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ACTUALITATI
Schiori români pe Elbrus
Pentru prima dată în Istoria 

•chiulul nostru, doi sportivi 
români vor concura la o alti
tudine de peste 5 000 de me
tri. Este vorba de doi tineri 
remarcați în ultima vreme — 
Dorin Munteanu și Dan 
Cristea — care vor participa 
între 6—10 iulie la un concurs 
internațional (slalom special 
și slalom uriaș) organizat pe 
Elbrus (5 633 m). La aceste 
întreceri mai iau parte schiori 
din R.D. Germană, Iugosla
via, Polonia, Cehoslovacia. 
Bulgaria și U.R.S.S.

La 27 august, primele meciuri 
la campionatul republican 

pe echipe, la box
Peste cîteva zile se va defi

nitiva regulamentul de desfă
șurare a campionatului repu
blican de box pe echipe, edi
ția 1966. Competiția va începe 
la 27 august (turul). Returul 
se va încheia la 29 octombrie. 
Intre 4 și 18 decembrie va 
avea loc turneul final. în ca
drul căruia, pe lingă selecțio
natele regionale vor participa 
și formațiile Steaua și Di

namo. înscrierile pentru cam
pionatul republican pe echipe 
se primesc la federația de 
specialitate, pînă la 27 iulie.

Ș.S.E. 2—lider In campionatul
Capitalei la polo

Turul campionatului de polo 
pentru juniori al orașului 
București s-a încheiat cu vic
toria echipei Ș.S.E. nr. 2 care 
a totalizat 11 p. Urmează în 
clasament : 2. Steaua 9 p, 3. 
Ș.S.E. nr. 1 6 p, 4. Clubul 
sportiv școlar 6 p, 5. Dinamo 
6 p, 6. Progresul 3 p, 7. Rapid
I p. Returul începe în ziua de
II iulie. (C. VASILIU-coresp.).

Meciul de atletism - 
Norvegia-România

Pe stadionul Bislet din Oslo 
va avea loc miercuri și joi 
întîlnirea de atletism dintre 
echipele masculine ale Norve
giei și României. în vederea 
acestui concurs atleții români 
au plecat ieri spre Oslo. Au 
făcut deplasarea, printre alții: 
Gh. Zamfirescu, V. Jurcă, C. 
Bloțiu, A. Barabaș, N. Mus
tață, P. Astafei, S. Ciochină. 
I. Naghi, Gh. Popescu, Gh. 
Costache.
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FI. Negoescu: nou record 
republican de pistă

Duminică dimineața s-a des
fășurat pe velodromul Dinamo 
un concurs de pistă. în ca
drul întrecerilor, juniorul Flo
rian Negoescu (Steaua) a sta
bilit un nou record republi
can de juniori și seniori în 
proba de 500 m cu start de 
pe loc cu timpul de 35,9 se
cunde. Vechiul record era de 
•6.3 secunde și îi aparținea lui 
Paul Soare (Steaua). în foto
grafie, noul recordman al 
tării.

La finalele campionatelor universitare'

Dispute pasionante 
pentru locurile fruntașe

Caracteristica întrecerilor desfă
șurate ieri în cadrul turneelor fi
nale ale campionatelor republicane 
universitare la fotbal, handbal și 
volei a fost dîrzenia cu care for
mațiile cu șanse la primele locuri 
au luptat pentru a-și consolida 
pozițiile. Unele au reușit, altele au 
capotat, nu însă fără a contribui, 
în egală măsură cu învingătoa
rele, la spectacole deosebit de a- 
trăgătoare. Iată rezultatele de ieri 
însoțite de scurte comentarii.

FOTBAL

De sîmbătă, pe terenurile Medici
na și Politehnica din Capitală a în
ceput turneul echipelor de fotbal. 
Datorită numărului mare de par
ticipante (11 echipe) au fost sta
bilite patru serii, ciștigătoa- 
rele urmînd să-și dispute în- 
tîietatea după sistemul „cupă*. 
Primele meciuri au fost viu dis
putate și au oferit faze aplau
date. In scria I, după două etape 
lupta pentru primul loc continuă 
să fie deschisă. în primul meci, 
Politehnica Galați a întrecut pe 
Universitatea Iași cu scorul de 
5—2 (4—1). La rîndul ei, Uni
versitatea Iași a cîștigat ieri 
după-amiază în fața Institutului 
Pedagogic Constanța cu 4—1

îl deschide totuși I.S.E.-ul, prin-*» 
tr-o lovii ură de pedeapsă trans
formată de Sîrbu. Spre sfîrșitull 
reprizei, Coșer aduce egalarea s 
pentru Cluj. Prin introducerea! 

lui Lucescu în linia de atac a< 
bucureș tenii or. meciul cîștigă în: 
spectaculozitate. Au înscris în re
priza a doua Lucescu, iarăși Sîrbu 
și Stancu. Scor final: 4—1 (1 — 1), 
pentru I.S.E. București.

Iată alte rezultate: seria a 11-an 
Agronomia Craiova — l.M.F. Tg* 
Mureș 1—3 (1—2); seria a Hl-au 
Institutul de Mine Petroșeni —— 
Politehnica Cluj 8—1 (6—1);
seria a IV-a: Politehnica Bucu-- 
rești — Politehnica Brașov 3—0 
(1-0).

Miercuri va avea loc etapa & 
treia care programează următoa
rele partide: Politehnica Calați—- 
Institutul Pedagogic Constanța șîa 
Agronomia Craiova — Institutul 
Pedagogic Bacău (teren Medici
na), Politehnica București — Po
litehnica Brașov și Institutul de 
Mine Petroșeni — I.S.E. Bucu
rești (teren Politehnica). PRI
MELE MECIURI ÎNCEP LA 
ORA 16.

HANDBAL

Intre două averse de ploaie

Culese din colțul tribunei
Săptămîna atletică de la 

Brașov a fost o săptămînă a 
ploii ! Sîmbătă, după-amiază, 
în timp oe întrecerile erau în 
toi, norii au descărcat o can
titate impresionantă de apă 
care a transformat pista sta
dionului Tractorul într-un ve
ritabil lac circular. Apoi, cînd 
a stat ploaia, cu toate efortu
rile făcute, apa n-a putut fi 
evacuată cursele desfășurîn- 
du-se direct prin băltoace. De 
aceea nici n-am știut care din 
cele două probe de 1500 m a 
fost adevărata cursă cu... ob
stacole. La unison cu toți cei 
udați de ploaie ne exprimăm 

oregretul câ a fost stricată

acompetiție care se anunța 
fi foarte interesantă.

• Buletinele meteorologice 
anunțau pentru sfirșitul lui 
iunie și începutul lui iulie, zile 
ploioase in regiunile de mun
te. Ne-ar fi bucurat ca aceas
tă prognoză să fi fost falsă, 
dar oricum poate că federația 
de atletism ar fi trebuit să 
țină seamă de ea și să fi pro
gramat concursurile în altă 
localitate, eventual și cu mai 
bune posibilități pentru ca
zarea concurenților. Poate că 
la anul campionatele vor fi 
încredințate spre organizare 
Bacăului -sau Piteștiului.

• De data aceasta, atît de 
mult discutata problemă a se
lecției și-a aflat un răspuns 
mai mult decît promițător. Ne 
vom mulțumi să dăm doar un 
singur exemplu : aruncarea 
greutății. Cei șase finaliști au 
fost : Hegeduș (Reșița) 192 cm 
înălțime și 97 kg greutate, 
Hodoș (București) 185 cm și 
76 kg, Rădulescu (București) 
195 cm și 84 kg, Boboc (Cra
iova) 188 cm și 83 kg, Mitrea 
(București) 186 cm și 85 kg.

Centrul de învățare a înotului de la ștrandul Tineretului 
se ailă în plină activitate. In aceste zile în care se parc 
că în sfîrșit a venit vara, peste 1 500 de copii se inițiază 
sub supravegherea unor instructori cu înaltă calificare, in 
fotografie, un aspect al ștrandului într-o oră de vîrf

toate greșelile adversari- 
eadnil seriei a Il-a, pe 
Politehnica, I.S.E. Bucu- 
întîlnit formația Institu-

(3—0). Reprezentanții lașului
au arătat frumoase calități și au 
folosit 
lor. In 
terenul 
rești a
tului Politehnic Cluj. In primele 
30 de minute, bucureștenii au 
obținut o suită de cornere ră
mase însă fără rezultat. Scorul

TIMIȘOARA, 4 (prin telefon).. 
Publicul timișorean a avut luni 
prilejul să asiste la cîteva meciuri 
de handbal deosebit de echilibrate 
și spectaculoase. Pe măsură ce se-, 
apropie încheierea competiției,,, 
lupta pentru locurile fruntașe de
vine tot mai pasionantă. După par-

(Continuare în pag. a 2-a)

In completarea cronicilor de la Snagov
• Campionii și... speranțele
• Concluzii la mijlocul
pregătirilor pentru Griinau

Cu victorii scontate dar și cu surprize, 
cu și fără emoții bogatul program al actua
lei ediții a campionatelor republicane de 
caiac-canoe s-a încheiat.

Firește, aflîndu-ne la mijlocul pregăti
rilor pentru „mondiale*4, cu mult interes a 
fost așteptată evoluția sportivilor fruntași 
și a „speranțelor*4 care s-au afirmat în 
competițiile anterioare. Din acest punct de 
vedere, campionatele au însemnat, un ex
celent prilej pentru antrenorii noștri de a 
verifica stadiul pregătirilor actuale, de a 
preconiza măsuri corespunzătoare. înainte 
de a trage unele concluzii cu privire la com
portarea „când id a ți lor44 la lotul care ne va 
reprezenta la Griinau, să precizăm că aceste 
constatări se referă îndeosebi la evoluțiile(Continuare in pag. a 2-a)

ROMEO VîlARA

De azi pînă sîmbatâ se dispută la 
Bacău turneele finale ale campiona
telor republicane de juniori la bas
chet, pentru care s-au calificat echi
pele S.S.E. Oradea, S.S.E. Cluj, Glo
ria Roman, S.S.E. Ploiești, Dinamo

București, Liceul nr. 35 București la 
băieți, S.S.E. Satu Mare, S.S.E. Ba-= 
cău, S.S.E. Ploiești, S.S.E. Brașov, 
Clubul sportiv școlar București și 
Liceul nr. 35 București la fete.

echipajulde’.magine din ultima probă a campionatelor 
clubului

— K 4 — 1000 m, cîștigată 
Steaua

Foto : V. Bageac

Silviu Hodoș, cîștigălorul pro
bei de pentatlon, clasat al 

doilea și la greutate

Foto ; R. Vilara

individuale și mai puțin la cele ale dife
ritelor echipaje. Aceasta pentru că nu în
totdeauna echipajele au fost alcătuite în 
formula obișnuită, sportivii de valoare 
fiind... risipiți astfel îneît să acopere toate 
probele (regulamentul campionatelor pre
vede că un sportiv poate participa la o 
singură probă).

Vom începe cu întrecerile de fond. La 
caiac, reține atenția forma constant bună 
a lui Pocora, ca și a colegilor lui de 
club C. Coșniță și I. Terente, precum și 
progresul înregistrat de componcnții celor 
două echipaje de caiac 4 de la Dinamo și 
Steaua (C. Coialiov, V. Timojan, A. Cale-

Terente, M. Ivanov, 
M. Ilievici). Dar, în 
din păcate, un...

P. Toncu, f.' 
i urma acestora 
gol. întrecerile

nic, S. 
Irimia, 
există, 
de fond ale canoiștilor au scos în evidență 
pregătirea superioară a lui A. / gorov — 
care este la această oră specialistul nr. 11 
al acestei probe — dar și „asaltul” deose
bit de viguros al lui I. Macarenco și, mar 
ales, al tîuărului C. Manea care confirmă! 
integral evoluția sa din campionatul d» 
mare fond. Cu aceeași autoritate domină!

DAN GIR»

(Continuare i-
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campionatele republicane
BRASOV, 4 iprirt —

Luni dimineața • îiwepwj fel locali
tate primul ''«nctir» M etapei Clnale 
a campionatelor reoublissn-^ indi
viduale 6c tenis de cîmp. La start 
sînt prezenti pesto 80 de sportivi, 
jucători f;->int-asi alături de care 
evaluează si tineri afirmat) în ulti
ma vreme. Pe cele șase terenuri ale 
Clubului sportiv orășenesc, frumos 
amenajate sub Tt'mpa, jocurile se 
desfășoară concomitent și «itrnesc 
un viu i'i'eres.

Rezubatctp înregistrate îr, primul 
tur, la simol” masculin : E. Hutzl 
(Constructorul Hunedoara) — Dan 
Mocanu (Steaua) 7—5, 8—4 ; A. Cru
ceam.’ (Conetructji București) — 
Z. Lazaro” (Electrica Timișoara) 
6—1, 8—0 : I. Kerekes (Dinamo
Buc.) — C Hărădău (Constructorul 
Hunedoara) 6—0. «—2 ; Dan Spăta
rii (Electrica Timișoara) — D Hă- 
rădău (Constructorul Timișoara) 
6—4. 3—6 6--J ; A. Navroțki (S.S.E. 
nr 2 București) (3, luha» (Chi
miste) Raia Maref 8—2, s—3 ; m. 
Baia (Steagul roșn Brașov) — 
D. Leihman (Electrica Timișoara)
6— 2. 7—5 ; L. Boldar (Metalul Cîm- 
pia Turzii) — E. Takacs (H.T. Arad) 
8—1, 6—3 ; b. Szabo (Șteagul roșu 
Brașov) — D. Somogy (l.T Oradea)
7— #. 6—2, 6—3 ; P. Dumitrescu
(Progresul București) — M. Popa 
(Armonia Tași) 6—0. 6—0. In urmă
toarele jocuri, intră în întrecere o 
serie de jucători fruntași, car. as
piră la primele locuri ale întrecerii.

In primul tur, la simplu feminin, 
fruntașele au trecut relativ ușor de 
adversarele lor, după 
bit de spectaculoase, 
rezultate: Ecaterina 
greșul .București) — 
(Steagul roșu Brașov) 6—o 
Letiția Gîju (Steaua) — Letiția Tai- 
tiș (Steag’-’ roșu) 6—I, 6—0 ; Au
relia Cîrnaru (Dinamo) — Elena 
Takăcs (Constructorul Hunedoara)
8— 6. 7—3 ; Mariana Ciogolea (Pro
gresul) — Florica Butoi (Steaua) 
6—2. 6—3 ; Ana Breda (Mureșul 
Tg. Mureș) — Tulia Csorbe (U.T-A.) 
8—0, 6—0 : Felicia Bucur (St roșu) 
— Ana Cziplei (Electrica) «—1, 
8—0. întrecerile continuă.

*
C. GRUIA — coresp. regine*!

jocuri deose- 
Iată primele 
Horșa (Pro- 
Elena Micii

6-1;

Copiii bucurcștcni au ajuns 
la ccl dc-al îi-lca record!

întreceri ale juniorilor Se întrec
a „Cupei oca- 
competiție or- 

Liceului
35 de noi reCorduoBi re

publicane — iată „produc
ția* celor mai tineri îno
tători (între 8 și 14 am) 
ai Capitalei, care tu par
ticipat la ultimei® 4 con
cursuri desfășurate în ba
zinul de 50 m de la Ștran
dul Tineretului. Reuniunea 
de la sfîrșitul săptămimi 
trecute (cea de a treia e- 
tapă a fazei orășenești din 
cadrul campionatului re
publican) a reliefat îndeo
sebi forma excelentă • 
micuței Anca Grosa (10 
ani) — antrenoare prof. 
^aflda Cristescu — care 
• mai corectat încă 3 din 
recordurile tării la cate
goria ei de virstă. Cel 
valoros : 40,0 la 50 m 
ture (cu 5,2 see. mai 
decît vechiul record).

Mențiuni deosebite 
pentru T. Nicolae, Dana 
Pop, Eugenia Cristescu, 
G. Popovici, E. Manolescu, 
Anca Mihăescu, Mara fia- 
hanu, Georgeta Cerbeanu, 
Cr. Ena. Ad. Stanciu, Ad. 
Spinea care prin buna lor 
pregătire s-au 
primul plan al 
lor. Și acum 
telurice ;

COPII 6 —

impus pe 
întreceri- 

rezultatele

Anca Groza (Dinamo) performera ultimului 
concurs de copii din Capitală

Foto : St. Petre

50 m liber (m) : 1. 
T. NICOLAE 34,9 — nou rec. republi
can, 2. L. Șoptereanu 37,9, 3. Al. Pe
trescu 38.4 ; 50 m liber (f) : 1. A. 
GROZA 37,0 — nou rec. republican, 

E. Ivescu 40,8;
Nicolae 42,1, 

3. L. Șoptereanu 
50 m spate (f) : 1. E. Cristescu 

2. A. Groza 45.5, 3. P. Pop 46,0, 
Ivescu 46,0; 50 m fluture (m) : 

1. T. Nicolae 39,6, 2. L. Șoptereanu 
46.7, 3. G. Popovici 47,1 ; 50 m fluture 
(f) : 1. A. GROZA 40,0 — nou record 
republican, 2. D. Pop 44.8 ; 50 m 
(m) : 1. G. POPOVICI 41,4 — 
rec. republican, 2. Al. Petrescu 
3. L. Șoptereanu 47,4 ; 50 m bras

Groza 46,8, 2. M. Nițescu 
Ilesaun 46,9.

2. D.
50 m
2. C.
46, 4 ;

A.

nou
Pop 39,3, 3. 
spate (m) : 1. T. 
Popovici 46,3,

braț 
nou 

46,1,

1.
3. I.

COPII B — 50 m fluture (f) : l. 
A. Anton 40,4, 2.
50 m fluture (m) : 1.
35,6. 2. L. Copcealău 35.9 ; 100 m liber 
(f) : 1. S. Nuțeanu 1:20,2, 2. Ad. Pu-

păzan 1:23,8, 3. A. GROZA 7:25,6 — 
nou rec. republican; 700 m liber (m) j 
1. L. Copcealău 1:17,3, 2. E. Manoleșcu 
1:18,2; 0)0 m fluture (f) : 1. C. Pi»p- 
tănaru 1:32,2; 100 m fluture (m) :
1. L. Copcealău 1:22,5; 50 m bras 
(m) : 1. M. Alexandrescu 41,0, 2. E. 
Manolescu 42,3, 3. Z. Gergely 42,7 ;J 
50 m bras (f) : 1. A. Mihăescu 42,7,
2. L. Burlacii 42,9; 50 m liber (f) : 1. 
S. Nuțeanu 36.1. 2. Ad. Pupăzan 37,2 ; 
50 m liber fm) : 1. M. Alexandrescu 
33,7, 2. L. Copcealău 34,5, 3. V. Flo- 
rescu 34.6; 700 m bras (f) : 1. L. Bur- 
lacu 1:33,2, 2. A. Mihăescu 1:33,6;

bras (m) : 1. M. Alexandrescu 
Manolescu 1:32,9 ; 700 m 

Mihăescu 1:32,5 ; 
1. E. Manolescu

2. E.
(f) : 1. A.
spat• (m) :

Puncte de vedere

L. Burlacu 40,8 ;
E. Manolescu

m liber (f ) : 1. M.

DE CE NUMAI 3 DIN 23?• ••

• L* prima ediție 
șuiul Piatra Neamț', 
ganizat* pe terenurile 
„Petru Rareș", au participat patru e- 
chipe din regiunea Bacău. S.S.E. I 
Piatra Neamț, S.S.E. II Piatra Neamț, 
Gloria Roman și S.S.E. Bacău. După 
Întreceri viu disputate, trofeul a 
fost cucerit de formația Ș.S.E. I Pia
tra Neamț, urmată de Ș.S.E. Bacău șl 
Gloria Roman. In cursul meciurilor 
s-au evidențiat în mod deosebit 
Ciubotaru. Sirbu, Terbescu de la 
S.S.E. I Piatra Neamț, Flore* de la 
S.S.E. Bacău și Lăzăroin și Sirbu 
de la Gloria Roman. EMIL BUCUREȘ- 
TEANU- -coresp.

• „Zona* de la Salonta a „Cupei 
tînărul baschetbalist* a fost cîști- 
gată de formația feminină din locali
tate care a dispus de A.S.A. Cluj ca 
66-34, de Ș.S.E» Pitești cu 48-35 și 
de Ș.S.E. Satu Mare cu 71-34 Pe 
locurile următoaie s-au clasat 1 2. 
Ș.S.E. Pitești, 3. Ș.S.E. Satu Mare, 4. 
A.S.A. Cluj. In clasamentul coșgete- 
relor, pe primul loc s-a clasat Eca* 
terina Monas (Spartac) cu 74 puncte 
înscrise. Organizarea a fost foarte 
bună, iar jocurile de calitate. (GH. 
COTRAU - coresp.).

• Clasamentul „zonei* Salu Mare 
(băieți) : 1. Ș.S.E. Satu Mare, 2.
Ș.S.E. Tg, Mureș, 3. Rapid București, 
4. Ș.S.E» Oradea. (A. VERBA-coresp.).

ATLET/SM

i

tinerii șahiști
» 9

PLOIEȘTI 4 (prin telefon). — I» 
sala de șah de la stadionul .Petro
lul", cei mai buni juniori și junioare 
continuă să-și dispute întîietatea în 
întrecerile finale ale celui de al doi
lea campionat republican. Actual
mente sînt în plină desfășurare jocu
rile din grupe, din care vor fi de
semnați participant» la turneele fi
nale.

In grupele semifinale la băieți, un 
start foarte bun au luat doi jucători 
bănățeni. Valeriu Grozav — în grupa 
întîia — și Adam Weiss — în a 
doua grupă — au acumulat fiecare- 
2 puncte di» tot atîtea posibile și 
conduc in clasamentele respective. 
Deosebit de strinsă se anunță lupta 
în a treia grupă. Aici doi sînt con- 
curenții care au acumulat cîte două 
puncte : Monel Tratatovici (Galati) 
și Alex. Salomon (Mureș-Autonomă 
Maghiară).

La fete, tînăra bucureșteancă Ana 
Maria Murafa a cîștigat primele două 
partide și conduce în grupa întîia. 
In a doua grupă, lideră — după î 
runde — este o reprezentantă a gaz
delor : Elena Irimescu. In grupa a 
treia, cîte l’/j p. acumulează Rodie* 
Crăciun (Brașov) și Elena Pitpinia 
(București).

M. POPESCU - coresp. reg.

Culese din colțul tribunei
(Urmare din pag.

cm și 86 
lor

Dinamo Bacău »*ste v *cbtpă en 
^certificate" bune în handbnhjJ nos
tru. Formați» pregătită de antreno
rul I.. ocupă locul 5 îo eJawaft-
mentu1 campionatului **epuhHc**w 9I 
a dovedit »-eale perspectiv* «ie pro 
greș, ^teva «argumente” : <1©
vîrstă - și,9 ani. jucători promovați 
In loturile reprezentative (Titua Wnf 
dovan sl Pater Pnpp ia seniori. Teo
dor Coasă, la tineret), 8 victorii în 
meciurile internaționale susținut* în 
ultimul sn etc. să mai spunem. în 
phtA. că ’ian dbali știi din Bacău se 
bucură de multă simpatie și prețuire, 
că la jocurile susținute „acasă* vin. 
cu regularitate. 2 o/'-'»—2 500 w.*-
tatori ’

Și totuși există și un „punct sen
sibil’’ la această formație *. di» lotul 
de 23 de jucători, numai 3 handba- 
liști sînt djn Bacău ! Să zicem că, în 
urmă cu ani, nu s-a putut altfel. 
Dar, de-atuncl ? S-a făcut oare tot 
ce trebuia pentru ca această nefi
rească stare de lucruri să fie îndrep
tată ? Faptul că numai Doru Păcu- 
raru, Teodor Coasă și Nicolae Dandu 
(juniori) sînt... băcăuani este, desi
gur, un răspuns. Dar nu singurul !

Multă vreme, în regiunea Bacău 
nu s-a muncit cu destulă pasiune pen
tru dezvoltarea handbalului. Toată 
lumea a fost mulțumită că echipa 
„merge" și, ca atare, s-a apreciat că 
in ceea ce privește handbalul lucru- . 
rile au fost rezolvate ! De aici, un 
număr extrem de redus de competi
ții locale, nivel de lucru scăzut în 
secțiile de handbal din școli, inacti
vitate totală în majoritatea raioane
lor.

— Dacă va fi 
aduce

Dar 
— nu 
loare. 
tîrziu . 
să aibă nevoie de

Atunci trebuie să te apuci cu nă
dejde de muncă, să încerci — măcar 
în ceasul al 12-lea — să învingi iner
ția și comoditatea celor obișnuiți cu 
de-a gata. Se pare că activiștii spor
tivi s-au convins, în ultimul timp, 
de puterea acestui adevăr.

Am aflat cu bucurie că a început 
se desfășoare primul campionat 

regional la handbal. Desigur, un lu- 
«ru bun (10 echipe din Bacău, Pia- 

Neamț, Buhuși, Moinești, Tg. 
Vearctt, care, însă, trebuia făcut da

JL

nevoie, vom mai 
jucători ! s-au gîndit oamenii, 
dacă — așa cum s-a întîmplat 
mai găsești jucători de va- 
dacă mai devreme sau mal 

se ivește necesitatea ca echipa 
- «e „rezerve14 ?

iative : la Buhuși, Tg.
alte raioane s-au luat 

r.-.ru amenajarea unor te-

ne <*ndba!„ în orașele Bacău,
GK rM»eoF3rhiu-Dej șl Piatra Neamț, 
handbalul q început să „miște", în 
unele școli la feX Am înregistrat și 
primele vești 
handbalistică 
cJ*ev> comune din raioanele
Adiurf și Piatra Neamț, ca și pre
zenta în campionatul regional a e- 
chipei cooperatorilor de ia Avîntul 
Gura Văii (instructor f. Dz.videscu).

Sînt. deci, senine care arată un 
promițător început de preocupare 
pentru lărgirea bazei de masă a 
acestui sport care — ca în toate cele
lalte regiun» — se bucură de multă 
popularitate și are toate conditiil* 
să se dezvolte, »ă cuprindă un mare 
număr de tineri. Și — vom adăuga — 
să creeze premisele pentru creșterea 
performanțelor, pentru selecționarea 
și pregătirea la un nivel cit mai ri
dicat a unor handbaliști care, prin 
valoarea lor, să nu mai facă nece
sară practica „achizițiilor”

Firește, nu trebuie așteptate rezul
tate imediate, deși în rîndul jucători
lor de la Dinamo. S.S.S. și de la 
alte formații de juniori se numără 
eîteva elemente talentate, cu posibi
lități de afirmare. Și, în orice 
munca de perspectivă nu trebuie 
se oprească sau să se rezume la 
ceste eîteva echipe,

Antrenorul L. Pană ne vorbea 
nevoia — și aceasta este, într-adevăr, 
o condiție de bază — de a se începe 
munca cu grupele mici de copii din 
clasele VI—VII. Pe această linie con
siderăm că organizarea, pe timpul 
verii, a unui campionat rezervat pio
nierilor ar fi foarte binevenită. Este, 
de asemenea, necesar să fie extinsă 
activitatea handbalistică în toate ra
ioanele regiunii, în toate marile aso
ciații sportive. Va fi poate nevoie și 
de o revizuire a calendarului com- 
petițional, de o creștere a număru
lui de întreceri, de mal multă ini
țiativă în organizarea unor turnee 
dotate cu diferite cupe. Cu siguranță 
că rezultatele unor asemenea preocu
pări vor răsplăti eforturile activiști
lor sportivi, ale antrenorilor și pro
fesorilor de educație fizică.

Trebuie, așadar, continuată — pe 
toate treptele — acțiunea de intensi
ficare a activității handbalistice (și 
nu numai în ceea ce privește echi
pele masculine). Cu pricepere, cu 
răbdare, cu pasiune. Și atunci poat® 
că nu se va mai pune întrebarea : 
.De ce numai... 3 din 23

despre o activitate 
bina organizată în 

Sacău,

caz,
sA
»-

d»

SILVIU FLORESCU

700 m 
1:32,8, 
spate 
700 m 
1:25.1.

COPII A — 700
Hahami 1:14,3, 2. G. Cerbeanu 1:15,4; 
100 m liber (m) : 1. D. Gheorghe 1:05,3; 
100 m bras (f) : l. A. Popa 1:30,6, 
2. V. Faibiș 1:31,4; 700 m bras (m) :
1. Gr. Ene 1:25,2, 2. Ad. Stanciu 1:25,2; 
100 m spate (f) : 1. G. Nicovicî 1:27,5,
2. G. Simion 1:27,5; 700 m spate (m) :
1. M. Movanu 1:17,6, 2. L. A di 1:19,8; 
200 m liber (m) : 1. D. Gheorghe 
2:25,2, 2. S. Cosmescu 2:30,9; 200 m 
liber (f) : 1. M. Halianu 2:50,2, 2. G. 
Cchanzuc 2:50,8 ; 200 m spate (m) : 
1. M. Movanu 2:53,2, 2. A. Spinea
2:55,4 ; 200 m spate (f) î 1. G. Si*
mion 3:06.9 ; 200 m bras (ni) : 1. A. 
Stanciu 3:08,8. 2, A. Adam 3:10,1. 3.
Cr. Ene 3:10.4 *. 200 m bras (f) .* 1.
V. Faibiș 3:20,1, 2. G. Dragnea 3:21,8 j 
400 m liber (f) : 1. M. Hahanu 6:06,0 ; 
400 m liber (m) : 1. S. Cosmescu 
5:25,1 ; 200 m mixt (f) : 1 M. Petre 
3:12,2: 200 m mixt (m) : 1. Ad. Spinet 
2:58,1, 2. K Adi 3:00,0, ...E. Manolep 
cu 3:03.1 — nou rec. republican copii 
B ; 100 m fluture (m) : 1. A. Spinea 
1:27,5, 2. b. Pătrașcu 1:30,2; 100 m 
fluture (f) î 1. G. Cerbeanu 1:20,6; 
800 m liber (m) : 1. Ad. Lehene
11:25,1.

Ciocănescu (Codlea) 185 
kg. Rămîne acum ca instruirea 
să se facă la nivelul corespunzător 
cerințelor și, cu siguranță, nu peste 
prea multă vreme, rezultatele bune 
n-o să ne mai ocolească la această 
probă. Asemenea exemple pot fi 
date încă și la alte probe. De pildă, 
la pentatlon fete, privindu-le pe 
concurente un antrenor exclama i 
„parcă ar fi o echipă de... baschet!"

• Cronometru! și ruleta, atunci 
tind sînt minuite cum se cuvine, 
asigură atletismului tocmai carac
teristica sa principală : exactitatea. 
Singura probă in care nu se prea 
poate vorbi despre exactitate este 
marșul. Nu știu să fi văzut vreun 
concurs intern la care să nu fi fost 
obligafi să asistăm la interminabile 
discuții despre... exactitate. In spi
ritul acestei noțiuni arbitrii dictea
ză avertismente, cele mai multe e- 
chitabile, iar concurența și antre
norii se simt nedreptățiți, se jelu
iesc și se ceartă! In nici un caz nu 
putem fi de acord 
întîmplai în cursa 
la Brașov. Nici cu 
certăreți, dar nici cu acei arbitri, 
pur și simplu „gură cască", care au 
încurcat socotelile turelor, ratînd 
complet această probă De altfel 
timpurile realizate de concurenți 
nici n-an putut fi anunțate, căci 
erau greșite

• Cred că cel mai fericit om de 
pe „Tractorul* a fost maestrul eme
rit al sportului Dinu Cristea. In cei 
cîțiva ani care au trecut de cînd a 
abandonat activitatea 'ompet.ițio-

nală Dinu s-a aplecat cu toată dra
gostea spre creșterea tinerilor aler
gători. Duminică, la 3000 m, doi 
dintre tinerii săi elevi (Ion Dima șl 
C-tin Pascale) au urcat pe podium, 
pe prima și pe a treia treaptă. „Și 
ăsta 
nea

n-a fost decît începutul", spu- 
el. Și-l credem !

Alt fost fondist, astăzi antre- 
Ferdinand Moscovici se min-nor,

drește cu succesul unui elev al său 
tiștigător la prăjină la juniori mici. 
„Bravo Mosco, ii spunea Dinu, țN- 
curăm ceva I Dar vezi, vorba aia... 
pisica tot șoareci mănîncă ! Dacă tu 
te-ai apucat de prăjină cine ne va 
mai scoate fondiști ?*...

7771506

Două echipe hucureștene
cu ceea ce s-a 

de 10 km marș 
acei concurenți-

campioane republicane
școlare>

.. ...___________ „23 AU
LA BĂIEȚI Si LICEUL „MIHA< 
VITEAZUL" LA FETE

ȘCOALA PROFESIONALA 
GUST"

4 (prin telefon). După patm 
întreceri, finalele campionatele» 

școlare de volei au luai

Dispute pasionante pentru locurile fruntașe
(Urniart din pag. 1) VOLEI

mari 
le a« 
Bucu-

tidele de pînă acum, cele mai 
șanse ce a cuceri primele locuri 
Universitatea Timișoara și I.G.F. 
rești — la fete, Institutul Pedagogie 
Bacău și Politehnica Iași — la băieți

Rezultate*. BÂIEȚ1: Institutul de Min© 
Petroșeni—Universitate» Craiova 37—16 
(16—10), Institutul Pedagogic Bacău—- 
I.G.F. 23—12 (11—4), Politehnica Iași
— Institutul Pedagogic Oradea 30—12 
(16—6), I.C.F. — Universitatea Cluj 
25—16 (14—8), Universitatea Buc. — 
Politehnica Brașov 20—22 (11—14), 
Institutul Pedagogic Constanța — 
Institutul Pedagogic Suceava 13-—13 
(6—4); FETE: Institutul Pedagogic Ba
cău—Institutul de Mine Petroșeni 6—13 
(2—5), Universitatea Cluj — Universi
tatea București 22—4 (15—2), I.G.F.
— I.M.F. Tg. Mureș 11—3 (7—0), 
Universitatea București — Politehnic»

(6—3), Universitatea Cluj— 
Pedagogie Bacău 16—1

Iași 12—4 
Institutul 
(10-1)

IAȘI, 4 (prin telefon), întrecerile <1® 
volei desfășurate luni au fost dominate 
de doul partide» în prima, echipa mas
culină a Universității Timișoara și cea 
a Universității Iași au furnizai un joc 
extrem de spectaculos, în care ambele 
formații 
După un 
studenții 
3—2. La 
a produs 
acum, întrecînd cu 3—0 formația Uni
versității Craiova,

Rezultate: BĂIEȚI: Institutul Peda
gogie Bacău — Institutul Pedagogic Pi
tești 3—0, Politehnica Cluj — Institu
tul Pedagogic Tg. Mureș 3—1, Politeh
nica Brașov — Universitatea Timișoara 
3—1, Universitatea Craiova — Politeh
nica Galați 3—2; FETE: Universitatea 
București — I.G.F. 2—3, Institutul 
Pedagogic Brașov — Universitatea Cluj 
0—3, Universitatea 
vers it a tea București 3—1, 
Mureș — Institutul Ped. Pitești 3—0.

au făcut risipă de energie, 
meci deosebit de echilibrat, 
timișoreni au cîștigat cu 

fete, echipa Universității lași 
cea mai mare surpriză de pînă

Timișoara — Uni- 
I.M.F. Tg.

P. ARCAN-cwesp. regional D. DIACONESCU-coresp. regional

CLUJ 
zile de 
republicane 
sfîrșit. La capătul celor două turnee, 
titlurile de campioane au revenit echi
pelor din Capitală : Șc. prof. ^23 Au- 
^ust* la băieți, Lie. „Mihai Viteazul* 
la fete. Succesul acestor echipe, deși 
obținut cu unele emoții în partidele de
cisive, este totuși întrutotuj 
datorîndu-se unei mai bune 
tehnico-tactice.

La întrecerea masculină ca și 
feminină, finalele au avut o desfășurare 
asemănătoare., campioanele cîștigînd des
tul de ușor în trei meciuri și cu difi
cultate într-unul, 3—2, după ce au con- 

0 și 2—1 la seturi *.
București cu 

băieți, Lie. 
eu Lie. nr. 1 Con- 
clasamentele finale.

— 1. ȘcoaU profesionala 
București (antrenor —

meritat, 
pregătiri

în aceea

Șc. 
Lie. 

,,Mihai

dus cu 1 
prof. ,.23 August* 
nr. 2 Ploiești la 
Viteazul* București 
stanta la fete. Iată

MASCULIN 
„23 August* 
prof. I. Suvulescu), 2. Lie. nr. 2 Plo
iești, 3. Lie. ,,N. Bălcescu* Clui, 4. 
Izic. nr. 2 Constanta, 5. Lie. nr. 10 Ti
mișoara.

FEMININ — 1. Liceul „Mihai Vitea
zul* București (antrenor — prof. V. 
Pruncsctt), 2. Lie. nr. 1 Constanța, 3. 
Lie. nr. 10 Timișoara, 
„Petru Rareș1* ~ 
Brașov.

O apreciere 
rea întrecerilor 
tr® care s-au remarcat cele prestate de 
1). Nicolau (București) și Z. Veresceza» 
(Cluj). Și o notă negativă pentru mo
dul necorespunzător în care au fost 
popularizat® finalele, neanunțate prin 
nici un afiș.

4. Lie. nr. 1
P, Neamț, 5. Lie. nr. 4

pozitivj pentru organiza
și pentru arbitraje, din-

P. RADVANI-coresp.

3



aiac-canoe

lin completarea 
Ionicilor de la Snagov

(Urmare din pag. V

Ba de dublu canoîștii P. Maxim și 
Kimioriov. Dar, de ce numai trei 
Bpa jr în start la aceastf probă ? 
■trecerile pe distanța „olimpică* de 
HO m ne-au dat prilejul să notăm 
■nsiunea lui A. Sciotnic și progresul
■ G. Feher șî I. Iacob, la simplu, 
1 pregătire a lui V. Nicoară și N. 
■mot» la dublu. Prob» de caiac 4, 
Hțf neconcludentă sub aspectul pers- 
■ivelor pe care le pot avea echipa- 
I Steaua și Dinamo în formula în 
K au concurat, a surprins plăcut 
H prin echilibrul întrecerii cît și prin 
mii buni realizați de cele două for- 
lii și în specia] de campioni. Ca- 
Htii au confirmai valoarea cunoscută
■ în plus, au arătat că la C 1, îndeo- 
K, va fi foarte greu de făcut selec- 
Ipentru „mondiale*. Pînă atunci, con- 
■uiăm victoria lui Marian Ionescu și 
Hința lui Tgor Lipalit de a-și lua... 
fenșa.
Btafetele au fost, după părerea noas- 
1 punctul culminant al finalelor. Proba 
leii lor, în special, a entuziasmat prin 
Bfășurarea ei dramatică, prin lupta 
■izantă pentru victorie. Inlr-un fel 
■cesul echipei Steaua este o surpriză. 
Ir, o surpriză care are și explicații: 
mvta Dinamo a avut un start foarte 
|b, primul schimb — A. Ivănescu — 
Ir/înd extrem de mult „teren*. în 
ktinuare, nici T. Poenaru, nici M. 
Kicin n-au refăcut handicapul și ast- 
I Aurel Verne seu a început cursa cu 
I dezavantaj de aproape 6 secunde. 
I a tras excepțional, l-a ajuns pe 
I Terente cu puțin înainte de sosire 
Ir, extenuat, n-a mai putut să-l de- 
Kească. Din cauza oboselii, Vemescn 
n observat nici culoarul pe care tre
na să „intre* și astfel echipa Dinamo, 
ksată pe locul II, la o zecime de 
bundă de învingători, a fost descali- 
lată. Victoria echipei Steaua se dato
rate desigur efortului colectiv, dar 
Li ales, dîrzeniei cu care ultimul 
tiimb, N. Terente, a parcurs cei 500 
lotri.

Din „istoricul* probelor de 500 m: 
Ltorie „ilară a lui Uusarenco la sim- 

afirmarea tînărului Gh. Sidorov 
^anoe 1, valoarea ridicată a „dublu- 
i* V. Calabiciov—S. Covaliot și evo- 
ția bună, în cadrul aceleași probe 
I 2—500), a echipajului t. Suhov— 
, Serg hei. Probele de fetc> dominate 
îtoritar de caiacistele de la Steaua, 
î prilejuit o sosire mai 9trînsă doar 

K 4—500 m. Dar. se pare că mai 
rziu acest» diferențe se vo» micșora 
•oarece 1» final» au concurat și spor- 
ve cu o pregătire relativ scurtă.

a 12 iulie-tragerea premiilor mari LOTO
La tragerea premiilor mari LOTO 

e marți 12 iulie ac. se vor atribui 
kUTOTURISME „FIAT 1300* piu» 
1.100 lei în cadrul premiului de va- 
oare fixă de 80.000 Iei, precum ?i 
remii fixe de 60.000 lei, 40.000 lei 
i_20.0('0 lei. Premiile de mai sui 
r atribuie pentru variantele cu 3 
umere cîștigătoare.
Deținătorii de formații cu doua 

îumere cîștigătoare vor beneficia — 
n afara cîștigurilor îc bani — și de 
!50 premii în excursii pe Dunăre, 
:u motonava «Oltenița* sau „Car- 
>ați“ pe itinerarul Giurgiu — Bel- 
șrad — Budapesta și retur. Excursiile 
ie atribuie prin tragere 1» sorți și 
•înf transmisibile.

Pentru atribuirea tuturor premiilor 
>e efectuează 12 extrageri totalizînd 
56 de numere. Este bine să notați : 
cu 24 Iei se poate participa la toato 
cele 12 extrageri ale tragerii pre
miilor mari LOTO din 12 iulie 1966.

Vînzarea biletelor la tragerea pre
miilor mari LOTO din 12 iulie se 
închide luni 11 iulie 1966.

• A început participarea la con
cursul suplimentar PRONOSPORT 
»- Campionatul mondial de fotbal 
Wis6, la care se atribuie din fond 
suplimentar l AUTOTURISM „FIAT 
850".

Programul acestui concurg cuprinde

ÎS dintre cele mai interesante me
ciuri din turneul final al Campiona
tului mondial de fotbal 1966, care 
se desfășoară în Anglia. Participarea 
se va face în același mod și pe ace
lași buletin ca la orice concurs obiș
nuit, cu singur» deosebire că în loc 
de numărul concursului se va înscrie 
prescurtat «Câmp. Mond.*

Depunerea buletinelor se face pînă 
marți 12 iulie 1966 inclusiv în pa
ralel cu concursurile PRONOSPORT 
obișnuite din 10 și 17 iulie 1966.

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpre» 
nr. 26 din 29 iunie 1966

Categoria I 1 variantă a 87.377 lei 
Categoria a II-a 17 variante a 5.568 

lei
Categoria a III-a 58 variante a 

1.757 lei
Categoria a IV-a 507 variante a 

258 lei
Categoria a V-a 1583 variante a 

82 lei
Categoria a Vl-a 8013 variante a 

22 lei
Premiul de categoria I a revenit 

participantului SZÂSZ FERENG din 
regiunea Brașov.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.

La teleSon, Paris

Cu antrenorul llie Oană 
despre meciul de la Porto
Alo Porto !... Alo Lisabona !... Alo Pa

ris !... Ieri toată ziua i-am urmărit cu 
telefonul pe fotbaliștii noștri. Ca un 
făcut, atunci cînd primeam legătura — 
tocmai plecau spre aeroport. Așa a fost 
la Porto, așa a fost la Lisabona Abia 
într-un tîrziu. aseară- telefonista de 1» 
07 ne-a adus vestea : „Aveți la telefon 
hotelul Buckingham din Paris, unde se 
află fotbaliștii!" Și, imediat, de la 
celălalt capăt al firului, s-a făcut auzită 
vocea antrenorului ILIE OANĂ:

— VA RUGAM CÎTEVA AMĂNUNTE 
IN PLUS...

— Jocul ff fost foarte, foarte dispu
tat, într-un ritm amețitor. In primul 
sfert de oră portughezii ne-au asaltat 
pur și simplu. Și totuși nu au cîștigat 
decît cu acel gol marcat în primul mi
nut, gol care a rezistat apoi un med 
întreg.

— PE CINE AȚI REMARCAT DIN 
ECHIPA NOASTRĂ?

— In mod special toată apărarea, 
apoi Ghergheli, Sorin Avram și Dri- 
dea. Mircea Dridea a avut o mare oca
zie de a egala in min. 88. în urma 
unei centrări a lui Sorin, dar mingea 
a șters bara.

— NE-AR INTERESA CÎTEVA A- 
PRECIERI ALE PRESEI PORTUGHE
ZE. DACĂ LE AVEȚI LA ÎNDEMINĂ.

— Desigur, „Diario de Noticias“, care 
apare la Porto își intitulează cronica 
astfel: „O victorie la limită, cucerită 
greu în fața unui adversar valoros*, 
iar „Journal de Nolicias* din Lisabo
na scrie: „Fortăreața defensivă a româ
nilor, alcătuită din Ionescu, Popa, Nun-

Echipele școlare-înaintea finalei
Pentru azi, rezultatele din „zonele“ 

de la Ploiești și Cluj
La sfîrșitul săptămînii trecute s-a 

disputat etapa de zonă a „CUPEI 
ORAȘELOR REȘEDINȚĂ DE RE
GIUNI*, rezervată echipelor școlare de 
fotbal. Iată, pentru azi comunicările 
telefonice ale corespondenților noștri 

din Ploiești și Cluj.
PLOIEȘTI. Stadionul Petrolul a găz

duit timp de două zile întrecerile șco
lare de fotbal. In prima etapă s-au 
înregistrat următoarele rezultate: Șc. 
gen. 95 Buc.—Șc. gen. 17 Pitești 6—0 
(3—0), Șc. gen. 4 Ploiești—Constanța 
3—0 (neprezenta re), Șc. prof. Telea- 
jen—Lie. nr. 4 Constanța 1—2 (1—1), 
Șc. prof. Colibași (Pitești)—Lie. nr. 
36 Buc. 5—0 (2—0). în finalele eta
pei de zonă, meciurile s-au încheiat 
astfel: Șc. gen. 95 Buc.—Șc. gen. 4 
Ploiești 2—1. Datorită faptului că buca- 
reștenii nu au prezentat actele regu
lamentare, meciul a revenit cu 3—0 
formației din Ploiești. A doua finală: 
Șc. prof. Colibași—Liceul nr. 4 Con
stanța 3—4 (3—0). Acest joc a fost 
și cel mai frumos. Echipa din Con
stanța, antrenată de prof. Vasile Bra- 

weiller III, Dan și Mocanu a fost ex
trem de greu de trecut, dar cel mai bun 
compartiment al oaspeților ni s-a pă
rut totuși a fi linia de mijloc*. Co- 
mentorii mai de profunzime au apărut 
în ziarul de specialitate „Boia* din 
Lisabona, din care am reținut: „Dintre 
toate echipele pe care le-am intilnit in 
meciurile de verificare dinaintea C.M.. 
formația română a fost cea mai valo
roasă. Ea ne-a dat cea mai bună și 
cea mai dîrză replică. Pentru ca să avem 
șanse la Londra trebuie să luptăm de-a 
lungul fiecărui meci așa cum au făcut-o 
românii la Porto*. Este edificatoare, in 
acest sens, declarația lui Coluna apă
rută în același ziar: „Așa cum joacă 
românii se va juca și la Campionatul 
mondial*. Am în față și ziarul pari
zian „l9E (iuipe* care scrie între altele- 
„Portughezii au... mitraliat poarta ro
mânilor le începutul jocului, dar Io
nescu, bine protejat de linia sa de 
fundași, a făcut minuni. Românii și-au 
revenit și au echilibrat jocul începînd 
din min. 20. în a doua repriză echipa 
României a jucat ca și cum ar fi dis
putat finala Cupei mondiale !* Mai de
parte, după ce spune că Ionescu a fost 
cel mai bun jucător de pe teren, „l’Equi- 
pe* continuă: „Cu toate că jocul portu
ghezilor a fost mai spectaculos, adevă
rul ne obligă să spunem că românii, 
bine organizați, au reușit să țină la 
respect atacul lusitan*.

— CÎNI) REVENIȚI ACASĂ.
— Mi ine (n.r. azi) după-amiază.

MIRCEA TUDORAN

șovan a cîștigat pe merit. De remar
cat că formația din Colibași conducea 
la pauză cu 3—0! Dintre jucători s-au 
remarcat: Gh. Lugoj, Dan Nedelcu, 
Adrian Nicolau (Șc. gen. 95), Gh. Ni- 
eolau, A. Gherghe, Tudor Marin (Șc. 
gen. 17 Pitești), Gh. Popescu, Gh. Gui
nea, Gh. Ionescu, N. Gorgoi (Șc. prof. 
Colibași), G. Gabriel, N. Tănăsescu 
(Lie. 36 Buc.), Emil Rusu, Ad. Po
pescu (Lie. 4 Constanța). De notat ie
șirile nesportive și comportarea nedemnă 
a tinerilor fotbaliști D. Ionescu și Au
rel Peltea din echipa Liceului nr. 36 
București, eliminați din joc.

M. SIMA și M. POPESCU
CLUJ. La „școli generale* s-au în

registrat rezultatele: Timișoara—Oradea 
2—1 (1—1) și Cluj—Baia Mare 7—0 
(1—0). Finala: Lie. nr. 15 Cluj (an
trenor : prof. Ioan LSrincz)—Șc. gen. 
Nr. 12 Timișoara 2—1 (0—1). La ca
tegorii „licee*, cu toate că echipa din 
Oradea a cîștigat cu 3—1 (3—1) în 
fața reprezentanților Timișoarei, aceș
tia s-au calificai în finală cîștigînd 
cu 3—0 pentru că echipa Liceului nr. 
2 Oradea a folosit un jucător care 
nu aparține» echipei respective. în cea
laltă semifinală : Baia Mare—Cluj 
2—2 (1 — 0). S-au executat în conti
nuare 11 lovituri de la 11 m de către 
fiecare echipă : Baia Mare a transfor
mat 8 față de 7 ale Clujului, califi- 
cîndu-so pentru finală. Cîștigătoarea 
„zonei* a fost echipa școlii profesio
nale Electromotor Timișoara (antrenoi 
prof. 0. Vulcănescu). Ea a terminai la 
egalitate, 2—2 (1—0), cu formația Li
ceului nr. 3 din Bai» Mare. S-au execu
tat din non loviturile de la 11 m și 
din nou scoi egal: 8—8. Alte lovituri 
de la II m: timișorenii transformi 
două față de una a băimărenilor și cîș- 
ligă dreptul de a juca în finala com
petiției.

V. CACOVEANU

Azi la Constanța, Craiova, Petroșeni 
și Oradea-4 meciuri internaționale
In continuarea seriei de partide internaționale care se dispută în 

țara noastră, astăzi la Constanța, Oradea, Petroșeni și Craiova vor avea 
loc patru jocuri. Din rîndul lor iese în evidență meciul de la Constanța 
dintre Farul și Lokomotiv Sofia (Bulgaria) care se dispută în cadrul 
„CUPEI BALCANICE', ediția 1966-1967.

Celelalte trei meciuri sînt amicale : Știința Craiova va juca în com
pania formației iugoslave Spartak Subotica, Jiul Petrila va întîlni echipa 
Bulgară Hristo Botev Vrafa, iar Crișul Oradea va evolua în compania 
formației cehoslovace Jednota Zilina.

U.T. A. -PARTIZAN
ARAD, 4 (prin teleion). — Debutul 

„Cupei balcanice' la Arad a coincis 
cu o surpriză: la sfîrșitul celor 90 
de minute de joc echipa Partizan Ti
rana a cîștigat cu 2-1.

Spectatorii au fost nemulțumiți 
doar de rezultat, nefavorabil forma
ției preferate. Jocul în ansamblu, 
vioi, disputat, cu faze frumoase, a 
plăcut. Numai că, în vreme ce 
U.T.A. a fost preocupată — se pare — 
mai mult de spectacol, oaspeții au 
acționat simplu, pentru rezultat. Tac
tica lor a reușit. Deși dominați o 
mare parte din timp, ei au înscris de 
două ori în decurs de 9 minute, ceea 
ce le-a asigurat victoria. Acest lucru 
s-a petrecut în prima parte a reprizei 
secunde, după ce primele 45 de mi
nute se inchelaseră cu un scor alb, 
urmare a unei exasperante inefica
cități textiliste.

După reluare, la o elementară gre
șeală a apărării (Igna), Pano înscrie 
primul gol (min. 48). La puțin timp,

„Cupa micul rapidist“
s-a inchdat cu un frumos succes

Cele două finaliste ale „Cupei micul rapidist* fotografiate înainte de joa

Mai bine de două săptămlni, între 
9—26 iunie, stadionul din Ciulești a 
cunoscut freamătul întrecerii micilor 
fotbaliști, bucuroși că participă la 
„CUPA* organizată de centrul de co
pii și juniori al clubului Rapid Bucu
rești. Ca și anul trecut, cînd s-a des
fășurat prima ediție, la această com
petiție au luat parte echipe de copii 
alcătuite pe blocuri, străzi, cartiere, 
școli etc.

Iată un scurt bilanț al întrecerii : la 
startul „CUPEI MICUL RAPIDIST* 
s-au prezentat 84 de echipe. Nici cei 
530 de copii care au venit individual 
pentru selecție n-au fost neglijați. Din 
rîndul acestora au fost alcătuite echipe 
pe grupe de ani : 1952. 1953 1954 si 
1955.

Dar iată rezultatele finale: „sferturi*: 
Blocul J.212 (Grivița Roșie)—Str. Bu
chetului 2—0, Liceu] nr. 25—Blocul 0 
Pieptănari 3—0, Blocuri Ciulești—Car
tierul Cotroceni 1—0, Blocuri Grivița 
Roșie—Cartierul Bucureștii-Noi 2—-1 ; 
semifinale : Blocuri Ciulești—Liceul nr. 
25 2—0, Blocuri Grivița Roșie—Blocul 
J.212 (Grivița Roșie) 2—1. Finala 
și-au disputat-o echipele Blocuri Giu- 
lești și Blocuri Grivița Roșie. Prima 
formație a cîștigat cu 2—1 devenind 
astfel cîștigătoarea celei de a doua edi
ții a „CUPEI MICUL RAPIDIST*. 
Reamintim că prima ediție a revenit »■ 
chipej raionului Grivița Roșie.

Intr-o atmosferă sărbătorească echi
pelor finaliste le-au fost înmînate cupa, 
diplome și materiale sportive. Cu prile
jul acestei competiții s-au evidențiat 
o serie de copii deosebit de talentați.

Surpriză la Arad:

TIRANA 1-2 (0-0)!
în min. 54, același Pano face un a- 
devărat „slalom* printre apărătorii 
arădeni și înscrie din nou.

Jocul se desfășoară Ia centrul te
renului pînă în min. 62, cînd Țîrlea, 
transformă un penalti în urma unui 
fault comis în careu asupra lut Chi- 
vu. După scorul de 2-1, U.T.A. for
țează egalarea, domină autoritar, dar 
oaspeții se apără cu dîrzenie, mai 
trag uneori de timp și reușesc să 
termine învingători.

A arbitrat corect Iosif Ritter, aju
tat la tușă de Șt. Birăescu și L. Fe- 
renezi, toți din Timișoara.

U.T.A. : Weichell — Birău, Bacoș, 
Mețcas. Igna — Chivu, Florut — 
Paglea, Jac (Șchiopu), Țîrlea, Axente. 
PARTIZAN: Ianku — Delialliși
(Dingu), Gjika, Vașo — Ragam, 
Shllaku — Jașhari, Andoni (Shehu), 
Haxhiu, Pano, Karriq.

GH. NICOLĂIȚA - coresp.

Printre ei: Marian Ioniță, Dumitru Bal*»’ 
tac, Constantin Băluță, Gh. Marinescu^ 
Nicolae Orășeanu, Gabriel Ciornoavă,» 
Marian Ștefan, Florin Vlad, Sergiti! 
Brînzea, Voicu Ceaușu. Florinei Ivan, 
Eduard Broscățeanu, Victor Roșea, Gh< 
Burlan etc. In felul acesta centrul do 
copii și juniori de la Rapid București 
s-a îmbogățit cu numeroase talente car® 
vor fi pregătite de antrenori pricepuți 
ca Nicolae Cristescu, Nicolae Belizna, 
Ion Costea, Constantin Socec, Dumitri^ 
Macri și Dumitru Matei.

LA ZI
RAPID BUCUREȘTI 

A PLECAT IN OLANDA

Luni dimineața, echipa Rapid 
București a plecat în Olanda, unde 
va susține miercuri meciul-retur cu 
selecționata feroviară olandeză, diti 
cadrul sferturilor de finală ale cam
pionatului feroviar european. Au fă
cut deplasarea : Răducanu, Urzicea- 
nu, Lupescu. Motroe, Dinu, Georges
cu, Jamaischi, Năsturescu, Dumitriu, 
Ionescu. Kraus, Mihai MihaL Botul 
este însoțit de antrenorii Valentin 
Stănescu și Victor Stănculescu, și de 
dr. F. Ilea. Jucătorii C. Dan și Grea- 
vu, care au făcut parte din repre
zentativa țării în meciul ou Portu
galia, vor pleca de la Porto direct 
ia Utrecht pentru a completa lotul 
rapidist.

A. S. CUGIR-CHEMIE ZEITZ (R.D.G.) 
4-1 (0-1)

CUGIR, 3 (prin telefon). — După 
un joc viu disputat, echina locală a 
reușit să cîștige datorită dominării 
insistente din repriza a II-a. în pri
ma parte a partidei, oaspeții au ju
cat mai bine și au deschis scorul 
prin Hempel, în min. 8. După pauză, 
gazdele au jucat cu mult elan șl eu 
înscris de patru ori î Neamțu (min. 
70 din 11 m și min. 88), Marinescu 
(min. 80) și Corcodeanu (min. 89). 
A arbitrat bine Ion Titrea — Hune
doara.

MIHAI VÎLCEANU — coresp.



Cu
înainte de

scrimerii români 
plecarea la „mondiale" ai

Miine, la patinoarul „23 Augiisl

...Baraj pentru locul I ! In sală «-a 
făcui liniște. Toată lumea (întregul lot 
reprezentativ de scrimă) s-a adunat cerc 
în jurul planșei pe care se trage cel mai 
îndîrjit asalt — cel dintre Drîmbă și 
Mitrcșanu. Ultimul se impune printr-o 
foarte bună mobilitate. El atacă tot 
timpul cu o impetuozitate eare-i dă de 
gîruiit adversarului său. După ut studiu 
reciproc prelungit, iată o mică neaten
ție din partea lui Drîmbă și Mureșanu 
conduce cu 1—

Cei doi „combatanți* au cîteva clipe 
de... respirație. Apoi asakul reîncepe. 
Mureșanu continuă să atace, Drîmbă si 
se retragă. In secundele următoare însă, 
Drîmbă își surprinde și el adversarul 
și îl punctează pe paradă ripostă : 1—1. 
După minute epuizante de luptă, asal
tul se încheie cu victoria lui Drîmbă, 
cu 5—3...

Drîmbă și Mureșanu sînt fără îndoială 
cei mai în formă dintre floretiștii noș
tri pentru „mondiale*-. Lor le urmează 
Haukler, Csipler și Falb. Aceasta a fost 
ordinea stabilită de ultimul concurs de 
selecție.

Fetele, pe care am avut prilejul să 
le vedem în continuare, sînt și ele, 
parcă ... mai sprintene și mai hotă rite. 
Ana Ene, Ileana Drîmbă. Marina Stanca, 
Ecaterina Icncic. Chiar și Sutana Tasi 
ne-a lăsat o impresie bună. I-a mai dis
părut din timiditate, manifestă ceva 
mai multă personalitate pe planșă.

— Sînt mulțumit de felul cum au 
muncit loturile de floreta, a tinut să ne 
asigure antrenorul Basile Chdsru.

Rezultă din cele spuse de antrenor că 
băieții și fetele și-an îmbunătățit sim
țitor rezistența fizică și orientarea tac
tică. Iar în însușirea procedeelor teh
nice există, de asemenea, un progres 
vizibil. In cursul lunii iunie s-au efec
tuat cite 9 antrenamente pe săptămină, 
șase în trei zile pline (cile 4 ore și 
jumătate), restul de trei, de cite 2 
ore Zilnic, aproape fiecare floretist a 
tras cite 12—lo asalturi. In general cele 
două loturi n-au creat colectivului de 
antrenori (Chelaru, Vilcea. Pocnaru, 
Zilahi) nici un fel de probleme, «ici 
tn procesul de instruire propriu-zis. nici 
în ceea ce privește disciplina. Iată de re 
există convingerea că la Moscova flo
rei iști i noștri se vor prezenta la ade
vărata lor valoare.

Pentru spadasini am cerut părerea 
antrenorului coordonator C. Ciodrlie:

La unul din ultimele antrenamente ale lotului republican de scrimă 
pe planșă — floretiștii I. Drîmbă și T. Mureșanu

— Din lot, cel mai bine merge 
Marinescu, constant tn rezultate la toate 
concursurile de verificare. După aceea: 
Moldanschi, Sepeșiu fi Al. Istrate. încă 
nu mă pot pronunța asupra lui Pongrat, 
care s-a pregătit separat, la Tg. Mureș, 
unde și-a dat (și și-a luat) examenul 
de bacalaureat. Antrenamentele s-au 
desfășurat după același program ca și 
la floretă. In ce privește perspectivele 
pentru .mondiale*, dacă vor lupta cu

mai mult aplomb ca de obicei, băieții 
noștri pot ajunge în preajma primelor 
8 echipe...

ir
Luni după-amiază, lotul masculin de 

floretă a părăsit Capitala pe calea aeru
lui, cu destinația Moscova. Celelalte lo 
turi, de floretă fete și spadă, urmează 
să plece către sfîrșilul acestei săptă- 
mini.

TIBERIU STAMA

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE

Steaua—T.S.K. Berlin, la box
Ringul instalat pe patinoarul arti

ficial din parcul .23 August" va găz
dui miine seară, de la ora 19,30, • 
interesantă gală internațională de box 
între formațiile Steaua și T.S.K. Ber
lin. Amatorii de box din Capitală vor 
avea deci prilejul să asiste la o eon- 
fruntare care, deși amicală, se anunță 
atractivă. Facem această afirmație ți- 
nlnd seama de faptul că componenții 
celor donă echipe furnizează, de fie
care dată, numeroși sportivi echipelor 
reprezentative.

La Steaua, pregătirile pentru această 
partidă s-au încheiat. Toți boxerii care 
vor îmbrăca tricoul cu însemnele clu
bului se află în bună dispoziție și 
așteaptă cu încredere primul sunet de

gong. După toate probabilitățile ee 
pa Steaua va fi reprezentată, 
nea categoriilor, de C.
A. Simion, Al. Murg, 
Dobre, H. Stumpf (P. 
oolau, V. Trandafir și

La 8 iulie oaspeții
Craiova, unde vor întîlni o selecțion 
locală, în cadrul căreia vor boxa 
Nieolae Gîju, Vasile Trandafir și 1 
hai Gheorghioni de la Steaua.

Miine se va disputa în Sala spot 
rilor din Constanța întîlnirea reva 
dintre Farul și selecționata orașt 
Istanbul. Boxerii turci vor susține 
de a doua partidă vineri, tot la O 
stanța.

în or 
Ciucă, N. Gi 
V. Tudose, 
Muca), M. . 
M. Gheorglui 

vor evolua

Dinamo București a făcut meci egal (2-2
cu campioana Iugoslaviei, Miadost Zagreb

ZAGREB 4 (prin telefon). In prima 
zi a turneului internațional de polo 
la care participă formațiile Dinamo 
București, S. C. Leipzig, Miadost (cam
pioana Iugoslaviei) și Medvesciak din 
Zagreb, campioana țării noastre a în- 
tîlnit echipa Miadost. Meciul s-a ter
minat cu un rezultat de egalitate > 
2—2 (0—0, 0—2, 2—0. 0—0).

Formația din Zagieb a condus cu 
2—0, prin golurile marcate de Zuzej, 
pentru ca în repriza a treia Novac și 
apoi Zahan 
egalarea. în celălalt meci : Medvesciak 
Zagreb—S.
1-1. 1-1.

să aducă bucurcștenilor

înot, „Memorialul Boris Skanata*, ea 
reunește sportivi din Austria, Bulgar 
R. D. Germană, Israel, Iugoslavia, Sp 
nia. România și Ungaria. Iată rezi 
țațele din prima zi de concurs : >

100 m spate (m) : 1. Csikanv (Ung 
Vrhovsek (Iug.) 1:04,0,

rec. rep 
5. t. : -

(m) : 1. Mei 
Gulvas (Ung 
(Buig.) 1:04 
Schier 1:06, i

Arthur Ashe 
n-a mai ajuns 
la Wimbledon

Iubitorii tenisului — „sportul alb , 
cum i se mai spune — au urmărit 
cu atenție turneul de la W imbledon, 
unde și-nu dat intilnire „primele ra
chete* de pe întreg globul.

Muiți se așteptau ca printre aceș
tia sâ fie și binecunoscutul tenis- 
man nmcrican de culoare, Arthur 
.4she. Dar A she a fost absent. La 
dala cînd începea turneul, el se afla 
în S.U.A. pentru «... fi incorporat in 
U.S. Armv, cu destinația 1 ietnamul 
de Sud.

Ashe. al doilea tenisman ca va
loare al S.U.A.. și-a întrerupt așa-

BERLIN. — In ultima zi a turneu
lui internațional de tenis de Ia 
Zinnowitz (R.D.G.), perechea română 
Iuditb Di bar — Petre Mărmureanu a 
fost învinsă în finală de Riede — 
Luttrop (R.D.G.) cu 6-3, 1-6, 6-2. In 
semifinale, jucătorii români elimina
seră pe Ceakirova — Ciuparov (Bul
garia) cu 6-3, 6-1. La dublu bărbați, 
P. Mărmureanu și C. Dumitrescu au 
pierdut în semifinale la Luttrop — 
Trettin (RD.G.) cu 6-8, 6-2, 6-4, 6-4. 
La simplu, în sferturi de finală: 
Szoke (Ungaria)—Mărmureanu 8-6, 
0-6, 6-4, 6-1; Fahnnann (R.D.G.) — 
Dumitrescu 6-8, 1-6, 6-4, 6-0, 8-6.

PARIS. — A 13-a etapă a Turului 
ciclist al Franței (Revel—Sete, 191,5 
km) a revenit belgianului Van den 
Berghe în 5 h 31:20. Tricoul galben 
continuă să fie în posesia lui Kunde 
(R. F. G.).

MADRID. In orașul spaniol Cor- 
runa s-a desfășurat un concurs in
ternațional. Iată cîteva dintre cele 
mai importante rezultate : 5 000 m : 
Gammoudi (Tunisia) — 13x56,4 ;
110 m garduri : Ottoz (Italia) — 
13,6 ; ciocan : Babaniotis (Grecia) — 
62.12 m; 3 000 m obstacole: Salgado 
(Spania) — S:38,4.

MOSCOVA. Marele maestru sovie
tic Victor Korcinoi, a preluat condu
cerea în turneul internațional de șah 
de la Soci, totalizînd 7,5 
după zece runde. Korcinoi a cîștigat 
partida întreruptă cu Spasski, iar în 
runda a X-a l-a învins pe iugoslavul 
Bradvarevici. Pe locurile 2—3, la ega
litate, cu cite 7 puncte, se află I'o- 
lugaevski și Krogius.

puncte,

NOTE EXTERNE

dar pregătirile pentru Wimbledon — 
după ce participase la turneul pre
mergător de la Beckenham — spre 
a îmbrăca haina militară și a fi tri- 
nis să iupte în războiul criminal pur
tat de Statele Unite ale, Americii îm
potriva poporului vietnamez.

Dar acesta nu este singurul obsta
col de care s-a lovit ti nărui sportiv 
american care în ultimii ani s-a a- 
fir mat ca un autentic talent. Deși 
născut la Richemond, in Virginia, 
Ashe nu poate juca pe teritoriul 
acestui stat pentru motivul că este 
un „colored men“, iar în Virginia ra
siștii nu admit ca „sportul alb* sâ 
fie practicat de un negru.

Pe gazonul de la Wimbledon s-a 
consumat ultimul ghem din finala de 
simplu bărbați. Ralston (S.U.A.) a 
cedat în fața lui Santana (Spania). 
Și cine știe dacă la ora aceasta 
Ralston nu are și el un ordin de 
chemare ? S.U.A. au nevoie de soldați 
pentru „escaladarea* nebunească « 
războiului din Vietnam, înfierat de 
toate popoarele lumii, care repre
zintă o încălcare grosolană a celor 
mai elementare norme ale dreptului 
internațional, constituind în același 
timp o gravă amenințare pentru pa
cea omenirii.

S. NO RAN

C. Leipzig 3—2 (1—0, 
0—0).

3ZENO GIURASA PE LOCUL 
LA 100 M SPATE 

ÎN CONCURSUL DE LA BELGRAD

BELGRAD 4 (prin telefon de la re
dacția ziarului .Sport"). Au început 
întrecerile concursului internațional de

Campionatul Bulgariei la fotbal
SOFIA (prin telefon de la corespon

dentul nostru). Campionatul de fot
bal al Bulgariei a luat sfîrșit cu vic
toria neprevăzută a echipei T.S.K.A----
Cerveno Zname Sofia. în ultimele 
meciuri echipa T.S.K.A. a cîștigat în 
deplasare la Marek jucînd cu Stanke 
Dimitrovo (3—2), în timp ce Levski 
— principala pretendentă la titlu — 
a pierdut la Varna partida cu Cerno 
More (0—1). Este foarte adevărat 
că o serie de echipe au jucat în fi
nalul campionatului fără unii jucă
tori, selecționați în lot (Levski, 
T.S.K.A., Slavia și Sparta Sofia). Dar,

echipa cu cele mai bune rezerve s-a 
dovedit a fi T.S.K.A. Iată situația 
primelor clasate :

L
2.
3.

T.S.K.A.
Levski 
Slavia

30
30

Din prima categorie a campiona
tului au retrogradat echipele Spartak 
Varna și Spartak Pleven și în locul 
lor au promovat Dobrudjea Tolbuhin 
și Minior Pernik.

TOMA HRISTOV

1:03,1, 2. 1
Z. Giurasa 1:06,4 — 
blican de juniori, ... 
1:07,4; 100 m fluture 
met (Izrael) 1:01,0, 2. 
1:01,2, 3. Glieorgldev 
■—- nou record, 4. H. .___ ___
400 m mixt (f) : 1. Funke (R.D.G 
5:39,4, 2. M. Egervary (Ung.) 5:45, 
3. Bjedov (Iug.) 5:53,9, 4. I. Ung 
5:59,5.

nou
Șerb

Nou record moiidic
la decatlon

în < 
la Salina 
american Bill Toomey a întrecut r 
cordul mondial la decatlon. El a o 
ținut 8234 de puncte cu următo 
rele performanțe : 100 m — 
lungime — 7,77 m ; greutate — 
m ; înălțime — 1,94 m ; 400 
47,3 ; 110 mg — 14,8 ; disc — 
m ; prăjină — 
60,63 m ; 1500 m

Clasat pe locul doi, Hodge 
gistrat 
chiului 
Fostul 
Ghuan 
în 1963

cadrul unui concurs desfășur
(Kansas, S.U.A.), atlet

KM
13,1 

m -
44, <

3,96 m ; suliță - 
— 4:80,0.

a înr 
și el o cifră superioară v. 
record mondial : 8130 punct 
deținător, taivanczul Yaji 

Kuang, obținuse 8084 pun<,

ÎNAINTEA RIDICĂRII CORTINEI
Despre pregătirile celorlalte echip 

participante în turneul final ne vor 
ocupa în numerele următoare.

ION OCHSENFEL

Am intrat deci în ultima săptă- 
mînă... Acum, în așteptarea star
tului, zilele devin parcă mai 

lungi, iar tensiunea proprie jucătorilor, 
antrenorilor, arbitrilor și conducători
lor de loturi, se transmite parcă mili
oanelor de iubitori ai sportului cu ba
lonul rotund, care așteaptă evoluția ce
lor mai bune echipe angrenate în ma
rea confruntare a celei de a 8-a ediții 
a campionatului lumii. La ora cînd apar 
aceste rînduri, pregătirile sînt ca și ter
minate. Listele cu loturile de jucători 
(cel mult cîte 22) au fost înaintate la 
F.I.F.A. Unele echipe sînt deja cazate 
la locurile de reședință din Anglia, iar 
altele se pregătesc de drum.

Prima formație sosită în Anglia a fost 
aceea a Franței. De joL Si lotul R.P.D. 
Coreene se află în Anglia. Vineri au 
sosit uruguayenii, sîmbătă — argentinie
nii și mexicanii, luni — bulgarii și 
ungurii. Ultimele loturi vor ateriza la 
7 și 8 iulie : brazilienii, vest-germanii și 
elvețienii.

★
în rîndurile care urmează ne-am pro

pus să trecem în revistă comportarea 
echipelor finaliste în ultimele meciuri 
de verificare, aceste adevărate „repetiții 
generale" înainte de ridicarea cortinei.

Să începem cu gazdele.
Englezii nu s-au abătut de la o 

regulă devenită tradițională : 
după terminarea campionatului — un 
turneu în Europa. în partidele din ac
tualul lor tur continental, englezii au 
arătat o formă excelentă : 3—0 la Hel
sinki cu Finlanda ; 6—1 la Oslo, cu 
Norvegia ; 2—0 la Copenhaga cu Dane
marca. Azi, echipa Angliei evoluează la

Varșovia, în compania Poloniei. Alf 
Ramsey a considerat mai util să joace 
în deplasare pentru a-și verifica echipa, 
decît să continue antrenamentele pe te
ren propriu. Anglia a confirmat în a- 
ceastă ultimă etapă de pregătire că se 
prezintă cu mari șanse la titlu.

Francezii au susținut ultimul meci 
important la Moscova (3—3 cu U.R.S.S.) 
unde au „mers" bine, în special în atac. 
Apoi, antrenorul Henri Guerin a consi
derat că în scopul organizării echipei și 
pentru ridicarea moralului jucătorilor, 
este mai util să susțină meciuri în com
pania unor echipe mai slabe.

Pe uruguayenl i-am văzut la Bucu
rești. Le-am admirat tehnica indi
viduală strălucită, jocul bun în 

ansamblu, dar ne punem un mare semn 
de întrebare asupra eficacității foștilor 
campioni ai lumii. în cele 5 meciuri de 
verificare, uruguayenii n-au marcat de
cît 3 goluri ! De altfel, bilanțul lor este 
puțin satisfăcător : două victorii necon
cludente (1—0 cu Izraelul și cu F.C. Bar
celona ; 1—1 cu Spania ; 0—1 cu Româ
nia și 0—3 cu Portugalia !) Se pare că 
foștii campioni mondiali, care pornesc 
cot Ia cot cu brazilienii și italienii (fie
care cu cîte 2 victorii) nu pot emite pre
tenția de a duce definitiv Cupa la Mon
tevideo.

în ce privește Mexicul, jocurile din 
Europa au dovedit, contrar afirmațiilor 
anterioare făcute de antrenorul Ignacio 
Trelles, că viitoarele gazde ale C. M. 
(1970) vor veni în Anglia și de data 
aceasta doar să... facă act de prezență ; 
1—1 cu Elveția, 1—4 cu Irlanda de Nord 
și 0—5 cu Italia sînt rezultate edifica
toare..

Echipele din grupa B au susținut 
în ultima lună mai puține jocuri. 
Reprezentativa R. F. Germane 

și-a încheiat meciurile de verificare o 
dată cu disputarea partidelor de la 
Ludwigshafen și Hanovra (1—0 cu Româ
nia și 2—0 cu Iugoslavia). După aceste 
meciuri, Helmuth Schon a considerat 
că o pauză, care să relaxeze pe cei „22" 
înaintea turneului final, este binevenită. 
Presa de peste hotare comentează fap
tul că actualul antrenor federal a cola
borat în permanență cu fostul antrenor 
Sepp Herberger, care în ciuda vîrstel 
sale înaintate (peste 70 de ani), a fost 
prezent la toate partidele și antrenamen
tele echipei.

Formația Spaniei a evoluat inegal 
înaintea „ridicării cortinei" din 
Anglia. A pierdut un joc cu for

mația olandeză Ajax Amsterdam (1—2) 
într-o partidă în care Jose Villalonga a 
folosit pe toți componenții lotului, apoi 
a făcut meci nul la Corruna cu Uruguay 
(1—1) și, în fine, a dispus cu 5—0 de
Wiener S. K. cu o echipă formată din 
6 jucători de la Real Madrid. Se pare 
că Villalonga nu va renunța nici în An
glia la echipierii lui Gento, pentru că, 
după cum el însuși a declarat, „acest 
11 a fost superior față de cele folosite 
în alte partide de verificare”.

Elvețienii n-au strălucit. Au fost în
vinși fără drept de apel la Budapesta 
(deși scorul de 1—3 nu ^spune“ acest 
lucru) și-apoi au terminat la egalitate 
cu modesta formație a Mexicului (1—1). 

| n fine, argentinienii au deziluzio- 
| nat în meciurile susținute în Eu

ropa ; 0—3 cu Italia: 0—1 cu F.G. 
Austria și 3—1 cu A. C. Kremser.

★
• Meciuri de pregătire : La Coper 

haga : Anglia — Danemarca 2—0 (1—o 
Au marcat J. Charlton și Eastham ; 1
Graz : Bulgaria — Grazer A. K. 6— 
(4—1). Au marcat : Asparuhov (2), laic 
mov, Davidov, Dermendjiev, Kotkov.

a La 2 iulie cele 16 finaliste au înain 
tat loturile definitive pentru C.M. lat 
cîteva din acestea : PORTUGALIA ; J 
Perreira, Carvalho, Americo: Lopez, Fes* 
Cruz, Germano, Carlos, Morals, Hflark 
Batista, Vincente, Graca ; Coluna, Pere? 
Pinto, Augusto. Torres, Eusebio, Figuei 
redo. Simoes, Duarte, Laurenco. U.R.S.S. 
Kavazașvili, Banikov, Iașin ; V. Ponoma 
rev, Hurtiiava, Șesterriev, Getmanov 
Afonin, Korneev, Ostrovski, Danilov 
Sicinava, Sabo, Voronin ; Husainov, Se 
rebrianikov, Metreveli, Parkuian. Mala 
feev, Banișevski, Makarov, Cislenko 
ITALIA : Albertosi, Pizzabella, Anzolin 
Burgnich, Salvadore, Landini, Guarneri 
Facchetti, Fogli, Rosato. Perani ; Bui 
garelli, Lodetti, Meroni, Rivera, Mazzola 
Pascutti, Barison, Rizzo, Leoncini, Ja 
nich, Juliano. ANGLIA : Banks, Sprin- 
gett, Bonetti, Armfield, Cohen, Wilson 
G. Byrne, Stiles, Peters, J. Charlton 
Flowers, Moore, Hunter, Paine, Cala- 
ghan, Greaves, Hunt, Hurst, B. Charl
ton, Ball, Eastham, Connelly. URU
GUAY : Mazurkiewicz, Sosa, Taibo, Al
varez Emilio, Alvarez Eliseo, Caetano, 
Diaz, Forlan, Goncalves, Manicera, C 
Martinez, Mujica, Troche, Ubinas, Abba- 
die, Cortes, Douksas, Esparrago, D. Pe
rez, Ramos, Rocha, Sacia, Saiva, Silva, 
Urrusmendi, Viera (din aceștia num* 4 
tt vor avea drept de joc).
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