
A V-A SESIUNE
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

iimineața. la Palatul Marii Adunări 
Nat:.-; e au început lucrările celei de a 
V-a «erisri a Marii Adunări Naționale a 
Repu: Socialiste România.

Actulei ■ esiuni îi este supus spre exami
nare • aprobare Planul de stat al economiei 
noastre «agonale pe perioada 1966—1970, care 
repre; ari o nouă etapă de progres și pros
peri ta t e ia viața poporului nostru, în înflo
rirea României socialiste. Planul cincinal sin
tetizează direcțiile principale ale politicii 
partid alai, ia etapa actuală, de continuare 
pe e treaptă superioară, pe baza directivelor 
crini de al IX-lea Congres al P.C.R., a pro
cese;.; de desăvîrșire a construcției socialis
mului h patria noastră.

Ora 1*.  Conducătorii de partid și de stat 
intră ia sală întîmpinați de aplauzele pu
ternice și îndelungi ale deputaților și in
vita țilnr.

• Clasamentele finale ale 
campionatului regiunii Banat: 
băieți: 1. Medicina Timișoara,
2. Constructorul Arad, 3. Poli
tehnica Timișoara, 4. Univer-
itatea Timișoara, 5. S.S.E. 
trad, 6. Metalurgistul Reșița ; 
kfce: 1. Foresta Arad, 2. SSE 
fed, 3. SSE Reșița. 4. Uni

versitatea Timișoara, 5 Poli
tehnica Timișoara.

— Rezultatele finalelor eta
pei orășenești (la Arad!) a 
„Cupei României": băieți: 
SSE — Constructorul 82 —• 80 ; 
fete .- SSE — Foresta 50 — 46. 
(Pro.' A Bl,ÎN DU).

• Tot la Arad a avut loc

1b loja din dreapta au luat loc tovarășii: 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheor- 
«ke Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru 
Birlădeanu. Emil Bodnaraș, Alexandru Dră- 
gbici Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Petre Borilă, Constantin Dră- 
gan. Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălaj an.

In loja din stînga se află vicepreședinții, 
tarul și membrii Consiliului de Stat.

lucrările sesiunii participă numeroși in
vitați: membri și membri supleanți ai C.C. 
al P.C.R . miniștri, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, reprezentanți ai 
oamenilor muncii din întreprinderi și instituții 
bucureștene, academicieni și alți oameni de 
știin.ă și cultură, generali, șefi ai cultelor, 
ziariști români și străini.

Sint de față șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la București.

Președintele Marii Adunări Naționale, Ște
fan Voitec, deschide lucrările sesiunii. La pro
punere/ sa, cei prezenți păstrează un moment 
de retuiegere în memoria deputaților Gheor
ghe Marin, Vasile Titorenco și acad. Nicolae 
Gb. Lupu.

Deputății votează apoi, în unanimitate, or
dinea de zi a celei de a V-a sesiuni a Ma
rii Adunări Naționale:

1. Verificarea legalității alegerii deputatu
lui declarat ales în circumscripția electorală 
nr. 12 Sulina din regiunea Dobrogea;

2. Proiectul de lege pentru adoptarea pla
nului de stat de dezvoltare a economiei na
ționale pe anii 1966—1970;

8. Proiectul de lege privind înființarea, or
ganizarea și funcționarea liceelor de specia
litate:

4. Proiectele de legi pentru aprobarea decre
telor cu putere de lege, emise de Consiliul de 
Stat de la ultima sesiune a Marii Adunări 
Naționale.

La primul punct al ordine! de zi, pe baza 
raportului prezentat de deputatul Demostene 
Botez, președintele Comisiei de validare. 
Marea Adunare Națională a validat mandatul 
deputatului Constantin Mîndreanu.

S-a trecut la cel de-al doilea punct al or- 
dinei de zi.

Primit cu vii și puternice aplauze, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri, a prezentat expunerea cu privire 
la planul de stat de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1966—1970.

Lucrările ședinței de dimineață au luat 
sfîrșit. în continuare comisii ale Marii Adu
nări Naționale s-au întrunit în ședințe de lu
cru pentru definitivarea rapoartelor asupra 
proiectelor de lege.

în ședința de după-amiază. deputatul Ma
nea Mănescu a prezentat raportul Comisiei 
economico-financiare asupra proiectului de lege 
pentru adoptarea planului de stat de dez
voltare a economiei naționale pe anii 1966— 
1970, supus dezbaterii Marii Adunări Națio
nale.

A început apoi discuția generală. Au luat 
cuvîntul: Petre Duminică, Ion Cosma, Nicolae 
Dragu, Ion Cîrcei, Traian Murariu, Gheorghe 
Necula, Mihai Marinescu, Ladislau Braniș. 
Constantin Scarlat, Gheorghe Zarcu, Bujor 
Almășan, Anica Ursache, Constantin Dincu- 
lescu, Anghelache Moșescu, Nicolae Giosan.

Lucrările sesiunii continuă.
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RAPID A DEBUTAT CU 0 VICTORIE IN CAMPIONATUL 
EUROPEAN FEROVIAR DE FOTBAL: 6-0 (2-0) 

CU FEROVIARII OLANDEZI

Ieri, după închiderea ședinței de dimineață 
a sesiunii Marii Adunări Naționale, conducă
torii de partid și de stat au vizitat expoziția 
„Dezvoltarea economiei Republicii Socialiste 
România în perioada 1966—1970“, organiza
tă, cu prilejul sesiunii, în Palatul Marii 
Adunări Naționale.

(Agerpres)
Kraus a centrat și Ionescu, atent, Înscrie printr-o lovitură cu capul.

Foto: Aurel Neagu

LA 10 IULIE, DINAMO-STEAUA 
LA POLO

De r^îul campionatului re- 
publican de polo, meciul Di- 
■amo București — Steaua, se 
v> disputa în ziua de 10 iulie.

ECHiPA DE BOX J. S. K. BERLIN
VA EVOLUA

LA BUCUREȘTI Șl LA CRAIOVA

O REUȘITĂ DUMINICĂ CULTURAL-SPORTIVĂ LA GALAȚI

DE AZI, ZONELE 
„CUPEI TlNĂRUL 
BASCHETBALIST"

De azi pînâ sîmbătă se dis
pută la Piatra Neamț, Pitești, 
Giurgiu, Satu Mare (băieții) 
și ia Salonta, Tg. Mureș, 
Constanța și Bacău (fetele) e- 
tapa de zonă a aCupei tînă- 
rul baschetbalist", competiție 
organizată pentru juniorii 
năseuți in 1950 șl mai mici.

ctivi t a tea baschetbal is tică în regiunea Banat

t La 6 iulie se va disputa pe 
Ppa'.;r.oarul artificial din Ca
pitală întîlnirea internațio
nală de box dintre echipele 
Steaua și T.S.K. Berlin. După 
două zile, oaspeții vor evolua 
la Craiova, pe stadionul Ti- 
neretului, unde vor primi re
plica unei selecționate locale.

Stadionul Dunărea din Ga
lați a primit recent, cu prile
jul unei duminici cultural- 
sportive, oaspeți de toate vîrs- 
tele. Iată pe covorul de iarbă 
cele 1500 de gimnaste care 
incintă privirile spectatorilor 
cu evoluții pline de grație și 
de măiestrie.

Foto : I. Ghețiu

o interesantă întrecere de 
aruncări la coș la care au 
participat numeroși copil. Re. 
zultate : băieți; 1, Octavian 
Tuscău (Timișoara), 2. Con
stantin Amancie (Timișoara),
3. Mircea Pop (Timișoara), 4. 
Dan Surdu (Timișoara). 5. Ru
salio Ivașcu (Caransebeș), 6. 
Dumitru Sînduleanu (Timi
șoara) ; fete: 1, Lla Borza 
(Timișoara), 2. Mihaela Miiin 
(Timișoara) 3. Georgeta Moi- 
sescu (Timișoara), 4. Tatiana 
Vasileseu (Timișoara), 5. Eli- 
sabeta lancîc (Nădlac). 6 Car
men Doral (Nădlac). (P. AR
CAN — coresp. regional).

Pe „stadionul de apă“de la Snagov...
De vineri pînâ duminicâ. pe apele lacului Snagov sint progra

mate întrecerile din cadrul campionatelor republicane de fond șl 
viteză Ia caiac-canoe. Evenimentul reține atenția amatorilor de 
sport, dornici să-i urmărească pe cei mai valoroși reprezentanța 
ai acestui sport — campioni mondiali și europeni — ca și pe ti
nerii caiaciști și canoiști care s-au remarcat în ultima vreme.

Campionatele vor prilejui multe dispute pasionante. Datorită 
faptului că regulamentul prevede participarea unui sportiv la o 
singură probă, este de așteptat ca fiecare întrecere să fie echi
librată. spectaculoasă.

Ediția din acest an a campionatelor republicane prezintă o im
portanță deosebită deoarece, după cum se știe, în august sint pro
gramate -mondialele- și acum — după cele cîteva regate interna
ționale — se vor putea face utile aprecieri privind stadiul de pre
gătire a sportivilor fruntași.

Start într-o tradițională competiție: finalele 
campionatelor universitare la jocuri sportive

Viața universitară cunoaște 
în aceste zile un freamăt deo
sebit. în holurile institutelor 
de învățămînt superior, pe co
ridoare, în sălile de seminarii, 
în laboratoare — peste tot, 
animație. Se desfășoară ulti
mele examene din sesiunea de 
vară și pe fețele vesele ale 
studenților citești satisfacția de 
a fi obținut note bune șl foarte 
bune, răsplata binemeritată a 
străduințelor la învățătură. 
Trecînd dincolo de zidurile 
„cetăților universitare' găsim 
aceeași atmosferă și pe terenu
rile de sport. Pretutindeni — 
pregătiri. Sportivii fruntași par
ticipă la ultimele antrenamente 
înainte de a lua startul într-o 
tradițională competiție i FINA
LELE CAMPIONATELOR RE
PUBLICANE UNIVERSITARE.

prof. ALEXANDRU MUREȘAN
șeful Comisiei sportive • W.A.S.R.

EA JOCURI SPORTIVE, GE SE 
VOR DESFĂȘURA ÎNTRE 1 ȘI 
10 IULIE.

Această tinerească întrecere 
sportivă, așteptată cu un deo
sebit interes, va desemna cam
pionii republicani universitari 
la volei, handbal, baschet și 
fotbal. Cinstea de a participa 
la disputa finală a revenit ce
lor mai bune formații din nu
meroasele echipe care s-au în
trecut pe tot parcursul anului 
universitar în diferite etape 
— pe grupe, ani, facultăți, in
stitute și centre universitare. 
Numai la aceste discipline 
sportive, în anul universitar 
care se încheie au participat

Urarea noastră făcută în 
avancronica publicată ieri, 
aceea de a-1 vedea pe Rapid 
evoluînd cel puțin la nivelul 
jocului practicat în repriza a 
doua a partidei cu Crișul, s-a 
realizat într-o oarecare mă
sură. Spunem Intr-o oarecare 
măsură pentru că Rapid a reu
șit un număr destul de mia de 
combinații spectaculoase și 
aplaudate și. In orice caz, nu 
atîtea cite i-ar fi dat— voie 
adversarul întîlnit

Rapid a marcat ieri 6 go
luri, fără să primească vre
unul, dar putea să mai înscrie 
dacă atacanții săi nu ar fi 
«ăutat să-și dribleze și— um
bra I Câteva exemple ? Sint 

peste 40 000 de ștudentt și 
studente. Dacă adăugăm și ce
lelalte sporturi tn care s-au 
disputat etapele finale (schi, 
șah, atletism și gimnastică), 
precum șl pe acelea în care 
întrecerile au fost organizate 
cu etapă finală pe centre uni
versitare (tenis de masă, tir, 
înot, scrimă, rugbi, haltere etc.) 
cifra participanților trece de 
60 000, ceea ce reprezintă un 
frumos succes al sportului uni
versitar din țara noastră.

Spre deosebire de edițiile 
trecute, finalele din acest an 
la jocuri sportive vor reuni la 
start nu selecționate pe centre 
universitare, ci reprezentative 

destule. între altele : în min. 
25 Dumitriu se joacă cu adver
sarii ieșiți în cale, vrea să 
mai păcălească încă unul... 
invizibil, se depărtează de 
poartă și... este fluierat de un 
stadion plin. Vrînd parcă 
să-și răscumpere greșeala. în 
minutul următor șuteazâ pu
ternic, dar în bară. Opt minute 
mai tîrziu, Ionescu are și el o 
ocazie bună, dar preferă să 
paseze... unui adversar. în 
min. 66 Dumitriu scapă de 
sub supravegherea apărării 
adverse, Blaauw pornește in

MIRCEA TUDORAN

(Continuare in pag. a 3-a) 

ale institutelor. Această formu
lă este rodul experienței acu
mulate pînă în prezent și co
respunde mai bine noii forme 
organizatorice a mișcării spor
tive studențești din tara noas
tră, în cadrul căreia s-a trecut 
la erearea de cluburi sportive 
în toate Institutele de învăță- 
mînt superior. Este cert că 
noile cluburi sportive univer
sitare, care leagă într-un tot 
unitar factorii ce influențează 
pozitiv desfășurarea activității' 
sportive studențești, vor contri
bui la succesul finalelor cam
pionatelor republicane univer
sitare la jocuri sportive.

Pentru ca acest succes să fie 
și mai cuprinzător, Ministerul 
Învătămîntulul, U.A.S.R. și 
Consiliul General al UCFS au

(Continuare în pag. a 3-a)



ÎN „CUPA VO!NȚA“

ȘT. SUCIU (DEZROBIREA BRAȘOV) A CÎȘTIGAT ETAPA A ll-A

•a a ll-a a
Cupei \

to: Aurel Neagu

Lideri

II-a a „Cupei Voința", desfășurată ieri pe ruta 
— Alexandria — București (143 km), a fost deose- 

Puterici,

Nu mai știm să
După cum subliniam și in croni

cile noastre, întrecerile turneului de 
polo, încheiat recent în Capitală, au 
fost destul de „sterse~ și departe de 
ceea ce ar trebui să ofere o compe
tiție internațională, chiar dacă a- 
ceasta are un scop de verificare. Ad
versarii întilniți de cele două se
lecționate bucureștene (care cuprind 
toți jucătorii din lotul ce se pregă
tește pentru „europene*)  au solicitat 
intr-o măsură prea mică echipele 
noastre, dîndu-le posibilitatea să 
obțină victorii facile, puțin semnifi
cative. Astfel stind lucrurile, trebuie 
să constatăm cu regret — și ar fi 
bine ca Federația de specialitate să 
evite asemenea experimente pe 
viitor — că posibilitatea verificării 
stadiului de pregătire (mai ales cea 
fizică și tactică) a fost practic ra- 
tată.

Jocurile turneului au scos in evi
dență două probleme asupra cărora 
vrem să insistăm. în primul rind, 
este necesar să subliniem (pentru a 
cita oară ?) că jucătorii noștri frun
tași continuă să rateze nepermis de 
mult din situații clare și chiar din 
lovituri de la 4 metri. In ciuda fap
tului că, în ultima vreme, antrena
mentele lotului s-au intensificat ji 
că antrenorii acordă pentru trasul 
la poartă ședințe zilnice de lungă 
durată, asistăm in continuare la 
ratări de-a dreptul copilărești. Or, 
dacă asemenea situații se petrec ln 
partide fără miză deosebită, 
lesne de închipuit ce efect pot 
avea in meciurile cu caracter 
dai, decisive!

A doua problemă vizează -in
cru nou care poate deveni extrem 
de periculos în jocul echipei. Des-

erte 
ele 

oji-

lu-

mata

Primele întreceri in aer 
liber ale săritorilor

Săritorii de la trambulină din 
București au inaugurat-sezonul in aer 
liber, participînd lă întrecerile etapei 
I a campionatelor republicane. Con
cursul, desfășurat la ștrandul Tine
retului, a prilejuit pn spectacol plă
cut. Valoarea tehnică a lăsat însă de 
dorit, resimtindu-se pauza îndelunga
tă dintre activitatea din iarnă și cea 
jie acum.

Rezultate: seniori: 1. Gh. Baican 
(Progresul) 129,65 p; 2. Gh. Ungu- 
reanu (Steaua) 128,79 p,- 3. A. Breja 
(Progresul) 123,19 p; juniori: 1. M. 
Goricovan (Progresul) 88,06 p : 2. FI. 
Ghirulescu (Progresul) 66,50 p; 
băieți cat. 1: 1. C. Nedelcu (Clubul 
sportiv școlar) 92,64 p ; 2. Dragoș Io- 
nescu (C.S.Ș.) 69,02 p; băieți cat. a 
II-a: 1. Ruslan Grama (C.S.Ș.) 73,32 
P; 2. Doru Nedelcu (C.S.S.) 59,65 p ; 
senioare: 1. Melania Treistaru (Pro
gresul) 110,80 pjunioare: 1. Nata- 
șa Teodorescu (C.S.Ș.) 80,04 p ; fe
tițe: 1. Mariana Voinea (C.S.Ș.) 
76,35 p ,- 2. Doina Săvulescu (C.S.Ș.) 
68,66 p; 3. Anca Hagiescu (C.S.Ș.) 
64,5$ p.

Duminică, săritorii vor participa 
la întrecerile de la platformă ale' 
etapei I a campionatelor republi
cane.

însemnări de la etapa regională
a campionatelor de juniori

la atletism
Etapa a 

București 
bit de frumoasă. La km 22 au evadat Sofronie și 
apoi V. Ghiță și Beșleagă. Din grosul plutonului (în care N. 
Ciumeti — purtătorul „tricoului galben" — C. Dumitrescu, 
I. Ardeleanu, I. Cosma și alții se talonează), fug Ciocan, Șt. 
Suciu, Drăghicioiu și M. Virgil care, la km 40, fac joncțiunea 
cu primii patru alergători ai cursei. La km 45 ei au 2 min. 
avans. Tînărul V. Ghiță nu este însă pregătit pentru o astfel de... 
escapadă și rămîne. Notăm din nou diferența Ia km 55 : 4:30 
și, apoi, la km 70 : 5:00. Din spate, vine puternic un alt grup 
format din Ion Cosma, G. Moiceanu, C. Grigore, Fr. Gera, 
T. Vasile, Gh. Neagoe și Gh. Suciu. Joncțiunea cu fugarii va 
fi făcută însă de 6 dintre acești cicliști, deoarece Cosma ră
mîne sufocat de propria-i alură pe un deal. Ln același timp 
se.„ subțiază și primul grup prin răminerea lui Puterici. Cele 
două plutoane se unesc la km 88. In următorii 10 km alți doi 
cicliști nu pot face față ritmului: Drăghicioiu și Beșleagă. 
Astfel, dintre inițiatorii primei evadări a mai rămas în față 
doar Sofronie. Grupul fruntaș cuprinde 10 cicliști care ru
lează in forță. Plutonul II vine... agale, dezamăgit de impru
dențele unora dintre rutierii cotați în fruntea ierarhiei ciclis
mului nostru și va sosi ia București cu o intirziere de 15:581? 
Sprintul final este interesant Tînărul și talentatul 
Suciu atacă pe ultima

j

jucăm colectiv?
pre ce este vorba ? Se știe că, în 
ultima vreme, cei mai mulți com- 

ai lotului au atins vaknt 
egale și că selecția pentru 
locuri ale reprezentativei a 
dificilă. Cum au reacționat 
turneu cei mai mulți dintre

ponenți 
sensibil 
cele 11 
devenit 
în acest 
jucători ? Pe rind (in funcție de cum 
recuperau balonul de la adversar), 
fiecare lua jocul pe cont propriu 
căutind să se evidențieze în mod 
deosebit. Astfel că, nu de puține ori, 
am asistat la curse individuale, la 
șuturi din poziții neindicate; am 
putut număra pe degete pasele care 
s-au dat partenerului aflat in pozi
ție mai bună de a marca. Este drept 
că și slăbiciunile adversarilor au în
lesnit aceste acțiuni pur individuale, 
dar — oricum — acestea nu pot 
constitui o scuză.

Fără a ne declara împotriva per
sonalității in joc (înțeleasă in ade
văratul ei sens'.), a unor acțiuni 
personale indicate în anumite mo
mente ale întrecerii, trebuie să re
amintim jucătorilor noștri fruntași 
că jocul de polo este prin excelență 
colectiv și că o echipă, chiar dacă 
posedă numai jucători de „14 kara
te*,  dar acționează individual (în 
scopul de a se remarca și de a-ș» 
asigura un loc în formație), nu poate 
realiza prea mare lucru. Ar fi bine 
ca acest lucru să fie reținut și de 
antrenorii lotului, prof. C. Coccek 
șt dr. A. Szogy. Aceștia au datoria 
să intervină cu autoritate împotriva 
oricărui exces de individualism cere 
poate deveni dăunător.

— A . V. —

Ștefan
Clasament: 

3h- 
7; 2. G. Mo iceanu (Dinamo; 3h.

4.
Virgil 

7.
- Sofronie 

(Petrohil 
ța) —

mie“ și ciștigă detașat.
1. St. Suciu (Dezrobirea Brașov) 
41:27, - G. 1-1—_— tZ.------- ,
41:30; 3. Gh. Neagoe (Steaua); 
Fr. Gera (Steaua); 5. M. 
(Steaua); 6. C. Ciocan (Dinamo); 
Gh. Sudu (Dinamo); 3. AL 
(SSE It 9. Tudor Vasile 
Ploiești); 10. C. Gngore (V 
toți același timp. Intrucit lotul de ti
neret format din Șt. Suciu, T. Vasile, 
C. Grigore, Al. Sofronie și ȘL Rusen 
a fost retras din concurs (tinerii ci
cliști pleacă în Iugoslavia pentru a 
participa la o cursă internațională pe 
etape), „tricoul galben' care i se cu
venea lui Șt. Suciu (avans 3 secunde) 
a fost preluat de cel de al doilea 
clasat, Gabriel Moiceanu. Clasamen
tul general individual după două e- 
tape arată astfel: 1. G. MOICEANU 
(Dinamo) 6h. 20:40; 2. Gh. Neagoe 
(Steaua); 3. Fr. Gera (Steaua); 4. 
M. Virgil (Steaua); 5. C. Ciocan (Di
namo) —- toți la 30 de secunde; 6. 
Gh. Suciu (Dinamo) la 35 sec. In cla
samentul general pe echipe conduce 
Dinamo I, urmată — în același timp 
— de Steaua I și la 15:55 de Steaua 

etapa a IlI-a t 
130 km.

Brașovul a devenit în aceste zile un 
adevărat centru atletic, cîteva sute 
dintre cei mai buni juniori ai țării par
ticipînd la întrecerile finale ale con
cursului republican (juniorii de cat. a 
II-a) și ale campionatelor republicane 
(juniorii de cat I).

Calificarea acestora 
la Brașov s-a făcut 
performanțe-standard 
cerile preliminare ale 
care au deținut capul de afiș timp de 
cîteva săptărnîni.

Atenția cu care au fost privite aceste 
etape premergătoare finalelor, grija fo
rurilor sportive pentru organizarea în
trecerilor în condițiuni cît mai bune, 
preocuparea antrenorilor și profesorilor 
pentru pregătirea tinerilor atleți au dus 
la un însemnat salt de calitate în des
fășurarea acestor importante competiții. 
La reușita întrecerilor și-au adus con
tribuția consiliile regional^ ale UCFS. 
comisiile regionale de atletism. In acest 
context nu putem uita munca depusă 
de unii dintre inimoșii activiști ai atle
tismului nostru : antrenorul Adochiței 
(Botoșani), prof. Niculescu (Alexandria), 
•prof. Manta, Albăstroiu și Băloiu (Tg. 
Jiu), antrenorul Schneider (Cugir) etc.

Rindurile ce urmează constituie o sin
teză a observațiilor făcute la diferitele 
concursuri regionale de către delegații 
federației noastre de atletism..

PROF. LIXANDRU PÂNDELE a asistat 
Ia Roșiori de Vede la etapa regiunii 
București : .Faptul că, în același timp, 
au fost organizate întreceri pentru toate 
categoriile de vîrstă a impietat asupra 
bunei desfășurări a concursului. Ar fi 
fost de dorit să se fi organizat separat 
întreceri pentru seniori și juniori I, 
pentru juniori II și copiL Concursul a 
fost pregătit cu atenție iar stadionul 
a fost reamenajat, pista prezentîndu^se 
în condițiuni mulțumitoare. Nu au exis
tat însă toate materialele de concurs 
și, din acest motiv, probele de garduri 
de exemplu s-au desfășurat în serii 
contra-tîmp a cite un om ! Pe teren a 
existat însă un permanent du-te vino 
care a stînjenit desfășurarea diferitelor 
probe. Am constatat un salt calitativ 
privind numărul, participanților și va
loarea acestora. Cu acest prilej au fost 
îmbunătățite 18 recorduri regionale, dar 
unele dintre ele n-au o valoare deo- 
sebităa

GHEORGHE GEORGESCU delegat la 
Întrecerile regiunii Cluj : „Eta-pa regio
nală a juniorilor s-a desfășurat conco
mitent cu cea a campionatelor școlare, 
ceea ce, intr-un fel*  a fost foarte bine. 
Mă refer la faptul 'că secția de învăță- 
mînt a luat din timp toate măsurile 
pentru o organizare la înălțime, în timp 
ce la ședința tehnică, de exemplu, n-am 
văzut nici un reprezentant al consiliului 
regional al UCFS sau al .comisiei regio
nale de atletism !

pentru finalele de 
pe baza anumitor 
realizate în între, 
acestor competiții,

Concursul a prilejuit cîteva rezulte: t 
mulțumitoare. Remarc în mod special 
prezența atleților de la centrul de an
trenament din Turda (antrenor I. Fa
talei) care au concurat în echtpamer.: 
uniform și au fost destul de bine pregă
tiți. Mulțumitor au evoluat și atlețn 
din Bistrița. Reprezentanții celorlalte 
raioane s-au prezentat foarte slab. 
Performerii concursului au fost clujenii 
Andrei Șepci și Sanda Tănase".

ION PARASCHIVESCU a fost pre
zent la etapa regională de la Oradea : 
„Stadionul Tineretului a fost bine ame
najat și este utilat cu toate materialele 
necesare pentru concurs. Organizarea 
întrecerilor a fost bună. Meritul princi
pal revine secției de învățămînt șl în 
foarte mică măsură consiliului regio
nal al UCFS. Intre participanți au fost 
cîțiva juniori talentați dar și destui 
care au fost înscriși fără o pregătire 
corespunzătoare prealabilă. La greutate, 
de pildă, numai cîțiva din cei 27 ae 
concurenți au arătat că posedă cunoș
tințe minime despre această probă. .La 
fel și la înălțime fete.

O frumoasă impresie au lăsat repre
zentanții raionului Beiuș (prof. Fr. Ma
tei, I. Iile și D. Tudor) care au dominat 
majoritatea probelor, în ciuda faptului 
că ei n-au un teren cu pistă Și că se 
antrenează doar pe iarbă t Trebuie evi
dențiată, de asemenea, activitatea prodi
gioasă a soților Irma și Lad. Kiss.“

PROF. VASILE DUMITRESCU detȘfe. 
gat la etapa regională de la Constant® 
„întrecerile desfășurate pe stadior^^ 

1 Mai au lăsat mult de dorit. Programul 
n-a fost respectat; arbitrii au fost re
crutați la fața locului dintre profesorii 
prezenți pe stadion, iar activitatea lor 
n-a fost în toate cazurile la înălțime; 
sportivii se dezbrăcau pe stadion ; pro
paganda pentru concurs a fost ca șt 
inexistentă. Rezultatele au fost slabe, ca 
șl interesul manifestat pentru această 
competiție de către consiliul regional 
al UCFS."

PROF. MATEI DEDU a urmărit con
cursurile de la Brașov ; „Organizarea 
a fost foarte bună, din toate punctele 
de vedere. Au existat însă și a*  serie 
de aspecte negative. ?

Astfel, la probele tehnice, numărul 
concurenților a fost redus, dar nici 
măcar toți cei prezenți n-aveau cunoș
tințe corespunzătoare. Cei mai mulți 
dintre săritorii în înălțime foloseau încă 
demodatul procedeu de săritură prin 
pășire, iar aruncătorii de greutate șt cei 
de disc au o .tehnică" care lasă mult 
de dorit. Pe de altă parte, vorbind des
pre probele de aruncări, atragem aten
ția asupra selecției făcute, căci un arun
cător cu mai puțin de 60 kg greutate 
nu are cum să ajungă un performer la, 
aceste probe

★

II. Astăzi are loc 
București -— Bușteni,

HRISTACHE NAUM

ATLETISM

Sint numai cîteva dintre concluziile prilejuite de atit de importanta etapă re
gională a campionatelor de atletism. Ele trebuie sâ formeze — neintirziat — o- 
biectul unor serioase analize la nivelul comisiilor noastre regionale și chiar in 
birourile consiliilor regionale ale UCFS. Experiența pozitivă va trebui extinsă 
iar aspectele negative ale activității — scoase in evidență și de aceste concursuri 
— cit mai grabnie lichidate 1

Concursul republican al juniorilor mici
BRAȘOV, 29 (prin telefon). Pe 

stadionul Tineretului au avut loc 
marți și miercuri întrecerile finale 
ale concursului republican pentru 
juniorii de categoria a II-a (15—16 
ani). Am fost plăcut impresionați 
de dîrzenia cu care acești tineri 
atleți au luptat pentru victorie, pen
tru a realiza rezultate de o va
loare cît mai bună.

Iată cîteva rezultate valoroase in

PE ECRANE

ACȚIUNEA ZIMBRUL
0 producție a studioului „Mosfilm“

scenariul : luri Lukin, Mihail Prudnikov, Vladimir Cebotarev 
regia : Vladimir Cebotarev

Cu : Anatoli Azo, Vladislav Strejelcik, Larisa Golubkina, 
Mihail Gluzski

registrate în prima zi o concursului: 
BĂIEȚI: 80 m: Nic. Pița (Tracto
rul Br.) 9,3; 1000 m: P. Vladu (Dina
mo Buc.) 2:41,9; lungime: M. Ling 
(Viitorul Buc.) 6,61; suliță: Virg. 
Muller (SSE Arad) 60,42; FETE: 
60 m: Veronica Anghel (SSE PI.) 
7,9; înălțime: Cornelia Popescu 
(Lie. 35 Buc.) 1,52, Olga Fulies (SSE 
Beiuș) 1,52 și Maria Enică (CSO Ga
lați) 1,52 m.

în ziua a doua a întrecerilor au 
fost consemnate, de asemenea, cîte
va rezultate promițătoare:

BĂIEȚI: 300 m: N. Pită 37,1, 
90 mg: M. Georgescu (SSE I Buc.) 
12,5, Gh. Szentmiklossi (SSE Oradea) 
12,5; 3 km marș: S. Rașcu (Șc. Sp. 
UCFS Roman) 14:45,4; înălțime: 
A. Niculescu (Prog. Buc.) 1,82 ; pră
jină: FI. Radu (CSO B. Mare) 3,30; 
greutate: I. Pândele (Rapid Buc.) 
14,19; disc: VI. Hodoș (SSE II Buc.)

I Jk I
I® I

Dautner (SSB 
500 m : Timal 

; 6^mg: 
-------igf 9,3;

50,30; ciocan: Em. 
.Arad) 50,02; FETE; 
Anghel (SSE Sibiu) 1:19,3; 
Maria Miloșoiu (Lie. 2 C-lungf 9,3 ; 
lungime: Mariana Secoșan (Lie. 4 
Timiș.) 5,25; disc: Irina Gall (SSE 
Tg. Mureș) 30,48; suliță: Serafina 
Moritz (Lie. 4 Timiș.) 39,40; greutate: 
Niculina Ioniță (Petrolul) 12,74.

La întreceri au participat 482 de 
concurenți dintre care 187 de fete.

Joi și vineri, tot pe stadionul Ti
neretului. sînt programate întrece
rile probelor combinate pentru jtrw 
niorii și junioarele din ambele cate-” 
gorii, urmînd ca sîmbătă și dumini
că juniorii de cat. I (17—19 ani) să-și 
dispute titlurile de campioni repu
blicani pe anul 1966.

CAROL GRUIA-coresp. regional

Teren pentru camping și car a- Atenție la animale
vane

Prevederile noii legi care reglementează circulația pe drumurile 
publice obligă pe CONDUCĂTORII DE AUTOVEHICULE SA ACORDE 
PRIORITATE PIETONILOR LA TRECERILE PREVĂZUTE CU INDICATOARE 
SAU MARCATE CU LINII TRANSVERSALE pentru trecerea acestora.

★
Pentru evitarea accidentelor și îmbunătățirea condițiilor de trafic 

legea obligă pe, conducătorii de autovehicule care circulă noaptea pe 
drumurile neluminate, să folosească faza scurtă (lumina de întîlnire). 
Faza scurtă se folosește concomitent cu reducerea vitezei, la o distanță 
de cel puțin 200 m față de autovehiculul care circulă din sens invers.



)IN JOI

ÎN JOI
ene de Al. Clenciu

La stadionul „23 August* 
A» Capital^ (în tribuna a
: rzl 27) lipsesc nu-

le la 0155 la 0165. To-
• =jt. biletele pentru aceste

- se pun In vînzare.
3. S'ancsi — coresp.).

Antrenamentul lotului
Antrenorii îlîe Oană și Ștefan Covaci 

au verificat ieri pe fotbaliștii care ur
mează să îmbrace tricourile echipei na
ționale în meciul de duminică cu repre
zentativa Portugaliei. într-o partidă în 
care au întîlnit echipa de categorie oră
șenească A. S. Armata, selecționabilii 
au obținut victoria cu scorul de 5—0 
(4—0), în timpul jocului insîstîndu-se 
îndeosebi pe folosirea unor scheme tac
tice. Echipa din prima repriză a fost 
următoarea: lonescu — Popa, Nun- 
weiller III, Dan, Mocanu — Ghergheli, 
D. Popescu — Mareo, Dridea, Dobrin, 
Stoicescu. Atacanții, bine susținuți de 
D. Popescu și Ghergheli, au creat nu
meroase combinații reușite, multe din 
ele încheiate cu șuturi la poartă. Dridea

Amănunte din ultima etapă a seriilor
Vest și Nord din categoria C

— z ori disciplinați!
•.pfc.-.-.. . k ixurile pe orizoa-
1 s t ■■ s>t pe__ verticală.

■La !s ~werîle de lupte li-
- B. seria Nord, de la 

■*. sportivul M. Benea 
i refuzat să intre pe 
eu toate insistențele 

nț-le antrenorului și 
iac lui de echipă.

— coresp. reg.).
(L

C.F.R. CARAN- 
SEBEȘ-ELECTRO- 
PUTERE CRAIO
VA (2—1). Ambe
le echipe au luptat 
mult pentru victo
rie. Feroviarii au 
dominat și au ra
tat numeroase oca

zii. Scorul a fost deschis de oaspeți 
prin Urs, în mim. 6. După pauză, 
Electroputere a egalat prin Motu, care 
a transformat o lovitură de la 11 m. 
Cel de al doilea gol al gazdelor a 
fost marcat de Oprea în min. 89. Slab 
arbitrajul lui Ioan Dancu-Buc. (Mihai 
Mutașcu — coresp.).

»

MINERUL ANINA — PROGRE
SUL STREHAIA (2—0). Joc viu dis
putat. cu multe faze de gol. Punctele 
au fost înscrise de Cojăceanu în min. 
2 și 70. De remarcat că jucătorul Nai- 
din (Minerul) a șutat de 4 ori în 
bară ! Raport de comere : 14—1 în 
favoarea gazdelor. A condus bine M. 
Bâdnlcscu-Oradea. (Gh. Crăciunel — 
coresp.).

METALUL HUNEDOARA—C.F.R.

roci așa nu vrej sd
I x sc :ea ?
• MLXIJK /

TIMIȘOARA (4—0). Jocul a fost la 
discreția gazdelor care au înscris prin 
Sechcli în min. 11 și 34, Steiner în 
mia. 32 și Dobîndă în min. 80. Ra
port de cornere : 10—1 pentru Metalul. 
(V. Aibu — coresp.).

VICTORIA CĂLAN — METALUL 
TR. SEVERIN (5—0). Spectatorii din 
Călan au asistat Ia unul din cele mai 
frumoase jocuri din returul campiona
tului, disputat într-o perfectă notă 
de sportivitate. Victoria Călan a fost

Arxtrul Marcel Memolis 
1 - 3acău a îngăduit ca me- 
: _ de handbal O.C.L. Mixt 
34 — Victoria Bacău,
1 -. campionatul regional, să 
tnceapă cu 3® min. întîrziere. 
ca. Stoianovici — coresp.).

: — Hai și ince- 
mincat o ju-

Pronosport —
Cîștigătorii premiilor constînd în 

concedii la Varna și „Turul Bulga
riei' acordate la „Tragerea premiilor 
mari LOTO" din 14 iunie 1966 (con
tinuare): 81. Bahcivanci Tud —Tecuci. 
Galați; 82. Sandu Maria — Galați ,• 
83. Varga Laios — Cluj; 84. Constan- 
tinescu Gheorghe — Ploiești; 85.
Gheorghiu Ioana — Brașov ; 86. Roșu 
Vasile — Brăila-Galati; 87. Weltman 
Al — Arad-Banat ; 88. Stoica Florea
— București ; 89. Geosan Nîcolae —
București; 90. Dragoncea Ben. — 
București ,■ 91. Bălan Andrei — Fă- 
găieni-București; 92. Racoszi Nogi- 
sevu — Sibiu-Brașov; 93. Dusinschi 
Boris — Oradea ; 94. Masca Andro- 
nic —• Ocna Mureș-Cluj ; 95. Bor- 
sanu Mihai — Bîrlad-Iași; 96. Pa-
naioti Arist. — București; 97. Iaco- 
boaia Dumitru — Vatra Dornei-Su- 
ceava; 98. Vasile Zaharia — Tulcea- 
Dobrogea; 99. Șerbănescu Ion — Ur- 
ziceni-București; 100. Borhala Maria
— Oradea.

DE LA
...... .  7 : - al de

ESOL — SPARTAK 
- ■>; AVIA) de sîm- 
7e stadionul Repu- 

>r risesc de vînzare

t Titl clujul se pri- 
cur- urile de

“ s—14 am șj

I. E. B. S.
tenis de cîmp pentru copii și tineret 
între 7—18 ani. La cursul de tenis 
se pun la dispoziție rachete și mingi, 
înscrierile se fac zilnic între orele 
10—13 si 16—19. Informații la tele
fonul nr. 17.39.25.

• La bazinul acoperit Floreasca 
continuă cursul de inițiere la înot 
pentru copii. înscrieri la bazin. 

de două ori, Stoicescu și Ghergheli au 
și concretizat, astfel că la pauză sco
rul a fost de 4—0. Apărarea, în schimb, 
a avut mai puțin de lucru. In repriza 
a doua au mai fost introduși în echipă 
Constantine seu, Voinea (autorul celui 
de al cincilea gol) Sorin .Âvram, • 
Iancu și, spre sfîrșit, Greavu, astfel că, 
cu o singură excepție (Dumitru Nico- 
lae), au fost folosiți toți jucătorii care 
vor pleca joi dimineață spre Portuga
lia.

Mihai lonescu, nesolicitat de Ioc în * 
prima repriză, a jucat în cea de a doua 
în poarta formației A. S. Armata, el sal- 
vînd cîteva situații dificile. Antrenorii i 
lotului reprezentativ nu s-au fixat încă 
asupra formulei definitive pentru me
ciul de la Porto.

net superioară, practicînd un joc ra
pid și creînd multe faze frumoase. 
Oaspeții au avut și ei cîteva ocazii 
însă au dat dovadă de ineficacitate. 
Golurile au fost înscrise de Culenco 
(min. 6), Savancea (min. 18 și 38), 
Călin (min. 51) și Mitu (min. 62). A 
arbitrat foarte bine Z. Silaghi din 
Oradea. (A. Tuza — coresp.).

ELEGFROMOTOR TIMIȘOARA— 
MINERUL DEVA (1—1). Joc de sla
bă factură tehnică, în care echipele 
au dominat cînd au avut avantajul 
vîntului. în timp ce oaspeții au fost 
mai buni în cîmp, gazdele au fost 
mai periculoase în fața porții, însă 
au ratat copilărește. Au înscris : Po
pescu (min. 32) pentru Minerul. Ian
cu (min. 34) pentru Electromotor. 
(P. Arcan — coresp. reg.).

MUSCELUL CÎMPULUNG—VIC
TORIA TG. JIU (0—2). Localnicii 
au luptat mult pentru victorie însă 
au întîlnit un adversar în formă, cu 
o înaintare foarte decisă și activă. 
Acțiunile ofensive ale oaspeților s-au 
încheiat cu două goluri înscrise de 
Achim (min. 66) și Datcu (min. 72). 
(C. Ploscarn și M. Bălai — coresp.).

UNIREA DEJ— 
MINERUL BAIA 
SPRIE (5—1). 
Aproape 4 000 de 
spectatori au 
aplaudat victoria 
echipei locale, care 
a jucat în viteză, 
reali zînd multe 

Au marcat: Nea- 
47, 79), Bandi

N

faze frumoase, 
gu (min. 16,

Pronoexpres
LOTO

Premiile întregi și sferturi ia tragerea 
Loto din 24 iunie 1966.

Suplimentar I : 1 variantă a 66 076 lei 
și 1 variantă a 16 517 lei; Suplimentar 
n: 4 variante a 16 517 și 4 variante a 
4129 lei; categoria I : 6 a 10 010 Iei șl 
9 a 2 502 lei; categoria a II-a : 25 a 2 685 
lei și 23 a 671 lei ; categoria a Ul-a : 
52 a 1143 lei și 81 a 285 lei ; categoria a 
IV-a: 45 a 1 461 lei și 46 a 365 lei ; cate
goria a V-a : 66 a 943 lei și 86 a 235 lei; 
categoria a Vl-a : 120 a 558 lei și 112 a 
139 lei ; categoria a Vil-a : 134 a 496 lei 
și 129 a 124 lei ; categoria a VIU-a: 144 
a 417 lei și 216 a 104 lei.

Premiul suplimentar I întreg a fost 
eîștlgat de participantul Boeru llie din 
Brașov.

PRONOEXPRES

In urma tragerii la sorți autoturismele 
au revenit următorilor cîștigători :

„Fiat 1 800” — Pascu Silvia din Bucu
rești; „Fiat 1 300“ — Kein Hena — Bucu
rești ; „Fiat 850“ — Burlan Marin — 
București; „Fiat 850“ — Lile Titus -— Re
șița ; „Fiat 850” — Vasile Florea — Bucu
rești; „Fiat 850” — Cozminoiu Victoria
— București ; „Wartburg-Standard B/312"
— Nichifor Gheorghe — Cîmpina; 
„Wartburg-Standard B/312” — Dumitres
cu Alexandru — București ; „Wartburg- 
Standard B/312“ — Burîan Marin — 
București ; „Wartburg-Standard B/312"
— Renfea Corneliu — București ; „Fiat 
600“ — Pascu Silvia — București ; „Fiat 
600” — Voicău ștefan — Com. Pustiniș- 
Banat ; „Fiat 600” — Damian Ion — Ti
mișoara ; „Fiat 600“ — Pascalău Ana — 
Craiova ; „Fiat 600” — Verba Iosif — 
Arad.

★
La tragerea concursului Pronoexpres 

nr. 26 din 29 iunie 1966 au fost extrase 
din urnă următoarele numere :

8 31 19 7 24 2
Numere de rezervă : 22 34
Fond de premii : 728 142 lei
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 6 iulie a.c. la Salonta.

Rubrică redactată de Administrația 
de Stat Loto-Pronosport.

Duminică — primele meciuri 
din „Cupa de vară“

Activitatea fotbalistică nu s-a înche
iat I 54 de echipe din categoriile A. B 
și C iau parte la .CUPA DE VARA* 
organizată de Federația română de 
fotbal în colaborare cu Administrația 
de Stat Loto-Pronosport și comisiile 
regionale de fotbal Bacău Ploiești. 
Brașov, Hunedoara. Banat. Cluj, Mureș- 
Autonomâ Maghiară. Galați, Oltenia. 
București și Suceava.

Duminică vor debuta formațiile care 
fac parte din grupele I—VI : la 24 iulie 
vor lua startul cele din grupele VII— 
XII» iar cele din grupele XIII—XVI, In 
care majoritatea echipelor sînt din ca
tegoria A, vor disputa primele meciuri 
la 4 august.

Iată programul grupelor I—VI :
3 IULIE

Grupa I: Textila Buh uși — Locomo
tiva Iași. C.F.R. Pașcani — Ceahlăul 
P. Neamț ; grupa a II-a ; Rapid Mizil— 
Poiana Cîmpina. Flacăra Moreni — Me. 
talul Tîrgoviște ; grupa a IH-a : Faianța 
Sighișoara — C.SAf. Sibiu, Chimia Fă

(min. 23 și 69) pentru Unirea, Tordai 
(min. 82 din 11 m) pentru Minerul. 
(A. Koatrai — coresp.).

A.S. AIUD — CHIMICA TÎRNÂ- | 
VENI (3—0). Meci viu disputat Gaz
dele au acționat mai hotărît și au 
dominat mai mult. Golurile au fost 
înscrise de Pal (min. 25 și 36) și Ri- 
chenstein (min. 65). Arbitrul M. Osta- 
ficiuc-Deva a discutat prea mult cu 
jucătorii ambelor echipe, permițînd 
jocul dur al unora dintre ei. (A. Cri- 
șan și llie Făgădaru — coresp.).

SĂTMĂREANA—ST?*” -
SALC"'" 
jocul 
Sătm; 
cretiz 
(min. 
trat 
(A. V

OLI 
BISTR 
această 
ria C. ___
instalat __ _ ue teren a oas
peților și au asaltat poarta lor. Din 
numeroasele ocazii au reușit să înscrie 
doar două, prin David (min. 37 și 58). 
Gloria Bistrița s-a apărat supranume- 
ric și a contraatacat sporadic. Pentru 
Gloria a înscris Marin (min. 62). 
(I. Ghișa și I. Oprea — coresp.).

MINERUL BIHOR — FAIANȚA 
SIGHIȘOARA (1—2). Din primele 
minute de joc Faianța a inițiat 
atacuri periculoase și a înscris prin 
Iosif în min. 19 și 32. La reluare, 
inițiativa o au tot oaspeții, dar cei 
care înscriu sînt localnicii, prin 
Petschovschi II, în min. 65. Meciul 
s-a desfășurat într-o deplină notă de 
sportivitate. Arbitrul Ion Sana-Timi- 
șoara a condus bine. (Mihai Domițian
— coresp.).

FORESTA SIGHETUL MARMA- 
TIEI — SODA OCNA MUREȘ (0—1). 
Publicul a fost nemulțumit de jocul 
echipei locale. Calitatea lui a fost in
fluențată de starea terenului și a tim
pului ploios. Singurul gol a fost în
scris în min. 37 de Crișan. (V. Gojda
— coresp.).

Start într-o tradițională competiție: finalele 
campionatelor universitare la jocuri sportive

(Urmare din pag. 1)

stabilit ca finalele să se desfășoare 
în mai multe centre universitare, 
dîndu-se astfel un nou prilej stu
denților de a cunoaște mai bine 
activitatea multilaterală a colegilor 
lor,- de a lega noi și trainice prie
tenii. Alegerea locurilor de desfă
șurare s-a făcut ținînd seama de 
popularitatea sportului respectiv în 
regiunea sau orașul gazdă, de per
spectivele existente în vederea dez
voltării unei ramuri sportive în cen
trul universitar respectiv. Astfel, 
pentru baschet a fost ales Clujul, 
pentru handbal Timișoara, pentru 
volei lașul și pentru fotbal Bucu- 
reștiul, orașe unde credem că, avînd 

găraș — Gaz metan Mediaș ; grupa a 
rv~a : Metalul Hunedoara — A.S. Cugir, 
Minerul Lupeni — Jiul Petrila ; grupa 
a V-a: C.FJi. Arad — Vagonul Arad, 
C.F.R. Timișoara — C.S M. Reșița ; gru
pa a Vl-a : Arieșul Turda — Ind. sîrmei 
C Turzii, A.S. Aiud — Clujeana.

10 IULIE
Grupa I : Ceahlăul P. Neamț — Loco

motiva Iași. Textila Buhuși, — C.F.R. 
Pașcani : grupa a II-a : Poiana Cîmpina 
— Metalul Tîrgoviște, Rapid Mizil — 
Flacăra Moreni ; grupa a IlI-a : Gaai 
metan Medias — Faianța Sighișoara, 
C.S.M. Sibiu — Chimia Făgăraș ; grupa 
a IV-a : Metalul Hunedoara — Minerul 
Lupeni, A.S. Cugir — Jiul Petrila ; gru
pa a V-a : C.S.M. Reșița — C.F.R Arad. 
C.FJî. Timișoara — Vagonul Arad : gru
pa a V7-a : Clujeana — Arieșul Turda» 
A.S. Aiud — Ind sîrmei C. Turzii.

17 IULIE
Grupa I : Locomotiva Iași — C.F.R, 

Pașcani, Ceahlăul P. Neamț — Textila 
Buhuși ; grupa a II-a Metalul Tîrgo
viște — Rapid Mizil, Poiana Cîmpina — 
Flacăra Moreni ; grupa a IlI-a : C.S M. 
Sibiu — Gaz metan Mediaș Faianța Si
ghișoara — Chimia Făgăraș ; grupa a 
IV-a : Jiul Petrila — Metalul Hune
doara, Minerul Lupeni—A.S. Cugir ; gru
pa a V-a : Vagonul Arad — C.S.M. Re
șița, C.F.R, Timișoara — C.F.R. Arad ; 
grupa a Vl-a : indL sîrmei C. Turzii — 
Clujeana, Arieșul Turda — A.S. Aiud.

Rapid a debutat cu o victorie
în „Campionatul european 

feroviar"
(Urmare din pag. 1)

urmărirea Iui și atacantul gîuleșțean, 
simțindu-1 în spate ezită să șutez.e o 
dată, de două ori, de trei ori...

Selecționata ,

... iueciui a început în 
uota de superioritate a echipei ro
mânești, scorul nu este deschis decît 
în min. 15: Dumitriu șulează in 
bară, de unde mingea revine la lo
nescu : și 1—0. De-abia 20 de mi
nute mai tîrziu scorul se majorează: 
lonescu îșî face loc, cu balonul 
la picior, printre apărătorii olandezi, 
îl stopează și, venit din urmă, Du
mitriu înscrie. O centrare a lui 
Kraus (min. 55) este fructificată de 
lonescu: 3—0. Diferența se mărește 
în min. 70 printr-un șut sec, de la 
semidistanță, al Iul Dumitriu: 4—0. 
Proaspăt intrat pe teren, Jamaischi 
transformă în gol o pasă primită de 
la lonescu (min 76): 5—0. În sfîrșit, 
minutul 82 aduce ultimul gol, reali
zat de lonescu în stilul său perso
nal : 6—0 I

Arbitrul V. Dumitrescu — Bucu
rești a condus corect formațiile:

RAPID: Răducanu (min. 75 Urzi- 
ceanu) — Costea, Motroc, Lupescu, 
Ștefan — Dinu (min. 75 Jamaischi), 
Georgescu — Kraus, Dumitriu, lo
nescu, Codreanu.

SELECȚIONATA FEROVIARA A 
OLANDEI: Vos — De Bie (min. 46 
Tyssen), Olde Riekerink, Van de 

j Lee, Blaauw — Vossen, Jansen — 
Hanasbei, Lammerts, Heerbaart, Van 

j de Heiden.

sprijinul federațiilor de specialitate, 
se vor asigura conditiuni dintre cele 
mai bune de desfășurare a întrece- ' 
rilor.

Ținînd seama de rezultatele obți
nute pînă acum și de faptul că în 
echipele finaliste intră foarte multi 
sportivi fruntași din țara noastră, 
se poate face afirmația că disputele 
vor fi echilibrate, de un bun nivel' 
tehnic. Ne exprimăm convingerea că 
finalele campionatelor republicane 
universitare la jocuri sportive se 
vor încheia cu un bilanț rodnic și 
îșî vor aduce contribuția la dezvol
tarea și pe mai departe a sportului 
universitar, a întregii mișcări spor
tive din patria noastră.



Au cuvîntul oaspeții noștri 
de la C. M. de popice

ADOLF OSCH (Elveția), președin
tele Federației internaționale de po
pice: „Consider că a lost cea mai 
disputată dintre toate edițiile cam
pionatelor mondiale. Pe primul plan 
al întrecerilor s-au situat sportivii 
români, cei din R.D. Germană și Iu
goslavia. Pronosticurile mele s-au 
adeverit: sportivii români au cîștigat 
medaliile de aur în proba pe echipe, 
atît la băieți cit și Ia tete. Pistele de 
joc au lost bune, lucru dovedit de 
cele trei recorduri mondiale stabilite 
la București. Felicit pe organizatori 
pentru că s-au gîndit la toate cele 
necesare"

KURT SCHEERMESSER (R.D. Ger
mană), antrenor federal: „Ultimele 
noastre meciuri de verificare în aș
teptarea ^mondialelor» le-am susți
nut cu echipele dv. Cunoșteam va
loarea lor așa că victoriile obținute 
nu m-au surprins cîtuși de puțin. 
Le-au meritat cu prisosință’.

ANTONIN CIHLAR (Cehoslovacia), 
președintele secției de asfalt a F.I.P.: 
„Jocuri viu disputate, rezultate va
loroase — iată bilanțul ediției a Vl-a 
găzduită de frumoasa sală din parcul 
sportiv Voința. Sportivii dv. au avut 
o bună comportare. Cele trei titluri 
cucerite răsplătesc talentul și pregă
tirea lor’.

IOSIF SZABO (căpitanul reprezen
tativei masculine a Ungariei): „Nu 
mă așteptam ca românii să se com
porte atît de bine. Petre Purje și 
Cristu Vinătoru se vor număra înciț 
multi ani printre protagoniștii mari
lor confruntări internaționale. Pistele 
de joc mi s-au părut mai bune decît 
cele din (ara mea’.

ERNEST BERGMANN (R.F. Germa
nă), antrenor federal : „Pistele au 
iost construite după toate cerințele 
unei mari competiții internaționale. 
Pentru mine echipele României, pe 
care le-am văzut în luna aprilie la 
Pirmasens, n-au făcut decît să-și con
firme valoarea*.

WILLY BRANDAU (Austria), vice
președinte al secției asfalt a F.I.P.: 
„Rareori mi-a fost dat să văd aseme- i 
nea întreceri echilibrate. Românii au ! 
urcat, prin rezultatele lor, în vîrful: 
piramidei. Felicit pe antrenorii care i 
au putut pregăti asemenea echipe’.

OSCAR ROSSI (Italia), arbitru In
ternațional : „Incontestabil, echipele 
României au meritat primul loc în 
clasamentele pe națiuni. Aveți un 
public cunoscător și obiectiv, care 
nu-și precupețește aplauzele clnd 
se joacă lrumos".

Doua declarații Inair

meciului cu Portug»
ROMA, 29 (prin 

3000 de spectatori 
la întrecerile din 
cursului internațional de înot dotat 
cu „Trofeul celor 7 coline*,  
unește la start recordmani 
pioni din 11 țări.

In continuă ascensiune, 
nostru brasist ANGEL ȘOPTEREANU 
a făcut o cursă remarcabilă, sosind 
primul în proba de 200 m cu timpul 
de 2:35,2 — nou record republican 
(v. rec. 2:36,4). Reprezentantul țării 
noastre a condus cu autoritate în
treaga cursă, întrecînd în ordine pe: 
2. Lenkey (Ungaria) 2:36,8, 3. Oce- 
nasek (Cehoslovacia) 2:39,6, 4. Froe- 
schen (R.F.G.) 2:40,2, 5. Padron (Spa
nia) 2:40,6, 6. Gross (Italia) 2:42,2 și 
Balaszi (Ungaria) 2:42,2. (In această 
probă au participat 16 concurenți).

Cel de al doilea înotător român 
aflat în concurs, VL Moraru, s-a 
clasat pe locul 5 în proba de 400 m 
mixt cu un timp sub posibilități 
(5:15,1). El a plecat în cursă prea

telefon). — Peste 
au fost prezenți 
prima zi a con

care re-
și cam-

tînărul

puternic, avînd după 200 m un a- 
vantaj de 4 secunde, pentru ca apoi 
să se sufoce și să fie depășit de: 
1. Krammel (R.F.G.) 5:06,0, 2. Aii 
(Ungaria) 5:09,3, 3. Rogusic (Iugo
slavia) 5:12,7 și 4. Ochito (Italia) 
5:14,0. Alte rezultate: Boscaini (It.) 
56,0, Lohnicki (Ceh.) 56,1 și KIein 
(R.F.G.) 56,3 la 100 m liber; Fortuny 
(Spania) 4:24,3 la 400 m liber; Me- 
lamet (Izrael) 60,9 și Fosatti (It.) 
62,1 la 100 m fluture •, Csikany 
(Ung.) 62,1 și Ferak (Ceh.) 63,8 la 
100 ni spate.

Toată atenfla sp
Torres și Eusebio.

înaintea turneului Final
1. Va reuși Brazilia să cîștige pen

tru a treia oară „Cupa Jules Rimet“ ?
2. Care echipă ar putea realiza sur

priza campionatului ?
3. Va aduce campionatul mondial 

ceva nou în tehnica și tactica fotba
lului ?

Programul .-.Săptăminii sportive 
internaționale preolimpice"

CIUDAD DE MEXICO (Agerpres). — 
Zilele acestea, comitetul olimpic mexi
can a alcătuit programul de desfășurare 
a întrecerilor celei de-a doua „Săptă- 
mîni sportive internaționale preolim
pice-, care vor avea ioc între 12 și 24 
octombrie. în program figurează probe 
de atletism, ciclism, natație, sărituri de 
îa trambulină, iahting și competiții de 
baschet, box, canoe, scrimă, gimnastică 
și volei. întrecerile de atletism sînt pro
gramate pe stadionul Magdalena 
Mixhuca. în program figurează toate 
probele olimpice, cu excepția cursei de 
50 km marș și maraton. în competiția 
de box nu sînt prevăzute întâlniri la 
categoriile mijlocie, semigrea și grea. 
Turneul de volei este rezervat echipelor 
masculine. întrecerile de iahting vor 
avea loc la Acapulco.

Echipa de atletism a S.U.A
pentru meciurile

Pentru ultima etapă a anchetei noastre internaționale, am rezervat 
Joc eiforva gazetari și publiciști de peste hotare, specializați in fotbal. 
Am intervievat, așadar, pe cei care de obicei iau altora interviuri. Și 
astfel, patru condeie au așternut pe hîrtie răspunsurile la cele trei în
trebări ale anchetei. Să le dăm cuvîntul I

cu Polonia și U. II. S. S

'Jacques FERRAN Horst FRIEDEMANN

Șeful secției de fotbal a ziarului 
„DEUTSCHES SPORTECHO", autor a 
numeroase cărți de specialitate. Horst 
Friedemann este unul din cei mai apre- 
ciați gazetari sportivi din R.D. Germană.

Cesare TRENTINI

Ea telefon... Lisabona I La ■ 
tul celălalt al firului, răspunde^ 
cretarul general al Federației peg 
gheze de fotbal, dl. Alfonso Vaz ■ 
cerda.

— Ce noutăți ne puteți spunr^H 
pre echipa Portugaliei, care 
tîlni duminică selecționata 
niei ?

— Românii vin cu o frumoasM 
te de vizită în Portugalia. JH 
de la Porto este așteptat cu r.n^j 
sebit interes, deoarece specti ™ 
portughezi își amintesc de frumc--- 
evoluție a fotbaliștilor români la 
sabona și de victoria repurtată a 
2—0, la București, de echipa Rcr, 
niei.

Meciul de duminică face paria® 
pregătirile noastre pentru 
Primele „examene*  au fost trec, 
cu brio de echipa pregătită de O 
Gloria. Deocamdată, echipa por» 
gheză nu a fost alcătuită, dar .. 
vi-1 pot spune : portari — Costa 
reira, Carvalho, Lopez; fundași - 
Festa, Cruz, Germano, Carlos, Mori 
Hilario, Barista ; mijlocași — Vi» 
cente, Graca, Coluna, Perez, P.-w 
înaintași — Augusto, Torres, EuseMN 
Figueiredo, Simoes, M. Duarte La« 
rențo. După cum știți, proba><^ .• 
pele formate din iotul acesta 
ținut patru prețioase victorii® 
cu Scoția, 3—1 cu Danemarca vi 
bele în deplasare — 3—0 la 
bona cu Uruguay și 4—0 cu 
vegia la Lisabona.

Jocul începe la ora 18,30 (ora R. 
mâniei) și va fi condus de elvețian'. 
Buchellm.

Gunoscutul gazetar francez este adep
tul stilului concis și clar. Iată răspunsu
rile — foarte precise — pe care croni
carul de fotbal al ziarului parizian 
„L’EQUIPE*  le-a adresat anchetei noas
tre s

INu. Brazilienii nu vor putea trece,
* în Anglia, de cei trei mari adver

sari : clima, forța de joc a gazdelor și 
propriile lor slăbiciuni. Mă refer, la a- 
cestea din urmă, în special la posibilele 
indisponibilități din naționala braziliană 
(Pel£, Gerson?...) precum și la faptul 
eă Feola este încă în căutarea unor în
locuitori de valoare pentru marile vedete 
«le „echipei de aur*  din trecutele 0. M„ 
care au ieșit între timp pe tușă.

2.
să se

Surpriza d poate furniza Italia, 
dacă jucătorii ei tot avea ambiția 
impună o dată și... fără Herrera.

3 Nou? E un fel de a spune. Cred
■ că în Anglia vom asista la un 

fotbal total, prezentând pe lingă întăriri 
considerabile ale apărării și o serie de 
metode ofensive menite să străpungă zi

durile de „beton*.  Da, va fi foarte in

teresant să vedem la lucru pe asediatori 

ți asediați, în această „probă de maturi

tate*  a sistemului 4—2—4, aspirînd spre 

perfecțiune.

•ț Și astăzi, Brazilia se numără prin-
■ ■ tre candidatele sigure la titlu. 
Spun și astăzi pentru că brazilienii nu 
mai au echipa mare din 1958. Totuși, 
Brazilia dispune și azi de jucători de 
mare clasă, practicînd un fotbal supe
rior tuturor celorlalte formații. Mulți 
spun că Anglia este favorită pentru că 
beneficiază de terenul propriu. Pentru 
mine însă, avantajul terenului este ho
tărâtor numai în cazul unui echilibru de 
forțe. In cazul de față, brazilienii — 
luați individual și ca echipă — stat net 
avantajați față de gazde. Deci, fără e- 
chivoc — Brazilia 1

O Pentru multe echipe, însuși fap- 
' ■ tul că s-au calificat în turneul 

final constituie o... surpriză. Dar de la 
optjmi de finală înainte nu sînt capa
bile să urce decît echipele de valoare. 
Ca „autsaideri*  propriu-ziși consider 
doar Bulgaria și Portugalia.

O Fiecare ziarist speră — în inte-
■ resul spectaculozității fotbalului — 

ea turneul final să aduci eeva nou. Să 
fim realiști și să nu credem în vise... 
In ultimii doi-trei ani chiar și In meciu
rile amicale nn se iese din „tipicul*  sis
temelor defensive, dar într-un campionat 
cu o asemenea miză ! In Anglia nimeni 
nu va risca să aducă ceva nou...

Specialist în problemele fotbalului 
la cotidianul „STADIO" din Bologna, 
ziaristul italian Cesare Trentini a vă
zut evoluînd în ultima vreme multe 
dintre echipele care se vor întrece în 
turneul final din Anglia. în calitate 
de corespondent al ziarului nostru în 
Italia, el a adus o contribuție impor
tantă la realizarea anchetei luînd in
terviuri unor personalități din fotba
lul peninsular, după care a ținut să-și 
facă cunoscute și opiniile sale per
sonale :
■1 Nu. în nici un caz Brazilia/... 

■ ■ Sud-americanii nu strălucesc în 
ce privește pregătirea fizică. Or, în 
Anglia, un element hotărîtor în ob
ținerea victoriei îl va avea rezistența 
jucătorilor. în această privință, cred 
că cel puțin două sau trei formații 
vor fi mai bune decît actuala echipă 
campioană mondială. Așadar, în fața 
unor adversari bine puși la punct pe 
planul pregătirii fizice, Brazilia nu va 
putea cîștiga.

Pentru mine nu va fi nici o 
•“ ■ surpriză faptul că țara gazdă 
va cuceri trofeul. Pe englezi îi văd 
în finală cu sovieticii. Pentru locu
rile 3—4 lupta se va da între Bra
zilia și Italia.
O Nu cred ca turneul final să re- 

voluționeze actualele sisteme de 
joc devenite clasice. Ar fi, desigur, 
nejustificat să încerci experiențe 
într-o competiție unde miza fiecărei 
partide este atît de mare. în siste
mele jocului defensiv vor fi însă de
sigur variante noi, în scopul evitării 
primirii golurilor. De aceea, prevăd 
că o serie de echipe vor combina 
sistemul 4—2—4 cu un „libero*  postat 
îa fața porții. '

NEW YORK 29 (Agerpres). — In 
vederea întîlnirilor cu echipele Polo
niei (16—17 iulie la Berkeley.) și 
U.R.S.S. (23—24 iulie Ia Los Angeles) 
federația de atletism a S.U.A. a sta
bilit, la masculin, următoarea echipă: 
100 m și ștafeta 4 x 100 m — Green, 
Hines, Busby, Anderson și Tommy 
Smith ; 200 m — Hines, Plummer, 
Tomy Smith ; 400 m și ștafeta
4 x 400 m — Evans, Lewis, 
Mathews, Crock; 800 m — 
Nelson ; 1500 m — Ryun, Burleson ; 
5000 m — Young, Tracy Smith ; 
10 000 m — Tracy Smith, Mills; 110 
mg — Davenport ; 400 mg — Millet, 
Vanderstock ; 3000 m obst. — Tray
nor, Barrus ; greutate — Matson, 
Steinhauer; suliță — Tushaus, Or- 
byed ; disc — Oerter, Babka ; ciocan 
— Burke, Connolly ; înălțime — Bur- 
rel, Hartfield ; lungime — Boston, 
Mays ; prăjină — Seagren, Wilson ; 
triplu — Walker, Horn. Nu a fost 
încă stabilit cine va reprezenta 
S.U.A. în probele de decatlon și 20 
km marș, precum și al doilea aler
gător Ia 110 mg.

Frey,
Farrel,

★
Din ziarul „Nepsport*  reprodujJ 

o declarație a selecționerului unit? 
echipei Ungariei, Lajos Baroti, ca 
i-a văzut pe portughezi jucînd 
Glasgow și Copenhaga.

„Jucătorii de la Benfica-Lisal 
care alcătuiesc scheletul echî? 
Portugaliei, revin în forma din ~. 
Ie lor de glorie... M-au impres 
în mod deosebit Torres și Eus-A, 
Pentru a le anihila acțiunile, a. 
doi jucători trebuie foarte bine j 
ziți. Torres este foarte perierile.x 
loviturile cu capul, iar Eusebio "J 
prin surprindere și extrem de^B 
cis. La Copenhaga, atacanții^^ 
ghezi au tras 20 de șuturi 
țiul porții daneze. Șuturile OM 
tari, dar bine plasate, majori M 
dintre ele fiind opera lui Euseb:

La acestea, noi avem de adăuc 
că în cele patru partide Torres, 
fost autorul a 7 goluri, iar Euseij 
le-a marcat pe celelalte patru. Â

Deci, toată atenția spre TorrA 
Eusebio I

BREVIAR C. M. FOTBAL
• Continuîndu-și pregătirile în Eu

ropa, în vederea turneului final al 
campionatului mondial de fotbal, 
Chile a jucat la Berlin în compania 
echipei Dynamo Dresda. Jucînd foar
te bine, fotbaliștii din R. D. Germană 
au repurtat victoria cu scorul de 
2—1 (0—1).

• Reprezentativa Uruguayulul a 
jucat la Barcelona cu formația F.G. 
Barcelona obținînd victoria cu scorul

de 1—0 (1—0). Unicul punct £■ 
marcat de Rocha în minutul 4(

• în cursul unui antrename, 
echipei Braziliei desfășurat 
holm, cunoscutul jucător 
s-a accidentat. Medicii au 
că Amarildo nu va putea 
la turneul final al campion 
mondial din Anglia. Amarildi 
urma un tratament medical dt 
săptămîni.

ta sl 
Am I 

deci 
partj

ȘTIRI, REZULTAT
Arpad CSANADI

Arpad Gtanadi, fost fotbalist, este actualmente un apre
ciat specialist, autor de lucrări teoretice, tratînd tehnica și 
tactica jocului de fotbal. Iată răspunsurile sale:

“j Brazilia are posibilități să dștige pentru a treia oară
■*  consecutiv „Cupa Jules Rimei'. Totuși, eu nu-i acord o
șansă absolută. De ce? Antrenorul brazilienilor, Picente Feola
— îngrijorat poate de faptul că In Anglia el va acea o mare 
răspundere și in dorința de o alcătui o echipă cit mai bună
— a rulat în ultimii ani prea multi jucători. Astfel, noua 
echipă a Braziliei care se prezintă la turneul final, nu este

destul de omogenă, In comparație cu acelea din 1958 și 1962. 
Totuși, cu un Pele și un Garrincha în zi mare (in toate par
tidele/) sau cu alte „stele" pe care încă nu le cunoaștem, 
echipa lui Feola poate duce acasă trofeul.

«y Ca valoare, multe formalii sînt sensibil egale. După 
mine, 8—10 echipe au șanse să se califice în semi

finale.

Tactica nu va avea un rol hotărîtor. Pe prim plan se
■ vor situa alte calități ale echipelor. Mă refer la omo

genitate și la calitățile individuale ale jucătorilor. Și cind 
spun acest lucru mă gîndesc la cei care cred că în 1958 
Brazilia a cîștigat campionatul mondial datorită noului sis

tem folosit, 4—2—4. Ei bine, eu afirm că în 1958 și în 1962 
Brazilia a cîștigat Cupa numai fi numai datorită calităților 
excepționale ale jucătorilor tăi.

BUDAPESTA. — Șahista română 
Elisabeta Polihroniade totalizează 2*/s  
p. după primele 3 runde ale turneu
lui internațional feminin. Ea a cîș
tigat partida întreruptă la maghiara 
Bilek.

PARIS. — Etapa a 9-a din Turul 
ciclist al Franței (Bordeaux—Bayonne, 
201 km), a revenit olandezului 
Karstens în 5h 15:58. In clasamentul 
general, nici o schimbare notabilă.

LONDRA. — In prima semifinală 
a turneului de tenis de la Wimble
don, spaniolul Santana a obținut o 
dificilă victorie în fața tînarului Da
vidson (Australia): 6-2, 4-6, 9-7, 3-6, 
7-5. In cealaltă semifinală i Ralston 
—Drysdale 6-8, 8-6, 3-6, 7-5, 6-3.

VIENA. — După trei zile de M 
ceri, în campionatul mondial 1 
handbal în 11, conduc echipele F. 
Germane și R.F. Germane cu eî' 
puncte. Prima a dispus de Pol«’ 
cu 15-9, iar cea de a deua a într-a 
Austria cu 17-15.

NEW YORK. — Ernie Terrell, ca 
pionul mondial de box la catego 
grea (versiunea W.B.A.), și-a păs:: 
centura învingînd în 15 reprize 
Doug Jones, la Houston (Texas).

STOCKHOLM. — Rezultate 
concursul atletic de la VaesJH 
disc — Danek 61,50 m; 3000 
Ron Glarke 7:56,2; 1 500 m — 
zii 3:43,3: 110 m.g. — Fors^® 
13,9; prăjină —Tomasek 4,60 m.B
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