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Finalele campionatelor universitare la jocuri sportive
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Astăzi se încheie întrecerile din serii i
Întrecerile finale ale campio

natelor republicane universitare 
la jocuri sportive au continuat 
ieri la BUCUREȘTI, TIMIȘOA
RA, IAȘI și CLUJ. Jocurile din 
serii se vor încheia astăzi, ur
nind ca in ultimele zile să se 
desfășoare partidele finale. Iată 
relatările corespondenților noștri:

VOLEI

IAȘI, 6 (prin telefon). — In 
ultimele două zile de între
ceri, spectatorii prezenți la fi
nalele campionatelor republi
cane universitare de volei au 
asistat la partide lipsite, în ge
neral, de interes, care — în 
plus — au subliniat slaba pre
gătire a unor formații, îndeo
sebi a celor feminine.

Singura întîlnire care a mai 
înviorat oarecum asistența a

fost cea dintre Universitate» 
lași și Institutul Politehnic 
Brașov. Cu un atac mai e- 
ficace și puternic încurajate de 
public, voleibalistele din Iași 
au cîștigat cu scorul de 3-0. 
In celălalt joc, echipa femi
nină a Universității București 
a întrecut fără drept de apel 
(3-0) formația feminină I.M.F. 
din Tg. Mureș.

Rezultate din turneul mascu
lin : Universitatea București — 
Institutul Pedagogic Bacău 3-1; 
I.C.F. — Institutul Politehnic 
Cluj 3-0

MARIETA ROBOTĂ 
coresp.

FOTBAL

Ieri după amiază, pe terenu
rile Politehnica și Medicina 
din Capitală, a continuat

Opțiunile juniorilor...

campionatul republican univer 
sitar de fotbal. In primul meci 
de pe „Medicina" s-au înlîl- 
nit Politehnica Galati și Institu 
tul Pedagogic din Constanța 
Formația gălăteană a prezentat 
o echipă mult mai bine pre
gătită și mai omogenă, cfști- 
gînd cu un scor categoric: 
11-0 (4-0). Autorii golurilor; 
Mureșan (3), Teodosiu (2), 
Soare (2), Bulfan, Moroianu 
Stănculescu, Iacob.

Au fost aliniate următoarele 
echipe :

POLITEHNICA : Manta (Mi- 
nasian) — CItta (Soare), Co- 
man, Popescu, Pac — Bulfan, 
Iacob — Teodosiu, Soare (Mo
roianu), Mureșan, Stănculescu

INSTITUTUL PEDAGOGIC : 
Dumitrache — Chiriță, Tifu, 
Stavarache, Nicoară — Iorga, 
Apaș — Postelnicu, Dragu, Vi- 
soșenschi. Cocotă.

A urmat întîlnirea
Agronomia Craiova și Institutul 
Pedagogic din Bacău. Mai bine 
pregătiți, băcăuanii au cîștigat 
cu 3-2 (1-2) după un meci fru
mos. Iată formațiile :

AGRONOMIA: Vișan — Bră- 
tescu, Ovidiu, Deselnicu, Stă- 
nescu — Vasile, Tetea—Barbă- 
rasă, Roșu, Anton, Stoenescu.
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ANTRENAMENT PE HERĂSTRĂU
Tinerii caiaciști ai clubului Olimpia (antrenor D. Pascu) au pornit, ca in fiecare zi, pe apele 

Herăstrăului. Încă un antrenament pe drumul periormanțelor...
Foto : V. Bageac

IN ACESTE /II I PE TERENURILE
DE SPORT hlCIRtyitAT

Competitiile sportive de masă (Spartachia- 
da de vară, campionatul asociației, con
cursurile pentru’ Insigna de polisportiv etc.) 
sînt în plină desfășurare. Este firesc deci 
ca în această perioadă unele terenuri spor
tive să fie neîncăpătoare pentru marele 
număr de tineri care se întrec la sporturile 
preferate. Pentru a vedea cum sînt folosite 
și gospodărite terenurile de sport, am făcut 
zilele trecute o vizită la cîteva asociații 
sportive bucureștene.

monios activitatea sportivă de masă cu cea 
de performanță ca Geotehnica. Dar să dăm 
grai faptelor. Echipa feminină de volei este 
campioană a Capitalei, formațiile de tenis 
de masă (b), volei (b), popice (b), activează 
in campionatul orășenesc; iar cea de tenis 
de masă (f) în campionatul republican. A- 
sociația Geotehnica nu a neglijat insă nici 
un moment activitatea 
Aproape 300 de tineri 
întrecerile primei etape

sportivă de masă, 
au luat startul in 
a Spartachiadei de

(Continuare în pag. a 2-a)

TURNEUE HNA1 AL C. M. DE FOTBAL DIN 1974

NOTA 10 ASOClAJiEi SPORTIVE GEOTEHNICA

Cu această săritură la 1,66 m Erica Alexandrina Stoenescu 
a devenit campioană de junioare a țării. Anul trecut, la 
Poiana Brașov, ea a cîștigat concursul republican al juni

oarelor de cat. a Il-a
Foto : R. Vilara

în fața tinerilor noștri atleți se află o serie de compe- 
n tiții importante în acest sezon, care vor culmina cu Jocu

rile europene pentru juniori (Lvov, 24—26 septembrie). în 
timpul care a mai rămas pînă în septembrie, juniorii noș
tri vor fi chemați să ia parte la alte cîteva concursuri, 
între care: finalele campionatelor republicane școlare 
(Galați, 9—10 iulie), două meciuri internaționale (România
— R.S.S. Ucraineană, Poiana Brașov, 23—24 iulie ; România
— Polonia — R.D.G., Poiana Brașov, 20—21 august). No-

I
tăm, de asemenea, participarea unora dintre ei la finalele 
campionatelor republicane de seniori (Cluj, 5—7 august) 
și la etapa de săptămîna viitoare a campionatului repu
blican pe echipe.

Evident, pe primul plan se situează întrecerile europene 
de la Lvov. Participarea la această competiție, se va face 
pe baza unor performanțe standard. Cu puțină vreme în 
urmă am publicat prima listă a celor care și-au îndeplinit 
standardurile. Era vorba de 5 băieți și de 13 fete. Lista s-a 
completat, în ultima vreme, cu numele altor tineri: Maria 
Enică 1,60 m — înălțime. Sanda Tănase 4176 p și Ane- 
tnarie Vitalios 4123 p — pentatlon, Olga Damian 12,2 — 
100 m și 25,2 — 200 m, S. Tănase 11,5 — 80 mg. Cristian 
Ivan 4,30 m — prăjină, Andrei Șepci 6350 p și Silviu Ho- 
doș 6309 p — decatlon. Așadar, la ora actuală, 8 juniori 

; și 17 junioare și-au îndeplinit standardul pentru Lvov, 
jj Ce au de spus ceilalți ? 1
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La Geotehnica — președinte Gh: Dumi
trescu — există terenuri de tenis de cimp, 
de volei, arenă de popice cu două piste, 
săli de șah și tenis de masă. Toate stră
lucesc de curățenie, deși un număr însem
nat de tineri și tinere sînt prezenți aproa
pe tot timpul în întreceri. De altfel, puține 
din asociațiile vizitate împletesc atît de ar-

vară. Majoritatea lor s-au întrecut pe te
renurile asociației (80 la popice, 50 la tenis 
de masă, 45 la șah, 9 echipe la volei etc.). 
Planificarea bună și entuziasmul caracteri
zează munca membrilor consiliului asocia
ției Geotehnica. Și ^rezultațele se văd.

Selecționata Craiova-f. S. K. Berlin, la box
Vineri se va disputa 

la Craiova, în organi
zarea asociației Auto- 
rapid C.F.R., întîlnirea 
internațională de box 
dintre selecționata ora-

șului șl T.S.K. Berlin. 
Gazdele vor alinia for
mația : Pop, Gîju (Mi- 
haileanu), Iliescu, Goan- 
ță, Enache, Matei (Do- 
bre), Stumpf, Constan-

tinescu, Trandafir 
Gheorghioni. Reuniunea 
va avea loc pe stadionul 
Tineretului, de la ora 
18,30.

BUNI GOSPODARI

La asociația sportivă Bere Grivița tinerii 
pot practica In cele mai bune condiții te
nisul de masă, șahul, baschetul, voleiul și 
popicele. O planificare judicioasă asigură 
folosirea La maximum a sălilor existente.

(Continuare în pag. a 2-a)

LONDRA, 6 (Agerpres). — 
In ședința Comitetului Executiv 
al F.I.F.A., care a avut loc în 
capitala Angliei, a fost pusă în 
discuție organizarea turneului 
final al campionatului mondial 
de fotbal din 1974. In ultima 
fază a discuțiilor, pentru orga
nizarea acestui turneu au can

didat două țări, R. F. Germană 
și Spania. Obținînd mai multe 
voturi, R. F. Germană va găz
dui turneul final al G M. din 
1974.

După cum se știe, ediția a 
IX-a a turneului final al C. M. 
de fotbal va avea loc în 1970, 
în Mexic.

Steaua—T. S. K. Berlin 12-8, la box
Aseară, pe ringul instalat 

pe patinoarul artificial din 
parcul ,23 August", a avut 
loc gala internațională de box 
cu participarea formațiilor 
Steaua și T.S.K. Berlin. Nu
meroșii spectatori au aplau
dat la scenă deschisă evo
luțiile boxerilor, care au ofe
rit meciuri- echilibrate, de un 
bun nivel tehnic. întîlnirea 
a luat sfîrșit cu rezultatul de 
12—8 în faVoarea clubului 
Steaua. Iată rezultatele înre
gistrate în ordinea categorii
lor : Gruescu b.p. Lederer ; 

Gîju b.a. rep. I Jurgen Hey- 
se j Simion b. k.o. rep. a Il-a 
Schneider ; Vanea m.n. Rader; 
V. Tudose p. a. rep. a IlI-a 
Rieger ; Dobre p.p. Bandtke; 
Stumpf b. p. Lehmann; Chi-

văr m.n. Zutka; Trandafir b.p.
Trodler; Gheorghioni p.p. 
Anders.

OSLO, 6 (prin telefon). Un 
public numeros a luat loc în tri
bunele stadionului Bislet pentru 
a urmări întrecerile meciului 
masculin de atletism dintre echi
pele României și Norvegiei, 
aflat la a Vl-a ediție.

Reprezentanții noștri au avut, 
în general, o bună comportare 
reușind să-și adjudece victoria 
în 7 din 10 probe programate 
în prima zi a concursului și să 
conducă în clasamentul general 
cu 60 la 46 puncte. Iată cîteva 
din rezultatele înregistrate : 
100 m : Zamfirescu 10,6, 4. Vos- 
minschi 10,9 ; 400 m : Zamfires
cu 48,3, Rățoi 49,2 ; 1500 m:

Regdal (N) 3:43,8, Kvalhaîm
(N) 3:44,2, Bloțiu 3:46,8, Stef 
8:49,0; 10 000 m: Barabaș
29:44,0, Mustață 29:47,0 ; 400 
mg: Kjelvad (N) 52,3, Jurcă 
52,3... 4. Mihăiescu 59,1 ; înăl
țime: S. loan 2,01, Holmeidc 
(N) 1,98, Spiridon 1,98 ; triplu : 
Ciochină 15,70... 4. V. Dumi
trescu 14,79 ; disc : Hangen (N) 
55,00, Naghi 54,82, Sălăgean 
51,82 ; ciocan : Drăgulescu
62,58, Costache 62,08 ; 4 x 100 m: 
România (Vosininsclii, Zamfi
rescu, Jurcă, Moldovan) 41,2; 
Norvegia 41,5.

întîlnirea continuă joi seara.-

Au început
MOSCOVA, 6 (prin telefon). 

Azi dimineață au început în sala 
Lujniki întrecerile din cadrul 
campionatelor mondiale de scrimă 
pentru seniori. Prima probă a 
fost cea de floretă băieți, la care 
au luat parte un număr de 98 de 
trăgători. Printre ei și reprezen
tanții țării noastre.

Dintre aceștia, doi au „rămas" 
în primele tururi din serii. Este 
vorba de Csipler și Mureșanu. 
Ceilalți floretiști români s-au ca
lificat mai departe, în eliminări

pe 
la

„mondialele44 de scrimă
directe. Falb a tras cu polonezul 
Skrudlik și a pierdut. Și Ia fel 
Haukler la sovieticul Sveșnikov. 
Drîmbă a avut ca adversar 
Tauerkopf (R.F.G.) pe care
întrecut. In urma acestei victorii 
Drîmbă a trecut în turul 2 din 
eliminări, întîlnindu-1 pe italianul 
Granieri. Drîmbă cîștigă cu 2—1 
(2—5, 5—4, 5—0).

Apoi, în drum spre un Ioc în 
finală, Drîmbă susține un nou 
asalt, de data aceasta cu... cam
pionul mondial al probei, france

zul Jean Claude Magnan. Drîmbă 
termină victorios primul meci 
(5—4), dar pierde următoarele 
două (1—5, 2—5). EI își va mai 
încerca șansele în continuare în 
recalificări la fel ca și Haukler.

La ora închiderii ediției se 
cunoșteau primii patru finaliști. 
Aceștia sînt: Jean Claude Mag- 
nan și Christian Noel (Franța), 
Gherman Sveșnikov (U.R.S.S.) și 
Lazslo Kamuty (Ungaria).

Finala are loc joi. Tot joi în
cep și întrecerile în proba de 
sabie individual.



Astăzi se încheie
TENIS DE CÎMP NAT AT IE LUPTE

întrecerile din serii
Întîlniri în al doilea tur gîndesc la titlul de campion" Clasamentele

(Urmare din pag. 1) al campionatelor republicane
INSTITUTUL PEDAGOGIC i Nica— 

Popa, Țipțer, Stoica, Hermezin — 
Boacă, Chetronie — Miclăuș, Țuțu- 
ianu, Velescu, Măriei.

In același timp, pe terenul Poli
tehnica, au avut loc alte două par
tide : Politehnica București — Insti
tutul Politehnic Brașov 
de Mine Petroșeni — 
rești.

In primul meci al 
Politehnica București 
tul Politehnic Brașov au terminat la 
egalitate, 1-1, scor stabilit în prima 
repriză prin punctele înscrise de 
Rădulescu (min. 29), pentru Politeh
nica București și Pană (min. 40) 
pentru I. P. Brașov. După pauză cele 
două echipe au făcut eforturi pen
tru a obține victoria, dar scorul a 
rămas neschimbat. Brașovenii au a- 
vut mai multe perioade de dominare, 
au jucat bine în cimp și ar fi putut 
cîștiga dacă jocul lor, în atac, ar fi 
fost mai bine orientat.

In cel de al doilea joc : Institutul 
dc Mine Petroșeni 
rești 3-1 (1-1).

Competiția continuă vineri 
celeași terenuri.

și Institutul 
I.S.E. BUCU-

cuplajului, 
și Institu-

I.S.E. Bucu-

pe a-

HANDBAL
TIMIȘOARA, 6 (prin telefon). Cel 

mai interesant joc al turneelor de hand
bal a opus formațiile masculine ale 
Inst. Mine Petroșeni și Inst. Politehnic 
Iași. După o repriză egală, jucătorii 
din Petroșeni s-au apărat mai organizat, 
au contraatacat 
ritată victorie
(6-6).

In întrecerea
t.C.I. și Universitatea Timișoara 
linttă să fie neînvinse.

REZULTATE TEHNICE — MASCU
LIN: Universitatea 
dagogic Constanța 
gogic Oradea —- 
oeava 19—11.

FEMININ: Inst. Politehnic Iași — 
Inst. Pedagogic Tg. Mureș 9—6; Uni
versitatea
București
reg.J.

eficace, obținîntl o me- 
cu scorul de 18—12

feminină, formațiile
con-

Craiova — Inst. Pe- 
34—9; Inst, l’eda- 

Inst. Pedagogic Su-

Timișoara — Universitatea
16—8. (P. ARCAN-coresp.

BASCHET
6 (prin telefon). — Cu In- 

tîlnirile disputate pînă acum, tutrece- 
rile de la Gluj din cadrul finalelor cam
pionatelor universitare de baschet au 
intrat pe ultimii „metri” ai seriilor. Cel 
•nai important și mai frumos meci din 
ultimele două zile, terminat marți seara 
tirziu, a fost Politehnica Gluj — Uni
versitatea Iași (m), încheiat cu scorul 
de 72—58 (28—37) pentru clujeni. Un 
•It joc masculin foarte interesant s-a 
desfășurat între Universitatea București 
»i Institutul Pedagogic Oradea, în 
care bucureștenii au învins cu 71—61 
(28—34). Alte rezultate: MASCULIN— 
Universitatea București — Universitatea 
Timișoara 107—54 (56—22), Politehnica 
Galați — Institutul Peda gogic Cons- 
tanța 70—47 (23—21); — (ION BKĂ- 
ȚAN -coresp.).

CLUJ,

i

i

BRAȘOV, 6 (prin telefon). — în 
turul doi al campionatelor republi
cane au intrat în luptă și principalii 
candidați la primele locuri ale cla
samentului, printre care și jucători 
întorși recent de la turnee peste ho
tare. Iată cîteva dintre rezultate : 
Tiriac — Nagy 6—1, 6—1 ; I. Năs- 
tase — Fodor 6—1, 6—4 ; Mărmu- 
reanu — Cruceanu 6—3, 6—4 ; G. 
Dumitrescu — Spătaru 6—3, 5—7, 
6—4 ; Marcu — Boldor 6—8, 6—4 ; 
Sântei — Mureșan 6—4, 6—8 ; Po- 
povici — Negru 6—1, 6—0; Bosch — 
Navroțki 6—3, 6—0 ; Dron — P. 
Dumitrescu 6—1, 6—4 ; G. Năstase — 
Ovici 5—7, 7—5, 6—0 ; Boaghc — 
Baia 6—1, 6—1. La simplu feminin, 
în turul trei : Dibar — S, Ciogo-lea 
6-0, 
6—8,
1—6, 
6—2,

Dumitrescu — Bucur 
Kun — M. Ciogolea 

6—4 ; Horșa — Gîju

6—1 ;
6-2 ;
6—3,

3—6. 6—3.

C. GRUIA — coresp. reg.
„CUPA ARDE AIULUI*

CLUJ. — La sfîrșitul săptămînii tre
cute, s-au încheiat la Cluj întrecerile 
tradiționalei competiții dotate cu „Cupa 
Ardealului*, la care au luat parte tenis- 
mani din Arad, Baia Mare, Brașov, 
Cluj, Tg. Mureș, Oradea, Cîmpia Turzii 
și București. Iată rezultatele finalelor: 
simplu masculin : Bosch—Boaghe 7—5, 

simplu feminin : Agneta 
Rado 6—4, 6—1 ; dublu 
Bosch, Serester—Boaghe,

Marcu 6—3, 6—4 ; dublu feminin :
Kun, Rado—Bucur, Cîrnaru 6—0, 6—0; 
dublu mixt : Boaghe, Kun—Sântei, Rado 
4—6, 6—2, 10—8.

P. RADVANI-coresp.

6—3, ab. ;
Kun—Vera 
masculin :

OINĂ

Tinerii noștri înotători care oe-au 
reprezentat în concursul speranțelor 
olimpice de la Budapesta s-au îna
poiat marți la prînz în Capitală. La 
numai cîteva ore după întoarcere 
J-am întîlnit pe VI. Belea la obiș
nuitul antrenament de la Ștrandul Ti
neretului.

Tînărul elev al antrenorului I. Enă- 
ceanu era deosebit de fericit pentru 
acel 2:27,7 de la 200 m spate. Și tot 
atît de încrezător, mai ales că cele 
2 noi recorduri realizate la Buda
pesta îi deschid cu totul alte pers
pective acum, cu trei săptămîni îna
intea campionatelor republicane.

„Eram în formă și știam că vo> 
obține un rezultat bun (timpul de la 
200 m spate se înscrie printre pri
mele 10 performanțe europene la ca
tegoria de vîrstă pînă la 16 ani) — 
ne-a mărturisit Vlad Belea. Acum 
mi a rămas un singur obiectiv : să 
atac și titlul de campion al țării 
(de seniori) la această probă...“.

Și cum adversarii săi, bucureștenii 
Șerban, Potoceanu și reșițeanul Giu-

rasa se cam „învîrt* în jurul acelo
rași timpuri, nu ar fi exclus ca titlul 
de campion la 200 m spate să po
posească în acest an la Școala Spor
tivă de Elevi nr. 2 din București...

• Despre cealaltă performeră a 
noastră în acest mare, concurs inter
național Anca Andrei, ne-a vorbit 
prof. Maria Baciu, care a însoțit lo
tul la Budapesta.

„Anca Andrei a impresionat, prin 
stilul ei, pe cei mai mulți dintre, 
specialiștii prezenți pe insula Mar
gareta. Și numai ghinionul — o mică 
defecțiune la costum — a făcut o să 
rateze startul în prima serie (a celor 
mai bune concurente) de la 100 m 
spate și să fie nevoită să ..meargă" 
— practic fără adversare — în seria 
următoare. Și așa însă, ea a realizat 
un nou record de junioare (1:13.8) 
la numai 0,4 sec de învingătoare. Iar 
performanța ei de la 200 m (2:41,0) 
mă face să cred că recordul Cristinei 
Balaban (2:39.1) va avea în curînd 
o serioasă candidată..." (a.v.).

a
după prima parte

campionatelor republicane
Atît în campionatele de lupte greco-ro

mane și libere, categoria A, cit și in 
campionatele categoriei B, întrecerile 
următoarei etape vor avea loc la înce
putul lunii septembrie. Iată clasamen
tele după prima parte a campionatelor.

CATEGORIA A 
Greco-romane

Nord

1. Steagul r. Br. 5 4 0 1 92.5— 59,5 13
2. Electropulere Cr. 5 4 0 1 79 — 73 13
3. Dinamo Buc. 4 4 0 0 104 — 20 12
4. Steaua 4 4 0 0 93.5— 26,5 12
5. Metalul Buc. 5 3 0 2 83,5— 62,5 11
6. Rapid Buc. 5 2 0 3 76.5— 83,5 9
7. Oțelul Galați 5 2 0 3 68,5— 83,5 9
8. A.S.M.T. Lugoj 5 2 0 3 65 — 79 9
9. C.F.R. Tim. 5 1 1 3 70 — 86 8

10. Chimistul B. M. 5 1 1 3 55 —103 8
11. Unio Satu M. 5 1 0 4 50,5—101,5 7
12. C.S.M. Reșița 5 0 0 5 50 —110 5

Libere
1. Steaua 5 5 n 0 120.5— 31.5 15
2. Steagul r. Br. 5 5 0 0 112 — 48 15
3. Din. Buc. 5 4 0 1 109 — 47 13
4. Oțelul Gl. 5 3 0 2 84 — 76 11
5. Prog. Buc. 5 3 0 2 80 — 30 11
6. A.S.M.T. Lugoj 5 3 0 2 77 — 83 11
7. C.S.M. Cluj 5 2 0 3 62 — 98 9

8—9. Prog. Brăila 5 1 1 3 57 — 87 8
8—9. Prahova PI. 5 1 1 3 57 — 81 8

10. Mureșul
Tg. Mureș 5 1 0 4 30.5— 79,5 7

11. Constr. Huned. 5 1 0 4 53,5— 96,5 7
12. Vagonul Arad 5 0 0 5 33,5—118,5 5

p re

grupa

Nord

D -STĂNCULESCU

Greco-romane

LICEUL NR. 35 BUCUREȘTI (FETE) Șl S.S.E. CLUJ (BĂIEȚI) 
PE PRIMUL PLAN ĂL CAMPIONATELOR DE JUNIORI

de la tri- 
două zilp 
republican 

de la Li- 
au obținut 
celor mai

tică și fizică au fost substanțial com
pletate de ardoarea cu care tinerele 
bucureștence au luptat pentru victorie, 

încheiat 
tîu (re- 
?. Satu

BACĂU, 6 (prin telefon 
misul nostru). In primele 
ale finalelor campionatului 
de juniori, baschetbalistele 
ceul nr. 35 din București 
tot atîtea victorii asupra
puternice rivale (S.S.E. Brașov și C.S..Ș. 
București) și păstrează cele mai mari 
șanse la primul loc în clasament. Am
bele succese au fost obținute la li
mită, după partide extrem de echili
brate, în care pregătirea tehnică, tac-

kor ramine singurele meciuri?
Activitatea la oină din Capitală s-a 

rezumat în ultimii ani la unul sau două 
meciuri pe sezon între cunoscutele echi
pe G.P.B. și Dinamo. Anul trecut nu 
s-au mai desfășurat nici măcar aceste 
jocuri. Dar iată că marți echipele men
ționate s-au aflat, din nou, față în față 
pentru două partide.

întrecerile au fost spectaculoase cu 
toate că Dinamo București s-a prezentat 
nepregătită. (Antrenorul Ion Popescu- 
Buftea punea comportarea slabă a echi
pei sale pe seama absenței din forma
ție a titularilor Chifu și Barbărasă, care 
au lipsit nemotivat). In schimb, jucă
torii de la C.P.B. au format o echipă 
omogenă, care a acționat la fel de bine 
atît la „bătaie” cît și „prindere”. Elevii 
antrenorului Alexandru llafnilescu au 
realizat 12 puncte din bătaia mingii. 
Autorii : Gli. Stanciu (4), D. Bărbieru 
(2), I. Dedu (2), A. Matei (2), G. 
lâncu (1) și M. Radu (1). Folosind 
bătăile lungi, sportivii de la C.P.B. au 
trecut cu ușurință prin cele două cu
loare, iar cînd au fost jucați s-au apă
rat cu iscusință. La „prindere”, jocul 
a fost bine condus de Ilie Dacău și ing.

nu 
au

Castel Iancu iar datorită unor reușite 
combinații de pase, adversarii au fost 
surprinși pe picior greșit și ochiți. Su
perioritatea „tipografilor” a fost mate
rializată în scorurile mari cu care s-au 
încheiat cele două partide : 18—4 și 
16—5 pentru G.P.B.

Cele două jocuri (să sperăm că 
vor fi singurele ca în anii trecuți)
avut loc în prezența a cîțiva spectatori, 
rude și prieteni ai jucătorilor. Motivul : 
nu s-a știut nimic de organizarea aces
tor întreceri. După cum tot în deplin 
anonimat s-au desfășurat și seriile în 
cadrul cărora și-au disputat întîietatea 
zece echipe, serii cîștigatc de G.P.B. și 
Dinamo. Amatorii sportului nostru na
țional s-ar bucura, desigur, dacă comi
sia orașului București ar organiza o 
competiție rezervată celor 10 echipe la 
care să participe și formațiile G.P.B. 
și Dinamo, întrucît ele vor continua 
cursa pentru titlu, tocmai în luna sep
tembrie cînd sînt programate „zonele” 
campionatului republican. Aceasta ar 
veni în sprijinul popularizării și extin
derii frumosului nostru sport național.

TR. IOANIȚESCU

In ateste zile pe terenurile de sport bueureștcne
(Urmare din pag. I)

Să dăm numai un exemplu. Cele patru echipe de 
tenis de masă — două în campionatul republican 
și două în campionatul orășenesc — nu sînt cu 
nimic stînjenite, de activitatea centrului de ini
țiere, organizat de federație, care își desfășoară 
activitatea în aceeași sală (există patru niese). 
De asemenea, arena de popice este folosită în co
mun cu sportivii asociației M.I.A. Ba mai mult, în 
timpul desfășurării primei etape a Spartachiadei de 
vară, arena a fost pusă și la dispoziția altor asociații, 
în mod gratuit. Și după cum spune o zicală — bine 
faci bine găsești — echipa de handbal masculin de la 

'Bere Grivița, care activează în campionatul orășenesc, 
se pregătește, cu sprijinul clubului Progresul, pe tere
nurile din str. dr. Staicovici, de asemenea fără a plăti 
un bănuț. Iată deci ce înseamnă o bună colaborare.

rile sînt pustii. In schimb, după-amiază ele sînt foarte 
aglomerate. La întreceri nu participă însă personalul 
medico-sanitar din unitățile bucureștene. Nu, nici 
vorbă. Se desfășoară meciuri oficiale de volei sau de 
șah. programate de comisia orășenească.

— Tinerii de la Sănătatea, ne-am adresat tov. Clr- 
janovschi — unde practică sporturile preferate și mai 
ales unde s-au desfășurat întrecerile din cadrul pri
mei etape a Spartachiadei ?

— N-am putut face prea mult în cadrul Sparta
chiadei. Aceasta datorită faptului că terenurile au 
fost ocupate cu meciurile de baraj pentru calificări 
în campionatele republicane. Și, ca să fim sinceri 
ne-au 
avut

interesat mai mult aceste meciuri la care am 
de fiecare dată încasări...

I Șl UN CAZ DE... NEPĂSARE TOTALA

LA TERENUL SĂNĂTATEA 
NUMAI SPORT DE PERFORMANȚA

S Baza sportivă Sănătatea din str. Buzești este foarte 
solicitată. Aici există două terenuri de volei, unul de 
baschet, sală de șah cu 16 mese de joc, sală pentru 
Tenis de masă și — trebuie să menționăm — toate 
bine îngrijite. La prima vedere am fost tentați să 
'credem că membrii UCFS din cele 45 de grupe spor
tive ale asociației Sănătatea nici n-au loc să se... invîr- 
tească de dimineața și pînă seara pe această bază 
Sportivă. Situația se prezintă însă cu totul altfel. Este 
ac t ' 0 rq: că de două ori pe săptămînă pot fi văzuți 
i^uneata 25—30 de copii, care frecventează centrul 

muiere la volei de sub conducerea antrenorului
* -'-owci*. In restul zilelor dimineața terena-

Prin apropierea Circului de Stat se află un teren de 
sport, proprietatea asociației Cauciucul Quadrat. Cînd 
am intrat pe poartă nu ne-a venit să credem ochilor 
ceea ce am văzut. Un teren de volei cu stîlpi strîmbi, 
năpădit de buruieni și un teren de fotbal cu aceeași 
înfățișare. Pe partea dreaptă, niște schelete metalice 
arată că acolo a fost odată tribună. Această stare de 
lucruri dăinuie de mai multă vreme, tovarășii din 
consiliul asociației motivînd că „n-are rost să mai 
îngrijească terenul deoarece — cîndva — totul va fi 
demolat”. Și ca să fie cu un pas înaintea măsurilor ce 
se vor lua — dar nu se știe cînd — au desființat și 
echipa de fotbal. In prezent, pe acest teren mai joacă 
fotbal echipa de la Suveica. De la Quadrat, nimeni.

V. GODESCU

întrecerea pentru titlu nu 
însă, deoarece atît S.S-.E. 
velația turneului) cît și 
Mare sînt capabile de surprize.

La băieți, formația S.S, E. Cluj 
zintă (ca la mai fiecare campionat 
de juniori) un Iot bine pregătit și, 
mai ales, foarte disciplinat. Princi
palii adversari ai clujenilor se pare 
că vor fi juniorii de la Dinamo Bucu
rești, a căror valoare este de asemenea 
ridicată.

REZULTATE TEHNICE—FEMININ : 
Lie. nr. 35 Buc. -— S.S.E. Brașov 
39—38 (19—18); S.S.E. Bacău—S.S.E. 
Satu Mare 52-48 (27—21); C.S.Ș.
București — S.S.E. Ploiești 47—28 
(31—17); Lie. nr. 35 București — 
G.S.Ș. București 45—44 (28—16); S.S.E. 
Bacău — S.S.E. Ploiești 62—35 (25— 
17); S.S.E. Brașov — S.S.E. Satu Mare 
53—30 ( 28—15).

MASCULIN: S.S.E. Cluj — Gloria 
Roman 72—43 (35—17); S.S.E. Cluj— 
Lie. nr. 35 București 52—39 (20—12); 
Dinamo București — Gloria Roman 46— 
42 (22—19). întrecerile continuă pe te
renul Dinamo din localitate.

CATEGORIA B
grupa

1. A.S.A. Cluj 4

4

0 0 85,5—42,5 12
2. Rulmentul Br. 4 3 0 1 81 —35 10
3. C.S.M. Cluj 4 2 0 2 67,5—60.5 8
4. Crișul Oradea 4 2 0 2 65 —63 8
5. Mureșul Tg. M. 4 2 0 2 63 —65 8
6. Constr. Marghita 4 2 0 2 57 —65 8
7. I.G.O. Baia M. 4 1 1 2 58 —70 7
8. Vagonul Arad 4 1 0 3 39 —81 6
9. Constr. Huned. 4 0 1 3 42 —78 5

Grupa
1. Progresul Buc.
2. FI. r. Tulcea
3. Tractorul Rădăuți
4. Marina Mang.
5. C.S.MzS. Iași
6. Din. Pitești
7. Carpați Sinaia
8. I.M.U. Medgidia
9. Prahova Ploiești

Libere -
1. A.S.A. Vict.

Buzău
2. Metalul Buc.
3. Energia C-ța
4. I.M.U. Medgidia 

5—6. Rapid Buc. 
5—6. C.S.M. Reșița

7. Electroputere
8. Metalul Tîrg.
9. Fi. r. Tulcea

4
4
4
4
4
4

Cr. 4
4
4

Grupa
1. A.S.A. Brașov
2. Unio Satu M.
3. Lemnarul Odorhel
4. Rulmentul Br.
5. C.F.R. Tim.
s. Crișul Oradea
7. Autosport Sf. Gh.
8. Chimistul Baia M.
9. Jiul Petrila

111,5—
72.5—
67.5— 5S.5
63.5— 56.5
61 — 67
71 — 57
59 — 65
41.5— 78,5
22.5— 111,5

Sud

0 93 —27
1 90,5—37,
1 65,5—62,
2 64.ă—63,
2 55 —39
2 55 —69
3 46 —32
3
4

59.5—68.5



lipclc școlare - înaintea finalei
iele“ de la lași și Brașov ale „Cupei orașelor 

reședință de regiuni44

i. în continuare, amănunte 
id etapa de zonă a „Cupei 
or reședință de regiuni" trans- 
de corespondenții noștri

1 Brașov.
>1. Meciurile disputate în 
te au reunit echipe din 
, Bacău, Galați și Iași, 
le generale" cele mai 
tite s-au dovedit a fi 
Școlii generale nr. 27 
a a Liceului nr.
ffiifinale, 
a primi 
a din Galați a
(5—0) reprezentanții Șc. gene- 
nr. 15 Pătrăuți-Suceava, iar 
in Iasi a învins cu 5—0 (2—0) 
iția Șc. generale nr. 10 din

17 Galați a
Liceul nr. 1 Iași. 

“ s-au înregistrat 
tate.: semifinale : 
l. Iași — Liceul 
(0—0) și Liceul nr. 7 Galați — 
edagogică Suceava 3—0 (1—0). 
a : Șc. prof. R.M.R. Iași — 
il nr. 7 Galați 1—0 (0—0). Cel 
bine pregătite s-au dovedit 
chipele din Galați și Iași care, 
us, au arătat preocupare pen-

din

lo- 
Su- 

Dintre 
bine 

forma- 
Galați 

1 Iași care, 
au cîștigat la scor, 
vreun gol. Astfel, 

întrecut cu

.. In finala zonei, Șc. generală 
învins cu 1—0 

La categoria 
următoarele 

Șc. prof.
nr. 4 Bacău

tru selecționarea jucătorilor, 
zentînd elemente bine dotate ca 
Mohorea, Furtună, Codru (Galați), 
Vîrtopeanu. Potur, Ungureanu 
(Iași).

D. DIACONESCU coresp. reg.

BRAȘOV. Faza de zonă a compe
tiției școlare organizată în orașul 
nostru s-a bucurat 
succes. Dreptul de 
finala competiției, 
la București, l-au 
craiovene : formația Școlii 
nr. 22 și cea a Grupului 
Construcții. Iată rezultatele: 
generală nr. 22 Craiova — Șc. nr. 
10 Brașov 6—2, Șc. generală Uni
rea Tg. Mureș — Șc. generală Deva 
5—1 ; finala grupei școlilor gene
rale : „Nr. 22“ Craiova — „Unirea" 
Tg. Mureș 5—4) (2—0). Semifinalele 
grupei liceelor : Șc. prof, construc
ții Tg. Mureș — Șc. prof. Rîșnov 
1—0, Grupul școlar construcții Cra
iova — Liceul Decebal Deva 7—1 ; 
finala : Grupul școlar construcții 
Craiova — Șc. prof, construcții Tg. 
Mureș 1—0 (0—0).

de un 
a lua 
ce va 
obținut

frumos 
parte în 
avea loc 
echipele 
generale 

școlar 
Șc.

DUMINICA : CUPLAJ PE STADIONUL 
REPUBLICII

CARAIMANUL BUȘTENI A CUCERIT 
„CUPA REGIUNII PLOIEȘTI"

Ultima etapă a categoriei A pro
gramează două meciuri în Capitală : 
Steaua — Dinamo Pitești și Dinamo 
București — Farul. Ambele partide 
vor avea loc pe stadionul Republicii. 
In „deschidere", de la ora 15,45, 
Steaua va întîlni pe Dinamo Pitești ; 
de la ora 17,30 : Dinamo București — 
Farul.

E. BOGDAN — coresp.

Pe aeroportul Băneasa,
sosirea fotbaliștilor noștri

rți, spre seară, la aeroportul 
asa... Echipa noastră reprezen- 
1, care duminică a dat replica 
igaliei, coboară pe scara avio- 
;... După cîteva minute sîntem 
lijlocul jucătorilor nentru a in
tra primele impresii. Ne răs- 
e mai întîi antrenorul ȘTEFAN 
ACI care, ca mai întotdeauna, 
:eva nou de spus:
S-a omis să se scrie un lucru: 

marcat de portughezi în pri- 
minut de joc a fost precedat 

tn fault, nesancționat de arbi- 
Infracțiunea a fost evidentă, am 
fotografie in acest sens, publi- 
chiar și în ziarele din Portu- 

. Iată cum a fost faza: în ur- 
unui fault făcut de Popa unui 
mt portughez, s-a executat o lo- 

litieră, de către Coluna, de 
%-30 m de poarta noastră. Co- 

a trimis balonul pe sus în 
porții lui Ionescu, unde s-a 

at un buchet de jucători, 
es, cel mai înalt dintre ei 
m), a sărit la cap dar și-a fă- 

loc îmbrîncindu-l pe Nunweiller 
care a și căzut. Faza a fost 
e rapidă și Torres a reluat ful- 
lor in gol. Probabil că arbitrul 
i văzut acest fault.
îgă noi, NUNWEILLER III ține 
dauge:
tn momentul în care Coluna a 

! mi-am dat seama ci mingea 
i căuta — firesc, fiind cel mai

— pe Torres. Eu aveam sar- 
să-l marchez, dar nu rn-am aș- 

it să mă împingă cu mîinile. 
'EFAN COVACI revine:

— Este adevărat că in primul 
sfert de oră portughezii ne-au ma
sat în careu, dar nu-i mai puțin 
adevărat că in repriza a doua i-am 
văzut pe Eusebio și Torres in apă
rare, luptînd cu Sorin Avram și 
Dridea, și trimițând mingea în cor
ner... Am de adăugat faptul că e- 
chipa noastră a dat dovadă de mult 
spirit de combativitate și discipli
nă tactică. Revenind la acel sfert 
de ceas al portughezilor, cred că 
dacă jucătorii noștri nu ar fi ac
ționat in acea disciplină tactică re
comandată de antrenori, am fi pri
mit și alte goluri. Din păcate, ca 
și altă dată, atacul n-a corespuns. 
Dobrin, foarte bun ca tehnician, a 
fost depășit de ritmul jocului, ca 
de altfel și Stoicescu. In atac se ob
servă lipsa unor personalități in a- 
devăratul înțeles al cuvintului, care 
să poată decide singure soarta unui 
joc. (M.T.).

SEMIFINALELE „

Dispută înverșunată pentru balon... Foto : A. Neagu

HANDBAL

Iulie luna juniorilor!
CU ANTRENORUL FEDERAL ION BALANESCU, DESPRE ACȚIUNILE DIN 

ACEASTA VARA
F. R. Fotbal' rezervată tot juniori
lor. Vor lua parte selecționatele tu
turor regiunilor ca și cea a orașului 
București. Pentru ca în întrecere să 
rămînă numai 16 echipe se va dis
puta un joc de baraj între selecțio
natele regiunilor Bacău și București. 
Jocul va avea loc joi (n.r. azi) la 
Buzău. Meciurile de la Pitești se vor 
disputa în zilele de 19, 21 și 23 iulie. 
Echipele vor fi împărțite pe grupe și 
se va juca sistem turneu. La 25 iu
lie se vor disputa semifinalele iar la 
27 iulie — finala. Scopul competi
ției : mijloc de selecție pentru ta
băra de juniori care va avea loc tot 
la Pitești, între 28 iulie și 18 august.

— C1ȚI JUNIORI VOR FI PRE- 
ZENțl 1N TABĂRĂ?

— Circa 60, în care va fi inclus și 
lotul national de juniori pentru tur
neul UEFA din 1967 (de care se va 
ocupa ca și pînă acum antrenorul fe
deral Gh. Ola) și lotul de perspec
tivă pentru turneul UEFA — 1968. 
Concomitent va avea loc un concurs 
(se vor da note la tehnicitate, viteză 
etc) rezervat copiilor din cele 12 cen
tre ale federației și un concurs de 
specializare pentru antrenorii care 
se ocupă de creșterea copiilor și a 
juniorilor. După cum se vede în
treaga lună iulie și o parte din au
gust este rezervată juniorilor.

Interviu realizat de 
MIRCEA TU DORAN

Așa cum am anunțat in numărul 
de miercuri al ziarului nostru, la Pi
tești și Sibiu continuă in aceste zile 
campionatul republican de juniori. 
Dar, in afara iazei finale a acestei 
competiții, in iulie și august sînt 
programate și alte competiții rezer
vate juniorilor. Despre toate aceste 
acțiuni l-am rugat să ne vorbească 
pe tov. ION 8ÂLANESCU, antrenor 
federal :

-— Preocuparea pe care o acordă 
federația noastră creșterii tinerelor 
cadre de fotbaliști se va manifesta 
în luna iulie prin organizarea unor 
competiții rezervate acestora, ca și 
prin organizarea unei tabere de ju
niori, la Pitești.

— VĂ RUGĂM SĂ NE VORBIȚI 
LARG DESPRE FIECARE ÎN

Timp de două zile, la Sinaia, s-a 
disputat „Cupa regiunii Ploiești1* la 
fotbal, competiție la care au luat 
parte echipele clasate pe locurile II 
și III în ambele serii ale campionatu
lui regional. După partide interesan
te, cupa a revenit echipei Caraimanul 
Bușteni care, în finală, a term.inat la 
egalitate (0—0) cu Carpați Sinaia dar, 
fiind mai tînără, și-a adjudecat tro
feul.

Iată rezultatele din prima zi : Ca
raimanul Bușteni — Prahova Ploiești 
2—1 (1—1) și Carpați Sinaia — Va
gonul Ploiești 3—0 (2—0). Finala : 
Caraimanul Bușteni — Carpați Sinaia 
0—0. Pentru locurile 3—4 : Prahova 
Ploiești — Vagonul Ploiești 5—1 
(3-0).

ION SUDITU-coresp.

JIUL PETRILA - HRISTO BOTEV 
VRAȚA (BULGARIA) 4-1 (1-1)

curs- de desfășurare la Pi- 
Sibiu se află faza finală a

MAI PE 
PARTE.

— în 
tești și 
campionatului republican de juniori.
Recent, la Iași, Cluj, Brașov și Plo
iești au avut loc fazele de zonă ale 
„Cupei orașelor reședință de regiuni", 
rezervate elevilor. La 14 iulie, în 
Capitală, va începe faza finală. Par
ticipă, la categoria „școli generale" 
echipele: Școala nr. 22 Craiova, Șc. 
nr. 27 Galați (antrenor prof. C. Po
pescu), Liceul nr. 15 Cluj (prof. Ion 
Lorincz), Șc. nr. 95 București (prof. 
Ana Wittenberger). La categoria „li
cee" vor fi prezente: Liceul nr. 4 
Constanța (prof. V. Brașovan), Gru
pul școlar construcții Craiova (prof. 
Petre Popa), Șc. profesională R.M.R. 
Iași (prof. M. Antohi) și Șc. profe
sională Electromotor Timișoara (prof. 
T. Ursu). Semifinalele vor avea loc 
la 14 iulie, pe terenurile II și IV de 
la stadionul „23 August", cu înce
pere de la ora 16,30. Finalele la 16 
iulie pe stadionul Republicii, tot de 
Ia ora 16,30. Abia se va încheia 
această competiție, aflată la prima sa 
ediție și iată că trei zile mai tîrziu, 
la 19 iulie, va începe la Pitești „Cupa

PETROȘENI, 6 (prin telefon). Con- 
(innînd forma bonă dovedită în ca
tegoria B. Jiul a oferit și azi miilor 
de spectatori un joc de bună factură 
tehnică și o prețioasă victorie interna
țională. cu toate că din echipă au lipsit 
Libardi, Martinovici și Ivănescn.

In prima repriză oaspeții atacă mai 
mult însă apărarea minerilor, în frun
te cu Ion Vasile este la post. In a 
doua parte a meciului, gazdele se mo
bilizează mai mult, desfășoară un joc 
dinamic și își asigură succesul. Au 
marcat: Sandu (min. 39),- Casandra 
(min. 58), Farcaș (min. 81) și l’ero- 
nescu (min. 85) pentru Jiul, respectiv 
Stoilov (min. 42).

A condus bine arbitrul craiovean Oc
tavian Contșa.

I. ZAMORA și ST. BĂI.OI 
coresp.

CUPEI ROMÂNIEI
LA BUCUREȘTI

După etapa de duminică, ultima a 
ediției 1965—1966 a campionatului 
categoriei A, patru echipe nu vor 
intra în vacanță. Formațiile bucu- 
reștene STEAUA și RAPID, U. T. 
ARAD și FARUL CONSTANȚA con
tinuă lupta pentru cucerirea mult 
rîvnitului trofeu „Cupa României". 
După cum s-a anunțat, sorții au sta-
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Șl LA PITEȘTI
bilit cele două semifinale : Farul — 
U.T.A. și Steaua — Rapid.

Ieri, Federația română de fotbal a 
stabilit locurile de disputare. Iată-le :

U.T.A. — Farul la Pitești ;
Steaua — Rapid la București, pe 

stadionul „23 August".
Partidele vor avea loc în ziua de 

13 iulie.

OSPO
• tn curînd va începe lupta pen

tru cucerirea titlului suprem de cam
pioană a lumii la fotbal. Concursul 
suplimentar PRONOSPORT organizat 
cu acest prilej a inclus în program 
13 din cele mai interesante meciuri. 
Ca punct de atracție LOTO-PRONO- 
SPORT oferă un autoturism „Fiat 
850“ a cărui valoare va fi suportată 
din fondurile speciale, fără a afecta 
fondul de premii al concursului res
pectiv.

Deci, obținerea premiului excepțio
nal constînd din autoturismul „Fiat 
850' nu afectează obținerea premiu
lui de la categoria I la a IV-a, la 
care are dreptul varianta respectivă 
(pe baza numărului de pronosticuri 
exacte).

Depuneți din vreme buletinele pen
tru concursul suplimentar PRONO- 

Mondial.

gerea premiilor mari LOTO din 12 
iulie a.c.

Această tragere atribuie în număr 
NELIMITAT de autoturisme „Fiat 
1300“ precum și alte premii.

Luni 11 iulie a.c. închiderea vîn
zării.

PRONOEXPKES

La tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 27 din 6 iulie 1966 au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

20 23 9 17 15 34
Numere de rezervă : 25 22
Fond de premii : 642 298 lei
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 13 iulie 1966 la București.

LOTO

SPORT — Campionatul
Marți 12 iulie ultima zi I

• Au mai rămas 5 zile 
închiderea vînzării biletelor la tra-

pînă la

0 verificare utilă ale cărei concluzii trebuie valorificate
ipă ce a realizat două victorii 
în fața reprezentativelor Polo- 
și Elveției — selecționata noas- 
masculină de handbal a „capo- 
în ultimul joc susținut în ca- 
turneului internațional de la 

•eb, pierzînd la o diferență de 
apreciabila partida cu echipa 

bslaviei. Nu este pentru prima 
i cînd handbaliștii iugoslavi rea- 

Dar 
cu 
ne 

din

sslaviei.
1 cînd I 
Stză o astfel de victorie, 
rența de 13 goluri (20—7) 
l ne-au întrecut trebuie să 

de gîndit! Și pentru că, 
ive obiective, nu am putut o- 
la timp cititorilor noștri amă- 

te despre acest joc și, în spe- 
) asupra comportării handba- 
lor noștri fruntași, facem as-

■ acest lucru, solicitîndu-1 pe 
igRAGOȘ HADÎRCÂ, conducă- 
cUeiegației, să ne răspundă la 
va întrebări.
■ în primul rînd cîteva amă-

nunte despre joc și despre evoluția 
scorului...

— Formația gazdă a jucat exce
lent, a vrut să cîștige și a stăpînit 
„terenul" aproape tot timpul. Cu 
excepția finalului primei reprize, 
handbaliștii noștri s-au comportat 
foarte slab. Iugoslavii au condus 
cu 4—0 (min. 8), apoi cu 7—1 (min. 
14), după care a urmat o perioadă 
mai echilibrată (min. 26: 8—5). Din 
păcate acestea au fost singurele mi
nute cind echipa noastră a mers. 
In rest... Vă puteți imagina cum a 
jucat echipa noastră, dacă in re
priza secundă a înscris primul gol 
abia după 18 minute de joc!...

— Cum se explică această com
portare slabă ?

— Adversarii noștri au practicat 
în apărare sistemul „3 + 3", foarte 
avansat, reușind să anihileze pe prin
cipalii realizatori: Moser și Gruia, 
tn această situație era necesar să

fructificăm mai mult prin pivoți 
și extreme, dar — din păcate — 
am continuat să așteptăm goluri de 
la Moser și Gruia. Și astfel minu
tele treceau, echipa noastră risipea 
atac după atac, iar 
zau gol după gol, 
contraatac.

— După cum se 
au fost în special

— Nu numai de ordin 
Cred că și pregătirea morală 
voință a fost deficitară. Turneul de 
la Zagreb a dovedit că echipa 
noastră a „uitat" că a cucerit de 
două ori titlul de campioană a lu
mii și că nu mai știe să abordeze 
meciurile decisive, jocurile tari in 
care adversarul este dispus — cum 
se spune — să nu „ierte" nimic.

— Ce alte concluzii se 
trage după participarea la 
neu internațional ?

— Mai întîi doresc să

iugoslavii reali- 
in special pe

vede, carențele 
de ordin tactic. 

tactic, 
și de

mai pot 
acest tur-

subliniez

utilitatea participării noastre la a- 
ceastă competiție. Am avut în je
lui acesta prilejul de a face o foar
te utilă verificare a stadiului pregă
tirilor și a potențialului unora din
tre jucători acum cind nu peste 
multă vreme va începe o nouă și 
foarte importantă etapă de pregă
tire în vederea campionatului mon
dial ce va avea loc în ianuarie 1967 
în Suedia.

Etapă în care — adăugăm noi — 
va trebui să se muncească mai se
rios, cu mai multă dîrzenie și, în 
special, cu dragoste și tragere de 
inimă valorificînd concluziile trase. 
Marile 
ținute 
pactul 
poartă

Premiile întregi și sferturi dc la trage
rea LOTO din 1 iulie 196G :

Premiul special : 1 variantă a 139 523 
lei și 1 variantă a 34 830 lei; categoria I: 
9 variante a 7 421 lei șl 11 variante a 
1 855 lei: categoria a II-a: 14 variante a 
4 713 lei șl 18 variante a 1178 lei; cate
goria a IlI-a: 39 variante a 1 770 lei și 
41 variante a 442 lei; categoria a IV-a : 
66 variante a 968 lei și 96 variante a 242 
lei; categoria a V-a: 85 variante a 789 
lei și 102 variante a 197 lei; categoria a 
Vl-a: 113 variante a 581 lei și 148 va
riante a 145 lei; categoria a Vll-a: 137 
variante a 438 lei și 247 variante a 109 
lei; categoria a VIII-a: 209 variante a 
308 lei și 294 variante a 77 lei.

Premiul special întreg de 139 523 lei 
plus 1 premiu de categoria a Vll-a 438 
lei totalizlnd astfel 139 961 lei au revenit 
participantului KERKER IOAN din Ti
mișoara.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto—Pronosport.

DE LA I. E.B.S
cuplajul 
PITEȘTI

de fotbal STEAUA 
și DINAMO BUCU- 
10 iulie, de pe sta-

performanțe nu pot fi ob- 
din „amintiri" sau din res- 
pe care — eventual — ți-1 
adversarii...

CĂLIN ANTONESCU

• Pentru
—DINAMO 
REȘTI—FARUL din , .
dionul Republicii, biletele se găsesc de 
vînzare la casele obișnuite.
• La ștrandul Tineretului se primesc 

zilnic înscrieri ta cursul de înot pentru 
copii între 5—14 ani.
• In incinta ștrandului s-au amena

jat o serie de terenuri de tenis, puse 
special la dispoziția cursului de inițiere 
în tenis de cîmp, pentru copil, și tineret 
între 7—18 ani. Se asigură rachete și 
mingi. înscrierile se lac zilnic între orele 
10—13 și 16—19.
• La bazinul acoperit Floreasca, con

tinuă cursul de inițiere la înot pentru 
copii. înscrieri la bazin.



Comentariul nostru Loturi... Loturi... Loturi...

Joc spectaculos sau
Una dintre problemele care preo

cupă intr-o mare măsură presa 
sportivă de specialitate și pe iubi
torii sportului cu balonul rotund 
acum, în preajma C.M. de fotbal, 
este problema spectaculozității jo
cului. „Betonul", „catenaccio", sau 
oricare alt sistem care are drept 
scop întărirea îndeosebi a apărării 
duce, după cit se pare la o scădere 
a numărului de goluri marcate și, 
implicit, la scăderea spectaculozi
tății. Iubitorii fotbalului doresc, 
insă, să vadă meciuri frumoase, cu 
cit mai multe faze pe poartă fruc
tificate, meciuri care să se termine 
la scoruri mari. Apărările ermetice, 
din păcate, „atentează" în primul 
rind la frumusețea jocului.

La actualul campionat mondial 
se pare că numai sud-americanii cu 
caracteristica fotbalului lor — in
ventivitate, combinații multiple și 
interesante, deschideri largi pe ex
treme etc. — promit să furnizeze 
„spectacole" de fotbal. Analizind 
trecutele campionate mondiale, 
specialiștii au ajuns la concluzia că 
cel mai spectaculos dintre toate me
ciurile jucate a fost acela din semi
finala C.M. 1954, dintre echipele 
Ungariei și Uruguayului, meci ter
minat cu 4—2 după prelungiri. Jo
cul a fost intr-adevăr deschis, s-a 
urmărit marcarea a cît mai multe 
goluri și, ceea ce constituie un ... 
record dar și o consecință directă 
și firească a jocului spectaculos, la 
acest meci au jost cele mai puține 
faulturi din istoria C.M.

Făcînd o microstatistică in ceea 
ce privește numărul de goluri mar
cate la ultimele două campionate 
mondiale, se poate spune că așeză
rile 4—2—2 sau 4—3—3 au dus la 
scăderea numărului de goluri mar
cate. Astfel, în 1958, in Suedia s-au 
jucat 34 de meciuri mareîndu-se de 
123 de ori. In 1962, în Chile, s-au 
jucat 32 de meciuri mareîndu-se nu
mai 89 de goluri. Acestea au fost 
realizate astfel: 25 in grupa 1
(U.R.S.S., Uruguay, Iugoslavia, Co
lumbia) ; 14 în grupa a Il-a (Chile, 
Elveția, R.F. Germană, Italia); 11 în 
grupa a IlI-a (Brazilia, Mexic, Ce
hoslovacia și Spania); 15 în grupa 
a IV-a (Argentina, Bulgaria, Unga
ria, Anglia) ; 9 în sferturi de-finală;

apărări ermetice?
10 în semifinale, 1 gol intr-un meci 
de baraj și patru în finală.

Interesant de observat că in fi
nala C.M. de fotbal, scorurile au 
fost de regulă mari. Niciodată o 
echipă campioană mondială n-a ciș- 
tigat in finală cu un scor de ... 1—0. 
In finală, deci, se joacă deschis, 
echipele dorind cu tot dinadinsul să 
marcheze. In finala din 1930 s-au 
marcat șase goluri (Uruguay — Ar
gentina 4—2); în 1934: 3 goluri 
(Italia — Cehoslovacia 2—1); în 
1938: 6 goluri (Italia — Ungaria 
4—2) ; în 1950 : 3 goluri (Uruguay
— Brazilia 2—1); în 1954 : 5 go
luri (R.F. Germană — Ungaria 3—2), 
în 1958 : 7 goluri (Brazilia — Sue
dia 5—2) iar in 1962 4 goluri (Bra
zilia — Cehoslovacia 3—1).

Mai sînt doar cîteva zile pînă la 
lovitura de începere a C.M. de fot
bal. întrecerea va fi, fără îndoială, 
deosebit de dîrză, mai ales că sînt 
trei echipe care doresc să cucereas
că pentru a treia oară mult rivni- 
tul trofeu — „Cupa Jules Rimet"
— și deci să Intre definitiv în po
sesia lui. Dar aricit de înverșunate 
ar fi aceste bătălii sportive, iubitorii 
fotbalului de pe întreg globul aș
teaptă ca aceste confruntări să fie 
pe cît de îndîrjite, pe atît de spec
taculoase.

S. NORAN

Mexic :

Calderon. Carbajal ; Chaires, Puzna, 
Nunez, Uro, Hernandez, Del Muro, 
Perra, Janregui, Reguiro, Diaz, Bar
ba, Reyes, Pardilla, Fragoso, Jara, 
Ruvalcaba, Mercaido, Cisneros, Nu- 
noz.

Franța :

Aubour, Camus, Herbin, Bosquier, 
Artelessa, Budzinski, Chorda, Djor- 
kaeff, Bonnel, De Bourgoing, Muller, 
Blanchet, Gondet, Hausser, Combin, 
Baraffe.

R. F. Germană :

Tilkowski, Bernard, Mayer, Schnel- 
linger. Lntz, Hottges, .Patzke, Weber, 
Paul, Schulz, Haller, Libuda, Gra
bowski, Beckenbauer, Seeler, Briills, 
Overath, Held, Kramer, Szymaniak, 
Emmerich. Hornig.

Primul „contact* al brazilieni
lor cu faimosul gazon engle
zesc. Un ilustru cvartet din 
echipa campionilor lumii, la un 
antrenament. De la stînga. la 
dreapta : Gerson, Pele, Zilo, 

Beli ni.

CALEIDOSCOP
Cel mai bun jucător al campionatelor 

mondiale de fotbal va primi o cupă din 
aur avînd o înălțime de 30 cm. Trofeul 
va fi creat de bijutierul reginei .Angliei, 
Carrad. Jucătorul va fi desemnat prin- 
tr-un referendum organizat în rîndurile 
spectatorilor.

Un colet cu medalii de aur pentru co
memorarea finalei C.M. de fotbal a fost 
trimis... retur, vameșii britanici neau- 
torizînd intrarea lor în Anglia. DI. John 
Ogliari, reprezentantul unei firme ita
liene, care a fost oficial desemnat de 
către organizatorii C.M. pentru a bate 
medaliile, a primit răspunsul că banca 
Angliei nu admite importarea. Așadar, 
organizatorii se găsesc în fața unei si
tuații stranii : aceste medalii pot să fie 
cumpărate in oricare țară în afară de 
Marea Britanie unde se dispută campio
natul mondial.

pregătită decît Ia campionatele mondiale 
din 1958 și 1962« (cînd Brazilia a cucerit 
titlurile de campioană mondială — n.n.).

Duelul dintre prodigios» alergători în cursa de 5 000 m - R. Clark 
K. Keino — continuă. Mărfi la Stockholm australianul a obținut o revc 
strălucită, îmbunătățind cu mai bine de 7 sec. recordul mondial al ke 
nuiui. Specialiștii așteaptă acum replica lui Keino sau — poate — a unui 
atlet, capabil să intre în această formidabilă... horă. Tn fotogra 
R. Clarke, ca de obicei, în fruntea plutonului de alergători. (Fc

Associated Press)

Cursa R. Clarke-Keino continuă!
STOCKHOLM, 6 (Agerpres). — 

După cum s-a anunțat, marți seară, 
pe stadionul din Stockholm, atletul 
australian Ron Clarke a stabilit un 
nou record mondial în proba de 
5 000 m cu excepționala performanță 
de 13:16,6. Acest rezultat este su
perior cu 7,6 sec vechiului record 
mondial deținut din anul 1965 de 
Kipchoge Keino (Kenia).

Iată, timpurile intermediare realizate 
de Ron Clarke : 800 m -— 2:08.0 ; 
1 000 m — 2:40,2 ; 3 000 m — 7:57,6 ; 
4 000 m — 10:39,0. în aceaștă me
morabilă cursă pe locurile următoare

s-au clasat : Bogusziewicz (Polo 
13:51,8, Cook (Australia) 13:52,6 
Baillie (Noua Zeelandă) 13:56,2.

în cadru] aceleiași probe, 
Clarke și-a corectat și propriul rec 
mondial în proba de trei mile, 
lizînd 12:50,4 (v.r. 12:52,4).

Alte rezultate înregistrate în < 
cursul de la Stockholm : disc : I 
wik Danek (Cehoslovacia) 62,04 
1 500 m : Josef Odlozil (Cehoslova 
3:46,1; 3 000 m obstacole: Gat
Roelants (Belgia) 8:27,2 (la 0,t> 
de recordul lumii). A

Turul ciclist al Franței
PARIS, 6 (Agerpres). — Turul ci

clist al Franței a continuat ieri cu 
etapa a XV-a, între Privas $i Bourg 
d'Oisans, Alpe d'Huez (203,5 km). La 
capătul unei curse pasionante, vic
toria a revenit spaniolului Otano cu 
5h 46:50,0.

In clasamentul general individual 
continuă să conducă vest-germanul 
Kunde, urmat la 31 secunde de olan
dezul Jaenssens. Poulidor se află pe 
locul al zecelea, la 5 min. și 31 sec. 
de lider.

In ,,Tour de l'Avenir", compel 
rezervată amatorilor, a avut loc et< 
a V-a, desfășurată pe un tra- 
identic .cu cel al profesioniștilor, 
remarcat că învingătorul etapei, 
bunetti (Italia), a obținut un re? 
tat cu 10 minute și 10 secunde i 
bun decît învingătorul cursei pic 
sionișlilor.

In clasamentul general conduce 
clistul englez Hill.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
BUDAPESTA. După 8 runde, în 

turneul internațional feminin de șah 
conduce maestra română Elisabeta 
Polihroniad’e cu 6 p, urmată de Koz- 
lovskaia (U.R.S.S.) cu 51/i p (cu o 
partidă întreruptă), K. Iovanovici 
(Iugoslavia), Keller — Hermann

(R.D.G.) cu cite S’/î
8-a Polihroniade a 
grele la Honfi.

. p. în runda 
cîștigat cu

sportiv it a, 
fost primul Cc 
la automobil

Străinii care vor veni în Anglia pentru 
a asista Ia campionatul mondial nu vor 
avea nici o scuză dacă se vor rătăci pe 
drumurile care duc la stadioane. Asocia
ția automobiliștilor din Anglia a liotărît 
să amplaseze încă 1 400 de panouri indi
catoare pe o rază de 30 de km în jurul 
a șapte stadioane unde se vor desfă
șura întîlnirile. Aceste panouri vor re
prezenta o minge de fotbal însoțită de 
o săgeată care indică direcția.

Turneul în Europa al echipei uru- 
guayene de fotbal ca și participarea el 
Ia finala campionatului mondial au pu
tut fi finanțate pnntr-o... emisiune de 
timbre poștale.

Antonio Carbajal, portarul echipei 
mexicane, care a mai participat de pa
tru ori la C.M., a realizat o mică... is
pravă demnă de un detectiv. El s-a re
marcat prinzînd asupra faptului un hoț 
care se introdusese în hotelul unde se 
găseau găzduiți jucătorii mexicani.

Antrenorul echipei de fotbal a Brazi
liei, Feola, a acceptat să acorde, o dată 
pe săptămînă, un interviu ziariștilor 
sportivi. El a afirmat cu acest prilej că 
jucătorii săi exersează noi scheme tac
tice care vor permite reprezentativei 
braziliene să spargă apărările cele mai 
strînse, inclusiv „betonul”. „Sîntem si
guri de un loc în finală” — a declarat 
el „Echipa noastră este mult mai bine

La muzeul Grevin a fost recent insta
lată o statuie a Iui Pele, intitulată „Ke- 
gele-regilor fotbalului”. Statuia marelui 
jucător brazilian va trona alături de 
aceea a lui sir Stanley Mathews, singu
rul fotbalist înnobilat de către regina 
Angliei.

Jucătorii tuturor echipelor participante 
la turneul final al campionatului mon
dial de fotbal vor fi asigurați împotriva 
accidentelor. In fruntea listei se află 
Pele care a fost asigurat pentru suma 
de 250 000 lire ! La rîndul ei, Federația 
argentiniană de fotbal a asigurat întrea
ga echipă care va participa la turneul 
final al campionatului mondial, pe toată 
durata desfășurării meciurilor, pentru 
cazuri de îmbolnăvire, accidentări etc. 
Acest lucru a fost făcut la cererea ex
presă a cluburilor care au dat jucători 
reprezentativei. Cei 22 de jucători argen
tinieni au fost asigurați pentru suma 
totală de 20 milioane peso (100 000 de 
dolari).

O adevărată „ploaie de aur* se anun
ță pentru jucătorii mexicani și chilieni 
dacă vor cîștiga „Cupa Jules Rimet" sau 
chiar dacă vor ajunge în finală. Astfel, 
pentru prima dată în istoria fotbalului 
mexican, două firme comerciale oferă 
100 000 de dolari dacă Mexicul cîștigă 
cupa. Dacă chilienii ajung în finală, 
fiecare jucător va primi aproape 6 000 
de lire sterline.

După părerea noastră, promisiunile 
puteau fi și mai mari pentru că șansele 
— atît ale mexicanilor cît și ale chilie
nilor — sînt ca și nule.

Interesul publicului pentru „World Cup 
Willie**, mascota și emblema campiona
tului mondial, a devenit atît de mare 
îneît federația britanică de fotbal a 
acordat, pînă acum, peste 100 de licențe 
unor firme particulare care îl folosesc 
pe j,Willie*? în scopuri de reclamă.

DIN BLOL-NOEESUL LUI ,,WILLIE95

ROMA. Celebrul 
Nino Farina, care a 
pion mondial oficial 
(în anul 1950) și-a pierdut viața 
tr-un accident de automobil din ap 
piere de Chambery. Nino Farina 
în vîrstă de 60 
din activitatea 
1955.

de ani. El se retras 
competiționala în a;

ECHIPA ANGLIEI
NOU ÎNVINGĂTOARE 
la Chorzow, în fața

DIN
Jucînd

85 000 de spectatori, reprezentativa 
Angliei a învins cu 1—0 (1—0) echi
pa Poloniei. Singurul gol a fost în
scris de Hunt în min. 12.

DIN TABERELE JUCĂTORILOR
• Fotbaliștii uruguayeni s-au an

trenai 20 de minute pe stadionul 
Wembley. La antrenament nu au 
participat Esparrago (ușor acciden
tat), Abbadie, Mujica, Martinez și 
Douskas ultimii patru au plecat 
spre patrie. înainte de plecare, Ab
badie a declarat corespondentului 
agenției Reuter că dintre toate echi
pele cu care s-au 
ropa, România a 
cel mai viguros și 
nizat.

• îngrijorătoare 
noscutului fotbalist 
care șuiera o întindere a ligamen
telor Ia genunchi. El va fi probabil 
înlocuit cu Molnar sau Tichy.

• Medicul echipei braziliene, dr. 
Gossling, a precizat că întinderea 
musculară de cate șuieră Amarildo 
este mai puțin gravă decît s-a cre
zut și ca atare el va putea să joace 
meciurile oficiale.
IN PREAJMA CONGRESULUI F.I.F.A.

Săptămînă aceasta, la Londra, au 
loc reuniuni ale diferitelor organis
me F.I.F.A. începînd de vineri se

a

intîlnit în Eu- 
desfășurat jocul 
mai bine orga-

este starea cu- 
maghiar Bene,

vor desfășura lucrările congresului 
F.I.F.A., la care România va fi re
prezentată de președintele Federa
ției române de fotbal Gheorghe 
Popescu.

Pentru 
meciurile 
numit o < 
va judeca 
minați de pe 
25 de 
troale 
ment

a combate jocul dur în 
campionatului, F.I.F.A. a 

comisie de disciplină care 
x cazurile jucătorilor eli- 

teren. O echipă de 
con- 
mo-

medici Va putea efectua 
anti-doping, în orice 

al competiției.

INTERES DEOSEBIT 
ÎN ÎNTREAGA ANGLIE

Pînă la 4 iulie s-au vîndut bilete 
în valoare de 1 200 000 lire sterline. 
Totuși, mai sînt locuri disponibile 
la toate partidele în afară de jocul 
Franța — Uruguay și la finala din 
30 iulie.

O armată de lucrători face .ul
tima toaletă" a marelui stadion 
Wembley unde vor avea loc cele 
mai multe jocuri. Vechea terasă- 
restaurant care domină peluza a fost 
transformată într-o lojă a presei, 
unde vor lua loc peste 1 000 de zia
riști. Specialiști cercetează în He
cate zj starea gazonului care a fost 
fertilizat de trei ori In cursul aces
tui an.

Ministrul sportului din Marea Bri
tanie, D, Howell, a inaugurat marți 
centrul de presă de la Piccadilly.

DE CHILE. La ca
(pr*

SANTIAGO 
pionatele mondiale de schi 
alpine), ce se vor desfășura între 
și 14 august Ia Portillo (Chile), și 
confirmat participarea 22 de țări.

a n 
Și

Chile, unde acum este iarnă, ; 
abundent săptămînă trecută 
crede că zăpada se va păstra 
timpul campionatelor.

STOCKHOLM, tn localitatea 
tad au început campionatele 
naționale de tenis ale Suediei la c: 
participă sportivi din Anglia, U.R.S 
Spania, India, Australia, Danemar 
R.A.U., Suedia și alte țări. Iată cite 
dintre rezultatele înregistrate în \ 
mul tur : simplu bărbați : Pilici ( 
goslavia) — Holm (Suedia) 0- 
6—2, 6—4, 6—-4 ; Santana (Spania) 
Bemow (Suedia) 6—4, 6—1, 6— 
dublu bărbați: Pilici (Iugoslavi 
Taylor (Anglia) — Homstroem, C 
lander (Suedia) 6—1, 6—2.

Ba 
int

FOTBALIȘTII DE LA RAPID 
ÎNVINGĂTORI IN OLANDA

Ieri seară, la Utrecht, s-a disputat n 
ciul revanșă dintre formația Kaț 
București șl selecționata feroviară ola 
deză. 
venit 
(0-0) 
geseu

Și de această dată victoria â x 
fotbaliștilor români. Scor 5 2- 
prin punctele înscrise de Gec 
(min. 55) șl Kraus (min. 75).
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