
Astăzi și miine la Sibiu

Meciurile de volei
România - R. S. S. Ucraineană (f)

MARȚI, LA BUCUREȘTI : ROMANIA TINERET - R. S. S. 
UCRAINEANĂ (F)

Frumoasa sală de sport a 
Ș.S.E. din Sibiu găzduiește azi 
fi miine două interesante me
ciuri internaționale feminine de 
volei, in care se intilnesr re
prezentativa României și aceea 
a R.S.S. Ucrainene. Pentru echi
pa țării noastre, partidele con
stituie o verificare în vedere» 
apropiatului turneu de la Leip
zig. unde urmează să întâlneas
că reprezentativele R.D Ger
mane Poloniei, Cehoslovaciei. 
Bulgariei și Ungariei.

în meciurile de la Sibiu, care 
vor fi conduse de arbitrii I. Ku- 
rilski (R.S.S Ucraineană) și C.

Nou recorc republican
de haltere

In cadrul unul concurs de hal- 
«re desfășurat la Cluj. L. Kato 
ȘC.S.M. Cluj) a obtinut un nou 
record republican la categoria 
mijlocit — proba aruncat : 147,5 
kg. (V.R. C. Chelemen 145 kg — 
1963) în cadrul aceluiași concurs 
«-aii afirmat șl alți tineri de la 
C.S.M Cat grea — Olimpiu Pop 
(17 ani) 330 kg. cat. semimijlocie 
— A. Zsigmond (17 ani) 302,5 kg.

. A Vl-a ediție
a „Cupei orașului București"

• PRIMELE PROBE AU FOST CÎSTIGATE DE SPORTIVII 
ITALIENI • CONCURSUL CONTINUA ASTAZJ 

DUPĂ AMIAZA Șl MIINE DIMINEAȚA

Ieri după amiază a început pe 
velodromul Dinamo — sub cele 
mal bune auspicii — cea de a 
Vl-a ediție a „Cupei orașului 
București-. Sint prezenți Ia 
startul probelor campioni șl re- 
eordmani din Bulgaria, Ceho
slovacia, Italia, Uniunea Sovie
tică șl România. Din rlndul lor 
lese în evidență recordmanul 
mondial Luigi Roncaglia (urmă
rire Individuală : 4:52,0) și Gior
gio Ursi (medalii de argint la 
J.O. și C.M. in proba de urmă
rire Individuală) — ambii din 
Italia.

în proba de viteză (sistem eli
minatoriu) au luat parte 12 ci
cliști. A cîștigat — în trei man
șe — italianul Dino Verzi m 
(campion de viteză la amatori), 
urmat de V. Kozi (URSS), I. 
Țelovalnikov (URSS) și Petei 
IMtcev (RPB). Specialiștii noștri
— Dan Popovici șl M. Popescu
— au fost eliminați în sfertur, 
de finală. Dan Popovici a rea

Don Popovici il întrecu pe adversarul său din serii, sportivul ceho
slovac Skarenina.

foto : Șt. Siotloș

„Sirena“ și micii ei prieteni
Amurgul cobora printre sălcii, alungind 

razele seînteietoare ale soarelui. în bazi
nul mic, Heda Smuc, un năpîrstoc de fetița, 
cu năsuc cîrn, spinteca apa din ce în ce 
mai sigură pe mișcări.

Am rămas cu carnetul de note deschis. 
Mica înotătoare, o sîrguincioasă elevă a 
profesorului de educație fizică Radu Gheor-

ghe de la asociația sportivă „Sirena", îl 
ruga insistent pe „nea Radu" să se mai 
uite încă o dată la „echilibrul" ei în apă. 
Termenul îi aparține. Profesorul Radu 
Gheorghe a devenit în ultimii ani un cu
noscut îndrumător al tinerilor înotători. 
Cea mai mare parte dintre elevii săi sînt 
copiii salariaților de la uzina bucureșteană 
de pompe.

Prima serie a fost „promovată" cu tim
puri excelente, de peste 60 de copii. Din
tre „absolvenți" s-au impus frații Spirea. 
Luminița (11 ani) și Tibor (9 ani) au primit

la încheierea ciclului, într-un cadru festiv, 
primele felicitări pentru performantele în
scrise în carnet. Li se adaugă gemenii Pe
trescu (Jean și Petre) în vîrstă de 12 ani. 
Profesorul a ținut să precizeze că, în curînd, 
vom mai auzi despre ei. S-au îndrăgostit 
de înot. Un talent real se anunță și Adria
na Ghenea.

★
- Mă numesc Marian Nicolae și am 

șapte ani...
Caietul de înscrieri pentru cea de-a doua 

terie din sezon se completează cu noi nume 
de copii. Marian întreabă pe nerăsuflate :

- Mîine, pot să vin la bazin ?
- Da I

★
...Micuța Heda se îndreaptă spre casă, 

povestind părinților marile ei bucurii. Pro
fesorul i-a spus că de mîine va trece să 
lucreze în bazinul mare. O performantă, 
nu ? Părinții tac, doar Heda vorbește. Și 
ore atîtea de spus...

PETRF GHEORGHIU

Bitaru (România), cele două 
echipe vor folosi următoarele 
jucătoare :

ROMÂNIA (antrenor — Gh. 
Bodescu) — Elisabeta Goloșie, 
Alexandrina Chezan. Eleni Flo- 
rescu, Grete Bittay, Daniela 
Golimas, Margareta Ș orb an, 
Cornelia Lăzeanu, Eugenia Re- 
bac. Marilena Ștefănescu. Heid- 
run Herman, Ilelg» Bogdan 
(Media de vîrstă a echipei : 

24,5 ani ; media de înălțime : 
171 cm).

R-S.S. UCRAINEANĂ (antre
nor emerit — Ev. Gorbaciov) 
— Tamara Șurda, Galina 
Snimșciikova, Margarita Iakovle- 
leva. Antonina Bidiuk, Maria 
Kosenko, Liuba Șutova. Henrieta 
Vinik, Tatiana Lesnaia. Larisa 
Șvalova, Larisa Durakova. (Me
dia de vîrstă a echipei : 23,6 
ani ; media de înălțime : 173 
cm.)

Oaspetele vor susține o a 
treia partidă în țara noastră 
marți, la București, întîlnind 
reprezentativa de tineret a Ro
mâniei, care se pregătește pen
tru „europenele" de la Buda
pesta.

lizat cu 11,8 sec. al doilea timp ! 
al zilei (cel mai bun timp: 11,6 
«ec. V. Kozi).

In proba de urmărire pe echi
pe victoria a revenit, de aseme
nea, sportivilor italieni. Locul I 
a fost cucerit de echipa alcă
tuită din Della Tore, Ursi, Ron
caglia și Chemello (timpi: 4:41,6 
— în serii și 4:43.1 — in finală). 
Pe locurile următoare : 2. Uni
unea Sovietică. 3. România 
(4:47,4 și 4:44,6) — echipa for
mată din V. Burlacu, V. Volo- 
șin, C. Dumitrescu. S. Duță), 4. 
Bulgaria 5. Cehoslovacia.

Astăzi au loc întrecerile zilei 
a Il-a. Tncepînd de la ora 16,36 
se desfășoară probele de 1 006 m | 
cu start de pe loc șl ștafetă pe
rechi. Duminică dimineața (ora I 
10) au loc întreceri de viteză 
(turneu). Italiană și cursă cu adi- 4 
țiune de puncte (100 de ture eu 
sprint la fiecare trei ture).

HRISTACHE NAUM

* B^Xca Cantrs’â '
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Ultima etapă a categoriei A la fotbal
In Capitală, un cuplaj... pe răcoare !

Constantin sutec.zâ puternic la poarta lui Mat ache. Faza dintr-un zzeci Steaua—Dinamu Pitești dis
putat pe stadionul Republicii

Foto: P. Bomoțan

Ultima etapă a categoriei A 
ne rezervă o... surpriză : pe 
stadionul Republicii din Ca
pitală se va disputa miine pri
mul (și ultimul) meci în noc
turnă din acest campionat t 
Dinamo București — Farul, 
programat pentru ora 19,30 
Prima partidă a cuplajului. 
Steaua — Dinamo Pitești, este 
anunțată pentru ora 17,45.

Faptul că ultimul cuplaj al 
sezonului se va dispută pe 
răcoare și că cele patru echipe 
care vor evolua duminică în 
Capitală nu mai au griji de 
nici un fel, ne face să pronos
ticăm că spectatorii bucureș- 
teni vor asista la o încheiere 
de sezon interesantă, palpi
tantă.

Cele mai importante parti
de se dispută însă în provin-

Miine, concurs 
pc lacul

întrecerea feminină de ca
notaj academic programată 
duminică după-amiază ne pis
ta lacului Snagov va reuni la 
start reprezentantele schitu
lui din R.D. Germană (cam
pioane europene la 8+1 și 
4+1 vîsle — 1964), Cehoslova
cia, Polonia și România.

Concursul — care poartă 
denumirea de „Regata Sna- 
gov“ — cuprinde cinci probe 
clasice și se va desfășura 

cie, pe axa Oradea-Arad-Ti- 
mișoara ; echipele gazdă spe- 
rînd să scape de locul 13. în 
orașul de pe Criș, echipa cu 
același nume va da totul pen
tru o victorie în partida cu 
Steagul roșu în speranța că 
jocul rezultatelor îi va fi fa
vorabil ; în orașul de pe Mu
reș. U.T.A., „candidată"... per
petuă la ultimele locuri, va 
întilni pe Rapid într-un joo 
deschis oricărui rezultat ; în 
sflrșit, în orașul de pe Bega, 
Politehnica trebuie să dea re
plica formației ieșene C.S.M.S 
și speră într-o victorie salva, 
toare...

în rest — încă două partide 
interesante: Universitatea
Cluj — Petrolul Ploiești și Si- 
derurgistul — Știința Craiova.

internațional 
Snagov

după următorul program i 
ora 18 — schif 4+1 rame : 
18,20 — sch'f simplu ; 18,40 — 
schif 4+1 vîsle; 19 — schif 
dublu vîsle; 19,20 — schif
8+1.

în campionatele de gimnastică

Dinamo (m+f) conduce după „impuse"
Vineri dimineață au început 

în sala Dinamo din Capitală 
finalele campionatelor repu
blicane de gimnastică pentru 
seniori, individual și echipe. 
Proba inaugurală, cea de e- 
xerciții impuse băieți. Con
cursul, care a fost în general 
modest, a scos în evidență 
doar două formații, Dinamo 
București și Steaua. Restul e- 
ohipelor participante au avut 
o evoluție destul de ștearsă, 
în special selecționata Cluju
lui. Clasament: 1. Dinamo
București 263,30 p, 2. Steaua 
261,45 p, 3. Vagonul Arad 
240,25 p, 4. C.S. Banatul Timi
șoara 234,50 p, 5. I.C.F. 228,95 
p, 6. Selecționata Cluj 211,60 p.

La individual compus, An
ton Cadar (Dinamo București), 
fără să strălucească s-a deta
șat totuși cu ușurință. Singu
rul său... urmăritor mai tena
ce a fost Gh. Tohăneanu 
(foarte sigur la bară fixă, să
ritură și sol, dovadă și notele 
obținute : 9,30). Cu... indulgen
ță, mențiuni pentru Marcel 

în numărul
0c azi:

INTERVID-ANCHCTA. Ce loc 
ocupă sportul in viaja dv. 
și a familiei?

(pag. a II-a) I

SPORT §1 SĂNĂTATE: 
înotul — mijloc de fortifi
care a organismului

(pag. a lll-a)

Ce ne arată clasa
mentele ?

(pag. a IV -a)

Avancronica ultimei 
etape a categorici A 
la fotbal

(pag. a V'-ul

Magazin sportiv
(pag. a VIl-u)

Mai slnt două zile: ultimele 
amănunte despre campio
natul mondial de fotbal 
din Anglia

(pag. a VIII a)

Simion și Gh. Condovici (am
bii de la Steaua) și Al. Sila- 
ghi (Dinamo București), la 
care este de apreciat efortul 
depus, uneori, de a încheia 
„impusele" în primul pluton. 
Clasament: 1, Anton Cadar 
(Dinamo București) 55,20 p, 2. 
Gh. Tohăneanu (Dinamo Buc.) 
54,55 p, 3. Marcel Simion 
(Steaua) 53,65 p, 4. Gh. Con
dovici (Steaua) 53,20 p, 5. Al. 
Silaghi (Dinamo Buc.) 52,65 p.

La exerciții impuse, femei, 
pe locul I s-a clasat formația 
Dinamo București cu 181,45 p, 
urinată de I.C.F. cu 178,35 p. 
La individual compus conduce 
Rozalia Baizat-Filipescu (Di
namo București) cu 37,45 p. O 
urmează Elena Tutan (I.C.F.) 
cu .37,40 p. Elena Ceampelea. 
(Petrolul) cu 37,30 p, Rodica 
Apâteanu (Dinamo București) 
cu 37,20 p și Cristina Doboșan- 
toniță (I.C.F.) cu 37,05 p.

Azi probele de exerciții 1b» 
ber alese iar mîine Cele pe a- 
parate.

— t. st. —

Cea mai 
frumoasă 
victorie

Cursa de 200 m bras din ca
drul concursului internațional 
de înot de Ja Roma, dotat, cu 
„Trofeul celor 7 coline", a 
adus campionului și record
manului nostru Angel Șopte- 
reanu cea mai mare satisfac
ție. în afara victoriei obținute 
asupra unor adversari de va
loare, înotătorul nostru a rea
lizat și o performanță (2:35,2) 
care îi deschide frumoase 
perspective la campionatele 
europene de la Utrecht. Iată-l 
pe Șoptereanu (încadrat de 
maghiarul Lenkey și cehoslo
vacul Ocenasek) p po-‘ra
mul învingătorilor de la Sta- 
dio Olimpico, primind prețio
sul trofeu pus în joc.



l ACANȚA ! Furcă ieri sălile de clasă, culo^trcle, fi curiile școlilor erau 
adevărate furnicare. Parcă ieri, elevei sîrguincioși^ după ultima lucrare de 
amiral sau examen, făceau bilanțul mediilor de 8, 9 și 10, după un an 
rodnic la învățătură. Acum totul a trecut. Ii vacanța,..

Vacanța mure, care a intrat de cîteva săptămîni in drepturi depline, a 
început să ofere marile ei bucurii. Actun, citul mercurul termometrului urcă 
mereu miile, zecile de mii de purtători ai cravatelor roșii și colegii lor mai 
mari au plecat acolo unde-i așteaptă răcoarea sau valurile învolburate, în 
munții cu pădurile pline de ozon și pe litoral. I.a doi pași de plaja cu nisipul 
firi si la poalele munților, intr-un splendid peisaj, și-au stabilit sediile 
taberele de eleii^ „cartierele generale* ale, voioșiei, ale zilelor frumoase 
petrecute în cele mai bune condiții. Pe litoral, pe Valea Prahovei, la Sinaia, 
Itușivni și Azuga, la poalele bătrinului Ceahlău sau pe Valea Oltului, seci 
dr mii de elevi fac sport, iau parte la focurile de tabără, colindă pe cărările 
de imuite, cun o scinda-și mai bine țara, udmirindu-4 frumusețile de basm,

( a întotdeauna, zilele de vacanță, de tabără înseamnă zile de sport, 
arc petrecute în aer liber, adevărate surse de sănătate. Iată de ce activitatea 
aporii vă trebuie să pulseze pretutindeni. Pe terenurile de volei, handbal și 
ltu*<hvt, la gropile de sărituri și aruncări, sau in apa mării, elevii să-și 
îrrP sătească cunoștințele sportive, să se întreacă in partide atractive, să-și 
CCI tnitrospăteze forțele. Profesorii de educație fizică, organele sportive pe 
raza cărora funcționează taberele au datoria să se preocupe de organizarea 
ai tivi lății sportive in bune condiții.

★

în rinei urile de fală ne-am propos 
«ă râseră cm cîteva aspecte din tabăra 
de 1» BUDA-ARGEȘ. Voi» colinda apoi 
și prttt alte Jocuri, pentru a reda acti
vitatea w se desfășoară în taberele 
(jMciilm pionieri și școlari. Dar. să dim 
<nii tnsrijinărilor...

Ara rarrs aproape o oră eu mașina. 
ÎV. pe ^oaeaua o* duce spre Alexandria, 
®n drum tie piatră ne poartă, șerpuind, 
ipria pădure. Tabăra Buda-Argeș. I. (Are 
cifra 1 fiindcă în apropiere își desfă
șoară activitatea o „soră44 ari — Buda 
II). Ne apropiem de poarta de la in
trare. Liniștea pădurii a fost deodată 
străbătută de sunetele unei melodii. 10 
«chitare și tot atîtea acordeoane, mînuite 
de mici artiști amatori (pe care aveam 
să-i cunoaștem mai îîrziu), țineau parcă 
să ne facă cunoscută atmosfera care 
doranește aici.

După formalitățile de rigoare „ofițe
rul de serviciu* Bogdan Gomhoș, puș
tiul d in clasa a IlI-a a Școlii generale 
nr. 192, nc-a prezentat directorului ta
berei. Bucuros de oaspeți, tov. Radu 
Păcăloiu ne înfățișează activitatea celor 
120 dc copii pe care îi are în grijă. 
Directorul Școlii generale nr. 141 din 
Capitală ne vorbește despre muzică, 
despre focul dc tabără, despre activi
tatea sportivă de aici. Și cîte n-are d© 
spus. Fiecare zi ar merita să fie con
semnată, fiindcă fiecare are farmecul ei. 
Să ne rezumăm totuși să depă-năm firul 
zilei de ieri, din care cîteva ore le-am 
petrecut eu noii noștri prieteni.

PROGRAMUL UNEI ZILE..
Vineri 8 iulie. La ora 7,30 trompeta 

sună deșteptarea; 10 minute de învio
rare îu maico și chilot, în aerul proas- 

de Mbcdicacăn» Micul dejun; cu

★ *

ceaiul fi whittle, eu plinea, untul și dul
ceața. De la 9 la 10,30 activitate artis
tică. Intr-un colț al taberei cele 10 chi
tare și tot atîtea arordeoane, de care 
am amintit, treceau de La o melodic la 
alta, mînuite ea pricepere de 20 de mici 
instrufuentiștj conduși de prof, de mu
zică Gh. Huhuleseu, De la 10,30 la 13 
se merge la baie In apa Argeșului, se 
fac© plajă, se dispută meciuri de fot
bal, volei sau handbal. Urmează masa 
și apoi odihna obligatorie. După Încă 
2 ore de sport sau dc plimbări prin 
pădure toată lumea ia parte la focul 
de tabără. Acesta este program id unei 
zile. Dar ce se întîmplă în celelalte?
Ce au făcut școlarii din seria I și a 
Il-a?

JURNALUL DE TABĂRĂ
Pentru an răspuns la întrebările de 

mai SU3 am răsfoit jurnalul de tabără, 
o adevărată oglindă a activităților de 
aici. O fiii, două, trei». Peste tot în
semnări pline de semnificație. Să con
semnăm cîteva dintre ele.

Fila I... „Te-am găsit, tabără dragă! 
Te-am așteptat un an școlar. Te-am aș- 
LejUat cu note bune și activități utile. 
Te-am regăsit mai frumoasă și mai 
strălucitoare decît t© știam. Cabanele, 
cu mirosul dc vopsea proaspătă, clubul, 
sala de mese, curtea, cu covorul de 
flori. Nc-am întihrit aici, la Buda, pio
nierii și școlarii pentru a petrece zile 
de neuitat*.

Fiia 2... „O zi ploioasa, dar care na 
va învinge voioșia noastrâ. Azi am în
văț M cîntecid ^MULȚUMIM DIN INI
MĂ PARTIDULUI*.

<Fila 3... „Azi ana așteptat cu nerăb
dare seara. în tabără a sosit caravana 
cinematogiaiică. Am lost spectatorii 

filmului /Pud or*. Ce frumos a fost !“
Fila 4... „Ura băieți ! 7—3 ! Echipa 

de fotbal a taberei noastre a cîștigat cu 
7—3 meciul cu Buda 11. S-au eviden
țiat D. Nieolae (noi îi spunem Fele), 
A. Tudor (Garrincha), N. Marin (Eu
sebio), autorul a trei goluri.“

Fila 5... „La plajă. Ultima zi de 
tabără a seriei 1. Pe malul Argeșului 
am petrecut zile de vis, de bucurii. La 
revedere, tabără dragă. Acum la ple
care mulțumim tovarășului director, pro
fesorilor care ne-a o îndrumat.4*

BUDA il Sl-A LUAT REVANȘAi * —

Au trecut cîteva zile și la Buda-Ar
geș a sosit o nouă serie. Jurnalul de 
tabără consemnează noi fapte.

„Ieri a avut loc concursul de orien
tare turistică. Am colindat prin locuri 
frumoase, dar am avut multe emoții 
cînd n-am găst plicul de control, lo
tul s-a terminat însă cu bine. S-a al
cătuit și un clasament pe detașamente : 
locul I — detașamentul nr. 4 cu 185 p. 
Au urmat detașamentele 5, 1, 3 și 2. 
La fotbal, Buda II și-a luat revanșa. 
Ne-a învins eu 2—0. După primul suc
ces băieții s-au cam înfumurat. Dar 
rezultatul (al treilea meci s-a termi
nat 1—1) nu prea contează. Ne bucu
răm mult că facem sport.Jucăm volei, 
fotbal, handbal. .Avem destule mingi și 
tov. prof. Gr. Lăngescu ne învață multe 
lucruri noi. Avem și o masă de tenis. 
Ce păcat eă s-au rupt paletele. Pînă 
acum n-ara reușit să găsim altele.44

Seria a IIl-a a participat și ea la 
un frumos concurs de orientare. A fost 
o secvență dintr-o bogată activitate. 
După concurs, Doina Cîșu, eleva din 
clasa a Vl-a a scris în jurnalul de 
tabără o mică poezie. Iată o strofă. 
Stângace, dar care spune foarte multe : 
„în tabără la noi sînt mulli copii vioi 
] Cu zi iubețul pe față, se joacă și în- 
vafă.u

FOCUL DE TABĂRĂ
„Ce înalt prieteni, ce frumos e focul 

7 Parcă-nlreaga țară s-a-nfrățit cu noi 
/ A venit voioasă, descrețindu-și frun
tea / Ca să ne asculte cîutecele noi / 
Elena Drag©?.

Focul de tabără a fost pregătit cu 
multă atenție. In jurul lui se recită 
poezii, se cîntă. într-o pădure, pe malul 
Argeșului, 10 chitare și tot atîtea acor- 
deoane, acompaniate de 120 de voci cris
taline fac ca în această seară, peste 
ramurile de mesteacăn, să se reverse 
cîntec© pionierești. 120 de copii, o parte 
din cei 1 200 de pionieri și școlari 
care se vor bucura de frumusețile va
canței, încheie © bogată zi de tabără.

★

...Ora 22. Peste pădurea Buda-Argeș 
s-a așternut o liniște deplină. în patu
rile de o curățenie exemplară, 120 dc 
copii dorm și visează. Sînt vise fru
moase și adevărate.

CONSTANTIN ALEXE

interviu ancheta
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Ce Ioc ocupă sportul în viața
dumneavoastră și a familiei?
Răspunsul Ia această întrebare, l-am solicitat cîtorva tineri și vîrstnici, 

salariați ai unei mari întreprinderi bucurețtene, „Flacăra roșie*. Iată ce 
ne-au spus ei :
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UN LOC DE FRUNTE

Primul... consultai — maistrul rihtuitor Dumitru Păun din secția pro- 
iectare-încălțăminte.

— Pentru mine sportul constituie o mare pasiune. Notați; ani început 
joc fotbal din copilărie — sînt 30 de ani de atunci — și mai joc încă.
— în partidele de .veterani”, probabil ?
— Da de unde! în echipa secției noastre care participă la campio

natul de fotbal al asociației, iar acum la cel din cadrul Spartachiadei de 
vară. Avem totdeauna .galerie” mare I Ce vreți : la meciurile noastre cei 
mai înfocați suporteri ne sînt... familiile. A mea, de exemplu, esle prezentă 
la toate jocurile.

— Apropo : „galeria dumneavoastră personală' e amatoare doar de 
spectacole fotbalistice ?

— Și de spectacole fotbalistice 1 Sîntem polisportivi! Soția, de pildă, 
salariată tot aici, la „Flacăra”, Iubește înotul. Băieții, în schimb, atletismul 
și fotbalul. Pentru atletism a fost cucerit flăcăul meu cel mic, Spiridon, elev 
în clasa a VH-a. în prezent, el este sprinter în secția de pitici a Clubului 
Dinamo. Celălalt băiat, Florian, elev și el, în clasa a VIII-a, joacă fotbal 
la „Voința". Deci, „galeria mea" este mereu activă, cînd pe un teren, cînd 
pe altul.

— Chiar și în timpul anului școlar ?
— Știu la ce vă referiți : notele, nu ? Ei bine, trebuie să vă spun că 

Florian și Spiridon au fost totdeauna premianți I Sportul și învățătura s-au 
stimulat reciproc. Sau, mai puțin „teoretic", le-am dat voie să facă sport 
numai după ce și-au făcut bine lecțiile. Eu le sînt controlor de... calitate 1

— Cu alte cuvinte
— în familia Păun sportul deține un loc de frunte I

să

MAJOR !
— Sportul in viața mea și a familiei ocupă un loc major — ne spun» 

Viorica Pleavă-Tuțuianu, tehniciană la secția croit.
— Concret...
— După cum știți, sînt gimnastă la „Dinamo”... Am îndrăgit acest sPort 

încă din școală iar acum, zilnic, rezerv antrenamentelor multe ore. Ca să 
ajungi in vîrful piramidei — cum spunem noi gimnaștii — este absolut 
necesar să muncești cu perseverență, să ai o răbdare de fier. Asta, după 
mine, în toate sporturile.

— Deci, și la rugbi...
— Da, și în cazul soțului meu. Ion Tuțuianu, rugbist tot la .Dinamo*.
— Și component al lotului republican.
— Exact. Aș vrea să mai adaug un amănunt. Familia Tuțuianu s-a 

întemeiat tot datorită sportului. Ne-a atras aceeași pasiune, aceeași do
rință, de a ținti mereu spre vîrful piramidei.
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UN LOC DE... CENTRU
— Adică, în ce fel de „centru" î — îl întrebăm noi pe lăcătușul meca

nic Aurel Bentu.
— Să vă explic : sînt arbitru republican de fotbal și de mai bine d» 

500 de ori am condus la .centru*. Dar, desigur, ca să ajung aici, a trebuit 
să-mi continui activitatea de jucător începută cu aproape 25 de ani în 
urmă. Așadar, antrenamente de mai multe ori pe săptămină, meciuri ofi
ciale de fotbal pe postul meu preferat de half dreapta etc. Seara, acasă, 
scheme tactice de fotbal, lecții teoretice de înot cu Anca, fetița mea, dis
cuții— aprinse cu soția. Cel mai aspru critic al meu!

— Vă „secondează” din fața televizorului î
— Nu, vine cu Anca pe stadion.
— O paranteză : cav/ ce critici vă aduce ?
— Spune, de pildă, că gesticulez foarte mult ;pe teren. $i are drep

tate! în .focul” jocului, uit de fluier si mă transform în... dirijor.
— La ultimul meci, n-am văzut acest lucru.
— Nici n-aveați cum. îmi însușisem observația!

★
în interviul nostru-anchetă am mai stat de vorbă și cu Gheorgiia 

Corneano, lăcătuș mecanic, fotbalist și antrenor al lotului de pitici la 
asociația Flacăra, Mircea Gheorghiu — machetator și mare pasionat al 
probelor atletice de fond. Ana Șuta — calculatoare, handbalistă — și cu 
multi alți tineri și vîrstnici din întreprinderea „Flacăra roșie".

„Sportul ocupă un loc important in viața noastră și a familiei ! Facem 
sport fiindcă ne place, ne pasionează și ne simțim bine".

Este răspunsul pe care ti-1 dă „marea familie" a saiariaților din această 
importantă întreprindere bucureșteană. „Facem sport fiindcă ne place* 
își are corespondent in modul exemplar în care sînt organizate aici o seria 
de concursuri și competiții, în grija consiliului asociației sportive, frun
tașă pe raion, de a crea în jurul acestor întreceri o ambianță deosebit de 
atractivă — sărbătorească, tradițională. Iată ce face să se simtă bine toți 
cei care își dedică zilnic cîteva ore din timpul lor liber sportului. Deci, 
este firesc ca sportul să ocupe în viața lor și a familiilor, un loc de frunte 
'Dumitru Păun), major (Viorica Pleavă-Tuțuianu), de._ centru (Aurel 
Bentu).

Interviu-anchetă realizat de VÂMÎ.E TOFAN șî TÎBERIU STĂMS
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înotul—mijloc de fortificare 
a organismului

Finiș în campionatele republicane 
universitare la jocuri sportive

în sistemul nostru de educație fizică 
înotul figurează ca sport de bază. îno
tul este accesibil tuturor vîrstelor iar 
Învățarea lui poate începe de la vîrste 
foarte mici. In rîndurile ce urmează vom 
reliefa cîteva din efectele extrem de fa
vorabile pe care le are asupra organis
mului practicarea sistematică (și nu 
ocazională) a înotului.

Nu este lipsit de interes, credem, să 
precizăm încă de la bun început că 
înotul, în special vara (deci cel acce
sibil maselor largi de tineri și vîrst- 
nici), se practică în strînsă corelație 
cu cpilalți factori ai mediului (aer, 
soare), ceea ce contribuie la călirea or
ganismului.

Refcrindu-ne la 
influența propriu- 
zisă a înotului asu
pra organismului, 
trebuie să atragem 
atenția asupra unor 
efecte imediate și a 
altora îndepărtate. 
Dintre efectele imediate vom menționa 
în ordinea importanței : a) — influen
țează poziția corectă a corpului (în 
timpul înotului, în special craul pe piept 
sau spate și bras corpul trebuie să fie 
perfect întins pe apă) ajutînd astfel la 
combaterea atitudinilor și pozițiilor ne
fiziologice ale corpului; b) — are efecte 
foarte însemnate asupra aparatului res
pirator (înotul de altfel a fost denumit 
și arta de a respira în apă) traduse 

creșterea ventilației pulmonare, a 
capacității vitale, a rezistenței organis
mului la lipsa de oxigen (anoxie) etc.; 
c) — provoacă o creștere a frecvenței 
cardiace și a presiunii arteriale, o ac
tivare a circulației sanguine, mai cu 
seamă periferice etc.

Desigur că și alte efecte imediate pot 
fi puse în evidență: accelerarea meta
bolismului bazai (efect ce stă la baza 
indicațiilor Înotului pentru combaterea 
obezității endocrine), creșterea număru
lui de globule albe, creșterea hemoglo
binei (pigment pe care se fixează oxi
genul) și alte efecte din domeniul fi
ziologiei.

Mult mai interesant apar însă efec
tele la distanță, în urma practicării 
consecvente a înotului. De multă vreme

Sport și sănătate

De data aceasta, o imagine de pe Dunăre. Sub îndrumarea antrenorului Severin, tinerii caiaciști si canoiști din 
Gala/i se pregătesc zilnic, cu deosebită sîrguință, pentru a realiza performanțe superioare. Printre ei. fratele 

multiplului campion mondial și european Vasile Nicoară. Poate că... Foto : A. Neagu

Toate visurile au sorți de izbindă
Zilele trecute, într-o după-amiază, am 

fost în Ciulești, oprindu-mă o clipă pe 
podul Grant. Era o oră de relaxare a gă
tii și peste păienjenișul de linii albastre 
de sub arcul de oțel nu treceau trenuri. 
Era o liniște de... meditație. Și liniile al
bastre păreau o ilustrație grafică a desti
nelor trasate pe aria vegetală din pot
coava de beton și fier de alături.

Destine ?! Poate că termenul nu este 
cel mai aproape de adevăr, poate că dru
murile vieții ar fi mai bine spus, dar a- 
tunci ar fi strict necesară o precizare, o 
aducere la obiect, cum se spune. E vorba 
de viata sportivă, de idealurile fiecărui 
puști din Ciulești care bate la porțile de 
aur ale gloriei, cucerită sub soarele sla- 
di anului sau pe parchetul sălii de sport.

* ar-Hi Ci ii Iești ului! Cine sînt ei? Un 
copil al Ciuieștiului a fost și Dau Coe, 

în literatura de specialitate s-a rtras 
atenția că dezvoltarea fizică (talie, 
greutate, forța mușchilor palmari) a co
piilor care practică înotul este net su
perioară față de cea a copiilor, de •- 
ceeași vîrstă, care nu practică înotul 
sau alte sporturi. Personal am exami
nat peste 40.000 copii între 5—15 ani 
care au frecventat centrele de învățare 
a înotului inițiate de F.R.N. în Bucu
rești între 1957—1964, comparativ cu 
cîteva mii de cazuri care n-au practicat 
înotul și am găsit cifre extrem de con
cludente, categoric favorabile înotăto
rilor, De asemenea, după practicarea 
îndelungată a înotului, conformația cor

pului este mult mai 
armonioasă. Nu tre
buie însă înțeles că 
practicînd în mod 
unilateral înotul vom 
ajunge la o dezvol
tare armonioasă.

Dar, îmbinat cu 
alte exerciții fizice, 

el contribuie efectiv la dezvoltarea ar
monioasă a corpului.

Asupra circulației și respirației efec
tele la distanță sînt foarte clare. Astfel, 
notăm în repaus o rărire a frecvenței 
cardiace pe minut (bradicardie) și a 
frecvenței respiratorii (bradpnee) o creș
tere a capacității vitale, a apneei vo
luntare (oprirea voită a respirației), a 
perimetrilor și elasticității toracice etc. 
De asemenea, prin examenul radiologie 
se constată o mărire a mușchiului car
diac. De altfel, acestea sînt efectele cele 
mai pregnante ale înotului după un nu
măr de ani : dezvoltarea armonioasă a 
corpului cu predominanță toracică și o 
bună funcționalitate cardiorespiratorie 
și metabolică.

Desigur că la acestea, schematic și 
incomplet enunțate, se adaugă acțiunea 
igienică a înotului, cea social-utilitară 
de recreare și refacere după activitatea 
profesională.

Zilele călduroase au sosit. Prezenta
rea de mai sus încearcă să constituie 
o invitație adresată deopotrivă celor ti
neri și vîrstnici pentru practicarea îno
tului, acum vara cînd apa este atît de 
îmbietoare.

Să încercăm cu toții să punem îno
tul în slujba întăririi sănătății !

I. DRAGAN 
medic primar

altul Octavian Popescu, altul Constantin 
Bloțiu. Și alții, și alții... Astăzi copiii 
Giuleștilor sînt atleta Doina Bădescu, 
baschetbalista Gabriela Nicola, fotbaliștii 
Răducanu, Marin Popescu, Costea, Adrian 
Popescu, atleții Ivan Cristian, Ion Pană, 
Radu Mutică, luptătorul Mihai Baciu... 
Sînt cîteva nume dintr-o listă mai mult 
decît impresionantă prin lungimea ei. 
In „actele oficiale** ale Rapidului fi
gurează „la copii și juniori** peste 700 
de nume.

Șapte sute de nume, șapte sute de 
ambiții și tot atîtea suflete încărcate 
de visuri!

Un participant la discuția mea cu 
Victor Topploveanu, secretarul cu pro
blemele tehnice ale Rapidului, sugera 
o „mise en scene** în care. într-o zi, pe 
dreptunghiul verde din incinta stadio

Finalele campionatelor republicane 
universitare la jocuri sportive des
fășurate vreme de 8. zile la Bucu
rești, Cluj, Iași și Timișoara tntr-un 
entuziasm tineresc și — în largă mă
sură — la un bun nivel tehnic, au 
ajuns la firul sosirii. Iată relatările 
trimișilor și corespondenților noștri 
privind întrecerile semifinale t

HANDBAL
TIMIȘOARA, 8 (prin telefon). — Vi

neri, in cadrul turneelor finale ale cam- 
! pionatelor universitare de handbal, au 
continuat meciurile amînate ]oi din 
cauza ploii. întîlnirile au fost urmărite 
de mii de spectatori, care au asistat 
la jocuri viu disputate, pasionante. A- 
ceasta, îndeosebi în seria a Il-a mas
culină, unde Institutul Politehnic Iași, 
echipă care la un moment dat părea a 
fi sigură de cîștigarea seriei, a suferit 
o nouă înfrîngere, de data aceasta în 
fața Universității Craiova, cu 12—13 
(7—8) și s-a clasat pe locul 3 în serie. 
Alte rezultate : MASCULIN — Univer
sitatea București — Medicina Tg. Mu- 

i reș 17—16 (11—10); Universitatea Cluj — 
Inst. Politehnic Brașov 16—13 (8—5) ;

| Medicina Tg. Mureș — Institutul Peda-
• gogic Oradea 18—12 (9—6) : FEMININ 
| — I.C.F. — Universitatea Cluj 9—7 
i (4—3) ; Inst. Mine Petroșeni — Univer- 
' sitatea Cluj 7—18 (4—8).

Sîmbătă, cînd întrecerile vor lua
• sflrșit, sînt programate meciurile mas- 
: culine Inst. Pedagogic Bacău — Inst. 
; Mine Petroșeni (locurile 1—2), și Inst.
Politehnic Timiș. — I.C.F. (loc. 3—4).

i Finala feminină opune formațiile Uni- 
: versitatea Timișoara și I.C.F., care nu 

au cunoscut pînă acum înfringerea. 
(P. ARCAN-coresp. reg.).

BASCHET
CLUJ 8 (prin telefon de la trimi

sul nostru). — în finalele de bas
chet, au început vineri meciurile 
pentru clasamentul primelor 4 
locuri. în unul dintre cele mai im
portante jocuri s-au întîlnit Univer
sitatea București și Inst. Politehnic 
Galați. Partida a început într-un 
ritm susținut, ambele echipe „punc- 
tînd“ pe rînd și dîndu-ne impresia 
că vom asista la o dispută echili
brată. După 10 minute de joc, bucu- 
reștenii încep să marcheze coș după 
coș, făcînd ca în scurt timp dife
rența să fie de 20 de puncte în fa
voarea lor. La pauză, scorul le era 
favorabil : 42—25. După reluare,

nului de lingă gară ar fi prezenți toți 
cei peste 700 de juniori și copii ai Ra
pidului.

Fără îndoială că ar fi cu totul ne
obișnuit dar această scenă n-ar putea să 
reliefeze niște lucruri foarte importante. 
Și anume, sutele de nopți albe ale oa
menilor care țin în mînă destinele puș
tilor. Nopți de căutări de calcule și 
antecalcule ale antrenorilor Ion Costea, 
Nicolae Cristescu (fotbal), Mircea Ta- 
bacu și Leonie Svobotă (volei), Eva 
Ferencz și Valentin Dascăle seu (bas
chet), Vasile Pătrașcu și Vasile Caras 
(lupte )9 Ion Gînscă (atletism), Cons
tantin Vasile (polo) și mulți alții.

Aceasta e o latură a lucrurilor. Esen
țială, fără doar și poate, dar mai sînt 
și altele. Giuleștiul are reputația unui 
izvor nesecat de talente și suporterii 

formația bucureșteană acționează 
din ce în ce mai susținut, 
obțintnd o victorie clară cu scorul 
de 86—58. Cel m-ai bun jucător de 
pe teren — Cîmpeanu, care a exce
lat îndeosebi în apărare. Cele mai 
multe puncte au fost marcate de 
Purcăreanu, 30, Cîmpeanu 17, Ivan

Iază din meciul Institutul Politehnic Galați—Institutul de Mine Petroșeni 

Foto : Șt. Petrică

14 de la învingători, Chlvulescu 29 
și Debreczi 14 de la învinși.

Ultimele partide care vor desem
na formațiile campioane se dispută 
sîmbătă. In cursă au mai rămas 
echipele masculine Inst. Politehnic 
București și Inst. Politehnic Cluj și 
cele feminine Universitatea Bucu
rești, Inst. Pedagogic Oradea, 
Universitatea Cluj și I.C.F.

PAUL IOV AN

VOLEI
IAȘI 8 (prin telefon de la trimisul 

nostru). De sîmbătă, întrecerile cam
pionatelor republicane universitare la 
volei intră într-o fază decisivă. Vi
neri s-au desfășurat ultimele meciuri 
din serii. Iată cîteva din rezultatele 
înregistrate :

MASCULIN : Universitatea Buc. —• 
Inst. Pedagogic Pitești 8—0 ; Inst. 
Politehnic Cluj — Inst. Pedagogic 
Oradea 3—0 ; Universitatea Timi
șoara — Universitatea Craiova 3—0 ; 
Inst. Politehnic Brașov — Universi
tatea Iași 3—0 ; FEMININ : Uni
versitatea Iași — Inst. Politehnic Ga
lați 3—2.

în urma întrecerilor din serii s-au 
calificat pentru turneul final masculin 
echipele I.C.F., Inst. Politehnic Cluj, 
Inst. Politehnic Brașov și Universita-

clubului feroviar sînt gata oricînd să-ți 
demonstreze că Rapidul are... „trimiși** 
în toate asociațiile din țară. Și condu
cerea actuală a clubului, din motive 
de prestigiu și, mai ales, solicitată de 
cerințele noi ale... viitorului ce se cere 
asigurat astăzi, își îndreaptă tot mai 
mult privirile spre cei care vin.

Există în asta dublul aspect al vie
ții fiecărui club: grija pentru astăzi și 
mîine. Iar mîine acesta înseamnă tocmai 
cele șapte sute de destine, de drumuri 
ale căror traiectorii sînt reprezentate, în 
fantezia reporterului, de liniile albastre 
împletite sub arcul de oțel al podului 
Grant.

Unde duc drumurile acestea? Poate 
că în gara mare a înaltei performanțe, 
poate într-una modestă, de pe o linie lă
turalnică! Aici, în Giulești, se află 
însă începutul unde toate visurile au 
sorți de izbindă. Ceea ce este cel mai 
important !

P. VALENTIN i 

tea 3 imișoara, iar în cel feminin forV 
mațiile I.C.F., Universitatea Timi
șoara, Universitatea Cluj și Univer
sitatea Iași. Sîmbătă sînt programate 
partidele masculine I.C.F. — Univer
sitatea Timișoara și Inst. Politehnic 
Cluj — Inst. Politehnic Brașov și 
meciurile feminine Universitatea Ti- 

mifoara — Universitatea Cluj șî 
I.C.F, — Universitatea Iași. Câștigă
toarele se vor întîlni duminică pen
tru desemnarea echipelor campioane.

GH. CIORANU

FOTBAL
Campionatul republican universitar de 

fotbal a continuat vineri pe terenurile 
Medicina și Politehnica din Capitală cu 
jocurile din cadrul turneelor finale.

Pe terenul Medicina, formația Insti
tutului Pedagogic din Constanța coin- 
portîndu-se mult mai bine decît în eta
pa anterioară ,a întrecut cu 4—0 (1—0) 
formația Institutului Politehnic Cluj.' 
Golurile au fost realizate de Postelnicu 
(2) lorga și Visoșensclii. în al doilea 
meci al cuplajului de pe acest teren, a 
urmat întîlnirea dintre Institutul Poli
tehnic Brașov și Universitatea Craiova. 
Craiovenii, care se clasaseră po ultimul 
loc în seria lor, au luat totuși parte 
la turneul final întrucît echipa de pe 
locul 1 în această serie, I.M.F. Tg. Mu
reș, a fost exclusă din campionat. A- 
ceasta deoarece s-a constatat că forma
ția mureșană a folosit jucători care nu 
erau studenți ! în felul acesta, forma
țiile care urmau în clasament, Inșii lu
tul Pedagogic Bacău și Universitatea 
Craiova au avansat cu cîte un loc. In 
meciul de ieri brașovenii au cîștigat 
cu 2—1 (1—0).

Pe terenul Politehnica, dovedind o 
pregătire bună, Institutul Politehnic 
Galați a întrecut Institutul de Mine Pe
troșeni cu 1—0 (1—0) prin golul mar
cat de Teodosiu (min. 19). In ultimul 
joc, Institutul Politehnic București — 
Institutul Pedagogic Bacău 3—0 
(1-0).

Competiția continuă mîine, cu înce
pere de la ora 8,30 pe terenurile Me
dicina și Politehnica. Pe terenul Poli
tehnica se vor disputa finalele pen
tru locurile 3—4 (Institutul de Mine 
Petroșeni — Institutul Pedagogic Ba
cău) și 1—2 (Institutul Politehnic 
București — Institutul Politehnic Ga
lați). Celelalte jocuri — la Medicina.
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SEZONUL ATLETIC ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE
Ce ne arată clasamentele?

Clasamentul unei competiții sportive nu înseamnă doar 
o simplă concretizare statistică a unui moment sau al
tul din desfășurarea întrecerii de pe stadion, ci repre
zintă rezultatul strădaniilor colective ale sportivilor și 
antrenorilor. în spatele fiecărei cifre stau eforturile oa
menilor. •

De aceea, un asemena clasament oglindește tocmai 
aceste eforturi, depuse pentru o pregătire corespunză
toare, pentru o comportare bună în concursuri, munca 
neobosită pentru CALITATE. Un clasament trebuie pri
vit și înțeles astfel.

Avem în față bilanțul recentelor competiții atletice, 
al celor trei competiții de nivel republican care au re
unit speranțele atletismului nostru : concursul copiilor de 
la Cîmpulung, concursul juniorilor de categoria a Il-a 
și campionatele juniorilor de categoria I, de la Brașov. 
La startul întrecerilor au fost prezenți peste 1 000 de 
concurenți, cei mai buni din cele cîteva mii care au 
participat, în acest an. la etapele preliminare ale res
pectivelor competiții. Cu alte cuvinte, în decurs de opt 
zile a fost trecută în revistă producția din acest au a 
antrenorilor și profesorilor de educație fizică, s-a putut 
vedea concret rodul preocupărilor pentru atletism a sec
țiilor din cluburi, asociații și școli.

Clasamentele întocmite de noi. pe baza rezultatelor 
celor trei concursuri, reflectă din plin atît producția 
antrenorilor cît și sprijinul pe care aceștia l-au avut în 
muncă.

Și acum, înainte de a vă prezenta bilanțul, sin tem 
datori să precizăm criteriile care au stat la baza întoc
mirii lui. Am pornit de la clasamentele individuale pc 
probe (locul I—6 p. locul II—5 p... locul VI—1 p) tota
lized punctajele pentru fiecare categorie de sportivi și 
apoi centralizîndu-le.

Pitești 6 p, 51—56. Palatul pionierilor Buc., Știința Agnita, 
Voința Ploiești. C.S.O. Brăila, Șc. Sp. UCFS C-lung, Vul
can Huned. 5 p, 57. C.S.M. Sibiu 4 p, 58—59. Știința Roșiori 
și Știința Slatina 3 p, 60—61. S.S.E. Mediaș și Știința Slo
bozia 2,5 p, 62—65. C.S.M.S. Iași, Ceahlăul P. Neamț, S.S.is. 
Focșani, Metalul Cugir 2 p, 66—67. Lie. 1 Craiova, Lie. 8 
C-lung 1,5 p, 68—69. Știința Codlea și Știința Sighet 1 p.

în urma acestor punctaje clasamentul general pe re-
giuni se prezintă astfel :
1. București 521,5 P (287,:5 ; 184,5 ; -
2. Cluj 153,5 P (69.5 ; 63,5 : 20,
3. Banat 137.5 P (62.5 ; 63 ; 12)
4. Brașov 133 P (75 ; 47 ; 11)
5. Bacău 86,5 P (51,5 ; 35 ; 0)
6. Ploiești 41 P (16 ; 18 ; 7)
7. Crișana 37,5 P O ; 22^ ; 6)
8. Mureș — A.M. 37.25 P (16 ; 21.25 ; 0)
9. Oltenia 36,25 P (25 ; 11.25 ; 0)

10 Argeș 35,5 P (19 ; 9 ; 7,5)
11. Reg. București 22 P (14.5 ; 9 ; 7,5)
12. Galați 21 P (1J ; 7 ; 1)
13. Maramureș 18.5 P (1.5 ;; 13 ; 4)
14. Hunedoara 18 P (U ; o ; 5)
15. Dobrogea 14 P (14 ; 0 ; 0)
16. Iași 2 P (2 ; o ; o)
17. Suceava 0 P

Juniori I Juniori II Copii Total
B F B F B F

1. S.S.E. II BUC. 28 21 19.5 7.5 2.5 88.5
2. Dinamo Buc. 29 24 13 5 — — 71
3. S.S.E. I Buc. 13.5 — 32.75 5 10 1 62.25
4. S.S.E. Cluj 16 — 18 13 4 11 62
5. Șc. Sp. UCFS 

Roman 12 20 10 17 __ 59
6. C.S.M. Cluj 25 17,5 11 — — 5,5 59
7. Lie. 4 Timiș. 4 4 3 a — 6 49
8. C.S.S. Buc. 9.5 — 6.25 4 11 15.5 46.25
9. I.C.F. Buc. 28.5 15 — — — — 43,5

10. Banalul Timiș 30 2 4 — 5 — 41
11. Viitorul Buc. 2.5 12.5 12 4,5 — 6.5 38
12. Steaua Buc. 18 18 1 — — — 37
13. Rapid Buc. 9 9 14 — — 3 35
14. S.S.E. Arad 7 — 21 3 1 — 32
15. Metalul Buc. 25 — 4 — — — 29
16. S.S.S. Brașov 26 p. 17. Constructorul Buc. 24 p. 18. S.S.E. 
Bacău 23,5 p, 19. Lie. 2 Brașov 22 p. 20. S.S.E. Craiova 21,75 p, 
21. Mureșul Tg. Mureș 21.5 p. 22 -24. Tractorul Brașov, Trac
torul Tg. Secuiesc și S.S.E. Ploiești 21 p, 25—26. Lie. 2 
Cîmpulung și S.S.E Beiuș 20 p, 27. Lie. 35 Buc. 18 p. 23. C.S.O. 
B. Mare 17,5 p. 2». C.S.O. Galați 16 p, 30. S.S.E. Reșița 15.5 p. 
31. Lie. N. Bălcescu Cluj 14,5 p, 32—33 Farul Constanța și 
Progresul Buc. 14 p, 34—35 Dinamo Brașov și Lie. N. Bâl- 
cescu Craiova 13 p, 36. Progresul Deva 11 p. 37—38. Tele
foane Buc. și Arieșul Turcia 10 p. 39—40. S.S.E. Oradea 
și Steagul roșu Br. 9,5 p. 41. Lie. 2 Tg. Mureș 9 p, 42. S.S.E. 
Giurgiu 8.5 p, 43—47. S.S.E. Sibiu, Universitatea Cluj. Pe
trolul Ploiești. Știința Alexandria și Crișul Oradea 8 p. 48. 
Lie, 1 Ploiești 7 p, 49. S.S.E. Tg. Mureș 6,75 p, 50. C.S.O.

NOTA : la alcătuirea clasamentelor pe regiuni s-a ți
nut seamă, in ordine, de punctajele realizate de echi
pele cluburilor și asociațiilor din regiunea respectivă 
la campionatele republicane de juniori cat. I, la con
cursurile republicane de juniori cat. a 11-a și copii.

Locul I în clasamentul cluburilor și asociațiilor a 
fost ocupat, după cum se vede, de echipa ȘCOLII SPOR
TIVE DE ELEVI nr. 2 din București dir. adj. prof. 
R. Spirescu) care și-a datorat succesul comportării atle- 
ților săi la campionatele juniorilor mari. Ca și anul 
trecut. La Poiana Brașov, elevii de la SSE II au repurtat 
victoria in clasamentul general al juniorilor de cat.-I, 
astfel că acum arn asistat la o reeditare. Este desigur 
meritul sportivilor participanți, dar și al profesorilor 
care i-au pregătit : Eveline Ghimpu, Maria Lunganu, D. 
Făgadau, M. Berbecam, Tr. Nicotau, Georgeta Palade, 
Th. lonescu.

Comportări remarcabile au avut Dinamo București, 
SSE I Buc. (pe primul loc, ca și anul trecut, în între
cerea juniorilor mici), SSE și CSM Cluj și, în mod spe
cial, Școala sportivă a UCFS din Roman (antrenor Olim
piu Constantinescu-Nehoi).

Mai slab s-au prezentat la aceste concursuri atleții 
de la Viitorul Buc., Farul C-ța și CSMS Iași.

Clasamentul general pe regiuni dă cîștig de cauză re
prezentanților Capitalei. Locurile următoare, ca și la 
alte competiții de acest fel, au revenit regiunilor Cluj 
Banat și Brașov. Impresionant saltul Bacăului și Plo- 
ieștiului, ca și cel al regiunii București. în schimb, Do- 
brogea și mai ales lașul ocupă locuri codașe, inexplica
bile pentru numărul secțiilor de atletism existente, pen
tru valoarea cadrelor de tehnicieni de care dispun. Cît 
privește Suceava, considerăm că trebuie depuse eforturi 
însemnate și continui pentru a ridica atletismul la ni
velul cerințelor actuale.

Acest clasament trebuie să constituie un prilej de se
rioasă analiză în cadrul consiliilor cluburilor și aso
ciațiilor sportive, în cadrul consiliilor regionale ale UCFS. 
pentru că în spatele fiecărei cifre se află, cum am mai 
spus, munca unor oameni. Și această muncă a fost bună 
la unii, dar la alții nu 1

ROMEO VILARA

La Galați, finalele 
campionatelor 

școlare>

La cîteva zile după ce 
atleții juniori și-au dispu
tat titlurile de campioni 
pe anul 1966, cei mai mul ți 
dintre ei vor fi prezenți 
la startul unei noi compe 
tiții de amploare. Este 
vorba de campionatele re
publicane școlare ale că
ror finale sînt programate, 
astăzi și mîine, pe stadio
nul Dunărea din Galați.

Spectatorii gălățeni vor 
avea prilejul să urmăreas
că evoluția unora dintre 
tinerii talentați ca Olga 
Dani ian, Ecaterina Vitalios, 
Sanda Anghelescu, Edith 
Schal, Erica Stoenescu, Dan 
Hidioșanu, Pain Tudor, 
Tudor Peca, Stelian Giube- 
lan ele. și să-și încurajeze 
pe atleții localnici Gabriel 
Cecală, Maria Enică ș.a.

Tinăra gălățeancă Maria Enică (1,60 m în acest 
sezon) se va strădui să realizeze la „școlare" o per
formanță și mai bună. Concurează doar în fața con

cetățenilor ei...
Foto : R. Vilara

PRINTRE CULOARE...
4) Cu victoria repurtată zilele trecute 

la Oslo, scorul meciurilor dintre echi
pele Norvegiei și României a devenit 
egal : 3—3. Formația noastră are însă 
un punctaj general superior : 651—611 
p. Menționăm, de asemenea, că din 
totalul de 120 de probe desfășurate în 
cele 6 ediții ale meciului, atleții ro
mâni au obținut victoria de 61 de ori. 
Cele mai multe succese individuale (20) 
le-au repurtat săritorii. (Ing. Lucian 
Vințan-Orașul Gh. Gheorghiu-Dej).

9 în timpul probei de 3 000 m obsta
cole de la „Memorialul Znamenski” re
cordmanul nostru Zoltan Vamoș s-a 
aflat la conducerea cursei cîteva ture. 
O busculadă intimplată la trecerea gro
pii l-a făcut insă pe Vamoș să plon
jeze în apă și să abandoneze cursa. 
După cîteva zile, la Oslo, el a realizat 
un rezultat remarcabil (8:40,4), a IX-a 
performanță europeană a anului. Subli
niem acest rezultat deoarece este pri
mul din acest an, Vamoș fiind acci
dentat o bună parte din actualul sezon. 
Reintrarea sa a fost deci foarte promi
țătoare.

• Clujul găzduiește ediția din acest 
an a campionatelor republicane indivi
duale de seniori (5—7 august). Partici
parea la finale se va face pe baza anu

mitor performante standard (realizate 
în 1966) : BARBAJI : 100 m — 10.9 ; 200 
m — 22,5; 400 m — 50.5: 800 m — 1:57,0; 
1 500 m — 4:00.0: 5 000 m — 15:30.0; 10 ( 1 
m — 33:00,0; 110 mg — 15,6; 400 mg — 
57,0; 3 000 m ob. — 9:35,0; înălțime —
I, 91; prăjină — 4,00; lungime — 7.10;
triplu: 14.50; greutate — 14,00; disc — 
43,00; suliță — 62,00 ; ciocan — 51,00 ; 
4x100 m — 44,5; 4x400 m — 3:33,0; de
catlon — să aibă 6 norme de cat. a IlI-a 
sau 4 de cat. a II-a; maraton, 20 km și 
50 km marș — fără standard ; FEMEI : 
100 m— 12,5; £00 m — 26,5, 400 m —
59,5 ; 800 m — 2:19,0 ; 80 mg —
II, 9 ; Înălțime — 1,54 ; lungime —
5,50 ; greutate — 12,00 ; disc — 40.00 ;
suliță — 39,00 ; pentatlon — să
aibă 3 norme de cat. a IlI-a sau 2 nor
me de cat. a II-a; 4x100 m — 51,5. 

înscrierile pe probe trebuie făcute la
FRA pînă în ziua de 27 iulie.

• La sfîrșitul săptâmînii viitoare este 
programată etapa a II-a a campiona
tului republican de atletism pe echipe, 
în această etapă se va desfășura cea 
mai importantă întrecere a campiona
tului, meciul dintre echipele Steaua și 
Dinamo.

Arbitrul, poate și trebuie să devină 
un al doilea antrenor!

Pe vînt sau pe ploaie, pe caniculă 
sau pe ger, arbitrii de atletism sînt 
prezenți, pentru a contribui la buna des
fășurare a activității atletice; ei fiind 
oamenii din umbră ai performanțelor 
sportivilor. Atleții și antrenorii s-au o- 
bișnuit cu ei. îi cunosc și îi respectă, 
tot așa rum și aceștia le poartă stimă 
și considerație pentru activitatea lor.

De aceea, binecunoscutul triunghi 
sportiv-antrenor-medic, ar trebuie să de
vină un patrat. adăogîndu-i-se o latură 
cea pentru arbitru.

Colegiul de arbitri din cadcul comisiei 
de atletism a orașului București, nu
mără circa 100 de arbitri, dintre care, 
la concursuri, se prezintă permanent a- 
proapr 70. Majoritatea sînt arbitri cu 
experiență, care slăpinesc bine toate 
aspectele regulamentului atletic. Să ci
tăm dintre ei pe: E. Lupașcu — pre
ședintele comisiei, Gh. Georgescu, D. 
Ieremia, N. Pană, S. Mateescu, I. Ră- 
jenaru, I. lonescu, C. Receanu, G. Ma
teescu. M. Lazăr, I. Paraschitescu, A. 
Lupan, A. Kaier, V. Corbescu, A. VI- 
mamei, Gh. Gulin etc.

In ultimul an au mai absolvit cursu
rile școlii de arbitri încă 60 de per
soane și pentru a fi la curent cu ulti
mele noutăți în materie de regulament, 
toți arbitrii bucureșteni, au trecut în 
iarnă un „examen4" de reverificare.

Am urmărit toată această brigadă de 
arbitri la lucru, în mai multe rânduri 
Prima constatare este îmbucurătoare : 
arbitrii cunosc și aplică corect regu
lamentul, în cele mai multe cazuri. In 
ceea ce privește probele de semifond și 
fond, probele de sărituri, aruncarea 
greutății, a discului și a ciocanului, pro
bele combinate, lucrurile merg — cu 
unele excepții — bine. La aruncarea 
suliței, treburile mai șchioapătă, iar la 
sprint stăm, în general, slab cu calitatea 
arbitrajelor. I.a suliță, unii arbitri încă 
nu știu să aprecieze locul de aterizare 
a suliței și partea suliței care a atins 
mii întîi solul (cînd aceasta nu rărnîne 
înfiptă), acord'md, de multe ori, arun
cări nereușite pentru încercări perfect 

menta re și invers. Pentru reme

diere este nevoie de mai multă atenție 
și de plasarea în sector a mai multor 
arbitri.

Am întrebat pe sportivi și pe antre
nori, cu prilejul mai multor concursuri, 
la care probe au fost mai puțin mul
țumiți de calitatea arbitrajelor. Răspun
sul a fost la unison; la alergări, pen- 
frti cronometraj și înregistrarea sosiri
lor!

Cele mai multe greșeli pornesc dintr-o 
slabă concentrare a arbitrilor. Judecă
torii de sosire nu greșesc, în general, 
ordinea la finiș, ci apreciază inexact dis
tanțele dintre concurenți. Cronometrorii 
an fluctuații de timp chiar la același 
atlet și nu de puține ori ne-a fost dat 
să auzim cum concurenți sosiți pe un 
loc mai slab au fost cronometrați cu 
un lirnp mai bun decît alții sosiți înain
tea lor’ De cele mai multe ori timpurile 
cronometrate nu concordă cu distanțele 
apreciate de judecătorii de sosire. Cro
nometrorii, ori nu sînt atenți la star
ter și pornesc cronomet nil la sunetul 
pistolului și nu la apariția fumului, ori 
nu apreciază corect momentul • trecerii 
liniei de sosire cu sincronizarea opririi 
cronometrului. Alte aspecte: se mai fo
losesc cronometre neverificate sau 
chiar defecte, iar arbitrii nu stau pe 
scara de cronometraj, fapt care, nu le 
permite să vadă exact momentul sosirii, 
din unghiul optim. De aceea, trebuie 
luate de urgență următoarele măsuri: 
verificarea tuturor arbitrilor din punct 
de vedere al vitezei de reacție și al 
văzului (controale aplicate de mult în 
alte țări), folosirea obligatorie a scă
rii de cronometraj de către toți crono- 
metrorii și judecătorii de sosire, utili
zarea aparatului fotografic la sosiri.

Să nu uităm că din neatenție sau din 
greșeală, un arbitru poate denatura re
zultatul unui atlet care, pentru acea 
performanță, a muncit ani de zile.

Este adevărat că arbitrul progresează 
calitativ cel mai bine prin multilatera
litate, adică prin rotarea sa pe la toate 
probele atletismului. In ceea ce privește 
cronometrajul, fiind vorba de o activi
tate care necesită • finețe deosebită

Cu referire la acest articol, o fotografie foarte sugestivă, realizată de an
trenorul SILVIU DUMITRESCU la finala cursei de 100 m la recentele campionate 
republicane de juniori de la Brașov.

Dacă cei trei cronometrori stabiliți pentru locul I au înregistrat pentru 
P. Ciobanu rezultatul de 10,9 sec., timpurile celorlalți concurenți nu sînt con
forme cu realitatea. La consultarea cu judecătorii de’ sosire au fost comunicate 
următoarele performanțe: Iliescu (II) 11,0, Orghidan (III) 11,1, Hiigel (IV) 11,1 etc. 
Or, din fotografie se vede clar că diferențele dintre concurenți ar fi trebuit să 
indice următoarele performanțe: Ciobanu 10,9, Iliescu și Orghidan 11,1, Hiigel 11,3!

Judecătorii de sosire care, alături de cronometrori, stabilesc ierarhia valo
rilor, conform regulamentului, trebuie să fie plasați în prelungirea liniei de 
sosire, și în nici un caz, așa cum au stat la Brașov și cum se vede, de altfel, 
din fotografie. Evident stadionul Tractorul n-a permis această așezare, dar 
nimeni nu s-a zbătut pentru a o crea.

Ah, dacă ar fi fost Telesidul la Brașov !!...

se recomandă însă mai multă stabilitate. 
Insistăm și asupra altor aspecte care 
lasă încă de dorit; afișarea rezultatelor 
la sărituri și aruncări, cîntărirea ma
terialelor de concurs măsurarea gro- 
simii tălpii pantofilor de sărit 
și a sîrmei la ciocan, înscrierea pe toa
te foile de concurs la probele de sprint, 
lungime și triphisalt a vitezei vîntului 
(căci se mai obțin unele performanțe 
„dubioase “ din acest punct de vedere).

Este necesar, totodată, din partea ar
bitrilor să dea dovadă de mai mult calm 
în timpul desfășurării probelor, pentru 
a-i liniști pe sportivi care, și așa, sînt 
excitați de concurs și în același timp 
pentru a le arăta — în special celor ti
neri — pe tonul cel mai potrivit, ce 
e bine și ce nu e bine să faeă etc., căci 
arbitrul poate și trebuie să devină un 
al doilea antrenor»

In ceea ce privește activitatea craini
cului, adică a aceluia care face legătura 
dintre lumea dinăuntrul pistei cu cea 
din afara ei, și ea se prezintă destul de 
slab la cele mai multe concursuri. Nu 
se cunosc imediat și corect rezultatele 
probelor desfășurate, nu se comunică cc 
se întîmplă pe stadion în fiecare mo
ment, crainicii mărginindu-se mai mult 
Ia anunțuri și informări care, de multe 
ori, nici nu au legătură cu concursul.

Intrucît aceste probleme sînt aceleași, 
poate chiar și mai pregnante pentru ce
lelalte comisii din țară, ele trebuie a- 
nalizate cu toată seriozitatea.

Sîntem convinși că activitatea arbitri
lor de atletism poate să se îmbună
tățească substanțial ajutînd, și pe acea
stă cale, la ridicarea nivelului perfor
manțelor sportivilor noștri.

NICOLAE MARAȘESCU

• PRAG A, 8 (prin telex). Vineri a în
ceput concursul internațional „Memo
rialul Rosicky”. în proba feminină de 
aruncarea discului atleta vest-germană 
Limberg a obținut 55,14 m. Pe locul se
cund — Lotz (R.D.G.) 54,56 m. Lia Ma- 
noliu a fost a șasea cu 49,20 m. La 100 
m. Eva Lehorka a marcat 11,5 — record 
cehoslovac. Ioana Petrescu, în serii, a 
alergat 12,2 sec.Unde mergem?

Si mb ăla
Sala Dina-

10 și 1G : finalele 
republicane de

Velodromul Di-

GIMNASTICA : 
mo, de la ora 
campionatelor 
seniori

CICLISM :
namo. de la ora 16,30 : concurs 
internațional

TIR : Poligonul Tunari, de la 
ora 9 : concurs dotat cu „Cupa 
speranțelor”

Duminica

Velodromul Di- 
ora 10 : concurs

CANOTAJ: Lacul Snagov, 
de la ora 18 : „Regata Snagov"

GIMNASTICA: Sala Dina
mo, de la ora 10 : finalele cam
pionatelor republicane de se
niori

CICLISM s 
namo, de la 
internațional

FOTBAL: Stadionul Repu
blicii, ora 17,45 : Steaua — Di
namo Pitești, ora 19,30 : Dina
mo Buc. — Farul C-ța (cat. A); 
Terenurile Politehnica și Medi
cina, de la ora 8.30 : finale in 
campionatul repulbican univer
sitar

TIR : Poligonul Tunari, de la 
ora 9 : concurs dotat cu „Cupa 
speranțelor*



sa

I Dintre zeci 
I de însemnări
I • „Marele spectacol" se în- 
Bheie mîine. Și, astfel, încă 
lin campionat trece în „țara 
lunintirilor"; cu întreg corte- 
liul său de iluzii și dezamă
giri. Apele s-au decantat, ma- 
■ile patimi s-au stins sau abia 
Inai pîlpîie. Și dacă Petrolul 
Iste gloriosul învingător, Ra- 
l>id rămîne, orice s-ar spune, 
fiarele învins...

■ • La Timișoara. Politehni
ca va face totul pentru recîș- 
tigarea perspectivelor pierdu
te. „Noi nu avem, în meciul 
Iu ieșenii, decit o singură 
laie — victoria' (Surdan).

I '• întîlnire cu Tibi Bone și, 
■bineînțeles, un colocviu des
ire fotbal.
I ... — Care dintre mijlocașii 
lie astăzi îți place în mod 
lieosebit ?
I — Dumitru Popescu. Cu o 
pbseroafie. El va da întreaga 
■măsură a talentului său, poate 
Ică mai bine zis a valorii sale, 
latunci»cînd va înțelege că 
l,meseria" mijlocașului constă 
In principal in anticiparea in- 
Itențiilor adversarilor și ale 
propriilor săi înaintași. Mijlo- 
Icașiii de astăzi este un fel de 
[Faretomas, care trebuie să 
lapară totdeauna acolo unde 
Ise dă lovitura decisivă...

• Cineva îmi scrie că, după 
părerea sa, „epoca Nunweille- 
rilor" se apropie de sfîrșit. 
t-am cerut părerea celui mai 
reprezentativ dintre ei: Nun- 
Iweiller al III-lea. Și iată răs
punsul : „Vreau să vă spun 
bă Nunweillerii nu și-au spus 
frecă ultimul cuvint chiar fi 
numai pentru faptul că Rudi 
țNunweiller VII) se află doar 
Ere ec^jpa de copii. Cit despre 
mine : nu vîrsta mi-a îngreu- 
nat ghetele, ci cele trei-patru 
Ikilograme în plus pe care 
sper să le las pe... litoral, în 
vacanța care începe".

* • Crișu! joacă mîine un 
„meci tragic". In ceasul al 
XII-lea, soarta băieților lui 
Zilahi nu mai depinde numai 
de ei...

• Să notez aici numele 
unui entuziast: medicul Va- 
sile Frînculescu din Suceava, 
antrenorul echipei Chimia. In

\vara aceasta „a forțat desti
nul", readucind în „B“ Chimia 
Suceava. Este unul dintre cei 
mai visători antrenori din cîți 
am cunoscut vreodată...

VALENTIN PĂUNESCU

Cronicarii noștri vă prezintă etapa de mîine a categoriei A
Am ajuns, așadar, la ultima etapă a celui de al 48-lea campionat al 

țării. Majoritatea problemelor sînt rezolvate. Mai rămîne să știm, mîine 
seară, cine va fi ocupanta locului 13. Pînă atunci vă invităm să citiți avan
cronicile partidelor de mîine, formațiile probabile și arbitrii.

STEAUA — DINAMO PITEȘTI (0—1)
10. Steaua 25 6 10 9 32—27—22
5. Dinamo Pitești 25 11 4 10 43—40 26

STEAUA: Haidu — Petescu, Jenei, D. Nicolae, Sătmăreanu — 
Rakși, D. Popescu — Micu, Constantin, Fl. Voinea, S. Avram.

DINAMO PITEȘTI: Niculescu — I. Popescu, Barbu, I. Stei ian. 
Badea — Olteana, Țîrcovnicu — C. Radu, Dobrin, Naghi, David.

ARBITRI: Al. Totti — ia centru, A. Pop și Șt. Palkoș — la tușă, 
toti din Oradea.

Meciul — așa cum se spune, de mijlocul clasamentului, adică 
fără să mai intereseze cele două extremități — nu este insă lipsit 
de interes. Steaua, care în această primăvară a... strălucit ca o 
stea adevărată doar în meciul amical cu Vasco da Gama, este inte
resată să reușească victoria pentru a-și îmbunătăți locul în clasa
ment, loc care nu reflectă nici pe departe valoarea reală a jucă
torilor din echipa bucureșteană, mai toți selecționați în diferite 
loturi reprezentative. Dar Dinamo Pitești ? Modesta formație arge- 
șeană a devenit un „11' de prima mînă în campionatul catego
riei A și replica pe care o va da va fi, sperăm, viguroasă. (M. Tu- 
doran).

U.T.A. — RAPID (2—4)
11. U.T.A. 25 7 8 10 30—39 22
2. Rapid 25 12 3 8 45—27 32

U.T.A.rWeichelt — Birău, Bakoș, Mețcas, Igna — Chivu, Floruț — 
Pantea, Jac, Țîrlea, Axente.

RAPID: Urziceanu — Lupescu, Motroc, C. Dan, Greavu __ Ja-
maischi, Georgescu — Kraus, Dumitriu, Ionescu, Codreanu.

ARBITRI: N. Rainea — Bir Iad, la centru, C. Mihăilescu— Bra
șov și M. Ispas — Mediaș, la tușă.

La începutul returului jocul acesta avea o importanță... cosmică 
pentru Rapid. Suporterii giuleștenilor dădeau, atunci, echipei ară- 
dane valoarea destinului. Ei, da, dar atunci Rapid era ,in cap' și 
drămuia fiece punct. Acum insă pentru Dan și ceilalți meciul este 
jucat demult. Ei n-au nici o problemă. Nimic de pierdut, nimic de 
cîștigat 1 Locul doi rămîne intangibil, indiferent de rezultatul întîl- 
nirii lor cu U.T.A.

In schimb, pentru echipa arădeană, atit de liniștită în martie, 
vara a devenit primejdioasă. Un eșec în fața bucureștenilor poate 
trimite echipa lui N. Dumitrescu in categoria B. Și iată cum jocul 
de la Arad devine dintr-o dată unul dintre „virfurile” acestei etape 
a .meciurilor amicale". (V. Păunescu).

Fază din meciul Dinamo București—Farul, desfășurat pe stadionul „23 August"
Foto : V. Bageao

UNIVERSITATEA — PETROLUL (1—5)
9. U niversitatea 25 7 10 3 29—35 24
1. Petrolul 25 16 6 3 47—19 38
UNIVERSITATEA : Moguț (Gaboraș) — Szdke, Pexa, Neșu, Cîm- 

peanu — V. Alexandru, M. Bretan — Marcu, Ivansuc, Szabo, 
Pîrvuleț.

PETROLUL: Ionescu — Pahonțu, Boc, Florea, Mocanu — Iuhas, 
Dragomir —- Dincuță, Dridea I, Drăgan, Moldoveanu.

ARBITRI: C. Petrea — Ia centru, C. Popa și Gb. Limona — la 
tușă, toți din București.

tn tabăra clujeană domnește incertitudinea în ceea ce privește 
rezultatul linal in acest ultim act al campionatului. Explicabil, de 
altlel: Anca, Mustățea, Moldovan, Oprea. Țegean și Tarcu sînt ple
cați la Pitești cu echipa de juniori; Adam, Grăjdeanu și Ringheanu 
— la tratamente medicale. Și, totuși, chiar in aceste condiții, sînt 
convins că Universitatea va încheia campionatul cu un rezultat 
favorabil. în fața campionilor fiecare echipă dă totul... (V. Morea — 
coresp. reg.).

SIDERURGISTUL — ȘTIINȚA CRAIOVA (1—3)
14. Siderurgistul 25 6 6 13 38—54 18
7. Știința Craiova 25 9 7 9 22—35 25

SIDERURGISTUL : Enache — Pal, Costache, Voicu, V elea — 
loniță, Adam — S. Bretan, Stătescu. Cojocaru, Ciocănaru.

ȘTIINȚA CRAIOVA: Papuc — Mihăilescu, Mincă, Deliu. Bîtlan
— Strimbeanu, Ivan — Eftimie, Sfirlogea, Circiumărescu, Stănescu.

ARBITRI: Stavru Nicolau — Constanța, la centru, V. Dăscălescu
— Constanța și Ion Constantinescu — Mangalia, la tușă.

închidere de stagiune la Galați 1 Cu toate că, rînd pe rînd, șan
sele de a rămîne în prima categorie s-au epuizat, Siderurgistul va 
încerca în partida cu studenții------------------------ ■------ ------- -------------
craioveni să practice un joc __
de calitate. în rindurile echi-
pei predomină dorința ca 
participarea în categoria A să 
se încheie cu o victorie, cu 
toate că Voinea, Neagu. Val- 
can și Flotea sînt accidentați. 
(S. Constantinescu-coresp. reg.)

POLITEHNICA — C.S.M.S. (0—3)
12. Politehnica
3. C.S.M.S.

25 9 3 13 23—35 21
25 11 5 9 32—34 27

POLITEHNICA : P. Popa — Sur
dan, Petrovici, Mihăilă, Speriosu — 
Grizea, Lereter — R. Lazăr, Regep, 
Răcelescu, Mițaru.

C.S.M.S. : Constantinescu — V.
Popescu, Pop. Vornicu, Deleanu — 
Ștefănescu, Romilâ — Matei, Lupu- 
lescu (Stoicescu), Cuperman, Incze 
iv.

ARBITRI : A. Bentu — la centru, 
I. Hrisafi și G. Ghemingean — la 
tușă, toți din București.

O avancronică la acest meci în
seamnă de fapt să încerci a răs
punde la întrebarea : ce este mai 
de preț, rămînerea în categoria A 
sau păstrarea locului trei în clasa
ment ? Firește că, teoretic, prima 
alternativă este aceea care pare să 
aibă prioritate, în cîntărirea șanse
lor celor două formații. Și cum stu
denții timișoreni sînt cei pentru 
care acest meci este echivalent cu 
„a fi sau a nu fi”, înclinăm să 
credem că ei vor cuceri cele două 
puncte și că vor rămîne în catego
ria A.

Dar cîte astfel de calcule — unele 
bazate pe cifre și date obiective ce 
păreau greu de combătut — nu s-au 
năruit acolo jos, pe gazonul crud 
sau ars de soare, unde balonul a 
jucat nenumărate feste ! (Călin An
tonescu).

CRIȘUL — STEAGUL ROȘU (1—2)
13. Crișul 25 6 8 11 25—37 20
6. Steagul roșu 25 11 3 11 38—29 25

CBIȘ UL : Eremîa țCasoni) — T5.1- 
paș, Solomon, Pojoni, Popovici (Ba
log) — Vigu, la rob — Tomeș, Har- 
șanl, Saeaci III, Cociș.

STEAGUL ROȘU : Adamache — 
Zaharia, Jenei, Alecu, Campo — 
Nâflanailă, Pescarii — Selymesi, 
Gane, Goran, Gyorfi.

ARBITRI : Gh. Dulea — la centru, 
C. Bărbulescu și D. Sirbu — la tușă, 
toți din București.

Ce o să facă Crișul ? Iată întreba
rea miilor de orădeni pasionați de 
fotbal. Orașul de pe Criș, cu atîțl 
jucători excelenți în trecutul nu 
prea Îndepărtat, fierbe în aceste 
zile sub razele pe care le radiază 
lanterna roșie.

...Harșani, Solomon, Iacob, cei 
doi Mureșani, constituie osatura 
„U”-lui care dă atîta bătaie de cap 
orădenilor. Cu siguranță că acum, 
în ceasul al 12-lea, acești jucători 
vor încerca să arate că posibilitățile 
lor nu sînt la nivelul locului 13 în 
clasament, și echivalate la numai
20 de puncte. Numai că pentru Cri
șul ceasul al 12-lea va bate... de
două ori: 1. Crișul să cîștige la
Steagul roșu și apoi 2. Jocul proba
bilităților să le fie favorabil : să
piardă Politehnica și U.T.A. Greu... 
(C. Alexe).

DINAMO BUCUREȘTI — FARUL (1—1)
4. Dinamo București 25 9 8 8 41—30 26
8. Farul 25 10 4 11 29—33 24
DINAMO: Datcu — Pîrvu (Popa), Nunweiller III, Ivan (Nunweih 

Ier IV), Stoenescu (Ivan) — Grozea, O. Popescu — Nunweiller VI, 
Frăjilă, Ene II, Haidu (Varga).

FARUL : Manciu — Pleșa, Tilvescu, Costin, Dumbravă — Mano- 
lache, Koszka — Ologu, Tulan, Zamfir, Kallo. (lancu încă nu s-a 
prezentat la echipă).

ARBITRI: I. Dobrin — Craiova, la centru, V. Liga — Galati și 
T. Leca — Brăila, la tușă.

La finalul competiției atenția se concentrează, cum este și firesc, 
doar asupra partidelor care mai au ceva de spus. O astfel de par
tidă este și aceasta, pe care o vom vedea mîine in nocturnă, in 
vedeta cuplajului de pe „Republicii". în joc este locui trei în 
clasament, care pare să surîdă acum bucureștenilor, după lunga 
cursă de urmărire pe care au făcut-o din toamnă, cînd au... pier
dut plecarea și se aflau la un moment dat pe locul— 13 !

Pentru Farul, meciul n-are probleme de nici un fel. Dar constăn- 
țenii au dat de multe ori de furcă dinamoviștilor, chiar cînd au 
jucat in Capitală, așa că nu trebuie să ne grăbim să indicăm 
„1" la Pronosport. Și mai ales solist—

Cred, în orice caz, că va fi un meci frumos. De Ia alt pronostic 
mă abțin... (Jack Beranu).

Trei zile pînă la închiderea vinzarii biletelor 
la tragerea premiilor mari-LOIO-din 12 iulie a c.

La
F „NOCTURNĂ" ÎN CAPITALĂ

Tinindu-sc seama de căldura cani- 
lară din ultimele zile, s-a hotărît 

meciurile programate în Capitală 
stadionul Republicii să înceapă 
două ore mai tîrziu : Steaua — 

namo Pitești — la ora 17,45, Di- 
|mo București — Farul — la ora 
,30.

STROLUL ÎNVINS LA BRĂILA!

Zilele trecute, s-a disputat în loca- 
ate meciul amical Progresul Brăila— 
trolul Ploiești. în care Progresul a 
jtigat cu 5—1 (l—0) ! Ploieștenii, 
re au aliniat o formație cu cîteva 
zerve, nu au putut face față atacu- 
or debordante ale jucătorilor de 
Progresul. Au marcat : Comănescu 

lin. 15 și 58), Ionescu (min. 78), 
(min. 81), Militaru (min. 86) 

ntru Progresul, respectiv Dincuță 
lin. 74).

a

ZI
Petrolul a aliniat formația : 

Sfetcu — Pahonțu, Boc, Crișan, Flo
rea — Iuhas, Dragomir — Dincuță, 
Drăgan, Moldoveanu, Oprișan. A mai 
jucat și Fronca.

N. COSTIN — coresp.

PREMIEREA JIULUI PETRILA

Miercuri, înaintea meciului inter
național Jiul Petrila — Hristo Botev 
Vrața (Bulgaria) a avut loc o scurtă 
festivitate de premiere : formației 
Jiul Petrila i-a fost înmînată din 
partea F.R. Fotbal cupa atribuită echi
pei cîștigătoare a seriei secunde din 
categoria B, iar jucătorii au primit 
medalii. Totodată a primit o cupă 
și fotbalistul Ivănescu ca col mai 
bun jucător al echipei.

ION ZAMORA și 
S. BĂLOI — coresp.

Au mai rămas trei zile în care vă 
mai puteți cumpăra bilete pentru tra
gerea premiilor mari LOTO din 12 
iulie 1966.

Autoturismele FIAT 1300 plus 
11.100 lei. premiile fixe în bani de 
cîte 20.000, 40.000 și 60.000 lei pre
cum și cele 250 excursii pe Dunăre 
Pe ruta Giurgiu — Belgrad — Bu
dapesta își așteaptă cîștigătorii.

Pentru a avea mai multe șanse de 
cîștig. jucați pe bilete de 24 lei care 
vă asigură participarea la toate cele 
12 extrageri.

Rețineți 1
Luni 11 iulie a-C. închiderea vîn- 

zării.
Marți 12 iulie a.c. tragerea la 

București.

4 ZILE PÎNĂ LA ÎNCHIDEREA 
CONCURSULUI SUPLIMENTAR 

PRONOSPORT — CAMPIONATUL 
MONDIAL —

• Concursul suplimentar PRONO
SPORT — Campionatul Mondial de

fotbal — atribuie 1 autoturism FIAT 
850. Contravaloarea acestui autotu
rism (44.000 lei) va fi suportată din 
fondurile speciale ale Loto-Prono- 
sport.

Dăm mai jos programul acestui 
concurs : I Ungaria — Portugalia, II. 
Chile — Italia, III. Uruguay — 
Franța, IV. Brazilia — Ungaria, V. 
Argentina — R.F. Germană, VI. Por
tugalia — Bulgaria, VII. Italia — 
U.R.S.S., VIII. Mexic — Uruguay, 
IX. Portugalia — Brazilia, X. Franța 
— Anglia. XI. Spania — R-F. Ger
mană, XII. Ungaria — Bulgaria, 
XIII. Chile — U.R.S.S.

PRONOSPORT

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 27 DIN 3 IULIE 1966

Premiul excepțional 1 variantă a 
75.000 lei (un autoturism Wartburg-Lux 
și 30 000 lei).

Categoria I 1 variantă a 41.994 lei ; 
Categoria a II-a 24,5 variante a 2.142 Iei; 
Categoria a IlI-a 370,5 variante a 141 
lei; Categoria a TV-a 2747 variante a 
22 lei.

Report la fondul pentru premiul mi
nim 9.943 lei.

Premiul excepțional, premiul de ca
tegoria I, 3 premii categoria a li-a și 
2 premii categoria a IlI-a, in valoare 
totală de 123.702 lei, au fost obținute 
de participantul Toader Dumitru din 
Brașov, pe un buletin combinat.

LOTO

La tragerea Loto din 8 iulie 1966 
au fost extrase din urnă următoa
rele numere :
59 19 46 14 43 87 73 21 33 51

Premiul special : 14 33 43
Fond de premii: 777.444 lei.'
Tragerea următoare va avea loc 

vineri 15 iulie a.". la București.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.



Așii tirului sc întilncsc
la „mondialele

de la Wiesbaden
orașul vest-german

gazda
Poligonul din 

Wiesbaden va fi în curînd 
celei de-a 39-a ediții a campionate
lor mondiale de tir. Localitatea este 
bine cunoscută în lumea trăgători
lor. Aici își are sediul Uniunea In
ternațională de Tir și tot aici func
ționează un centru experimental in
ternational.

Organizate din 4 în 4 ani (cu doi 
ani înaintea fiecărei ediții a Jocu
rilor Olimpice) campionatele mon
diale de tir constituie pentru toți tră
gătorii o mare tentație și totodată 
evenimentul sportiv cel mai impor
tant. Spre deosebire de programul 
J.O. unde sînt prevăzute numai 7 
probe de tir, iar clasamentele se în
tocmesc la individual, la campio
natele mondiale se organizează toate 
problele clasice, iar clasamentele 6e 
alcătuiesc atît la individual, cit și 
pe echipe. între 14—24 iulie, așii 
tirului mondial își vor disputa la 
Wiesbaden cele 22 de titluri indi
viduale și cele 15 titluri pe echipe. 
Șansele cele mai mari le au forma
țiile U.R.S.S. și S.U.A., care participă 
la toate probele (cu loturi de oca. 
50 de sportivi). De asemenea, în 
lupta pentru locurile fruntașe vor 
concura și trăgătorii din R.F.G., 
R.D.G., Iugoslavia, Cehoslovacia, Sue
dia, Finlanda, Elveția, Japonia, Ita
lia, România. După prevederile or
ganizatorilor, majoritatea federațiilor 
membre al U.I.T. își vor trimite e- 
chipete la Wiesbaden. Se apreciază 
că numărul participanților va întrece 
toate recordurile, depășind cifra de 
900. Numărul mare de sportivi crea- 
ză organizatorilor o serie de difi
cultăți. După înscrierile preliminare, 
s-a calculat că la majoritatea probe
lor își vor disputa titlurile peste 100 
de coneurenți. Cele 
te probe vor fi cele 
libru redus, pistol 
viteză și talere.

Pentru aceste campionate organi
zatorii au construit un poligon spec 
cial, dotat cu cele mai noi instala'

mai... aglomera- 
la pușca de ca- 
precizie, pistol

ASCMET

Azi vor fi cunoscute
noile campioane la juniori

BACĂU. 8 (prin telefon de la trimisul 
nostru). Vineri au continuat în sala 
Armatei din localitate (ploaia a împie
dicat desfășurarea jocurilor în aer liber) 
turneele finale ale campionatelor re
publicane de juniori la baschet. în cel 
mai important meci masculin s-au în- 
tîlnit echipele S.S.E. Cluj și S.S.E. Plo
iești- Clujenii, cu o formație bine pusă 
la punct, avind jucători înalți și cu o 
bună tehnică, au dominat în permanen
ță. Basehetbaliștii ploieșteni au încercat 
în dese rînduri să le opună o dîrză 
rezistență, dar pînă la urmă au fost 
nevoiți să părăsească terenul învinși. 
Scor final 81—71 (40—26) prin punc
tele înscrise de Gh, Roman 14, Rarta 
15, D. Roman 4, Scurei 2, Andrei(u 19, 
Vana 10, Moisin 17, de la învingători 
și Popa 13, Mazili 10, Ivan 22, Con
stantin 10, Manciurea 2, Dudca 2, Sta
nică 9, Bălanca 3, de la învinși. In 
urma acestei victorii, S.S.E. Cluj se 
afla, împreună cu formația bucureșteană 
Tinărul L>inamopist, neînvinsă, ttrmînd 
ca meciul direct dintre cele două for
mații să decidă pe viitoarea campioană.

In competiția feminină, S.S.E. Bacău
— revelația întrecerii—a obținut cea de-a 
patra victorie consecutivă, în fața bas
chetbalistelor de la Liceul nr. 35 Bucu
rești cu scorul de 44—37 (29—17). 
In felul acesta, băcăoancele — se pare
— vor furniza surpriza campionatelor, 
cucerind — pentru prima oară — titlul 
de campioane.

Alte rezultate — masculin: Tînărul 
Dinamovist — S.S.E. Ploiești 59—57 
(24—33); S.S.E. Cluj — S.S.E. Ora
dea 80—71 (29—27, 63—63); TîTărul 
Dinamovist — Liceul nr. 35 București 
67—60 (31——28); Gloria Roman — 
S.S.E. Oradea 55—64 (22—18, 49— 
49); feminin: S.S.E. Ploiești — S.S.E. 
Satu Mare 41—42 (27—19).

Întrecerile finale ale. campionatelor 
republicane de juniori se încheie sîm- 
bătă.

D. STĂNCULESCU

SPORTUL POPULAR
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instalație de 
alergător la 50 m.
totuși, aceste stan- 
vor face 
numărului

TENIS DE CIMP

cele

la 300
25 m, 
skeet, 
talere 

mis-

cu greu 
mare de 
aceea, la 
pușcă și

Speranțele44 confirmă...

tli : 96 linii de tragere 
la 50 m, 66 locuri 
m, 12 posturi la 
2 standuri pentru 
2 standuri pentru 
și o 
treț

Si 
duri 
fată 
concurenti. De 
probele de 
pistol viteză se va con
cura în serii de 12 tră
gători, iar pentru 
300 de talere (șanț) s-au 
prevăzut 5 zile de între
ceri — un adevărat ma
raton.

Asigurarea personalu
lui tehnic ajutător a pus, 
de asemenea, unele pro
bleme pentru organiza
tori. Se știe că pentru 
fiecare concurent sînt necesare mi
nimum 3—4 persoane care deser
vesc instalațiile. Organizatorii au 
găsit soluția; standurile au 
dotate cu instalații automate 
schimbare a țintelor.

Pentru aceste campionate, trăgăto
rii romani s-au pregătit în mod spe
cial și vor concura cu echipe valo
roase la probele de talere, 6keet, 
pistol viteză, pistol calibru mare și 
pușcă calibru redus bărbați. Sportivii 
noștri au datoria să confirme succe
sele realizate la ultimele ediții ale 
campionatelor europene. Astfel, e- 
chipa de pistol viteză formată din 
Tripșa, Atanasiu, Roșea șl Dumitriu 
deține titlul de campioană europea
nă, iar la talere și skeet, tintașii Du
mitrescu, Enache, Florescu, Popovici, 
Marinescu, Sencovici, Albescu și 
Danciu au ocupat locul II la recen
tele întreceri de la Lahti. Totodată, 
credem că și trăgătorii de pușcă — 
Rotaru, Șandor, Vasilescu, Ferecatu 
și Caban — vor depune toate efortu
rile pentru o evoluție la nivelul po
sibilităților lor.

Ultimele rezultate ale reprezentan
ților noștri în întrecerile internațio
nale «onfirmă buna lor prenătire, 
fapt eare ne face să așteptăm cu 
încredere 6tartul probelor. Colec
tivul de antrenori (Mihai Toader, 
Ene Drăgan, Paul Goreti, Stelian Pa
pură, Ion Lovinescu și Augustin Miș
ca) a depus o muncă susținută în 
cadrul procesului de instruire a spor
tivilor.

Iubitorii sportului 
au fost obișnuiți aa 
să 6e comporte bine 
treceri. Sperăm că și 
ta speranțele vor fi pe deplin con
firmate.

din România 
tintașii noștri 
în marile în

de data aceas-

ing. P. CIȘMIGIU
antrenor federal

KUGB! ACTUALITĂȚI
• PRIMELE MANSE ÎN CAMPIONATUL DE JUNIORI AL ORAȘULUI 
BUCUREȘTI • O INIȚIATIVA FRUMOASA : CAMPIONATUL DE RUGBI 
ÎN 8 • CAMPIONATUL „REZERVELOR" * ------------------- --------
SUCOMBAT PE DRUM ! •

BUCUREȘTI

O COMPETIȚIE CARE A... 
RETURUL MECIULUI CONSTRUCTORUL 
- POSTENSKI SOFIA

cam- 
ora-

• Primele două manșe ale 
pionatnlui de rugbi juniori, al 
șului București (seria I — 6 echipe) 
s-au încheiat recent. Indiferent de 
rezultatul celor două restanțe 
(C.CJS. — Progresul și Constructo
rul — Rapid), pe locul I se situează 
formația Clubului sportiv școlar (an
trenor C. Munteanu). Campionatul 
se reia la 2 octombrie cu întrecerile 
manșei a IlI-a și ultima. Primele 
două clasate vor participa la tur
neul final republican, în timp 
ultima clasată va retrograda.

în seria a II-a (7 echipe) 
consumat meciurile din tur. Conduce 
Grivița Roșie I, la egalitate 
puncte (14) cu Gloria.

CLASAMENTE

ce

6-au

de

ISeria
1. C.S. Școlar 9 8 1 0 219: 6 26
2. Constructorul 9 6 1 2 84: 35 22
3. Dinamo 10 4 0 6 50: 99 18
4. Progresul 9 4 1 4 37: 85 18
5. Steaua 10 3 1 6 37:112 17
6. Rapid 9 1 6 8 28:118 11

Seria a n-a
1. Grivița Roșie I 6 4 0 2 32:25 14
2. Gloria 6 3 2 1 39:23 14
3. Grivița Roșie II 6 3 1 2 29:22 13
4. Lie. „Aurel Vlaicu” 6 2 3 1 32:26 13
5. Olimpia 6 3 0 3 28:37 12

’ 6. S.S.E. 2 6 2 1 3 23:26 11
7. Vulcan 6 0 1 5 6:29 4

a fost• Toi în orașul București 
organizat un campionat de rugbi în

Recentele confruntări la Oradea și 
Arad au dat posibilitate antrenorilor 
noștri să tragă cîteva concluzii utile pri
vitoare la „speranțele" boxului nostru. 
Pe cele două ringuri au evoluat aproape 
80 de pugiliști (mulți dintre aceștia, 
campioni de juniori și finaliști pe anul 
1966), spre care „privirile" federației 
de specialitate se îndreaptă acum, in
sistent. Firește că nu se pune proble
ma selecționării lor în loturile care se 
conturează, pentru J.O. din Mexic. Ma
joritatea boxerilor care au participat la 
„criteriul speranțelor" sînt foarte tineri 
și deci lipsiți de experiența marilor 
confruntări. Cei mai talentați dintre 
aceștia au însă toate șansele ca în 1972 
să fie selecționați în loturile olimpice. 
I-am solicitat părerea. în această pri
vință, antrenorului federal, Traian O- 
grinjanu. care a vizionat partidele fi
nale de la Arad :

— Dacă se va persevera (și trebuie 
să facem acest lucru) în acțiunea de 
creștere și pregătire temeinică a actua
lilor juniori, sînt convins că în 1972 
vom dispune de un lot valoros de bo
xeri. Pot spune de pe acum că avem 
cîteva elemente extrem de dotate, cu 
perspective de progres. Mă refer în pri
mul rînd la Al. Popa (Cluj) și A. 
lancu (Cîmpulung Muscel) care, la re
centele întîlniri și-au confirmat din plin 
posibilitățile. Alături de aceștia, tinerii 
Gh. Tănase (Galați), P. Nedelcea (Re
șița), V. Silberman (București), I. Ni-

8 pentru juniorii începători. Parti
cipante — 8 echipe. Competiția, că
reia i 6-a asigurat un cadru cores
punzător,
în cuplaj etc.), a constituit o ini
țiativă foarte frumoasă. Iată clasa
mentul turului:

(arbitri calificați, jocuri

1. S.S.E. 2 7 7 0 0 120: 36 21
2. Constructorul 7 6 0 1 144: 30 19
3. Progresul 7 3 2 2 69: 87 15
4. Grivița Roșie II 7 3 1 3 144: 48 13
5. Grivița Roșie I 7 1 2 4 90:108 11
6. Gloria 7 2 0 5 27:108 9
7. Dinamo 7 1 1 5 54:198 8
8. Steaua 7 1 0 6 15: 54 7

• în toamna anului trecut a fost
inaugurat un campionat al „rezer
velor" pentru formațiile din prima 
categorie. S-au înscris : Dinamo,
Steaua, Grivița Roșie și Progresul. 
După o primă etapă normală au în
ceput... absentele. Tonul l-a dat Gri
vița Roșie. Ulterior, Dinamo a anun
țat că se retrage din competiție. Ră
masă în două eehipe, întrecerea 
6-a... dizolvat. Sugerăm comisiei o- 
rășenești ca pe viitor să stipuleze 
în regulamentul competiției obliga
tivitatea echipelor bucureștene din 
primul campionat al țării să-și for
meze și echipe de rezerve. Altfel...

• La sfîrșitul lunii viitoare, 
mația Constructorul București 
juca la Sofia, meciul revanșă 
F. K. Postenski și, probabil, un al 
doilea meci, cu Lokomotiv, campioa
na Bulgariei.

Au început întrecerile de dublu
în campionatul republican

BRAȘOV (prin telefon de la tri
misul nostru). Averse de ploaie, în
cepute în cursul nopții și continuînd 
vineri dimineața au transformat în 
lacuri sclipitoare terenurile de sub 
Tîmpa. astfel că întrecerile fruntași
lor tenisului nostru au trebuit să fie 
întrerupte.

In ajun însă, s-a dat startul și pe 
tablourile de dublu, astfel că sîntem 
în măsură să vă furnizăm primele 
rezultate între perechile intrate în 
luptă : Serester, Bosch — Leihman, 
Lazarov. 6—2, 6—2 ; Dron, Kere-
kes — Komorozi, Negru, 6—4, 6—4 ; 
Mărmureanu, I. Năstase — P. Du
mitrescu, Navroțki, 6—0, 6—3 ; Sân
tei, Mureșan — Stan, Boldar 7—5, 
6—3 ; Boaghe, Popovici — Somogy, 
Naghy 9—7, 6—3 ; C. Dumitrescu, 
Marcu — Spătaru, Ovici 6—3, 6—1 ; 
Viziru, Niculescu — Rusu, Fodor 
8—6, 6—0 ; Țiriac, C. Năstase — 
Hutzl, Hărădău 6—1, 6—1.

La dublu fete, semifinalele se dis-

colau (Iași), R. Lazea, V. Tirb (Arad) 
mi-au lăsat o puternică impresie. In 
schimb, Pometcu și Bădoi, deși posedă 
calități fizice excepționale, nu vor putea 
face progrese vizibile dacă nu vor în
țelege să ducă o viață cu adevărat spor
tivă.

— Ce ați constatat în legătură cu 
posibilitățile tehnico-tactioe ale „speran
țelor" ?

— După încheierea „criteriului" bo
xerii au început, la Arad, pregătiri în 
vederea turneului „speranțelor" olim
pice de la Berlin. S-a constatat că mulți 
dintre pugiliști au unele deficiențe 
privința execuțiilor tehnice (nu știu 
închidă pumnul și de aceea lovesc 
mănușa deschisă). Aceasta, deoarece 
sălile în care se pregătesc, boxerii 
exersează pînă la automatizare loviturile 
clasice, nu execută exerciții specifice de 
gimnastică, nu sînt obișnuiți cu antrena
mente mai „tari". Pe de altă parte, se 
aplică încă, pe scară mult prea largă, 
metoda slăbirii exagerate. Toate acestea 
trebuie să dea de gîndit antrenorilor care 
pregătesc acești tineri. De asemenea, 
munca de îndrumare și control a fede
rației, la sălile în care activează elemen
te de valoare, trebuie să fie deosebit de 
atentă și permanentă.

în 
sS 
eu 
în 
nu

R. CALARAȘANU 

Săptămîna viitoare pe ecrane

apar în filmul

ZBIGNIEW CYBUI.SKI șl JOANNA SZCZERBIC

o producție a studiourilor poloneze 
scenariul și regia: Aleksander Scibor-Rylski

pută între Mariana Ciogolea, 
Dibar ■ Ecaterina Horșa, 
Ciogolea și Agneta Kun, Vera R; 
Eleonora Dumitrescu, Letiția 
Și un rezultat la dublu mixt : 
Dron și Sanda Ciogolea au eli 
pe Radu Niculescu, și Letiția 
cu 6—4, 6—3.

Iată acum cîteva rezultate din 
bele de simplu : campionul re; 
can de juniori Codin Dumitresc 
întrecut pe D. Viziru cu 6—4, 
6—2, 6—0 și s-a calificat astfel 
turi de Țiriac, printre primii 
jucători care își vor disputa te 
final pentru locurile 1—4.

Mai sînt de disputat din sfer 
de finală jocul Mărmureanu — 
povici și cel care opune pe ■ 
învingătorului partidei restante 
Năstase — Dron, pentru a se 
nitiva componența primei grupe 
culine. La fete continuă jocurile 
turneele finale.

RADU VO

V. M. F. Moscova
campioana U. P. S.
va evolua in Capit:

• V.M.F. Moscova, campi< 
U.R.S.S. la polo, va susține < 
meciuri în Capitală. Echipa mc 
vită va întilni în zilele de 13 ș 
iulie, la bazinul Dinamo, form 
Steaua.

• Reprezentativa tării noastre 
juca la Tg. Mureș (23 și 24 ii 
două partide de verificare în c 
pania selecționatei de polo a R 
Azerbaidjane.

• Mîine se desfășoară ultima 
pă din turul campionatului repi 
can, care programează următoa 
meciuri: Crișul — Rapid, Poli 
nica Cluj — Progresul Bucur< 
lud. linei Timișoara — I.C. Arai 
Voința Cluj — Mureșul Tg. Mu 
Iată cum arată clasamentul înaii 
acestor jocuri:
1.
2.

Dinamo Buc. 
Steaua Buc.

9 9 0 0 83:
8 1 . 1 59:1

3. Rapid Buc. 8 6 0 2 30:2
4. Crișul Oradea 8 6 0 2 31:2
5. Politehnica Cluj 7 2 2 3 13:2
6. I.C. Arad 8 3 0 □ 18:3
7. Ind. linei Tim. 7 1 2 4 19:4
8. Progresul Buc. 7 1 1 5 10:4
8. Voința Cluj 8 0 2 6 12:3

10. Mureșul Tg. Mureș 8 0 1 7 13:4.



CINE CIȘTIGA?

in

rentabilWiliie“ e

In loc de whisky...VIITORII RUGBISTI 
LA ANTRENAMENT

pc 
se 

ca-

lapte!
Î<1 „automatele" de 

stadioanele In care 
dispută meciuri
drul turneului mondial 
de fotbal, obișnuitul 
whisky a fost înlocuit 
cu o portic respectabilă 
de... lapte.

Se speră că laptele 
Va contribui și el la păs
trarea tradiționalului... 
calm englezesc. în ori
ce caz. mai mult decît 
whisky-ul...

exemplul celor 
mari de la „Gririfa Ro
ne**, puștii din acest cur
ier se pregătesc și ei să 
levină jucători de rugbi.

Iată o „grămadă** în 
care cei mai mici rugbiști 
de lu „Grivifa Roșie** au 
?a ad Ursari pe jucătorii 
din echipa I. Cine știe ce 
„internaționali1* vor răsări 
ciudva din această... gră
madă ?

Foto : T. Roibu

Cu Vernescu despre

Sciotnic...
Multiplu campion mon

dial și european, caiacis- 
tul Aurel ” 
nifestă în

Vernescu ma- 
ultima vreme 

pentru probele
Partener • de 

Afanasie Sciot
nic, * în prezent una din 
cele mai valoroase „pa- 
dele” ale lumii. Dar, am 
anticipat într-un fel inter
viul cu Aurel Vernescu, 
așa că...

— De cînd trageți îm
preună ?

— rezultate bune din 
1965. Este, de fapt, al 
doilea partener de dublu 
(n.a. : primul — maestrul 
emerit al sportului Mir
cea Anastasescu) și sînt 
mulțumit că nu este... al 
altuia.

— Cînd a debutat Sciot
nic ?

— în competiții 
ționale, la Jajce, 
Destul de modest 
10 în proba de 
fond. Dar nu s-a 
rajat și la Tokio a

dublu.

Daca sub raportul re
zultatelor sportive cam
pionatul mondial de fot
bal este deschis tuturor 
surprizelor, din punct dc 
vedere financiar surpri
zele sînt excluse. Orga
nizatorii contează pe un 
beneficiu net de 1 200 000 
— 1 300 000 de lire ster
ling.

încasările provin din : 
vînzarea biletelor de in
trare (2 750 000 de lire), 
drepturi de televiziune 
(600 000 de lire), vînza- 
re de broșuri și amintiri 
(100 000 de lire). Grosul 
încasărilor nu provine to
tuși, cum s-ar putea cre
de, din vînzarea bilete
lor de intrare, ci din... 
reclame, din 
emblemei C.M. („World 
Cup Willie”) de către di
versele firme comerciale. 
Sub acest aspect, „Willie" 
este o...comoară, aducînd

fabuloasa sumă de 
3 400 000 de lire sterline!

Celor 16 finaliste le vor 
reveni 65% din încasări
le provenite din vînzarea 
biletelor, repartizarea su
melor fiind în funcție de 
numărul meciurilor sus
ținute și dc încasările 
realizate la aceste jocuri.

Ron Clarke-decorat

folosirea

Cunoscutul atlet austra
lian Ron Clarke, care a 
doborît în ultimii doi ani 
•numeroase 
mondiale i 
.fond, a 
membru 
periului 
distincție a fost acordată 
și automobilistului Jack 
Brabhmm, și alpinistului 
John Hunt, .cuceritorul 
Everestului”.

recorduri 
în probele de

primit titlul de
al Ordinului im- 
brilanic. Aceeași

interna
ta 1963. 
— locul 
caiac 4 

descu- 
,ur

cat" pe locul III (K 4 — 
1 000 m). Medalie olim
pică 1

— După „bronzul" olim
pic a venit... „aurul, de 
la Snagov 7

— Da, dar nu la dublu, 
ci în proba de ștafetă (cu 
Nicoară. Ivanov și sub
semnatul). Tot cu Sciotnic 
am cîștigat însă și meda
liile de argint la K 2 
1 000 și K 4 — 1 000
preună cu Țurcaș și

— Apoi ?
— Partenerul 

fost distins cu 
maestru emerit 
tului. Și, 
pregătirile...

— Ești mulțumit 
aportul lui Sciotnic ?

— Este un partener 
Ideal. Nu se bizuie nu
mai pe calitățile sale fi
zice. în pregătire — con
știinciozitate deplină. în 
concursuri — o remarca
bilă dîrzenie. Și întotdea- 
ma, modestie !

După ce au cucerit, pe 
apele Snagovului, titlul 
3e campioni republicani 
le mare fond, cei doi 
îaiaciști s-au prezentat la 
startul pernelor competi
ții internaționale ale anu
lui obținînd, la dublu dar 
și în probele de simplu, 
o serie de victorii . de 
prestigiu. Și pentru că 
vorbim despre Afanasie 
Sciotnic : 2 locuri I la 
Stockholm (K2—500 și K4 
3-500 m) șl 4 locuri I la 
Enns — Austria (Kl—1 000, 
K2—500. K2—1 000 și șta
fetă). Cele mai multe îm
preună cu Aurel Vernes
cu. în plus, titlul de cam
pion republican în proba 
țle simplu.

în august, la Griinau, 
j,dublul de aur" va încer
ca marea tentativă — 
medalia campionilor mon
diali...

< DAN GÎRLEȘTEANU

‘meu
titlul de 
al spor- 

ne-am continuat

Nu

ar pu,'

Hm

ca tocmai 
care nu se 
să dea lo-

Riniet 
al fot-

intră 
Dacă 

altce-

.1 ules 
Nobel„cuții 

cîșligă 
că

că ești din- 
dau prima 

fiindcă joa-

toate
se va simți 

. acasă.
,Wembley**, în lo-

de-abia ne-au 
noi cu 1—0, 
gol marcat prin

finalis-

Dicționar de sezon

Dc la Montevideo la Londra
e altul. Dar

VIL Chile 1962CONDREA,
.Cugetă-

IOSEFINA GIOSANU

— Să-mi spui 
dacă brazilienii 
campionatul. Ce crezi 
vor face celelalte echipe? 
11 oameni — pardon: por
tarul, nu — îl vor marca 
pe Fele. Și fără Pele — 
ascultă-mă pe mine că 
nu-s de ieri în fotbal — 
Brazilia nu contează.

— Probabil 
trei acei care 
șansă Angliei, 
că acasă...

— Anglia ? 
nici în „sferturi**! 
juca Matthews era
va...

— în cazul acesta 
tea avea pretenții italienii...

— îi privește! Eu unul 
nu le dau nici o șansă. 
Să zică mersi că au in
trat în turneul final.

— Te pomenești atunci 
că Portugalia...

— Știi că ești bine! Ăș
tia, care 
bătut pe 
print r-un 
fault ?

— Atunci, Spania ! Spa
niolii sînt optimiști...

— Or fi. Eu, nu. N-au 
treabă la Londra.

•— Dar de echipa
U .R.S.S. ce zici ?

— Este o echipă solidă, 
dar n-are spor în fața

Braziliei...
— Unii spun că R. F. 

Germană...
— O dată a fost poma

nă: în 1954...
— N-ar trebui să-i ui

tăm pe sud-americani: ar
gentinienii, Uruguayan#, 
chilienii...

Mă mir că vorbești! 
N-o să ciștige Brazilia și 
o să ciștige Argentina !? 
Iar pe uruguayeni i-ai vă
zut și tu. Nu-s grozavi! 
Ai citit „Sportul** de sîm- 
băta trecuta? Au jucat și 
cu A.S.A. București, și au 
cîștigat doar cu 3—1. Și 
asta fiindcă au avut obraz 
cei de la A.S.A. și n-au 
vrut să le strice uruguaye- 
uilor cartea de vizită...

—- Stai puțin că mai e 
o echipă care are un cu- 
vini greu. A Ungariei...

— N-au cîștigat în 1954 
cu echipa lor „de aur 
o să ciștige acum ?

— Franța, poate ?
— Știi că ești bine ? Ii 

vezi pe francezi campioni 
mondiali la fotbal? Și te 
mai miri că nu cîștigi la 
„Pronosport1* !

— Mă gindesc că ar pu
tea face o surpriză bulga
rii, cu Asparuhov al lor...

— Poate în „Cupa Bal
canică'*. mondiale**!

— Ce ar fi 
Elveția, despre 
vorbește nimic, 
vitura...

— Cu ce ? Cu „lacătul* 
lor ? Slut mai bune alea 
de la Ferometal!

— Au mai rămas echi
pele Mexicului și B.P.D. 
Coreene.

— Nu cumva vezi o fi
nală între ele ?...

•— Asta, nu.
—- Totuși nu se poate ca 

niciuna din cele 16 fina
liste să nu ciștige campio
natul...

— O să ciștige una! 
Dar victorii de-astea, cu 
noroc, pe mine nu mă im
presionează, să știi...

VALERIU CHIOSE 
JACK BERARIU

Reflecții
• „Cupa 

este Premiul 
balului.

• Dintre 
tele, Anglia 
ca la ea,

• Pe
cui meciului Franța—Uru
guay se va disputa o 
cursă de... ogari. Memo
rialul... „Pickles** ?

• întrebat dacă cei 11 
compatrioți ai săi vor ieși 
ciștigători un englez a răs
puns : „Yes !**

• In unele meciuri de
la di a le4* nu-i exclus
un lucru: cel mai bun de 
pe teren să fie... gazonul!

• Portughezii vor ră
mâne oricum cu gloria. Cu 
Otto... Gloria!

TITI GHEORGIIIU- 
VASLUI

In decurs de numai pa
tru săptămîni copiii din 
Capitală au realizat 35 de 
recorduri de natație. Deci, 
pentru ei doborîrea recor
durilor a fost o... jucărie!

★
Rugbiștii v inova ți . de 

incidentele din meciul Fa-

Un abonament la me
ciurile campionatului : 
„în fiecare zi sărbătoare**.

Cupa „Jules Rimet* 
văzută de : 1) Brazilia : 
„Soție fidelă4*, 2) Italia 
și Uruguay : „Gustul mie- 
rii“

Pentru celelalte fina-

POȘTA MAGAZIN
PETRICÂ BĂDÂRĂU, 

PETROȘENI. — 1. Ne 
spuneți că, la 62 de ani, 
continuați să citiți cu mare 
pasiune știrile și cronicile 
sportive, 
veți

înseamnă că 
un suflet tînăr și

pot decît să vă felicit pen
tru asta ! Vă urez să tri
miteți ziarului o scrisoare 
tot atît de entuziastă și 
cînd veți împlini... 100 de 
ani! Și m-ar bucura să 
vă răspund tot eu ! 2. Fos
tul campion mondial de 
box la toate categoriile, 
Max Schinelling, locuiește 
la Hamburg cu Anni On- 
dra, losla stea de cinema, 
cu care s-a căsătorit cu 30 
de ani în unnă. 3. Pe 
unde mai este Jean Chir- 
top ? Parcă am anticipat 
întrebarea dv: reportajul

i pe care l-am pregătit pen
tru sîinbăta viitoare va va 
da un răspuns detaliat.

DUMITRU CIRLAN, 
BÎRLAD. — Memoria v-a 
jucat o festă: în epoca res
pectivă U.T.A. n-a fost 
nici un moment în zona re
trogradării. Iată, de altfel,

și locurile pe care le-a 
ocupat: 1946 1947: 1;
1947-1948: I; 1948-1949: 
IX (din 14 echipe); 1950: 
I: 1951: IV; 1952: VIII 
(din 12 echipe); 1953: III; 
1954: I; 1955: V.

VICTOR LIMBAN, PI
TEȘTI: Actualul antrenor 
federal Jean Lăpușncanu a 
fost selecționat de 10 ori 
în echipa națională, între 
anii 1929— 1932, cînd juca 
la Sportul studențesc. De 
acolo a trecut la Venus.

LARISA STASE MURE- 
ȘAN, BAIA MARE. — 
Cele mai bune „spectacole** 

s-au părut următoarele:
Petrolul: SFÎNTUL 
Rfipid: SFÎNTUL... MI

TIC i BLAJINUL
MILOS LUCIAN, TIMI

ȘOARA. — 1. La J.O. de 
la Helsinki (în 1952) Va- 
sile Tiță a boxat cu Floyd 
Patterson în cadrul cate
goriei mijlocii, pierzînd 
prin k.o. în prima repriză. 
2. Politehnica Timișoara a 
aliniat următoarea forma
ție în finala 
niei, ediția 
cîștigată cu 
Progresului:
Sbîrcea, Codreaniț, Florescu 
—Cojereanu, Tănase—Le- 
reter, Cădariu, Ciosescu, 
Mazăre, Boroș. Vreți să 
știți și rezulta tul njeciului 
de campionat dintre aceste 
două echipe, susținut cu 
două săptămîni înainte ? 
7—0 pentru... Progresul !

CORNEL POPESCU, 
CRAIOVA.— 1. Nu m-am 
gîndit să țin evidența ce
lor mai mari scoruri la 
rugbi. Dar iată un exemplu 
pe care îl am la îndeamnă: 
în categoria B, Constructo-

rul Bîrlad a învins pe E- 
nergia I.G.O. Focșani cu... 
HO—0 ! 2. Ivănescu, care 
joacă fundaș central la 
Jiul, este masivul apărător 
care a evoluat la Steaua, 
Progresul și Sidenirgistul. 
Și adversarii au sperat, un 
moment, că 
degeaba...

SCARLAT 
BUCUREȘTI. — 
rile unui suporter al Pro
gresului** ne au pus pe... 
g în duri.

DUMITRU MEDINTU, 
SMIRDIOASA, — 1. Cor
nel Popa de la Dinamo 
București a jucat de 28 
de ori în echipa națională. 
2. La punctul 2 ridicați 
următoarea ț ro.blemă: „Pîr- 
călab este căsătorit ? Dacă 
vrea să se căsătorească să» 
ne spună că-i găsim noi o 
fată la Smîrdioasa!... Nu 
cumva sînteți dumneavoas-

Cupei Roniâ- 
1957—1958, 

1—0 în fața 
Enăchescu—-

rul—Gri vița Roșie au fost 
suspendați pînă la 15 au
gust, adică în perioada 
cînd nu e activitate eom- 
petiț tonală. Cu o aseme
nea pedeapsă cam greu 
o să vedem la ei o... trans
formare !

tră tata... socru? în 
ce caz, tot e bine că 
căi ah nu riscă să rămînă 
neinsurat!

ION POSTAȘU 
Ilustrații : N. CLAUDIU

fără cuvinte... De»en de V. 1'1 MOC

RADU POP

liste : „Nu aduce noaptea 
ce aduce ziua**

Pronosticurile specia
liștilor : „Fantomas**

Pentru amatorii de fot
bal care urmăresc 
rile la televizor : 
începe la 8 seara**

Echipa care va 
acasă Cupa : ~~
în traistă4*

Jucătorii noștri de fot
bal și campionatul mon
dial : „...Cine e de vină?*4

meciu-
„Viața

aduce
, Fericirea

re

in-

A șaptea ediție a acestei 
competiții a întrunit un 
număr record de națiuni, 
51, dintre care 49 reparti
zate în 14 grupe prelimi
nare și două calificate din 
oficiu : Brazilia, ca deți
nătoare a titlului mondial, 
și Chile, ca țară organi
zatoare.

Să trecem în revistă 
zultatele din grupe :

In prima grupă s-a
registrat o mare surpriză : 
Suedia, finalista ediției 
anterioare, a fost elimina
tă de Elveția (după trei 
jocuri). In grupa a doua, 
o altă surpriză : după 3 
meciuri, Bulgaria a elimi
nat Franța, care se clasase 
pe locul trei la Stockholm. 
In grupa a IlI-a, R.F. Ger
mană a cîștigat toate jocu
rile, învingînd Irlanda de 
Nord și Grecia. In grupa 
a IV-a, Ungaria s-a cla
sat pe primul loc, urmată 

~ de Olanda și R.D.G. In cea 
de a cincea grupă, U.R.S.S. 
a cîștigat toate jocurile, 
depășind Turcia și Norve
gia. In grupa a Vl-a, An
glia s-a clasat pe primul 
loc, întrecînd Portugalia și 
Luxemburgul. In grupa a 
Vil-a, Italia a eliminat Iz- 
raelul. In grupa a VIII-a, 
a foșț nevoie de un joc 
suplimentar între Scoția 
și Cehoslovacia. In jocul 
decisiv, la Bruxelles, Ceho
slovacia a reușit sa se ca
lifice. în grupa a IX-a, 
Spania s.a calificat în 
dauna Marocului. In grupa

Aii

„The Beatles" fac pronosticuri

Ați auzit desigur de renumitul cuartet dc muzi
că ușoară „The Beatles4* din Anglia. Cei 4 cîntâ- 
reți sînt originari din Liverpool, „capitala* fot
balului englez din acest an, și sînt mari pasionați 
ai fotbalului. Pronosticurile lor (de la stingă) : 
JOHN : „Vom fi alături de echipa Angliei*4, 
GEORGE : „Nu cunosc echipă mai bună decît a 
noastră44, RINGO : „Cei care vor fi mai buni de
cît ai noștri merită titlul** PAUL ; „Dacă toți ju
cătorii din echipa Angliei ar fi din Liverpool 
— titlul nu near putea scăpa4*.

a X-a, Iugoslavia a făcut 
joc egal cu Polonia, la 
Varșovia, și a învins la 
limită la Belgrad. Toț 
prlntr-un meci în doi s-au 
lichidat și grupele a Xl-a, 
a Xll-a și a XIII.a. Ar
gentina, respectiv Uru- 
guayul și Columbia au în
vins Ecuadorul, Bolivia și 
Peru. In grupa a XiV-a, 
„americană", s-a calificat 
Paraguay.

Turneul final s-a desfă
șurat în Chile, în patru

PAGINI DIN ISTORIA
CAMPIONATflOR

MONDIALE DL EOEBA1
serii șl în 
după aceeași 
Stockholm.

In seria 
Iugoslavia, 
U.R.S.S.)

patru orașe, 
formulă ca la

I {Columbia, 
Uruguay ?i 

________ s-au calificat
U.R.S.S. (5 puncte) urmată 
de Iugoslavia (4 p). Uru
guay (2 p) și Columbia 
( 1 p) au foit eliminate. 
E de remarcat că singurul 
punct cîștigat de Colum
bia l-a luat tocmai de la 
U.R.S.S. (4—4). Uruguayul 
a pierdut la U.R.S.S. (1-2) 
și la Iugoslavia (1-3).

In seria a Il-a (Chile, 
Elveția, Italia și R.F. Ger
mană) s-au calificat : 
R.F.G. (S p) și Chile (4 p). 
Italia (3 p) și Elveția (0 p) 
au ieșit din competiție.

In seria a III.a (Brazilia, 
Cehoslovacia, Mexic și 
Spania) Brazilia a jucat 
cu Cehoslovacia (0-0), a în
vins, greu, Spania (2-1) și

Meric (2-0), dar a cîștigat, 
detașat, seria (5 p), în timp 
ce a doua clasată, Ceho
slovacia (3 p), a învins, la 
limită, Spania (1-0) și a 
pierdut cu Mexic (1-3). Pe 
locul trei, la egalitate, au 
rămas Spania și Mexic 
(2 P).

In seria a IV-a (Ungaria, 
Anglia, Bulgaria și Ar gen- 
tina), pe primul loc s-a 
clasat Ungaria (5 p) prin 
victoriile asupra Angliei 
(2-1), Bulgariei (6-1) și jo- 
cui nedecis cu Argentina —ș 
(0-0). Al doilea loc a reve- —* 
niț Angliei (3 p), care a în- —. 
vins Argentina (3-1) și a 
făcut joc egal cu Bulga- ș 
ria (0-0). ~

In sferturile de finală zxz: 
s-a înregistrat o mare sur- 
priză : Chile a învins —• 
U.R.S.S. (2-1). Iugoslavia și = 
Cehoslovacia au învins, la =z 
limită, R.F. Germană si, =ș 
respectiv, Ungaria, cu ace- r~zz 
lași scor (1-0), iar Brazilia —rx 
a întrecut Anglia destul de —- 
ușor (3-1).

Semifinalele au opus în- 
tre ei pe europeni și pe 
sud-americani. Cehoslova- 
da a eliminat Iugoslavia 
(3-1), iar Brazilia, jucînd, zrzs 
foarte bine, pe Chile (4.2). —

In finală. Brazilia, după 
o repriză scoasă cu greu 
la egalitate, a cîștigat, în EEș 
cele din urmă, partida cu 
Cehoslovacia (3-1, 1-1) adju- ==z 
decîndu-șl, pentru a doua zrrs 
oară consecutiv, titlul OG 
campioană mondială.

Chile, cîștigînă la limită =s 
jocul cu Iugoslavia (1-0), r=s 
s.a clasat, în mod nespe- "J 
rat, pe locul trei. r—

LUCIAN COSTIN
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MAI SINT DOUĂ ZILE...
Mai sînt doar două zile pînă la începerea, campio

natului mondial de fotbal. Pasionații jocului cu ba
lonul rotund cunosc de-acum foarte multe detalii 
despre echipele favorite, despre outsideri, pregătiri, 
loturi etc. Știu ce jucători sînt indisponibili, pe ce 
terenuri se vor juca meciurile, ce pregătiri s-au făcut 
sau se vor mai face de către gazde. Cu un cuvînt, 
știu aproape totul, mai puțin insă... ceea ce îi inte
resează in cel mai înalt grad : cine va câștiga, in op
timi, apoi in sferturi, apoi...

Cu ochii minții, iubitorii fotbalului întrezăresc zar
va din porturile și de pe aeroporturile Albionului, unde 
zilnic sosesc mii de pasionați; întrezăresc forfota 
din redacțiile ziarelor, de la agențiile de presă, de pe 
șoselele Marii Britanii, care cunosc adevărate invazii

de turiști. Cu alte cuvinte, simt febra ce domnește 
acum în „patria fotbalului" și parcă această febră 
se transmite tuturor celor care așteaptă cu nerăbdare 
primele confruntări și mai ales confruntările preten
dentelor la cucerirea definitivă a trofeului...

Tracul nu-l au numai jucătorii. Uneori îl simt mai 
cumplit antrenorii și — curios, dar adevărat! — spec
tatorii !

Pentru a ajuta pe iubitorii fotbalului din țara noas
tră să urmărească „la zi“ meciurile din C.M. de fot
bal, ziarul nostru prezintă programul complet, cu 
indicațiile necesare, urmînd ca în continuare să dea 
iubitorilor de fotbal din țara noastră informații ope
rative, fiind, așa cum se zice, „pe fază".

Din bloc-notesul lui

Campionatele mondiale de scrii

TOATE echipele finaliste au sosit în 
Anglia, stabilindu-se în orașele ce vor 
găzdui meciurile din serii. Brazilia, 
campioana mondială în 1958 și 1962, a 
ajuns la Manchester avînd unele incer
titudini în alcătuirea formației. Zito, 
Parana și Fidelis sînt accidentați din 
meciurile de verificare susținute în Eu
ropa.

„Parana va relua antrenamentele 
chiar astăzi — a declarat la sosire an
trenorul Vicente Feola — dar ceilalți 
doi au nevoie cel puțin de o săptămînă 
pentru a se restabili.

în schimb Feola poate conta pe apor
tul lui Garrincha, unul dintre cei mai 
populari fotbaliști brazilieni. „Operația 
de la genunchiul stîng și schimbarea 
clubului —a spus la sosire Garrincha 
— m-au făcut să pierd doi ani de acti
vitate fotbalistică, dar acum sînt com
plet restabilit și am multă poftă de 
joc”.

Sistemul de
Cele 16 echipe participante sînt împărțite — după cum se știe — în 

4 grupe (A, B, C, D), Jocurile din grupe, care echivalează cu optimile de 
finală, se desfășoară după sistemul obișnuit în campionat (fiecare echipă 
susține cîte un meci cu partenerele din grupa respectivă, după care se 
alcătuiește un clasament). Primele două formații din cele 4 grupe se vor 
califica în sferturile de L—ală. Ce se întîmplă dacă mai multe echipe sînt 
la egalitate de puncte ? în acest caz, va decide golaverajul, prin împărțire 
și nu prin scădere. Dacă și coeficientul rezultat este egal, calificarea și 
ordinea echipelor va fi stabilită prin tragere la sorți.

Începînd cu sferturile de finală, jocurile sînt eliminatorii și se desfă
șoară după următoarea^ lormulă (care se poate vedea și în tabelul alăturat) :

JOCUL I: Invingătoarea din grupa A cu echipa clasată pe locul II 
in grupa B ;

JOCUL II: Invingătoarea din grupa B cu echipa clasată pe locul II 
in grupa A ;

JOCUL III: Invingătoarea din grupa C cu echipa clasată pe locul II 
-In grupa D ;

JOCUL IV: Invingătoarea din grupa D cu echipa clasată pe locul II 
in grupa C.

în caz de egalitate și după prelungiri, învingătorul va fi stabilit prin 
tragere la sorți.

în semifinale, jocurile se dispută după formula : Invingătoarea jocului I 
cu invingătoarea jocului III și invingătoarea jocului II cu invingătoarea 
jocului IV. Și aici, dacă după prelungiri rezultatul rămîne nedecls, hotă
răsc sorții.

în finală se întîlnesc echipele învingătoare din semifinale, iar pentru 
locurile 3—4 își vor disputa întîietatea celelalte două formații.

Dacă în finală rezultatul rămîne egal și după prelungiri, meciul se 
va rejuca. în cazul unei noi egalități, campioana mondială va fi stabilită 
prin traaere la sorti.

REPREZENTATIVA Spaniei a sosit la 
Walsnsley în apropiere de Birmingham. 
Toți jucătorii sînt apți de joc dar, 
puțin obosiți de pe urma meciurilor de 
verificare, a declarat antrenorul Villa- 
longa.

CUPA „JULES RIMET“, trofeul su
prem în domeniu] fotbalului, furată în 
primăvară la Londra apoi regăsită, a 
reapărut în public cu ocazia recepției 
oferite în onoarea reprezentanților Fe
derației internaționale de fotbal. Tro
feul, care conține 1 800 grame de aur, 
a fost plasat pe masa de onoare în 
dreptul scaunului ocupat de ministrul 
sportului din Marea Britanie, Denis 
Howell.

DUPĂ cum se știe, turneul final al 
celui de-al 8-lea campionat mondial de 
fotbal va începe luni 11 iulie pe sta
dionul Wembley din Londra, cu me
ciul Anglia — Uruguay. La festivitatea 
de deschidere vor asista regina Angliei,

desfășurare

Willie
Elisabeta a Il-a, șl ducele de Edinburg. 
Campionatul va fi declarat deschis de 
regina Angliei. Se crede câ 400 de mi
lioane de persoane vor putea urmări 
la televiziune festivitatea șl meciul An- i 
glia — Uruguay.

DAVID FRANCIS, autorul a două | 
goluri in partida de antrenament a lo
tului Uruguayan nu este altcineva de- 
cît directorul hotelului londonez unde 
sint cantonați fotbaliștii uruguayenl. 
David Francis, care a jucat cîndva 
fotbal, a „întărit4* echipa albaștrilor în 
postul de extremă stingă, depășind cu 
regularitate apărarea adversă, care s-a 
arătat mal indulgentă, vrînd în acest 
fel să se revanșeze pentru condițiile 
excelente de cazare oferite.

ÎNTREBAT de ziariștii englezi, cu
noscutul portar lașin a spus : „Sint
intr-o formă foarte bună. M-am pregă
tit special pentru cel de-al treilea cam
pionat al carierei mele sportive. In 
afara antrenamentelor pe care le voi 
face aici ia Newcastle în timpul liber 
mă voi ocupa de pescuit. Sînt un mare 
amator de pescuit sportiv”.

Conducătorul delegației sovietice Leo
nid Nikonov a declarat : „lașin este 
încă portarul nostru nr. 1. In cadrul 
pregătirilor din Suedia el a arătat o 
formă bună, intervenind de multe ori 
de o manieră excepțională In meciu
rile de antrenament”.

Citiți în numerele noastre vi
itoare comentarii ți reportaje ale 
trimișilor noștri speciali la cam
pionatul mondial de fotbal.

Concurs internațional de atletism în Suedia
STOCKHOLM 8 (Agerpres). în 

localitatea Hassleholm (Suedia) s-a 
desfășurat un concurs internațional 
de atletism. La startul cursei de 
3 000 m plat a fost prezent și record
manul mondial pe 5 000 m, austra
lianul Ron Clarke, care s-a clasat 
pe primul loc cu timpul de 7:51,8. 
Pe locurile următoare : Gaston Roe- 
-lants (Belgia) — 7:59,0 și Lech Bo-

MOSCOVA, 8 (prin teleion). — 
Vineri seara a fost cunoscut cel 
de-al doilea campion al actualei e- 
diții a „mondialelor" : sabrerul po
lonei Jerzy Pawlowsky, care cu 4 
victorii (5-2 la Calarese și Horvath, 
5-3 la Vinokurov și 5-4 la Rîlski) a 
reușit să reediteze performanța de 
anul trecut, de la Paris I Campionul 
olimpic de la Tokio, maghiarul 
Tibor Pezsa, s-a clasat pe locul doi 
cu trei victorii (5-3 la Horvath și 
Rîlski și 5-1 la Pawlowsky 1) Pe 
locul 3 Horavth (Ungaria) tot cu 3 
victorii, dar cu un tușaveraj mai 
slab. In clasamentul final urmează 
Vinokurov (U.R.S.S.) cu 2 victorii, 
Rîlski (U.R.S.S.) tot cu 2 victorii și 
Calarese (Italia) cu o victorie.

Tot vineri au intrat în competiție 
și echipele masculine de floretă. Re
prezentativa țării noastre a fost în 
serie cu formațiile Ungariei și R. D. 
Germane. Floretiștii români au reu-

Invingătorî la Paris
PARIS 8 țAgerpres) Selecționata se

cundă masculină de volei a României, 
care întreprinde un turneu în Franța, 
a jucat la Ales cu echipa Franței. Vo
leibaliștii români au obținut victoria cu
3-1 (10—15, 15-13, 15—2, 15—10).

Știri • Rezultate • știri • Rezulta
STOCKHOLM. în cel de al doilea 

tur al probei de simplu bărbați din 
cadrul campionatelor internaționale de 
tenis ale Suediei ce se desfășoară la 
Baastdad, Pilici (Iugoslavia) l-a în
trecut cu 7—5, 6—3, 6—-2 pe Leschly 
(Danemarca), iar Roger Taylor (An
glia) l-a învins cu 6—3, 1—6, 6—3, 
7—9 6—4 pe Ismail El-Shafei 
(R.A.U.).

CIUDAD DL MEXICO. Continuîn- 
du-și turneul în Mexic, campioana 
Iugoslaviei la fotbal, echipa Vojvo- 
dina Novisad, a jucat la Guade- 
lajara cu formația locală Atlas. Gaz-

guszweicz (Polonia) — 8:03,8. Proba 
de aruncare a discului a fost cîștigată 
de sportivul polonez Piatkowski, care 
a stabilit un aou record al țării sale 
cu performanța de 61,06 m. Alte re
zultate : 110 m garduri Forssander 
(Suedia) — 13,9 ; 800 m plat Ma-
tuschewski (R.D. Germană) — 1:50,1 ; 
1 500 m Anders Gerdeurd (Suedia) — 
8:45,4. 

șit să-i întreacă pe cei din 
Germană cu scorul de 9-7. In n 
următor, echipa R. D. Gern. 
învins, în mod surprinzător, p« 
a Ungariei, cu 9-71 Apoi în u 
meci din serie, Ungaria disp 
România cu 9-7. S-au calific: 
sferturi de finală formațiile 
niei și Ungariei, care au avut 
tușaveraj superior celei de a 
clasată, echipa R. D. Germane.

Sorții hotărăsc ca în „sfer 
floretiștii români să tragă din 
cu cei a! Un-3_lei Și de dat
ceasta trăgătorii noștri pierd pa 
c» 9-6. In sferturil» de finală 
mal înregistrat rezultatele : Polc 
R. F. Germană 9-6, Franța — 
nia 9-1, U.R.S.S, — Italia 9-3. P 
semifinale care au loc sîmbătă, 
calificat Franța, Ungaria, Pol 
șl U.R.S.S. Sîmbătă v» începe 
trecerea la sabie, echipe, probe 
care țara noastră nu participă.

PLANORISTUL MIRCEA FINE
PE LOCUL AL DOILEA

MOSCOVA 8 (Agerpres) în f 
de 100 km clasa standard din 
cursul internațional de planorism 
la Orei locul întîi a fost ocupat 
sportivul polonez Frantisek Kem 
Mircea Finescu (România) s-a < 
pe locui secund

dele au terminat învingătoare cu 
rul de 2—0 (1—0)

MOSCOVA. Cu trei runde înai 
terminării turneului internațional 
șah „Memorialul Cigorin*, ce se 
fășoară la Soci, conduce în clasau 
marele maestru Korcinoi (U.R.! 
cu 9 puncte, urmat de Polugae 
(U.R.S.S.) — 8'A puncte.

LONDRA. Stanley Rous (Anj. 
a fost reales președinte al F.I.F 
Iar Gustav Wiederkehr (Elveția 
fost reales președinte al Comitet 
executiv al U.E.F.A„ cu prii 
reuniunilor F.I.F.A. și U.E.F.A. < 
*e țin la Londra. Vicepreședinții ce 
tetului executiv al Uniunii europ 
de fotbal sînt Jose Crahay (Belg 
Sandor Bares (Ungaria), Augu 
Pujol (Spania).

PARIS, Ieri, în etapa Briancon 
Torino — (160 km) din ti"*u] cir 
al Franței, victoria a revenit ita 
nului Bitossi în 4 h 03:0. în cla 
mentul general individual cond 
francezul Aimar urmat la 1:35,0 
Jaenssens (Olanda). Poulidor se « 
la 5:11,0 și Anquetil la 6:19,0 
lider. Ieri ■ abandonat cngle 
Simpson.

PROGRAMUL COMPLET AL C.M. DE FOTBAL

iulie i960 grupa A g ’Upa B grupa G grupa 0
LONDRA fcj SHEFFIELD a BIRMINGHAM LIVERPOOL MANCHESTER MIDDLESBROUGH JUNOERLAND £

luni
11 Anglia - Uruguay* *

Optimi 
de* 
finală

marp»
12 R.F.G-Elveția Bulgaria-Brazilia 5 mi.s.s-fi.p.o. coreeană ’ -i

miercuri
13 Franța-Mexic spania - Argentina ° Ungaria-Wugalia* Chile - (talia *

vineri
15 Uruguay - FranțaD Elveția -Spania, Brazilia-Ungaria * HPD.coreeană-Gliile t

sîmbătă
16 Mexic - Anglia Argentina-RH a ora 16 Pertugalia-Bulgaria* 

ora 16
Italia -U.B.S.8. 

ora »6

marți
19

Mexic - Uruguay ora 1730 Argentina-Elvetia
•

Portugalia-BraziliaD Italia-HPUCoreeană
miercuri

20 Franța-Anglia Spania-R.F.G. Ungaria -Bulgaria* Chile-Um Q

Sferturi 
de finală

sîmbătă
23

Jocul "1:
1A-2B

ora 16

Jocul 2.:
1B-22L

ora 16

«jocul 3 : •
dLC-2D° 

ora 16

Jocul 4:
1D-2C ț

ora ’.6 3

Semi- 
finale

luni
25

învingătorii • 
jocurilor 2cu4 

ora 2o,3o

marți
26

învingătorii • 
jocurilor leu3 

ora 2o,3o
Meciul pt. 
iacul 3-4 joi

28
•

ora 20,30 □ 4

FINALA sîmbătă 
«30

ora 16 S

* Meciurile trecute fără oră încep la 20,30 transmisii directe in ța.ra noastră : «televiziune qradio (programul1)
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