
Azi la Dînamo

începe întrecerea pentru desemnarea campionilor țării 
la gimnastică!
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întrecerile finale ale campionatelor repu
blicane de gimnastică programate în sala Di
namo din Capitală încep cu exercițiile im
puse băieți (astăzi de la ora 10, după festi
vitatea de deschidere). După-amiază de la 
ora 16, întrecerile continuă cu exercițiile im
puse, fete (seria I și seria a II-a).

Sîmbătă — tot de la ora 10 — sînt 
gramate finalele la exerciții liber alese, 
culin iar după-amiază, de la ora 16, 
liber alese, feminin, seriile I și a II-a.

în sfîrșit, duminică, de la 9,30, va
loc concursul pe aparate (băieți și fete).

La concursurile individuale vor fi prezenți, 
printre alții, gixnnaștii Gh. Tohăneanu, Anton 
Cadar, Alex. Silaghi, Gh. Condovici, M. Si- 
mion, V. Coșariu și A. Gruin precum și gim
nastele Elena Ceampelea, Rodica Apăteanu, 
Rozalia Baizat-Filipescu, Cristina Doboșan- 
Ioniță, Elena Tutan, Maria Andrioaie 
na Goreac.

în disputa pe echipe șe vor angaja 
altele formațiile Steaua, 
mo București, Vagonul
Cluj (băieți), selecționata Banat, I.C.F., 
namo I București, selecționata Bacău, Farul 
Constanța, Dinamo II București, Liceul nr. 2 
cu program de educație fizică din
Brașov și C.S.M. Cluj (fete).

pro- 
mas- 
cele

avea

și Aii-

Z.C.F.,
Arad,

printre
Dina-

C.S.M.
Di-

Hiena Ceampelea, una din fruntașele gimnas
ticii noastre feminine, în plin exercițiu...

Foto : T. Roibu

Finalele campionatelor universitare
la jocuri sportive

AstOii inccp turneele linalc ale competiției de fotbal
Ieri la București, Cluj, Iași și Timișoara, întrecerile din ca

drul finalelor campionatelor universitare la jocuri sportive 
și-au continuat desfășurarea, în atmosfera de entuziasm din 
zilele precedente, urmărite cu interesul crescînd pe care-1 
marchează apropierea „finișului". Iată în rîndurile de mai jos 
relatările corespondenților noștri care 
meciuri.

au asistat Ia ultimele

FOTBAL Galati, formația Insti- 
de Mine Petroșeni și

Regata Essen

la caiac—canoe

au luat sfîrșit 
cadrul seriilor

După trei zile de întreceri 
spectaculoase și — uneori :— 
dinamice, desfășurate pe tere
nurile Medicina și Politehnica 
din Capitală, 
jocurile din
campionatului republican uni
versitar de fotbal. Cele 11 e- 
chipe participante s-au clasat 
astfel: SERIA 1: 1. Politehnica 

’’Galați, 2. Universitatea Iași, 3.
Institutul Pedagogic Constanța; 
SERIA A II-A: ' ~
Mureș, 2. Institutul Pedagogic 
Bacău,
SERIA A III-A : 1. Institutul de 
Mine Petroșenf, 2. I.S.E. Bucu
rești, 3. Institutul Politehnic 
Cluj; SERIA A IV-A: 1. In
stitutul Politehnic București, 2. 
Institutul Politehnic Brașov.

Conform regulamentului, în 
turneul final pentru locurile 
1-4 se vor întrece echipele in
stitutelor politehnice din Bucu-

1. I.M.F. Tg.

3. Agronomia Craiova;
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A VI-a ediție a „Cupei orașului București"
• întrecerile încep
• Giorgio Ursi în

astăzi • Cicliști din 5 țări 
fruntea echipei italiene

Astăzi, la ora 16,30, încep pe 
velodromul Dinamo din Capitală, 
întrecerile celei de a Vl-a ediții 
a „Cupei orașului București44. 
Este vorba, fără îndoială, de cea 
mai frumoasă competiție de pistă 
organizată de țara noastră în ul
timii ani. La această concluzie 
ne-a condus faptul că la startul 
probelor sînt prezenți cicliști de 
certă valoare internațională. Din 
delegația Italiei fac parte Gior
gio Ursi — medalie de argint la 
.1.0. și la campionatele mondia
le, Luigi Roncaglia — ciclist cu 
vastă experiență internațională și 
deosebit de talentat, djn echipa 
Cehoslovaciei -- sprinteri remar-

cabili : Skvarenina și Stark, iar 
din cele ale Bulgariei și Uniunii 
Sovietice, de asemenea, oameni 
care privesc spre... campionatele 
mondiale programate în luna au
gust în R. F. Germană.

In aceste condiții, sarcina spor
tivilor noștri este dificilă. Ținînd 
însă seamă de faptul că la ulti
mele competiții ei au marcat o 
vădită ascendență de formă spe
răm într-o substanțială îmbună
tățire a performanțelor și — ce 
ce nu ? — în realizarea unor pre
țioase victorii. Pentru spectatori, 
cel mai important lucru este a- 
cela că vor avea ocazia să vadă 
la lucru, în cele trei zile de con

curs, cicliști cu valoare deose
bită care, fără îndoială, vor rea
liza dispute spectaculoase. în 
prima zi ambele probe (viteză și 
urmărire pe echipe) sînt specta
culoase, în cea de a doua ștafeta 
perechi va ține publicul „în pi
cioare44, iar în ultima zi de în
treceri alît viteza, cit și cursa 
italiană și cursa cu adițiuoe de 
puncte constituie reale puncte de 
atracție.

Astăzi după amiază programul 
începe la ora 16;30. Prima pro- 

r Umina lori u.
completare ur- 

pe echipe.

bă: viteză sistem 
După o probă de 
meaz.ă urmărirea

rești și 
tutului 
cea a I.M.F. Tg. Mureș; pentru 
locurile 5-8: Institutul Peda
gogic Bacău, I.S.E. București, 
Institutul Politehnic Brașov și 
Universitatea Iași; pentru locu
rile 9-10: Institutul Pedagogic 
Constanța și Institutul Poli
tehnic Cluj. Locul 11 : Agro
nomia Craiova.

Jocurile se vor disputa azi, 
tot pe terenurile Medicina și 
Politehnica.

VOLEI

IAȘI, 7 (prin telefon). — Din
tre partidele etapei de joi a 
finalelor campionatelor univer
sitare de volei, s-a detașat ca 
valoare aceea pe care au ju-

D. DIACONESCU
coresp regional

(Continuare în pag. a 2-a)

ATLETII ROMÂNI AU TERMINAT VICTORIOS! MECIUL 
SUSȚINUT, LA OSLO, ÎN COMPANIA SPORTIVILOR 

NORVEGIENI : 111-101 P.
Citiți rezultatele în pag. a IV-a.

De fiecare dată cînd trebuie să se 
alcătuiască loturile de sportivi pentru 
diferite competiții, profesorii de educa
ție fizică de la Liceul nr. 2 din Con
stanța au „probleme44. Nu-i ușor să 
alegi din 30—40 de elevi, foarte ap.ro- 
piați ca valoare, pe eCi mai buni la 
baschet, handbal sau volei. In căutarea 
unei soluții definitive, profesorii ape
lează deseori și la tovarășul Romulus 
Popa, directorul-adjunct al liceului. Nu 
este o consultație de circumstanță. 
Dimpotrivă, prof. Popa, aproape nelipsit 
de la antrenamentele sportivilor liceului, 
știe exact ce poate fiecare, și sfatul său 
e binevenit. Așa cum s-a întîmplat și 
reeent, 1» T i mi ș o ara. cu prilejul finalei 
campionatelor republicane școlare de bas
chet. Echipa preconizată de prof. Popa 
a ocupat locul secund, după aceea a 
liceului cu program de educație fizică 
din Cluj...

O situație specială pentru asociația 
sportivă a liceului constănțean s-a creat 
în preajma altei competiții republicane 
școlare, campionatul de gimnastică, 
programat în localitate. La gimnastică, 

“are cîteva talente autentice, 
și eleva hmanuel* Berescu, 
IX-a H. Numai că, în ul- 
Emanuela manifestase dez- 

ce pregătire, după cum nici

Liceul nr. 2 
printre care 
din clasa a 
lima vreme, 
interes făli

La sfîrșitul săptămînii 
vor desfășura la Essen (R. F. 
Germană) întrecerile interna
ționale de caiac-canoe la care 
și-au anunțat participarea 
sportivi din numeroase țări. 
La regata Essen vor concura 
și o parte din caiaciștii și 
canoiștii români. Din delega
ția noastră, care a plecat joi 
la Essen, fac parte printre 
alții : Aurel Vernescu, Aftina- 
sie Sciotnic, Vasile Nicoară, 
Haralamb Ivanov, D. Ivanov, 
A. Igorov, Ililde Tătarii etc. 
Lotul este însoțit de antre
norii emeriți Radu II u fan 
N. Nava șart.

JUNIORI

★

CRITERIUL EUROPEAN PENTRU 
LA TENIS DE MASA

FINALELE CAMPIONATELOR ȘCOLARE 
LA HANDBAL

de
„Di na mo- 

Din echipa 
parte,

se vor desfâ- 
toriis de masa

Sînt

la care
fazele de zonă.

... /J /
v /

Sportivi români in concursuri 
atletice internaționale

Astăzi și nriine 
are loc la Praga 
tradiționalul concurs 
atletic internațional 
..Memorialul Ro- 
•icki44. La întreceri 
vor lua parte și a- 
tleții români Lia 
Manoliu, Ioana Pe
trescu, Petre Asta- 
fei și Iosif Naghi. 
Ultimii vor sosi la

Praga venind de la 
Oslo.

Andrei Barabaș, 
Nicolae Mustață și 
Șerban Ciochină vor 
evolua la un mare 
miting internațional 
la Oslo, programat 
pentru zilele urmă
toare.

La Olsztvn (Po
lonia) va avea Joc

la sfîrșitul săptănri- 
nii ^competiția 
atletism 
viada44.
română fac 
între alții. Mihaela 
Peneș, Mari lena Citi
rea, P. Ciobanu, B. 
Iliescu, I. lordache, 
S. Cristescu, M. Si- 
Ui i orie seu.
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PROFESORUL ROMULUS POPA
PRIETENUL SPORTULUI
strălucea. O corigență la 

<ă această sportivă slăbise 
la învățătură. Profesoarei 

antrenoarea Emanue-

la carte nu 
istorie arăta 
„motoarele* 
Viorica Radovici, 
lei, îi venea greu cînd se gîndea că da
torită acestui „accident44, eleva ei nu 
va putea participa la finală. Se pierdea 
astfel posibilitatea cuceririi unui titlu 
de campioană a țării. Cerîndu-i-se păre
rea, prof. Popa a fost, ca totdeauna de 
altfel, foarte ferm : eleva Berescu nu va 
participa la competiție... Fermitatea con
ducerii liceului a privat, poate, asocia 
ția sportivă de unele satisfacții. A fost 
însă o bună lecție pentru elevi de a în
țelege că — indiferent de valoarea lor 
ca sportivi — principala îndatorire ră- 
mîne învățătura !

Interesul arătat de prof. Popa față 
de viața asociației sportive a determinat 
încet, încet ca și ceilalți profesori de 
cultură generală, și îndeosebi profesorii 
diriginți, să fie mai aproape de acti-

vitatea elevilor sportivi, să le cunoască 
rezultatele, performanțele. Așa se face 
că acum, la multe din orele de dirigen- 
ție profesorii Tudor Roșea (clasa a X-a 
E), Georgeta Vîrnav (a X-a F), Aurelia 
Stanciu (a Xl-a E) ș.a. iau în discuție 
comportarea elevilor din clasele respec
tive în diferite concursuri și competiții, 
analizează rezultatele lor. Mai mult atunci 
cînd unii dintre elevii sportivi sînt în 
pericol de a lua note proaste, aceștia 
sînt ajutați. Cu sprijinul comitetului 
U.T.C. au fost organizate ore de con
sultații ținute de elevii cei mai buni 
sau chiar de profesorii înșiși. Cazurile 
sînt destul de rare, dar principiul în
trajutorării, ca atare, există. Ceea ce 
reprezintă un lucru foarte bun.

în fine, într-un alt caz, contribuția 
conducerii liceului și mai ales a prof. 
Romulus Popa a fost hotărîtoare : 
atunci cînd s-a pus problema amenaji-

In localitatea Szombathely (Ungaria) 
șura între 9 și 13 iulie întrecerile de _______
din cadrul Criteriului european pentru juniori. ___
programate probe pe echipe, individuale și, pentru 
prima oară, pentru copii (pînă la 14 ani). Tara noastră 
va fi reprezentată de : S. Dumitriu, I. Panait, Ad. Si- 
mandan. Carmen Crișan, Roberta Toma, C. Macovei 
și Nicoleta Spiridon.

rii terenurilor de sport. Aceste terenuri, 
dat fiind bogata activitate sportivă care 
se desfășoară aiei, erau imperios nece
sare. Dar existau greutăți. Cu perseve- 
rența-i caracteristică, prof. Popa, soli- 
cilînd sprijinul organizației de partid, 
al comitetului de părinți și al Secțiunii 
de învățămînt, a reușit să dea viață 
unui proiect deosebit de îndrăzneț. As
tăzi elevii liceului nr. 2 din Constanța 
au terenuri de volei, baschet și hand
bal, sectoare pentru atletism, amenajări 
pentru gimnastică : într-un cuvînt, un 
veritabil microstadion, unul dintre cele 
mai frumoase din oraș și din regiunea 
Dobrogea !

...Firește, exemplul prof. Romulus 
Popa nu mai. este astăzi singular. Ne 
amintim cu satisfacție și de exemplul 
altor directori de școli, sprijinitori ac
tivi ni activității sportive, profesorii An
drei Nicolescu (Liceul 3 Brăila), Aspa- 
sia Vasiliu (Liceul 1 Ploiești), Nicolae 
Mierlea (Liceul 7 București), prof. I. 
Ceaușescu (Liceul 1 Rm. Vîlcea), ing. 
Radu Breaban (Grupul școlar „Indepen
dența44 Sibiu). Prof. Popa se încadrează și 
el în pleiada unor asemenea directori mul
tilaterali, totdeauna în pas cu noul. Un 
exemplu pe care am dori să-l întUnim 
— și să-l consemnăm — cit mai des...

TIBERIU STAMA

în orașul Petroșeni au început întrecerile din ca
drul etapei finale a campionatelor școlare.
iau parte formațiile calificate din "... ... ... ._
Organizarea competiției este foarte bună, iar parti
dele disputate în prima zi au fost de un bun nivel 
tehnic. Iată rezultatele înregistrate : F.EMlNlN : u- 

ceul P. Neamț — "Liceul cu pro
gram de ed. fizică Brașov G—15 
(2—6). Liceul Unirea Tg. Mureș 
— Liceul nr. 13 București 11—19 
(4—8), Șc. tehnică agricolă Pc- 
troșeni — Liceul Petroșeni 5—11 
(2—5); MASCULIN : Liceul nr. 1 
Buzău — Liceul nr. 13 București 
9—12 (2—6), Liceul nr. 1 Bacău 
— Liceul Sebeș 12—17 (4—6). Li
ceul Agnita — Liceul cu program 
de ed. fizică Brașov 18—19 (9—9).

T. GORNEA - coresp.

★

UN NOU CENTRU 
DE ÎNVĂȚARE A ÎNOTULUI

Incepînd de la 11 iulie clubul 
sportiv Constructorul organizea
ză la baza sa sportivă din șos. 
Iancului nr. 130 (tramvaie 13 și 
14, troleibuze 89 și 86) un centru 
de învățare a înotului, pe cicluri 
de 21 de 
zinul de
35.40.40

zile. Informații la ba- 
înot sau la telefon

PERIOADA
LA

★

DE TRANSFERĂRI 
HANDBAL

Federația de handbal ne anun
ță că perioada de transferări 
pentru sezonul compel itional 1H6 
1367 fo«t stabilită intre rt »»
30 a.c.



După meciul Steaua-T.S.K. BerlinBOX

turneul de

cu

finalele campionatelor republicane de Juniori

Meciuri viu disputate, spectaculoase

D. STĂNCULESCU

TENIS DE CÎMP

rîndurile echipei 
situație. Fleșeria 
simplu locul din 
noastră s-a găsit

Cupa speranțelor"

Directa de stingă plasată de Gruiescu (Steaua) i-a deschis .garda' Iui 
Lederer (TS.K. Berlin) Foto : P. Stan

turn a ciștigat Dinamo București 
ia Zagreb

Campioana țării noastre la polo, 
Dinamo București, care a ciștigat re
cent turneul internațional de la Za
greb. s-a înapoiat miercuri în Ca
pitală. La întoarcere, cunoscutul ju
cător internațional Cornel Mărcules- 
cu ne-a oferit cîteva amănunte inte
resante despre această frumoasă vic
torie :

„Chiar în ziua sosirii am susținut 
primul meci cu Mladost Zagreb, cam
pioana Iugoslaviei, echipă în care 
evoluează internaționalii Stipanici, 
Trumbici, Bonacici. Poljak. Zwzej. La 
scorul dc 2—1 pentru gazde, arbitrul 
a eliminat just pe portarul Ciszer 
și locul lui a fost luat de Fleșerin. 
An urmat momente de mare tensiune 
în care Mladost a ratat atacai. Apoi, 
echipă noastră a pornit la ofensivă 
și arbitrul a dictat o nouă eliminare, 
de data aceasta în 
adverse. La această 
și-a părăsit pur și 
poartă și formația 
îo atac cu... un om in plus (!). Cîteva 
pase precise și Zahan a șutat neern-____
țător (2—2). Apei, cu toate insisten
țele noastre scorul nu a mai putut 
fi modificat.

în ziua următoare (dimineața), ad
versara noastră a fost Medvesciak 
Zagreb — campioana de iarnă a I»-

? 7 Regata Snagov*

în sala Armatei din Cluj va avea 
Ioc, începind de vineri și pînă du
minică inclusiv, una din .zonele* 
competiției rezervată scrimerilor sub 
20 de ani — .Cupa speranțelor*. 
Participă selecționatele orașelor Ti
mișoara, Oradea, Cărei, Satu Mare, 
Tg. Mureș și Cluj.

BACĂU, 7 (prin telefon, de lat tri
misul nostru). —• O clapă foarte agitată 
cu partide extrem de echilibrate, spec
taculoase și ale căror rezultate au ne
tezit drumul unor echipe către titluri 
— aceasta este caracteristica întrece
rilor desfășurate joi în cadrul finale
lor campionatului republican de juniori 
Ia baschet. Cel mai important; meci a 
opus formațiile feminine S.S.E. Bacău 
și S.S.E. Brașov. După o dispută pa
sionantă care a ținut încordată atenția 
publicului pînă în ultimele secunde-ale 
prelungirii (în nici un moment vretina 
din echipe nu a avut un avantaj mai 
mare de 3 puncte !) <-ri în care ambele 
echipe au merite egale pentru frumosul 
•’’•rtacol oferit, 
* * (23-24,

goslaviei. Cu toate că arbitrul a 
dictat nu mai puțin de 5 eliminări 
împotri-pa noastră, echipa s-a apărat 
foarte atent și a contraatacat 
cu succes de cite ori a avut ocazia. 
Am cîștigat cu 5—2 și scorul putea 
fi mult mai mare. Țiu să remarc în
deosebi pe Ciszer. care a apărat foarte 
bine, ți pe Zahan — autorul a trei 
goluri. Ultimul joc. disputat după- 
a miaza. ne-a pus in față echip® Dy
namo Leipzig, care are în rîndurilc 
sale jucători experimentați ca Schlen- 
krich. Wittig și Zein. Trebuia să ne 
asigurăm un golaveraj mai bun decit 
Mladost și am atacat fără întreru
pere. Am învins cu 7—1 și, Ia sfîrțit, 
cunoscutul arbitru internațional AI.

a 
de

Seifert declara că niciodată nu 
văzut echipa Dinamo jucînd atât 
bine ca în acest turneu*.

Succesul formației noastre este 
atît mai prețios, cu cit dinamovițtii 
au întîlnit formații puternice, iar 
arbitrii întâlnirilor au fost localnici.

Miercuri seara, tinerii pugiliști ai 
clubului Steaua și-au îmbogățit pal
maresul cu o nouă victorie interna
țională, obținută în fața redutabilei 
echipe T.S.K. Berlin Confruntarea 
dintre cele două formații a prilejuit 
— în general — dispute atractive, 
cu momente care au ridicat „tribu
nele* în picioare. Prima victorie, la 
puncte, a fost obținută de Gruîescn 
în dauna lui Lederer. Bucureșteanul 
a controlat lupta de la primul pînă 
la ultimul sunet de gong, Lederer 
fiind numărat în repriza a III-a. La 
categoria cocoș. Gîju a încheiat ful
gerător „socotelile* cu Jurgen Heyse. 
După un minut de studiu, cu o di
rectă de stînga Gîju își trimite ad
versarul la podea. După ce 
este numărat, antrenorul său îl 
donează.

înainte de limită a cîștigat
mion la Schneider. In prima repriză 
Schneider a condus lupta, ca apoi 
Simion să preia inițiativa. După cî
teva atacuri, Simion plasează o di
rectă lui Schneider. Acesta cade si... 
k.o. I Combatanții de la categoria 
mijlocie ușoară, bucureșteanul Stumpf

acesta 
aban-

și Si-

și berlinezul Lehmann, au început 
meciul cu... „încetinitorul*. Pe par
curs. Stumpf a devenit mai activ și 
la sfîrșit decizia i-a fost favorabilă. 
O formă bună a arătat și Trandafir. 
El a schimbat lovituri tari cu Trodler, 
însă n-a sesizat momentele de difi
cultate ale adversarului său. Pentru 
claritatea acțiunilor și pentru că a 
punctat mai mult a fost declarat în
vingător Ia puncte. Vanea și Chivăr 
n-au putut trece de Radier și, res
pectiv, de Jutka, obținînd decizii de 
meci nul. Boxerii germani s-au do
vedit rezistenți. V. Dobre s-a angrenat 
într-o luptă confuză, pierzînd la 
puncte meciul cu Bandke. Surprinză
toare a fost evoluția lui V. Tudose 
în compania 
a recepționat 
spre sfirșitul 
norul Chiriac
doneze. Neconvingătoare 
reintrarea Ini Ghiorghioni, 
pierdut la puncte în fața unui boxer 
mai în formă — Anders.

cu...

lui Rieger. V. Tudose 
multe lovituri tari și, 

reprizei a III-a. antre- 
a fost nevoit să-l aban- 

a fost »i 
care a

V. POMPILIU

Finalele campionatelor universitare
(Urmare din pag. 1)

cat-o echipele masculine ale Insti
tuirii de Mine Petroșeni și Institutu
lui Politehnic Galați, deși, asemenea 
celorlalte de azi (nx: ieri), ea s-a dis
putat pe o căldură toridă. Meciul s-a 
terminat cu victoria studenților din 
Petroșeni cu rezultatul de 3-1 (7, -13, 
13, 12.

Alte rezultate de joi : I.C.F. Bucu
rești — Institutul Pedagogic Bacău 
(m) 3-0, I.M.F. Tg. Mureș — I.C.F. 
București (f) 0-3, Universitatea
București — Institutul Pedagogic Pi
tești (f) 3-0, Universitatea Craiova— 
Institutul Politehnic Brașov (f) 1-3.

BASCHET

CLUJ, 7 (prin telefon). — Miercuri 
s-au disputat în localitate ultimele 
meciuri din cadrul seriilor competi- 

finale a campionatului universi- 
de baschet. Cel mai echilibrat 
din întrecerea rezervată echipe- 
masculine a fost acela dintre Po-

ției 
tar 
joc 
lor
litehnica Iași și Universitatea Cra
iova. Ca de obicei, ieșenii au în
ceput foarte bine meciul și au con
dus în min. 5 cu 10-5, iar în min. 10 
cu 20-10. Dar ei încetinesc ritmul și

în finalul primei reprize sînt egalați: 
26-26. In partea a doua., a întâlnirii 
cei ce au inițiativa sînt craiovenii, 
care acumulează din primele minute 
ale reprizei un avantaj minim 
(30-26), dar pe care îl vor menține 
pînă la fluierul final. Ei cîștigă cu 
63-58, cei mai buni jucători fiind 
Grosanu (21) și Andreescu (16) de la 
Universitatea Craiova și T. Scripcaru 
(16), D. Scripcaru (10), de la Politeh
nica Iași. In celălalt meci Politehnica 
Cluj a învins detașat Institutul de 
Mine Petroșeni cu 73-31 (43-17).

Alte rezultate : Universitatea Cluj— 
Institutul Pedagogic Oradea (f) 58-49 
(28-30); Universitatea Timișoara — 
Universitatea Iași (I) 62-49 ( 38-21).

După disputarea acestor ultime 
partide, pentru semilinalele care vor 
avea loc mîine (n.r. azi), s-au cali
ficat la băieți Politehnica Galati, Po
litehnica Cluj (seria I), 
București, Universitatea ______
(seria a Il-a), iar Ia fete Universita
tea Cluj, Institutul Pedagogic Ora
dea (seria I), Universitatea Bucu
rești, I.C.F. (seria a H-a).

IO AN BRAȚ AN - coresp.

HANDBAL

Politehnica 
București

la canotaj academic femini
Amatorii de sporturi nautice vor put: 

urmări duminică după-amiază, la Sn 
gov, desfășurarea probelor traditional 
competiții de canotaj academic f 
minin, la care participă, ca de obici 
cele mai bune schiflste din Cehoslov 
cia, R.D. Germană, Polonia și Români 
Acest important concurs, care acum 
la ediția 1966 — poartă denumirea c 
„REGATA SNAGOV” va constitui u 
nimerit prilej de verificare a stadiul i 
de pregătire în vederea campionatele 
europene de la Amsterdam. Pe progra: 
figurează toate cele cinci probe clas 
ce și anume : 4+1 rame, sebif simpli 
4+1 visle. schit 2 vîsle și 3+1. Primi 
start se va da de la ora 18, iar urmi 
toarele, din 20 în 20 de minute. Sosirea i 
curse va avea loc în dreptul bazt 
sportive a Ministerului Invățămîhtului.

Doi săritori români
concurează in Austria
• Doi dintre săritorii noștri frun 

tași. Ion Galea și Pantelimon Decu 
seară, însoțiți de tov. Constantin Mi 
hai —- secretar general adjunct a 
F.R. Natație, au părăsit Capitala ple 
cînd în Austria. Cei doi sportivi ro
mâni vor participa în zilele de 9 și 
10 iulie la un concurs internațional 
de sărituri în localitatea Fursten- 
walde-Steyermark.

• La un concurs de înot, desfă
șurat recent în Capitală, Agneta Ster
ner (C.S. Școlar) a stabilit un nou 
record republican ,î«i proba de .200 m 
fluture junioare cu timpul de 2:54,S.

• Au luat sfîrșit la Tg. Mureș în
trecerile regionale ale campionatului 
republican de înot. în afara recor
dului republican stabilit dc D. Naghi 
la 1500 m liber (18:34,2), sportivi* 
mureșeni au îmbunătățit alte 
corduri regionale : D. Naghi 
la 200 m liber și 5:15,8 la 
mixt; Iolanda Simon 1:32,1 la 
bras junioare II ; Adalbert

o rc-
2:13,1 

400 m
100 m 

Covaci

C. ALBU — coresp.

2:35,6 la 200 ni fluture, 1:05,9 la
100 m fluture Și 2:38,4 la 200 ni
mixt juniori I.

Alte rezultate : Fr. Fuldp 59,6 la
100 m liber ; Eva Naghi 6:14,2 la
400 m liber ; Șt. Benedek 1:15,3 la
100 m spate juniori.

IAHTING

Surprize in întrecerile campionatelor republicane
BRAȘOV, 7 (prin telefon de la 

trimisul nostru). în întrecerile cam
pionatelor republicane de tenis, ce 
se desfășoară pe pitoreștile terenuri 
de sub Tîmpa, au început jocurile 
decisive. La băieți s-au jucat întâl
nirile din optimi de finală. Printre 
acestea cîteva surprize. Tînărul bra
șovean Codin Dumitrescu a reușit 
să-l învingă pe rutinatul Constantin 
Năstase cu 4—6, 6—1, 2—6, 6—4, 
6—0. Petre Mărmureanu a fost „ți
nut* pe distanta de cinci seturi de 
alt tenisman localnic, Viorel Marcu, 
învins cu 7—5,6—1, 4—6,4—6, 6—1. 
Victorii în trei seturi au oblinut numai

campionul tării Ion Țiriac (6—3, 6—3, 
6—4 cu M. Rusu), G. Bosch (6—2, 
8—6, 7—5 cu Sântei) și Popovici 
(7—5, 6—3, 6—1 cu Mita). Alte re
zultate : Boaghe — Serester 2—6, 
6—0, 6—4, 6—2; Viziru — Kerekes 
6—4, 4—6, 8—6, 6—3. Din cauza 
întunericului, meciul Hie Năstase — 
Dron s-a întrerupt la scorul 6—3, 
4—6, 4—6, 7—5. Au început și jocu
rile din sferturi de finală. în primul 
meci Țiriac a dispus de Boaghe cu 
6—2, 6—3, 6—4.

La fete se dispută jocuri în cadrul 
turneelor finale. Ecaterina Horșa a 
adus prima înfrîngere Agnetei Kun, 
cu 8—6, 6—0^ iar EjeonQra_Roșiann- 
Dumitrescu a întrecut-o pe Iudith 
Di bar cu 3—6, 8—6, 6=4:-----•— ' —

Vineri încep și întrecerile de du-

RADU VOIA

TIMISOARA,7 (prin telefon). — 
Etapa de joi a finalelor campionate
lor universitare de handbal a fost 
întreruptă de mai multe ori de rafa
lele ploii, ceea ce nu i-a împiedicat 
însă pe spectatori să rămînă pe te
ren, reținuți de interesantele partide 
disputate, cîteva din ele desemnîn- 
du-și cîștigătorii doar în ultimele 
minute de joc. Astfel, Universitatea 
București a învins cu 17-16 pe Me
dicina Tg. Mureș (la pauză 11-10), 
după ce pe întreg parcursul meciului 
scorul a fost ștrîns. La fete, de ase
menea, Institutul de Mine Petroșeni a 
dispus de Politehnica Iași mult mai 
greu decît arată rezultatul final de 
10-8 (6-3). Alte “rezultate: MAS
CULIN — Institutul Pedagogic Ba
cău — Institutul Politehnic Brașov 
23-17 (16-9), Institutul Politehnic Ti
mișoara — .Universitatea Craiova 
30-11 (15-7), Politehnica Iași — Insti
tutul Pedagogic Suceava 69-11 
(36-4);. FEMININ —’ I. C. F. Bucu
rești — Institutul de Mine Petroșeni 
21-1 (10-1), Universitatea București — 
Institutul Pedagogic Bacău 16-4 (6-1).

P. ARCAN - coresp reg.

„Cupa Eleclrica”- 
un adevărat examen

ultimele

victorie S.S.E. Bacău a intrat. direct în 
lupta pențru primul lpc, care va fi 
decis vineri în jocul cu echipa Liceului 
nr. 35 București.

La băieți, Gloria Roman a produs o 
mare surpriză, dispunînd de Liceul nr. 
35 București, după o partidă în care 
tinerii din Roman — practicanți de 
eurînd ai acestui joc — au demonstrat 
că l-au însușit bine.

Rezultate: BĂIEȚI: Gloria Roman -— 
Liceul nr. 35 București 41—37 (15— 
13), Dinamo București — S.S.E. Ora
dea 59 —47 (28- 20), S.S.E. Ploiești — 
Liceul nr. 35 București 79—41 (11 — 
19); FETE : Clubul sporiiv școlar Bucu
rești — S.S.E. Satu Mare 60—28

gazdele au învins cil (27_ 22)
ol—57). Cu această

Tn trecere prin regiunea Banat, puteți vizita :

- Restaurantul și grădina „Mureșul" din Arad, bd. 

publicii nr. 78.

Vcliștii bucureșteni continuă aă-șî 
verifice gradul de pregătire partici- 
pînd la noi concursuri pe lacul He
răstrău. ~ 
tîietatea 
prezentanții claselor fino și 
și-au măsurat forțele din nod, acum 
cîteva zile. în cadrul „Cupei Elec
trica". Concursul, organizat de aso
ciația sportivă Electrica I.D.E.B., s-a 
disputat pe un vînt de forța patru 
(cu rafale de tăria 5—7), care a pus 
concurenților serioase probleme.

Iată rezultatele acestui interesant 
concurs de iahting : clasa finn : 
Petre Purcea (Electrica) 3 006 p. 
Mugur Mihăifă (I.S.E.) 2 404 p, 
Radu Minăstireanu (EL) 2 060 p, 
Emil Gresianu (I.S.E.) 1 006 p,
Nicolae Opreanu (El.) 856 p, 6. Ion 
Naum (El.) 817 p, 7. Petre Svoboda 

•(EIȚ 746 p ; clasa snipe: 1. I.S.E.
(N. Henegaru -j- L. Predescu) 2 511 p, 
2. Electrica (M. Negoescu -f- N. Cor
nea) 1 432 p, 3. I.S.E. (V. Visarion -f- 
C. Hazaparu) 1 155e p, 4. Electrica 
(I. Stănescu + N. Ancuța) 529 p.

După ce și-au disputat în- 
în „Cupa Tineretului', re- 

snipe

1.
2.
3.
4.
5.

Turiști, 
excursioniști!

• " ' ’ ■ f

*■ Băile Herculane cu împrejurimile (Dunărea, în regiu

nea Porțile de Fier, insula Ada-Kaleh și Munții Cernei), 

unde aveți asigurate condiții de cazare la hotelul 

„Cerna" care dispune de un elegant restaurant și 

de noapte.

bar

Re-

Campingul din orașul Timișoara, amplasat într-un 

pitoresc (Pădurea verde, ștrand, terenuri sportive) ’.în 

Calea Dorobanților.

loc s



Interviu —foileton

„Cupa de vară 
la a doua etapă

ii Barajul pentru categoria C, Handbal în doi • ••

la ordinea zilei
Duminică, în „CUPA DE VARA" este programată 

> nouă etapă. în prima etapă majoritatea partidelor 
i-au terminat cu scoruri strînse, la capătul unor 
iispute interesante, ilustrînd un echilibru de forțe, 
'n acest fel, competiția se dovedește deosebit de utilă 
sentru pregătirea jucătorilor și a cristalizării forma
lilor în vederea viitorului campionat. Regulamentul 
trevede o clauză importantă : pe tot parcursul jocului 
>ot fi înlocuiți portarul și trei jucători de câmp. 
Această prevedere constituie un ajutor și totodată o 
josibilitate de rodare a tinerelor elemente.

Iată programul complet al etapei a II-a : 
„GRUPA I :

Ceahlăul P. Neamț — Locomotiva Iași
Textila Buhuși — C.F.R. Pașcani
GRUPA A II-A :
Poiana Cîmpina — Metalul Tîrgoviște
Rapid Mizil — Flacăra Moreni
GRUPA A III-A :
Gaz metan Mediaș — Faianța Sighișoara
CjS.M. Sibiu — Chimia Făgăraș
GRUPA A IV-A :
Metalul Hunedoara — Minerul Lupeni
A.S. Cugir — Jiul Petrila
GRUPA A V-A :
C4S.M. Reșița — C.F.R. Arad
C.F.R. Timișoara — Vagonul Arad
GRUPA A VI-A :
Clujeana — Arieșul Turda
A.S. Aiud — Ind. sirmei C. Turzii

Duminică — efervescență... fotbalistică în 16 orașe ale 
țării : începe barajul pentru categoria C ! De fapt, între
cerile echipelor campioane de regiuni și a campioanei 
orașului București pentru asigurarea unui loc în viitoa
rea ediție a categoriei C au început cu două duminici 
în urmă cînd s-au întîlnit la Sibiu, în prima manșă, 
campioana Capitalei și cea a regiunii Brașov. Ca și 
anul trecut, cind Laromet a fost eliminată în jocul 
preliminar, nici de data aceasta Bucureștiul nu are o 
reprezentantă în barajul propriu-zis pentru că Dinamo 
Obor a fost și ea eliminată : 0—2 la Sibiu cu formația 
locală A.S.A., 1—1 la București.

Astfel că duminică se vor disputa următoarele me
ciuri :

GALAȚI : Ancora — Textila Botoșani 
B1R1.AD : Gloria — Victoria Bacău 
PITEȘTI : Metalul — Metalul Buzău 
OȚELUL ROȘU : Metalul — Aulorapid Craiova 
IOȘIA : Gloria — Aurul Zlatna
BAIA MARE : Topitorul — Medicina Cluj 
TULCEA : Stuful — Celuloza Călărași 
SIBIU : A.S.A. — Confecția Odorhei
Duminica viitoare se va disputa returul acestor 

jocuri. Conform regulamentului, în caz de egalitate 
de puncte câștigătorul va fi desemnat de diferența 
dintre golurile marcate și cele primite. Dacă egalita
tea se menține, se va juca un al treilea meci, pe teren 
neutru, cu eventuale prelungiri. Dacă egalitatea per
sistă și in acest caz, ciștigă echipa cea mai tînără. 
La calcularea vîrstei se vor socoti jucătorii care au 
luat parte efectivă la al treilea joc.

Meciurile vor începe la ora 10.

A început faza finală a campionatului
republican de juniori

și Sibiu, a în- 
campionatului 

Iată amănunte

Miercuri, la Pitești 
oeput faza finală a 
republican de juniori, 
pin prima zi a întrecerilor :

PITEȘTI (prin telefon, de la trimi
sul nostru). UNIVERSITATEA CLUJ 
și C.S.M.S. IAȘI au oferit spectato
rilor o dispută interesantă. De altfel 
faptul era de așteptat întrucit în am
bele echipe au evoluat o serie de 
jucători cunoscuți din cadrul echipe
lor care activează în categoria A. 
Victoria a revenit clujenilor care, cu 
un gabarit mai mare și o tehnică 
bine pusă la punct, au fost superiori : 
4—1 (1—1). Au înscris : Barbu (min. 
8, 43 și 58) și Tarcu (min. 74) pen
tru Universitatea, respectiv Lupulescu 
(min 10). Iată formațiile aliniate :

■Doar patru echipe!
! Pe lingi alte competiții orga- 
L nizate la Sibiu în sezonul recent 
< încheiat a fost și campionatul 
I rezervat echiț>elor de copii. A fost 

o inițiativă lăudabilă : prima de 
attest- gen din... ultimii zece ani 1 
liitîietălea și-au cispiMat-o insă 
doar patru (?!'?) echipe: Ș.S.E. 
I și II, VOINȚA și VICTORIA. 
De ce atît. de, puține ? Răspunsul 
nu-i gTen de- dat. lată-l: pentru 
că secția de fotbal a C.S.M. Sibiu 
și asociațiile cil echipe in carn- 
pionul ut regional nu manifestă 
nici un fel de preocupare pentru 
formațiile de copii.' Există pre
ocupare numai pentru echipele de 
seniori, negiijindu-se în majori
tatea cazurilor chiar și juniorii.

Cu aproape doi ani în urmă, 
C.S.M.’Sibiu a luat unele măsuri 
pentru înființarea unui centru de

UNIVERSITATEA : Moldovan — 
Pop, Popovici, Anca, Gruber — O- 
prea, Tarcu — Barbu. Țegean, Mus- 
tățea, Crișan.

C.S.M.S. : Cizic — Pietrarii, Bor- 
deianu, Ichim, Hrișcu — Nicolae, 
Popovici — Nicoară, Lupulescu, Cos- 
tăchescu, Incze IV.

Partida a fost condusă cu scăpări 
de M. Iorgulescu — Pitești.

în al doilea joc U.T. ARAD a 
terminat la egalitate cu Ș.S.E. Nr. 2 
BUCUREȘTI : 0—0. Cu toate că au 
atacat mai mult, bucureștenii n-au 
putut depăși formația arădeană. Tre
buie să-i evidențiem pe jucătorii 
Roxin, Nica și Stan (Ș.S.E. Nr. 2 Bucu
rești). tehnicieni foarte buni. Szabo 
și Dobi s-au arătat cei mai în formă 
fotbaliști din echipa de juniori U.T.A. 
Jocul a fost arbitrat foarte slab de 
I. Chilibar — Pitești.

Vineri se vor disputa partidele, 
Universitatea Cluj — U.T.A. și 
Ș.S.E. Nr. 2 București — C.S.M.S., 
iar duminică Universitatea Cluj — 
Ș.S.E. Nr. 2 București și U.T.A. — 
C.S.M.S.

ION DUMITRESCU

SIBIU (prin telefon). Meciurile din 
cadrul grupei secunde a campiona
tului republican de juniori au fost 
așteptate cu mult interes. Aceasta cu 
atît măi mult cit rit au fost pre-

zente o serie de echipe puternice ca, 
de pildă, formațiile bucureștene RA
PID și STEAUA. Programul a făcut 
ca acestea să se întîlnească chiar în 
primul meci. Rapid cîștigînd cu 3—0 
(0—0). După o primă repriză de luptă, 
în care de multe ori au fost depășite 
limitele regulamentare (în min. 55 
juniorii Pareșcura — 
rin — Steaua au fost 
tru lovire reciprocă), 
doua Rapid își impune 
mareînd de trei ori prin Neagu (min. 
55). Marian Popescu (min. 63) și Mi- 
troi (min. 78). Jocul a fost condus 
bine de arbitrul sibian E. Bucșe.

în cel de al doilea joc POLITEH
NICA TIMIȘOARA și CHIMICA 
TÎRNĂVENI au terminat la egali
tate : 0—0. Timișorenii au avut nu
meroase ocazii de gol, nefructificate 
însă atît din cauza impreciziei șutu
rilor, rit și a intervențiilor salutare 
ale portarului Rus (Chimica Tîrnă- 
veni), care a apărat excelent. în ul
timele 40 de minute ritmul de joc a 
fost mai scăzut.

De remarcat numărul mare de spec
tatori prezenți la aceste jocuri dis
putate pe stadionul Metalul : 4 000.

Competiția continuă vineri și du
minică.

Rapid și Ma- 
eliminați pen- 
în cea de a 
superioritatea,

IANCU BOȚOCAN — coresp.

NOTĂ
copii. Măsurile au trecut în do- 

■ meniul.... amintirilor, pentru că 
r pracșic ■ nu s-a făcut nimic.. Cle- 
| dem «S-a-sosit'timpul eăf.C.S.M.

și consiliile' asociațiilor sportive 
cu formații de fotbal în campio
natul regional și orășenesc să or
ganizeze echipe de copii și să se 

’ ocupe de pregătirea lor. In acest 
fel, în toamnă s-ar putea orga- 

‘ niza un campionat cu un număr 
mai mare de echipe. Asigurînd 
copiilor o activitate organizată, 
se va putea forma schimbul de 
tniine al fotbalului sibian.

O altă problemă care necesită 
O- rezolvare cît mai urgentă : în- 

ț treținerea terenurilor. De pildă, 
, cel de la Electrica este denivelat, 
' ■iar cel al asociației C.F.R. este 

în paragină. Aceste terenuri oare 
nu pot fi reamenajate pînă Ia re- 

; luarea activității oficiale, astfel 
îneît să se asigure o desfășurare 

t. normală meciurilor .. de. fotbalj?.

GH. TOPlRCEANU-eoresp. '

La zi
METALUL HUNEDOARA — CHE- 

MIE ZEITZ (R.D.G.) 1—0 (0—0)

HUNEDOARA, 7 (prin telefon). în- 
tîlnrnd intr-un meci amical formația, 
germană Chemîte Zeitz, Metalul 
nedoara a înregistrat o frumoasă 
torie internațională. Partida s-a 
fășurat în nota de dominare a 
nedorenilor care puteau obține o 
torie la scor (amintim doar faptul 
că au Șras de trei ori în bară !). Oas
peții s-au apărat supranumeric. une
ori depășind limitele sportivității. Cel 
mai bun jucător de pe teren: por
tarul Havsejn (Chemie), care a apărat 
excelent.

Hu- 
vic- 
des- 
hu- 
vic-

Unicul gol al partidei a fost în
scris de Secheli (min. 75). A arbitrat 
corect și autoritar Mircea Ostaficiuc- 
Deva.

VOICU ALBU — coresp.
COMPETIȚIE PENTRU COPII 

IN CAPITALĂ

Recent s-a încheiat competiția pen
tru copii organizată la București, cu 
victoria echipei Centrului „23 Au
gust" (antrenor C. Ardeleanu). Pe lo
cul II : T.U.G. (instructor Vasile 
Mărcuș), iar pe locul III : Palatul 
Pionierilor (antrenor Matei Nicolae). 
La competiție au luat parte șase 
echipe, primele trei fiind premiate.

Mai sînt patru zile pînă la închi
derea vînzării biletelor pentru tra
gerea premiilor mari LOTO de marți 
i2 iulie a.c.

După cum am mai anunțat, bile
telor cîștigătoare cu 3 numere li se 
atribuie — în număr nelimitat — 
cîte un cîștig în numerar', de valoare 
fixă în funcție de categorie, astfel :

— Ia categoria 
(un autoturism 
11.100 lei)‘;

— la
lei

— Ia
lei

— Ia 
lei.

â: cîte 80.000 lei 
.Fiat 1300" plus

categoria

categoria

categoria

a

a

a

II-a cite 60.000

nt-a cite 40.000

LV,*: cite 20.000

Ventilatorul alb de pe biroul 
secretarului general al federației 
de 
lui 
tal 
pa 
pectivă și întreb și eu în stilul 
meu caracteristic—

— Vă deranjez 7
— Nu — răspunde amabil Lu

cian Grigorescu, secretarul fede
rației.

— în cazul acesta, ce noutăți 
îmi puteți spune în legătură cu 
desfășurarea campionatului repu
blican de handbal ?

— O primă noutate ar fi că 
această mare întrecere s-a termi
nat de aproape două luni !

— Cum trece timpul!... Totuși, 
ce noutăți îmi puteți spune în le
gătură cu desfășurarea acestui 
campionat ?

— Insistați, deci 7
— Mult.
— Pot să încep cu seria I mas

culin 7
— Vă rog !
— In această primă serie au 

fost dictate 6434 de faulturi pen
tru joc neregulamentar !

— Numai 7 — întreb.
— Ați vrut noutăți. Deci, 6434 

de aruncări libere de la 9 m.
— Să trecem la eliminări.
— Notați : în această primă 

serie eliminările au totalizat doar 
57Z de minute !

— De ce „doar“ 7
— Ca să nu mai repet pe 

„numai “ al dv. 1 Deci, aproape 
10 ore de eliminări temporare in 
cursul unui campionat.

— „Clasamente" 1
— Pe echipe: I. Dinamo Ba

cău 94 de minute! La individual 
conduce cu autoritate 
Kraus de la Dinamo 
o nimica toată de 22 
eliminări temporare !

— Ce-ar mai fi de
— întreb.

— Știu eu, poate cele 292 de 
lovituri libere de la 7 m cîte au 
fost dictate în acest campionat.

handbal se învîrtea în stilul 
caracteristic. Amănunt capi- 
pentru mine, deoarece în cli- 
următoare fac legătura res-

î“

tînărul R. 
Brașov cu 
de minute

semnalat 7

— Credeți că interesează ?
— Nu. Cred însă că ar interesa 

cîte din aceste „goluri impara- 
bile“ au fost ratate.

— Cîte ?
— 75 !
— Aveți și aici un „clasament" 

al... golratărilor 7
— Avem. Echipe: pe locul I 

(la egalitate de puncte) Tracto
rul Brașov și Știința Galați. Fie
care cu cîte 14 lovituri de la 
7 m netrahsformate.

— Ce-ar mai fi de semnalat ?
— întreb.

— Știu eu, poate faptul că în 
acest campionat am primit doar 
90 de rapoarte de la meciurile 
disputate.

— Credeți că interesează 7
— Nu. Cred însă că ar inte

resa cîte rapoarte trebuiau să-mi 
trimită echipele.

— Cîte 7
— 360!
— „Clasament" !
— Pe locul I : Dinamo Bucu

rești, Voința Sighișoara, Știința 
București, Rafinăria Teleajen. 
Steaua — zero rapoarte trimise 
în tot acest campionat !

— Ce-ar mai fi de semnalat 7
— întreb.

— Știu eu, poate faptul că se
ria a II-a masculină a avut cele 
mai multe faulturi.

— Păi, seria I avea 6434
— Bine, dar seria a ll-a are 

6689 !
— Deci, stăm mai bine ? — 

spun.
— în felul ei, deoarece nu tre

buie să uităm că seria I femi
nină—

— Propun să ne oprim aici !
— Nu mai vreți noutăți asu

pra acestui campionat de hand
bal 7

— Dacă spuneți că 
nat de aproape două

s-a termi- 
luni !...

VASILE TOFAN

ATLE TfSM

Piuă tind asemenea aspecte?
Fotografia noastră înfățișează unul 

dintre aspectele cele mai neplăcute 
ale întrecerilor de atletism : este vor
ba de încălzirea aruncătorilor de 
greutate. în mod obișnuit, un spor
tiv intră în cerc și execută o arun
care de încălzire, în timp ce ceilalți 
se îngrămădesc în sector, așteptînd 
să pună mîna pe greutate și să în
cerce la rîndu-le. Aspectul este ne
plăcut, deoarece atleții se înghesuie 
să apuce, care poate mai repede, 
bila de metal. Cei mai .îndrăzneți" 
reușesc să arunce la încălzire de 
mai multe ori, alții însă se mulțu-

situație poate fi însă reqle- 
de arbitrii probei stabilin- 
ordine precisă și pentru in- 
astfel ca fiecare concurent

mese să aștepte si să intre in con
curs fără să fi executat vreo arun
care.

în afara aspectului neplăcut exis
tă și pericolul accidentării atletilor. 
Această 
mentală 
du-se o 
călzire,
să arunce măcar o dată. în afară de 
aceasta, dacă la locul de concuis ar 
exista mai multe greutăți (nu doar 
două, cite au fost la campionatele 
juniorilor de la Brașov), problema 
ar putea fi ușor soluționată.

*
Vir ați

-*x"' șgL». -

Autoturisme, premii în bani și în excursii 
la tragerea premiilor mari LOTO din 12 iulie 1966

Biletelor cîștigătoare cu 2 nume
re- li se atribuie cite' un premiu în 
numerar (categoria a V-a) la valoa
rea unitară care va rezulta din îm
părțirea. fondului acestei categorii la 
nunwț.ul totul al premiilor cu 2 .nu
mere.

în: afara premiilor în bani, cîști- 
> gâturilor cu t2 numere li se mai 
atribuie, prin tragere la sorți, 250

excursii pe Dunăre, cu vasul „Car- 
pați" sau . „Oltenițq" pe ruta Giur
giu — Belgrad — Budapesta și re
tur.

Premiile constînd în excursii sînt 
transmisibile. ■ . - ——

Rețineți ! Luni 11 iulie 1966 închi
derea vînzării biletelor , la tragerea 
premiilor mari LOTO. Marți 12 iu-

lie 1966 va avea loc — irevocabil — 
tragerea, la București.

• Depunerea buletinelor pentru' 
concursul suplimentat Pronosport' 
(Campionatul mondial) se face piuă 
marți 12. iulie a.c. inclusiv.

Acest concurs atribuie suplimen- 
tar — un AUTOTURISM „FIAT 85<1".

Precizăm că valoarea autoturismu-j 
Iui nu va fi suportată din londul de, 
premii al concursului resperfiv < i 
din fondurile speciale ale ir- re r 
derii.

Mărfi 42-itrtio — rrtnnm r.i
pentru depunerea buletinelor.



Campionatele mondiale de scrimă Echipa de atletism a României a întrecut formația Norvegiei cu 111-101
de la Moscova

MOSCOVA 7 (prin telefon). Asea
ră la „Lujniki" a fost desemnat pri
mul campion al lumii la scrimă în 
persoana floretistului G. Sveșnikov 
(U.R.S.S.). în ultimul asalt, cel mai 
disputat din finala de 6, trăgătorul 
sovietic a cîștigat la limită (5—4) la 
J. C. Magnan, campionul ultimelor 
două ediții ale „mondialelor".

Clasament final : 1. G. Sveșnikov 
(U.R.S.S.) 5 v„ 2. J. C. Magnan (Fran
ța) 4 v., 3. V. Puteatin (U.R.S.S.) 3 
v., 4. J. Kamuty (Ungaria) 2 v., 5. R. 
Parulsky (Polonia) 1 v., 6. Ch. Noel 
(Franța) 0 v.

Joi au început și întrecerile indi
viduale de sabie. Așa cum era de 
așteptat, primele tururi ale . probei

Selecționata de 
Selecționata

CONSTANȚA 7 (prin telefon). 
Peste 2000 de spectatori au asistat 
miercuri seara la întîlnirea interna
țională de box dintre selecționatele 
orașelor Constanța și Istanbul. Vic
toria a revenit pe merit formației 
locale cu scorul de 12—6. Constăn- 
țenii au prezentat un lot mai omogen 
ți mai bine pregătit. Oaspeții au lă
sat o frumoasă impresie datorită re
zistenței și puterii de luptă. în ge
neral, partidele au fost de bun nivel 
tehnic.

Cele niai apreciate dispute le-au 
furnizat „perechile" N. Stanciu — 
Engir (victoria revenind boxerului 
turc, prin abandon în ultima repriză) 
și I. Dinu — Kilincoglu (decizia de 
învingător la puncte fiind acordată 
boxerului constănțean, care a plasat 
lovituri puternice și variate).

Iată celelalte rezultate tehnice : 
cocoș : Răgălie b.p. Nacaroglu ; pană : 
Puiu b.ab. 3 Aydin ; semiușoară : 

au fost dominate de Pawlowsky, 
Rilski, Calarese și Vinokurov. Cîte- 
va rezultate: Rîkita — Cicca 2—0, 
Vinokurov — Bakony 2—1, Pawlow
sky — Mavlihanov 2—0, Pezsa — 
Arabo 2—1, Lefevre — Horvath 
2—0, Rilski — Ravagnani 2—0, Ca
larese — Kovacs 2—0, Melnikov — 
Parent 2—0. învingători în ultimul 
tur din eliminări directe, Pawlowsky 
(2—O la Pezsa), Calarese (2—0 la 
Melnikov), Rilski (2—1 la Lefevre) 
și Vinokurov (2—0 la Rîkita) au in
trat în finala probei care va avea 
loc vineri. Ceilalți doi finalișți vor 
fi cunoscuți după asalturile din re
calificări, care se disputau încă la 
închiderea ediției.

box Constanța — 
Istanbul 12-6

Anton b.p. Șevinli ; semimijlocie: 
Sandal b.p. O. Baciu; mijlocie ușoară: 
Kameci b.p. Tomescu ; mijlocie ușoa
ră ; Pițu b.k.o. 1 Berkman ; mijlo
cie : Neagu b.p. Sekerer.

La categoriile semigrea și grea se
lecționata Istanbulului n-a prezentat 
boxeri. Revanșa întîlnirii dintre se
lecționatele orașelor Constanța și Is
tanbul se va disputa sîmbătă seara, 
în Sala sporturilor.

C. POPA ți 
CH. GOLDENBERG — coresp.

Turul Franței
Etapa a XVI-a a Turului Franței, 

desfășurată pe ruta Bourg d’Oisans- 
BrianQon (148,5 km), a supus pe aler
gători unor examene dificile printre 
care și trecerea pasului Galibier 
(2 556 m). în final victoria a revenit 
lui Jimenez (Spania), cu timpul de 
4 h 41:59, urmat de Anquetil și

• Vamoș la 4,4 sec. de
OSLO, 7 (prin telefon). Joi seara s-a 

încheiat, pe stadionul Bislet, meciul de 
atletism dintre echipele masculine ale 
Norvegiei și României, victoria reve
nind reprezentanților noștri cu 111—101 
puncte. în felul acesta scorul general 
al întîlnirilor dintre atlet ii români și cei 
norvegieni a devenit egal (3—3). Tre
buie să arătăm că aceasta a fost pri
ma victorie repurtată de echipa noastră 
în cele patru întîlniri susținute la Oslo.

în ziua a 11-a. atleții români au mai

Campionatele europene
Treisprezece zile au mai rămas pînă 

cînd, în Ungaria, va începe prima edi
ție a campionatelor europene de volei 
ale echipelor de tineret. Componența se
riilor este acum cunoscută. Cînd, unde 
și cu cine vor juca reprezentativele 
noastre ? Răspundem, între altele, și la 
această întrebare în rîndurile ce ur
mează.

Meciurile pentru campionatul feminin 
se vor disputa la Budapesta, în aer 
liber, la Kiss Stadion. Echipele, îm
părțite în trei serii, vor lupta în zilele 
de 21—23 iulie pentru calificarea în 
turneele finale, ale căror etape vor avea 
loc la 25, 26, 28 și 29 iulie. Iată al
cătuirea seriilor: SERIA I — Ungaria, 
Cehoslovacia, Bulgaria, Turcia ; SERIA 
A II-A — U.R.S.S., R. D. Germană, 
Iugoslavia; SERIA A III-A — Po
lonia, ROMÂNIA, Olanda, Austria. E-

Poulidor (Franța) sosiți în 4 h 44:28. 
în clasamentul general conduce Jans
sen (Olanda) urmat. în ordine, de 
francezul Aimar la 27 sec., Mugnaini 
(Italia) la 1:48, Momene (Spania) la 
2:42, Kunde (R.F.G.) la 3:15, Poulidor 
la 3:36 și Anquetil la 4:44.

record • Zamfirescu a mai ciștigat încă o probi
cîștigat 4 probe, reușind astfel să iasă 
victorioși în 11 din cele 20 de probe 
ale meciului. Un frumos succes a re
purtat Zoltan Vamoș în cursa de 3000 m 
obstacole cu timpul de 8:40,4. lie no
tat, de asemenea, a patra victorie din 
acest concurs a lui Gh. Zamfirescu.

Iată acum rezultatele: 200 m: Zam
firescu 21.7, Jurcă 22,0, Simonsen (N) 
22,1, Skarstain (N) 22,2; 800 m:
Kvalhaim (N) 1:49,9, Bloțiu 1:50,4, 
Stef 1:51,0. Pleiim (N) 1:51.9; 5000 m:

SE APROPIE...

de tineret la volei
chipele clasate în serii pe locurile 1—2 
participă la turneul final pentru locurile 
I—VI, celelalte — la turneul final 
pentru locurile VII—XI. Rezultatele din 
serii contează în turneele finale.

Jocurile din serii ale campionatului 
masculin se vor desfășura tot în aer 
liber de la 21—23 iulie, dar în pa
tru orașe. La Budapesta, pe Kiss Sta
dion, cele din SERIA I: Ungaria, Fran
ța, R. F. Germană, Turcia ; la Dunau j- 
vâros, pe terenurile Centrului sportiv, 
SERIA A II-A: ROMÂNIA, Iugosla
via, Danemarca, R. D. Germană; la Ve- 
szprem, pe terenurile de la C. S. Vesz- 
premi Hala dos, SERIA A III-A: 
U.R.S.S., Polonia, Italia, Austria ; și la 
Szombathely, pe terenurile Centrului 
sportiv, SERIA A IV-A : Bulgaria, Ceho
slovacia, Belgia, Olanda. Echipele cla
sate pe locurile 1—2 în serii iau parte 
la turneul final pentru locurile I—VIII, 
iar cele de pe 3—4 — la turneul final 
pentru locurile IX—XVI. Turneele finale 
masculine, în care de asemenea rezul
tatele din serii contează, se organizea
ză la Budapesta, in zilele de 25—27 
și 29—31 iulie.

Pînă la plecarea în Ungaria, echipele 
noastre de tineret, revenite de la Izmir, 
își continuă pregătirile în Capitală, 
unde urmează a susține, la 16 și 17 iu
lie, două ultime partide de verificare, 
în compania reprezentativelor de tineret 
ale U.R.S.S.

Heland (N) 14:10.8, Barâbaș 14:1 
Mustață 14:12,2, Fuglem (N) 14:1 
110 mg: Weum (N) 14,5, Moland 1 
C. Socol 15,0, Dumitrașcu 15,6: 4x4(X 
Norvegia 3:14,0, România (Vosmins 
Stef, Rățoi, Zamfirescu) 3:14,0; lung. 
Samungi 7,55 (5 sărituri depășite’), 
mean 7,49, Flogstad (N) 7,28, Badei 
(N) 7,18; prăjină: Astafei 4,70, S< 
(N) 4,40, Skaug (N) 4,00. C. S 
3,00; greutate: Lorenzen (N) 17,95 
record, Andersen (N) 17.66. Ga 
16,43. Menis 15,97; suliță: Thorsti 
(N) 74,72, Rasmunssen (N) 74.38. 
pe seu 67,72, W. Socol 66,44; 3000 
obstacole: Vamoș 8:40,4, Caram 
8:48,0, Siolit (N) 8:50,2, Voje 
8:53,0.

Știri—rezultate
MOSCOVA. în împrejurimile oraș; 

Orei au continuat întrecerile concui 
1-ui internațional de planorism. în p 
ba de distanță (clasa standard). vi< 
ria a revenit lui Manfred Blau 
(R.D.G.) care a parcurs 246 km, to: 
zînd 1.000 puncte. Mircea Finescu (1 
mânia) s-a clasat pe locul 5, realiz 
198 km cu 804,88 puncte.

.MOSCOVA. în bazinul de la Comr 
xul sportiv Lujniki din Moscova . 
continuat întrecerile, din cadrul camp 
natelor feminine de natație ale U.R.S 
Natașa Mihailova a stabilit un nou 
cord unional in proba de 200 m spate 
performanța de 2:31,7. Cursa de 100 
fluture a fost cîștigată de Tatiana I 
viatova, cronometrată în 1:09.4. A 
rezultate : 400 m mixt : Liudmila Ha, 
va — 5:33,2 ; 400 m liber Tamara S< 
nova — 4:59,0.

BUDAPESTA. în runda a 9-a fi * 
neului internațional feminin de șah 
la Budapesta Polihroniade (România 
întrerupt cu Gombas (R. P. Ungară), 
clasament conduce Polihroniade cu 
puncte și o partidă întreruptă. urrr f 
de Vereczi (Ungaria și Iovanov1 'A (1 
goslavia) cu cîte 6 k,*jncte, Kozlov sk.- 
(U.R.S.S.). cu 5,5 puncte și două par^ 
întrerupte.

în turneul internațional masculin 
șah dotat cu premiul „Lajos Astalo^ 
Ciocîltea (România) a întrerupt cu Ba 
kaj (Ungaria). In clasament conduce F 
lek (Ungaria) eu 2,5 puncte, urmat < 
Deli (Ungaria) șl Flesh (Ungaria) 
cîte două puncte, Ciocîltea, Uhlmar 
(R.D.G.) și Barkaî au cîte 1,5 pune:

MAREA NECUNOSCUTĂ
Faptul că echipa reprezentativă 

Coreene nu a susținut în ultimele 
niri cu echipe de club valoroase sau cu 
tive — așa cum au făcut alte „finaliste» 1 
— a stîrnit curiozitatea presei de specialitate de pretu
tindeni. Unele ziare din Franța și Italia merg pînă acolo 
îneît consideră că echipa nord-coreeană vrea să facă 
un... mister din pregătirile ei. Alți cronicari sportivi 
speculează datele privind vîrstă, starea civilă, condiția 
fizică, viteza etc. jucătorilor nord-coreeni, pentru a 
trage cîteva concluzii în legătură cu această echipă pe 
care unii au denumit-o „marea necunoscută" a C.M. de 
fotbal, considerînd-o o eventuală furnizoare de surprize.

Reprezentativa de fotbal a R.P.D. Coreene a susținut 
din anul 1961 și pînă acum 65 de meciuri cu diferite echipe — 
majoritatea asiatice — cîștigînd 60, făcînd 4 meciuri egale 
pierzînd unul (cu Birmania). Jucătorii selecționați se 
antrenează în comun de mai bine de doi ani. în ulti
mele luni au început pregătirile speciale în vederea C.M. 
de fotbal, pentru ca din aprilie reprezentativa să se 
antreneze de două ori pe săptămînă. jucînd cîte 4—6 ore 
pe zi. Pregătirea teoretică a jucătorilor s-a făcut prin 
lecții de teoria fotbalului modern, completate cu pro
iectări de filme ale unor meciuri importante.

în legătură cu tactica pe care o va adopta echipa 
R.P.D. Coreene la actualul C.M. de fotbal, antrenorul 
Myong Rye Hyon a precizat că ea va fi în funcție de 
echipa adversă. „Noi aplicăm în aceeași măsură dispu
nerea 4—3—3 și 4—2—4 Nu am pregătit o schemă tactică 
tip. Condițiile terenului; condiția fizică a jucătorilor noș-

de 
trei

fotbal a R.P.D. 
. săptămîni întîl- 
î alte reprezenta- 
la C.M. de fotbal

și

tri și mai ales adversarul ne vor determina să alegem 
tactica cea mai potrivită” — a declarat el.

Sosită în Europa în a doua jumătate a lunii iunie, 
echipa R.P.D. Coreene — însoțită de Kim Dung Suh, 
președintele federației de fotbal — a fost cantonată la 
Gustrow (R.D.G.) unde a jucat în compania echipei din 
categoria secundă de fotbal a R.D.G. — Dynamo Sch
werin. Scor final : 3—1 pentru oaspeți. Din relatările 
corespondentului ziarului „Corriere dello sport”, care a 
asistat la acest meci, se pare că principalele caracteris
tici ale reprezentativei nord-coreene, sînt : omogenitatea, 
jocul în viteză și mai ales pătrunderea. Dintre jucători 
trebuie remarcat Kim Song II (10,8 pe 100 m plat) și 
Pak Ri-seb, care, după părerea ziariștilor italieni, 
multă asemănare cu Facchetti.

în interviul acordat ziariștilor, Kim Dung Suh, 
ședințele federației de fotbal a R.P.D. Coreene a 
printre altele: „Orice reprezentativă .vine la Londra
tru a învinge. Firește, noi sperăm să obținem rezultate 
cît mai bune, deși sîniem considerați ultimul outsider. 
Dar cine poate să știe care va fi adevărata scară a 
valorilor la sfîrșitul competiției

Cert, nu se pot face pronosticuri prea multe privind 
reprezentativa nord-coreeană. Șe prea poate ca „marea 
necunoscută" să devină o echipă foarte cunoscută dato
rită unei comportări-surpriză.

CELEBRI
Bobby Moore

JUCĂTORI

spus 
pen-

S. NORAN

Din
blocnotesul
lui Willie

• Echipa de fotbal a 
Italiei și-a încheiat pregă
tirile în vederea campiona
tului mondial, jucînd la 
Copenhaga cu selecționa
ta orașului. Fotbaliștii ita
lieni au terminat învingă
tori cu scorul de 4—0 
(3—0), prin golurile în
scrise de Mazzola (min. 4, 
6, 73) și Rivera (min. 35).

• Campioana mondială 
de fotbal, echipa Brazi- 

* . a susținut ultimul 
' ■■ de verificare Dețină- 

Wk titlului au evoluat la

Malmo, în compania for
mației F. C. Malmij pe 
care au învins-o cu scorul 
de 3—1 (3—0). Golurile 
învingătorilor au fost mar
cate de Pele (min. 8, 30) 
și Jair (min. 25).

• Echipa Ungariei s-a 
antrenat la. South port în 
compania unei echipe loca
le. Meciul a durat 65 de 
minute și nu s-a jucat 
Ia... rezultat. De altfel, în
tîlnirea s-a disputat cu 
„porțile* închise, nefiind 
admis nici un spectator pe 
stadion. De asemenea, a 
fost interzisă prezența zia
riștilor.

• Selecționata Urugua • 
yului s-a antrenat în... fa
milie. Jucătorii lotului au 
fost repartizați în două e- 
chi-pe : „albii* și „albaș
trii*. A u cîștigat cu 6—2 
„albaștrii*, care au avut 
în Hector Silva cel mai bun

jucător, autor a trei punc
te. De la învinși s-a re
marcat David Francis, în
locuitorul lui Esparrago, 
accidentat, care a înscris 
două puncte.

• Echipa U.R.S.S. a so
sit la Newcastle. Fotbaliș
tii sovietici au fost în- 
tîmpinați pe aeroport de 
numeroși amatori de sport, 
în centrul atenției, situîn- 
du-se portarul Iașin.

• Reprezentativa An
gliei, una din favoritele 
competiției, s-a întors la 
Lpndra venind din Eolonia. 
Intr-o convorbire cu repre
zentanții presei, antrenorul 
echipei, Alf Ramsey, a de
clarat următoarele : „Eu 
cred că pînă acum am dat 
numeroase 
nimic nou 
continuare 
două zile, 
vom relua

Echipa Bulgariei a 
în cantonamentul de

interviuri. N-am 
să vă spun. In 
ne vom odihni 
după care ne 

antrenamentele*.

sosit
la Millington (în apropiere 
de Chester). Fotbaliștii 
bulgari, cu excepția lui Ia- 
kiinov. suferind și Șalanta- 
nov, accidentat, și-au con
tinuat pregătirile. Antre
norul cehoslovac Vytlacil, 
care se ocupă <le pregăti
rile echipei, a declarat zia
riștilor : „Fotbaliștii bul
gari sînt foarte combativi 
și cred că pot furniza sur
prize. Specialiștii străini 
consideră că echipa bulga
ră va fi un adversar peri
culos".

Fotbaliștii bulgari au 
susținut un joc de veri
ficare cu echipa Old Stret- 
fordians din Manchester, 
pe care au întrecut-o cu 
scorul de 12—1. O formă 
deosebită a manifestat ata
cantul central al echipei 
Bulgariei, Asparuhov, au
torul a 5 goluri.

Ite la Pele toți iubitorii fot
balului așteaptă mult în acest 
campionat. Antrenorul l eala ,și 
colegii de echipă ai „perlei ne
gre" iși pun mari speranțe în 
el. Și pe bună dreptate ! Edson 
Arantes l)o Nascimento (in vîrstă 
de 25 de ani), considerat cel mai 
bun fotbalist al lumii, poale con
tribui în mod hotărîtor la cîști- 
garea campionatului de către e- 
chipa sa.

(lăpitanul echipei Angliei este 
socotit i>n demn urmaș al lui 
Hilly If'right. El este unul din
tre1 cei mai buni jucători englezi, 
fiind considerat organizatorul de 
joc al echipei sale. Bobby Moore 
a îmbrăcat pînă acum de 56 ori 
tricoul reprezentativei engleze si 
este în vîrstă de 28 de ani.

Ecouri • Ecouri • Ecouri
UNUL dintre cei mai populari 

fotbaliști chilieni este extrema 
dreaptă Fouilloux. în 1964 și 
1965 el a fost desemnat pel mai 
bun fotbalist din Chile. Fouilloux 
are 25 de ani.

DACA portarul echipei mexi
cane Carbajal (cel mai în vîrstă 
jucător al campionatului) se poa
te mîndri cu un record în pri
vința participărilor la turneul fi
nal al C.M. (5), arbitrul cu cele 
mai vechi state de serviciu la 
C.M. este maghiarul Istvăn Zsolt. 
Din 1954, Zsolt este prezent ia 
toate turneele finale ale C.M.

ANTRENORUL echipei R.F. 
Germane, Helmuth Schon, a de-

clarat că primele meciuri vor fi 
de o importanță decisivă pentru 
toate echipele. O înfrîngere în. 
meciul de debut are serioase ur
mări asupra moralului jucători
lor. Refuzînd să dea pronosticuri, 
Schon a remarcat în glumă: 
„Citesc zilnic în presă că finala 
se va juca între Anglia și Bra
zilia. Așa că nu înțeleg de ce se 
mai deplasează în Anglia cele
lalte 14 echipe".

PREȘEDINTELE F.I.F.A., Stan
ley Rous, a declarat că a Xl-â 
ediție a turneului final al C.M, 
din 1978 va avea loc, probabil, 
în America de Sud.
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