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Pentru profesioniști : pre
mii oferite de ziarul „Spor
tul popular"

premii sepa- 
amatori.
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Fotografiile vor fi trimise
brie a.c. (data poștei) pe adresa ziarului „Sportul popu
lar" : str. Vasile Conta nr. 16, raionul 30 Decembrie, 
București, cu mențiunea pe plic „Pentru concurse! de 
fotografii

Pentru amatori : premii 
oferite de revista ilustrată 
Sport"

CONCURS DE FOTOGRAFII i
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ACTUALITĂȚI

i șea
1 000

500
2G0 lei

1 000
500
300
100

Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
Cinci mențiuni 
Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
Cinci mențiuni

U.T.A

Ziarul „SPORTUL POPULAR" și revista ilustrată 
„SPORT" organizează cu începere de la 15 iulie a.c. un 
concurs de fotografii cu subiect sportiv, deschis tuturor 
iubitorilor genului, amatori și profesioniști.

Participanților le este oferită o tematică deosebit de 
bogată : imagini din activitatea de masă din asociații 
și cluburi sportive, din întreprinderi, instituții, școli și 
universități, de la sate ; aspecte din întreceri oficiale 
și amicale, fotografii ale marilor stadioane și baze 
sportive, sau ale terenurilor simple amenajate de iubi
torii sportului, instantanee turistice, activitatea sportivă 
din stațiuni și parcuri de odihnă, portrete de sportivi 
fruntași etc.

Fotografiile vor trebui executate în alb-negru, pe hîr- 
tie lucioasă de format 18 24 cm și vor fi însojite de 
numele și prenumele autorului, adresa și ocupația. Men
ționăm că nu vor fi primite fotografii care au fost pu
blicate.

La sfîrșitul concursului, juriul va acorda 
rate pentru participanții profesioniști și cei

Dumitru Popescu (Steaua) a pus 
pe picior greșit întreaga apărare 
rapidistă și va înscrie al doilea 
gol ai echipei sale.

Foto: V. Bageac 
(Citiți în pag. a 3-a cronicile 

semifinalelor).

Steaua—Dinamo, derbiul campionatului
FINALELE CAMPIONATULUI 
DE BOX ALE ASOCIAȚIEI 

VOINȚA

Azi la Messina,
1
I

de atletism pe echipe
ION SOTER: „Meciul se anunță foarte echilibrat

Sîmbătă, duminică și marți se 
vor disputa pe arena Voința din 
Galați finalele campionatului de 
juniori și seniori din cadrul a- 
sociațiilor Voința. La această 
confruntare vor participa boxerii 
din întreaga țară, membri ai 
cooperativelor meșteșugărești.

Baschetbalistele noastre
intilnesc echipa Franței

Azi începe în Italia, 
Ia Messina, un important 
turneu internațional fe
minin de baschet la care 
participă selecționatele 

| României, Cehoslovaciei, 
L -Chiliei, Ungariei și Fran-
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în ultimii ani o 
atletism n-a fost 
alîta interes ca a-

I 
I

ței.
Echipa României va 

susține meciurile în ur
mătoarea ordine : joi cu 
Franța, vineri — zi de 
pauză, sîmbătă cu Ceho
slovacia, duminică cu 
Italia și luni cu Ungaria. 
Jocurile se dispută în 
nocturnă.

După terminarea între
cerilor de la 
baschetbalistele 
vor mai 
turneele 
și Piazza

lua 
de la 
Armei

Messina, 
noastre 

parte la 
i Siracusa 
rina.
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Niciodată 
întîlnire de 
așteptată cu 
cest meci STEAUA — DINA
MO, programat la sfîrșitul 
săptămînii pe stadionul „23 Au
gust' I în mod teoretic, este 
vorba de întîlnirea care va 
decide formația cîștigătoare a 
ediției din 1966 a campiona
tului republican de atletism pe 
echipe 1 în afară de acest con
siderent, trebuie avut în ve
dere că Steaua și Dinamo, 
formații fruntașe ale atletis
mului nostru, reunesc pe cei 
mai multi dintre campionii și 
recordmanii țării, pe majorita
tea membrilor lotului republi
can.

în legătură cu partida de 
sîmbătă
cursul va începe Ia ora 17,30) 
am cerut părerea maestrului 
sportului ION SOTER, antre
norul coordonator al echipei 
clubului Steaua: „Dorim ca 
timpul să fie frumos, condițiile 
de concurs de pe „23 August" 
să fie cit mai bune și sint con-

și duminică (con-

putea asista la o 
toată frumusețea, 
rejultate indivi-

vins că vom 
întrecere de 
încheiată cu 
duale de primă mină. în linii 
mari, noi ne-am alcătuit for
mația. Avem incă un semn de 
întrebare in ceea ce-1 privește 
pe Gheorghe Zamfirescu. Este 
omul nostru nr. 1 și incă nu 
ne-am decis la ce probe să 
concureze... Meciul, după toa
te socotelile, se anunță foarte 
echilibrat. în mod teoretic 
avem avantajul unei formații 
feminine mai omogene care 
poate obține victoria. Sper ca 
și in meciul masculin succe
sul să fie de partea noastră. 
Atleții clubului Steaua sint 
deciși să facă tot ce le stă în 
puteri pentru a-și păstra titlul 
cucerit anul trecut".

La ora actuală însă, nu nu
mai cei interesați în mod di
rect, fac socoteli pe marginea 
acestei întîlniri, analizînd șan
sele fiecărui concurent în par
te, ci și alți specialiști sau 
chiar simpli iubitori ai atle
tismului. Iată, de pildă, păre
rea antrenorului GH.
NĂ : „Fără discuție va 
meci foarte tare, prin 
brul de forțe al celor

formații. După părerea mea, 
orice inexactitate în alcătuirea 
echipelor va fi decisivă. Cal
culele îmi arată victoria dina- 
movistă la băieți, iar la fete. 
Steaua. Diferențele de punctaj 
ce vor fi realizate vor fi lio- 
tăritoare pentru clasamentul 
generai!

ETAPA A DOUA A CAMPIO
NATULUI REPUBLICAN DE 

CĂLĂRIE

TIMIȘOARA 13 (prin telefon). Pe 
stadionul Electromotor 
început întrecerile celei 
Il-a etape a campionatului 
publican de călărie-obstacoîe, la
care participă cei mai valoroși 
sportivi din țară. Iată rezultate
le înregistrate astăzi : Cat. semi-

au
de-a

re-

RUGI- 
fi un 

echili- 
două

ușoară (după al doilea baraj) : 
1. C. Vlad (Dinamo București) cu 
Spirt 0 p, 16.3 sec. ; 2. O. Recer 
(Dinamo București) cu Eroina 0 p, 
18,3 sec. ; 3. Anghel Donescu
(Steaua) cu Jungla 0 p, 20.3 sec. 
Juniori sub 16 ani (după al doi
lea baraj) : 1. S Teodocescu
(Știința Buc.) cu Granit 0 p, 14,6 
sec. ; 2. M. Ștefănescu (Dinamo 
Buc.) cu Himalaia 0 p, 16.5 sec. ; 
3. Ovidiu Podariu (Progresul 
Craiova) cu Miner 0 p, 17 sec. 
întrecerile continuă.

ION JURA—coresp.

V. M. F. MOSCOVA - 
STEAUA 3-1 LA POLO

Ieri după-amiază s-a desfășu
rat în Capitală primul meci de 
polo dintre echipele- Steaua și 
V.M.F. Moscova. Oaspeții au cîș- 
tlgat cu scorul de 3—1 (0—o, 1—o, 
1—1, 1—0). Astăzi, de Ia ora
18 (bazinul Dinamo), se desfă
șoară al doilea meci.

Maeslra emerită a sportului Iolanda Balaș va evolua duminică pe stadionul „23 August

urmare, Ecaterina
Icncic a confirmat ! Marți 
seara, la Moscova, cea mai 
tînără dintre finaliste a reu
șit s-o învingă (ca și anul 
trecut la Paris /) pe Galina

să urce pe podium, 
de bronz ce i s-a 
atestă marile po
ale tinerei noastre

Gorohova, campioana mon
dială și 
Medalia 
conferit 
sibilități 
îloretiste.

Revelația primului cam
pionat mondial de tineret 
de Ia Budapesta, cîșliqătoa- 
rea celei de a Il-a ediții a 
competiției „speranțelor" lu
mii de la Rotterdam și fi
nalistă, în același an. Ia 
„mondialele" de seniori din 
capitala Franței (unde a o- 
cupat locul V), Ecaterina 
Iencic adaugă acum în pal
maresul ei, prin acest va
loros loc III, un nou și 
meritat succes.

Performanța
Iencic, rod al muncii con
știincioase și perseverente 
ce o caracterizează, aduce 
cinste școlii românești de 
scrimă. Tinerei îloretiste — 
calde felicitări !

Ecaterinei

Prin telefon, de la trimișii noștri speciali, CONSTANTIN MACOVEI și GHEORGHE NICOLAESCU

FIE FAVORIȚII TURNEULUI
Debutul campionilor mondiali 

a fost așteptat cu un deosebit 
interes pe stadionul Goodison 
Park din Liverpool, al cărui ga
zon nu este atît de lăudat ca 
acela de pe Wembley. Majorita
tea iubitorilor fotbalului erau 
nerăbdători să vadă la lucru cele 
două stele ale fotbalului brazi
lian — Pele și Garrincha — 
pe Asparuhov, cotat drept unul 
dintre cei mai buni jucători eu
ropeni. Sud-americanii au debu
tat, curo era de așteptat, cu un 
joc susținut in același ritm, ac

i-a

celerat în fazele de finalizare. 
Fără să se lase intimidați ce car
tea de vizită a brazilienilor, bul
garii s-au apărat foarte bine, dar 
betonul lor s-a dovedit uneori 
prea... dur și acest lucru
costat: cele două goluri au fost 
marcate din lovituri libere exe
cutate cu deosebită măiestrie de 
Pele și Garrincha. Neputînd să 
se apropie de poartă, ei au dat 
o adevărată lecție despre felul 
cum trebuie fructificate lovitu
rile libere.

Presa de miercuri sublinia po 

bună dreptate că „brazilienii că
min, favoriti ai turneului* și că 
„Brazilia a aprins flacăra C.M., 
iar Pele a purtat torfa“. („Daily 
Telegraph11). Dar, foarte multe 
ziare sint de părere că „fără 
Pele și Garrincha echipa Brazi
liei n-ar depăși o formație da 
valoare mijlocie* („TheGuardian11, 
„Daily Mirror*). După părerea 
noastră, în acest meci de debut 
și-a spus cuvîntul și tensiunea 
nervoasă. Credem că echipa lui 
Pele n-a dat randamentul maxim 
poate și pentru faptul că o aș

teaptă întâlnirile decisive M 
grupă (cu Portugalia și Ungaria).’

Bulgarii, avînd în lakimov (un 
jucător subtil, cu multă fante
zie) și în Asparuhov (deosebit 
de pătrunzător) două virfuri do 
atac periculoase, n-au putut to
tuși să „spargă* apărarea ad
versă. Jocul echipei bulgare, a- 
preciat de presa de specialitate, a 
plăcut și pentru faptul că jucătorii 
au știut să îmbine armonios apă
rarea cu contraatacurile rapide»

(Conlinuure in pag. a Ea) j



Relatări de la întrecerile etapei a II-a
întrecerile din cadrul celei de-a 

II-a etape a Spartachiadei de vară 
sînt în plină desfășurare. In aceste 
zile ne-am deplasat la mai multe 
terenuri de sport din Capitală, unde 
ara asistat la cîteva finale pe grupe 
de asociații. în general, concursurile 
au fost bine organizate, iar participan- 
ții au dovedit o bună pregătire.

și S. S. E. Bacău (f)

ASTĂ-SEARĂ,
IINÂIA „COPII VOIliJA"
Meciurile disputate marți seara, în 

cadrul celei de a doua reuniuni do
tate cu „Cupa Voința”, au fost de 
slabă factură tehnică. Patru dintre 
partide s-au încheiat înainte de li
mită. O notă slabă pentru arbitra
jul prestat de Dumitru Ion, care în 
partida dintre M. Stancu și P. Ni
colae nu a sesizat la timp situația 
de .groggy" a lut Stancu. pe care 
P. Nicolae avea să-l facă apoi K.O.

REZULTATE TEHNICE : P. Zeca 
(Viitorul! b.p. M. Marin (Met.): Gh. 
Void (SPC) b.ab. 2 C. Pargâ (Met.); 
Gh. Florescu (Viitorul) b.p. C. Mu- 
gureanu (Met.); Gh. Ghenea (Met.) 
b.p. I. Dumitrache (SPC); D. Tudo- 
se (Viitorul) b.p. D. Bujor (SPC); 
T. Miron (Voința) b.p. Gh. Grlgore 
(Voința); T. Jerdea (Olimpia) b. 
dese. S P. Anghel (Metalurgistul); 
Gh. Petre (SPC) b.k.o. 2 M. Stingă 
(Voința): 1. Tănăsoiu (Met.) b.p. Gh. 
Dută (Met.); P. Nicolae (SPC) b.k.o. 
2 M. Stancu (Gr. Roșie).

Finala „Cupei Voința" se va dis
puta astă-seară. de la ora 19.30, pe 
arena Voința din Calea Moșilor 263.

D. DUMITRESCU — coresp.
• Azi dupâ-amiază vor pleca la 

Budapesta boxerii reprezentativei de 
juniori a țârii noastre, care — după 
cum se știe — vor susține două par
tide în Ungaria. în capitala Ungariei 
se vot deplasa cinci campioni pe 
anul 1966: A. Cojan, V. Potolea, Gh. 
Env, I. SAliște și M. Niculescu. Lo
tul juniorilor români va fi însoțit 
de arbitrii D. Dimulescu și M. Ciucâ.

FOTBAL
Numeroase echipe bucureștene și-au 

dat întîlnire pe diferite terenuri pen
tru a desemna cîștigătoarele etapei 
Partidele au fost urmărite de un nu
măr mare de spectatori — îndeosebi 
colegii de muncă ai celor ce-și dispu
tau întîietatea. Ne-au plăcut meciurile 
dintre echipele Laromet și Dacia 
(4—2), IRME—Statistica (1—0), Tur
bina—Tehnica lemnului (0—1) etc.

Alte rezultate : MIU—MIC 3—0, 
IOR—Poșta centrală 3—0, Spartac — 
Scena H—0. IPROMET—Luceafărul
1— 4, ISB—Poligrafia 3—0, Lacta — 
Porțelanul 3—0, Republica blănuri — 
Tricotajul roșu 1—5, IRCR—SPC
2— 6, Steagul roșu—Justiția 3—0, 
1TB—Banca de investiții 3—0, Victo
ria cauciuc—Banca Națională 3—0, 
Iuta—Electromagnetica 3—5, IFA— 
Pile București 0—3, IROM—Dezrobi
rea 3—0. IPLM—Munca textilă 0—1.

VOLEI

Deosebit de interesante ni s-au pă
rut și întrecerile de 
fost martori zilele 
dintre formații au 
ridicat. Servicii și 
blocaje reușite la fileu, mingi scoase 
in extremis — ceea ce a contribuit la 
ridicarea spectaculozității partidelor, 
joc organizat și multă disciplină pe 
teren. Au ieșit în evidență partidele 
IOR—IPACH 3—1 (băieți), Pasteur — 
Bere Grivița 2—0 și Confecția — Lu
ceafărul 2—0 (fete). Alte rezultate : 
Statistica—Scena 3—0, Spartac—Poșta 
centrală 3—0, MIU—MIC 3—0, Elec
tromagnetica—Oțelul 0—2, 1TB—SPC 
2—0, IFA—MF 2—0, Aurora—ICAR 
2—0, Vulcan—Banca de investiții 2—0, 
Color—ICEP 2—0.

volei la care am 
trecute. O parte 
evoluat la nivel 
preluări corecte,

HANDBAL

învingătoare in „Cupa
BRAȘOV (prin telefon). „Cupa tină- 

rul baschetbalist", desfășurată timp de 
trei zile pe frumosul teren Voința, s-a 
bucurat de un succes deplin. Cele opt 
echipe de băieți și de fete (născuți în 
1950 și mai mici) au realizat jocuri 
spectaculoase, urmărite cu vădit interes 
de un public numeros. In întrecerea ju
niorilor, victoria a revenit formației 
Ș S.E. Constanța care a manifestat o 
mai bună pregătire tehnică și tactică. 
La junioare, Ș.S.E. Bacău a obținut 
primul loc datorită rapidității în exe
cuțiile tehnice și preciziei în aruncă
rile la coș. La ambele cîștigătoare am 
mai remarcat combativitatea exemplară, 
element care a determinat, de altfel, 
succesul realizat.

Iată rezultatele și clasamentele: băieți: 
Ș.S.E. Constanța cu Ș.S.E. Satu Mare
55— 34, S.S.E. Pitești 66—47. S.S.E. 
Brașov 69-—50; S.S.E. Brașov cu S.S.E. 
Satu Mare 50—47, S.S.E. Pitești 57— 
49; S.S.E. Pitești cu S.S.E. Satu Mate
56— 35. Clasamentul: 1. S.S.E. CONS
TANȚA, 2. S.S.E. Brașov, 3. S.S.E. Pi
tești, 4. S.S.E. Satu Mare. Fete: S.S.E. 
Bacău cu S.S.E. Brașov 65—50, S.S.E. 
nr. 1 București 47—42, Spartac Salonla 
47—30; S.S.E. Brașov cu S.S.E. nr. 1 
București 50—48, Spartac Salonta 49— 
33; S.S.E. nr. 1 București cu Spartac 
Salonta 45—28. Clasament: 1. S.S.E. 
BACĂU, 2. S.S.E. Brașov, 3. S.S.E. nr. 1 
București, 4. Spartac Salonta.

masculine si feminine
România - U.R.S.S.
(echipe de tineret)

Actualități 
din motociciism

Pasionante au fost, de asemenea, în
trecerile la handbal. Pe terenurile 
Electra și Farma au evoluat formații 
ale asociațiilor sportive aparținînd 
clubului Avîntul (Farma, Fabrica de 
țigarete. Confecția, ICEM și Electro
tehnica). Mai bine pregătite s-au do
vedit formațiile Farma (15—0 cu Fa
brica de țigarete) și Confecția (7—0 
cu ICEM) la fete, Electrotehnica 
(22—18 cu ICEM) la băieți. 1PR0MET 
a cîștigat prin neprezentare întîlnirea 
cu Lacta.

l

EUGEN BOGDAN-coresp.

Din nou victorie ! După cinci zile de pasionante dispute, echipa Clubului 
sportiv școlar București, alcătuită în exclusivitate din eleve ale Liceului nr. 36 
din Drumul Sării, a reușit să cucerească titlul de campioană republicană la 
baschet pentru junioare, completîndu-și astfel succesul realizat în luna aprilie, 
la Timișoara, cînd a cîștigat titlul de campioană școlară. La încheierea meciu
lui decisiv disputat în sala Armatei din Bacău, tinerele baschetbaliste de la 
Clubul sportiv școlar, ca și antrenorul lor pro*. Emil Manea, iși manifestă din 
plin bucuria și satisfacția pentru victorie.

Foto : Valeriu Bogdănuț — Bacău

Ultimele jocuri de verificare a 
echipelor noastre reprezentative c 
volei care se pregătesc pentru „c 
ropenele" de tineret din Ungaria (1 
iulie — 3 august) au loc, în Cap 
tală, duminică 17 și luni 18 iuli 
Echipele masculină și feminină det 
neret ale României vor întîlni fc 
mațiile corespunzătoare ale U.R.S.S 
fiecare de cite două ori. Delegai, 
voleibalistelor și voleibaliștilor sovit 
tici și-a anunțat sosirea la Bucures 
pentru miine. Ambele reuniuni vc 
leibalistice internaționale de dunt 
nică și de luni din Capitală se vc 
desfășura pe terenul central al cIl 
bului sportiv Progresul, 
Staicovici. cu începere 
1730

Reprezentativa
feminină

din str. D: 
de la or

noastră

a plecat în R. D. Germană
Ieri după-amiază, reprezentativa femi

nina de volei a țarii noastre a părăsit 
Capitala, plecînd in R.D. Germană. Ea 
va participa la un turneu internațional 
alături de reprezentativele Poloniei, Ce
hoslovaciei, Bulgariei și, desigur, R.D. 
Germane. Echipa României, însoțită de 
antrenorul G/t. Bodescu. a făcut depla
sarea cu următorul lot de jucătoare: 
Coloșie, Chezun, Florescu, Coli mas, 
ban, Kebac, Lăzeanu, Stefunescu, Bogdan, 
Tudora, liittay.

DE LA I.E.B.S.

Stadionul Voința diu Sibiu a găz
duit nn interesant concurs motoci- 
vli-t de viteză pe zgură și de obsta
cole — dolat cu „Cupa eclor trei 
orașe" — susținut de sportivii A.S. 
\ ointa Sibiu, Locomotiva Ploiești și 
Energia Cîmpina. In afară de con
curs au participat și reprezentanți ai 
clubului Steagul roșu Brașov. Mai 
bine pregătiți, sportivii de la Voința 
Sibiu și-au adjudecat trofeul pus in 
joc. lată învingătorii pc clase: VI
TEZĂ PE ZGURĂ — 125 și 250 
cmc: 1.
175 cmc: It. 
550 cmc.
PI.): OBSTACOLE
I .ăzârescu, 
250 cmc: 
550 cmc: Fl. Stefan.

lusurescu (En. Cîmpina), 
Dorit (Voința Sibiu), 

fi. Ștefan (Locomotiva 
125 cmc: l. 

175 cmc: H. Dorit, 
1. Sas (St. r. Brașov),

IANCU BOȚOCAN -corep.

La Birlad a avut loc faza regiunii 
lași a campionatului republican de 
viteză pe circuit. La start s-au pre
zentat 28 <le tiiotneielișli de la Ă.S. 
Siceriirgistul și Locomotiva (lași). 
Rulmentul ți Confecția (Birlad). Cei 
peste 5(100 de spectatori prezeuți 
pc traseu au aplaudat cu călduță vic
toria categorică a „siderurgiștilor* 
din iași care au cucerit palm din 
cele cinci probe prin: A. Dune (70 
cmc), C. Chicoș (125 cmc), /. Car- 
daș (250 cmc) și D. I’riseoarvt (350 
cmc). Proba de 175 cmc a revenit 
lui Al. Șoimaru (Loc. lași).

ELIADE SOLOMON -coresp.

HANDBAL Finalele
Recent, la Petroșeni, s-au disputat 

finalele campionatelor școlare la care 
au luat parte cele mai bune echipe for
mate din elevii și elevele liceelor, șco
lilor tehnice, liceelor cu program spe
cial de educație fizică. Timp de 5 zile 
aceste echipe au oferit iubitorilor 
handbalului din Valea Jiului partide 
spectaculoase, de un bun nivel tehnic, 
ceea ce a demonstrat că ele s-au pre
gătit serios în vederea finalei. O im
presie deosebită au lăsat formațiile 
feminine ale Liceului cu program spe
cial de educație fizică din Timișoara 
(antrenor prof. G. Lache), Liceului 
nr 13 București (antrenor prof. V. lo- 
Lxacu) și cele masculine ale Liceului

V. GODESCU 
A. BREBEANU

Enznzi

V. COSTA 1:11.7

Ultimele întreceri regionale 
ale campionatului republican
LA 100 M BRAS

• Pentru finala .CUPEI ROMÂ
NIEI" la fotbal ce se dispută dumi
nică 17 iulie, de' la ora 19,30 pe sta
dionul Republicii între echipele 
Steaua — U.T.A., avind în deschidere 
fie la ora 17,45 finala campionatului 
de juniori în care se intîlnesc echi
pele RAPID și UNIVERSITATEA 
CLUJ, biletele s-au pus în vînzare 
începînd de astăzi la casele obiș
nuite.

S-au încheiat și 
(Banat și Crișana) 
republicane de înot La Arad, cele 
mai bune performanțe au fost obținu
te de reșițenii Daniela Coroiu 5:30,3 
la 400 m liber și 11:28,2 la 800 m li
ber — noi recorduri republicane de 
copii, Vasile Costa 1:11,7 la 100 m 
bras (la 0,1 sec de recordul țării) și 
H. Schicr 58,2 la 100 m liber (la 0,2 
sec de recordul republican).

Alte rezultate : Z. Giurasa 1:O6,5 la 
100 m spate. Al. Bain 1:08,4 la 100 m 
spate. Anca Andrei 2:44,5 și Ruth 
Hocbcr 3:05,4 Ia 200 m spate, Yvonne

fazele regionale 
ale campionatelor

Prodan (SSE Timiș.) 1:28,3 la 100 m 
bras, Cristina Hohoiu 6:24,0 la 400 m 
mixt, Mircea Hohoiu (13 ani) 1:15,3 
la 100 m spate și 2:48,9 la 200 m spa
te, Dorina Mczinca 2:55.4 la 200 m 
mixt

Pentru prima evoluție în bazin des
coperit (50 m), rezultatele obținute de 
înotătorii reșițeni

la 200 m mixt și 1:31,4 la 100 m 
fluture — rec. reg.. Șt. Gyorfi 1:46,3 
la 100 m bras — rec. reg., P. Schwartz 
3:04,4 la 200 m bras. R. Freund 42,2 
la 50 m spate, Gh. Gyorfi 54,9 la 50 m 
fluture. G. Toncz 1:27.5 la 100 m 
spate.

• La ștrandul Tineretului funcțio
nează cursuri de înot pentru copii 
intre 5—14 ani și cursuri de in— 
re în tenis de cîrnp, pentru copii și 
tineret între 7 și 18 ani. La cursul 
de tenis se pun la dispoziție rachete 
și mingi. înscrierile ia ștrand, între 
erele 10—13 și 16—19.

sînt promițătoare.
★
rezultate din coa

la Oradea : R. Ve-
Iată și cîteva 

cursul desfășurat 
reș 132,4 la 100 m bras, G. Toncz 
1:19.5 la 100 m liber — rec. reg., R. 
Freund 1:34,7 la 100 m spate. El 
Szalka 46,8 la 50 m bras ; Șt Gyorfi 
44,7 la 50 m fluture, G. Toncz 3:15,8

în zilele de 15 și 16 iulie a. c.

Campionii de juniori la sărituri ai Capitalei
Campionatul Capitalei la sărituri 

(trambulină și platformă) pentru ju
niori și junioare, desfășurat la ștran
dul Tineretului, a evidențiat buna 
pregătire a concurenților de categorie 
mică de vîrstă. Cei mai mulți au exe
cutat săriturile corect și elegant, iar 
unii dintre ei au realizat un punctaj 
superior juniorilor de categoria I

campionatelor școlare
B. P. Hașdeu Buzău (antrenor Prof.
C. Căpățînă), Liceului cu program 
special de educație fizică din Brașov 
(antrenor prof. L. Covaci) și Liceului 
nr. 13 București (antrenor prof. Ma
rin Popescu).

Iată clasamentele finale : FEMI
NIN : 1. Liceul cu program special 
de educație fizică Timișoara 10 punc
te ; 2. Liceul nr, 13 București 7 p ; 
3. Liceul Unirea Tg. Mureș 5 p : MAS
CULIN : 1. Liceul B. P. Hașdeu Bu
zău 8 puncte ; 2. Liceul nr. 13 Buru- 
rești 8 p ; 3. Liceul cu program spe
cial de educație fizică Brașov 8 p.

T. GORNEA — corespondent

S-au remarcat în mod deosebit Ion 
Ilieș, Traian Schileru, Dacia Schileru, 
I rinei Popescu, Doina Săvulescu și 
Mariana Voinea.

Rezultate: TRAMBULINĂ — ju
niori cat. I : 1. M. Munteanu (Progre
sul) 102,21 p ; 2. M. Coricovac ~ 
greșul) 99,71 p ; 3. FI. Firulescu 
greșul) 73,01 p ; juniori cat. a 
1. I. Ilieș (Progresul) 92,17 p ; 
Treistaru (Progresul) 89,73 p; 
Grama (Clubul sportiv școlar) 87,40 p; 
4. Tr. Schileru (C.S.Ș.) 79,68 p ; ju
nioare cat. I : 1. Măriuca Isăcescu 
(Progresul) 94,99 p ; 2. Natașa Teodo- 
resen (C.S.Ș.) 83.04 p ; junioare cat. 
a II-a : I. Dacia Schileru (CSȘ) 100,26 
p ; 2. Irinel Popescu (C.S.Ș.) 91,78 p ;
3. Doina Săvulescu (C.S.S-) 86,52 P ;
4. Mariana Voinea (C S.S-) 83.13 p ; 
PLATFORMĂ — juniori cat. Is 1. 
M. Coricovac 92.28 p ; 2. FI. Firu
lescu 64,11 p; juniori cat. a II-a: 
1. I. Ilieș 94,23 p ; 2. Tr. Schileru 
75,09 p ; junioare cat. I : 1. Măriuca 
isăcescu 60.30 p ; junioare cat. a II-a : 
1. Dacia Schileru 60.28 p ; 2. Irinel 
Pooescu 55,77 p ; 3 Mariana Voinea 
53.06 p : 4. Rodiră Popescu (Progre
sul) 50,87 p; 5. Doina Săvulescu 
46.79 p.

(Pro- 
(Pro- 
Il-a:
2- .1- 
3. R.

La cinematograful UNION din Capitală
program cu scurt metraje românești premiate la cel de al 

lli-lea Festival Național ai Filmului
VEZI RÎNDUNELELE SE DUC - Marele Premiu al filmului de 

scurt metraj 
regia : C. Budișteanu 
imaginea : Francisc Toth

CERAMICA DE OBOGA - Marele Premiu al filmului de scurt 
metraj 
scenariul și regia : D. Dădîrlat 
imaginea : C. Teodorescu

PASIUNI - premiul pentru cel mai bun film documentar 
scenariul și regia : Jean Petrovici 
imaginea : Doru Segai

COPIII, IAR COPIII - premiul pentru cel mai bun reportaj 
scenariul și regia : Florica Holban 
imaginea : Vasile Ntțu

O VINÂTOARE NEOBIȘNUITA - premiul pentru cel mai bun 
film de știință popularizată 
regia : Paula Popescu 
imaginea : l'te Cornea

UNSORII - diploma pentru calitatea artistică a filmărilor 
regia : Dumitru Done 
imaginea : G. Georgescu

GARA - premiul pentru cel mai bun scurt metraj experimental 
scenariul și regia : Gabriel Barta 
imaginea : Tiberiu Olasz



într-un meci care nu ne-a amintit de „trepidațiile" Cupei: CORESPONDENȚĂ DIN LONDRĂ

STEAUA-RAPID 3-0 (1-0) Pele... turist!
3—0 (1—0) pentru Steaua 1 Deci, 

upă campionat, Rapid a pierdut și 
■osibilitatea de a cuceri cealaltă 
nare competiție fotbalistică — .Cupa 
lomâniei*. Hotărît lucru, echipa din 
liulești nu știe să joace meciurile 
ecisive. Dar partida de ieri, de pe 
23 August*, nu a fost o înfrîngere 
arecare a Rapidului. Si spunem a- 
easta gîndindu-ne că Steaua, echipa 
are își va disputa trofeul durni- 
ică, în compania formației U.T.A. 
in Arad, nu s a arătat superioară 
Ridului la o diferență de trei go- 
Tri. Se poale spune despre Steaua 
ă a meat mai gîndit (în orice caz 
îult mai bine ca duminică, în par- 
da cu Dinamo Pitești) decît parte- 
era de întrecere care nu a putut 
ici un moment să-și concentreze e- 
orturile, să dea replica așteptată 
e la o formație recunoscută tocmai 
rin totul unitar pe care îl consti- 
îie. Ieri Rapid a dezamăgit tocmai 
in acest punct de vedere și încă 
in primele minute s-a văzut că în 
indnl formației există neînțelegeri.
De altfel, semne ale neînțelegerii 

1 „11 “-le rapidist au apărut mai 
e mult, dar se pare că ele au ră- 
ufnit mai puternic ieri. Mai întîi 
sie vorba de Ion Ionescu care, după 
im ne comunicase clubul în aju- 
ul partidei, fusese suspendat. Dar 
ită că — surpriză 1 — la ieșirea e-

‘. T. A. în finala „Cupei României": 3-2 (1-2) cu Farul
PITEȘTI, 13 (prin telefon, de Ia trimi

ți nostru). — 1966 an rodnic pentru 
iata fotbalistică a Piteștiului. Echipa 
ilcntatului Dobrin și a „bătrmului" 
iroovnicn a ocupat locul patru in cla- 
ament. După atitea satisfacții, specia 
arii piteșteni au beneficiat, la închiderea 
cestui sezon, și de două meciuri „neu- 
•e“, de mare calibru: Rapid—Petrolul 
sferturi) și U.T.A.—Farul (semifinala 
Cupei României"). Dar, ce păcat că azi, 
1 acest meci, prea putini localnici au 
referat stadionul „1 Mai", înaintea teie- 
izoruhii cu derbiul de la București. 
I.T.A. și Farul nu s-au resemnat însă 
1 fața tribunelor goale (nici 1 000 de 
pectatori). Cîteva declarații pe care le 
onsetnnăin promiteau și ele un uuxi bun.
F. Mărdărescu: „An vrut să joc 

rasă". (n.n. pînă anul trecut antrenor 
t Dinamo Pitești, cu care a ajuns în 
na^^Cupei).
R. Dumitrescu: „Pentru noi terenul 

care susținem meciul nu conteuzd, 
eți am fi preferat Bucurestiul".
După elogiile primite (vezi meciul cu 

inamo) conslăuțenii au început jocul 
■guri de ei. Ei au superiori taica 6—7 
limite dar Zamfir ratează de două ori 
esehiderea scorului. Axenle însă este pe 
ază la o pasă ideală a constănțeanului 
unibravă și în min. 8 înscrie. Reacția 
totalului nu se lasă așteptată. Tuian 
i lancu șutează în min. 9, dar Wcicliclt 
re reflexe excelente. In inin. 17 lancu

Plata premiilor
e la tragerea LOTO din 8 iulie 1966
— In Capitală, premiile obișnuite 
bani se vor plăti începînd de sîm-

jtă 16 iulie 1966, la casieriile Loto- 
onosport din cadru! fiecărui raion.
— în provincie premiile obișnuite 

bani se vor plăti prin casele ra-
nale C.E.C., după 2—4 zile de la 
ceperea plăților în Capitală, timp 
scesar pentru circuitul poștal și 
incar al documentelor.
— Pentru participantii cîștigători 
n mediul rural, spitale, sanatorii și 
lități militare, premiile se vor ex- 
■dia prin mandat poștal începînd cu 
ita de luni 18 iulie 1966.

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoex- 
es nr. 28 din 13 iulie 1966 au fost 
trase din urnă următoarele numere: 
34 1 11 39 48 36
Numere de rezervă : 43 25.
Fond de premii : 552 747 lei.
«agerea următoare va avea loc 
iercuri 20 iulie 1966 la Eforie Nord. 

chipelor pe teren Ionescu se alinia
ză împreună cu ceilalți coechipieri. 
Oare cit să fi ținut sancțiunea? Nu 
este vorba și aici de jocul „de-a 
suspendările", atît de obișnuit la e- 
chipele noastre ? Ce rațiune educa
tivă mai pot avea suspendările date 
și ridicate peste noapte ? Așteptăm 
la toate aceste întrebări — alături de 
toți amatorii de fotbal — un răspuns 
din partea clubului Rapid. Dar n-am 
terminal. în prima jumătate a re
prizei secunde antrenorii feroviari 
s-au gîndit să facă o modificare în 
formația lor, și Năsturescu a putut 
fi văzut încălzindu-se pe tușă. Dar 
tocmai în momentul cînd voia să 
intre pe teren, C. Dan a făcut semn 
că vrea să iasă din echipă, cu de la 
sine putere. Și atunci, Năsturescu a 
rămas pe banca rezervelor, în echipă 
intrînd Mihai Mihai. Nu înseamnă 
oare gestul lui C. Dan o sfidare a co
legilor de echipă — cu care a crescut 
împreună — ca și o sfidare a publi
cului ? De altfel spectatorii au știut 
să-l „răsplătească* pe fundașul ra
pidist pentru gestul său...

în aceste condiții, semifinala dis
putată ieri în Capitală a purtat de 
la început pînă la sfîrșit amprenta 
jocului lent, adormitor, al sfîrșitului 
de sezon. Totuși Steaua, așa cum 
am 6pus mai sus, a meritat victoria:

este placat (deși nepermis, procedeul a 
fost salvator), și mingea expediată tot 
de el din lovitură de pedeapsă de la 
18 rn șterge bara transversală, lată 
insă că dintr-o fază ntai puțin promi
țătoare și dintr-un unghi aproape impo
sibil, Kullo egalează în min. 23. Ară
denii trec prin clipe grele. In min. 34 
și 37, lancu întîrzie și scapă mari 
ocazii. Dar peste cinci minute el se 
reabilitează : face un slalom printre * ja 
loanele “ Petschowski 111, Mețcas.» 
Weiclielt și centrează, dîndu-i posibili
tatea lui Zamfir să împingă mingea în 
poarta goală. Este 2—1 pentru Farul.

în această zi la Pitești mercurul ter- 
momclrului s-a ridicat mult de toL 
Și căldu ra avea să stînjenească 
pe jucătorii de pe litoral (cul
mea, tocmai pe ei!), ale căror tri
couri pline de transpirație arătau că 
posibilitățile lor fizice sînt pe sfîrșile. 
De acum U.T.A. atacă mai insistent, 
profitind însă și de un moment drama
tic, care i-a fost favorabil. In min. 47, 
Zamfir șutează în bară, mingea îl loveș
te pe Weichelt căzut la pămînt, un fun
daș arădean degajează lung la Axente 
care pătrunde în careul constănțean și 
înscrie. De aici încolo U.T.A. devine 
solista meciului pc care-1 cîștigă prin 
golul marcat de Țîrlea în min. 70. 
U.T.A. plimbă mingea la centru în 
stil... Uruguayan și se gîndește la fi
nala de duminică, cu SLeaua.

Arbitrii A. Bentu (la centru), M,

LOTO
Premiile întregi și sferturi la trage

rea Loto din 8 iulie 1966 :
Premiul special : 3 variante întregi 

a 51 830 lei; categoria I 5 variante 
întregi a 11 106 lei și 8 variante sfert 
a 2 776 lei; categoria a Il-a: 29 va
riante a 2 159 lei și 28 a 539 lei.- ca
tegoria a III-a : 39 variante a 1453 
lei și 58 a 363 lei; categoria a IV-a: 
84 variante a 764 lei și 71 a 191 lei; 
categoria a V-a: 74 variante a 703 
lei și 146 a 175 lei; categoria a Vl-a: 
187 variante a 316 lei și 235 a 79 lei; 
categoria a Vil-a : 216 variante a 261 
lei și 325 a 65 lei ; categoria a VIII-a: 
213 variante a 265 lei și 318 a 66 lei.

PRONOSPORT
Se atrage atențiunea participanti- 

lor că meciul 1 din programul con
cursului Pronosport nr. 29 de dumi
nică 17 iulie a.c. este U.T.A.—STEA
UA (finala Cupei României).

Rubrică redactată de Administrația 
de Stal Loto-Pronosport. 

a fost mai atentă în apărare, mai 
precisă în linia de mijloc tin care 
D. Popescu a jucat foarte bine) și 
mai incisivă în atac.

Scorul este deschis în min. 29. 
Raksi execută o „indirectă”, spre 
Satmăreanu. Un șut puternic de la 20 
m și mingea se oprește în gol : 1-0. 
De-abia spre mijlocul reprizei 
secunde Steaua mărește avanta
jul : în minutul 60 D. Popescu reu
șește un „solo“ : driblează întreaga 
apărare rapidistă, îl scoate pe Rădtt- 
canu din poartă și înscrie : 2—0. 
Peste trei minute tot el trimite o 
pasă foarte bună lui Voinea care sta
bilește 6corul final: 3—0.

Arbitrul Rudy Gloritner din R. D. 
Germană, ajutat la tușă de colegii 
săi Erwin Vetter și Helmuth Bader, 
a condus cu greșeli.

STEAUA: Suciu — Petescu, Je
nei, D. Nicolae, Satmăreanu — Ne
grea, D. Popescu — S. Avram (min. 
65 Micu), Constantin, Voinea, Raksi.

RAPID: Răducanu — Lupescu,
Motroc, C. Dan (min. 65 M. Mihai), 
Greavu — Jamaischi, Georgescu — 
Kraus, Dumitriu, Ionescu, Codreanu.

MIRCEA TUDORAN

Bica ți R. Buzdutn (din București) au 
condus bine.

U.T.A. : Weichelt — Blrău, Bacoș, 
Mețcaș, Petschowski UI — Jac, Cliivu 
— Pantea, Dontide (20 ani), Țîrlea, 
Axente.

FARUL : Manciu — Pleșa, Tllveseu, 
Costiu, Dumbravă — Manolaclie (din 
mita. 65 Ologu). Koszka — Tufan, Zam
fir, lancu, Kallo.

CONSTANTIN ALEXE

Anticipație la o festivitate

Cupa olerilă de ziarul nostru

„Stadionul Republicii din Capi
tală. Finala campionatului republican 
de juniori s-a terminat. Pe marginea 
terenului, în fața tribunei oficiale, 
s-au aliniat jucătorii celor două fina
liste. Alături sînt și componenții for
mației Petrolul Ploiești, Ion Ionescu 
de la Rapid și. ..

Crainicul anunță : „Festivitate de 
premiere". Ca în fiecare an, la sfîrși- 
tul competițiilor oficiale. Federația 
Română de Fotbal, Loto-Pronosport și 
redacțiile unor ziare din Capitală vor 
înmîna următoarele trofee :

— Tricourile de campioni și Cupa 
Federației Române de Fotbal echipei 
Petrolul Ploiești, cîștigătoarca ediției 
1965 - 1966 a campionatului repu
blican ;

Fără îndoială că figura centrală a 
actualului campionat mondial de fot
bal este, ca și la cele două ediții pre
cedente, .perla neagră". De la sosirea 
în Anglia. Pele este în centrul aten
ției generale și, la Liverpool, unde se 
află, este accesibil sutelor de amatori 
pentru obișnuitele autografe doar în 
drum spre și de la stadion. în rest, 
Pele și colegii săi de echipă urmează 
un program riguros de pregătire, as
cuns privirilor specialiștilor.

O recentă declarație a antrenorului 
Feola a stîmit senzație în cercurile 
ziariștilor și ale specialiștilor. întrebat 
asupra tacticii pe care o va aplica 
echipa sa și mai ales în privința sar
cinilor de joc pe care le va avea Pele 
în acest campionat mondial, cunoscu
tul antrenor a răspuns cu o butadă : 
„Pele va îndeplini în echipă un rol 
de turist, arătînd celor doi sau trei 
jucători care-1 vor marca cu severi
tatea pe care o așteptăm frumusețea 
stadionului."

Firește că personalitatea lui Pele 
pune serioase probleme de rezolvat 
tuturor apărărilor pe care le întîlnește 
și tocmai de aceea este de așteptat o 
încercare din partea adversarilor de 
a-i reduce acestuia, pe cît cu putință, 
forța de joc. Antrenorul Feola întinde 
oare o capcană ? Greu de crezut că 
această declarație au poate conține o 
surpriză.

Echipa Braziliei este singura forma
ție dintre cele prezente la actuala edi
ție a campionatului mondial care

Din carnetul corespondentului
UN JUNIOR PROMOVAT 

ÎN CINCI ANI!
Cu toate că în cadrul secției de 

fotbal a echipei C.F.R. Roșiori, pînă 
de curînd participantă în campiona
tul categoriei B, seria I, exista și o 
echipă de juniori, activitatea ei este 
formală, pentru a respecta o clauză 
a regulamentului. De aceea a produs

— Tricourile de cam
pioni și Cupa Federației 
Române de Fotbal echipei 
..„cîștigătoare a ediției 
1965—1966 a campionatu
lui republican la juniori ;

— Cupa ziarului „Spor
tul popular" formației cu 
cea mai valoroasă com
portare în afara cam
pioanei...

— Cupa ziarului „Mun
ca" — echipei cu cea mai 
disciplinată comportare...

— Cupa ziarului „Scîn- 
teia Tineretului" — an
trenorului care a promo
vat cei mai mulți tineri 
în prima formație...

— Cupa ziarului „Stea
gul roșu" — celui mai 
bun arbitru...

— Cupa revistei „Fot
bal" — jucătorului cu cei 
mai mulți ani de activi
tate la aceeași echipă...

— Cupa revistei „Flacă
ra" — echipei cu cele mai 
bune rezultate obținute 
în deplasare...

— Cupa revistei «Sport* 
— celui mai bun portar 
al campionatului...

— Cupa „Radiotelevi- 
ziunii — antrenorului care 
a dat cei mai mulți 

titulari reprezentativelor Republicii 
Socialiste România...

— Cupa ziarului „Informația Bucu- 
reștîului* — golgeterului campionatu
lui : Ion Ionescu :

— Cupa „Loto-Pronosport" — echi
pei cu cel mat bun golaveraj...

— Cupa „Loto-Pronosport" — gol- 
getcruluî campionatului : Ion Ionescu;

— Cupa Federației Române de Fot
bal — antrenorului cu cea mai bună 
activitate în munca cu Juniorii..,

... Jucătorii si antrenorii sînt pre- 
miați pentru eforturile depuse. Ropo
tele de aplauze ale zecilor de mii de 
spectatori întregesc binemeritata răs
plată... 

poate să joace cît mai aproape ele 
ceea ce. își propune, grație marilor săi 
jucători, așa că din butada lui Feola 
fiecare specialist poate trage conclu-i' 
zia de rigoare. Socotesc că o astfel de 
sarcină de „turist" acordată lui Pele 
poate fi asemuită cu aceea a unui 
boxer care, în așteptarea loviturii de
cisive, nu lasă totuși adversarul sa! 
puncteze ci îl pistonează continuu pînă’ 
cînd prinde lovitura de K.O. Pele nu 
poate să fie numai un constructor de 
joc, așa cum lasă Feola să se înțe
leagă, pentru că marea sa calitate este 
tocmai aceea de realizator din poziții 
și din situații greu accesibile altor ju
cători. Așa cum s-a văzut, de altfel, 
în meciul cu Bulgaria.

în situația în care Pele este dat în 
paza a doi sau chiar trei apărători, 
Brazilia poate să-și asigure o superio
ritate tactică prin scoaterea din luptă 
a adversarilor-paznici și crearea unei 
zone mai largi de activitate pentru 
restul atacanților rămași mai puțin 
supraveghiați.

Este lesne de înțeles că fiecare ad
versar al Braziliei își realizează tactica 
de joc în funcție de Pele și că este 
absolut normal ca și antrenorul Feola 
să gîndească astfel. Dar sîntem ten
tați să credem că temperamentul ju
cătorului de culoare și marele său ta
lent care l-au consacrat definitiv nu 
pot să-i permită un rol de simplu 
.turist" în echipă.

PETRE CRISTEA

mirare faptul că în partida cu Dinamo 
Bacău a fost promovat un junior 1 
Singurul în ultimii cinci ani I Este 
vorba de fundașul dreapta Tudoran, 
care a dat deplină satisfacție.

Asta înseamnă ca în rîndul junio
rilor există destule elemente talentate 
și este de așteptat ca la toamnă, în 
categoria C, ia C.F.R. Roșiori să fie 
mai mulți juniori promovați în prima 
e cli i p ă.

T. NEGULESCU -coresp.
MECI INTRE ARBITRI

De curînd, la Tg. Mureș a avut loc 
o interesantă partidă de fotbal orga
nizată de colegiul regional de arbitri 
și de comisia regională de fotbal, un 
meci între arbitrii din Tg. Mureș și 
cei din Tîrnăveni. După un joc fru
mos, în care au evoluat, printre alții, 
o serie de arbitri cunoscuți ca Barna, 
Șoimoși și I. Palfi din Tîrnăveni, 
Lucaci. Szecseli. Tanas I si II. Cîm- 
peanu și Rus din Tg. Mureș, oaspeții 
au cîștigat cu 3—1 (1—1) prin punc
tele înscrise de Bandi, Motocea și 
M. Palfi, respectiv David. A condus 
L. Ilieș din Tîrnăveni.

C. ALBU-coresp.

LA ZI
DE LA F. R. FOTBAL

Toate meciurile din cadrul returu
lui barajului pentru promovarea în 
categoria G se vor disputa duminică 
17 iulie, de la ora 10. O excepție t 
partida Textila Botoșani — Ancora 
Galati va începe la -ora 17,30.
CEA MAI BUNA ECHIPA DE JUNIORI 

DIN REGIUNEA CRISANA
Stadionul Crișana a găzduit întîl- 

nirea dintre Dinamo Oradea și Glo
ria Ioșia, pentru titlul de cea mai 
bună echipă de juniori din regiune. 
După un joc dîrz, viu disputat, vic
toria a revenit dinamoviștilor care 
au învins cu 1—0. Unicul gol a 
fost înscris de Mucenica, printr-un 
șut splendid de la 18 m.

L Boitoș — coresp.
EXAMEN DE ARBITRI

ta începutul lunii iulie, în comu
na Vînju Mare, regiunea Oltenia, a 
avut loc examenul candidalilor care 
au participat la cursul de arbitri de 
fotbal organizat de Consiliul raional 
UCFS Vînju Mare. Examinatori — 
arbitrul Octavian Comșa — Craiova, 
președintele colegiului regional de 
arbitri si prof. Petre Păunescu de la 
Ș.S.E. Craiova. Majoritatea candida- 
tilor au trecut cu bine acest examen 
care a constat dintr-o probă scrisă 
și una orală.

D. Ciocan — coresp. j
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OSLO, 13 (prin telefon de la re
dacția ziarului Aftenposten). în 
cadrul concursului internațional de 
atletism desfășurat pe stadionul 
Bislet, punctul de atracție l-a con
stituit proba de 10 000 m. Record
manul lumii Ron Clarke a cîștigat 
cu 27:54,0 (la 14,6 sec de record). 
El a fost urmat de Roelants (Bel
gia) 28:20,2, Haase (R.D.G.) 
28:45,4, Gamoudi (Tunisia) 29:13,0, 
BARABAȘ ‘ ‘
nou record 
țață - 1966). 
CIOCHINĂ 
triplu salt 
norvegianului Jensen
1 500 m May (RDG) a obținut 
3:38.2, iar Rekdal (Norv.) 3:40,6. 
în ziua a doua a întrecerilor, la 
3 000 m obst. VAMOȘ a terminat 
al ll-lea cu 8:46,4 după recordma
nul mondial Roelants — 8:40,8.

(România) 29:13,2 — 
(v. r. 29:13,6 N. Mus- 

Campionul român 
a cîștigat proba de 

cu 16,08 m înaintea 
(15,81). La

i 
i 
i 
i
i 
i 
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A, Ia Londra

turneului final

Grupa

FRANȚA-MEXIC 1-1 (0-0)
Al doilea meci al

programat pe stadionul Wembley a 
oferit din nou spectatorilor un joc 
disputat sub semnul egalității. 
Mexicanii au dat o replică neașteptat 
de puternică naționalei franceze, care

JAN LOEKEN

Campionatele 
mondiale 
de scrimă

MOSCOVA, 13 (prin telefon). — 
Miercuri a început și turneul de flo
retă fete, echipe. Reprezentativa Ro
mâniei a debutat bine, cu două vic
torii în serii (dintre care una la e- 
chipa R.D. Germane, cu 10—6), ca- 
lificîndu-se mai departe în sferturi 
de finală. Aici, formația țării noas
tre a întîlnit pe cea a Italiei, una 
din pretendentele la medalii. Victo
rie românească cu scorul ce 9—5 
(Iencic 4 v.. Stanca și Drtmbă cite 
2 v. și Ene o victorie), care ne-a 
asigurat drumul în semifinalele pro
bei. De data aceasta, adversara echi
pei României a fost reprezentativa 
Ungariei. Floretistele maghiare au 
cîștigat cu 10—4. In cealaltă semi
finală, echipa Uniunii Sovietice a 
dispus de „4“-ul Franței cu scorul 
de 9—7.

Tot miercuri s-a desfășurat și fi
nala în proba individuală de spadă. 
Surprinzător, locul I a fost ocupat 
de trăgătorul sovietic Nicancicov, 
după un asalt de baraj cu fran
cezul Claude Bourquard (Nicanci
cov a cîștigat „barajul“ cu 5—1). 
Pe locurile următoare : Gronsior (Po
lonia), Smoliulcov (U.R.S.S.), Breda 
(Italia) și Trosdt (Austria).
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Grupa B, Ia Birmingham 

ARGENTINA—SPANIA 2-1 (0-0) 
Meciul a debutat cu o lungă perioadă 

de tatonare, în care.., ambele. echipe, au 
pus accentul pe apărare, jucînd lent și 
cu multă prudentă. Abia în repriza se
cundă partida a început să aibă un ritm 
mai vioi, realizîndu-se acțiuni pericu
loase și rapide la ambele porți. In ciuda 
ploii care a început să cadă din minu
tul 50 fazele au fost tot mai iuți și

Grupa €, la

PORTUGALIA—UNGARIA
Nandicslcr

3-1 (1-0)
Traford Sta-

Criteriul european

pentru juniori

la tenis de masă
SZOMBATHELY, 13 (prin tele

fon). Miercuri după-amiază au luat 
sfîrșit în localitate întrecerile indi
viduale ale „Criteriului european 
pentru juniori la tenis de masă“, 
la care au participat aproape 200 
de tineri sportivi din 19 țări. în 
cele cinci probe, locurile I au re
venit următorilor : simplu băieți — 
Gomoskov (URSS) ; simplu fete — 
Poor (Ungaria) ; dublu băieți — 
Vardanian, Gomoskov (U.R.S.S.) ; 
dublu fete — Jecmenica, . Resler 
(Iugoslavia) ; dublu mixt — Ste- 
pancic, Resler (Iugoslavia), 
sportivii noștri doar Silviu Dumi- 
triu și Ion Panait (dublu băieți) 
s-au calificat în sferturile 
nală.

Dintre

de fi-

a și fost condusă din minutul 
cînd portarul Aubour n-a putut 
ține un șut trimis din apropiere 
Borja. Egalarea a survenit în minu
tul 70 prin ariDa stingă Hausser, 
care s-a infiltrat în apărarea mexi
cană prinlr-o acțiune personală. Cu 
scorul de 1-1 s-a încheiat această 
partidă care și din punctul de vedere 
al spectacolului a constituit o decep-

57, 
re
de

de spectatori

De
Combin,

tie pentru cei 35.000 
prezenfi în tribune.

FRANȚA: Aubour 
Artelesa, Budzinski, 
Bonne!, Bosquier, 
Gondet, Hausser.

MEXIC: Calderon — Chaires, Her
nandez, Nunes, Pena, Mercado, Diaz, 
Reyes, Fragoso, Cisneros, Borja.

A arbitrat M. Ashkenazi (Izrael).

DUPĂ MECIUL
BRAZILIA

Al
mai frecvente în zonele portarilor Roma 
și Irribar. La o astfel de acțiune, So
lari se infiltrează pe extremă, centrează 
și Artime reia imparabil: 1—0 pentru 
Argentina, în min. 65. După numai 5 

.minute, portarul Roma respinge defec
tuos și Pirri reia cu capul în plasă: 
1-—1. In finalul jocului tinerețea jucă
torilor argentinieni își spune cuvîntul și 
ei domină insistent, obținînd victoria în 
min. 79 cînd Gonzales, după o cursă 
scurtă pe extremă, a șutat dintr-un unghi 
dificil.

Arbitrul Rumianțev (Bulgaria), a- 
jutat la tușă de Yamassaki (Peru) și 
Zecevici (Iugoslavia) a condus e- 
chipele:

ARGENTINA: Roma — Perfumo, 
Ratin, Marzzolint, Fereiro — Leo
nard!, Solari — Mass, E. Onega, Ar
time, Gonzales.

SPANIA: Irribar — Sanchiz, Zoc- 
co, Silvestre, Pirri — Suarez, Del 
Sol — Ufarte, Peiro, Martinez, Gen- 
to.
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întrecerea de pe „Old 
dion“ a fost foarte pasionantă și în- 
dîrjită. Portughezii deschid scorul în 
min. 2 prin Augusto care a reluat cu 
capul balonul expediat din corner de 
J: Simoes. In continuare portughezii 
atacă mai mult. Spre mijlocul repri
zei, echipa maghiară regine în atac, 
joacă legat în centrul terenului, dar 
înaintașii nu reușesc să înscrie. Albert 
ratează două mari ocazii, apoi Euse-

bio se accidentează și reintră pe te
ren bandajat la cap, fapt care nu-l 
împiedică însă ca în ultimul minut al 
reprizei să facă o demonstrație a ma
rilor sale calități : pornit din propria 
jumătate de teren, face un slalom 
printre jucătorii maghiari și expediază 
balonul spre „păianjen". Szentmihaly 
atent, reține spectaculos. După pauză 
fotbaliștii unguri forțează egalarea, pe 
care o realizează în min. 59 prin Bene 
care a profitat de o greșeală a apă
rării portugheze și a portarului Car
valho. Nu trec însă nici 6 minute și 
asistăm la un nou gol, înscris tot din- 
tr-o eroare a apărării (ungare, de data

aceasta) de același Augusto. Jocul de
vine nervos, fotbaliștii unguri ratează 
o mare ocazie prin Rakosi. în ulti
mul minut tabela de marcaj se mo
difică din nou : Eusebio execută un 
corner pe... capul lui Torres și... 3—1 I

Arbitrul Callaghan (Țara Galilor), 
a condus următoarele formații:

PORTUGALIA : Carvalho — Bap
tista, Morais, Vicente, Hilario, Gra- 
ca, Coluna, J. 
Torres, Simoes.

UNGARIA:
poszta, Matrai, Meszoly, Sovari, Si- 
pos, Nagy, Bene, Albert, Farkas, Ra
kosi.

Djorkaeîf, 
Michele. 
Herbin,

BULGARIA

— Asta e Garrincha I Ține-1 minte I 
Desen de NEAGU RADULESCU

Augusto, Eusebio,

Szentmihaly — Ka-

Grupa D, la Sunderland

ITALIA-CHILE 2-0 (1-0)
In fața a peste 50 000 de specta

tori, dintre care aproape o treime de 
„tifosi", reprezentativa Italiei a tinut 
de la bun început să... spele rușinea 
de Ia ultimul campionat mondial, 
cînd a fost învinsă de Chile în opti
mile de finală. Atacînd dezlănțuit,

echipa lui Fabbri a pus la grea în
cercare „betonul" chilian. Primind o 
pasă splendidă de la Facchetti, Bul- 
garelli face o cursă spectaculoasă 
pe extremă și centrează lui Barison 
care trage imparabil și... 1—0 pentru 
Italia! (min. 9). Repriza a doua le 
oferă italienilor o șansă unică : 
Campos, rănit, părăsește terenul pen
tru 25 de minute. Paradoxal, deși în 
10 oameni, chilienii sînt cei care 
atacă și domină. Italienii se retrag

Brazilienii continuă să fie

în apărare, mizînd pe contraatacuri 
prin surprindere. Par mulțumiți de re
zultat. La unul din contraatacuri 
cu 2 minute înainte de fluierul final 
norocul le surîde însă și Campos, 
nerestabilit încă, nu poate să-1 de
posedeze pe Rivera care marchează : 
2—0 pentru Italia I

Arbitrul elvețian Dienst a condus 
formațiile :

ITALIA: Albertosi — Burqnich, 
Salvadore, Facchetti, Rosato, Bulqa- 
relli, Perani, Barison, Mazzola, Ri
vera, Pascutti.

CHILE : Olivares — Villanueva, 
Campos, Eyzaguirre, Figueroa, 
noso, Marcos, Sanchez, ~ 
Fouilloux, Araya.

CLASAMENTE

Do- 
Ramirez,

(Urmare din pag. 1)

Din bloc-notesul 
lui Willie

LA PRIMELE patru inti'.niri dir 
campionatul mondial au asistat în to
tal peste 200 000 de spectatori 
100 000 la Londra (Anglia—Uruguay) 
47 000 la Liverpool (Brazilia—Bulga 
ria), 36 000 Ia Sheffield (R.F. Gerant 
—Elveția) și 22 000 la Midd'.esbruugI 
(U.R.S.S.—R.P.D. Coreeană).

VICTORIA Braziliei asupra Bulga 
riei, a făcut ca... Rio de Janeiro s(i 
fie cuprins de .explozie" de bucurie, 
fn timpul meciului —scrie France 
Presse — activitatea în oraș a fost 
aproape paralizată, toată lumea allîn- 
du-se in fata aparatelor de radio, 
După meci, locuitorii orașului au 
invadat străzile și cafenelele purtind 
discuta dintre cele mai aprinse. Ace
leași scene s-au petrecut la Sao Paulo 
și fn alte orașe braziliene.

SUTELE de bufete instalate pe pe
luzele stadionului Wembley au tă
cut .casă plină" in ziua inaugurării 
Campionatului mondial. Iată cîteva 
consumații: au fost vindute 20 000 de 
cești de cafea, 4 tone de bere, 25 000 
de sandvișuri etc.

PENTRU meciurile de la Liverpool 
și cele din sferturile de finală, semi
finale și finală nu se mai găsesc bi
lete și nici unul dintre cei cc \e au 
asemenea bilete nu se indură le 
vîndă, orice preț li s-ar oferi.

MARTIN Becker, un locuitor din, 
orașul vest-german Ottenbach, a fost 
cuprins de furie luni seara cînd tele
vizorul său s-a defectat exact înain
tea începerii transmisiei festivității 
deschiderii campionatului mondial de 
fotbal de la Londra.

El a spart ecranul televizorului cu 
o sticlă de bere, apoi a aruncat apa
ratul la pămint și l-a călcat in pi
cioare pînă ce din el nu au mai ră
mas decit bucăți de sticlă, materiale 
plastice și lemne. Apoi, pentru a se 
calma, a ieșit in oraș.

AGRUPA
1--2. Anglia 1 0 1 0 0:0 1
1--2. Uruguay 1 0 1 0 0:0 1
3—-4. Franța 1 0 1 0 1:1 1
3--4. Mexic 1 0 1 0 1:1 1

GRUPA B
1. R. F. Germană 1 1 0 0 5:0 2
2. Argentina 1 1 0 0 2:1 2
3. Spania 1 0 0 1 1:2 0
4. Elveția 1 0 0 1 0:5 0

GRUPA C
1. Brazilia 1 1 0 0 2:0 2
2. Portugalia 1 1 0 0 3:1 2
3. Ungaria 1 0 0 1 1:3 0
4. Bulgaria 1 0 0 1 0:2 0

GRUPA D
1. U.R.S.S. 1 1 0 0 3:0 2
2. Italia 1 1 0 0 2:0 2
3. Chile 1 0 0 1 0:2 0
4. R.P.D. Coreeană 1 0 0 1 6:3 0

vers. Vigoarea, plusul de forță în lupta 
pentru balon au pus in valoare execuțiile 
tehnice ireproșabile, desfășurate deru
tant și cu viteză sporită in fața porții 
elvețiene. Ca dinamică în teren, repre
zentativa țării cantoanelor a folosit un 
„libero“ (Tacchella) ce acționa în spa
tele a trei fundași așezați în linie. In 
fața lor un mijlocaș (Băni), îndeplinind 
o sarcină dublă, în sensul că în situațiile 
de apărare se transformă în al cincilea 
fundaș, iar în momentele de atac deve
nea al șaselea înaintaș. In pofida celor 

goluri primite, apărarea elvețiană 
atacul ! Ea 

a fost măcinată și silită să greșească 
de forța și inventivitatea atacului ad
vers, în timp ce înaintașii s-au încurcat 
singuri.

In închiere, cîteva rînduri despre jo
cul disputat la Middlesbrough. Fotba
liștii coreeni au arătat multă abilitate, 
au contraatacat rapid, dar nu șu încă 
suficientă coeziune între compartimente. 
Mai experimentați, fotbaliștii sovietici 
și-au impus jocul. Totuși lc-au trebuit 
30 de minute pentru a găsi calea spre 
victorie.

După părerea . noastră bulgarii mai au 
încă un ctțvînt de- spus în acest campio
nat, în care debutul lor este, în ciuda 
rezultatului de marți, promițător.

In scria londoneză, marți a fost zi 
liberă. Un motiv pentru a părăsi marea 
metropolă cu furnicarul' ei de mașini, 
drumul parcă nesfîrșit pînă-la Wambley 
Stadion. Din îmbietorul-program fotba
listic am opinat pentru griipa B. Cele 
16Q d.e mile care despart Capitala de 
Sheffield le parcurgem cu trenul în mai cinci 
puțin de 3 ore. Meciul inaugural al a- a greșit mai puțin decit... 
cestei grupe, R.F. Germană—Elveția
(5—0),; prezenta un interes sporit pen
tru noi prin aceea că formația pregătită 
de antrenprul italian Alfredo Foni ne va 

j,; fi .adversară în preliminariile câmpiona- 
* tului Europei. .' “ . .

i Ce se poate spune despre această 
partidă ? Jocul a însemnat o superiori
tate evidentă, proporțională cu numă
rul golurilor, de partea fotbaliștilor 
vest-germani, :care alcătuiesc o formație 
omogenă, echilibrată, trecînd cu mare 
elasticitate din apărare în atac și in-
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Cinci minute (fanteziste) 
după meciul...

Brazilia —Bulgaria

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
PARIS. Voleibaliștii români și-au continuat turneul 

în Franța jucînd la Nîmes cu selecționata Franței. Din 
nou victoria a revenit cu 3—1 (13—15, 15—12, 15—13, 
15—7), echipei române. Comentînd acest meci, cores
pondentul sportiv ai agenției „France Presse" remarcă 
printre altele că... „Românii au jucat spectaculos și cu 
multă siguranță".

ATENA. La Atena are loc în prezent meciul atletic 
dintre echipele masculine ale Greciei și Izraelului. După 
prima zi, scorul este de 71—35 puncte în favoarea gaz
delor. Iată cîteva din rezultatele mai importante: 
100 ni — Nikolaidis (Grecia) 10,8; 1 500 m — Virvilis 
(Grecia) 3:47,0,- 110 m garduri — Lazaridis (Grecia) 14,6; 
lungime — Manglaras (Grecia) 7,39 m.

MOSCOVA. în ultima zi a campionatelor unionale 
de natație Leonid Iliciev a parcurs 200 m liber în 1:58,4

(record al U.R.S.S., cu două zecimi de secundă superior 
recordului european deținut de vest-germanul Joachim 
Klein) iar Valentin Kuzmin a corectat recordul unional 
în proba de 100 m fluture, realizînd 59,8. Proba de 
400 m mixt a fost cîștigată de Andrei Dunaiev crono
metrat în 4:50,2 — performanță care egalează recordul 
Europei.

PARIS. In etapa penultimă a Turuiui Franței pe locul 
I a sosit Beuffeuil (Franța) — 6h 06:06. In clasamentul 
general continuă să conducă Lucien Aimar urmat de 
Janssen — la 1:35, Mugnaini — la 3:23, Momene — la 
4:17 și Poulidor— la 4:22. Etapa a Xl-a din Tour de 
l’Avenir a fost cîștigată de Svorada (Cehoslovacia), în 
4h 11:03. In clasamentul general conduce Denti urmat 
de Steveens (Olanda), Gomez (Spania) și Bernard 
Guyot (Franța).

In mulțime îl zăresc 
pe ziaristul Di Stefano.

— Ce părere ai, mis
ter Alfredo ?

— Nu prea grozavă...
— De ce ?
— în 180 de minute 

de fotbal (n.a. Anglia— 
Uruguay și Brazilia — 
Bulgaria) n.am văzut 
gol din acțiune.

— Bine, dar au fost 
ocazii destule...

— Cînd pe teren joa
că Pele, Garrincha, 
Jimmy Greaves, Bobby 
Charlton, Rocha sau 
Asparuhov n-ai voie să 
invoci ocaziile... S-ar 
supăra Schiaffino-1954 
și, mai ales, Pele-1958...

— Cum ți-au plăcut 
brazilienii ?

— Și da, și nu. Im
provizează prea mult. 
Dar improvizația e bună 
pentru „bis". Dacă ești 
maestru, trebuie să vii 
cu lucruri mai grele...

Am impresia că le lip
sește organistul : Didl. 
Dacă Brazilia de astăzi 
cîștigă campionatul 
mondial, înseamnă că 
au slăbit ceilalți...

— Ce zici de Garrin
cha ?

— Vechea gardă a 
marilor maeștri. Dă-ți 
seama, Brazilia e, in 
fond, un caz unic. 
Cinci dintre jucătorii 
meciului de astăzi au 
jucat și la Stockholm, 
(n.a. Gilmar, Bellini, D. 
Santos, Garrincha și 
Pele). Djalma a fost și 
la Berna, în '54. Aud 
că-l bagă și pe Zito.

— Ce spui de cei ti
neri ?

— Sînt mai slabi. 
Feola se lăuda că are 
de ales între sute de 
jucători, dar văd că 
n-a avut un om pentru 
Gerson. Tot bătrînii

sînt baza Braziliei de 
astăzi.

— Ești insinuant, ve
nerabile mister Alfredo.

— De loc. Fără Didi, 
Brazilia n-ar fi fost ce 
a fost. Fără Fritz Wal
ter, vest-germanii n-ar 
fi bătut finala de la 
Berna.

— Fără dumneata...
— Te rog, ... Eu nu 

sînt bătrîn.
— Fie! Ce zici de 

bulgari ?
— Bravo pentru cu

raj. S.au bătut frumos. 
Dar au greșit teribil 
cînd au făcut zidul. Nu 
e permis să faci un zid 
de patru oameni cînd. 
trage Pele sau Garrin
cha.

— O ultimă întrebare: 
ce spui de cearta „pasa 
lungă - pasa scurtă" ?

— Aberație. Truc ga
zetăresc. E ca și cum 
ai cere unui pianist să 
cînte numai pe clapele 
albe sau numai pe cele 
negre.

— Spune-mi, te rog...
— Nu mai am nici o 

clipă. Fug să telefonez 
la redacție. N-aș fi 
crezut că este o mese
rie atît de grea...

IOAN CHIRILA
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