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în prima etapă a „Cupei Voința“

N. Ciumeti (Dinamo)-învingător la sprint
«7Cupei României"

la fotbal!
Aseară, la sediul Federației 

amâne de fotbal, a avut loc 
agerea la sorți a semifina- 
tlor „Cupei României", lată 
icurile hotărîte de sorți : 
Oul constanta - u.t.a.

.RAD
STEAUA — RAPID

Meciurile vor avea loc în 
lua de 13 iulie. Locurile de dis- 
utare se vor stabili în zilele 
rmâtoare. Există propunerea 
a ambele partide să se desfă- 
pare la București.

50 de alergători, dintre care 
jumătate debutanți în cursele de 
lung kilometraj pe etape, au fost 
prezenți ieri la startul primei 
ediții a „Cupei Voința64. Etapa I 
s-a alergat pe distanța de 99 km, 
pe ruta București — Giurgiu — 
București. Am putea spune că ea 
a fost asemănătoare cu prima 
repriză a unui meci de box în 
care adversarii se tatonează. Ex
plicația : mulți dintre cicliștii 
noștri fruntași nu s-au mai în
tîlnit de mult în curse de am
ploare, nu-și cunosc potențialul 
și — în consecință — se feresc 
să atace pentru a nu-și irosi for
țele mai devreme decît adversarii. 
Așa se face că pînă la km 62 
n-am putut nota decît două ba
riere (ambele la Daia, una la du
cere și cealaltă la întoarcere), 
care au reținut plutonul timp de 
9 minute. Le vom scădea la cal-

AZI, ÎN GIULEȘTI

apid-Selecționata feroviară a Olandei
^cadrul Campionatului european feroviar

cutarea mediei orare. De-abia 
aici, trei cicliști cu nume fără 
rezonanță în sportul cu pedale 
(C. Popescu — Olimpia, Gh. 
Drăghicioiu — Dinamo și T. Pu- 
terici — Voința Ploiești) și-au 
luat „inima-n dinți" și s-au des
părțit de pluton. Atîta timp cit 
grupul masiv a rulat la fel de 
liniștit ca înainte, cei trei au reu
șit să se distanțeze la un minut. 
Ei au menținut această diferență 
vreo 20 km. dar din clipa în 
care plutonul a ieșit din apatie, 
sub amenințarea pierderii șansei 
de a-și mai disputa sprintul fi
nal, distanta a scăzut vizibil, l-a 
km 94 s-a făcut joncțiunea. De 
aici, citeva hărțuieli rămase fără 
alt rezultat decît acela al împăr
țirii plutonului în două mari 
grupe. Am asistat la un sprint 
final de toată frumusețea în care 
principalii combatanți au fost Ga
briel Moiceanu și Nicolae Gu- 
meti. Mai îînărul Cîumelî a reu
șit să cîștise.

Clasamentul: 1. N. CIUMETI 
(DINAMO) 2 h 39:40 (medie 
orară : 39,6 km) ; 2. G. Moiceanu 
(Dinamo) ; 3. 1. Cosma (Dina
mo) ; 4. St. Suciu (Dezrobirea) : 
5. C. Dumitrescu (Steaua); 6. 
Dan Mărgărit (Olimpia) ; 7. Gh. 
Răceanu (C.P.B.) ; 8. I. Constan- 
tinescu (Voința Buc.) ; 9. C. Cio
can (Dinamo) ; 10. I. Ardeleanu 
(Steaua). Etapa a Il-a are loc 
astăzi, începînd de la ora 15,30, 
pe șoseaua București—Alexan
dria.

HKISTACHE NAUM

Echipa feroviară a Olandei, fotografiată ieri, Înainte 
de antrenament

cum s-a mai anunțat, 
■pionul Giulești va găzdui 
31 cu începere de la ora 17,30 
artida internațională de tot
al dintre RAPID BUCU- 
EȘTI și SELECȚIONATA 
EROVIARA A OLANDEI, 
feeiul face parte din sfertu- 
le de finală ale campiona- 
îlui european feroviar 
>tbal.
Fotbaliștii olandezi au 

it luni după-amiază iar 
imineața i-am întîlnit 
iiulești, în plin antrenament, 
‘omnul CARIS, secretar 
eneral al organizației spor- 
ive a feroviarilor din Olanda 
i conducătorul delegației, 
e-a răspuns cu amabilitate 
■ întrebările noastre. Am a- 
iat astfel că la București au 
osit 15 jucători și că selecțio- 
ata este alcătuită din fotba- 
ști de la echipele feroviare 
in Utrecht, Tilburg și Zwol- 
î, participante la campiona- 
ul celei de a doua ligi a O- 
andei. în vederea jocului de 
a București, echipa olandeză 
-a pregătit cu atenție știind 
•ă Rapid a fost finalista ulti
mei ediții a întrecerii 
U» se află pe locul al 
■Campionatul țării, 
ost prezentați apoi cei 
tătari : Vos, De Bie, Olde Kie- 
Lcrink, Van de Lee, Blaauw,

de

so- 
ieri 

la

și că 
doilea 
Ne-au
15 ju-

Foto: V. Bageac
Jansen, Hanasbei,Vossen,

Lammerts, Heerbaart, Van de 
Heiden, Tyssen, Luyters, Van 
"T Sânt, Vervoort, în încheiere

(Continuare în pag. a 3-a)

în zilele de 27 și 28 iunie a.c. a avut loc 
ședința plenară a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român. La lucrările plena
rei au participat ca invitați șefi de secție ai 
C.C. al P.C.R., membru Colegiului Central de 
Partid, miniștri, conducători ai organizațiilor 
de masă și ai unor instituții centrale de stat, 
secretarii pentru problemele economice ai co
mitetelor regionale de partid, redactori-fefi ai 
ziarelor centrale.

Plenara a dezbătut:
1. Proiectul planului cincinal de dezvoltare 
economiei naționale pe perioada 1966—1970.
2. Probleme organizatorice.
în cadrul dezbaterilor asupra planului cin

cinal au luat cuvîntul tovarășii: Miu Dobrescu, 
prim-secretar al Comitetului regional de partid 
Iași, Ion Stănescu, prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Oltenia, Nicolae Vereș, prim- 
secretar al Comitetului regional de partid Mu- 
reș-Autonomă Maghiară, Mihai Marinescu, mi
nistrul industriei construcțiilor de mașini, Aurel 
Duca, prim-secretar al Comitetului regional de 
partid Cluj, Dnmitru Balalia, prim-secretar al 
Comitetului regional de partid Ploiești, Iosif 
Uglar, prim-secretar al Comitetului regional de 
partid Maramureș. Constantin Scarlat, ministrul 
industriei chimice. Constantin Dăscălescu, prim- 
secretar al Comitetului regional de partid Ga
lați, Ion Marinescu, ministrul industriei meta
lurgice, Gheorghe Călin, prim-secretar al Comi
tetului regional de partid Hunedoara, Emil Dră- 
gănescu, ministrul energiei electrice, Vasile Po
top, prim-secretar al Comitetului regional de 
partid Suceava, Dumitru Popa, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid București, Ale
xandru Boabă, ministrul petrolului. Constantin 
Sandu, președintele Comitetului Executiv al 
Sfatului popular regional Argeș, Miron Nico-

a

VOLEI:

lescu, președintele Academiei Republicii Socia
liste _ România, Teodor Haș, prim-secretar al 
Comitetului regional de partid Crișana, Nicolae 
Giosan, președintele Consiliului Superior al A- 
griculturii, Vasile Daju, președintele Comitetului 
Executiv al Sfatului popular regional Banat, 
Bujor Almășan, ministrul minelor, Gheorghe 
Roșu, prim-secretar al Comitetului regional de 
partid Bacău, Ion Voina, prim-secretar al Co
mitetului regional de partid Brașov, Vasile 
Vîlcu, președintele Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție, Constantin Don- 
cea, președintele Comitetului de Stat pentru 
Valorificarea Produselor Agricole, Vasile Ma- 
teescu, președintele Comitetului Executiv al 
Sfatului popular regional București, Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului exterior, Constan
tin Mîndreanu, prim-secretar al Comitetului re
gional de partid Dobrogea, Gheorghe Vasilichi, 
președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor 
Meșteșugărești.

în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R.

Plenara a aprobat în unanimitate proiectul 
planului cincinal de dezvoltare a economiei na
ționale pe perioada 1966 
a fi

în
nara 

în
varășilor Maxim Berghianu și Ilie Verdeț;

ca membri supleanți ai Comitetului 
al CC. al P.CR. a tovarășilor Manea 
și Dumitru Popa;

în Prezidiul Permanent al C.C. al
tovarășilor Paul Niculescu-Mizil și Ilie Verdeț;

in Secretariatul C.C. al P.C.R. a tovarășului 
Mihai Gere.

1970, care urmează 
supus dezbaterii Marii Adunări Naționale, 
legătură cu problemele organizatorice, ple- 
a hotărît în unanimitate alegerea : 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a to-

Executiv
Mănescu

P.C.R. a

Finalele campionatelor școlare
încep azi la Cluj

Reprezentativele de handbal 
ale

Finalele campionatelor repu
blicane școlare încep astăzi la 
Cluj. La întreceri iau parte 
cinci echipe masculine și cinci 
feminine, finalele disputîndu-se, 
ca și în anii precedenți, sistem 
turneu. Iată formațiile care vor

După cinci zile de Întreceri...
• CTTEVA RĂSPUNSURI • PREOCUPĂRI PENTRU CALITATE
• PE „PANOUL DE ONOARE" • PLOIEȘTEANUL AUREL 
STOICA - O REVELAȚIE • PĂREREA ANTRENORULUI MIHA1

TIMU • DESPRE DRESAJ, MAI TÎRZIU„

Cele cinci zile de întreceri 
din cadrul primei etape a cam
pionatelor republicane au dat 
specialiștilor de obstacole și 
dresaj și, desigur, concurenți- 
lor răspuns la multe din în
trebările referitoare la progre
sele înregistrate de echitația 
noastră, la creșterea calitativă a 
muncii din secțiile de călărie. 
Vom consemna și noi citeva 
din aceste răspunsuri, reamin
tind că la 17 iulie va începe, la 
Timișoara, cea de a doua etapă 
a

participarea în evidentă creș
tere numerică față de ediția de 
anul trecut (în probele ușoare 
media concurenților a depășit 
cifra de 55). Ceea ce este, de
sigur, mai îmbucurător, această 
substanțială majorarea a numă
rului de participanți a fost în
soțită și de o creștere calitativă 
observată în pregătirea celor 
mai mulți dintre sportivi. Se 
pare că inițiativa federației de 
a modifica — față de anul tre-

campionatelor. Ca atare— 
Prima constatare se referă la

DAN GÎRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Ni(ulescu (Dinamo), cîștigătoarea probei rezervată ielelorLihana

lupta pentru cucerirea titluri
lor de campioane republicane 
școlare la volei pe anul 1966 : 
Liceul nr. 10 Timișoara, Li
ceul nr. 2 Constanta, Liceul 
nr. 2 Ploiești, Liceul „N. Băl- 
cescu" Cluj, Școala profesio
nală „23 August" București 
(masculin). Liceul nr. 10 Timi
șoara, Liceul nr. 1 Constanța, 
Liceul nr. 1 „Petru Rareș" 
P. Neamț, Liceul nr. 4 Brașov 
și Liceul „Mihai Viteazul" 
București (feminin).

țării noastre au plecat 
in Iugoslavia

cursul zilei de ieri au ple- 
în Iugoslavia selecționatele handbal ale țării noastre.

: :: ”, i:
Dincă, Costache II, Moser, Goran, Marinescu, Lieu,

în 
cat 
de 
Echipa masculină, compusă din >.aedl, — --
Gruia,
Iacob, Hnat, Cristian, Nica, Oțe- 
lea va participa la turneul de la 
Zagreb, alături de formațiile 
Poloniei, Elveției și Iugoslaviei. 
Selecționata feminină, din care 
fac parte Naghi, Buzaș, Boțan, 
Dobîrceanu, Nicolae, Soos, Oan- 
cea, Scorțescu, Moșu, Bota, Ar- 
ghir, Micloș, Hie își va disputa 
întîietatea la Belgrad alături de 
puternicele reprezentative ale Uniunii Sovietice, Cehoslovaciei 
și Iugoslaviei. Ambele turnee au 
loc între’ 30 iunie și 2 iulie.

„CUPA CAMPIONILOR REGIONALI" LA OINĂ

Echipe insuficient pregătite
și un arbitraj deficitar
Stadionul din Mangalia a 

găzduit la sfîrșitul săptămînii 
trecute întrecerile „Cupei cam
pionilor regionali' la oină. 
Reîntors de la Mangalia, an
trenorul Ion Popescu-Buftea 
ne-a relatat o serie de amă
nunte de Ia această importan
tă competiție republicană, la 
startul căreia au fost prezente 
12 echipe.

— Nivelul tehnic al Întrece
rilor a fost mediocru. In aiară 
de Avîntul Valea Roșie (Reg. 
București), C.P.B., Energia Rîm- 
nicelul (Reg. Ploiești) și 
Avîntul Frasin (Reg. Suceava) 
restul formațiilor au venit Ia 
Mangalia insuficient pregătite. 
Consider că nivelul tehnic al 
partidelor a fost, într-o oare
care măsură, influențat și de 
formula de desfășurare a com
petiției, care a supus echipele 
la un adevărat maraton: In 
decurs de trei zile s-au dis
putat 62 de meciuri. Ca ur
mare a eforturilor depuse In 
preliminarii, echipele calificate 
în turneul final au dat dovadă 
de semne de oboseală iar ar
bitrii au fost, pur și simplu, 
extenuați.

— Care dintre echipe v-au 
plăcut mai mult ?

•— In mod deosebit mi-au 
lăsat o frumoasă impresie ior-

mațiile C.P.B. și Avfntul Valea 
Roșie. Aceste echipe au prac
ticat un joc de calitate atît la 
„prindere", cit și la „bătaie", 
avînd în jucătorii Topală, 
Gruia nu. Popa, Oprea (A- 
vîntul Valea Roșie), Dacău, 
Anton și Stancu (C.P.B.) ele
mente care ne-au îneîntat pri
virea prin execuția paselor, 
prinderea și bătaia mingii. Cu- 
noscînd experiența jucătorilor 
bucureșteni sînt tentat să fac 
afirmația că Avîntul Valea 
Roșie a fost revelația compe
tiției.

— De ce n-a cîștigat tro
feul ?

— Cele două partide de ba
raj încheiate cu rezultatele de 
16—16 și 18—15 în favoarea 
formației C.P.B, au fost dege
nerate de arbitrajul sub orice 
critică, prestat de Constantin 
Niță (București). Fiind depășit 
de joc, acesta a dat decizii în 
compensație provocînd conflic
te între jucători și făcînd în 
felul acesta o proastă populari
zare sportului nostru națio
nal în rîndurile 
spectatori care 
bună dreptate, 
pe stadion.

numeroșilor 
au plecat, pe 

nemulțumiți de

TR. IOANlțESCU



Esoszsa
80 DE COPIL 80 DE VIITORI PERFORMERI în palmaresul Crișanei:

Secția de atletism de 
la Steagul roșu Brașov 
a organizat anul trecut 
două cowcmsiM de se
lecție,. Ia ewte s-an pre
zentat peste 1'000 de co
pii.. Antrenorii S Toth, 
M Iwra, A. M&arcăș și 
M. Szoke au ales pen
tru activitatea de per
formanță’ pe 80- dintre 
ei, care li s-au părut a 
fi mai bine datați.

Munca depusă zi de 
zi de cei patru antre
nori a. d.at, cum. era de 
așteptat, roade frumoase. 
Astfel surorile- Mariana 
și Adriana Stancrx, Elvi
ra Cosma și Marilena 
Stoica, dintre fete, Al. 
Godet, L. Stăniloaie, C. 
SamuiTă șl E. Luca din
tre băieți, au ocupat 
locuri fruntașe la con
cursurile pentru copii 
desfășurate la Brașov. 
Alexandru Goda și Ma
riana Stancu au obținut 
chiar performanțe foar
te bune pentru vîrsta 
lor :. 7,8 și, respectiv, 8,0 
pe 60 de metri plat.

Trebuie să remarcăm 
de asemeni că toți 
acești mici atlețî sînt și 
elevi fruntași fa învăță
tură, unii avînd numai 
note de 9 și 10s.

La aceste succese 
și-au adus contribuția și 
o serie de profesori de 
la școlile generale nr. 7, 8 și 10, care 
i-au îndrumat pe copii către secția 
de atietism și Ie urmăresc îndea
proape activitatea.

Avînd la dispoziție o bază spor
tivă bine utilată și fiind îndrumați 
de antrenori pricepuți, cei 80 de co
pii vor putea deveni... 80 de atleți 
de valoare! Bineînțeles dacă vor 
munci și în continuare cu același 
entuziasm.

C. GRUIA — coresp. reg. 
CONCURSURI. REZULTATE

Alte și alte coticarsuri de atle
tism au figurat pe programul de 
activitate a atletilor noștri.

BUCUREȘTI. Tu cadrul unui con
curs de copii au fost realizate cîteva 
rezultate remarcabile : F lorica Boca 
— 1,46 m. la înălțime, Magdalena
Pretorian — 4,8'6.- m Ia lungime. Radu 
Făta — 1,57 m. la înălțime, Coste! 
Ionesci» — 536 m Ia lungime, George 
Preda și Mircea Papuc — 7,5 pe 60 m 
(N. Prăjescu — coresp-.).

Pe stad’iontrl Republicii s-a desfă
șurat zilele trecute concursul dotat 
cu „Cupa Metafctl*. Seniori; 100 m : 
Al. Tudorașcu 11,2; 5000' m : C. Stof 
15:42.6, Gh. Tomîuc 15:47,0 ; lungi
me : H. Albrecht 7,12 ; 10 km marș : 
L. Caraiosifoglu 45:48,2, I. Vasile 
47:36,2, M. Perșinaru 48:12,6; Senioa
re : 100 m : Ec. Nourescu 12,â.; 800 
m : El. Teodorof 2:15,3 ; El. Ionescu

Juniorul clujean Cornel Pop va participa la 
întrecerile de Ia Brașov. Anul acesta el a obținut 

3,95 m ia prăjină. Pe ctnd... 4,00 ar?
Foto: prof. P. Naghi

2:16,5 ; lungime : V. Enescu 5,42; 
greutate : A. Gurău 14,09 ; Juniori : 
800 na : I. Dima 2:04,4 ; 3000 m : N- 
Brinzan 9:17,0 ; Junioare : lungime : 
M. Salomon 5,70; înălțime : D. Radu 
1.50 ; greutate : M. Micu 12,03. (N. D 
Nicolae — coresp.).

CRAIOVA. Concurs regional găz
duit de stadionul Tineretului. Juniori 
I: 100 m : I. Teper 11,1, M. Geor
gescu 11,3 ; lungime : Georgescu 6,64 ; 
înălțime : Gh. Dunărințiu 1,78 ; Ju
nioare I : 100 m : M. Iosif și Em. Po- 
daru 12,9 ; Juniori II : 80 m : D. Dul- 
gheru 9,1 — rec. regional ; M. Duca 
9,2; 300 m : AI. Covert 38.5 ; disc : 
O. Schiba 42,69 Junioare II : 60 nr : 
E. Feind 8,3 ; lungime : I. Costescu 
4,85. (M. Gheorghinoiu — coresp.).

§ MTE CMmttRI ATLETICE 
g INTERNAȚIONALE

Sprinterul GH. ZAMFIRES- 
xrz. CU va participa joi la un 
272: concurs la Zurich. La sfîrșitul

săptămmii. va avea loc la O- 
-----■ dessa tradiționala competiție 
=r „Memorialul fraților Znamen-

ski/’. Țara noastră va fi re- 
prezentată de alergătorii pes- 

—— te obstacole ZOLTAN V.âMOȘ
= și VICTOR C ARAM I HAI și

de mărșăluitorul ILIE POPĂ.=zz în zilele de 6 și 7 iulie se va
~~ ; desfășura la Oslo întîlnirea
—• dintre echipele masculine ale
== NORVEGIEI și ROMÂNIEI.

„Cupa S. M. T.“ (Marghita) — „Cupa G. A. S.“ (Ținea)
Palmaresul sportului de masă din 

regiunea Crișana- a fost îmbogățit, 
recent, cu două finale : „Cupa SMT"
— la Marghita și „Cupa GAS" — la 
Ținea. Succesul lor a fost deplin* de 
la un capăt Ia celălalt, adică din- 
preliminarii și pînă în finale. Aceste 
două competiții au dat la iveală 
mari rezerve de energie și de dra
goste pentru întrecerile sportive, 
chiar dacă nu-i vorba de promo
vări și retrogradări. Lucrătorii din 
SMT sau din GAS au luptat cu în- 
suflețire ca să ajungă în finală la 
fotbal, la atletism, la șah, la volei, 
la tir, la haltere sau la jocul mari
năresc. Directori și ingineri, șefi ai 
SMT-urilor și GAS-urilor, ne mai 
vorbind, de ceilalți lucrători ai aces
tor unități ale agriculturii noastre so
cialiste, nu s-au mulțumit numai cu 
funcția de organizatori, ci au devenit 
ei înșiși competitori. „Și eu pot să 
fiu sportiv ! Și eu pot să ies primul !“
— le citeam în ochi.

întrecerile au fost urmărite de sute 
de spectatori, marea Ier majoritate 
fiind acei care nu au reușit să fie 
selecționați pentru finale, soțiile- și 
copiii celor... promovați. Au fost 
aplauze îndelungi, au răsunat încu
rajările. Dar, nu au lipsit nici pro
testele, contestațiile: „Nn sîntem de 
acord ! In regulament scrie altieL îl 
respectăm sau nu ?”

Cele mai mari griji le-au avut or
ganizatorii : SMT Marghita și GAS 
Ținea. Cînd primești oaspeți, nu-ți 
șade bine să n-ai— tacîmuri Ia masă. 
Și la Marghita, și la Ținea au fost 
subscrise multe ere de muncă patrio
tică pentru reamenajări sau amena
jări de terenuri sportive.

La lumina tuburilor cu neon, soli- 
citînd păreri, după întocmirea cla

samentelor generale, mi-am notat, 
printre altele: „Ideea organizării 
Cupei este excelentă. Ne dăm seama 
că avem posibilități și mai mari, sub 
toate aspectele. O asemenea finală, 
înainte de campania pentru strînge-

tn fotografiile alăturate — aspecte de la întrecerile finale la volei și Ia 
jocul marinăresc, disputate în cadrul „Cupei SMT“ (Marghita)

rea recoltei, constituie pentru noi o 
reîmprospătare de forțe” (inginerul: șef 
Cornel Vicaș de la SMT Marghita și 
dr. Gheorghe Bulboacă, directorul 
GAS Ținea).

Clasamentele generates
„Cupa SMT" — SMT Marghita (1),

„Cupa GAS” — GAS Tinea (1), 
GAS Sălard (2), GAS Salonța- (3), 
GAS Mocrea (4), GAS Buteni (5), 
GAS Nojorid (6), GAS Ioșia (7), 
GAS Sîmleu (8), GAS Inand (9), GAS 
Cermet (10), GAS Holod (11), GAS 
Batâr (12), GAS Tămajda (13), GAS 
Scîriteia (14), GAS Dohangia (15), 
GAS Cighid, GAS Marghita, GAS 
Oșorhei (16—18).

HORIA CRISTE -4

P. S. — Felicitări se cuvin cu pri
sosință și Consiliului regional al 
UCFS Crișana, care a inițiat aceste 
întreceri deosebit de interesante.

II. C.

Ga’ă de box
la clubul „Grivița Roșie"

Joi, de la ora se va disputa în
grădina clubului ,^Gri-vita. inte
resantă retmiune pugilistic!, înRcadrul 
căreia vor evolua boxeri de la cluburile

CÂLÂ&/E

DUPĂ CINCI ZILE DE ÎNTRECERI.»

SMT Șreula (2), SMT Cbiorac (3), 
SMT Nușfalău (4), SMT Valea lui 
Mihai (5), SMT Beiuș (6), SMT Să- 
cuieni (7), SMT Sîntana (8), SMT 
Cefa (9), SMT Sebiș (10), SMT Criș 
(11).

și asociațiile sportive Metalul, Olimpia, 
Metalurgistul, Gri vi ța Roșie ete. Pe 
programul galei figurează, printre altele, 
meciurile dintre Șt. Bălan—P. Anghel, 
FI. Paraschiv—N. Tudor, I. Crăciun— 
N. Paraschiv, D. Dosan—Gh. Petre.

(Urmare din pag. 1)

cut — regulamentul competiției ' n 
loc de două „manșe* — două baraje 
succesive) a dat rezultate excelente, 

‘călăreții și antrenorii lor Iucrind mai 
intens pentru a depăși „înălțimile* o- 
bișnuite ale obstacolelor.

Călăreții din provincie, în speria! 
cei din Ploiești și Sibiu, au arătat și 
de data aceasta o pregătire ridicată 
și o puternică dorință de afirmare Se 
cuvine să menționăm in special pe 
ploieșteanul Aurel Stoica :cn caii 
Blond și Sandu) învingător în două 
probe importante: ușoară și mijlocie. 
Credem că evoluția din aceste între
ceri îl recomandă pe Aurel Stoica 
atenției colectivului de antrenori care
pregătește loturile reprezentative. Se 
cuvine, de asemenea, remarcată dubla
victorie înregistrată de sibianul A. Bo- 
tan (la obstacole juniori ÎS ari ri la 
3resaj categoria juniori). La rindul 
Jot's: antrenorii celor două echipe, A. 
țurcherea și P. Roșea merită cu pri
sosință felicitări. Tot Ia acest capitol 
.vrem să notăm și frumoasa victorie
realizată în proba juniorilor de 16

de Camelia Verdeș (Steaua) în
KUîrstă de... 12 ani ! Și acum, cîteva 
mențiuni pentru: Dan Mihăilescu (Pe
trolul Ploiești), D. Velea (Steaua), Șt. 
Teodorescu (Știința), P. Victor (Dina- 

C. Ilin (Steaua) — care, în afara 

sportivilor consacrați (Gh. I.anga, Os
car Recer etc.) au arătat un real pro
gres-

în ceea ce privește întrecerile ju
niorilor se poate afirma că ele au subli
niat pregătirea avansată a tinerilor 
călăreți. La categoria 18 ani, A. Bo- 
zaa cu Cabana) de la GS.M. Sibiu și 
Șt- Teodorescu (cu Gratis) de ia Știin
ța au arătat calități deosebite și cre
dem că, dacă vor confirma valoarea 
arătată, și la cea de a doua etapa a 
campionatelor, pot completa lotul pen
tru întihrirea internațională cu călă
reții iugoslavi și cehoslovaci (Lugoj. 
22 iulie).

De altfel, antrenorul MIHAI 11MU, 
cu care am avut o convorbire Ia sfîr
șitul competiției, ne declara că: -Pri
ma etapă a ediției din acest an a cam
pionatelor s-a caracterizat printr-un 
evident salt calitativ și această creș
tere a fost remarcată în mod special 
Ia juniori și tineret. Constatarea este 
foarte importantă pentru că noua 
orientare dată de federația de spe
cialitate prevede tocmai acordarea li
nei atenții sporite pregătirii tinerilor 
călărețL Totodată s-a constatat că 
multe din echipe an prezentat cai noi, 
bine lucrați, cu mari posibilități de 
dezvoltare, ceea ce ne va putea per
mite într-un viitor apropiat să înlo
cuim caii vîrstaici și fără aptitudini 
sportive. Ua exemplu îl constituie 

promovarea unor cai — ceea ce în
seamnă o muncă de calitate desfășura
tă de antrenori și călăreți — în proba 
de categoria mijlocie: Prudent, Blond, 
Sandu. Luminiș, Mlăjet. Ar fi bine 
dacă acest început promițător ar con
stitui un stimulent pentru secțiile res
pective. în orice caz. așteptăm cu mai 
multă încredere etapa următoare și 
finala — în septembrie — a campio
natelor republicane1*.

Să adăugăm că, în afara echipelor 
care au reușit victorii în aceste între
ceri: Steaua. Petrolul Ploiești, Dinamo 
și C.S.M. Sibiu, celelalte formații par
ticipante — C.S.M.S. Iași, Progresul 
Craiova. Recolta Cîslău, Recolta Man
galia și, mai ales, Știința București — 
pot produce oricînd surprize.

Dacă întrecerile de obstacole au re
ținut aproape exclusiv atenția, aceasta 
se datorește și faptului că absența că
lăreților fruntași specialiști ai probe
lor de dresaj (plecați în turneu la 
Leipzig și Aachen) a redus la două 
concursurile acestei ramuri a echita- 
ției: proba juniorilor cîș.tigată de A, 
Bozan (C.S.M. Sibiu) cu Bigam și cea 
de categorie ușoară care a revenit lui 
Cornel Ilin (Steaua) cu Domino. Prea 
puțin pentru a ne putea spune păre
rea. Reținem însă și aici o participare 
numeroasă.

CETĂȚENI!
9

La 1 iulie 1966 intră în vigoare Decretul nr. 328 și Regulamentul 
de aplicare a acestui Decret, aprobat prin H.C.M.' 722/1966, care 
reglementează circulația pe drumurile publice.

★

Potrivit prevederilor art. 12 și 15 din Regulamentul pentru apli
carea Decretului 3281966 privind circulația pe drumurile publice, lumina 
roșie a semaforului electric sau semnalul „STOP* al agentului de. circu
lație interzic conducătorilor de vehicule și pietonilor să pătrundă în 
intersecție, respectiv să traverseze strada. Din aceste dispoziții rezultă 
că VIRAJUL LA DREAPTA PE CULOAREA ROSIE sau pe semnalul ce 
indică „STOP* ESTE INTERZIS.

Capii Trecere pentru pietoni



DINTRE ZECI
E ÎNSEMNĂRI
• Dincolo de altele, victoria 

finală a Petrolului în acest cam
pionat înseamnă și înfrîngerea 
„betonului” de către fotbalul o- 
fensiv. întrebările care se pun 
sînt :

a. eonvine calităților specifice 
ale jucătorilor noștri (viteză, for
ță etc.) acest spirit ?

sau
b. tehnicienii noștri nu au des

lușit în întregime alchimia „be- 
tonului^ ?

vorba despre Petrolul, 
înserez aici un nume !
MARINESCU — antre-

Lotul s-a antrenat ieri Pregătiri pentru campionatul
amical pe care-1 
Porto, cu echipa 

noastră de 
început luni pregătirile. în 

limcl 
au manifestat, în

In vederea meciului 
va susține duminică, la 
Portugaliei, reprezentativa 
fotbal și-a 
etapa disputată duminică comnon^ntii 
lotului au manifestat, în general, o 
formă bună. Marți, lotul a efectuat un 
antrenament in care s-a pus accentul

pe tehnică și 
tactice, iar azi

Joi dimineață
Pregătirile vor
lîs, unde echipa va face un antrena
ment, urmind ea sunbăil fotbaliștii 
noștri să se acomodeze cu stadionul din 
Porto, pe care va avea loc partida.

realizarea unor scheme 
va susține un meet 
lotul va pirăsi Capitala, 
continua vineri, la Pa

va face un 
sîmhâtS

european universitar de fotbal

LA ZI

• Fiind 
vreau să 
NICOEAE 
norul secund al echipei ploiește- 
ne. Nu de altceva, dar de-a lun
gul și de-a latul cronicilor și 
considerațiilor făcute în legătură 
cu evoluția noilor campioni nu
mele acesta nu a fost pomenit 
aproape de loc. Și se face o ne
dreptate, pentru că Marinescu n-a 
fost numai... „responsabilul cu bucătăria"...

STEAGUL ROȘU A PLECAT 
ÎN R.D. GERMANA

sîntem la 
■ încă un 

începutul ac- 
campionatulul 

primele pa- 
singur la 

acest

@ Pentru că tot 
capitolul antrenori 
fapt petrecut la 
tualei ediții a 
(se desfășuraseră 
■|gi etape). Rămas 
H^iipă, Ștefan Vasile (în 
Campionat antrenor principal la 
Dinamo Pitești) a condiționat 
continuarea activității sale în 
clubul argeșean de... aducerea 
unui antrenor principal. Este 
adevărat însă că, pînă la data 
respectivă, dinamoviștii piteșteni 
nu. acumulaseră nici un punct.

• Ion Zaharia (Siderurgistul) : 
„Triplul „salt mortal" n-a reușit! 
Ne-a urmărit și neșansa : multe 
și stupide accidentări. Veiea, de 
exemplu, fractură la „încălzire*, 
înaintea începerii meciului cu 
Politehnica Timișoara. Și Opri- șan și Neagu..."

BR.AȘOV (prin telefon). — în vede
rea turneului pe care îl va întreprin
de în R.D. Germană, Steagul roșu a 
deplasat următorul lot: Adamache, 
Zaharia, Ivăncescu, Jenei, Alecu, 
Naghi, Campo, Pescaru, Năftănăilă, 
Hașoti, Selimesi, Necula, Gane, Goran, 
Gyorfî. N-a făcut deplasarea căpita
nul echipei, Sigheti, reținut pentru e- 
xamene la școala de maiștri. Lotul 
este însoțit de antrenorii S. Ploeștea- 
nu și N. proca și de dr. L. Taus.

C. Gruia-coresp. reg.

dintre campioana orașului București 
și a regiunii Brașov, în cadrul bara
jului pentru categoria G După un 
meci frumos, în care sibienii au do
minat tot timpul și au mai avut două 
bare, A.S.A. a câștigat prin punctele 
marcate de Daniciuc (min. 7) și Ioni- 
ță (min. 17).

lancu

Anul acesta se va disputa în Spania 
prima ediție a campionatului european 
universitar de fotbal la care și-au 
anunțat de pe acum participarea echi
pele selecționate universitare ale Ro
mâniei. Portugaliei. Iugoslaviei. Lu
xemburgului. Belgiei. Olandei. Franței, 
R.F. Germane, Tarciei și, bineînțeles, 
a țării gazdă — Spania. Competiția, 
care va avea loc între 23 iulie—3 au
gust, se va disputa în localitățile Co
runa, Vigo, Pontevedra și Santiago.

După cum se vede, din rîndul par- 
ticipanților face parte și reprezentati
va studențească a țării noastre. De pre
gătirea echipei se ocupă antrenorii Ni- 
colae Roșculeț și Dumitru Teodoresca. 
Cei doi tehnicieni au alcătuit un lot 
mai larg care, pe parcursul pregătiri-

lor, se va restrînge în funcție de for
ma arătată de jucătorii selecționați. 
Deocamdată lotul cuprinde pe: Con- 
stantinescu, Gaboraș, Papuc — portari, 
Marcu, Pexa, Anca, Cîmpeanu, V. Po
pescu, Deleanu, Mincă, Surdan, Răce- 
lescu, Petescu, Cicu — fundași, Ștefă- 
nescu, Neșu. Grizea, Strîmbeanu — 
mijlocași, Matei, Cuperman, Ivansue, 
Adam, Szabo, Lucescu. Ciornoavă, Li- 
bardi, Neagu — atacânți.

Prima partidă de verificare a se
lecționatei universitare va fi susținută 
duminică în compania Rapidului. Me
ciul se va disputa pe stadionul Giu
lești cu începere de la ora 10,30. în 
deschidere, la ora 8,45 — un meci de 
juniori.

Boțoca3-.:o resp.

*

A.S.A. SIBIU — DINAMO OBOR
BUCUREȘTI 2—0 (2—0)

SIBIU (prin telefon). — în orașul 
nostru s-a disputat jocul preliminar

de 1 și 3 i
Ploiești,

de zonă a

iulie, va avea loc
Brașov, Iași și 

i „Cupei orașelor

In zilele
în orașele
Cluj faza
reședință de regiuni*, rezervată școlari
lor. Echipele participante se vor pre
zenta în orașele stabilite în seara zilei 
de 30 iunie cînd va avea loc și trage
rea la sorți a partidelor.

12 meciuri internaționale, în 7 zile!
fotbal vor susține în următoarele 7 zile nume- 
sale, oficiale și amicale. Iată programul: 
Rapid — Selecționata feroviară a Olandei.

: Farul — Spartak Subotica (Iugoslavia). 
Jednoia Zilina (Cehoslovacia). 

București: Progresul — Spartak Subotica. 
Craiova : Știința — Botev Vrața (Bulgaria). 
Timișoara: Politehnica — Jednota Zilina. 
Porto : Portugalia — România. 
Arad: U.T.A. — Partizan Tirana („Cupa balcanică'). 
Constanța: Farul — Lokomotiv Sofia („Cupa balcanică”). 
Oradea: Crișul — Jednota Zilina. 
Petroșeni: Jiul Petrila — Botev Vrața 
Timișoara: C.F.R. — Spartak Subotica.

Echipele noastre de 
roase partide internatio:

29 iunie. București:
30 iunie. Constanta
30 iunie. Arad : U.TA.
2
2
2
3
3
o
5
5
5

iulie, 
iulie, 
iulie, 
iulie, 
iulie, 
iulie, 
iulie, 
iulie, 
iulie,

^FSPetre Moldoveanu este „omul 
care aduce ploaia”. Anul trecut, 
sub conducerea sa, a promovat 
Siderurgistul în categoria A, anul 
acesta Progresul. Să sperăm că, 
spre deosebire de gălățeni, 
greșul n-o să-i aducă în dar 
facerea contractului...

Sț Coloman Braun-Bogdan: 
' _: —iată 

țriai puternică lege din fotbal".
• Cred că Boc este un „caz’ 

rar. De regulă, apărătorii caută 
să „scape" cît mai repede de 
minge. El, dacă ar putea, ar... 
lega-o de picior.
• Un eveniment care a răsco

lit jarul din vatra amintirilor : 
„C.F.ll. Timișoara a revenit în ca
tegoria B. „Sufletul" echipei bă
nățene este fostul internațional 
A, IOS1F COVACI (acum secreta
rul asociației)... „Trecute vieți de 
doamne și domnițe" !...

@ Coloman Braun 
primul la minge 

^nai puternică lege ■

Amănunte din ultima etapă a seriilor Est și Sud din categoria C

• Prima grijă a lui Ion Iones
cu, la terminarea jocului cu Crișul, fost să-1 întrebe pe crai
nic J^rtadiodifuziunii dacă Naghi 
a înscris vreun gol, la Pitești...
• „Invențiile comice” au abun

dat din nou în Giulești. Și, de la 
un minut la altul, suporterii lui 
Dmnitriu și Ionescu i-au blamat 
sau i-au aplaudat. Unde se ter
mină oare drama și unde începe 
comedia ?

VALENTIN PĂUNESCU

RAPID MIZIL— 
CHIMIA SUCEA
VA (1—1). Gaz
dele s-au străduit 
să obțină un re- 

E zultat cît mai bun. 
Chimia, însă, a 
dat o replică vigu
roasă atacurilor 
susținute de înain

tașii' Rapidului, astfel că meciul s-a 
încheiat cu un scor egal. Au înscris 
Dinu Stelian (min. 52) și Oprea (auto
gol, min.' 79). A arbitrat mulțumitor 
Ion Donciu — București. (Ion Geor
gescu — coresp.).

FLAMURA ROȘIE TECUCI — LO
COMOTIVA IAȘI (1—0). Meciul a 
nemulțumit pe spectatori. Golul victo
riei a fost realizat de Udrlș în min. 
46. A condus satisfăcător A. Vădu- 
vescu — București. (V. Doruș — 
coresp.).

TEXTILA BUHUȘI — MINOBRAD 
V. DORNEI (2—0). După o repriză 
egală, Textila domină cu insistență, 
reușind să fructifice două din acțiu
nile sale la poarta jucătorilor din 
Vatra Dornei : Anghel în min. 61 și 
Teodorescu în min. 62. A arbitrat 
bine P. Ciucă — București. (I Vieru 
— coresp.).

VICTORIA ROMAN — METALO- 
SPORT GALAȚI (1—0). O partidă de 
slabă calitate, presărată cu multe 
greșeli tehnice și desfășurată intr-un

înaintașul bucureștean (tricou deschis) aliat in careul de 6 m depășește 
și pe portar și marchează cel de-al doilea gol pentru gazde, dar-, 

(Fază din meciul Flacăra roșie București — Marina Mangalia 2—3} 
Foto : N. Tokacek

PRONOSPORT
15 AUTOTURISME ȘI PESTE 26 MU 
PREMII LA CONCURSUL SPECIAL PRO- 

NOEXPRES DIN 22 IUNIE 1966.

PRE5III OBIȘNUITE
Categoria I : 4 variante a 82.029 lei ; 

categoria a H-a : 44 variante a 4.737 lei ; 
categoria a IH-a : 218 variante a 1.029 
lei ; categoria a IV-a : 1.319 variante a 
213 lei : categoria a V-a : 3.730 variante 
a 77 lei ; categoria a VT-a : 16.900 va
riante a 23 lei.

PREMII SUPLIMENTARE
Categoria a H-a : 12_ variante 

turisme ; categoria 
autoturisme și 19 
fiecare ; categoria 
a 500 lei fiecare ; 
variante a 200 lei . _VI-a : 535 variante a 100 lei fiecare; 
categoria a VH-a : 1.012 variante a 50 lei 
flecare; categoria a VIH-a : 2.476 va
riante a 25 lei fiecare.Tragerea la sorți a ordlnel cîștigăril 
autoturismelor de la categoriile a U-a 
și a IlI-a va avea loc în București azi 

I miercuri 29 iunie 1966 la ora 18.30 după 
tragerea PRONOEXPRES la Clubul 

|„Adesgo" din str. Șerban Vodă 209.I Plata premiilor la concursul special 
Ipronoexpres nr. Z5 din 22 iunie 1966.
I — în Capitală, premiile obișnuite în 
[bani se vor plăti începînd de joi 
I30.VI.1966, la casieriile Loto-Pronosport 
[din cadrul fiecărui raion.
b — în provincie premiile oblșnujte în 
feanl se vor plăti prin- casele raionale 
[C.E.C.. după 2—4 zile de la începerea 
Iplăților în Capitală, timp necesar pen- 
Itru circuitul poștal și bancar al docu- Imentelor.
I r- Premiile suplimentare în bani de

12 Tzzin_t3 = auto- 
a HI-a : 3 variante =» 
variante a 2.000 lei a IV-a : 105 variante 

categoria a V-a : 196 
fiecare ; categoria a

la tragerea suplimentară eu obiecte se 
vor expedia prin mandat poștal înce
pînd cu data de 4 iulie 1966.

— Pentru participanții cîștigători din 
mediul rural, spitale, sanatorii și unități 
militare, premiile atît cele obișnuite în 
bani cît și cele suplimentare în bani se 
vor expedia prin mandat poștal înce
pînd cu data de 4 iulie 1966.
• Cîștigătoril premiilor constînd în 

concedii la Varna și „Turul Bulgariei" acordate la „Tragerea premiilor mari 
Loto" din 14 iunie 1966: (urmare) 51. Grî- 
gore Marin — București; 52. Ciobanu Martoara — Periș-București ; 53. pău-
nescu Florea — Craiova; 54. Zitzman 
Irma — Oradea ; 55. Vasiliu Nicolae — 
Tulcea-Dobrogea ; 56. Halzec Carol —
Arad-Banat; 57. Kolin Neil — Constan
ța ; 58. Bodo Adalbert — Reghin : 59. 
Coroiu Ene — Naruja-Galați ; 69. Mușat 
Constantin — Tr. Severin; 61. Laszlo 
Jcsef — Miercurea Ciuc : 62. Truțiu
Ioan — Timișoara ; 63. Bordeianu Maria
— București; 64. Hîrjoca Ion — Timi
șoara ; 65. Reller Daniel — București; 
66. lancu Gheorghe — Arad-Banat ; 67. 
Mărgărit Al. — Tintea-Ploiești ; 68. Rigo 
Iosif — Lupeni-Hunedoara : 69. Țurcanu 
Sofia — București ; 70. Bușoi S. Ion
— Colina Sadu-Oltenia ; 71. Păunescu
Gh. — București; 72. Ion Gheorghe — 
București ; 73. Orbu Victor — București;
74. Dumitru S. Dumitru — București ;
75. Duma Gheorghe — Săulia-Mureș ; 76. 
Schvartz Saul — București ; 77. Lungan 
loan — Ștofănești-Argeș ; 78. Rat Pascu
— Arad-Banat ; 79. Stoica Emil — Tg. 
Mureș ; 80. Gheorghiu Laur — Crucea- 
Suceava.

ritm lent. Gazdele au obținut victo
ria prin punctul înscris de lanul în 
min. 44, la o învălmășeală. A arbi
trat cu scăpări C. Arhei — Iași. 
(C. Broșteanu — coresp.).

METALUL RĂDĂUȚI — PETROLUL 
MOINEȘTI (2—0). înaintarea local
nicilor și-a găsit ritmul de-abia in 
repriza a doua, cînd a și marcat, de 
altfel, două goluri prin Dendea ( min. 
64) și Lavric (min. 75). Excelent arbi
trajul prestat de Gavrilă Farkaș — 
Satu

I

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.

Mateescu - coresp.).
FLACĂRA RO

ȘIE BUCUREȘTI- 
MARINA .........
GALIA
Marinarii 
ținut o 
meritată dar. 
divă. Așa cum a 
juqat — lent, fără 
ambiție — Flacăra 

roșie a dat la un moment dat adversa
rilor speranța că vor realiza imposibi

Mare. (O.

MAN-
(2 - 3). 
au oh- 
victorie 

tar-

Iul : victorie la un scor mare, singura 
modalitate de a rămlne in categoria C. 
Marina a păstrat mai muit balonul 
ajungind cu ușurință în careul opus 
dar nu a reușit să concretizeze atît 
datorită ezitărilor atacanți'or cit ?i 
formei bune manifestate de portarul 
Plopeanu. Au marcat : Marinescu 
(min. 7) și Moldoveanu (min. 88 din 
11 m) pentru Flacăra roșie. Fandli 
(min 21 și 31) ți Contardo ,min 69) 
pentru Marina. Inconsecvent arbitra
jul lui M. Soceanu (Brăila). îmi C«- 
pen — coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV — TEH- 
NOMF.TAL BUCUREȘTI 
Brașovenii și-au luat adio 
tegoria C, dar cel puțin au făcut acest 
lucru printr-o victorie frumoasă. An 
marcat: Lupa (min. 65, 86 și 88) și 
Gabor (min. 89; pentru Rulmentul, 
respectiv Teodorescu .tnin. 73). (T. 
Maaiu — coresp.'.

TRACTORUL BRAȘOV — ELEC
TRICA CONSTANȚA (2—1). Gaz-

(4 — 1). 
de ia ca

dele au dominat mai mult și au cîști- 
gat ca urmare a insistenței în finali
zare. Pe lingă golurile înscrise de 
Vătav (min. 57) și Romanov (min. 80), 
Tractorul a beneficiat și de un pe- 
nalti ratat de Selimeși în min. 65. 
Golul constănțenilor a fost realizat de 
Șeitan (min. 44). (E. Bogdan — co
resp.).

DUNĂREA GIURGIU — CHIMIA 
FĂGĂRAȘ (2—1). A fost un joc fru
mos, cu multe faze de gol lămurite 
în ultima instanță de cei doi portari, 
duminică în excelentă formă. Au în
scris : Gori (min. 31) și Anghelescu 
(min. 71) pentru Dunărea, respectiv 
Dumitrescu (min. 76). Brigada de ar
bitri alcătuită din C. Dragu-Ploiești, 
la centru, P. Căpățînă-Buzău și V. 
Roșu-București, la tușă, a fost aplau
dată de spectatori și felicitată de am
bele echipe. (T. Barbălată — coresp.).

PORTUL CONSTANȚA - ME- 
TROM BRAȘOV (4—0). După o pri
mă repriză anostă, jocul se mai animă 
în cea de-a doua cînd Portul ataca 
mai mult și reușește să concretizeze 
dominarea. Oaspeții, ocupanții primu
lui loc în serie, au deziluzionat. Au 
marcat : Moroianu (min. 4 și 51) și 
Mănescu (min. 48 și 75). (E. Petre — 
coresp.).

OLTUL SF. GHEORGHE—I.M.U. 
MEDGIDIA (1—1). Jocul, disputat pe 
nn teren complet desfundat, nu s-a 
ridicat Ia nivelul așteptat. Rezultatul 
de egalitate este just Cele două go
luri au fost «scrise în prima repriza i 
Bartok (min. 30) pentru Oltul, Marin 
(min. 40) pentru I.M.U.M. (Gh. Briotă 
și Z. Papp — coresp.).

S.N. OLTENIȚA — ELECTRICA 
FIENI (2—0). Veniți cu gîndul sa 
piardă la un scor cît mai mic, oaspe
ții au jucat atent în apărare contra
atacând însă foarte periculos. După 
pauză. S.N.O. forțează jocul și cîștigă 
prin golurile marcate de Eftimescu 
min. 56) și Vasilescu (min. 90). A 

condus cu competență Z. Drăghici — 
Constanța. în min. 78 lancu (Electrica) 
a fost eliminat pentru injurii aduse 
conducătorului jocului. (M. Voicu — 
coresp.).

Rapid-Selecționata feroviară a Olandei
zează folosirea celeiași echipe care 
duminică a învins (în a doua re
priză !...) pe Crișul. Puncte de între
bare constituie linia de fund: C. 
Dan și Greavu sînt selecționați în 
lotul național în vederea jocului de 
duminică cu Portugalia. în cazul în 
care cei doi feroviari nu vor putea 
îmbrăca tricoul echipei lor, vor fi 
înlocuiți cu Ștefan și Mitroi.

Iată formațiile probabile : 
SELECȚIONATA FEROVIARA A

(Urmare din pag. 1)

dl. Caris ne-a rugat să înserăm 
faptul că, la București, delegația o- 
landeză a fost foarte bine primită și 
că este înconjurată de multă prie
tenie și atenție.

La antrenamentul oaspeților au 
fost prezenți și cîțiva jucători de 
la Rapid, ca și antrenorul Victor 
Stănculescu. Acesta ne-a comunicat 

I că pentru jocul de azi se preconi-

OLANDEI : Vos — De Die, Olde Rie- 
kerink, Van de Lee — Blaauw, Vos- 
sen — Jansen, Hanasbei, Lammerts, 
Heerbaart, Van de Heiden.

RAPID :
Motroc, C. Dan, Greavu 
Georgescu — Kraus, Dumitriu, lo- 
nescu, Codreanu.

Partida va fi condusă de arbitrul 
V. Dumitrescu-București.

în deschidere — un meci de ju
niori.

Răducanu — Lupescu,
Dinu,



înotătorii români in noi întreceri internaționale
ECHIPA RE fpLQ ^,NAW JUCA ZAG^EB

La sfîrșitul ^acestei f^ptamnâ', >ca- ’S.lăturfWî'’^ Wor toncura șl alți 
pitala Ungariei va găzdui in bazinul «îțiva tineri performeri care s-au lm- 
olimpic din insula Margareta'țm dm- pus în ultima vreme cum ar fi M.

în 54 de ani cu 1,30 m mai aproape de... cer 1

t portant concurs international «ie 
Linot. La aceste întreceri ®0r»fi'pr£- 
f zente speranțele olimpice «lin Bul- 
’ garia, Cehoslovacia, R. D. Germană, 
f Iugoslavia, Polonia; România, U.R.S.S. 
I și Ungaria, înotători carejnjjaarde- 
Lpășit vîrsta de 16 ani.

hȚara noastră va fi reprezentată ele 
delegație numeroasă din -care se 

; «isting recordmanii republicani VI. 
i Belea, Anca Andrei, Petre Teodo- 
i rescu, Gica Manafu, Dorina Mezinca, 
1 Daniela Coroiu și Jidda Șchuller.

AZI LA IZMIR, PRIMELE MECIURI DE VOLEI 
PENTRU „CUPA SPERANȚELOR"

• Izmir, 28 (prin telefon). — l&ine
j seară (n. r.: astăzi) încep la Izmir 
F Întrecerile în cadrul celor două turnee 
, internaționale dc volei dotate cu „Cupa 
i Speranțelor", trofeu pentru ri cărui cîș- 
. tigare vor luptă reprezentativele mas

culine de tineret ale României, Bulgariei, 
Greciei și Turciei și cele feminine ale 
României, Bulgariei și Turciei.

Competiția se va desfășura în trei
★

In luna iulie, echipele reprezentative
de volei (seniori și senioare) ale țării 
noastre au perfectate noi întîlniri in
ternaționale. Astfel, echipa masculină 
se va deplasa în R.D. Germană, unde, 
la Berlin sau Leipzig, va susține între 
15 și 18 ale lunii două jocuri de veri
ficare în compania reprezentativei țării 
gazdă. Echipa feminină va juca mai

Vești despre C. M. de fotbal
în vederea turneului final al C.M. 

de fotbal, pretutindeni se fac ultimele 
pregătiri. Reprezentativa Franței a so
sit în Scoția, stabilindu-și „cartierul 
general" în apropiere de Edinburgh, 
de unde va pleca la Londra. Din lotul 
Franței lipsește tînărul portar Daniel 
Eon (accidentat).

Echipa Ungariei a părăsit Buda
pesta, plecînd în Franța unde va sus
ține, azi, la Lens, un meci amical și 
apoi, la Rotterdam, va face ultima 
escală în drumul spre Anglia. Din lot 
fac parte — între alții — Matrai și 
Sipos (34 ani), Fenyvessi (33 ani) și 
Varga (21 ani).

Rău, M. Andrei, E. Hegedus, Cr. Stă- 
®escu, jib Petcu și Ad. Lambadarie.

?W-. '
fț In zilele de 3 și ’4 Iulie va avea 

loc la Belgrad un concurs interna
tional la care au fost invitați spor
tivi din Italia, Franța, R. D. Germană, 
Ungaria, România și Polonia. Grupul 
(Care >ne va reprezenta în această 
competiție este alcătuit din doi înotă
tori reșițeni, Zeno Giurasa și Herman 
Schier și doi sportivi bucureșteni, 
Tiberiu Șerban și Ingrid Ungur.

etape, miercuri 29 iunie, joi 30 iunie • 
și sîmbătă 2 iulie, vineri 1 iulie echi- ! 
pele avînd zi de pauză. Reprezenta- | 
tiva noastră masculină de tineret joacă Ș 
miercuri cu cea a Greciei, joi cu echi- I 
pa Turciei și sîmbătă cn Bulgaria. Re- i 
prezentatÎYa feminină a României în- | 
tîlnește joi echipa Bulgariei, iar sim- 
bătă pe a Turciei,

★ ★

întîi în țară, la Sibiu (6 și 11 iulie), 1 
două meciuri cu reprezentativa R.S.S. ! 
Ucrainiene. Apoi ea va pleca în R.D. 
Germană, pentru a juca, în zilele de 
13—18 iulie, la un turneu organizat în , 
orașul Leipzig. La acest turneu unnea- I 
ză să mai participe echipele Bulgariei, • 
Cehoslovaciei, Poloniei, Ungariei și bi- i 
neînțeles, R. D. Germane.

Muncitorul elvețian Emile Hollin- i 
ger, în vîrstă de 48 de ani, va între- I 
prinde pe jos călătoria pînă la She- | 
ffield, unde la 12 iulie echipa Elve- I 
ției va susține primul joc cu forma- i 
ția R.F. Germane. El și-a propus sa ; 
parcurgă în fiecare zi 60 dc km, spe- • 
rînd astfel să străbată pînă la data j 
fixată distanța de 1 300 km de la Zu- i 
rich la Sheffield.

La Congresul F.I.F.A. se va stabili i 
țara în care va avea loc ediția din ■ 
1974 a Campionatului Mondial. Pentru j 
această ediție candidează Spania și 
R.F. Germană. Ediția următoare i 
(1970) are loc la Ciudad de Mexico. j

O privire retrospectivă asupra se
zonului de atletism in sală și a con
cursurilor în aer liber din acest an 
arată că rezultatele săritorilor eu 
prăjina evoluează în moa rapid și 
că la această probă a fost depășită 
criza post-olimpică. Nouă atleti au 
trecut, în sală, peste ștacheta fixată 
Ia 5 m remareîndu-se americanul 
Robert Seagren, în vîrstă de 19 ani, 
care a obținut cu 5,20 m, cea mai 
bună performanță mondială în sală. 
Cei 9 sînt urmați îndeaproape de nu
meroși tineri pentru care trecerea 
.plafonului" de cinci metri este doar 
o chestiune de timp.

La sfîrșitul anului trecut, răspun- 
zînd unei anchete privind perspecti
vele săriturii cu prăjina, recordmanul 
european Mani red Preussger a spus: 
.Cred că în această probă rezultate 
de 5,40—5,50 m sînt pe deplin posibi
le. Dacă Fred Hansen, recordmanul 
mondial, nu ar fi abandonat activita
tea competițională, ar fi putut duce 
recordul pînă la 5,35 m în 1965. Han
sen era un săritor desăvîrșit, în timp 
Ce tinerilor care s-au afirmat în ul-

Comentariul nostru

tfmul timp le lipsește încă siguranța, 
tehnica și, multora dintre ei, perse
verența. Actualului record european 
îi prevăd o viață scurtă și aș dori 
ca succesorul meu să se numească 
Wolfgang Nordwig' (n.n.: un tînăr 
atlet din R.D.G. care a sărit anul 
acesta 5,10 m).

La rîndul lui, Nordwig a declarat:

,Cu materialele de care dispun azi, 
săritorii cu prăjina vor putea atinge 
5,60 și chiar 5,70 m. Viitorul record
man trebuie să fie capabil să atingă 
viteze mari în alergare. Pentru el 
contează mai puțin parcurgerea sutei 
de metri în 10,0 sec. Important este 
să obțină pe ultimii 10 metri ai 
elanului un rezultat de 0,9 sec. El 
trebuie să fie înalt, pentru că aceas
ta permite o priză avantajoasă a pră
jinii, îl ajută să aibă reflexe bune 
și viteză de execuție mare'. 

te ștacheta ridicată la această înăl
țime. Impresionantă este mai ales 
evoluția rapidă a performanțelor 
cestor tineri. Dacă acum doi ani 
creșterea performanțelor iui Wilson 
era socotită de domeniul senzaționa
lului, astăzi o evoluție anuală de 
20—40 cm este obișnuită și ea nu 
este caracteristică doar americanilor. 
O serie de atleți europeni tineri 
păstrează acest ritm. Din ziua de 
27 aprilie 1963, clnd Brian Sternberg 
a trecut primul granița celor 5 m și 
pînă azi, 23 de săritori au obținut 
de peste 80 de ori acest rezultat. Și 
nu trebuie să uităm că 8 dintre a- 
ceștia 23 sînt europeni.

Prima parte a .proîeției“ lui Jeli 
Chase s-a realizat: cu 5,32 m Robert 
Seagren a devenit noul recordman 
mondial la săritura cu prăjina. Tînă
rul atlet american va împlini 20 de 
ani în octombrie. Este student și s-a 
dedicat acestei probe din 1959. în 
antrenamentul său pune accentul pe 
dezvoltarea supleții și îndemînării și 
acordă doar în mică măsură impcjn^ 
tanță halterelor. Seagren este 
dintre cei mai rapizi săritori cu pră
jina din lume: 10,1 pe 100 yarzi. 
Recordul lui nu este decît o etapă 
în drumul spre înălțimi tot mai mari.

Acestea sînt „haltele" cele mai im
portante ale . prăjiniștilor.

(prăjină de metal)

4,02 Wright 19124,09 Foss 19204,25 Hoff 19254,37 Graber 19324,43 Varoff 19364,60 Warmerdam J.0404.77 Warmerdam 1942
(prăjină de bambus)4,80 Bragg 1960

Cu excepția lui Hoff (Norvegia) și 
Nikula (Finlanda), ceilalți săritori sînt americani.

Cu prăjina din fibre elastice4,83 Davies 19614,89 Uelses 1S624,94 Nikula 19624,97 Fennel 19635,00 Sternberg 19635,08 Sternberg 19635,20 Pennel 19635,23 Hansen 19645,28 Hansen 19645,32 Seagren 1966

Șahiști români 
peste hotare

FILMUL de scurt metraj 
i,Aquarelles”, pe care te
lespectatorii noștri l-au 
putut admira în emisiunea 
sportivă de duminica tre
cută, constituie o per
formanță nu numai pentru 
protagonistă — înotătoarea 
franceză Kiki Caron — ci 
și pentru realizatorii săi. 
Aceștia au fost distinși 
cu Marele Premiu la re
centul Festival al filmu
lui sportiv de la Cortina d’Ampezzo.

DEȘI NU este „direct 
interesat", Helenio Herre
ra nu-și va pierde timpul 
degeaba la Londra, în tim
pul campionatelor mon
diale. El a semnat un con
tract cu o agenție italiană 
de presă pentru o serie de 
reportaje de la C.M., ur- 
mînd să primească pen
tru acestea suma de 5 mi
lioane de lire. Chiar dacă

I
e i

FOSTUL recordman mondial Gordon Pirie, considerat 
■„copilul teribil" al atletismului britanic, după ce a a- 
bandonat atletismul s-a... reprofilat, participînd în con. 
cursurile de orientare turistică. La cei 35 de ani ai săi, 
Gordon Pirie a pășit cu dreptul în această nouă dis
ciplină sportivă pe care și-a ales-o. Recent, el a cîș- 
tigat campionatul Angliei Ja orientare turistică.

CALEIDOSCOP
nu e vorba de lire ster
line. ci Italiene. această 
retribuție reprezintă un 
record în Italia.

UN CAZ fără precedent 
din istoria echipei Real 
Madrid : în semn de o. 
magiu pentru fostul .ma
drilen’ Kopa și pentru e- 
chipa sa Stade de Reims, 
care a revenit în divizia 
A a campionatului fran
cez, fotbaliștii spanioli au 
susținut la S iunie un 
meci cu echipa din Reims, 
fără să pretindă nici o re
tribuție bănească.

VN PASIONAT al fot
balului, Kurt Bossert, pa
ralizat de ambele picioare 
în urma unei poliomelite, 
n-a ezitat să plece cu tri- 
ciclul pe care-1 împinge 

cu forța miinilor sale, de 
la Strassbourg la Paris pentru a asista La finala 
Cupei Franței. A avut însă 
satisfacția de a vedea că 
fotbaliștii din Strassbourg 
au cucerit Cupa, învingînd 
pe Nantes, campioana 
Franței, cu 1—0.

NUMAI 20 de foto-repor- 
teri vor fi admiși în in
cinta stadioanelor la me
ciurile din turneul final 
ai C.M. de fotbal. Ei vor 
purta brasarde a căror 
culoare va fi trasă la 
sorți cu eîteva minute 
înainte de începerea me
ciurilor pentru a se evita 
orice... fals.

U.E.F.A. i-a trimis o 
scrisoare de mulțumire ar
bitrului Rudolf Kreitlein 
(R.F.G.) pentru felul cum 
a condus finala „Cupei 
campionilor europeni",
disputată la Bruxelles, în
tre Real Madrid și Parti
zan Belgrad.

SE PARE CA prețul camerelor de hotel ’ — în 
timpul turneului final al 
C.M. din Anglia —• va a. 
junge la sume nemaiîntâl
nite pînă în prezent : 18 
lire pe zi la Londra, 16 
lire la Sheffield și 15 lire 
la Sunderland, Liverpool 
și Manchester.

5,1N SFÎRȘIT, nantezii 
și-au ras bărbile" — răsu
flă ușurate ziarele și re
vistele sportive din Fran
ța. într-adevăr, cu excep
ția antrenorului Josse Ari- 
bas care își lăsase doar... 
mustață — toți componen- 
ții campioanei Franței „F. 
C. Nantes", își lăsaseră 
barbă. Cinci minute după 
cîștigarea titlului suprem, 
chiar în camera dușurilor, 
nantezii — care urmaseră 

pilda Iui Germano — s-au 
ras, părăsind stadionul „de 
mai — mai să nu-î cu
noști" — scrie „Miroir du Foot-ball”.

SIVORI ȘI MASCHINO, 
argentinienii care activea
ză în Italia, nu au primit 
drept de joc în naționala 
Argentinei. F.I.F.A. a ho
tă rit că, din moment ce 
ei au anărat culorile Ita
liei la C.M. din 1962 (Chi
le), nu au dreptul să a-pere și culorile Argentinei 
în 1966, la Londra. Griffa
(Atletico Madrid) și Ange- 
lilo (Milan) au însă drep.
tul să fie selecționați în
formația argentiniană,' „de
oarece primul nu a renun
țat la cetățenia sa, iar al 
doilea, deși și-a făcut 
stagiul militar la... Mila
no, a fost soldat în cadrul 
pichetului care păzește con
sulatul Argentinei". (Ca a- 
tare, în rîndul forțelor 
armate ale sud-americani- 
lor, nu ale Italiei).

SUEDEZUL Sam Johan
sson este... noul recordman 
mondial la săritura în înălțime de pe loc. Recent, să
rind fără elan, atletul sue
dez în vîrstă de 20 de ani 
a trecut ștacheta ridicată 
la 1,77 m. Pare curios, dar 
cu un an în urmă, Johan
sson deținea un rezultat 
de 1,70 m sărind... cu e- lan.

ÎN AUSTRIA, Comitetul 
de organizare a J.O. de 
iarnă de la Innsbruck 
(1964) a acordat eîteva me
dalii unor persoane care 
s-au evidențiat în mod 
deosebit în timpul J.O. de 
iarnă din 1964. Printre a- 
ceștia se află Hans Kilian, 
președintele federației de 
bob din R. F. Germană și 
Inge Worndle, crainic la 
întrecerile de patinaj ar
tistic.

Americanul Jeff Chase a afirmat 
cu eîteva luni în urmă că recordul 
lui Hansen va fi cu siguranță îmbu
nătățit de mai mulți săritori în anul 
1966 și că poate preciza și numele 
celui care o va face primul: Robert 
Seagren. Declarația a fost primită 
cu neîncredere, pentru că pe atunci 
Seagren avea la activul său o per
formanță de .numai" 4,98 m. Dar 
trei săptămîni mai tîrziu Robert a 
sărit 5,19 m. S-au afirmat și ceilalți 
atleți prevăzuți de Chase: Samuel 
Kirk (4,89 m în 1965) și Paul Wilson 
(5,05 m în 1965). Amîndoi au obținut 
5,20 m. Acestora li se adaugă John 
Pennel, „regele celor 5 m“, cum i 
s-ar putea spune și care în aer liber 
a sărit de mai bine de 20 de ori peș

in primele runde ale turneu^J in
ternațional feminin dc șah de Bu
dapesta, reprezentanta țării noastre, 
maestra internațională Elisabeta Po- 
lihroniade a cîștigat o partidă la ma
ghiara Langos, a remizat cu sovietica 
Kozlovskaia și a întrerupt cu avan
taj la Bilele, redutabila reprezentantă 
a gazdelor. în clasamentul turneului, 
conduce șahista maghiară Veroczi cu 
2 puncte.

★ 4
Tot în R.P. Ungară începe un tur-’ 

ncu internațional masculin de șah, cu 
participarea cîtorva cunoscuți mari 
maeștri: Bronstein, Uhlmann, Kavalek, 
Bilek, Lengyel. Pe lista invitaților se 
află și fostul campion român, maestrul 
internațional Victor Ciocîltea.

ȘTIRI, REZULTATE
PARIS. — Etapa a vm-a din „Turul 

ciclist al Franței" (Royan Bordeaux, 
137 km) a fost cîștigată de belgianul 
Planekaert în 2 h 58:26. Cu același timp 
au sosit și alți 14 alergători printre 
care și Van Looy. In clasamentul ge
neral individual conduce R. Altig ur
mat la 47 sec. de belgianul Van Vlier- 
berghe.

LONDRA'. — După ce Davidson șl 
Raltson s-au calificat în semifinalele
turneului de tenis de la Wimbledon, 
ieri au fost desemnați și ceilalți doi
semifinaliștl. Santana a dispus de
Fletcher (în două ore și 25 min.) cu
6—2, 3—6, 8—6, 4—6, 7—5 iar Drysdale 
l-a învins pe Roche cu 9—7, 6—2, 6—2. 
In semifinale : Santana — Davidson și 
Drysdale — Raltson.

SEUL. Boxerul de categorie „mij
locie, Ki Soo Kim l-a învins la punc
te, după 15 reprize, pe fostul cam
pion mondial la clasa „juniori", ita
lianul Nino Benvenulti.

OSLO. Cursa de 3 000 m plat din 
cadrul concursului internațional de

atletism desfășurat pe stadionul 
„Bislet* din Oslo a fost cîștigată de 
cunoscutul sportiv australian Ron 
Clarke, cronometrat în 7:58,0.

DUSSELDORF. în vederea întîlni- 
rilor pe care reprezentativa de box 
a R, F. Germane le va susține în 
luna august în România, Federația 
de specialitate din R. F. Germană a. 
stabilit un lot de peste 20 de spor
tivi. Din el fac parte, printre alții i 
Korper (muscă), Rascher (cocoș), 
Schmidt (ușoară), Hornig (semiușoa- 
ră), Wichert (mijlocie).

MALMOE. Peste 20 000 de spec
tatori au asistat luni seara pe sta
dionul din Malmoe la întîlnirea ami
cală dintre reprezentativele de fotbal 
ale Suediei și Iugoslaviei. Meciul s-a 
încheiat cu scorul de 1—1, după ct 
la pauză fotbaliștii suedezi conduj 
ceau cu 1—0.
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