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Cursul lirei lui... Ramsey 
a scăzut

De
C.

Așadar, primul meci din „Word 
Cup“, prima surpriză ! Deși încu
rajată frenetic — „England, En
gland. England !“ — pe întreaga 
durată a partidei, echipa lui Ram
sey a debutat nesatisfăcător fiind
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PROGRAMUL DE AZI
Londra,

la trimișii noștri speciali
MACOVEI și GH, NICOLAESCU

GRUPA A: La 
FRANȚA - MEXIC

GRUPA B: La 
gham, SPANIA - ARGEN
TINA (se transmite la radio, 
programul I)

GRUPA C : La Manche
ster, UNGARIA - PORTU
GALIA (se transmite la te
leviziune)

GRUPA D : La Sunder
land, CHILE - ITALIA

Toate meciurile încep la 
ora 20,30 (ora București).

Birmin-

ținută tn șah de reprezentativa 
Uruguayului. Nimic mai sugestiv 
tn acest sens decit titlul pe șap
te coloane apărut marți dimineața 
tn .Daily Express": „Ah, ah, ah, 
Anglia ! Ce start ai luat ?“ Și, mai 
departe, tn același articol, cele 
90 de minute de joc stnt astfel 
sintetizate: „A. fost ca și cum n-ai 

-O—

fi putut să desfaci un safe pen
tru că n-ai găsit cifrul exact“.

Am asistat, într-adevăr, la un 
joc în care tot timpul inițiativa 
a fost de partea formației gazdă. 
Invitați să atace chiar de către 
adversari, retrași în jumătatea lor 
de teren, fotbaliștii englezi au 
desfășurat un joc de mare dina
mism, orientat in general pe 
aripi. Dar cită nervozitate în 
acțiunile gazdelor dornice să ob
țină rapid victoria atît de scon
tată la bursa lui „World Cup“! 
Am notat pase greșite, în special 
cele decisive, șuturi trimise fără 
adresă spre buturile apărate de 
Mazurkiewicz.

Aceste carențe de ordin tehnic, 
tot mai frecvente pe măsura scur
gerii timpului, trebuie căutate în 
defectuoasa orientare tactică, de 
neînchipuit și supărătoare pentru 
o echipă care s-a pregătit cum nu 
a făcut-o niciodată pînă acum. 
Lui Ramsey i-a fost necesar mai 
mult de o repriză pînă să se du
mirească: centrările repetate uneori 
stereotip, înalt, în careul advers, 
evident erau sortite eșecului. Cînd 
jucătorii englezi s-au trezit și au 
trecut la lansări în adîncime a fost 
prea tîrziu.

Formația Uruguay ului și-a a- 
parat tn acest meci șansele cu 
strășnicie. Paradoxal... dar ade
vărat. In această confruntare

cei care au dat dovadă de calm 
au fost inimoșii jucători sud- 
americani. Stăvilind cu pricepere 
valul atacurlor lansate de insu
lar (măturătorul Troche a făcut 
o... curățenie desăvîrșită în fața 
porții sale), băieții lui Ondino 
Viera au devenit din ce tn ce 
mai flegmatici, pricepîndu-se de 
minune să schimbe ritmul imprimat 
de englezi. Intr-adevăr, urugua-

(Continuare tn pag. a 4-a)
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A DOUA ETAPĂ
A CAMPIONATULUI

REPUBLICAN DE CĂLĂRIE
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Citiți amănunte asupra com
portării cicliștilor noștri in 
pag. a 2-a.
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De miercuri pînă dumi
nică, la Timișoara, se va 
desfășura etapa a doua a 
campionatului republican 
de călărie — obstacole. Vor 
lua startul sportivi de la 
cluburile bucureștene Stea
ua, Dinamo și Știința, pre
cum și de la Petrolul 
Ploiești, C.S.M. Sibiu și 
alte cluburi și asociații 
sportive din tară.

I 
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Semifinala de la București prilejuiește reeditarea unei pasionante partide din 

campionatului recent încheiat: Steaua—Rapid. In fotografie — Motroc (R)
S. Avram (S) în luptă pentru balon Foto : A.

Azi 7— semifinalele, duminică 
— finala, și s-a încheiat și „Cupa 
României" ! Ne aflăm, așadar, în 
săptămîna finalei celei de a 28-a 
ediții a acestei comoetiții care 
an de an aduce la start nenumă
rate echipe.

După cum se știe, în semifi
nale s-au calificat două echipe 
din București și două din pro
vincie. Sorții au făcut ca un duel 
București—provincie să nu aibă 
Ioc decîț in finală. Dar pînă a- 
tunci credem că este interesant 
să arătăm cum s-au calificat 
cele patru echipe. FARUL, repre
zentanta litoralului, cu toate că a 
jucat cu echipe din categoriile 
B (3—0 cu Foresta Fălticeni) și 
A (2—1 cu Steagul toșu), cel 
mai greu meci l-a disputat in

in Capitală

Cel mai interesant joc 
de polo al sezonului: 

Steaua-V.M.F. Moscova
STRALIA — V.M.F. 

MOSCOVA — o parti
dă de polo extrem de a- 
tractivă care nu trebuie 
să-i scape nici unui iu
bitor al acestui sport din 
Capitală. Vice-campionii 
țării noastre, în forma
ție completă, vor primi 
replica unei echipe foar
te bine cotată pe plan 
internațional. Să nu ui
tăm că formația marina
rilor sovietici a fost fi
nalistă la ultimele două 
ediții ale „Cupei cam
pionilor europeni" și că 
are la activ și o 
victorie (4—1 la Magde
burg în 1965) asupra 
campioanei noastre, Di
namo București.

Jocul de astăzi ne ofe
ră, deci, o întrecere in
teresantă între două for
mații de forte relativ 
apropiate. BORIS GO1H- 
MAN, fostul portar al 
naționalei sovietice și 
actualmente antrenor e- 
merit al „7-lui“ mosco-

vit a adus la București 
formația sa standard, 
care cuprinde numeroși 
jucători 
Portarii 
bert, ca 
mionov,
ger, Dolgusin, Markarov, 
B. Akimov au reprezen
tat de nenumărate ori 
culorile echipei U.R.S.S.

Pentru formația noas
tră partida de după-a- 
miază se anunță destul 
de dificilă. După meciul 
din campionat cu Dina
mo, jucătorii de la Stea
ua au avut un scurt con
cediu, reluînd antrena
mentele de-abia cu cî- 
teva zile în urmă. Ieri 
dimineață, bucureștenii 
au susținut ultimul joc 
din turul campionatului, 
întrecînd comod forma
ția clujeană Politehnica 
cu 7—1 (2—0, 1—1,
2—0, 2—0) prin golurile 
marcate de Szabo 2, Fi- 
roiu 2, Culineac, Bădiță 
și Neacșu.

internaționali. 
Guliaev și Su- 
și jucătorii Se- 
Sidlovschi, Sin-

Concurs de fotografii pe teme sportive
ilustrată „SPORT" organizează cu începere 

pe teme sportive, deschis tuturor iubito-
Ziarul „SPORTUL POPULAR" și revista 

de la 15 iulie a. c. un concurs de fotografii 
rilor genului, amatori și profesioniști.

Participanților le este oferită o tematică
tatea sportivă de masă din asociații și cluburi 
universități, de la sate; aspecte din întreceri ----------- ------ -■
stadioane și baze sportive, sau ale terenurilor simple amenajate de iubitorii sportului, 
instantanee turistice, activitatea sportivă din stațiuni și parcuri de odihnă, portrete de 
sportivi fruntași etc.

Fotografiile vor trebui executate în alb-negru, pe hîrtie lucioasă de formaf 
18/24 cm și vor fi însoțite de numele și prenumele autorului, adresa și ocupația. Men-

profe-

deosebit de bogată : imagini din activi- 
sportive, din întreprinderi, instituții, școli și 

oficiale și amicale, fotografii ale marilor

ționăm că nu vor fi primite fotografii care au fost publicafe. 
La sfîrșitul concursului, i ’ _

sioniști și cei amatori.
juriul va acorda premii separate pentru participanții
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Pentru profesioniști : pre
mii oferite de ziarul „Spor
tul popular"

Pentru amatori : premii 
oferite de revista ilustrată 
„Sport"

trimise 
octom-

Premiul 1 1 500 lei Premiul 1 1 000 lei
Premiul II 1 000 lei Premiul II 600 lei
Premiul III 500 lei Premiul III 300 lei
Cinci mențiuni a 200 lei Cinci mențiuni o 100 lei

Fotografiile vor fi 
Eînă la data de 1 octom- 

rie a.c. (data poștei) pe 
adresa ziarului „Sportul 
popular" : str. Vasile Conta 
nr. 16, raionul 30 Decem
brie, București, cu mențiu
nea pe plic „Pentru con
cursul de fotografii".
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returul 
?» 
Neagu 

regionale.compania unei formații
Metalul Plopeni, pe care n-a în
vins-o decit în prelungiri. Dru
mul formației arădane U.T.A. a 
fost mai lin: 2—0 cu C.S.M. 
Sibiu, 2—0 cu Cimentul Medgi
dia, 2—1 cu Crișul, STEAUA a 
cîștigat numai la zero : 3—0 cu 
Victoria Călan, 2—0 cu Soda 
Ocna Mureș, 2—0 cu Dinamo 
București, in timp ce RAPID a 
trecut prin emoții la Petroșeni: 
1—1 cu Jiul 
du-se pentru 
deplasare. în 
cu C.S.M.S. și

Cele două
STEAUA—RAPID și
U.T.A. se dispută la București 
(stadionul „23 August"), și, res
pectiv, Pitești. Meciurile vor în
cepe Ia ora 17,15.

Petrila, calificln- 
optimi ca echipa în 
continuare : 2—0
2—O cu Petrolul, 
partide de azi, 

FARUL—
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TURNEUL ECHIPEI
DE BASCHET - TINERET

Ă TURCIE!
Selecționata de baschet. 

tineret a Turciei va între
prinde peste cîteva zile un 
turneu în țara noastră. 
Sportivii turci vor partici
pa în zilele de 17, 18 și 19 
iulie la un turneu organi
zat la Brașov (mai iau par
te selecționatele de se
niori, tineret și juniori ale 
României), iar apoi vor 
juca la Sibiu (21 iulie), 
Mediaș (23 iulie) și Ploiești 
(25 iulie) cu reprezentati
vele orașelor respective.
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Campionatul de atletism pe echipe

STEAUA — DINAMO, meciul „nr. 1" al competiției
Pe „agenda" acestei săptă- 

mîni este însorisă cea de a doua 
etapă a campionatului republi
can de atletism pe echipe. Cu 
acest prilej se vor desfășura 
următoarele meciuri :

CATEGORIA A : Steaua — 
Dinamo — Argeș, la București ; 
Brașov — Rapid — Banat, la 
Brașov ; Cluj — I.C.F. Buc. — 
Progresul, la Cluj.

CATEGORIA B : seria I: 
Mureș-Autonomă Maghiară — 
Ploiești — Metalul Buc., la Tg. 
Mureș ; Oltenia — Dohrogea — 
Bacău, la Craiova ; Iași — Hu
nedoara — Crișana, la Iași ; 
seria a II-a : Suceava — Mara
mureș. la Suceava ; Galați — 
reg. București, la Galați.

Capul de afiș al etapei îl 
constituie întîlnirea de la Bucu
rești și, în cadrul acesteia, me
ciul STEAUA—DINAMO în 
care echipa învingătoare își des
chide drumul spre titlul de cam
pioană a țării pe anul 1966.

In vederea acestei partide de
cisive ambele formații au în
ceput pregătirile de mai multă 
vreme. Colectivele de antrenori 
au schițat formațiile pe care, 
din motive lesne de înțeles, le 
țin însă „secrete" pînă în ziua 
concursului. Așa că nu sîntem 
încă în măsură să comunicăm 
formațiile care vor evolua sîm- 
bătă și duminică pe stadionul 
„23 August". Un fapt este însă 
cert: ambele echipe îi vor utiliza 
pe cei mai în formă atleți la ora 
actuală : Gh. Zamfirescu, Adr. 
Samungi, Petre Astafei, Iosif 
Naghi, C-tin Drăgulescu. Viori
ca Viscopolcanu. lolanda Balaș 
(STEAUA), Valeriu Jurcă, AU

drei Barabaș. Nic. Mustață, Zol- 
tan Vamoj. Silviu Cristescu, Gh. 
Costache, Mihaela Pene;, Elena 
Vintilă, Marilena Ci urea (DI
NAMO). Cu acest prilej îți va 
face reintrarea și fosta record
mană la suliță. Maria Diaco- 
nescu, care a fost accidentată

din primăvară. Steaua nu 
va putea conta pe aportul semi- 
fondistului Gh. Ene care este 
bolnav.

Sînt de așteptat întreceri a- 
prige, o luptă strînsă pentru 
fiecare punct și... rezultate in
dividuale dintre cele mai bune.

Nicolae Mustață și Andrei Barabaș, doi dintre oamenii de 
bază ai formației dinamoviste, fotografiați în timpul cursei 
de 10 000 m la recentul meci Norvegia-România, de la Oslo

Foto ; Norwaypiiuto



ECHIPA DE AUR.
In liniștea și răcoarea sălciilor, serile Snagovtiltd poartă, 

întotdeauna, spre maluri chemarea povestirilor. E ceasul cînd, 
ascultîndu-i pe campioni, reporterul reface — mereu mai boga
tă — cronica marilor confruntări sportive de la Balarat, 
de la Dedau și de la Sagami... Amintirile îmbracă strălu
cirea medaliilor. A celor cucerite, dar și a celor care, cu cer
titudine, vor fi cîștigate. Pentru că, orice s-ar spune, Snago- 
vul este cel mai glorios dintre toate ^stadioanele” sportului 
românesc. O faimoasă școală cu zeci de absolvenți laureați 
pe toate meridianele.

Astăzi, m-am gindit să scriu eîteva rînduri despre această 
școală. Despre „clasa Huțan", mai ales. Și, poate, mai mult 
despre antrenorul ale cărui succese mi se par un valoros 
certificat de pasiune și pricepere.

Este, cred, nevoie și de un prolog la această „seară de amin
tiri" cu Radu Huțan. Debutul — în 1946 la „Telefoane". Apoi, 
la Dinamo — alături de Radu Marinescu, Gh. Cojoearu, Mir
cea Anastasescu și... Nicolae Navasart. Bilanț personal : o 
duzină de titluri de campion al țării 1

într-o zi, acum 13 ani, Radu Huțan a schimbat padela caia- 
cistului cu cronometrul antrenorului și a început să viseze 
o „echipă de aur” care să cucerească pentru sportul româ
nesc cununile învingătorilor.

Au început marile căutări. Cu alfabetul selecției care tre
buia să intuiască în rugbistul Simion Ismailcîuc sau în luptă
torul Leon Eotman calitățile și perspectivele celor doi sportivi 
de a se număra, peste puțin timp, printre cei mai mari cano- 
iști ai lumii. Tot pe-atunci, un băiat în pantaloni scurți, mare 
amator de atletism, se gîndea că poate o dată va intra și el 
în prima echipă a lui Huțan. Peste un an, Aurel Vernescu era 
titular...

Dar, pentru că ne-am propus să arătăm ce înseamnă să-ți 
iubești profesia de antrenor, s-o respecți și s.-o cinstești prin 
fapte, sa notăm cîteva date din palmaresul echipei în care 
— pe parcursul anilor — au strălucit mulți caiaciști și 
canoiști.

• în 1954, la campionatele mondiale de la Macon, Mircea 
Anastasescu cucerește prima medalie — de bronz — din isto
ria caiacului românesc. Este al doilea an de cînd Radu Huțan 
privește cronometrul cu ochiul antrenorului.

® 1956. în îndepărtata Australie elevii lui Huțan — Simion 
Ismailcîuc, Leon Rotman și Dumitru Alexe — cîștigft 3 me
dalii olimpice de aur !

«Un an mai tîrziu, la Gând, în orașul florilor, se culeg 
trandafiri pentru campionii Europei : Ismailcîuc și
Dumitru Alexe. Și pentru Radu Huțan, distins cu titlul de 
antrenor emerit.

• în 1358 — campionatele lumii. Pe apele Vltavei, victorie 
românească. Din nou flori pentru imbatabilul Ismailcîuc și 
pentru vînjosul pescar de la Mahmudia.
• „Europenele” de la Duisburg (1959). Sportivii francezi vor 

să... cumpere canoea lui Ismailcîuc. Secretul victoriilor se află 
însă în altă parte. în miile de kilometri străbătu' ’ acasă, pe 
apa Snagovului. Și, poate, în severitatea eronometrului lui 
Radu Huțan.
• La Albano, speranțe neîmplinite. Totuși, dublul campion 

olimpic de la Melbourne, Leon Rotman mai adaugă un 
„bronz”; E singura medalie din probele de caiac-canoe de la 
Roma.
• începe asaltul caiaciștilor. La Poznan (1961) Aurel Ver

nescu cucerește primul său titlu european. Consemnăm și 
victoria canoiștilor : medalia de aur la proba de dublu — 
A. Iacovîci și A. Sidorov.
• Echipa lui Huțan participă din plin și la marea demon

strație a școlii românești de caiac-canoe de la Jajce — 1963. 
Vernescu, cel mai bun din lume la simplu 500 m. Prezent și 
la victoria ștafetei, Iacovici și Sidorov — campioni mondiali. 
Ziarele scriu că Ismailcîuc este cel mai mare canoist din isto
ria acestui sport.
• Tokio. Aurul olimpic va trebui căutat... la Ciudad de Me

xico. La Sagami, Vernescu cucerește însă o opțiune : medalia 
de bronz. La simplu 1 000 m și la caiac 4 unde se consacră 
alți doi sportivi promovați în echipa lui Huțan : A. Sciotnic 
— după numai un an de pregătire — și M. Tttrcaș, un talen
tat... atlet, gimnast, înotător și rugbist.
• Snagov — campionatele europene. Reamintesc doar că 

Vernescu și Sciotnic s-au numărat printre învingători.
Recapitulare statistică: 3 medalii olimpice de aur, 4 titluri de 

campioni mondiali (plus contribuția la victoria ștafetei Ia Jajce), 
3 titluri de campioni europeni (plus contribuția la succesul celor 
două ștafete). Dar, dacă am adăuga „argintul** și „bronzul" 
cucerit la aceste mari competiții I Sau, zecile de victorii inter
naționale și sutele de tricouri de campioni republicani pe care 
elevii antrenorului Radu Huțan le-au îmbrăcat în acești ani ?

Sînt, desigur, mu Iți cei care au contribuit la această suită de 
succese și fiecăruia i se cuvine prețuire. Sînt mulți și cei care 
au preluat sau sînt gata sa preia ștafeta acestor victorii. Vom 
prezenta însă cititorilor o formație mai redusă : S. ISMAIL- 
CIUC, DUMITRU ALEXE, L. ROTMAN, M. ANASTASESCU, 
A. VERNESCU, A. IACOVICI,. A. SIDOROV, L. CĂLINO V, A. 
IVANESCU, A. SCIOTNIC, M. TUBCAȘ» IGOR LIPALIT, M. 
HUSARENCO. Este „echipa de aur" a celor 13 maeștri eme
riti ai sportului crescuți și pregătiți de antrenorul emerit 
RADU HUȚAN. O echipă care își are porțile larg deschise.

Poate chiar pentru tinerii Marian Ionescu, P. Maxim, A. St- 
nrionov, V. Calabiciov, S. Covaliov...

în august, la Griinau, se împart alte medalii de campioni 
ai lumii !

DAN GÎRLEȘTEANU
P. S. Intr-un reportaj viitor, cunoștință cu „clasa 

și cu strălucirea altor medalii.
Navasart*

CICLISM

Ștefan Sneiu—locul II în „Turul Serbiei"!

Ieri dimineață s-a întors dio Iugo
slavia echipa de tineret a țării noas
tre care a participat între 4 și 8 iulie 
la competiția ciclistă internațională 
„Turul Serbiei". Cicliștii români au 
realizat o performanță excelentă : ȘTE

FAN SUCIU A OCUPAT LOCUL II 
(88 de alergători din Iugoslavia, Italia, 
Cehoslovacia Polonia, Franța și Ro
mânia), IAR REPREZENTATIVA 
TĂRII NOASTRE S-A CLASAT PE 
LOCUL Ill (17 echipe) ! Pentru fru
moasa lor comportare, tinerii noștri 
rutieri ȘTEFAN SUCIU, C. GRI- 
GORE, TUDOR VASILE, ALEX. SO- 
FRON1E și ȘT. RUSEN merită calde 
felicitări.

Amănunte asupra comportării spor
tivilor noștri lc-am aflat într-o discu
ție cu antrenorul MIRCEA MIHĂI- 
LESCU, care a condus echipa în a- 
ceastă competiție. „întrecerea — ne-a 
spus M. Mihăilescu — a programat 7 
etape. In unele zile cicliștii au avut 
de parcurs cite două etape, ceea ce a 
constituit o dificultate in plus. Com
petiția s-a desfășurat, în general, pe 
trasee de munte. La startnl cursei au 
fost prezeați cicliști de valoare, mulți 
dintre eî cn vastă experiență interna
țională. Este suficient să amintesc fap
tul că printre cei 88 de concurenți 
s-au numărat ți Jan Smolik (cîștigă- 
tor al „Cursei Păcii* în 1964), Marian 
Kegel (component de bază în formația 
Poloniei), precum și numeroși cicliști 
cn renume din Iugoslavia, Italia și 
Franța. în această selectă companie, 
rutierii români — deși foarte tineri —

au 
ți 
Ei 
combativitate, spirit de echipă ți o 
matură gîndire tactică.

Ștefan Suciu a fost, de departe, cel 
mai bun ciclist al competiției. El a 
cîțtigat etapa a IV-a (Banja Kovil- 
jaca — Iriski Venae, 118 km), socotită 
cea mai grsa etapă, deoarece s-a des- 
fățurat pe un traseu de munte cu 
mari diferențe de nivel. După această 
etapă, Ștefan Suciu a îmbrăcat ..tricoul 
galben" pe care l-a purtat în etapele 
a V-a 
(foarte 
etapa a 
5:42 (!) 
cunde (pentru ce ?!
nărui ți talentatul nostru reprezentant 
să ocupe numai locul II, iar echipa 
să se claseze pe locul III. Iată clasa
mentele finale :
Individual: 1. A. Boltezar (Iugosla

via) 195 31:02 ; 2. ȘT. SUCIU la 1:08; 
3. R. Cubrici (Iug.) la 1:23 ; 4. M. 
Hazdira (Ceh.) la 2:50 ; 5. T. Ukmar 
(Ceh.) la 3:55 ; 6. Jan Smolik (Ceh.) 
la 7:10; 7. M. Kegel (Pol.) la 7:45; 
8. N. Zivkovici (Iug.) la 7:54 ; 9. G. 
Torschi (Italia) la 3:25 ; 10. J. Koval- 
ezik (Pol.) la 10:20 ; 14. C. GRIGORE, 
19. T. VASILE, 26. ALEX. SOFRO- 
NIE, 36. ȘT. RUSEN ; echipe.: 1. Iu
goslavia 50h 45:12 ; 2- Italia la 5:07 ; 
3. ROMÂNIA la 5:32 ; 4. Sel. Kralje- 
v» ; 5. Cehoslovacia ; 6. Polonia ; 7. 
Franța.

făcut dovada unei bune pregătiri 
a unei excelente puteri de luptă, 
au impresionat, de asemenea, prin

și a Vl-a. Numai o evadare 
discutabilă) a lui Boltezar în 
Vl-a, în care acesta a cîștigat 
ți a fost sancționat cu 15 se- 

.) a făcut ca tî-

H. N.

AH

Întrecerile tinerilor
se apropie de sfîrșit

PLOIEȘTI 12 (pnn telefon). — S-au încheiat între
cerile feminine din cadrul campionatului republican 
de juniori Pe primul loc un nume de pe acum cu
noscut... Campioană la junioare este FLORICA NICO
LAE. de la asociația sportivă „Spicul', com. Izvorul, 
regiunea București, șahistă care s-a făcut cunoscută 
în ultimul timp prințr-o serie întreagă de frumoase 
afirmări. Ea a făcut o singură remiză în cele cinci 
partide ale turneului final, cîstigîndu-le pe toate 
celelalte.

Iată clasamentul definitiv al întrecerii junioarelor : 
1. Florica Nicolae (Spicul) 4'/2 p. ; 2. Rodica Crăciun 
(C.F.R. Brașov) 3*/s p. ; 3—4. Elena Pitpinic (Pala
tul Pionerilor București) și Ana Maria Muraja (Vul
can București) 2*/2 p. ; 5. Elena Iriminescu (reg. Plo
iești) 1 p. ; 6 Margareta Juncu (Universitatea Cluj) 1 p.

L-3 .bhiețh întrecerile continuă pînă la ' sfîrșitul 
acestei săptămîni. După cinci runde conduc Lengyel 
(Satu Mare) și Ghindă (București) cu cite 4 puncte. 
Partida dintre aceștia a revenit lui Lengyel. De no
tat că Ghindă l-a învins pe Ghizdavu, care este 
clasat la >/2 p. de cei doi lideri. Urmează în clasa
ment : Uzună 3, Stoica și Weiss 21/^

T. NICOARĂ coresp.

DUPĂ MECIURILE REPREZENTATIVEI FEMININE DE VOLEI CU
ECHIPA R.S.S. UCRAINENE

Ceea ce trebuie în primul rînd re
ținut în comportarea voleibalistelor 
care au compus echipa națională a 
României în meciurile cu formația 
R.S.S. Ucrainene de 1q Sibiu este fap
tul că ele au dovedit o mare capaci
tate de luptă. E un atribut important, 
care poate asigura materializarea su
periorității tehnico-tactice de către 
■echipa care o deține, sau echilibrarea 
forțelor. Aceasta însă, bineînțeles, 

numai cînd combativitatea nu este un 
fel de. . . disperare, ci concordă cu 
o judicioasă organizare a defensivei. 
Altfel, . . .pierzi luptînd. Ca în primul 
meci de la Sibiu, cînd voleibalistele 
noastre puteau cîștiga, cu 3—1 sau 
măcar cu 3—2, dar n-au reușit. De 
ce? Tocmai pentru că în finalurile 
seturilor 4 și 5 au acționat, tot com
bativ, dar..- în iureș, dezordonat, în 
loc să-și regleze cu calm dispozitivul 
defensiv și să-și orienteze apărarea din 
linia a doua 
ucrainencelor, 
siv în forță, 
mingi plasate
„puse 
ție în această privință le-au costat 
meciul. Duminică, dimpotrivă : abor
darea jocului cu combativitate împle
tită cu o gîndire tactică permanent 
activă ți controlată a contribuit sub
stanțial la succesul României.

Din arsenalul tehnico-tactic folosit, 
blocajul s-a evidențiat ca fiind capi
tolul cel mai bine pus Ia punct în 
pregătire® echipei (antrenor — Gh. 
Bodescu). în schimb, gîndmdu-ne la 
dificilul turneu de la Leipzig al re
prezentativei noastre, pe care o aș-

Sibiu echipa noastră a greșit 11), I» 
primirea serviciilor adverse (din care, 
în meciurile respective, voleibalisteior 
noastre li s-au înscris 10 puncte di
recte) ți, în fine, s-a făcut simțită ne
voia unei crescute concentrări în an
grenajul mișcării din teren la dublaje, 
în cea mai largă măsură acestea com
portă o grijă superioară în grelele 
întîlniri de l>a Leipzig, unde prin re
medierile sugerate, ținînd seamă de 
forma bună dovedită în genere de ju-

tcaptă meciuri cu două echipe dc va
loare cert superioară (R.D. Germană, 
Polonia) și cu trei de forțe cel puțin 
egale cu ea (Cehoslovacia, Bulgaria, 
Ungaria), partidele de verificare de la 
Sibiu ne-au demonstrat că sînt unele 
.compartimente' ale jocului în deficit 
și care deci impun un spor apreciabil 
de atenție în jocurile din R.D.G. Ne „ - „
referim la necesitatea ameliorării pasei £atoarele Goloție. Florescu. Ștefănescu, 
a doua ți în general a coordonării ac
țiunilor ofensive, în vederea obținerii 
unui potențial major în varietatea di
recțiilor ți intensității atacurilor. De 
asemenea, e recomandabilă mai multă 
atenție La executarea serviciilor (la

Bogdan. Rebac, Lăzeanu și spcrînd in 
redresarea voleibalistelor Chezan și 
Go li runs, credem că echipa noastră se 
va putea prezenta onorabil.

CONSTANTIN FAUR

TIR

in 
de 
la 
pe

funcție de trecerea 
la rezolvările exclu- 
atacurile variate, cu 
zona V și mai ales 

între linii. Scăderile de aten-

Un concurs reușit
9

Noua campioană Foto ; I. Popescu

Sînobătă, duminică și luni poligonul 
Tunari a găzduit un important con
curs de tir, dotai cu „Cupa speranțe
lor'. Pe standurile de tragere s-au 
aliniat 85 de tineri și tinere oare s-au 
întrecut în probele de armă standard 
60 de focuri culcat și 3 x 20 focuri, 
pistol viteză, pistol liber, pistol sport„ 
talere și skeet. S-au evidențiat concu
rență Veronica Stroie (Dinamo), V. 
Neagu, Ioana Petrovici și M. Teodor 
(Steaua), FI. Țiței (Brașov), ȘL Aler- 
hard (Arad), D. Beeea (Arhitectura), 
St. Bodnărescu (Dinamo Obor) și alții.

Iată rezultatele : armă standard, 6® 
focuri culcat — fete : I. Veronica 
Stroe 575 p, 2. Mariana Boreea (Di
namo) 572 p, 3. Ioana Petrovici 572 p; 
băieți : 1. V. Neagu 583 p, 2. I. Orhei 
(Metalul) 579 p, 3. G. Codreanu (Stea
ua) 579 p ; pistol viteză : 1. AI. Gered 
(Dinamo) 571 p, 2. N. Vlad (Olimpia)

Cupa speranțelor"
523 p, 3. D. Cristescu (Dinamo) 515 p; 
armă standard, 3x2® focuri — băieți: 
1. FI. Țiței 554 p, 2. St. Alerhard 
553 p, 3. D. Becea 551 p ; fete : 1. 
Ioana Petrovici 545 p, 2. Veronica 
Stroe 536 p, 3. Emilia Popa (Arad) 
534 p; pistol liber: 1. M. Teodor 
547 p, 2. Al. Gered 502 p, 3. Gh. 
lordache '(Dinamo) 581 p ; pistol sport, 
3®+ 30 focuri: 1. M. Teodor 291 
+ 280 - 561 p, 2. Al. Gered 270 + 
285 = 555 p, 3. Gh. lordache 272+274 
— 546 p ; skeet, 160 buc. : 1. E. Moto- 
lici (S.S.E.) 83 t, 2. Al. Sencovici 
(S.S.E.) 77 t, 3. N. Vlădoiu (Steaua) 
73 t, 4. Gh. Radovici (Steaua) 67 t; 
talere aruacate din șanț. 100 buc. : 1. 
St. Bodnărescu 83 t, 2. Rodica Vezea- 
nu (Viitorul) 77 t, 3. R. Coșereanu 
(Steaua) 69 t, 4. G. Suditu (Steaua) 
66 t, 5. P. Vaininger (Steaua) 65 t.
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Juniorii sini gata pentru meciul cu Ungaria
După cele trei reuniuni de selecție 

de Ia Tg. Mureș, antrenorul repre
zentativei noastre de juniori. Eugen 
Furesz, a definitivat echipa care va 
pleca mîine la Budapesta. Iat-o: 
hîrtie : A. Cojan; muscă: I. Nicolau ,• 
cocoț : V. Chiț; pană: G. Cuțov — 
V. Potolea; semiușoară : Gh. Ene i 
ușoară: R. Lazea; semimijlocie : C. 
Cocîrlea; mijlocie ușoară : Gh. Călin; 
mijlocie : N. Manița; semigrea: I. 
Săliște; grea: M. Niculescu. După 
cum ne-a comunicat, telefonic, antre
norul Furesz, pregătirile efectuate la 
Tg. Mureș s-au axat pe menținerea 
condiției fizice. Majoritatea compo- 
nenților reprezentativei de juniori 
sînt boxeri cu reale perspective de 
dezvoltare, pe care federația de spe
cialitate îi rodează în vederea viitoa
relor confruntări internaționale. După 
meciul cu selecționata de juniori a

Ungariei, pugaâiștii noștri se vor în
toarce la Tg. Mureș, unde vor con
tinua antrenamentele în vederea par
tidei cu echipa Bulgariei care, după 
cum se știe, va avea loc La sfîrșitul 
acestei luni, la Tg. Mureș.

A FOST STABILITĂ ECHIPA 
PENTRU TURNEUL 

SPERANȚELOR OLIMPICE 
DE LA BERLIN

La 24 iulie va începe la Berlin un 
mare turneu rezervat „speranțelor 
olimpice'. Pregătirile boxerilor care 
vor reprezenta țara noastră la această 
confruntare au intrat în stadiul final. 
Antrenorii Lucian Popescu ți Tedi Ni- 
culescu au alcătuit următoarea forma
ție : Pometcu, Nedelcea, Gorea, Bădoi, 
Silberman, Popa, Covaci, Ivan, Iancu 
și Alexe,



ETEASUL ROȘU A LĂSAT 
D FRUMOASĂ IMPRESIE

IN R. D. GERMANĂ
kru meciul eu Crișul fotbaliștii

Steagul roșu au sosit la- Oradea 
rsul zilei de vineri. De data a- 

I elevii lui Silviu Ploeșteajiu nu 
nit din orașul de la poalele Tîm- 
ti au coboril din „Balt Orient Ex- 

sosind din K. 1>. Germană, unde 
Lteprins un turneu de 10 zile. Așa- 
in drum spre casă, brașovenii au 
o „haltă* * în orașul de pe Criș. 
cîleva minute înaintea meciului 

rugat pe antrenorul S. Pl'oeșteanu 
spună ceva despre jocurile sus- 
îh R. I>. Germană.

aspectelor de maf sus, (și acestea înr 
epuizează problema), se poate proceda 
la stabilirea ipotezelor de lucru și tot
odată ,a metodelor ee vor fi folosite 
de-a lungul cercetării. 0 deosebită im
portanță trebuie să se acorde, de ase
menea, precizării structurii exercițiilor 
fizice care vor £i create și folosite co
respunzător scopului urmărit, a numă
rului repetării lor, a indicilor de in
tensitate cu care vor fi exersate acțiu
nile.

Paralel cu cercetarea se impune deci 
și ținerea unei riguroase evidențe a con
ținut ului muncii depuse de sportivi, 
astfel ca în concluziile comunicării să 
apară cît mai multe date, capabile să 
con-ftriue (sau să infirme) tentele abor
date.

O fi fotbalul, precum și celelalte 
sporturi, o artă, așa cuib te place uno
ra să-l denumească dar, în eșerrț.ă, el 
rămîne o ramură de sport în care la 
baza instruirii trebuie să se afîe legile 
fizî olog ice și psihologice ale formării 
reflexelor condiționate» Deprinde rite de 
mișcare (tehnica), acțiunile tactice,, ca
litățile fizice se încadrează deplin în 
domeniul legilor reflexului condiționat 
și, în aceste condiții, pentru obținerea 
eficienței sporite în joc, este nevoie de 
o repetare intensivă a exercițiilor liri
ce» dar nu mtî-mptatoare„ ci superior 
organizată, continuu orientată spre 
scopul urmărit. Aceasta ar constitui e-
*ența cercetării temei despre care vor
bim.

Datele referitoare la ntimărul de re
petări, la intensitate, la structura exer- 
citiilor efectuate ar duce la îmbogăți
rea instruirii fotbaliștilor, deoarece, prin 
caracterul lor concret și, mai ales prin 
eficiența lor asupra pregătirii jucăto
rilor, s-ar ajunge la generalizări valo
roase, capabile să ajute munca prac
tică a tuturor antrenorilor.

Orieît de vechi și în același tiinp, 
de nou este fotbalul, fără cercetarea 
obiectivă, pe baze științifice, a com
ponențelor sale, nu se pot face gene
ralizări înainte și numai din acest con
siderent pledăm pentru organizarea cer
cetării la eare ne-am referit.

Ar fi bine și mobilizator să asistăm 
cît mai eurînd la o sesiune de comu
nicări a antrenorilor noștri, unde „ex 
catedra* să ascultăm și să notăm con
cluziile pedagogilor dîn domeniul fot
balului nostru» referitor la cea mai im
portantă problemă a acestui joc: efica
citatea.

prof. ION ȘICLOVAN

Dupd cum cred că s-a. aflat și din 
in primul meci am înttlnit echipa 

Ert-s lierlitv. campioana R.D.G. A 
kn nteci dificil fiindcă la valoarea 
« adversarilor se adăuga și obo-

I 
iment la semifinalele 
„Cepei României" 

seala drumului. făcut cu trenul. Prinir-o 
bună mobilizare. am realizat un meci 
egal (0—0). Apoi la Cottbus, am sus
ținut al doilea, foc cu formația locală 
Vorwdrt-s, proaspătă, promovată In prima 
categorie. De data aceasta am ct ști gal 
cu 4—0 (2—0) prin golurile înscrise 
de Selime si (3-) și Nâftănăilă, fiind a- 
plaudali deseori de publicul spectator.

— Care au fost cei mai buni jucă
tori ai echipei ?

— Pescarii, NăftănăiJă, Cane (care 
și-a revenit hi forma lui de altă dată) 
și Selimesi. Dar trebuie să spun că în
treaga echipă a jucat foarte bine, deși 
am avut unele probleme de rezolvat. 
Sigeti a rămas acasă pentru examene, 
iar Necitla cu plecat în turneu după ce 
susținuse examenul de stat la Institu
tul forestier, pe care l-a luat cu bine, 
azi fiind inginer.

...Scurtui interviu, cu Silvia Plocștea- 
nu a avut W cit ciîeva minute înaintea 
unui meci dificil, țkrind seama de si
tuația pe care o avea Crișul în clasa
ment. Comportarea Steagului roșu în fr
eest meci — bună — a confirmat re
zultatele din R'.D.G. și afirmațiile an
trenorului Ploeșteanu, care ne promisese 
că băieții lui vor face a partidă bună, 
afirmind că sînt în formă.

■trece cu celelalte 47 de echipe 
participante.

Duminică, înaintea meciului Stea
ua — Dinamo Pitești, antrenorul Ște
fan Vasile ne-a împărtășit, în linii 
mari, programul de pregătire în ve
derea jocurilor din „Cupa orașelor 
tirguri" :

— Turneul recent întreprias In 
R. D. Germană a contat ca o primă 
perioadă de pregătire. După cum se 
știe, primul meci, disputat la Erfurt, 
l-am pierdut cu 1—0. Gazdele au ju
cat ioarte dur, astfel eă în meciul 
următor, la 3 iulie, în localitatea Rie
sa unde am rntîlnit echipa locală, cla
sată pe locul II în categoria B, am 
prezentat doar 9 jucători, cu... por
tarul Niculescu ca centru atacant! 
Am pierdut și acolo cu 2—0 (0—Oj. 
Abia în al treil'ea meci (6 iulie), la 
Kari Marx-Stadt, am aliniat efectivul 
complet dar am pierdut din nou: 
1—tt. Din această seară, după meciul 
cu Steaua, jucătorii vor kta vacanță 
pînă Ia 20 iulie. Va urma o etapă de 
odihnă activă la munte după care 
echipa se va înapoia la Pitești. De 
la 27 iulie vom începe pregătirile 
elective a Lit in vederea campionatu
lui cît și a C.O.T. Din păcate, deo
camdată nu știm nimic despre forța 
de joc a adversarei noastre, forma
ția Sevilla din Spania, (m.t.).

• Duminică după-amiază, pe gazonul care a cunoscut strălucirea lui 
Petfschowski, giuleștenii au demonstrat — 80 de minute — că mingea, poate 
fi o jucărie frumoasă și cuminte, ascultătoare pînă la docilitate. „Eliberați de 
obsesia tabelei de marcaj, am luptat pentru gloria fotbalului*.  Dumitriu — 
cinci minute după terminarea jocului.

• tAZÂR SFERA : „Suporterii de astăzi ai Rapidului au aceleași sufe
rințe ca și cei de ieri. Cu treizeci de ani în urmă, lucrurile se petreceau aidoma. 
Echipa din Giulești producea totdeauna emoții susținătorilor săi, reușind 
cele mai contradictorii comportări. îmi amintesc că, într-un an, noi (Venusul) 
le-am „ciupit*  im campionat, învingîndu-i în jocul decisiv. O săptămînă mai 
tîrziu, „părinții*  lui Dan Coe, Dumitriu și I. Fonescu ne-air „cnocautat“ în 
„Cupă*.  Rapid a fost și rămîne o fată frumoasă dar capricioasă*.

• Sîmbătă, In inima nopții, l-am înttlnit pe antrenorul Nicolae Dumi
trescu (Coco). Privea îngîndurat ferestrele hotelului în care dormeau liniștiți 
rapidiștii. „Dacă mai am un final de campionat ca acesta, devin „omul*  psihia
trilor din clinicile arădene*.

• Privind clasamentul definitiv al campionatului nu se poate să nu fii 
izbit de faptul că Steaua ocupă locul al 12-lea. Și, indiferent dacă, printr-un 
efort suprem, echipa din Calea Plevnei ar reu^i să se impună în „Cupă*,  cei 
care răspund de soarta acestei formații au datoria să privească a-devăcut în... 
luminile ochilor.

• Scurtă convorbire cu (trbilrul de fotbal DOINA GEME (peste SDO d» 
jocuri conduse),

— Cum se- comportă bărbații pe teren ?
— Oricum, mai „sportiv*  decît... în tramvai.
• La obținerea locului trei în clasament de către ediipa sa, Pîrcălab. a 

contribuit cu... o carte poștală ilustrată trimisă de pe litoral*  unde caută să 
scape de coșmarurile celei de-a 48-a ediții a campionat ului.

• EUGEN ML A DIN (Jiul Petrila): „Sîițt ferieit că am reușit ca îm
preună eu jucătorii mei, să readucem Valea Jiului pe primul plan al fol-ha.- 
lului uost-ru. Și un regret: îa lupta pentru întîietate*  Traian Ivănescu a ieșit 
din fotbal pentru o lungă perioadă de timp, accidentîndu-se grav în jocul 
de la Mediaș.

VALENTIN PĂUNESCU

Dacă meciurile de azi se ter- 
la egalitate și după prelungi- 

de rigoare, ele se vor rejuca 
i 15 iulie, la aceeași oră și pe 
și teren.
Lion Ionescu nu va fi prezent 
furi Ap formația Rapidului" ne-a 
nicat ieri la ora prînzului tov. 
ppoloveanu, secretar tehnic al 
[lui giuleștean. Cauza : abateri 

disciplină.
lin deschiderea partidei de azi 
Capitală un meci de juniori : 
L București—I.C.AJI., finala 
ionatului orășenesc, categoria a 
Ora de începeie : 15,30.

CONSTANTIN ALEXE

Pregătiri f 
neutru „Cupa orașelor tirguri" :

După Petrolul Ploiești (în edițiile 
Î962—1963 și 1964—1 “65) și Steagul 
roșu Brașov (în edițiile 1963—1964 și 
1965—1966), cea de a treia reprezen
tanță a fotbalului nostru în „Cupa 
orașelor tirguri" a fost desemnată: 
DINAMO PITEȘTI, care va lua parte 
la ediția 1966—1967. Ea se va în-

ontinuare Ia o discuție utilă
discuta (și nu ne putem plînge 
se vorbește mult) despre eficiența 
de înaintași, a trasului la poartă 

k importanței înțelegerii că fotba- 
B joacă pe goluri, constituie una 
ele mai atrăgătoare teme ale aces- 
bc. Opiniile exprimate de autorii 
tteior publicate de ziar în această 
fe sînt întemeiate, competente și 
onsUuri desigur premise prețioase 
i continuarea studierii acestei pro
s'vitale a fotbalului.
a ce ne interesează acum este cui 
[veni sarcina... finalizării acestei 
ii. Se impune, cred, trecerea la 

[rea pe bază experimentală a aces- 
me și bine ar fi ca în luna de- 
ie, de exemplu, să fie organizat 
npozion, după cum nu ar fi de loc 
[tună o sesiune de comunicări în 
antrenării noștri să împărtășească 
mile la care au ajuns.
acest scop, sub îndrumarea co

bi central de antrenori., s-ar pu- 
tabili eîteva teme de lttcrtt, des- 

din practica înaintată a fotba- 
iuondial. precizîndu-se colective- 

p cercetare (în principal antrenorii 
rilor, medici, metodiști), sarcinile 
Ir reveni colegiului central și celor 

în urmărirea și îndrumarea con»- 
a cercetării întreprinse. Stabilirea 

ntă a tuturor aspectelor cercetării 
Avantajată de faptul că, în acti- 
n fotbalistică urmează o etapă de 
a activă, apoi o perioadă pregăti- 
I și alta competițională, toate a- 

ptitînd corespunde stabilirii te- 
| de lucru, experimentării în ce ia
de instruire ; verificării practice 

►tezelor în condiții competiționale 
locite.
l sfera tematicii cercetării socotesc 
trebui să facă parte preocupări ea: 

iica pregătirii extremelor, a înain- 
r centrali (in vederea dinamiză- 
cului și a creării rapide și surprin
de a situațiilor de gol) metodica 
lionării trasului la poartă de la 
»ță sau a șutului cu pendulare 
L și, desigur, altele.
baza stabilirii temelor precum și 

todelor de lucru trebuie să stea 
a aprofundată a biomecaniciî tra
ta poartă, a caracterului efortului 

finirile tactice pentru crearea si tun
de gol, a caracteristicilor indivi- 
ale sportivilor (imaginație, per- 

lhță, forță, viteză, rezistență etc.) 
tacturilor raționale de mișcări im- 
jKdiferitc faze de joc (fente, con
diției le de echilibru, evitarea cioc- 
cu adversarul etc.).
mai prin determinarea precisă a

Echipele elevilor—in pragul confruntărilor decisive

Iată o imagine dintr-un meci intre echipe școlare, disputat în Capitală
Foto : Șt. Ciotloș

în zilele de 14 și 16 iulie, la Bucu
rești, vor avea loc semifinalele și 
finalele „CUPEI ORAȘELOR REȘE
DINȚĂ DE REGIUNI", competiție re
zervată școlarilor, împărțiți în două 
categorii r din școlile generale (cla
sele V—VIII) și licee și școli profe
sionale.

După disputarea fazelor prelimi
narii, la care au participat sute de 
echipe, întîietatea și-o vor disputa 
formațiile: școala generală nr. 27 
Galați (antrenor C. Popescu),. liceul 
nr. 15 Cluj (antrenor I. Lotinca), școa
la generală nr. 22 Craiova (antrenor 
M, Iureș) și școala generală nr, 95 
București (antrenor prof. Agneta 
Wittenberger) — în turneul școlilor 
generale, și școala profesională

UN AUTOTURISM „WARTBURG- 
LUX" LA CONCURSUL DE DUMI

NICA

Pentru concursul Pronosport nr. 
29 de duminică 17 iulie 1966, al cărei 
cap de afiș îl reprezintă „Finala Cu
pei României", Loto-Pronosport acor
dă în cadrul premiului excepțional 
un autoturism „Wartburg-Lux" și di
ferența în bani pînă la concurența 
sumei de 75.000 Iei.

Reamintim participanților că pînă 
acum autoturismele oferite la Pro
nosport au revenit următorilor : con
cursul din 5 iunie : Vasile Stingă din 
Galați, un autoturism „Fiat 600", con
cursul din 12 iunie: Gheorghe Gro- 
zavu din comuna Ilișești, regiunea 
Suceava, un autoturism „Fîat 600", 
concursul din 19 iunie: Constantin 
Axinia din Brașov, un autoturism 
„Fiat 850", concursul din 26 iunie: 
Ichim Burlacu din Iași, un autoturism 
„Fiat 600“, concursul din 3 iulie: 
Toader Dumitru din Brașov, un auto
turism ,Wartburg-Lux".

R.M.R. Iași (antrenor L. Antohi), 
școala profesională Electromotor Ti
mișoara (antrenor prof. Gh. Vulcă- 
nescu), grupul școlar Constructorul 
Craiova (antrenor prof. P. Popa) și 
liceul nr. 4 Constanța (antrenor prof. 
V. Brașovan) — în cel rezervat li
ceelor și școlilor profesionale.

Comisia de organizare a stabilit 
ca în ziua de 14 iulie, de la ora 
16,45 pe terenurile 2 și 4 de la sta
dionul „23 August", să se dispute 
semifinalele. în ziua de 16 iulie me
ciurile vor avea loc pe stadionul 
Republicii după următorul program: 
de la ora 9,30 partidele pentru locu
rile 3—4; de la ora 16,30 — finalele 
si festivitatea de premiere.

PRONOSPORT
Plata cîștigurilor la tragerea pre

miilor mari LOTO din 12 iulie, se 
face la fel ca la tragerile obișnuite și 
anume :

• prin casieriile proprii LOTO- 
PRONOSPORT pentru cîștigătorii din 
Capitală (plata începe vineri 22 iu
lie 1966, ora 11);

• prin Casele raionale C.E.C. pen
tru cîștigătorii din provincie care au 
indicat ca domiciliu o localitate re
ședință de regiune sau raion (după 
2—4 zile de la începerea plății în 
Capitală, necesare pentru circuitul 
poștar și bancar al documentelor);

• prin mandat poștal pentru cîș
tigătorii din localitățile nereședință 
de regiune sau raion, pentru cei care 
au jucat intr-o regiune și au indicat 
o adresă în altă regiune, precum și 
cei caîe au indicat ca adresă unități 
militare, spitale și sanatorii.

0 nouă promoție de arbitri
Colegiul regional de arbitri de fot

bal Brașov se preocupă permanent 
de formarea unui număr cit mal 
mare de noi arbitri. Pînă în prezent, 
peste 40 de foști jucători au absol
vit cursurile care s-au ținut la Bra
șov, Sibiu și Tg. Secuiesc.

în continuare, colegiul regional <1*  
arbitri va acorda o atenție deosebită 
acestora, prin mobilizarea lor la pre
gătirea fizică și teoretică. De ase
menea, vor fi programați la diferit*  
partide și apoi se vor analiza arbi
trajele prestate.

CHLFOR ZAHARIA. arbitru

L.OTO-PRONOSPORT
REZULTATELE TRAGERII PRE

MIILOR MARI LOTO I>IN 
12 IULIE 1966

FAZA I
Extragerea I 74 38 35
Extragerea a H-a 23 85 84
Extragerea a III-a 42 73 44
Extragerea a IV-a 3 37 67
Extragerea a V-a 48 76 21
FAZA A U-A
Extragerea a Vl-a 27 74 14
Extragerea a VH-a 3Q 36 9
Extragerea a VIII-a 85 84 9
Extragerea a IX-a 31 42 72.
FAZA A III-A
Extragerea a X-a 8 78 16
Extragerea a Xl-a 53 74 77
FAZA A IV-A
Extragerea a XII-a 47 4 1

Fond de premii : 1.847.697 lei

Rubrică redactată de Administra
ția tie stal Loto-Pronospo-rt.
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BRAZILIA, U. R. S. S. Șl R.F. GERMANA -

ÎNVINGĂTOARE ÎN ZIUA A DOUA
f GRUPA C, LA LIVERPOOL

Brazilia-Bulgaria 2-0 (1-0)
Peste 50 000 de spectatori prezenți 

pe terenul din Liverpool au aplaudat 
intrarea următoarelor formații :

BRAZILIA : Gilmar — D. Santos, 
Bellini, Altair, P. Enrique — Lima, 
Denilson — Garrincha, Alcindo, Pele, 
Jairzinho.

BULGARIA : Naidenov — Șalama- 
nov, Penev, Vuțov, Gaganelov — Ki
tov, Jecev — Dermendjiev, Asparu- 
hov, Iakimov, Kolev.

Arbitru : Tschenscher (R. F. Ger
mană).

Spre deosebire de așteptări, în pri
ma repriză formația 1 ilgară a jucat 
uneori de la egal cu echipa campioană 
a lumii. Totuși, brazilienii și-au do
vedit superioritatea tehnică conducînd 
balonul cu ușurință și dîndu i traiec
torii dintre cele mai neașteptate. Uni
cul gol al reprizei este înscris de Pele 
în min. 14 în urma unei lovituri li
bere de la aproximativ 20 de metri. 
Pele a înșelat vigilența apărătorilor 
bulgari (care, în plus, nu au alcătuit 
zidul după toate regulile artei) dîn- 
du-le impresia că cel care va executa 
lovitura va fi Lima. Dar Pele a țîșnit 
din spate și a șutat cu efect. Mingea, 
păcălindu-1 și pe Naidenov, s-a oprit 
în plasă !

Și după pauză jocul arc același as
pect : sud-americanii construiesc
atacuri periculoase, în care tehnica lor 
deosebită își spune cuvîntul, dar nici 
echipa Bulgariei nu se lasă mai prejos 
și Asparuhov, mai ales, își creează 
cîteva ocazii favorabile. Dar numai 
atît. în min. 63 Garrincha este faul
tat la 18 m de poartă. Tot el execută 
lovitura liberă și Naidenov este „bă
tut" pentru a doua oară.

GRUPA D, LA MIDDLESBROUGH

U. R. S. S.—R. P. D. Coreeană
3-0 (2-0)

Deși învinsă, echipa R.P.D. Coreene 
a dat o replică dîrză formației 
U.R.S.S., mai ales în prima jumătate 
de oră a jocului, cît timp scorul a 
rămas alb. In min. 30, după un con
traatac periculos al coreenilor, Mala
feev primește mingea la mijlocul tere
nului, face o cursă rapidă și schimbă 
cu Cislenko. Acesta trimite peste în
treaga apărare adversă la Banișevski, 
care centrează în fața porții. Venit 
în viteză, Malafeev reia direct în 
plasă : 1—0. La numai jumătate de 
minut după aceasta, o nouă acțiune 
a sovieticilor aduce majorarea scoru
lui. Sabo trimite pe sus lui Banișevski, 
iar acesta reia cu capul peste porta
rul Li Keun Hak, ieșit în întîmpinare. 
Cu scorul de 2—0 se termină prima 
repriză.

După pauză, ritmul jocului scade 
simțitor. Fotbaliștii sovietici mențin o 
ușoară superioritate în cîmp, dar ac
țiunile lor dirijate pe poartă sînt mai 
rare. Cu un minut înainte de încheie
rea partidei, Malafeev combină cu 
Sicinava, pătrunde în careu și sta
bilește scorul final : 3—0 pentru e- 
chipa U.R.S.S.

Au jucat formațiile :
U.R.S.S. : Kavazașvili — Ponoma

rev, Hurtsilava, Șeternev, Ostrovski, 
Sabo, Sicinava, Cislenko, Malafeev, 
Banișevski, Husainov.

R.P.D. COREEANĂ : Li Keun Hak 
— Pak Li Sub, Lim Zung Sun, Kin 
Bon Chil, Ke Sun Voan, Pak Keun

Jin, Im Sun Hvi, Han Bong Jin, Pak 
Do Ak. Kan Ryon Von, Kim Seun Ie.

A arbitrat : G. Dienst (Elveția).

GRUPA B, LA SHEFFIELD

R. F. Germană—Elveția 5-0 (3-0)
Echipa R.F. Germane a obținut o 

victorie ușoară în fața reprezentativei 
Elveției. Fotbaliștii vest-germani au 
fost mai rapizi, mai tehnici și foarte 
periculoși în fața porții. Primul gol 
este înscris în min. 16 de către Held 
care a reluat o pasă de la Uwe See- 
lef; Cinci minute mai tîrziu, Haller 
a scăpat de apărarea elvețiană și a 
majorat scorul. în min. 39 Becken
bauer a înscris un gol de toată fru
musețea stabilind scorul reprizei : 3—0.

Și în repriza secundă inițiativa a 
aparținut jucătorilor vest-germani. în 
min. 53 scorul este majorat de Bec
kenbauer (4—0). în min. 78 se pecet
luiește scorul final. Elvețianul Tac- 
chella îl faultează pe Uwe Seeller în 
careu și arbitrul scoțian Philips dic
tează penalti, transformat de Haller 
(5—0). în continuare, elvețienii nu 
reușesc să marcheze golul de onoare 
pentru că șutul lui Hosp întîlnește 
bara.

Au jucat formațiile :
R.F. GERMANĂ : Tilkovski — 

Hottges, Schnellinger, Beckenbauer, 
Schultz, Weber, Briills, Haller, Uwe 
Seeler, Overath, Held.

ELVEȚIA : Eichmann — Grobety, 
Schneiter, Stierli, Tacchella, Băni, Dilr, 
Hosp, Odermatt, Kunzli, Schindenholz.

Mare aglomerație in careul uruguayenilor. In repriza secundă gaz 
au dominat copios dar „betonul" sud-americanilor a fost la înalț 

Fază din meciul Anglia-Uruguay 0—0.
TELEFOTO BIPPA—AGEKPRI

CURSUL LIREI LUI... RAMSEY A SCĂZU
(Urmare din pag. 1)

yenii au ieșit cu calm din strîmtoare, 
au temporizat la mijlocul terenului, au 
plimbat balonul pe marginile terenului, 
dezvăluindu-și intențiile de a obține un 
rezultat egal, valoros cît o victorie.

La sfîrșit 1— cînd umbrele Inserării 
apăruseră pe Wembley — 11-le Uru
guayan își manifesta într-o manieră 

sud-americană bucuria, în timp ce ele
vii lui Ramsey se îndreptau spre ca
bine cu capul plecat, fluierați.

Și totuși, acest „senii eșec" pentru 
fotbalul englez n-a risipit optimismul 
lui Ramsey, care ne spunea după meci: 
„Sînt, firește, dezamăgit de rezultat, 
dar nu de nivelul partidei. Tare aș vrea 
să văd ce altă echipă s-ar fi descur
cat în fața unei apărări cu 7—8 oameni 
pe linia de fund! Sper totuși că echi
pa mea va cîștiga G.M.“. Pe culoa
rele stadionului l-am întilnit după 
meci și pe Di Stefano, trimisul unui 
ziar spaniol. „Don Alfredo" ne spunea 
că Uruguay ul a acționat cu calm și

dacă ar fi apăsat puternic pe acc. 
tor ar fi putut cîștiga partida.

Firește, aici se fac multe declc. 
Multe dintre ele sînt contradic 
Dar să nu uităm că ediția a I - 
abia a început și surprizele pot ape 
tot pasul. Începutul a influențat făr, 
doială „cursul lirei" lui Ramsey, t 
în scădere.

CINCI MINUTE (FANTEZISTE) 
DUPĂ MECI...

ANGLIA — 
URUGUAY

Englezii revin obosiți 
fi triști în vestiar.

Alf Ramsey : Ați ju
cat inadmisibil. In fața 
unei echipe de melci.

Bobby Charlton : Al
ții au jucat ți mai 
prost.

A. R. : Cine ? Cînd ?
B. C. : Noi. In 1950,

Alf Ramsey înghite 
în sec. . .

N.R. In 1850 S.U.A. a 
învins Anglia cu 1—0, 
furnizînd cea mai mare 
surpriză din istoria 
fotbalului. In echipa 
Angliei a jucat și Alf 
Ramsey.

★
Herrera intră în ves

tiarul zgomotos al e- 
chipei „celeste-, în pos
tură de ziarist. Ondino

Viera, antrenorul, U sa
lută respectuos.

— Felicitări, Ondino !
— Mulțumesc, don 

Helenio.
— Te rog, o mică de

clarație. Cărui fapt da
torați „victoria* ?

— Betonului,
— îmi dai voie să pu

blic asta ?
★

Uruguayenii, sub duș.
Rocha : Englezilor

le-a lipsit un om.
Troche : Care ?
Rocha : Pîrcălab.

IOAN CHIRILĂ

Din bloc-notesu
lui Willie

DUPĂ meciul Anglia — Uru 
s-au schimbat cotele favorițilo 
bursa de pariuri din Londra. In 
zent. Anglia are o cotă <L- 4— 
avut 3—1) iar Uruguay 16—-1 (a 
4(1—1). Celelalte echipe au in 
mentul de față următoarele c 
Brazilia 2—1, Italia 7—1, Arger 
9—1, R. F. Germană 10—1; U.R 
11—1 etc.

PENTRU meciurile de la Liver 
și cele din sierturile de finală, s 
finale și finaiă nu se mai găsesc 
lete și nici unui dintre cei cart 
asemenea bilete nu se Îndură s 
vîndă, indiferent ce preț i s-ar c

CUNOSCUTUL ziarist sportiv 
glez Jef Farmer, redactor al pa- 
sportive la ziarul "Daily Sketch 
făcut un clasament al celor mai 
fotbaliști care vor evolua in An 
După Farmer, locul I este ocupa 
Pele urmat de Eusebio, Schnelir 
Rivera, Suarez, Boby Charlton, I. 
Leonel Sanchez, Rocha și Rattin.

în meciul feminin de volei de ieri:

România (tineret) - R. S. S. Ucraineană 0-3

Willie, la prima lui grea încercare!

Desen de Neagu Rădulescu

ȘTIRI, REZULTATE

Ieri, în meciul de verificare susți
nut pe „Progresul* în compania echi
pei de senioare a R.S.S. Ucrainene, 
reprezentativa de tineret a țării noas
tre a cedat cu 0—3 (11, 10, 13). Par
tida a durat 70 de minute de joc, în 
care, independent de scor, echipa 
noastră nu a corespuns, ea prezentînd 
cîteva lacune importante, determinate 
în foarte mică măsură de superiori
tatea ucrainencelor, care s-au com
portat cu mult sub nivelul atins în 
meciurile de la Sibiu. Scăderile la 
care ne referim s-au manifestat în
deosebi în ceea ce privește pasele 
la trăgătoare și dublajele, în atac, 
dar mai cu seamă la blocaj. Aceasta, 
pe de o parte. Pe de altă parte — de 
notat deficiențele conducerii de pe

margine a reprezentativei de tineret, 
antrenorii N. Meadu și V. Papuc gre
șind prin neîntrebuințarea decît a 
opt jucătoare (Vamoșiu, Căunei, 
Szekely, Goia, Pripiș, Demetriu, Nan, 
Chirițescu, ultimele două doar pentru 
unele schimbări), patru voleibaliste 
(Viruzab, Drăgolici, Popescu, Bălă- 
șoiu) nefiind de loc încercate și deci 
nefiind folosit integral prilejul de 
VERIFICARE.

Jucătoare remarcate : Șurda, VI- 
nik, Kosenko, Șnimșikova (R.S.S. 
Ucraineană), Szekely și, în parte, 
Pripiș (România-tineret).

Au arbitrat corect V. Voicu (Ro
mânia) și I. Kurilski (R.S.S. Ucrai
neană).

— C.F. —

PARTICIPARE RECORD
IA „MONDIALELE" DL I

DE LA WIESBADEN
Mîine, în cunoscuta stațiune baln 

Wiesbaden din R.F. Germană vor în 
întrecerile campionatelor mondiale 
tir. La această ediție a competiției 
înscris un număr record de particip 
fieste 1200 de trăgători din 53 de 
n programul competiției tigureaz; 

probe noi cum sînt cele de armă cu 
comprimat și mistreț alergător.

Țara noastră este reprezentată la < 
de următorii sportivi : I. Dumitri 
Gh. Enache, Gh. Florescu, Șt. Popi 
(talere), I. Tripșa, V. Atanasiu, M. 
ca, M. Dumitriu, L. Giușcă (pisto 
P. Șpndor, N. Rotaru, M. Ferecatu, 
Vasilescu, Șt. Caban (pușcă), Gh. Se 
viei, B. Marinescu, I. Albescu și D. 1 
ciu (skeet). Sportivii noștri vor i 
în concurs vineri cînd se vor dis 
probele de pistol liber și talere a run 
din șanț 300 buc. — prima manșă 
50 de talere.

PARIS. în cadrul campionatelor de 
i aatație ale Franței s-au înregistrat 
! alte rezultate valoroase. Proba de 
i 100 m spate (femei) a fost cîștigată 
f de Christine Caron cu 1:07,9. La 
[ 200 m liber (femei) primul loc a re
venit înotătoarei Claudine Mandon- 
naud care a realizat un nou record 
al Franței, obținînd timpul de 2:17,4.

HELSINKI. Intr-un concurs inter
național de atletism desfășurat în 
capitala Finlandei, atletul american 
Jim Kemp a alergat 400 m în 45,8. 
La aruncarea suliței finlandezul Ne- 
vala a ocupat primul loc cu o arun
care de 82,72 m.

BERLIN; La Rostock au început 
campionatele de natație ale R. D. 
Germane. în prima zi, ■ înotătorul 

F* iegand a realizat un nou record 
• R.D.G. pe 1 500 m, obținînd tim- 
P-. de 17:29,1. Vechiul record i-a 
•parȚinut ctî 17:52,2.

• I DA PESTA. — Cu o rundă înainte 
încheierea turneului internațional Fe

minin de șah, maestra sovietică Koz- 
lovskaia și-a asigurat primul loc în cla
sament, totalizînd 9% puncte din cele 
12 partide susținute. Pe următoarele 
trei locuri ale clasamentului se găsesc, 
la egalitate, Elisabeta Polihroniade (Ro
mânia), Katia Iovanovici (Iugoslavia) 
și VerSczi (Ungaria) cu cîte 8 puncte. 
Karakas (Ungaria) și Keller-Herman 
(R.D.G.) au cîte 7,/2 puncte. Elisabeta 
Polihroniade a cîștigat întrerupta cu A- 
senova și a remizat apoi cu Veroczi.

• In „Memorialul Asztalos“, după 
6 runde, conduc Barcza și Ulilmann cu 
4% P«, urmați de Bilek și Haag cu 4 p. 
Reprezentantul României, maestrul in
ternațional V. Ciocîltea, are 2% puncte 
(și o partidă întreruptă cu italianul 
Paoli).

PARIS. — A 20-a etapă a Turului 
Franței (St. Etienne—Montlucon, 223,5 
km) a fost cîștigată de olandezul Nij- 
dam în 5 h 57:44. In clasamentul ge
neral conduce Aimar (Franța) urmat de 
Janssens (Olanda) la 1:35.

CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIM
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E. lencic printre primele clasate
MOSCOVA, 12 (prin telefon). — 

Șase trăgătoare au luat astăzi după- 
amiază startul în finala probei de 
floretă feminină din cadrul „mondia
lelor" : sovieticele Samușenko, Za
belina, Gorohova, Rastvorova, ma
ghiara Bobiș și reprezentanta noas
tră, lencic. A fost una dintre cele 
mai pasionante finale din istoria 
competiției! Inițial se desprinsese 
din „pluton" marea revelație a cam
pionatului, Ildiko Bobiș, la 21 de ani 
o autentică speranță a scrimei ma
ghiare. Ea înregistrase două victorii 
consecutive la Zabelina (4-2) și la 
lencic (4-3). In continuare însă Bo

biș, lipsită de experiența marilor 
concursuri, n-a putut rezista ritmu
lui impus de celelalte adversare și 
s-a oprit aici... Foarte tare a venit 
din urmă Samușenko, care a obținut 
printre altele și o victorie catego
rică, cu 4-0, la Rastvorova, una din 
favoritele probei. Ea avea să totali
zeze 4 victorii (cele mai multe), asi- 
gurîndu-și astfel locul I. A urmat-o 
Zabelina cu 3 victorii. Pe locurile 3-5 
s-au clasat lencic, Gorohova și Bobiș, 
la egalitate de victorii (2) și cu același 
tușaveraj (15-17). Directoratul com
petiției a hotărît să nu mai facă un 
turneu de baraj. lencic a reu

șit o excepțională victorie 
campioana mondială de anul tre 
Gorohova, cli 4-2. Ultima clasat 
fost Rastvorova, tot cu 2 victorii, 
cu un tușaveraj mai slab (14-171

Tot astăzi au început întrece 
individuale de spadă. Reprezenta 
noștri s-au comportat modest. 1st 
și Marinescu au rămas în primul 
din serii, Moldanschi și Pongrat 
turul 2. Intrat în eliminări Sep- 
a cedat cu 2-0 (2-5, 4-5) la soviet 
Godjev.

La închiderea ediției întrece 
continuau pentru desemnarea 
liștilor.

I 7 ’ 4 Redacția și administrația: str Vasile Conta nr. 16. telefon 11.10.05, interurban 72 și 286. Telex: sport rom buc. 180. Tiparul: I. P. «Informația*, str. Brezoianu 23—25. 
PRFTI1I ARONAMF.N-1UI.UI : 1 lună: 6.50 lef î 3 luni: 19.50 lei: 6 luni: 39 iei: I an : 78 lei.


