Ștefan 
Marton, a încrucișat mânușile cu 
brăileanul Constantin Cocîrlea (și el, 
de două ori campion al tării). Marton 
și-a adjudecat victoria la puncte. La 
categoria mijlocie ușoară V. Tîrb 
(Arad) și-a obligat adversarul (N. 
Stancu •— București) să abandoneze

eșecul

am
su- 
de 
lui

categoria 
(București)

SPORT ȘI

De remarcat că 
arădani prezenti 
coborît învingă-

în repriza secundă, 
toți cei trei boxeri 
în această gală au 
torț treptele ringului. Vineri seara, 
la Arad se vor disputa finalele „Cri- 
teriiilni speranțelor", la care vor par
ticipa și învingătorii din grupa de^t 
Oradea.

ȘT. IACOB-coresp.

ORADEA (prin telefon).—Marți seara 
s-a disputat în localitate ultima reu
niune din cadrul „Criteriului speranțe
lor". Iată rezultatele : I. Nica (Buc.) 
b.p. FI. Lucaci (Oradea), V. Chiș 
(Cluj) b.p. Șt. Molnar (Oradea), C. 
Cuțov (Brăila) b. ab. II. Boancă 
(Cluj), A. Balcă (Buc.) b.p. I. Trifa 
(Cugir); V. Silberman (Buc.) b. ab. 2 
Gb. Arsene (Muscel), D. Găinaru (Ora
dea) egal cu R. Chirodea (Oradea), 
N. Simion (Buc.) b. ab. 1 A.* Dincă 
(Brăila), N. Manița (Brăila) cîștigă 
fără adversar; D. Burtic (Oradea) b.p. 
V. Ciuraru (Iași), N; Dineu (Cugir) 
b.p. M. Niculescu (Buc.).

Pentru finalele de la Arad (vineri 
24 iunie) s-au calificat, î« ordinea ca
tegoriilor, I. Nica (Buc.), V. Chiș (Cluj) 
C. Cuțov (Brăila), Gh. Bădoi (Buc,), 
V. Silberman (Buc.), Al. Popa 
Al. Matius (Baia Mare), N. Manița 
(Brăila), A. Iancu (Muscel) și N. 
Dineu (Cugir).

ILIE GHIȘA -coresp. reg.

TEHNICA
cu un sumar bogat și variat din care 
menționăm :
• T.-am cunoscut pe Vlaicu — de 

Gh. Negrescu.
• Aglomerație in văzduh.
• Hidroavionul românesc Getta.
• Turism, turism sportiv, turism 

competițional.
• Ce este un „motel".
• Vacanfe în ,.lumea tăcerii".
• Satelitul satelitului.
• „Hot-Rod", un gen neobișnuit 

de curse automobilistice.

Skoda 1000 MBX; Fiat 124; 
Prinz 1000 TT.
Arta de a conduce automobilul: 
Cu sau fără școală ?
Cercetarea științifică și radioa
matorismul de prof. univ. 
mond Nicolau.
Antenă pentru 144 MHz 
Amplificator de putere.
Iahting pe plajă
Aeroglisoarele la ordinea 
Cititorii ne scriu. Magazin, 
pietăți.
32 pagini, bogat ilustrate.

Apostolescu). DE VEDE. Stadion C.F.R.,

1.47:05,0 — 20 km marș.

.T urmele 
Și flăcăii

s-aud mugind, 
vin pe luncă hăulind 
(Noapte de vară) vin îl 

răsărind 
ochii înghețați**.

(El Zorab)

Intrucît conducerea C.A.P. 
din comuna Novaci, raionul 
Drăgănești Vlașca, n-a vrut 
să pună un mijloc de trans
port la dispoziția echipei de 
fotbal a tinerilor cooperatori, 
aceștia au fost nevoiți să se 
întoarcă pe jos de la meciul 
susținut în deplasare, la Mi- 
hailești.

sportive".
Iul financiar al 
sportive Metalul 
continuă să încaseze 
țiile pe simule t 
resp. M. Avanu).

^Dă pașa semn : dezbrăcați
Și binele in vergi i-l dați !
Sar eunucii, vin îl prind 
Se-ntoarce-arabul - - - - 
Cu

ROȘIORI
peste 350 de concurenți. JUNIORI I; 
100 m : V. Dinculescu (Giurgiu) 11,2; 
800 m: I. Pană (G) 2:01,0; 1500 m: 
Pană 4:14,6; JUNIOARE I: 400 m; 
I. Arășanu (Lehliu) 63,8 ; JUNIORI II : 
greutate : S. Ursu (G) 13,15; ciocan : 
Ursu 42,40; JUNIOARE II: 60 m: 
M. Tindeche (G) 8,2. (I. Brăteanu- 
coresp.).

Pentru preîntîmpinarea 
nor nereguli financiare 
introdus „caietul de evidența 
a membrilor și a cotizațiilor 

-J-". Totuși responsabi- 
asociațiel 

Tîrgoviște 
-e cotiza- 
bele. (Co-

e £ 5 e o •. $<• 
PlNANC'A

„M-ai privit întotdeauna
__ , piedică în cale,
Pentru ce-mi ascunzi de-a pururi 

taina gîndurilor tale 2 !
(Regina ostrogoților)

..și rind pe rind veneau în sat 
Și ieri și astăzi cite unul 
Din cei care-au plecat...**

(Trei doamne șl toți trei)

SCENARIUL : Enrique Pineda Barnet, Evgheni Evtiușenko IMAGINEA': Serghei Urușevki

CU : SERGIO CORRIERI, SALVADOR WOOD, JOSE GALARDO, RAUL GRACIA, LUZ MARIA 
COLLAZE



Rapid, Steaua, Farul și U.T.A. în semifinalele „Cupei României"

REVANȘA RAPIDULUI!
2-0 (1-0) CU PETROLUL

Steaua a dorit mai mult Cupa
2-0 (1-0) CU DINAMO BUCUREȘTI

PITEȘTI, 22 (Prin telefon, de la tri
misul nostru). Fără îndoială că nu va 
fi surprinzător pentru nimeni, dacă 
am să spun că „galeriile" celor două 
echipe s-au întilnit și ele la Pitești, 
pe teren neutru, hotărite să parti
cipe cu tot sufletul la desfășurarea 
acestei partide care depășea prin 
antecedentele sale importanța stric
tă a etapei de Cupă. Ieșirea, pe te
ren a celor două formații a fost 
salutată ca la București și Ploiești. 
Dar singurii satisfăcuți au fost bucu- 
reștenii — jucători și suporteri — 
pentru că de data aceasta victoria 
a revenit Rapidului, dîndu-i astfel 
o consolare pentru pierderile mo
rale și... materiale suferite în cam
pionat. Rapid a învins din cel puțin 
trei motive: a) a jucat cu o ambiție 
deosebită; b) a practicat un fotbal 
valoros; c) adversarul sâu nu i-a 
dat replica așteptată. Acest ultim 
motiv este de fapt... cauza cauzelor 
scorului net cu care Rapid a ciștigat 
întilnirea.

Desigur, nimeni nu se aștepta la 
mare lucru din partea atacului pe- 
•Wist, lipsit de o piesă de prim 

ain, Badea, deși locul acestuia fu
sese luat de un jucător cu prestigiu: 
D. Munteanu. Dar, spre surprinderea 
tuturor, nervii i-au lăsat întîi pe a- 
părătorii Petrolului, care au comis 
numeroase erori, prilejuind înain
tașilor bucureșteni realizarea unor 
faze cu succes de public și de scor. 
Aș dori să subliniez faptul că pe 
lingă cele două goluri înscrise 
(Ionescu — min. 42, execuție de o 
rară valoare tehnică și Dumitriu — 
min. 56), bucureștenii și-au mai creat 
cel puțin patru situații clare de a 
marca, dar ele au fost fie ratate, fie 
blocate de Mihai Ionescu.

Această stare de lucruri a făcitt ca 
ațacul petrolist, ți așa destul de fi
rav, să fie preocupat in principal 
de acțiuni cu caracter defensiv. In

.T.A.—CRIȘUL 2-1 (1-1)
HUNEDOARA, 22 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). - „Cupa* 
tot... cupă rămîne! Ne-am dat 
seama de aceasta aslstînd Ia meciul 
de ieri dintre U.T.A. și Crișul, des
fășurat la Hunedoara. Ambele for
mații s-au mobilizat la maximum 
pentru a se califica mai departe în 
această competiție. A învins U.T.A. 
Geea ce n-a reușit pe teren propriu 
în campionat cînd a terminat doar 
la egalitate cu Crișul, a reușit Ia 
Hunedoara, pe merit. Dar, învingă
tori și învinși, jucătorii au merite e- 
gale în realizarea spectacolului 
fotbalistic mult aplaudat de spec
tatorii din „cetatea oțelului*, pre- 
zenți ieri în număr de aproape 
1TOOO.

Partida a fost, așa cum am spus, 
spectaculoasă pentru că s-a jucat 
deschis, dinamic, pentru că a fost 
presărată cu numeroase faze palpi
tante la poartă. O notă în plus 
pentru corectitudinea și disciplina 
de care au dat dovadă fotbaliștii 
■febelor echipe în acest meci în 
mare miza era deosebit de impor
tantă.

Meciul a început în nota de do
minare a Crișului. Fotbaliștii ară- 
dani au răspuns deselor atacuri, 
prin contraatacuri periculoase. Cei 
care deschid scorul, în min. 9, sînt 
orădenii. Mureșan III inițiază o ac
țiune pe mijlocul terenului, pasează 
lateral lui Iacob care de la aproxi
mativ 30 de m șutează năpraznic la 
poarta lui Weichelt. Acesta plon
jează dar nu poate reține balonul. 
In continuare se joacă rapid. In 
nnin. 24, orădenii ratează o mare 
pcazie de a majora scorul. Har-, 
pani, singur în careu, șutează în 
[bară I După 2 min. se produce ega- 
farea. La un atac al echipei U.T.A. 
[Jac primește balonul și de la circa 
E5 de m șutează la poartă, balonul 
Ke lovește de bară, revine în teren 
lâr Țîrlea, care urmărise, îl introdu
ce în poartă r 1-1. După pauză, tex- 
Itiliștii încep „taie“ și construiesc o 
avalanșă de atacuri la poarta Cri
cului. Apărarea orădeană respinge 
pj calm atac după atac dar în min.

DE LA F.R. FOTBAL

t Jocurile de categoria B, progra- 
țaate la 26 iunie a.c., vor începe 
la ora 11, iar cele de categoria C 
Ia ora 10 — fără nici o excepție. 

fața porții lui Rădueanu n-au apă
rut mai mult deât trei înaintași 
ploieșteni (ți aceasta foarte rar). Cit 
privește „mijlocașii" (Iubasz, D. 
Munteanu, Dragomir), nici unul 
dintre ei n-au avut „idei" — și nici 
forța necesară — pentru a-și spri
jini atacul.

Și atunci ? Atunci Rapid, domi- 
nind jocul de mijloc (unde Dinu a 
făcut o partidă excepțională, îndeo
sebi pînă în min. 75), a pus din 
plin la încercare calitățile tehnice, 
psihice și mai ales fizice ale fun
dașilor Petrolului. Alergînd mult și 
cu folos, cei patru înaintași din 
Giulești și-au „tocat" adversarii, 
plimbindu-i de la o latură la alta 
a terenului, obligîndu-i să recurgă 
des la faulturi pentru a le bara 
drumul spre poartă. Kraus l-a depă
șit cu ușurință pe Mocanu, Boc a 
avut „probleme" cu Dumitriu iar I. 
Ionescu i-a... necăjii cit intr-un cam
pionat întreg pe Florea. Codreanu ca 
întotdeauna a fost gata să intervină 
oriunde era nevoie de... mină de 
ajutor.

Linia apărătorilor Rapidului s-a 
deplasat și ea spre poarta lui M. 
Ionescu, participînd adesea la șar
jele organizate de către linia de 
atac. în prim plan: C. Dan și Motroe 
prin sobrietate și precizie. Aceasta 
este scurta istorie a unui meci aș
teptat cu mult interes și în care vic
toria a revenit celui mai merituos.

A arbitrat foarte bine Alexandru 
Toth (Oradea).

RAPID: Răducanu-Lupescu, Mo- 
troc, C. Dan, Greavu-Dinu, Geor- 
gescu-Kraus, I. Ionescu, Dumitriu, 
Codreanu.

PETROLUL : M. Ionescu-Pahonțu, 
Boc, Florea, Mocanu-Iuhasz, Drago- 
mir-Drăgan (Dridea II), Dridea I, 
D. Munteanu, Moldoveanu.

VALENTIN PĂUNESCU

57 cedează. Floruț șutează puternic 
la poartă, Eremia nu poate reține 
și Jac din imediata apropiere în
scrie golul victoriei. In ultimele 
minute de joc, mai precis în min. 
88 și 89, Crișul are posibilitatea să 
egaleze dar rînd pe rînd Harșani, 
Tomeș și Mureșan II au ratat din 
poziții favorabile.

Meciul a fost condus satisfăcător 
de M. Ostafciuc-Deva.

U.T-A.: Weichelt — Birău, Ba-
coș, Mețcas, Petchowschi ni — Chi- 
vu, Floruț — Pantea, Jac, Țîrlea, 
Axente.

CRIȘUL: Eremia (Casoni) — E.
Naghi, Solomon, Pojoni, Balog, 
(Vigu) — Vign (N. Alexandru), 
Iacob — Harșani, Mureșan III, 
Tomeș, Mureșan II.

POMPILIU VENTILĂ

Cîștigă cine atacă
FARUL—STEAGUL

BRĂILA, 22 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). După felul cum a 
început partida — cu atacuri în trom
bă din primul minut, cu presing pe 
tot terenul și cu tempo de joc sufo
cant — echipa constănțeană a lăsat 
să se întrevadă că urmărește un 
K.O. rapid. Strategia Farului a avut 
un efect hotărîtor asupra desfășurării 
întregii partide, ea creînd •— din por
nire — două psihologii diferite pro
tagoniștilor : brașovenilor — psiholo
gia celui care se apară și orice gre-, 
șeală îi poate fi fatală; jucătorilor 
de Ia Farul — psihologia atacantu
lui care, chiar dacă greșește uneori, 
nu riscă prea mult.

Jucînd după rețeta atacului cu 
orice preț. Farul și-a dominat net 
adversarul, în prima repriză a avut 
numeroase ocazii (ratate de Iancu, 
Tufan, Manolache și Zamfir) dar n-a 
înscris decît o dată, în ultimul mi
nut : Kallo, excelent, a reușit în 
cea de a opta cursă în care și-a 
semănat toți adversarii, să-i pună lui 
Tuian o minge „pe tavă" și acesta 
a marcat. La două minute după re
luare, același Kallo îi dă de data 
asta lui Zamiir ocazia să îndepli
nească formalitatea înscrierii punctu
lui, pasa sa... cartografică uluind 
apărarea imediată a brașovenilor.

Văzîndu-se în postură de eliminați, 
brașovenii își amintesc că un meci

STEAUA: Suciu 8 — Petescu 7,
Chlru 7, D. Nicolae 8, Sătmăreanu 7, 
— Jenei 7, D. Popescu 7 — Sorin 
Avram 7, Constantin 8, Voinea 8, 
Rakși 9.

DINAMO BUCUREȘTI : Dateu 6 — 
Popa 7, Nunweiller în 6, Nunweiller 
TV 6, Ivan 5 (Ștefan, min. S2) — 
Grozea 6, Popescu 6 — Pîrcălab 5, 
Varga 5. Frățilă 6, Nunweiller VI 5.

Arbitrul Vasile Dumitrescu, bun.

Tradiționalul „turnir* Steaua—Di
namo a avut ieri un mobil în plus: mi
rajul Cupei, care apropia echipa în
vingătoare de frumosul trofeu, de star
tul în „Cupa Cupelor* și de o reabili
tare in extremis, după un sezon sub
mediocru de ambele părți.

Steaua a dorit mai mult Cupa și a 
obținut calificarea în semifinale prin- 
tr-o victorie meritată. Ieri, Steaua a re
devenit echipa lui Constantin, prin stil, 
decizie și simplitate. Căpitanul albaș
trilor a făcut o primă repriză „ca pe 
timpuri*, ordonînd cu autoritate jocul 

Steaua — Dinamo 2—0. Voinea deschide scorul. (Foto: Stan Petre)

întregii echipe. Nu întîmplător Voinea 
și mai ales Rakși, au fost, în sfîrșit, 
ei înșiși, după un întreg campionat de 
permutări șovăielnice. Ieri, Voinea a 
luat zeci de starturi eficace, iar Rakși a 
acoperit întreg terenul, prin prospețime 
fizică, dezinvoltură tehnică și printr-o 
mare clarviziune tactică avînd la bază 
vicleana poziție de extremă retrasă.

Toți jucătorii de la Steaua au muncit 
mult, consunând o energie dublă față de 
dinamoviști. Petescu a fost mai sigur 
ca altădată, Chiru a „trudit* cu o 
rivnă de rezervă care nu și-a spus ul
timul cuvînt, D. Nicolae a „plutit* cu 
siguranță în careu, iar Sătmăreanu a 
izbutit turul de forță de a-1 face pe 
Pîrcălab să renunțe la puternica sa 
armă : cursa. In linia de mijloc. Jenei 
(în special) și D. Popescu n-au renun
țat la nici o minge, iar Sorin Avram, 
după o repriză confuză, In care n-a 
găsit culoar, a demarat frumos după

ROȘU 2-1 (1-0)
nu poate fi ciștigat prin apărare și 
ies, încetul cu încetul, la atac. Me
ciul capătă mai multă culoare iar 
în min. 75 interesul întrecerii este 
relansat: la un henț în fața porții 
comis de Costin, arbitrul A. Radu
lescu dictează — just — penalti, 
transformat impecabil de Pescaru. 
După gol brașovenii prind aripi și 
în min. 78 sînt pe cale să egaleze. 
Naghi, lovit, aflat figurant pe ex
tremă, expediază un șut extraordi
nar de la 25 m. Mingea zguduie 
încheietura barelor și revine în teren 
pe capul lui Năftănăilff dar acesta o 
trece peste... După acest moment 
psihologic, constănțenii (care-și per- 
miseseră o mică pauză ce era să-i 
coste scump), preiau inițiativa, atacă, 
ratează noi ocazii prin Iancu, Zamfir 
și Ologu (bară în min. 88), meciul 
încheindu-se sub impresia generală 
a victoriei pe deplin meritate a e- 
chipei de pe malul mării.

Foarte bun arbitrajul lui Andrei 
Radulescu —■ București.

FARUL : Mane iu — Pleșa, Tîlvescu, 
Costin, Dumbravă —■ Manolache, 
Koszka — Tuian, Zamiir, Iancu, Kallo 
(min. 85 Ologu),
' STEAGUL ROȘU: Adamache — 
Zaharia, Jenei, Alecu, Naghi — 
Pescaru, Sighet) — Selymesi, Gane 
Goran (min. 46 Năttânăiiă), Gyorti.

MARIUS POPESCU

pauză, izbutind, printre altele, cea mai 
frumoasă fază a meciului (ratată de 
Voinea în min. 59) și ...înlocuirea fun
dașului de pe partea sa. ,

Dinamo a jucat sub așteptări. Pîr
călab, resimțindu-se — poate — după 
jocul ca L ruguav, nu și-a mai susținut 
„schema*. Varga și Frățilă, lipsiți de 
mobilitate și de nerv, n-au putut su
plini earența extremului de șoc care, 
ieri, a cam dat bir eu fugiții spre 
centru, unde e... lume mai multă, iar 
Nunweiller VI, eu capul mai... plecat 
ca orieînd. n-a izbutit să „lege* nimic, 
deși — după eit se pare — a avut de 
îndeplinit și el, ca și „11 “-le advers, 
rolul complex al extremei retrase. Dacă 
mai adăugăm jocul „cuminte* al mij
locașilor, care au pierdut deseori ini
țiativa în centru, și „nervii* apărării, 
iritat! de... blîndețea alacanților, ta
bloul pare complet și palid.

Dinamo Pilești-Dunav Russe 2-0 (0-0)
PITEȘTI, 22 (prin telefon). După 

felul cum au abordat partida, încă 
de la început se părea că oaspeții 
au venit în localitate hotărîți să-și 
ia revanșa pentru înfrîngerea sufe
rită pe teren propriu (2—3). Ei com
bină frumos, luptă pentru fiecare 
balon, se apropie des de poartă și 
șutează periculos. Prima repriză le 
aparține în întregime, dar Suleima- 
nov, Nuriev șl Kolev ratează oca
ziile avute.

La reluare, în formația gazdă sînt 
introduși Dobrin și trei rezerve (Ol- 
tegnu, Zimmer, Vulpeanu) și aspec
tul jocului se schimbă : cei. care 
domină categoric întreaga repriză 
secundă sînt dinamoviștii. Ambele 
goluri .s-au înscris in urma unor

PRONOSPORT
• Tragerea premiilor mari LOTO 

din 14 iunie 1966 a cunoscut un 
frumos succes prin cîștigurile fixe în 
bani de cite 80 000 lei, 60 000 lei, 
40 000 lei și 20 000 lei atribuție. Dăm 
mai jos numele cîșiigătorilor:

Categoria 1=5 premii a cîte 
80 000 lei : Stătescu Gh. Ion — Curtea 
de Argeș ; Țepenega Simion — Me- 
hadia, reg. Banat ■, Friedman Alexan
dru — Oradea; Mandrea Mihai — 
Telejna, Vaslui; Costin Șteian — 
Bîrlad.

Categoria a Il-a ■= 1 premiu de 
60 000 Iei: Moldovan Viorel — G.A.S. 
Jidveia, Tîrnăveni.

Categoria a Hl-a — 2 premii a 
cîte 40 000 lei: Bordianu Clement
— Timișoara șl Vasile Constantin
— București.

Categoria a IV-a = 2 premii a cîte 
20 000 lei: Puchiu Gheorghe — Rm. 
Vîlcea și Oanță Rafael — București.

• Tragerea Loto de mîine, vineri 
24 iunie 1966, va avea loc în orașul 
Arad.

PRONOEXPRES

La tragerea concursului special Pro- 
noexpres nr. 25 din 22 iunie .1966, au 
fost extrase din urnă următoarele nu
mere :

Steaua a deschis scorul în min. 19, 
prin Voinea, care a „valorificat" un 
contre-pied al apărării imediate dina- 
moriste, provocat de... Grozea. In min. 
36, Pîrcălab a ratat egalarea, trăgînd 
în Suciu, din poziție favorabilă. După 
pauză, in min. 49, Steaua ridică scorul. 
Raifi aruncă o minge cu boltă, pestă 
apărarea dinamoristă, renită ia fată pen
tru egalare, Voinea preia, se duce val- 
rirtej și înscrie după o cursă fără 
obstacole. La 2—0, Dinamo revine și aro 
trei ocazii mari (in perioada 69—75), 
ratate — toate— de Frățilă: un dri
bling prelungit încheiat... alături, o pasă 
de la Pîrcălab. de asemenea alături, și 
un șut puternic, apărat de inspiratul 
Suciu. In ultimele minute. Dinamo atacă, 
animat de Popa, dar zarurile_  au fost
aruncate mai devreme ca orieînd. Adică 
în min. 49...

IOAN CHTRILĂ

In meci amical

frumoase combinații de către C. 
Radu (min. 55) și Naghi (min. 75) 
cu aportul mijlocașilor. David, Do 
brin și C. Radu au mai ratat o serie 
de ocazii clare.

A condus foarte bine Ilie Dră- 
ghici (București).

DINAMO PITEȘTI: Niculescu -- 
I. Popescu (Olteanu), Barbu, I. Ste- 
lian, Badea (Vulpeanu) — Țircovui- 
cu, Pop (Dobrin) — C. Radu, Naghi, 
Turcan (Zimmer), David.

DUN AV RUSSE : Ivanov — To
dorov, Mencev, D. Vasiliev, Tepa- 
rițarov — Marinov, I. Vasiliev — 
Kolev, Iordanov, Suleimanov (An
tonov), Nuriev.

ALEXANDRU MOMETE
coresp. reg.

EXTRAGEREA OBIȘNUITĂ

38 14 33 6 45 26

NUMERE DE REZERVĂ : 31 17

EXTRAGEREA SUPLIMENTARĂ

Faza I : 41 5 13 46 6 45 31
Faza a Il-a: 35 41 21 45 37 34 40

Fond de premii: 1.739.124 lei din 
care 135.705 lei report categoria I.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 29 iunie 1966 la București.

LOTO

Premiile întregi și sferturi dte la tra
gerea Loto din 17 iunie 1966 :

Suplimentar I sfert : 1 x 75.387 lei;
suplimentar II: 8x7.179 lei și lOx 1.794 
lei ; categoria I : 13 x 4.863 și 10 x 1.215 
lei ; categoria a n-a : 18x3.350 și 18x832 
lei; categoria a IlI-a : 42x1.177 și
88 x 294 Iei ; categoria a IV-a : 59 x 894 
și 101 x 223 lei ; categoria a V-a : 8Sx 671 
șl 105 x 167 lei ; categoria a Vl-a : 99 x 523 
și 180 x 130 lei ; categoria a Vil-a : 
152 x 362 și 224 x 9C lei ; categoria a 
VIII-a : 165 x 327 șl 260 x 81 lei.

Premiul' suplimentar I sfert a revenit 
participantului PODBERESCHIA MARIN 
— Topotovăț regiunea Banat.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Lolo-Pronosport.



Campionatele mondiale de popice
(Urmare din pag. 1)

tre Purje — Constantin Rădulescu. 
Primul, în vervă deosebită, a reușit 
să stabilească recordul arenei i 966 
p.d. Nu exagerăm dacă afirmăm că 
Petre Purje a acționat ieri ca un.„ 
ceasornic ! Pentru a întări cele spu
se, e de ajuns să arătăm că la cea 
de a doua manșă la „plin*, Purje a 
doborît la primele 10 aruncări i 4; 
9; 9; 9; 9;7; 6; 8; 8; 9; totalizînd 78 
de p.d. La capătul celor 200 de bile 
mixte reprezentantul român a fost 
realizatorul celor mai multe „nou- 
are* : 11 ! Partenerul său, tînârul 
Constantin Rădulescu, a avut o com
portare bună (880 p.d.).

Cei mai temuți adversari ai cam
pionilor mondiali au fost... Cristu 
Vînătoru și Ion Micoroiu. Ce poate 
fi mai plăcut decît să 
dispută sportivă în 
principali la titlul 
reprezentanții țării 
Micoroiu și Cristu 
tras spre sfîrșitul 
și-au putut depăși 
că au fost autorii unor rezultate va
loroase : 879 p.d. și respectiv 948 
p. d.

LA UN PAS DE VICTORIE...
întrecerile feminine au fost domi

nate de reprezentantele noastre

Elena Trandafir și Margareta Sze- 
mani (828 p.d.), pînă la penultima pe
reche, cînd tandemul cehoslovac 
format din campioana mondială Vlasta 
Sindlerova și Marie Mikulcikova a

egalat recordul lumii (830 p.d.), sta
bilit de sportivele iugoslave Cadez — 
Bulici la campionatele europene de 
la Budapesta (1964). Succesul spor
tivelor cehoslovace s-a conturat abia

La telefon, TOLEDO

asiști la o 
care pretendenții 
suprem să fie 

noastre?! Ion 
Vînătoru, care au 
programului, nu 
colegii, cu toate

© N. Martinescu și FI. Ciorciiă candidează la i medalii.
• VIITOAREA EDIJIE A COMPETIȚIEI - IN W6T, LA BUCUREȘTI
TOLEDO, 22. (prin telefon). — 

In sala Universității din localitate 
campionatele mondiale de lupte 
greco-romane au continuat marți cu 
disputarea întrecerilor din cadrul tu
rului 
celor 
(cat. 
(cat. 
bune, menținîndu-se în lupta pentru 
medalii. Astfel, tînărul Ciorciiă, după 
înfrîngerea suferită în turul II, a a- 
vut o revenire puternică, reușind să 
cîștige prin tuș următoarele 
partide: în fața iranianului 
(în min. 8,50) și a valorosului 
tor bulgar Petkov (în min. 9) 
pe locul 2 la campionatele 
diale de anul trecut.

Campionul european Nicolae Mar
tinescu a avut în turul II un adver
sar dificil în bulgarul Boian Radev 
(cîștigător al medaliei de argint la

III, iar la 
din turul 

78 kg) și 
97 kg) au

unele categorii și a 
IV. Florian Ciorciiă 
Nicolae Martinescu 
înregistrat rezultate

două 
Fayaz 
luptă- 
clasat
mon-

„PERECH 1“
• 21 IUNIE :
a) Soții Tiberiu șl Margareta Szemanl

— componenți ai echipelor noastre cam
pioane mondiale — primesc felicitări 
pentru aportul adus la această dublă 
performanță !

b) Soții Tiberiu și Margareta Szemani
— componenți ai echipelor noastre cam
pioane mondiale — primesc felicitări 
pentru o altă dublă... performanță : b- 
siversarea a 15 ani de ia eăsătorie !...
• TIMP RECORD :
a) Petre Purje este socotit cel mai 

rapid jucător al „mondialelor". La el 
nu se pune problema depășirii limitei 
de timp. Expediază bilă după bilă I

b) Petre Boțoean este socotit cel mai 
rapid „ridicător” al „campionatelor*. Și 
Ia el nu se pune problema depășirii li
mitei de timp. Expediază bilă după 
bilă !

Vă imaginați ce „timp* record scot 
cei doi Petre cînd se... în tihnesc pe pis
tă !
• PENTRU AMATOBD DE

STATISTICA î
a) în trei zile de concurs participan- 

ții la „mondiale” au xras 32 800 de bile!
b) Bile de cite 2,806 kilograme care, 

cu tot „tirul" formidabil al jucătorilor, 
nu au spart pînă acum nici un wlemn”!
• COINCIDENȚE :
a) Străduța care duce spre sala unde 

au loc aceste întreceri de calm și pre
cizie se cheamă Intrarea... Țintei !

b) Delegatul ei, pensionarul Gheorghe 
Tomescu. afirmă însă că numele străzii 
nu are nici o legătură cu popicele, de
oarece sala a fost construită recent. 
In schimb, el, ca iubitor de popice 
„are” : vezi florile ce s-au pregătit din 
partea cetățenilor pentru viitorii cam
pioni !...
• CUM AU „TRAS- JUCĂTORII NOȘ

TRI PINA ACUM :
a) La echipe — „in plin !’
b) La perechi — «izolate".

VASILE TOFAN

la ultima bilă : dacă Vlasta Sindle- 
reva ar fi doborît numai unul din 
cele două popice rămase în lăcaș, a- 
tunci victoria ar fi revenit jucătoa
relor noastre ! Sau... invers !

CLASAMENTELE FINALE: feminin— 
1. Vlasta Sindlerova — Marie Mikul- 
cikcva (Cehoslovaci») 830 p.d.; 2. Elena 
Trandafir — Margareta Szemani 828 
p.d.: 3. Renate Engelhardt — Annemarie 
Prelîer (R.D.G.) 813 p.d.; 4. Cvetka 
Cadez—Gorinka Erski (Iugoslavia) 812 
p. d.; 5. Hannelore Cebulla—Ingrid 
Ronninger (R.D.G.) 800 p. d.; 6. Maria 
Czako—Gyulane Toth (Ungaria) 795 
p.d.; 7. Gyorgyne Kiss—Kalmanne Na
das (Ungaria) 784 p.d.; 8. Elena Lupes- 
cu—Cornelia Moldoveanu 784 p.d.; Mas
culin: 1. Petre Purje—C-tin Rădulescu 
1 846 p.d.; 2. Cristu Vînătoru—Ion Mi
coroiu 1 827 p. d.;3. G. Grohs—H. 
Brautigam (R.D.G.) 1 801 p.d.; 4. W. 
Iâchl—W. Grunanger (Austria) 1 799 
p.d.; 5. I. Blazevic—P.Halpert (Ceho
slovacia) 1 797 p. d.; 6. M. Sterzaj—h. 
Grom (Iugoslavia)

Azi. dc la ora 8, 
viduală de 100 bile 
bile mixte bărbați.

i

TURNEUL DE TENIS
DE LA WIMBLEDON

La 
tra

de 
mai 

Ryan 
- Pie- 

3—6, 
Beards

1 789 p.d.* 
începe proba indi- 

mixte femei și 200

LONDRA 22 (Agerpres). — 
Wimbledon continuă întrecerile 
diționahilui turneu internațional 
tenis. Iată cîteva din rezultatele 
importante : Simplu bărbați ; 
(Republica Sud Africană) - 
trangeli (Italia) 6—2, 6—8,
6— 3, 6—2; Zuleta (Ecuador) — 
(Anglia) 6—2, 6—4, 6—4: Mukerdjea 
(India) — Lihaciov (U.R.S.S.) 2—6,
7— 5, 7—5, 6—3; Dublu bărbați: Bar
nes (Brazilia), Holmberg (S.U.A.)— 
Cromwell, Osborne (S.U A.) 3—6,
6—2, 7—9, 8—6, 7—5; Graebner, 
Riesen (S.U.A.) — Clifton, Hutchins 
(Anglia) 7—5, 6—2, 6—2; Lihaciov, 
Metreveli (U.R.S.S.) — Ryan, Sum
mers (Republica Sud Africană) 6—4, 
6—4, 7—5; Arilla, Santana (Spania) 
— Maioli. Tacchini (Italia) 3—6, 
6—I, 6—2, 6—3; Pasarell, Ralston 
(S.U.A.) — Beust, Contet (Franța) 
6—0, 6—1, 7—5.

„mondialele' din 1942) și a terminat 
meciul la egalitate. O decizie ase
mănătoare a obținut el și în partida 
din turul III cu luptătorul Maenpaa 
(Finlanda), menținîndu-se astfel în 
cursa pentru primele locuri.

Iată și celelalte rezultate ale spor
tivilor noștri: Gh. Stoiciu (cat. 52

La Congresul Federației inter
naționale de lupte, care a avut 
loc la Toledo (S.U.A.) înaintea 
Începerii campionatelor mondiale, 
s-a stabilit ca viitoarea ediție a 
campionatelor mondiale de lupte 
greco-romane să se 
București, în zilele 
septembrie 1967.

desfășoare Ia 
de 1. 2 și 3

kg) în turul III, egal cu Salimaki 
(Finlanda) și pierde la puncte, In 
turul IV, meciul cu Agaev (U.R.S.S.), 
oeupînd 
iugoslavul 
57 kg) b. 
(Finlanda) 
puncte la 
țind astfel
Trostianski ,• S. Popescu (cat. 63 kg) 
egal în turul III cu Kalcev (Bulga
ria); I. Țăranu (cat. 87 kg) b. p. 
Vernik (Argentina), în turul III.

La ora cînd fac această relatare, 
încă nu au început întrecerile ulti
mei gale (n.n. la București ora 24).

locul 4-5 la egalitate cu 
Marinko; I. Baciu (cat.

p. în turul III pe 
și în. turul IV pierdeWe 
Besergil (Turcia.), împăr- 
locurile 4-5 cu sovieticul

GH. IACOBINI
secretar general al F.R.B.

• Cea de a doua etapă din „Tu
rul ciclist al Franței* desfășurată 
pe distanța Charleville -— Tournoi, 
(198 km) a fost cîștigată de belgia
nul Reybroeck cu timpul de 4h 
46:21. In clasamentul general con
duce Rudi Altig (R. F. G.) cîștigăj^ 
rul primei 
viile), cu 
mat la 31 
Reybroeck.

etape (Nancy—Charl^- 
timpul de 9h 39:28 ur- 
secunde belgianul

Florian ALBERT

Raymond KOPA și Just FONTAINE

Florian Albert, atacantul central al reprezentativei ungare, ne-a dat ur
mătoarele răspunsuri :
4 Brazilia nu poate cîștiga Cupa, deoarece primul si cel mai mare incon- 
>• venient pentru jucătorii ei va fi clima, în al doilea rind, sînt convins eă bra
zilienii nu cunosc încă „atmosfera* specifie engleză în care se desfășoară un 
meci de fotbal la Manchester, Liverpool sau Londra. Această atmosferă se deo
sebește radical de cea de pe terenurile sud-americane. Englezii știu să-și încu
rajeze echipa chiar și atunci cind formația lor favorită este în impas, în timp 
ce pe „Maracana”, cind brazilienii nu-și desfășoară jocul obișnuit, pe stadion 
se așterne o liniște mormintală... Candidatele cele mai puternice la titlu se anunță 
echipele Angliei, R.l. Germane, U.R.S.S. și Italiei.
«> Fiecare campionat mondial are cite o echipă capabilă să răstoarne toate 
“• pronosticurile. Cine credea de pildă, în 1954, că Austria va ocupa locul 
al m-lea 7 Firește, acum surpriza campionatului o poate face echipa R.p.D. 
Coreene sau cea a Elveției.
*■> lntr-o luptă epuizantă pentru victorie nu poți pretinde jocuri frumoase și 

nici noutăți tactice. Cum vor fi meciurile 7 O luptă disperată între înain
tași și apărători. In avantaj vor fi desigur apărătorii, iar echipa care va reuși 
să deschidă cele mai multe dintre aceste „lacăte” va ieși învingătoare.

înaintea turneului final
al C.M. de Fotbal

1. Va reuși Brazilia să cîștige pentru 
a treia oară „Cupa Jules Rimei" ?

2. Care echipă ar putea realiza sur
priza campionatului ?

3. Va aduce campionatul mondial ceva 
nou în tehnica și tactica fotbalului ?

Ondino VIERA
In ciuda faptului că a împlinit 61 de ani și este cel mai în vîrstă dintre 

conducătorii tehnici ai echipelor calificate Ia turneul final de la Londra, Ondino 
Viera deține pentru prima dată funcția de director tehnic al reprezentativei 
Uruguayului. De ce ? Pentru că, deși Uruguayan de origină, a activat mai mult 
la echipe de club din Brazilia, iar în Paraguay a condus pregătirile echipei 
naționale. Cu toate că are o mare experiență în materie de fotbal s-a arătat 
foarte reținut —- după cum se va vedea * * - -
noastră :

mai jos — în răspunsurile la ancheta

1 Eu sînt tehnician, nu... profet, 
așa că nu pot să vă spun că l’a 

cîștiga Brazilia, Anglia sau Uruguay. 
Ca tehnician pot spune însă că nici una 
dintre cele 16 competitoare nu se va 
prezenta nepregătită. Și apoi credeți că 
este vreo echipă care nu s-a gîndit că 
i-ar sta bine cu „Cupa Jules Rimel“ 
în vitrină ?

si tactice pentru a-i surprinde pe ad
versari. Ceva-ceva trebuie să iasă la 
iveală după acest campionat mondial. 
De aceea, propun ca răspunsul să vi-l 
dau... după 1 august.

O In condițiile arătate în răspunsul 
de la prima întrebare, doar dacă 

Brazilia ar cîștiga din nou, nu ar fi o 
surpriză. In rest oricare dintre echipele 
participante ar putea realiza surpriza 
campionatului.

Q Așa ceva e mai greu de știut 
dinainte. Fiecare antrenor păstrea

ză secretul asupra noutăților tehnice

i-au întrebat:
JACQUES FERRAN - Paris 
RUSZKAI KATALIN - Budapesta 
și MIRCEA TUDORAN

Gea mai mare performanță a fotbalului francez — 
locul III la ediția 1958 a C.M. — este indisolubil 
legată de numele a doi celebri jucători: RAYMOND 
KOPA și JUST FONTAINE. Primul a dirijat atunci cu 
precizie de maestru întregul angrenaj al echipei galice, 
cel de al doilea a concretizat prin 13 goluri acțiunile

K: Da, brazilienii sînt repre
zentanții cei mai autorizați ai 

modern, ei trebuie să cîș- 
Londra. 
acord această șansă Bra- 
n-am să

1.
fotbalului 
tige și la

F: Da, 
ziliei. Și 
în acea semifinală 
la Stockholm, în care am

primul gol pentru 
tul
cu

sale ofensive. în reprezentativa Franței, ca și în echipa 
lor de club — Stade de Reims — Kopa și Fontaine 
au alcătuit un „tandem* ideal. O coincidență a făcut 
ca să primim de la cei doi simultan răspunsurile la 
ancheta noastră.
paralel" :

francezi, debutan-
apoi 3... Va marca

Și găsim nimerit să le publicăm „în

uit niciodată că 
extraordinară de 

Înscris

Pele a marcat 
siguranță și în poarta englezilor I

K: R. F. Germană. De la Berna 
încoace (n.r. ediția 1954) echipa 

vest-germană joacă totdeauna rolul 
primului „autsaider".

F: Italia. De ce să nu acordăm

2.

„transalpinilor* șansa de a-și com
pleta tripticul de victorii în marea 
Cupă ?... Ei au jucători de clasă. Ie 
trebuie doar voința de a învinge. Și 
cred

se pare imposibil ca să nu vedem 
lucruri noi și interesante In tehnica 
jucătorilor și tactica echipelor, dări 
mai ales în metodele de pregătire 
care se vor releva pe parcursul În
trecerilor.

că de data aceasta o vor avea.

K: Vor fi noutăți In toate di
recțiile. S-au făcut atîtea pre-3.

gătiri pentru actuala ediție, incit mi

F: Eu cred că noutățile vor îi în 
rîndul individualităților. Londra va 
consacra o serie de stele noi în fot
bal. Personal aș vrea să rplaud un 
portar mare, unul care mi-ar fi 
ținut șuturile din zilele mele bunțS

i 3 Redacția și administrația: str. Vasile Conta nr. 16. telefon 11.10.05, interurban 72 și 286. Telex : sportrom buc. 180. Tiparul s L P. .Informația*, str. Brezolanu 23—25. 
PREȚUL ABONAMENTULUI i 1 lună: 6,50 lei i 3 luni: 19,50 lei | 6 luni: 39 lei i 1 an: 78 leî.


