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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VĂ!

ACTU A

ÎNTRECERI PASIONANTE
IN ETAPA A ll-A

Consiliile raionale și cluburile 
I sportive sînt preocupate în a- 
I ceastă perioadă de desfășurarea 
I celei de a doua etape a Sparta- 
I chiadci de vară. In săli și pe 
L^ercnuri, am făcut cunoștință, în
■ aceste iile, cu zeci de partici- 
I panți care luau startul la diferite 
I probe. Zilele trecute, nc-am de- 
I plasat la cluburile Olimpia și Ra- 
I pid unde am constatat că între- 
I cerile din cadrul etapei a H-a 
I a Spartacbiadei sînt în toi. Am-
■ bele cluburi și-au întocmit pla- 
I nuri de desfășurare a acestei 
I etape și, în majoritatea lor, con- 
I cursurile au și avut loc. La clu- 
I bul Rapid, de pildă, au mai ră- 
I mas de disputat numai întrece- 
I rile de fotbal și șah, discipline 
I la care au fost antrenate foarte 
I multe echipe, așa că organizarea 
I lor a necesitat o perioadă mai 
I Îndelungată.

FOTBALUL LA LOC DE CINSTE |

Numeroase echipe de fotbal 
I apartinind asociațiilor clubului 
I Rapid s-au întrecut în aceste zile. 
I meciuri atrăgătoare, majorita- 
I tea formațiilor au luptat cu în- 
Ldîrjire pentru întîietate, pentru 
I ocuparea unui loc fruntaș în gru- 
I pa respectivă. Foarte disputat a 
I fost meciul care a opus forma- 
I țiile asociațiilor Laromet și Teh- 
[ no met al. Mai bine pregătită, prima 
I formație și-a asigurat victoria în 
I ultimele minute de joc, pînă a- 

tunci partida desfășurîndu-se sub 
•emnul incertitudinii. A urmat 
meciul dintre echipele asociațiilor 
Dacia 
interesante concursuri de 
tism cu participarea 
din cele 4 asociații 
amintite.

PARTICIPARE MASIVĂ, 
REZULTATE FRUMOASE

Clubul 
luni după 
număr de 
din parcul 
disputat întîietatea concurenți din 
11 asociații sportive printre care 
Bumhsx-ui, Anticorosiv, Stăruința, 
Aurora, M.A.E., Recolta, Timpuri 
noi și altele. S-au remarcat tră- 

- gătorii Gh. Așendorf (46 p), M.
Ci o ba nu (45 p), I. Băluță (42

și Marmura. Au urmat 
atle- 

sportivilor 
sportive

Olimpia a mobilizat 
amiaza un însemnat 

trăgători la poligonul 
Sportiv Dinamo. Și-au
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ECHIPA NOASTRA REPRE
ZENTATIVA DE FOTBAL 
S-A ÎNAPOIAT IERI DIN 

PORTUGALIA
Ieri după-amlază s-a înapo

iat in Capitală venind pe ca
lea aerului de la Porto, echi
pa noastră reprezentativă de 
fotbal care duminică a intiî- 
nit naționala Portugaliei.

SAPTĂMÎNA VIITOARE 
- BALCANIADA DE LUPTE

In zilele de 1( ți 17 Iulie se 
vor desfășura la Ljubljana 
(R.S.F. Iugoslavia) întrecerile

LITĂȚI
Balcaniadei de lupte (greco- 
romane și libere).

„CUPA VOINȚA" LA BOX

In zilele de 9, 12 și 14 iulie, 
clubul sportiv Voința organi
zează întreceri de box dotate 
cu „Cupa Voința”. La aceste 
gale vor participa pugillștl 
Juniori și seniori de la Meta
lul, Steaua, Dinamo, Progre
sul, Olimpia, Grivița Roșie, 
Semănătoarea și Rapid. Re
uniunile vor avea loc pe 
•rena Voința din Calea Moși
lor nr. 263, începînd de la ora 
19,30.

I 
I
I 
I
I
I

Vineri, sfmbâtă și duminică pc velodromul Dinamo

Concursul internațional tAMPIONATElE UNIVERSITARE LA
„Cupa orașului București
La sfîrșitul acestei săptămîni, 

iubitorii ciclismului vor avea 
prilejul să asiste la întreceri 
de pistă deosebit de atractive. 
Vineri, sîmbătă și duminică se 
va desfășura pe velodromul 
Dinamo din Capitală cea de a 
VI-a ediție a competiției inter
naționale „CUPA ORAȘULUI 
BUCUREȘTI”.

La întreceri și-au anunțat 
participarea sportivi din Italia, 
Uniunea Sovietică. Bulgaria și 
Cehoslovacia. Este vorba de 
alergători cu vastă experiență 
care se pregătesc pentru cam
pionatele mondiale ce vor avea 
loc în R.F. Germană în luna 
august. Sportivii români —

concurs inter-care la trecutul
.național de la sfîrșitul lunii 
iunie au realizat 
zultate bune — 
le confirme și să le îmbună
tățească în cadrul acestei 
petiții de amploare.

Programul întrecerilor 
următorul : VINERI, ora 
— viteză și urmărire pe 
pe ; SÎMBĂTĂ, ora 16,30 — 
1 000 m cu start de pe Joc 
și ștafetă perechi DUMINI
CĂ, ora 10 — viteză revanșă, 
cursa italiană și cursa cu adi- 
țiune de puncte (100 de ture 
cu sprint la fiecare trei ture), 
în fiecare zi vor avea loc și 
probe de completare.

o serie de re- 
au prilejul să

com-

este 
16,30 
echi-

reține balonul.
Brașov, 3—O,

Rămureanu (Politehnica București) a plonjat și va
(Fază din meciul Politehnica București—Politehnica 

din cadrul campionatului universitur)
Foto : N. Tokacek

JOCURI SPORTIVE
Lupta pentru calificarea In finală

este tot mai pasionantă!
să obțină o prețioasă victoriei 
56—55 (28—30). Interesant a
fost și jocul Politehnica Bucu* 
rești — Universitatea Bucu
rești, în care primii, avînd un 
„5" mai tehnic și mai omogen, 
au realizat o victorie muncită: 
ă3—69 (41—24). Dintre echi* 
Dele feminine se detașează U* 
Diversitatea Cluj, care a dis- 
ous la scor: 61—16 (45—8) de 
Institutul Pedagogic Brașov.

Iată rezultatele tehnice I 
FEMININ : Institutul Pedagogic 
Oradea — Politehnica Brașov 
67-26 (42-17) ; I. M. F. Tg. Mu
reș — Institutul Pedagogic 
Constanța 63—19 (44—9), Uni
versitatea București — I.M.F. 
Tg. Mureș 44—32 (25—14)5
MASCULIN : Institutul Pedago
gic Oradea — Politehnica Bra
șov 72—74 (45—40), I. M. F. 
Tg. Mureș — Universitatea 
București 79—109 (45—63); Po
litehnica Iași — Institutul Pe
dagogic Constanța 66—51 
(39-27); Universitatea Timișoara
— Institutul Pedagogic Oradea 
45—70 (28—44); Univ. Craiova
— Institutul de Mine Petro- 
șeni 73—25 (41—19); Institutul 
Pedagogic Oradea — I. M. R 
Tg. Mureș 79—57 (47—24), Po
litehnica București — Politeh
nica Brașov 85—54 (54—32).

întrecerile finale ale campio
natelor universitare la jocuri 
sportive sînt din ce în ce mai 
disputate pe măsură ce se a- 
propie clipa în care vor fi cu
noscute formațiile campioane. 
Partidele de volei și baschet 
programate ieri au atras un 
mare număr de spectatori, care 
au putut urmări jocuri fru
moase, de un bun nivel teh
nic. Iată relatările coresponden
ților noștri de la aceste între
ceri.

noi avem timp destul, aproape 
două luni de aici încolo".

Sîntem întru totul de acord 
cu V. Matiasek : pentru elimi
narea scăderilor constatate, 
pînă în momentul în care va 
trebui realizată intrarea jucă
torilor și echipei în maximum 
de formă e timp suficient. Ră- 
mîne numai să fie bine între
buințat. Vorbind de reprezen
tativa noastră, socotim că a- 
tenția antrenorilor trebuie s-o 
rețină în special ameliorările 
la două capitole. Iată-le :

— Dublajele, în atac, dar 
mai cu seamă cele de susți
nere a blocajului, și în ge
neral organizarea apărării, 
sporind in această direcție po
sibilitățile și, implicit, răspun
derile trăgătorilor. Creșterea 
contribuției acestora, prin in
tervenții acrobatice, prin plon- 
joane, la rezolvarea sarcinilor 
din defensivă în linia de fund. 
Îmbunătățirea generală a pre
luărilor, incit ele să 
mai des executarea 
din pasă directă.

— Combaterea cu 
a supraincrederii și 
exagerate, care împreună cu 
dublajele defectuoase, au con
stituit principala cauză a răs
turnării de situat ie în meciul 
jucat la Brașov: de la 12—1 
pentru noi din primul set, la 
12—15 și 
suită din 
cu 4—151

Și mai

clare, pe deplin meritate, așa 
cum V. Matiasek, antre
norul principal al echipei oas- 
pe, ne-a declarat în cîteva 
rînduri: „Mi-a plăcut mulț
jocul prestat de voleibaliștii 
români, care au iost în ttțod 
cert mai buni. Ei au depășit 
adesea la blocaj echipa pregă
tită de mine și s-au impus 
îndeosebi prin organizarea și 
varietatea combinativă a ata
cului. Precum mă așteptam 

. după semifinala „C.C.E." Dukla 
Kolin-Dinamo București, pe 
care am urmărit-o și, să zic 
așa, am... fotografiat-o la Jih- 
lava, echipa dumneavoastră 
le-a dat elevilor mei nume- 
roase probleme de rezolvat. 
Le doream însă, tot așa cum 
și le-au dorit — din partea 
noastră — și antrenorii echi
pei României, S, Mihăilescu și 
FI. Balaiș, pentru ca întîlnl- 
rile dintre echipele conduse 
de noi să poată fi întra-devăr 
două utile partide de verifi
care. Și au fost. Ele ne-au 
folosit în egală măsură, nouă

IOAN BRĂȚ AN -coresp.

și 
Ia 
e- 
în

Atacantul cehoslovac Kouilelka supune verificării eficacitatea la
blocaj a jucătorilor români Tirlici și Ganciu.

Al. .Szabo (Brașov)

victoriile reprezentativei de volei
în meciurile cu Cehoslovacia:

Foto :

După

DINE! DAR
Două frumoase succese. A 

învinge echipa masculină de 
volei a Cehoslovaciei (care 
ne-a întrecut în marea majo
ritate a întîlnirilor susținute 

iălin 1948 încoace, și anume, 
in 25 din 36 jucate) constituie 
perrtru oricine o performanță 
de seamă. Reprezentativa Ro
mâniei a reușit-o iarăși, și

SE HAI IMPUN RETUȘURI
încă de două ori consecutiv, 
săptămîna trecută, în meciurile 
de la Sibiu și Brașov. Și vi
neri, și sîmbătă, cu 3—2, în
registrând punctaverajele 69:62 
și 61:61. Deci, victorii obți
nute nu fără dificultate, ca de 
altfel întotdeauna cînd am dis
pus de reprezentativa Ceho
slovaciei. Totuși — victorii

ca și românilor, ca să vedem 
unde ne-am orientat bine in 
munca noastră de pînă acum 
și ce anume mai avem de re
tușat Ca s-o facem — bilan
țul aprecierilor după locurile 
de ia Sibiu și Brașov nefiind 
decit în puține orivinte îngri
jorător — consider că și ei și

permită 
atacului

vigoare 
relaxării

apoi Ia deruta în 
setul doi, încheiat

sînt cîteva aspecte 
ale jocului care reclamă pre
cizări sau remedieri și asupra 
cărora, urmărind în continuare 
pregătirile naționalei, vom re
veni.

CONSTANTIN FAUR

CLUJ, 5 (prin telefon). — O 
dată cu desfășurarea meciurilor 
din cadrul etapelor a IV-a 
a V-a, pasionanta întrecere 
baschet a celor mai bune 
chipe universitare se află
faza finală a seriilor. In gene
ral, ca și în zilele precedente, 
am avut prilejul să asistăm Ia 
meciuri viu disputate și de un 
bun nivel spectacular. In acest 
sens merită a fi amintită în- 
tîlnirea dintre echipele mascu
line Politehnica Galați și Uni
versitatea Craiova, în care 
prima formație, cu Chirulescu 
în mare formă (23 puncte), 
deși coridusă în majoritatea 
timpului, a găsit resurse să 
„sprinteze* puternic în final și

IAȘI, 5 (prin telefon). —t 
Spectatorii care n-au asistat la 
epuizanta dispută dintre echi
pele masculine de volei ale 
Institutului Pedagogic Oradea 
și Universității București au a- 
vut ce regreta. A fost o întîl- 
nire pasionantă, cu răsturnări 
surprinzătoare de
care nu o uiți așa de 
Ambele formații au 
în realizarea acestui 
spectacol sportiv, dar laude 
deosebite se cuvin orădenilor 
care, deși au pierdut setul IV 
la zero, au reușit totuși să se 
mobilizeze și să cîștige parti-

scor, pe 
ușor I 
merite 
frumos

DUM1TRU DIACONESCU-
coresp. regional

(Continuare în pag. a 2-a)

Turneul de șah de ia Budapesta
BUDAPESTA (Agerpres). — 

în turneul de șah de la Buda
pesta după șapte runde conduc 
El isaheta Polihroniade (Româ
nia) și Keller-Hermann (R.D.G.)

cîte 5 puncte, urmate
Kozlovskaia 4'/j puncte 

-xm-
rc-

cu
de ------ --------
(o partidă întreruptă) în 
da a 7-a, Polihroniad 
mizat cu Keller-llermauu.



AfATATIE S-au încheiat întrecerile
fazelor orășenești și regionale
• Două noi recorduri la Cluj • în Capitală -

rezultate slabe la
cam- 
spor-

ttBSSZEax Cursa de 400 m (f)—cea mai valmasă probă

în cadrul etapei regionale a 
pionatului republican de înot, 
tivii clujeni au stabilit două noi re
corduri republicane. Astfel, Zeno 
Oprițescu (12 ani) a înotat distanța 
de 50 m liber în 31,4 sec, iar Zita 
Erdeli (11 ani) a fost cronometra
tă în cursa de 50 m spate cu timpul 
de 39,7 sec.

• La sfîrșitul săptămînii trecute, 
bazinul de 50 m de 
Tineretului a găzduit 
a fazei orășenești din 
pionatului republican, 
mai mulți dintre înotătorii 
fruntași — angajați în mai 
concursuri peste hotare — a făcut 
ca majoritatea întrecerilor pentru 
Juniori și seniori să fie lipsite de 
interes, iar rezultatele mediocre. 
.Astfel, nu puține au fost probele 
in care copiii au realizat timpuri 
mai bune decît juniorii (!). Acest 
lucru ar trebui să constituie un 
semnal de alarmă pentru secțiile 
fruntașe din Capitală, care acor- 
dînd importanța cuvenită instruirii 
celor mai tineri înotători, au negli
jat pregătirea juniorilor.

REZULTATE TEHNICE : JUNI
ORI II — 100 m liber (f): 1. L. 
Gruia 1:13,0; 100 m liber (m): 1. 
M. Tomescu 1:05,0; 100 m bras (f): 
L E. Silianu 1:28,4; 100 m bras

la ștrandul 
ultima 
cadrul 
Lipsa

etapă 
cam- 
celor 

noștri 
multe

juniori și seniori
(m): I. Șt Vizitiu 1:18,4; 100 
spate (f): 1. R. Spandonide 1:21,0; 
100 m spate (m): 1. D. Spîrlea 1:18,6; 
200 m liber (m): 1. O. Hîrjeu 2:30,2; 
200 m liber (f): 1. L. Gruia 2:38,3 ; 
200 m spate (m): 1. D. Spîrlea 
2:45,8; 200 m bras (m): 1. I. Lamba- 
darie 2:59,3; 200 m bras (f): 1. M. 
Ionescu 3:14,9; 200 m fluture (f): 1. 
G. Cerbeanu 3:04,0 — nou rec. re
publican de copii; 400 m liber (m): 
1. V. Dovgan 5:28,2; 200 m mixt 
(m): 1. C. Hîrjeu 2:53,0; 800 m li
ber (m): 1. D. Spîrlea 11:45,2;

JUNIORI I — 100 m liber (f): 
1. A. Stemer 1:13,5; 100 m liber 
(m): 1. B. Gogorici 1:03,8; 200 m 
liber (f): 1. G. Tărnăuceanu 2:54,9; 
400 m liber (f): 1. A. Stemer 5:54,8; 
100 m fluture (f): 1. A. Sterner 
1:19,2;

SENIORI — 100 m liber (m): 1. 
D. Demetriad 60,0; 100 m bras (f): 
1. Cr. Balaban 1:26,4; 100 m bras 
(m): 1. Gr. Săruleanu 1:16,0; 200 m 
liber (m): 1. M. Căprărescu 2:13,6; 
200 m liber (f): 1. Cr. Balaban 
2:30,8; 200 m spate (f): 1. A Mitro
fan 2:52,5; 200 m bras (m): L G. 
Săruleanu 2:45,6; 400 m mixt (f); 
1. Cr. Balaban 5:51,1; 200 m mixt 
(na): 1. D. Demetriad 2:37,9; 100 m 
fluture (f): 1. N. Bărbulescu 1:14,8.

m

De obicei, după un con
curs atletic cu atîtea pro
be, o întrebare se face au
zită : „Care a fost cea 
mai valoroasă probă De 
data aceasta, fără să ezi
tăm, vom numi alergarea 
feminină de 400 m ca pe 
cea mai valoroasă. Pe o 
pistă serios muiată de apă, 
foarte tînăra Doina Bădes
cu (în primul său an de 
activitate ca junioară 
„mare") a reușit rezulta
tul de 58,0 sec. iar prin
cipala sa adversară, Elî- 
sabeta Baciu, a obținut 
58.2. In condiții normale 
de concurs aceste rezultate 
ar fi fost mai bune cu 
cel puțin 6—7 zecimi de 
secundă !

Cu riscul de a ne re
peta vom spune că pista 
a creat multe neajunsuri. 
Ea, de pildă, a împiede
cat-o pe Erica Alexandri
na Stoenescu să mai adau
ge încă un centimetru re
cordului său de junioare 
la înălțime. După ce a 
trecut cu dezinvoltură Ia 
1,66 m, Erica a încercat 
la 1,72 m și puțin i-a lipsit 
să fi reușit. Poate că la 
viitorul concurs 
scăpa prilejul 
cord.

Pentru că a 
de săritura în 
mele Doinei Munteanu din Bacău. Eleva

nu va 
acestui re-

venit vorba 
înălfime, să

RUGB!

titlu de campioană

Foto : R. Vilara

Doina Bădescu cîșligă primul său 
republicană.

reținem nu- Blaga a demon- 
remarcabile care, 
„duce" eu mulți eenti-

Verificarea lotului republican de juniori

bine

Ivan
concurs

In cadrul pregătirilor ce le efec
tuează în vederea viitorului sezon 
competițional, rugbiștii juniori frun
tași au participat duminică dimineață 
pe stadionul Constructorul la un meci 
de verificare. Participante — loturile 
A și B. Scor 12—10 (6—10) pentru 
lotul A, după un meci de bună cali
tate, care a demonstrat forma exce
lentă a majorității jucătorilor. S-a 
acționat deschis, cu multe baloane la 
mâță, orientate mai ales spre liniile 
de treisferturi. Programat ia ora 12, 
pe o căldură sufocantă, meciul a so
licitat în mod deosebit pe cei 30 de 
tineri rugbiști.

învingătorii au înscria patru încer
cări (netransformate) prin Manca, 
Porst. Mihai și Popa. Echipa lotului

B a realizat și ea două încercări (au
tor : Zorilă) transformate (Dan și 
Zorilă).

Meciul a corespuns sub toate aspec
tele. Colectivul de antrenori (Ion Bu- 
zoianu, Dumitru Ionescu, Cornel Mun
teanu și Eduard Denischi) și-a putut 
da seama ce jucători trebuie să stea 
în atenția lor în mod special, care 
sînt elementele susceptibile să fie 
păstrate mai departe în pregătire. In 
această privință trebuie amintit că 
meciul a scos în evidență o serie de 
tinere talente, printre care Daraban 
și Mateescu (Clubul sportiv școlar), 
Vasiliu (Rapid), Șerban (Dinamo), 
Popa și Preda (Constructorul), Simion 
(Liceul „Aurel Vlaicu"), Andrieș 
(Vulcan). Toți aceștia s-au remarcat

printr-o bună pregătire fizică, multă 
îndemînare și fantezie, ca și prin 
reușite execuții tehnice.

Pregătirile lotului republican de ju
niori vor continua în tot cursul lunii 
iulie. în vederile antrenorilor se află 
un număr de 45 de jucători : 30 din 
București și restul din țară. (t. st.).

antrenorului Simion 
strat calități 
șlefuite, o vor 
metri spre... 1,70 m.

Săritorul cu prăjina Cristian 
a avut de făcut față unui
dificil. La 3,90 m a început ploaia și 
întrecerea a trebuit amînată. Apoi a 
fost nevoie să se „asaneze" apa de 
la cutia de sprijin și_. timpul a tre
cut. El a trebuit să-și facă o nouă 
încălzire și să încerce direct la înăl
țimi superioare. Spre meritul lui a reu
șit 4,20 m.

Fostul campion și recordman al a- 
lergărilor de fond de acum cîteva de-

CĂLĂRIE

Amănunte despre întrecerile
de dresaj de la Aachen

Spartachiada de vară
(Urmare din pag. 1)

p) ce la Bumbacul. De 
asemenea, merită să fie scoase 
în evidență rezultatele obținute 
de Rodica Bardoș (Recolta), 45 
p. Ileana Cîrjan (TCMM) 45 p, 
D. Alexe (Stăruința) și Â. Tur- 
mac (Timpuri noi) cîte 43 p.

frumoasa bază 
se întrec re-

VOINȚA A INAUGURAT 
ÎNTRECERILE CU GIMNASTICA

Pe stadionul Voința din Capi
tală au început întrecerile celei 
de a 11-a etape a Spartachiadei 
de vară. Inaugurarea au făcut-o 
gimnaștii. Sportivi reprezcntînd 
asociațiile Casa de mode, Chimi
ca, Marochineri, Sîrguința, Teh
nica sticlei, Sporul, Fotografi, 
Tricotextil au reușit un frumos 
spectacol în care și-au dat mîna 
grația și tinerețea. Locul I a fost 
ocupat de reprezentanții asociației 
Sporul, urmați îndeaproape de cei 
de la Sîrguința și Tricotextil.

obținute în activitatea sportivă de 
masă. Iată de ce clubul sportiv 
raional a încredințat acestei aso
ciații fruntașe din Capitală orga
nizarea întrecerilor 
tapei a doua.

In aceste zile, la 
sportivă Telefoane,
prezentanți ai 33 de asociații, în
vingătorii din etapa întîi. Luni 
după-amiază s-au prezentat la 
„start" fotbaliștii, voleibaliștii și 
voleibalistele de la Fiola, Celu
loza, IPROFIE. Combustibilul, 
Planificare ș.a. In primele jocuri 
s-au înregistrat următoarele re
zultate: Fiola—Celuloza 2—1
(volei fete), Celuloza—O.C.M. 
2—0 (volei băieți), M.M.E.— 
Combustibilul 4—0 și IPROFIL- 
Planificarea 4—0 (fotbal). între
cerile vor continua. (AL. C.)

AACHEN, 5 (prin telefon). Cel de 
al 30-lea concurs hipic internațional 
oficial de la Aachen la care par
ticipă călăreți din 19 țări a progra
mat pînă acum trei probe în con
cursurile de dresaj. După cum am 
anunțat, în prima întrecere de dre
saj — categoria mijlocie (progresie 
dictată) — victoria a revenit spor
tivului român NICOLAE MIHALCEA, 
cu Dana. El a obținut nota 6,2, în- 
trecîndu-1 astfel pe
Sembera (6,1 */2), pe suedezul St. 
Cyr (6,1) și pe colegul lui de echipă 
D. Velicu (6,0). Succesul lui N. Mi- 
halcea a fost elogios comentat în 
presa de specialitate. A fost remar
cată, de asemenea, comportarea lui 
D. Velicu. Următoarea probă a pro
gramului de dresaj a fost cea de ca
tegorie grea (jumătate dictată, jumă
tate liber). Clasament : 1. Neckerman 
(RFG) 23,2; 2. H. Bold (RFG) 21,7; 3. 
Gosweiter (Elveția) 21,7... 8. I. Mol
nar (România) cu calul Argint 20,3 ; 
...11. N. Mihalcea (cu Bolero) 19,3; 
Cu proba de dresaj „Sf. Gheorghe" 
au început întrecerile pentru califi
carea în proba de echipe. Au parti-

cehoslovacul

Terenurile „9 Mai", Electra, 
I.C.A.B. și B.T.A. au găzduit luni 
nu mai puțin de 8 meciuri de fot
bal care au prilejuit dispute in
teresante încheiate cu multe go
luri. Astfel, în întîlnirea dintre 
Viforul și I.G.A.B. s-au marcat 
9 goluri (5—4) ; același număr 
în meciul Confecția—URE'f. Al
te rezultate: Atelierele 9 Mai— 
Progresul Panificație „23 Au
gust" 4—2, Ascensorul—Electra
2— 3, Semănătoarea — Pasteur
3— 0, Electrotehnica—Spic de grîu 
3—4 ; Fabrica de țigarete—B.T.A.

asemenea. Arta modei 
victoria în întîlnirea cu

0—3. De 
a obtinut 
I.S.G.H.

V. GODESCU 
A. BREBEANU

ȘI LA TELEFOANE

Asociația sportivă Telefoane — 
secretar D. Chiose — este cunos
cută pentru frumoasei.- rezultate

cerni. Vintilă Cristescu, a fost in aceast 
iarnă foarte grav bolnav. Refăcut in ul 
tinxa vreme, a cerut să fie adus p 
stadionul Tractorul. „Prima dragoste ni 
se uită niciodată !“ ne-a spus el.

La aruncarea suliței : succes oltenesc 
Elevii antrenorului C-tin Bobe» s-au cla 
sat pe primele două locuri. Este vorli 
de Teodor Peca și Stelian Giubelan. Ur 
amănunt interesant, proba a fost arin 
trată ce fostul campion republican 1: 
suliță, Dumitru Zamfir.

O problemă de luat in discuție: s< 
pare că actualele materiale de aruncăr 
și înălțimea gardurilor la 110 m pentre 
juniorii mari nu mai corespund ritmului 
de dezvoltare a atletismului. Si să no 
uitănt că numai peste două luni și ceva, 
la jocurile europene de juniori, vor fi 
utilizate materialele de seniori.

In dotarea federației de atletism
există aparatul Telesîd a cărui folosit® 
exclude orice discuții asupra ordinei so
sirilor. Acest aparat a fost solicitat Ia 
Ankara, Sofia și Stara Zagora. A lipsit 
însă, nemotivat de la Brașov. Și cită 
nevoie ar fi fost de el ! Fotografia so
sirii la 80 mg, ce exemplu, ar fi înlă
turat orice dubiu și discuțiile care an 
urmat. Cine a cîștigat : Sanda Anghe- 
lcscu sau Georgeta Cîrstea ? Așa, opi
niile au fost diferite chiar și în rîndul 
judecătorilor de 
dc partea cui a

Cei mai mnlți 
pionatelor de la 
Galați, începînd 
finalelor campionatelor școlare. Poate că 
acolo condițiile de concurs vor fi mai 
bune, ca și rezultatele !

ROMEO VILARA

sosire. Și cine poale ști 
fost adevărul?

dintre competitorii cara- 
Brașov se vor reuni la 
de sîmbătă cu ocazia

Campionatele 
universitare

cipat 34 de concurenți. Clasament t 
1. Neckerman (RFG) 687; 2. F. Roth 
(Elveția) 640; 3. Jorck-Jorckstone
(Danemarca) 582; 4. N. Mihalceî"
(România) cu calul Dana 575. După 
această probă de calificare, clasa
mentul este următorul t 1. R. F. 
Germană 1932 ; 2. Olanda t598; 3. 
Danemarca 1595; 4. România 1566. 
întrecerile continuă.

Săptămîna trecută s-a desfășurat 
în Capitală prima etapă a campiona
tului republican de călărie proba- 
completă. La cele trei probe, dresaj, 
fond și obstacole, au luat startul că
lăreți de la cluburile Dinamo, Steaua, 
C.S.M. Sibiu și C.S.M.S. Iași. De 
remarcat faptul că ambele categorii, 
mijlocie și ușoară, au fost cîștigate 
de sportivul Oscar Recer (Dinamo). 
Și acum, iată clasamentele finale : 
cat. mijlocie : 1. Oscar Recer cu Greer

(Urmare din paa. 1)
da. Antrenorul M. Solomonov (Uni
versitatea București) a dat elevilor 
săi indicația tactică de a-și scoate 
adversarii din ritm, jucînd lent 
Bucureștenii au reușit acest lucra 
în seturile 1 și 3, precum și setul 5 
pînă la scorul de 7-2, cîttd n-au mal 
putut face față ritmului șt au ratat 
astfel o victorie care le netezea 
drumul spre primul loc în serie. 
Scorul final a fost favorabil orăde- 
nilor; 3—2 (7-15, 15-9. 15-9,
15-7).

Iată și celelalte rezultate: 
MININ t Universitatea Cluj — 
tutui Politehnic Galați 3—0, I. 
— Universitatea Timișoara

I. C. F. — Institutul 
3—0, Institutul 
Institutul Peda-

0-15,

FE- 
Instt- 
C. F. 
3—O|

MASCULIN :
Padagogic Oradea 
Pedagogic Bacău • 
gogic Tg. Mureș 3—1, Institut”! Po
litehnic Cluj — Universitatea Bucu
rești 3-2, Universitatea Iași — Insti
tutul Politehnic Galați 3—2; Univer
sitatea Timișoara — Institutul de 
Mine Petroșeni 3—1, Institutul Poli
tehnic Brașov — Universitatea Cra
iova 3—0.

republican—proba completă
+45,47 p ; 2. Eugen Ionescu (Di
namo) cu Galop -(-30,47 p ; 3. Va- 
sile Tudor (Steaua) cu Leandru + 
26,47 p ; cat. ușoară ; I. Oscar Recer 
cu Petrișor +36,4p ; 2. Constantin 
Vlad (Dinamo) cu Spirt +32,4 p ; 
3. Alexandru Longo (Dinamo) cu Jac 
+24,7 p ; cat ușoară, echipe ; 1. Di
namo (O. Recer cu Petrișor și C. 
Vlad cu Spirt) +68,8 p ; 2. C.S.M.S. 
Iași (Patru Ciobanu cu Lăcătuș și 
Romică Roman cu Atom) — 260,46 p.

Lotul feminin se pregătește intens pentru campionatul european
Pregătirile reprezentativei noastre 

feminine pentru campionatul euro
pean de baschet ce va fi găzduit 
între 1—10 octombrie de orașele 
Cluj și Sibiu au început de fapt 
din 1965, an în care lotul a parti
cipat la cîteva turnee internațio
nale. Antrenamentele au continuat 
anul acesta cu un Iot de 17 jucă
toare. Dintre acestea, au fost selec
ționate, pe baza comportării avute 
la turneul final al campionatului re
publican și a formei manifestate 
în turneele din Cehoslovacia și Bul
garia, 14 baschetbaliste care vor 
continua pregătirile pînă la „euro
pene”. Bineînțeles, lotul poate fi mo
dificat dacă necesitățile obiective 
sau subiective vor solicita pe par
curs acest lucru. Cele 14 membre 
ale Iotului sînt: Viorica Niculescu, 
Anca Racovilă, Dorina Suliman, Ha- 
nelore Spiridon, Octavia Simon, Cor
nelia Gheorghe, Sanda Dumitrescu, 
Elena Ivanovici, Margareta Simon- 
Pruncu, Ecaterina Vogel, Bogdana 
Diaconescu, lldico Horvath, Gabriela

Vartepniuc și Anca 
trenori: Sigismund 
stantin Dinescu.

Revenind la antrenamentele pro- 
priu-zise, vom aminti că după ter
minarea turneului de la Cluj, unde 
au luat parte cele mai bune șase 
echipe ale tării, lotul a intrat într-o 
o nouă etapă de pregătire, perioadă 
ce va fi punctată de participări la 
întreceri internaționale (un turneu 
în Italia, „Cupa Mării Negre", cam
pionatul balcanic). In această pri
vință, să dăm mai bine cuvîntul 
antrenorului Constantin Dinescu:

— Actualmente, antrenamentele 
au drept scop îmbunătățirea pregă
tirii fizice, ca și a celei tehnice și 
tactice individuale și colective. Un 
element pozitiv îl constituie faptul 
că pentru îndeplinirea acestor fac
tori al antrenamentului se lucrează 
combinat, cu accent pe pregătirea 
fizică. In general, doresc să subli
niez seriozitatea și conștiinciozitatea 
cu care se muncește, atmosfera bună 
din cadrul lotului.

Demetrescu. An- 
Ferencz și Con-

■>
— Cum se comportă jucătoarele 

introduse recent în lot ?
— Satisfăcător. Horvath a dovedit 

chiar și în meciurile susținute în 
Polonia că este o jucătoare pe care 
se poate pune bază. Este o bună 
apărătoare și se comportă exce
lent în acțiunile colective. Va tre
bui să insiste însă asupra preciziei 
în aruncările la coș. Vartepniuc are 
perspective, dar pentru realizarea lor 
este necesar să lucreze mult mai 
mult decît pînă acum. Cît privește 
pe Bogdana Diaconescu, aceasta a 
crescut ca valoare ; ea mai trebuie 
să-și dezvolte gîndirea tactică (în 
special momentul alegerii aruncări
lor la coș), precum și jocul în apă
rare.

— Ați întîmpinat greutăți în cursul 
pregătirilor din ultima vreme ?

— Din păcate, da. O serie de ju
cătoare (Sanda Dumitrescu, Cornelia 
Gheorghe, Ecaterina Vogel, Anca 
Demetrescu) au fost în sesiune de 
examene, iar Bogdana Diaconescu a

avut un ușor accident care a reți
nut-o cîteva zile de la antrena
mente. Greutăți obiective, dar, totuși, 
greutăți...

— Ce urmăriți în pregătirile ce 
vor avea loc de acum înainte ?

— După turneul din Italia, unda 
vom întîlni reprezentative deosebit 
de valoroase (Bulgaria, Cehoslova
cia, Italia, Ungaria. Franța Si proba
bil Iugoslavia), accentul va cădea 
asupra pregătirii tehnice și tactice 
elemente care, pe măsură ce ne vom 
apropia de campionatul european, 
vor căpăta o pondere tot mai mare.

O dală încheiată încălzirea jucă
toarelor (am admirat conștiinciozi
tatea lor), antrenorul Constantin Di
nescu și-a intrat în „rol”. Iar nouă 
nu ne-a rămas decît să urmărim un 
meci de verificare în compania echi
pe; masculine Progresul, în cursul— 
căruia am constatat „pe viu” cele 
relatate în rîndurile de mai sus.

D. STĂNCULESCU



-

intre a debutat cu o victorie 
în nouu edifie u „Cupei bulcunice“

Duminică: ultima etapă 
a categoriei A

c însemnări
• îl întîlnesc adesea pe VAR- 
V. „PUȚI” (Varga) măsoară bu

levardele bucureștene îngîndurat, 
avînd aerul „nefericitului prinț al 
Danemarcei*. „A fi sau a nu fi ?“ 
Aceasta este întrebarea care pare 
sări obsedeze. In sezonul care se

cheie s-a plimbat prin aproape 
jumătate din „posturile” echipei 
dinamoviste, căutîndu-și un loc pe 
care nu-1 mai găsește. Povestea 
are ceva tragic în ea...

• Tot un dinamovist : FRĂȚI- 
LĂ. evident afectat că ne aflăm 
în pragul celei de a 26-a etape a 
campionatului. De ce ? „Tocmai 
acum se termină, cînd am intrat 
ți eu în formă !“

O opțiune pentru campionatul 
viitor sau „faza” este cu „con
ținut tactic,”, avînd în vedere a- 
propiata ședință de analiză ?

• Ștefăncscu (QS.M.S.), dacă 
n-a prea strălucit în ultimele par
tide oficiale la care a luat parte, 
a dovedit însă o formă remarcabilă 
în sesiunea de examene care s-a 
încheiat : a promovat șapte !

• Un cuvînt pentru unul dintre 
oamenii care lucrează în... „subte
ran” : Romeo Catană, antrenorul 
pentru juniori de la Steaua. Iată 
cîteva dintre „produsele* sale : 
Codreanu (Rapid), Ilie Stelian 
(Dinamo Pitești), Matei si Deleanu 
(C.S.M.S.)...

• Hotărît lucru „nocturnele* 
«înt și în binele fotbalului nu nu
mai în cel al spectatorului. „Se 
produce o eliminare a multora 
dintre condițiile obișnuite. Fotba
lul are altă culoare, alte dimen
siuni iar lumina reflectoarelor te 
cheamă continuu la joc. Simți tot 
timpul nevoia de a te mișca". 
(MÎNDRU, după meciul cu Spar
tak Subotica).

• Și, tot de la meciul acesta : 
CIUCU — un nume care merită 
că fie ținut minte, nu numai pen- 
tru golul înscris în minutul 88.

• MIRCEA DAVID : „Portarul 
trebuie să repare — totdeauna — 
ceea ce au stricat ceilalți zece co
legi de echipă. Altfel, el plătește 
toate oalele sparte, transformîn-

\du-se din zeu într-un biet... țap 
ispășitor".

VALENTIN PĂUNESCU

4—1 (1—0) cu
5 (prin telefon, deCONSTANȚA,

Ia trimisul nostru). — Echipa con- 
stănțeană a pășit cu dreptul în 
.Cupa balcanică* ediția 1966—1967. 
Marți după-amiază, 10 000 de 
tatori au aplaudat o frumoasă 
rie a formației favorite : 4—1 
cu valorosul „11“ bulgar — 
motiv Sofia S-a văzut încă 
început că fotbaliștii de la Farul slnit 
dornici să obțină un succes cît mai 
categoric. Deși aveau în față adver
sari cu gabarite impunătoare, jucă
torii Farului au abordat meciul cu 
multă hotărîre, inițiind o serie de 
atacuri periculoase la poarta oaspe
ților. Apărătorii, și mai ales Mano- 
lache si Koszka, sînt pe tot terenul, 
ies învingători în majoritatea duelu
rilor directe și alimentează atacul cu 
baloane utile. După trei ocazii ratate 
(Tufan, Kallo de două ori), primul 
gol .cade* în min. 30: Kallo pasea
ză la Tufan oare trage în portar, 
mingea îi revine și, în sfîrșit, înscrie.

La două minute după reluare, Kal
lo — teri unul dintre cei mai buni 
jucători de pe teren — execută im
pecabil un corner și Zamfir se înalță 
peste pachetul defensiv bulgar mar- 
cînd în oolț, cu o frumoasă lovitură 
de cap : 2—0. Partida devine mai in
teresantă, fazele succedîndu-se cu 
multă rapiditate. Cei care înscriu 
sînt tot constănțenii. Sîntem în min. 
65. Tufan trimite o pasă scurtă lui 
Kallo. Acesta execută o întoarcere

spec- 
victo- 
(1—0) 
Loko- 
de la

Lokomotiv Sofia
fulgerătoare și șutează prin surprin
dere de la 18 m. Portarul bulgar Top- 
cev nu are altceva de făcut decît să 
scoată mingea din plasă. Gazdele 
accentuează presiunea, dar șl con
traatacurile jucătorilor de la Loko
motiv sînt dificil de oprit. Linia de
fensivă a Farului (mai ales Costin și 
Tîlvescu) este la post, iar în ultimă 
instanță Manciu prinde. Cel de al 
patrulea gol al Farului se înscrie 
(min. 78), în urma unei lovituri li
bere executată de Costin din pro- 
pria-i jumătate de teren. Pasă la Tu
fan care, după ce driblează pe por
tar, trimite calm mingea în poartă: 
4—0. Dar numai peste 60 de secunde, 
într-un moment de neatenție al apă
rătorilor constănțeni și la capătul 
unei combinații Milev-Botev, ultimul 
marchează golul de onoare al oaspe
ților.

Arbitrul Demostene Stathatos—Gre
cia, ajutat de Gh. Popovici și V. 
Murgășeanu, a condus bine un joc 
dificil.

FARUL : Manciu — Pleșa, TÎLVES- 
CU, COSTIN, Dumbravă — Manola- 
che, Koszka — Ologu, TUFAN, Zam
fir, KALLO.

LOKOMOTIV: Topcev — Penev, 
Hristakiev, Ceacevski, KOLEV — 
Vasiliev, MILEV — Giorgiev, BO
TEV (min. 82 Lucev), Mihailov (mm. 
46 Milanov), KIRILOV.

în fine, duminică seara vom afla 
răspunsul la întrebarea „Cine va o- 
cupa locul 13 ?“ Discutăm despre lo
cul 13 deoarece celelalte semne de 
întrebare au fost clarificate în eta
pele trecute. Campioana țării este 
Petrolul Ploiești, iar Siderurgistul 
Galați nu mai are șanse de a ră- 
mîne în categoria A. în lupta pen
tru evitarea retrogradării se mai gă
sesc angajate Crișul, Politehnica Ti
mișoara și U.T.A. Deci, partidele 
Crișul—Steagul roșu (în tur 1—2), 
U.T.A.-Rapid (2—4) și Politehnica 
Timișoara-C.S.M.S. Iași (0—3) vor 
da răspuns la întrebarea ce frămîn- 
tă pe amatorii fotbalului și... echi
pele în cauză. Cu toate că Steaua are 
același număr de puncte, 22, cu 
U.T.A., practic nu mai este amenin
țată cu retrogradarea datorită go
laverajului pozit. z și a faptului că 
duminică joacă acasă cu Dinamo 
Pitești (0—1). în rest, ultima etapă

mai programează un meci care va 
definitiva posesoarea locului 3. Cele 
mai mari șanse le are Dinamo Bucu
rești care întâlnește pe Farul (1—1), 
în Capitală, în timp ce C.S.M.S., în 
prezent locul 3, deplasîndu-se la 
Timișoara are șanse minime de cîș- 
tig. Celelalte două partide Universi
tatea Cluj-Petrolul (1—5) și Siderur- 
gistul-Știința Craiova (1—3) nu pot 
aduce mari modificări în clasament.

Iată clasamentul înaintea ultimei
etape •*
1. Petrolul Ploiești 25 16 6 3 47—19 38
2. Rapid 25 15 2 8 45—27 32
3. C.S.M.S. 25 11 5 9 32—34 27
4. Dinamo București 35 9 8 8 41—30 26
5. Dinamo Pitești 25 ii 4 10 43—40 26
6. Steagul roșu 25 ii 3 11 38—29 25
7. Știința Craiova 25 9 7 9 22—35 25
8. Farul 25 10 4 11 29—33 24
9. Universitatea Ctuj 25 7 10 8 29—35 24

10. Steaua 25 6 10 9 32—27 22
11. U.T.A. 25 7 8 10 30—39 22
12. Politehnica Tim. 25 9 3 13 23—35 21
13. Crișul 25 6 8 11 25—37 20
14. Siderurgistul 25 6 6 13 38—54 11

'.VJ

C. COMARNISCHI

Crișul - Jednota Zilina (R.S.C.) 4-0 (2-0)
ORADEA, 5 (prin telefon). Partida 

disputată marți după-amiază a pri
lejuit un joc de bună factură teh
nică. Oaspeții s-au remarcat prin- 
tr-un joc viguros, cu pase scurte, 
Ia care orădenii au răspuns prin
tr-un ritm debordant Remarcăm 
jocul excelent al apărării echipei 
locale, care a respins cu succes, din 
primele minute de joc atacurile sus
ținute ale oaspeților. în min. 40 cen
trarea lui Tălpaș este reluată de 
Sacaci III în poartă : 1—0. în min. 
45, la centrarea lui N. Alexandru,

intervine Mureșan II care, cu ge
nunchiul, deviază balonul în poar
tă ; 2—O.

După reluare, atacă oaspeții, însă 
localnicii sînt cei care majorează 
scorul. La o lovitură de colț, în min. 
54, Tomeș reia cu capul printr-un 
plonjon spectaculos : 3—0. în min. 
77 s-a înscris ultimul gol. Harșani 
a demarat pe dreapta, a pătruns în 
careu și a ridicat balonul peste por
tarul ieșit în întîmpinare : 4—O.

ILIE GHIȘA — coresp. reg.

ȘTIINJA CRAIOVA - SPARTAK SIJBOTICA 1-1 (1-0)
CRAIOVA, 5 (prin telefon). — Pe 

stadionul Tineretului a avut loc întîl- 
nirea internațională amicală Știința 
Craiova — Spartak Subotica. în prima 
repriză oaspeții practică un joc mai 
lent, vădit interesați pentru un rezul-

Luni 11 iulie 1966 închiderea vînzării 
la tragerea premiilor mari LOTO

buni 11 iulie 1966 este ultima zi în 
care mai puteți cumpăra bilete la tra
gerea premiilor man LOTO, tragere care 
va acorda: AUTOTURISME FIAT 
1300 plus 11.100 lei în număr NELI
MITAT în cadrul premiului de valoare 
fixl de 80.000 lei, precum și premii 
fixe în bani de 60.000 lei, 40.000 lei 
fi 20.000 lei, pentru variantele cu 3 
numere cîștigătoare.

Participanta care au formații cn două 
numere e'-tigătoare vor beneficia — 
în afara câștigurilor în bani — și de 
250 premii în excursii pe Dunăre, cu 
flmtonava „Oltenița” sau „Carpați” pe

ilinerarul Giurgiu—Belgrad—Budapesta 
și retur.

Tragerea la sorți a celor 250 excursii 
va avea loc în ziua de vineri 22 iulie 
1966 în Capitală.

Se extrag 36 numere în loc de 13 ca 
la tragerile anterioare din anul 1965.

Cu 24 lei se poate participa la toate 
cele 12 extrageri.

• Tragerea Pronoexpres de azi va 
avea loc în orașul Salonta, regiunea 
Crișana.

Rubrică redactată de Administrația 
Stat Loto-Pronosport.
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> LA CONCURSUL 
A SUPLIMENTAR 

W PRONOSPORT
CAMPIONATUL MONDIAL 
DE FOTBAL ______

Jncați la acest 
buni fotbaliști din

concurs suplimentar la care își dau întîlnire cei mai 
lume.

Depunerea buletinelor pînă marți 1: iulie a.c, inclusiv.

Gol! Metcas (U.T.A.) nu mai poate ajunge balonul șutat de lonescu (Rapid), 
iar portarul Coman nu mal poate împiedica nici el drumul balonului spre plasă. 

(Fază dintr-un meci Rapid—U.T.A. disputat în 1963).

Statistica are cuvintul

înaintea ultimei etape
tat cît mai strios. Studenții craioveni 
inițiază multe atacuri, dar nu reușesc 
să concretizeze datorită apărării bine 
organizate a formației iugoslave. To
tuși. în min. 29 Cîrciumărescu trimite 
o pasă lui Eftimie care, bine plasat, 
înscrie : 1—0. Oaspeții ies din defen
sivă și încep să inițieze o serie de 
atacuri care pun în pericol poarta 
craiovenilor, apărată însă foarte bine 
de Vasilescu I.

în repriza secundă studenții nu 
mai acordă prea multă importanță 
jocului și iugoslavii profită, aducînd 
egalarea 
scris de

Jocul,
prezenți 
Excepție 
ale primei reprize și ultimele 10 ale 
partidei, cînd am văzut un fotbal de 
calitate.

S-au remarcat : Vasilescu I, Ivan 
și Circiumărescu de la Știința iar din
tre oaspeți Kovacevici, Iurkovici și 
Ilovăț. A condus bine arbitrul Al. 
Alexe (Rm. Vîlcea).

în min.. 49 prin golul în- 
Iurkovici.
în general, n-a oferit celor 
prea multe faze interesante, 
au făcut ultimele 15 minute

ROMICĂ SULȚ-coresp. reg.

Cine va ocupa locul 13 : U.T.A.,
Politehnica Timișoara sau Crișul ? Răs
punsul la această întrebare nu-1 putem 
primi decît duminică 10 iulie, cînd 
meciurile U.T.A. — Rapid, Politehnica— 
C.S.M.S. și Crișul—Steagul roșu vor 
elucida problema. După cum se vede, 
toate cele trei echipe amenințate să 
retrogradeze joacă pe teren propriu, 
cu adversari puternici. De partea cui 
sînt șansele de a rămîne în prima ca
tegorie ? Cine va retrograda ? Iată de 
ce am făcut apel Ia 
tică 1

U.T.A. s-a întllnit 
1950 pînă astăzi — de 27 ori. Scorul 
este de 12—8 pentru " ~ .
terminîndu-se la egalitate. Golaverajul 
este și el favorabil arădenilor: 48—39.

POLITEHNICA a jucat cu C.S.M.S 
— din 1960 pînă astăzi — de 7 ori. 
Scorul: 4—3 pentru Politehnica, dar 
golaverajul este favorabil ieșenilor: 
13—12.

CRIȘUL a evoluat în compania Stea
gului toșu de 5 ori (din 1963 pînă 
astăzi). Scorul: 3—1 pentru Crișul (un 
meci terminîndu-se Ia egalitate), 
golaverajul net favorabil 
11—3.

Reiese deci că toate cele trei echipe 
amenințate cu retrogradarea 
dență asupra adversarelor de duminică 
și că — judecind statistic — toate 
trei pot cîștiga partidele. Totuși, acest 
lucru nu este sigur, deoarece ele joacă

caietele de statis-

cu Rapid — cin

U.T.A., 7 meciuri

iar
orădenilor:

au «seen-

La Pitești și Sibiu

Campionatul republican 
de juniori,

începînd de azi, la Pitești și Si
biu se dispută faza finală, pe gru
pe, a campionatului republican de 
juniori. Cele 8 echipe finaliste au 
fost împărțite astfel: GRUPA I (se 
dispută la Pitești): C.S.M.S. Iași 
(antrenor G. Bordeianu), Ș.S.E.
2 București (antrenor Tr. Tomescu), 
U.T. Arad (antrenor Dan Alexan
dru), Universitatea Cluj (antrenor 
Silviu Avram): GRUPA A IT-A (se 
dispută la Sibiu); Ranid București

nr.

continuă
(antrenor Ion Costea), Steaua Bucu
rești (antrenor Romeo Catană), Po
litehnica Timișoara (antrenor Gh. 
Codreanu), Chimica Tirnăveni (in
structor Ștefan - îl fi).

Jocurile se vor
de 6, 8 și 10 iulie. Cîștigătoarele ce
lor două grupe își vor disputa titlul 
la 17 iulie, la București, în deschi
dere la partida finală din cadrul 
..Cupei României".

d’-.puta în zilele

cu echipe bine clasate „în deplasare* 
(Rapid locul 3, C.S.M.S. locul 7 și 
Steagul roșu locul 8). In plus, toate 
cele trei „amenințate” 
cit în acest campionat, 
Iată clasamentul lor,
9. Politehnica 12 8

10. Crișul 12 6
13. U.T.A. 12 5

U.T.A. păstrează însă prima șansă 
a răniîne în „A", deoarece are un punct 
avans față de Politehnica și două față 
de Crișul, un meci egal fiindu-i sufi
cient. In plus, golaverajul ei este su
perior cu trei goluri celorlalte două 
echipe. Ca să părăsească prima catego
rie, arădenii ar trebui să piardă jocul 
cu Rapid, Politehnica să învingă pe 
C.S.M.S., iar Crișul să cîștige la scor 
meciul cu Steagul toșu. Desigur, totul 
este posibil cînd e vorba de fotbal 1 
Dar U.T.A. și-a făcut socotelile șl 
știe ce o așteaptă în cazul unui eșec...

Cea mai precară situație o are Cri
șul care, pentru a rămîne în prima 
categorie, are nevoie și de o victorie, 
dar și de... concursul timișorenilor, a- 
ceștia urmînd să piardă în fața C.S.M.S.- 
uhri, sau să „scoată" meci egal !

Iată deci, un dramatic final de cam
pionat, cum rar se întîlnește, avînd în 
vedere că e foarte posibil ca golavera
jul să decidă în cele din urmă soarta 
eelor 
trul"

n-au prea strălu- 
pe teren propriu, 
„acasă" :
2 2 18—10
5 1 19— 9
6 1 19—11

13
17
16
(ie

trei formații amenințate de „spec- 
categoriei B.

VICTOR GUERITEE

Cupa de vară
Iată rezultatele din grupa a Vl-ar 
ARIEȘUE TURDA—INDUSTRIA 

SÎRMEI CÎMPIA TURZII 1—0 (1—0). 
Ambele echipe au luptat mult pen
tru victorie. în prima repriză au 
dom’nat gazdele, care au și Înscris 
prin Băluțiu în min. 6. După pauză, 
inițiativa a fost de partea oaspeți
lor însă aceștia au ratat eîteva o- 
cazii clare. (Petru Bazar — coresp.).

2—4 
care 
și-a

A. S. AIUD—CLUJEANA 
(1—1). Joo viu disputat în 
pregătirea tehnică și fizică 
spus cuvintul. Golurile au fost mar
cate de Stanciu (3) și Ene pentru 
Clujeana, respectiv Pal și Lichten
stein. IA. Crisan — coresD.l.



Dinamo București a cîștigat turneul
de polo de la Zagreb

'li

BELGRAD, 5 (prin telefon de la re
dacția ziarului „Sport**). Marți au luat 
sfîrșit întrecerile turneului internațio
nal de polo de la Zagreb. Reprezentanta 
țării noastre, Dinamo București, a avut 
o comportare frumoasă, cîștigînd ulti
mele două partide, fapt care i-a per
mis să ocupe — datorită 
superior — primul loc în

In cel de al doilea meci 
Dinamo București a învins 
ta te pe Dynamo Leipzig cu 7—1 (3—0, 
3—0, 1—0, 0—1) prin golurile înscrise 
de Zamfirescu 3, Mărculescu 2, Popa 
și Zahan. Ultima partită a opus cam
pionilor noștri (care au fost lipsiți în 
acest turneu de aportul lui Kroner, 
Blajec și Frățilă) echipa Medvesciak 
Zagreb. Poliștii bucureștenî au cîștigat 
eu 5—2 (3—0, 2—1, 0—0, 0—1).

Celelalte meciuri s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate: Mladost Zagreb— 
Dynamo Leipzig 7—5 (2—1', 4—0,
1—2, 0—2) și Mladost—Medvesciak
3—2 (2-0, 0—0, 0—1, 1—1).

Clasament final : 1. DINAMO BUCU-

golaverajului 
clasament.
al turneului, 
fără dificul-

REȘT1
greb 5
greb 2

5 p (14—5), 2. Mladost Za- 
p (12—9), 3. M'edvesciak Za- 
p, 4. Dynamo Leipzig 0 p.

INGRID UNGUR - LOCUL II 
IN CONCURSUL INTERNATIONAL 

DE ÎNOT __ -------DE LA BELGRAD

(prin telefon de la re- 
„Sport**)..
din ziua a doua a con- 

„Memo* 
dintre reprezen-

înainte de ridicarea cortinei
BELGRAD, 5 

dac fia ziarului
In întrecerile 

cursului internațional de înot 
rialul Boris Skanata“, 
fanții țării noastre cea mai bună com
portare a avut-o Ingrid Ungur, cla
sată pe locul doi în proba de 100 m 
liber, cu timpul de 1:06,1. Ea a fost 
întrecută de sportiva iugoslavă Ana 
Boban care a realizat 1:06,0.

Alte rezultate : 200 m spate (m) : 
I. Csikanv (Ungaria) 2:21.0, 2. Vrhov- 
sek (Iugoslavia) 2:22,2, 3. T. Șerban 
2:27,1, 4. Z. Giurasa 2:28,0; 100 m 
liber (m) : 1. Koell (Austria) 57,5, 2. 
Csaba (Ungaria) 57,7, ... 8. II. Schier 
59,4.

Eu- 
deo- 
bra-

Azi, în sala Lujniki din Moscova

Sosirea campionilor mondiali în 
ropa a fost așteptată cu un interes 
sebit. Au progresat sau au regresat 
zilienii de anul trecut, cînd au învins 
cu 3—0 echipa U.R.S.S. la Moscova ? în 
ce formă se află Pele ? Cine este Edu ? 
etc. etc. — lată întrebări pe care și 
le-au pus iubitorii fotbalului de pe con
tinent. Acum, în linii mari, sîntem în 
măsură să răspundem la ele. în primul 
meci de pe continent, echipa lui Pele a 
jucat la Madrid cu Atletico, campioana 
Spaniei, dar gazdele n-au folosit mem
brii lotului. Au învins oaspeții cu 5—3, 
contribuția lui Pele fiind hotărîtoare. A 
urmat meciul de la Glasgow cu Scoția 
(1—1) în care Pele a fost complet ani
hilat de mijlocașul Bremner și randa
mentul campionilor nu a mai fost acela

“ — „SUN- i
altele, 

.Calitățile le-
nu 

după 
ca o 

tro- 
din 

ziarul 
fost

cu care ne obișnuiseră. Ziarul 
DAY EXPRESS” scria, printre 
după meciul cu Scoția :
gendare ale campionilor mondiali 
s-au văzut în această partidă și 
cele arătate, este puțin probabil 
asemenea echipă să poată ciștiga 

scoaterea 
negre", 
„Pelă a

din lot unii jucători de valoare 
au avut abateri de la disciplina 

Domen- 
Paoli).

națl 
care 
instituită de antrenor (Corso, 
ghini, Poletti, Bercelino, De 
Acum, starea psihică a jucătorilor ca și 
pregătirea lor tehnică și tactică inspiră 
încredere. Rezultatele meciurilor de pre
gătire sînt edificatoare : 6—1 cu Bulga
ria, 1—0 cu Austria, 3—0 cu Argentina, 
5—0 cu Mexic. „Dacă această formă va 
fi menținută, vom putea juca 
mare în Anglia” — a declarat 
Edmondo Fabbri.

în ultima lună, fotbaliștii 
s-au pregătit în Danemarca și 
susținînd meciuri mai puțin 
(dintre ’ *
cel cu
4-1).

Unii
(Bulgaria), Lajos Baroti (Ungaria) ca și 
Nicolai Morozov (U.R.S.S.) au preferat 
ca întrecerile din ultima etapă a pregă
tirilor să fie cît mai ușoare, în com
pania unor echipe de club. Reprezenta
tiva Bulgariei a jucat în deplasare cu 
Borussia Monchengladbach (1—0), Rapid 
Viena (3—2) și Grazer A.C. (6—1), iar 
selecționata Ungariei, în drum spre An-

o căite
recent

sovietici
Suedia, 

_ . .. dificile
care cel mai important a fost 
echipa de tineret a Suediei

antrenori, ca Rudolf Vytlacil

încep campionatele mondiale de scrima
De azi, timp de zeoe zile, sala 

Lujniki din Moscova va găzdui în
trecerile ediției 1966 a campionate
lor mondiale de 6crimă.

în capitala Uniunii Sovietice vor 
fi prezenți toți așii scrimei mondiale, 
In frunte cu floretiștii Magnan și 
Revenu (Franța), Parulsky și Franke 
(Polonia), frații Kamuty (Ungaria), 
Sveșnikov (U.R.S.S.), floretistele II- 
diko Rejto-Ujlaki (Ungaria), Anto- 
nella Ragno și Giovanna Masciotta 
(Italia), Kestrin Palm (Suedia), Galina 
Gorohova, Valentina Rastorova și 
Alecsandra Zabelina (U.R.S.S.), spa
dasinii Brodin (Franța), Nemere (Un
garia), Saccaro (Italia), Losert (Aus
tria), Hoskyns (Anglia), Kriss, Kos- 
tava și Habarov (U.R.S.S.), și sabrexii

Pawlowsky și Ochyra (Polonia), 
Pezsa, Bakonyi și Mezsena (Unga
ria), Melnikov, Rilski și Mavlihanov 
(U.R.S.S.).

România este prezentă și ea la 
marea competiție cu loturi complete 
de floretă (băieți și fete) și 6padă. 
Pentru trăgătorii noștri, în marea lor 
majoritate sportivi foarte tineri, 
competiția înseamnă un prilej de 
afirmare a școlii românești de scri
mă, recomandată de altfel de nume
roase succese obținute în ultimii 
ani. Sîntem convinși că reprezentan
ții noștri vor depune toate efortu
rile pentru a se afla printre fruntașii 
competiției, în special în probele de 
floretă. Dorim din toată inima 
scrimerilor români mult succes !

feul“... Referindu-se la 
dispozitiv a „perlei 
„OBSERVER" remarcă : 
anihilat de Bremner și astfel potențialul
atacului brazilian a fost anulat". Cu 
alte cuvinte, dacă Pele hu-și poate face 
jocul, acțiunile brazilienilor sînt mult 
diminuate. în continuare, brazilienii au 
jucat în Suedia, cu o echipă regională, 
pe care au învins-o cu 8—2. O impresie 
deosebită a lăsat extrema stingă Edu 
(17 ani neîmpliniți) care după părerea 
specialiștilor suedezi este mult superior 
titularului, Parana. în fine, în ultimul 
meci al verificărilor, brazilienii au în
vins greu echipa Suediei (3—2) în com
parație cu victoria pe care au repurtat-o 
în finala C.M. din 1958 (5—2 !).

Concluziile nu sînt îmbucurătoare pen
tru brazilieni. Dar, avînd în vedere ma
rea lor clasă, este greu de făcut o ^pro
feție*’.

Portugalia și Italia se prezintă în tur
neul final cu un palmares excelent. E- 
chipa antrenată de Otto Gloria a reali
zat în ultima lună un adevărat tur de 
forță : 5 meciuri și tot atîtea victorii în 
compania unor echipe reprezentative. 
Cele 12 goluri marcate (și doar unul 
primit !) în aceste jocuri au fost opera 
a numai doi jucători : Torres (8) și 
sebio (4). Rămîne de văzut cum 
evolua în Anglia acești jucători 
care-i cunoaștem atît de bine.

Prin prisma rezultatelor obținute, se 
pare că echipa Italiei a ajuns acum 
într-o formă foarte bună. Au fost elimi-

LOTURI.

Eu- 
vor 
pe

glia, s-a oprit la Lens (4—1) și Hotterds 
(4-1).

Echipa chilienilor n-a lăsat o impre? 
prea bună în cele două partide susține 

— Germană. A pierdut cu 2- 
Dynamo Dresda (clasată 
în campionat) și apoi a I< 
cu 5—2 de selecționata R. 
la Leipzig. Deci, Chile a

în R. D. 
jocul cu 
locul IV 
întrecută 
Germane, __ __________ , _____ —
puține șanse în Anglia. Echipa R.P. 
Coreene n-a susținut nici un meci an 
cal în perioada de acomodare în E 
ropa. Care este valoarea acestor fc 
baliști vom putea vedea în primele 1< 
jocuri oficiale din C.M.

Și acum, pînă luni cînd se va ridic 
cortina la meciul inaugural Anglia—Un 
guay, să așteptăm ultimele noutăți i 
care le vom afla de la Londra. înaint» 
începerii campionatului va avea loc Co: 
greșul F.I.F.A., vor fi desemnați arbiti 
jocurilor, se va face tragerea la sorți : 
^C.C.E." și „Cupa Cupelor? (ediția 1966- 
67) și se vor lua o serie de măsuri impe 
tante privind activitatea fotbalistică ir 
ternațională.

ION OCHSENFELD

LOTURI... LOTURI.
BRAZILIA: Gilmar, Manga, Valdir, 

D. Santos, Fidelis, Bellini, Brito, Fon
tana, Orlando, Rildo, Diaz, Henrique, 
Gerson, Zito, Lima, Garrincha, Jairzin- 
ho, Alcindo, Pele, Edu, Servillio, Pa
rana, Silva.

UNGARIA: Szentmihaly, Gelei, Ka- 
poszta, Meszoly, Matrai, Sipos, Szepesî, 
Sovari. Solymossi, Molnar, Nagy I, 
Tichy, Matesz, Fenyvessi, Bene, Varga, 

Farkas.Albert,

CHILE : Godoy, Olivares, Figuerola, 
Eyzaguirre, Cruz, Villanueva, Contreras, 
Rojas, Marcos, Reinoso, Araya Tobar, 
Fouilloux, L. Sanchez, Ramirez, Yavar, 
Landa, Prieto.

Suarez, Marcelino, Lapetra, Gento, Vil 
la, Adelardo, Fuste, Peiro, Ularte 
Amancio.

ELVEȚIA: Eichmann, Elsenet Pros 
peri, Brodmann, Fuhrer, Grobety, Leim 
gruber, Selineiter, Stierli, Tacchella 
Armbruster, Băni, Durr, Kuhn, Alle 
mann, llosp, Kiihzli, Odermatt, Quen 
tiu, Sehindelholz, Vuilleumier.

ARGENT1NA: Roma, Santoro, Per 
fumo, Varacka, Marzolini, Griff a, Gon
zales, Rattin, Ferreiro, Sainz, Albrecht, 
Ch aid u, De la Mata, Rojas, Artino. 
Onega, Mas, Samari, Lallana, Solari.

MOSGOVA. La Moscova au 
campionatele unionale dc 
la care participă 600 dc sportivi. în 
prima zi s-au disputat întrecerile fe
minine. în proba de 200 m fluture, 

. (Tatiana Deviatova a stabilit un nou 
record al U.R.S.S. cu performanța 
de 2:37,3. Proba de 100 m bras a 

' revenit cunoscutei înotătoare Galina 
i Prozumenșcikova cu timpul dc 1:17,7. 

a cîștigat proba 
1:11,2, iar Tamara 
pe primul loc în 
cu rezultatul de

început 
natație

j îTatiana Savelieva 
îde 100 m spate în 
Sosnova s-a clasat 
proba de 800 m

‘10:12,8.
VANCOUVER.

canadiană Elaine Tanner (15 ani) a 
stabilit un nou record mondial în 
proba de 220 yarzi mixt cu timpul dc 
2:33,3. Vechiul record era dc 2:33,6 
și aparținea sportivei Donna de Va- 
rona (S.U.A.).

NEW YORK. în ziJele de 16 și 17

iulie, va avea loc la Los Angeles 
meciul feminin de atletism dintre 
echipele S.U.A. și U.R.S.S. (în ace
leași zile se dispută și întîlnirea mas
culină dintre echipele celor două 
țări). Zilele trecute, la Frederick 
(Maryland), în cadrul concursului de 
selecție, atleta Wyomia Tyus a par
curs 100 yarzi în 10,5. Graham a 
cîștigat aruncarea greutății cu 14,62 m, 
iar Cook a parcurs 880 yarzi în 
2:05,5. La 80 m garduri Sherrard a 
fost cronometrată în 10,7.

Ultimele verificări
• Deținătoarea trofeului, echipa Bra

ziliei, a jucat la Stockholm cu forma
ția suedeză A. I. K. Stockholm, pe care 
a învins-o cu scorul de 4—2 (2—2).

Tînăra înotătoare

• Campionatele masculine de atle
tism ale Angliei vor înoepe vineri la 
White City din Londra. în proba de 
3 mile va participa și recordmanul 
mondial, australianul Ron Clarke. 
Alături de el în această probă vor 
mai lua startul Gamoudi (Tunis), 
Zimmny (Polonia), Baillie, John 
Coyle și Tony Cook din echipa Noii 
Zeelande.

• Reprezentativa U.R.S.S. a evoluat 
la Glîteborg (Suedia) în compania unei 
selecționate locale, obținînd victoria cu 
scorul de 4—0 (1—0).

• Echipa de fotbal a Franței șî-a 
încheiat pregătirile jucînd la Innerlet- 
then (Scoția) cu selecționata orașului. 
Fotbaliștii francezi au terminat învin
gători cu scorul de 8—0 (3—0).

BULGARIA : Naidenov, Deianov, Si- 
meonov, Șalamanov, Penev, Gaganelov, 
Vuțov, Jecev, Largov, Metodiev, Apos
tolov, Asparuhov, Iakimov, Kolev, Kos
tov, Kitov, Kotkov, Ianciovschî, Jekov, 
Davidov, Dermendjiev.

SPANIA : Iribar, Betancourt, Rivilla, 
Olivella, Reija, Sancbis, Gallego, Ela- 
dio, Del Sol, Zocco, Pirri, Glaria, Rife,

Nou record mondial
la 5000 m

într-un concurs dc atletism care 
a avut loc ieri la Stockholm, Ron 
Clarke a stabilit un nou record 
mondial în proba dc 5000 m cu per
formanța de 13:16,6. (Vechiul record, 
13:24,2, aparținea atletului Keino).

caieicloScoo
CAMPIONUL olimpic de at

letism, neozeelandezul Peter 
Snell, a revenit la o pasiune 
sportivă din tinerețe. El Joa
că din nou tenis, amintin- 
du-și, probabil, că acum cîțiya 
ani a deținut titlul de cam
pion de Juniori al Noii 
Zeelande la acest sport.

Varah, 
Carter 

reu- 
Bri- 

mon-

GUVERNUL mexican a ho- 
tărît o sporire a impozitelor 
asupra pariurilor la cursele 
hipice, cursele de clini și la 
meciurile de pelotă, în scopul 
asigurării unor fonduri supli
mentare pentru organizarea 
Jocurilor Olimpice de vară 
din 1968. s-a constatat că prin 
mărirea impozitelor cu 4 la 
sută la pariurile de pelotă, 
se încasează zilnic peste 
dolari.

promis că va fi prezent șl la 
următoarele întâlniri. Așadar, 
iată un eîntăreț care a fost 
la rîndul său... îneîntat.

DE CURXND, Mike 
John Bautler, Chris
și Graham Grant au 
șit să aducă Marii 
tanii două recorduri 
dîale. Unul dintre acestea 
(la 4x880 yarzi) constituie însă 
și un alt interesant... „re
cord”: a fost doborît... cel 
mai vechi record oficial exis
tent al tuturor timpurilor.

chipe, s-a căsătorit zilele a- 
cestea și, drept cadou de 
nuntă- a oferit soției sale... 
un voiaj la Moscova, la cam
pionatele mondiale de scrimă. 
Este prima oară, probabil, în 
lstorif, cînd o călătorie de 
nuntă se face sub semnul... 

să 
la

cu renumita cîntăreață de 
operetă Zsuzsa Lehbczky.

1 000

la 
hal-

sabjei, fără ca aceasta 
constituie o amenințare 
adresa vreunui soț.

de

TINO ROSSI a asistat 
campionatul francez de __
tere dovedindu-se unul dintre 
cei mal atenți spectatori. Plă
cut impresionat de lupta din- 
*c sportivii F. Pavilla și L. 
•’"'-andes, Tino Rossi le-a

ALLAIN MIMOUN, cunoscu
tul atlet francez, și-a adjude
cat săptămina trecută cel 
de-al 32-lea titlu de campion 
al Franței. La cei 46 de ani ai 
căi, Mimoun s-a dovedit to
tuși o forță ! Se pare însă că 
în ultimul timp el este pe 
cale de a face o hernie ab
dominală. Dar, după părerea 
zțarelor franceze,Mimoun are 
destul timp să se vindece 
pină la maratonul din Mexico.-

FEDERAȚIA spaniolă 
fotbal a hotar it să amendeze 
cu 100 de pesetas pe oricare 
antrenor sau jucător selec
ționat în echipa reprezenta
tivă care încalcă, în vreun 
fel, disciplina lotului. Spre 
marea bucurie a fotbaliștilor, 
primul care a trebuit să plă
tească amenda a fost... an
trenorul secund al reprezenta
tivei, Barinaga, care dormea 
la ora cînd trebuia să aibă 
loc un antrenament !

FO-STUL campion mondial 
de automobilism, Hans Stuck, 
cunoscut și in țara noastră 
in urma unor întreceri de 
coastă desfășurate pe Feleac, 
are un fiu in vîrsta de 15 ani 
pe care specialiștii ii consi
deră de pe acum un demn 
urmaș al tatălui său. Făcind 
excepție de la regulă, Stuck- 
junior a primit carnet de 
conducere și se antrenează 
sub privirile tatălui său 
tru probele de circuit.

CASSIUS CLAY, alias Mo
hammed Aii, s-a fotografiat 
împreună cu Karl Mildenber- 
ger, campionul european la 
categoria grea. Fotografia 
noastră îi înfățișează la o în- 
tîinire amicală unde cei doi 
boxeri își compară... pumnii. 
Ce ți-e și cu boxerii ăștia ! 
Sînt altfel decît ceilalți oa
meni. Ei se poartă frumos și 
își vorbesc așișderea, 
sînt... „fără mănuși".

HAMBURG. Sportivul român 
Ion Țiriac a obțimit un nou suc
ces la turneul internațional de te
nis de la Travemiinde, cîștigînd 
împreună cu Helga Niessen (R.F. 
Germană) proba de dublu mixt 
în finala probei, Tiriac și Nies
sen au întrecut cu 11—9, 6—4, 
perechea Sonia Pachta (Austria) — 
Weinmann (R.F. Germană). în fp 
nala probei de simplu femei Helga/ 
Niessen a întrecut cu 8—6, 6’—G 
pe Sonia Pachta. Proba de simplu 
bărbați a revenit iugoslavului Ni
cola Pilici, învingător cu 6—2, 
6—3, 6—2 în fața italianului Ser
gio Tacchini.

OREL. în localitate a început 
un mare concurs internațional de 
planorism La care participă spor
tivi din 8 țări. Prima probă (stan
dard) a fost cucerită de Bernard 
Nodke (R.D. Germană) care a to
talizat 1 000 p. Reprezentantul 
țării noastre — maestrul sportului 
Mircea Finescu — a ocupat locul 
II cu 983,18 p.

MADRID. Au fost stabilite da
tele celor două jocuri ale finalei 
.Cupei intercontinentale* la fotbal 
dintre echipele Real Madrid și Pe- 
narol Montevideo. Primul meci se 
va desfășura la 12 octombrie, la 
Montevideo, iar cel de-al doilea 
la 27 octombrie la Madrid.

CLAUDE BOURQUARD, cam
pion mondial de spadă la e-

CUNOSCUTUL fotbalist La- 
jos Tichy din reprezentativa 
Ungariei s-a căsătorit recent

SHEILA SCOTT, fostă 
triță, binecunoscută în Marea 
Britanle, a devenit una dintre 
pasionatele aviatoare sportive. 
Zilele acestea ea a sosit la 
Londra la bordul avionului 
său monomotor cu care a fă
cut înconjurul lumii în 33 de 
zile, cu o viteză medie de 
mal puțin de 60 km (!) pe oră.

AACHEN. Concursul internatio
nal de obstacole a continuat cu pro
ba de obstacole contracronomentru 
care a fost cîștigată de călărețul 
brazilian Nelson Pessoa cu timpul 
de 58:2/19.

• Ieri, în Turul ciclist al Fran
ței s-au disputat două semi- 
etape. Prima, pe distanța de 144 
km (Montpellier — Vals-les- 
Bains), a fost cîștigată de olande
zul De Roo în 3 h 25:57. A urmat 
apoi o confruntare pe 20 km în 
circuit de munte, . cîștigată de 
Poulidor (Franța) în 28:26. In cla
samentul general continuă să 
conducă Kunde (R.F.G.) urmat 
la 32 sec. de Jaenssens (Olanda). 
Poulidor se află pe locul 13 la 
5:44, iar Anquetil, pe locul 14, 
la 5:49.
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