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Campionatul de atletism pe echipe
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„REGATA SNAGOV“
Imagine din întrecerea carieriștilor

Foto : P. Romoșan

iacistele Mașava și Hradilova 
— înscrise pentru probele de 
simplu și dublu 500 m. Din 
lotul polonez eare și-a anun
țat participarea l-a întrece
rile de la Snagov, reține 
atenția în mod deosebit nu
mele caiacistelor Tereza 
Marchlik, Elzbieta Hauptman, 
Agniszka Wysznska, Jaduiiga 
Dobrizinsha și ale caiaciștilor 
Andrzej Horos și Jacek Zie
linski. Dintre specialiștii -po
lonezi ai probelor de canoe, 
Czeslaw Malinau schi are cele 
mai hune rezultate.

Teri s-au primit și înscrie
rile nominale ale lotului bul
gar. Printre concurenți: ca- 
iaciștii Bonev, Nedialkov, Iliev, 
canoiștii Tjiibonov, Stanoev și 
caiacistele Rousseva și Gue- 
orgueva.

în cursul zilei de azi este 
așteptat să sosească în Bucu
rești și dl. Hans Berlung 
(Suedia), vicepreședintele Fe

derației internațio
nale de canoe.

Programul între
cerilor a fost sta
bilit și urmează ca

•cele4 reuniuni să se desfășoare 
sîinbălă — dimineața la 
9r30 și d«păramiaza de la 
16,00 — și duminică — 
m mea ța de la 
dup3-a mia za de

Deoarece mai 
ne-au solicitat
mijloacele de transport pe care 
le pot folosi pentru a ajunge 
la Snagov.. informăm pe ama
torii de sporturi nautice 
duminică 
pleacă — 
6 — de 
avînd cap 
igov și 
■menea, 
Snagov 
7,05..
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ALEX. STOENESCU; „Meciul Steaua 
Dinamo -Argeș va fi o luptă aprigă".

• LA STARTUL PROBELOR - CEI MAI VALOROȘI CAIACIȘTI Șl 
CANOtȘTI ROMANI - OASPEȚI DIN CEHOSLOVACIA, BUL
GARIA Șl POLONIA • PROGRAMUL COMPETIȚIEI • CUM SE 

LA SNAGOV ?POATE AJUNGE

Pe ’agenda competițională a «- 
cestui sf'rrșit de săptămînă se în
scrie o nouă și interesantă m- 
trecere internațională xle caiac- 
canoe. Este vorba de tradițio
nala regală Snagov care ne va 
prilejui reîntihiirea cu Aurel Ver- 
nescu, 
nic^H. 
ta și ai 
turiior
învingători în diferite 
rooentelor concursuri

Vasile Nicoană, A. Sciot- 
Ivan&v $i cu ceilalți frun- 
acestor ramuri 
nautice, multi

ale spor- 
d intre ei 

țprobe ale 
internat io-

nale disputate în Suedia, R.F. 
Germană, Cehoslovacia Aus
tria.

La actuala ediție a negatei Sna
gov -— programata sîmhălă și 
duminică — vor lua -startul și t> 
aerie de caiaciști și canoiști de 
peste hotare. Astfel, spectatorii 
vot putea să urmărească evolu
ția sportivilor din ^Cehoslovacia, 
printre care -se numără cunoscu
tul canoist Pdlakovici, caiaciștii 
Pleev și Kadnar, precum și ca-

ora 
ora 
di-

ora 9.00 
la ora 17,00. 
multi cititori 

să indicăm

că 
autobuzele IRTA 
Inccpînd de la ora 
la Podul Bănoasa 

de linie Parcul Sna-
■ Snagov Sat. De așe
ze poate ajunge la 
Sat cu trenul de ora

Doar o zi și jumătate a mai ră
mas pină re starteral va da ple
carea în prima cursă a meciului 
5TEAUA-D1NAMO-ARGEȘ din 
etapa a Il-a J campionatului re
publican de atletism pe echipe și, 
duminică seara, la capitul nnei 
dispute ■— fără înd-oială — foar
te interesantă, vom afla răspun
sul la întrebarea care frămîntă 
la ora actuală pe pasionați! atle
tismului nostru: Steaua sau Di
namo. în formula actuală de des
fășurare a campionatului pe echi
pe și ținînd scama de valoarea for
mațiilor angrenate în întrecere 
este greu de presupus eă o altă 
reprezentativă, în afara celor 
două, poate avea șanse regulate 
la cucerirea titlului ipe 1966.

Iubitorii atletismului așteaptă 
cu nerăbdare această dispută a 
așilor dar, in același timp, ei 
doresc și rezultate individuale 
dintre cele mai bune, mai ales 
că pînă la campionatele europene 
de la Budapesta n-a mai rămas 
decît o lună și jumătate! Intîl- 
nirile de la sfârșitul săptăminii, 
în afara luptei pentru puncte, tre
buie să constituie deci cel mai 
bun prilej pentru a se înregis
tra performanțe de o valoare cît 
mai ridicată.

In legătură cu meciul de pe 
stadionul „23 August". prof. 
ALEXANDRU STOENESCU, an
trenorul coordonator al atleților 
dinamoviști, ne-a declarat: „Ta 
fi o luptă aprigi In oare succesul 
va fi de partea celor care -vor 
lupta cu mai multă ardoare, fără 
să-și cruțe forțele. Bineînțeles, 
mă gtndesc la « victorie a culo
rilor noastre tn întrecerea mascu
lină, la o diferență cit mai mare 
de puncte care să ne puui, even
tual. la adăpost de ceea oe vom

pierde ta fete, unde Steaua are 
prima șansă. Doresc dm tot sufle
tul ca atât atleț-ii dinamoviști, 
cît și cei de ha Steaua și par
tenerii noștri de concurs, repre
zentanții regiunii Argeș, să rea
lizeze rezultate dintre cele mai 
bune, eW multe recorduri și

Așa se face selecția: ca la Ș.S.E. Cluj!
Pe marginea finalelor 
de juniori la baschet

Cele mai bune echipe de ju
niori și junioare din țară, în- 
sumînd peste 120 dintre -spe
ranțele baschetului nostru, 
s-au întrecut la Bacău pentru 
cucerirea titlurilor de campioa
ne republicane. Elanul specific 
tinereții, «dîrzenia și spectacu
lozitatea întîlnirilcr, valoarea 
tehnică uneori ridicată a me
ciurilor, precum și strădania 
comisiei regionale de speciali- 

irTfite de a asigura întrecerilor 
un cadru corespunzător au fă
cut ca aceste finale să se bucu
re de un deplin succes și să 
constituie o bună propagandă 
pentru baschet.

Titlurile au revenit acelorași 
formații care în luna aprilie 
a acestui an au cucerit pri
mele locuiri Ia campionatele 
școlare, adică ȘCOLII SPORTI
VE DE ELEVI DIN CLUJ 
(prof. Vasile Mureșan) Ia bă
ieți, și CLUBULUI SPORTIV 
ȘCOLAR BUCUREȘTI — LICE
UL NR. 36 (prof. Emil Manea) 
la fete, echipe care pe par
cursul competiției au dovedit 
cea mai bună pregătire fizică, 
tehnică și tactică.

La băieți, o comportare remarcabilă au 
avut-o și formațiile Tînărul dinamovist 
București (prof. Teodor Giurculescu) și 
S.S.E. Ploiești (prof. Stela Popescu). Față 
tie anul trecut, la Tg. Mureș, echipa 
bucureșteană s-a impus nu numai prin 
pregătirea tehnică, ci și prin exemplara 
disciplină, element determinant in rea-

Ia -stingă la dreapta, rîndul de sus î Viorel Mol- 
echipej prot. Vasile Mureșan, Gh. Boman, Dan 
Vana, ~

Campionii republicani de Juniori și școlari : de 
sin, Stelian Scurei, Lucian Andreițu, antrenorul 
Roman, Tiberiu Barta; rindul de Jos : Radu 
teanu, Ștefan Maroti
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Gimnaști români 
la concursul internațional 

de la Berlin

Capitala Republicii De
mocrate Germane găzdu
iește, în zilele de 30 și 31 
iulie, un important con
curs internațional de gim
nastică rezervat elemente
lor de perspectivă și dotat 
cu „Cupa tineretului

La acest concurs (mas
culin și feminin) și-au a- 
nunțat participarea spor
tivi și sportive din Bulga
ria, Cehoslovacia, Polonia, 
Uniunea Sovietică -etc.

Federația de specialita
te din țara noastră va tri
mite la Berlin o serie de 
tineri Și tinere care s-aii 
remarcat eu prilejul ul
timelor întreceri la care 
au luat parte. Este vorba 
de Alina Goreac, cangxica
nă a țării labîrnă (senioa
re), Lucia Chiriță și Harta 
Andrioaie, finaliste ale 
„republicanelor" din acest 
an, Petre Mihaiuc, Glteor- 
ghe Păunescu, Gkeorgft* 
Atu tu ș.a.

Două dintre șpcjcuilele echipei dinamovisle, Gh. Costuch» 
și Mihaela Peneș

Foto: P. Romoșan
standuri de participare la C.E. 
de la Budapesta !*.

înaintea etapei a Ilta clasa
mentele competiției 4e 
A «e prezintă -astfel ;

categoria

Cîtfilarea unor rezultate superioare, 
privește S.S.E. Ploiești, aceasta a furni
zat o surpriză plăcută dar, din păcate, 
indisponibilitatea lui Vasile Popa (un 
element deosebit de dotat) a privat-o de 
obținerea unei performanțe și mai bune. 
O evoluție surprinzătoare a avut-o -echi
pa Gloria Roman (prof. Gh. Pascali) care

Petru Aștileanu, Dan Nioolau, ion Mud-

Foto : Valeriu Bogdănuț — Bacău 
a arătat că dacă există pasiune, basche
tul poate progresa chiar și în centre 
unde acest joc sportiv a pătruns de pu
țină vreme. Cît privește formațiile S.SJE. 
Oradea (iprof. Toma Velciov) -și Liceul

D. STĂNCULESCU
re în pag. a 2-a)

1. Din. Buc.
2. Brașov
3. Steaua
4. Argeș
5. Rapid
O. Banat
7. ICF Buc.
8. Cluj
9. Progresul

Buc.

1 205

—132 
—150
—159
—179

2 0 0 2 143 —231 0

FEMEI

1. Brașov J 2 0 0 139— 4» 4
2. Cluj 2 2 0 0 118—1D2 4
3. Steaua ut» im>—nm <
4. I.C.F. 2 10 1 118—103 2
5. Argeș 2 10 1 126— W 2
6. Dinamo 2 10 1 124— «8 2
7. Banat 2 0 0 2 »2—127 0
8. Rapid 2 0 0 2 86- 128 0
9. Progresul 2 0 0 2 68—150 0

GENERAL

1. Dinamo 2 3 0 « 388 — 230 4
2. Brașov 2 2 0 0 361 —245 4
3. Steaua 2 2 0 0 348 —2S» 4
4. Argeș 2 1 0 1 331 —277 2
5. I.C.F. 2 1 0 1 2&1 —321 2
6. Rapid 2 10 1 262,33—339,66 2
7. Banat 2 0 0 2 275 —338 0
8. Cluj 2 0 0 2 265,66-346.33 0
9. Progresul 2 0 0 2 211 —381 0

Concurs de fotografii
pe teme sportive

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

Parficipanților le este oferită o tematică deosebit de bogată t 
imagini din activitatea de masă din asociații și cluburi spor
tive, din întreprinderi, instituții, școli și universități, de la sate ; 
aspecte din întreceri oficiale și amicale, fotografii ole marilor 
stadioane si baze sportive, sau ale terenurilor simple amena
jate de iubitorii sportului, instantanee turistic», activitatea 
sportivă din stațiuni și parcuri de odihnă, portrete de sportivi 
fruntași etc.

Fotografiile vor trebui executate în alb-negru, pe hîrtie 
lucioasă de formert 1B/24 cm și vor fi însoțite de numele și 
prenumele autorului, adresa și ocupația. Menționăm că nu vor 
fi primite fotografii care au fost publicate.

La sfîrșitul concursului, juriul va acorda premii separate pen
tru participant» profesioniști și cei amatori.

Premiul I 
Premiul II 
Premiul IM _ 
Cinci mențiuni a 
Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
Cinci mențiuni a

Vasile Conta nr. 16, raionul „30 
Decembrie" — București, ce 
mențiunea pe pire „Pontau 
concursul de fotografii".

Pentru profesioniști : premii 
oferite de ziarul „Sportul 

| popular"

( Pentru amatori : premii ofe
rite de revista ilustrata „Sport"

1
I Fotografiile vor fi trimise 

pmă fa data de 15 octombrie

Ie.c. (data poștei) pe adresa 
ziarului „Sportul popular" ; str.

leî 
iei 
lei 
lei

1 500
1 000

580
200

1 000 iei
680 lei
308 lei
TOO iei



Wit foii WJL
După finalele „republicanelor"

Fetele: pași spre confirmare, 
dar nu în toate cazurile...

• TINERELE TALENTE SE AFIRMA! • DIN NOU DESPRE LUCRURI- 
MĂRUNTE • PREGĂTIREA ARTISTICA, O NECESITATE STRINGENTA !

L'a finalele campiona
telor republicane, gim
nastele sînt acelea care 
au polarizat, an de an, 
atenția specialiștilor și a 
spectatorilor. Și ediția 
1966 a competiției n-a 
făcut excepție !

Prin ce s-a impus aten
ției generale competiția 
feminină ?

In principal, prin nu
meroase elemente tinere 
care asaltează redutele 
consacrării. Ele ne fac 
să întrevedem din nou 
zări senine în acest sport 
ia care pînă nu de mult 
am repurtat succese de 
prestigiu. Specialiștii pre- 
zcnti la „Dinamo* au fost 
unanimi în a aprecia că 
Alina Goreac, de pildă, 
este capabilă, într-un 
viitor nu prea îndepărtat, 
să umple unul din „golu
rile” existente în gimnas
tica noastră feminină de 
performantă. Deși se află 
la vîrsta cînd alte tinere 
abia încep să descifreze 
alfabetul sportului prefe
rat. talentata și foarte 
tinăra gimnastă din Lu
goj reunește calități re
marcabile : îndemînarc, '(.na din „speianfele" gimnasticii noastre — Ma-
«igurantă. fantezie și o Rusu
tehnică — de la un con
curs la altul — în vizibil 
progres. Succesul obținut
la bîrnă („piatra de încercare" a mul
tor celebrități !) ne îngăduie să-i aso
ciem Ia calitățile sus-amintite și un 
oarecare grad de maturitate. Deci, în 
totul, Alina Goreac poate însemna 
o promisiune.

Alte două tinere gimnaste, Maria 
Andrioaie și Mariana Rusu de la 
Dinamo Bacău, au făcut și ele pași 
către o confirmare. Faptul că sînt în
drumate de un antrenor care citește 
mult (și implicit, bine pregătit), prof. 
Mircea Bibire, reprezintă cea mai bună 
garanție a creșterii măiestriei lor, la 
nivelul exigentelor mereu sporite.

Mai mult decît în alte concursuri 
s-au remarcat gimnastele clujence Ma
ria Măcicășan și Irina Sărăcuț. Evo
luția lor frumoasă ne dă speranțe în 
redresarea gimnasticii feminine din 
orașul de sub Feleac, unde acest sport 
este de o vreme încoace într-un para
doxal impas.

Gimnastele consacrate au confirmat 
doar in parte (cu o excepție — Elena 
Ceampelea. care rămîne sportiva noa-

( Dinamo Bacău) — intr-o foarte reu
șită execuție la birnă...

Foto : prof. V. Bogdăneț 

sportivele noastre fruntașe nu au prea 
adus elemente noi. Așa cum a reieșit 
și din colocviul ad-lioc organizat 
într-o „fereastră” a finalelor, există 
părerea că se lucrează cu prea puțină 
exigență, că se fac concesii muncii 
superficiale. Or, o toleranță oricît de 
neînsemnată. în aparență, în munca 
de pregătire poate avea efecte neaș
teptate, nedorite

O problemă încă nerezolvată rămî
ne pregătirea artistică. Aproape fără 
excepții, gimnastele noastre fruntașe 
nu „trăiesc" totdeauna exercițiul. Le 
lipsesc expresivitatea, vioiciunea, fan
tezia Se lucrează mult prea rigid, 
mișcările nu sînt perfect coordonate. 
Un exemplu : la sol, gimnastele noa
stre au brațele inerte, nu știu ce să 
facă cu ele, lasă impresia că nu le-ar 
aparține. ..

Toate aceste scăderi se explică 
printr-o pregătire artistică (coregra
fică) insuficientă. Un domeniu în care 
se impune să se lucreze cu mai multă 
perseverență. Este o necesitate strin
gentă. Fiindcă fără elemente de „artis-

MOTO

ACTIVITATEA IN ȚARĂ
• Pe un traseu din centrul orașului 

Tr. Severin s-a disputat faza regiunii 
Oltenia a campionatului republican de 
viteză pe circuit. La start s-au prezen
tat motocicliștl din Craiova, Tg. Jiu și 
Tr. Severin. După disputarea probelor 
au fost declarați învingători : C. Nă- 
tingu — Voința Tg. Jiu <70 cmc), V. Bra- 
tiloveanu — Metalul Tr. Severin (125 
cmc), A. Schopenhauer — Met. Tr. Seve
rin (175 cmc), M, Tabacu — IRTA Tg. 
Jiu (250 cmc), M. Ciufu — Met. Tr. Se
verin (nelimitat).

MIRCEA FOCȘAN-coresp.

• Faza regiunii Brașov a avut loc la 
Sf. Gheorghe, unde s-au întrecut mo- 
tocicliști din Brașov, Sibiu, Tg. Secuiesc 
și Tohan. O bună pregătire tehnică și 
tactică au dovedit sportivii de la Stea
gul roșu Brașov. Ei au cucerit locul I 
în trei probe. Iată învingătorii pe cla
se : 70 cmc — E. Schleger (Metrom 
Brașov), 125 cmc — C. Pescaru (Stea
gul roșu), 175 cmc — R. Doviț (Voința 
Sibiu), 253 cmc I. Sas (St. r.), 350 cmc 
— Tr. Moașa (St. r.).

GH. BRIOTĂ, Z. PAPP -coresp.

• De curînd, a avut loc la Medgidia 
un concurs experimental de viteză pe 
circuit care a contat ca examen prac
tic pentru noua promoție de arbitri 
de motociclism. Buna organizare a con
cursului a atras un numeros public 
care a răsplătit cu vii aplauze compor
tarea motocicliștilor I. Văleanu (I.T.C. 
Constanța), C. Băcanu și N. Iuzic 
(I.M.U. Medgidia).

RADU AVRAM-coresp.

Cine va intra în „divizie"?
Răspunsul la întrebarea din titlu 

îl vom avea duminică. La capătul 
celor opt turnee zonale ale cam
pionatelor de calificare. Iată mai 
jos cele 32 de echipe, masculine și 
feminine (30 de campioane regio
nale și 2 campioane ale orașului 
București) care vor lupta începînd 
de azi pentru locurile libere din 
„A“.

MASCULIN: A.S.A. Ploiești,
A.S.A. Sibiu, Cetatea Giurgiu, Se
mănătoarea București (la Ploiești), 
Progresul Suceava, Rulmentul Bîr- 
lad, Progresul Tg. Neamț, P.A.L. 
Brăila (la Suceava), Cooperatorul 
Șimleul Silvanied, C.S.M. Cluj,

CONSTĂNTENCELE SI» J

ÎN CONCURSUL
TOPLIȚA, (prin telefon). — La 

concursul republican de volei al Școli
lor sportive de elevi, desfășurat la 
Toplița, au participat anul acesta 27 
de echipe, 14 masculine și 13 feminine. 
Din etapa de zenă la care au luat ele 
parte, au ieșit învingătoare, calificîn- 
du-se pentru turneele finale, la fete 

i echipele Ș.S.E. 2 București și cele ale 
[ Ș.S.E. din Constanța, Timișoara și 

Piatra Neamț, iar la băieți — Ș.S.E. 2

ACTUALITĂȚI
BRĂILA. în localitate s-a dispu

tat întîlnirea de box dintre echipele 
Progresul și Chimia Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej. Localnicii au pre
zentat o formație tînără, bine pre
gătită din punct de vedere fizic și 
tehnic și, în consecință, au Cîștigat 
cu scorul de 13—9. Rezultatele teh
nice: Șt. Hedaloș (C) b.p. M. Co- 
cîrlea (P); S. Moroianu <P) b.p. C. 
Mihalea (C); C. Malos (C) egal cu 
P. Iuga (P); Gh. Moise (C) b.ab. 2 
S. Oprică (P); Gh. Radu (C) egal 
cu Gh. Badea (P); O. Amăzăroaie 
(C) b.p. V. Rîpa (P); S. Stoica (P)

CICLISM

»tră nr. 1). Este vorba de Rodica Apă- 
teanu, Elena Tutan, Rozalia Filipescu 
și Cristina Ioniță. Confirmare parțială 
și nu totală, cum ar fi trebuit, deoa
rece. de pildă, în materie de tehnică

tică" bine însușite, perfect stăpînite, 
o gimnastă — oricît de conștiincioasă 
ar fi — nu va pute>a depăși o valoare 
medie.

TIBERIU STAMA

Astăzi și miine la Dinamo

CAMPIONATELE DE PISTĂ 
ALE CAPITALEI

Astăzi și mîine se desfășoară pe ve
lodromul Dinamo campionatele Capitalei 
de ciclism pe pistă.

Vineri, începînd de la ora 16,30, are 
loc proba de 1 000 m cu start de pe 
loc. Este interesant de văzut dacă V. 
Burlacu va reuși să-și îmbunătățească 
rezultatul realizat recent în „Cupa ora
șului București*: 1:12,1. Sîml-ătă, de 
la aceeași oră, își vor disputa șansele 
viteziștii. în fiecare zi vor avea loc și 
probe de completare, în cadrul cărora 
vor evolua juniori.

b.ab. 3 E. Tomuța (C); A. Tomescu 
(P) b.ab. 2 Gh. Ginea (C): M. Lulea 
(P) b.ab. 3 Gh. Stahie (C); A. Mo
totolea (P) b.p. Gh. Ursache (C); 
C. Sasu (0) egal cu P. Covaliov 
(P).

GH. CIMPEANU-coresp.

• Comisia regională de box-Plo- 
iești a organizat, recent, rntîlrliri a- 
micale, în cadrul cărora au evoluat 
pugiliști ai echipelor Prahova, Me
talul Plopeni și Olimpia București. 
Boxerii bucureștenâ s-au deplasat 
întîi la Plopeni. Partida a fost cîș- 
tigata de pugiliștii asociației Me
talul, cu scorul de 8—6. în cea de 
a doua. întîlnire, victoria a revenit 
formației Prahova Ploiești, cu 28— 
20.

• Vineri seara reprezentativa de 
juniori a țării noastre va evolua la 
Budapesta, îp sala Sportcsarnok, în 
compania echipei de juniori a Un
gariei. O a doua partidă se va 
disputa duminică după-amiază, în 
orașul Gyongyos.

• Noul antrenor al echipei Mi
nerul — regiunea Banat — este 
profesorul de educație fizică Mircea 
Balaș. Zilele trecute, fostul boxer 
dinamovist ne-a declarat următoa
rele: „Sînt decis să depun toate 
eforturile pentru a alcătui o forma
ție puternică. Boxerii de la Minerul 
Banat sînt foarte tenaci. Le trebuie 
o „șlefuire" din punct de vedere teh
nic, și sper că voi reuși să fac a- 
cest lucru".

Rapid Sighetul Marmației, Ș.S.E. 
Tg. Mureș (la Șimleul Silvaniei), 
Betonul Craiova, I.C. Arad, I.G.O. 
Hunedoara, Metalul Pitești (la Cra
iova);

FEMININ : Ș.S.E. Ploiești, Dra
pelul roșu Sibiu, Sănătatea Călă
rași, Geotehnica București (la Plo
iești), Confecția Botoșani, Voința 
Iași, Ș.S.E. Piatra Neamț, Construc
torul Brăila (la Botoșani), Știința 
Oradea, Liceul „N. Bălcescu" Cluj, 
Olimpia Satu Mare, Stăruința Re
ghin (la Șimleul Silvaniei), Sănăta
tea Tg. Jiu, Ș.S.E. Timișoara, Coc- 
vinul Deva, Știința Găești (la Tg. 
Jiu).

BUCURESTENIl-CiSTIGĂTORI
AL Ș.S.E.

București și formațiile Ș.S.E. din Plo
iești. Buzău și Bacău.

Turneele finale, urmărite de un nu
meros și entuziast public, au dat cîș- 
tig de cauză echipelor Ș.S.E. Constanța 
(antrenor —- prof. I. Cristian) la fete 
și Ș.S.E. 2 București (antrenor — prof. 
O. Waldinger) la băieți, care au deve
nit campioane. Pe locurile 2—4 în 
competiția feminină au încheiat între
cerea, în ordine, Ș.S.E. 2 București, 
Ș.S.E. Timișoara și Ș.S.E. Piatra 
Neamț, iar în cea masculină — for
mațiile Ș.S.E. din Ploiești, Bacău și 
Buzău. Iată rezultatele înregistrate în 
cele două turnee finale :

FEMININ — Constanța - Timișoara 
3—0, Constanța - București 3—1, Con
stanța - Piatra Neamț 3—1, București- 
Piatra Neamț 3—0, București - Timi
șoara 3—1, Piatra Neamț - Timiș, ara 
3—2 ;

MASCULIN — București - Bacă» 
3—0, București - Buzău 3—0, Bucu
rești - Ploiești 3—0. Ploiești - Buzău 
3—0, Ploiești - Bacău 3—0, Bacău - 
Buzău 3—2.

V. PAȘCANU — coresp.

Reprezentativa masculină 

pleacă azi la Berlin
Continuîndu-și programul de pre

gătire în vederea campionatului mon
dial din Cehoslovacia (30 august — 
12 septembrie), reprezentativa mascu
lină de volei a țării noastre susține 
mîine și duminică, la Berlin, două 
foarte utile partide de verificare cu 
echipa R.D. Germane, una dintre prin
cipalele pretendente la titlul de cam
pioană a lumii. Echipa națională a 
României, împreună cu antrenorii 
S. Mihăilescu și FI. Balaiș, pleacă as
tăzi în R.D. Germană, unde fac de
plasarea următorii jucători : Nicolau, 
Drăgan, Cozonici, Corbeanu, Derzei, 
Bărbuță, Udișteanu, Schreiber, Ganciu, 
Grigorovici, Szocs, Stoian, Bartha. 
Dintre voleibaliștii aflați la ora 
aceasta în componența lotului, rămîn 
acasă doar Ferariu și Tîrlici, care 
sînt bolnavi

Așa sc îacc selecția ca la
(Urmare din pag. 1)

nr. 35 București (prof. V. Dăscă- 
lescu), mărturisim că așteptam mai 
mult de la ele.

La fete, reprezentativa Clubului 
sportiv școlar București, alcătuită în 
exclusivitate din eleve ale Liceului 
nr. 36 clin Drumul Sării, s-a impus 
printr-un joc organizat, din ce in ce 
mai eficace în atac și mai hotărît 
în apărare, fapt care i-a adus titlul 
de campioană republicană. Marea 
surpriză a competiției a produs-o tî- 
năra echipă a S.S.E. Bacău (prof 
Magda Ghenadie). Fără a străluci la 
capitolul tehnică, băcăoancele s-a» 
impus prin precizia uimitoare în a- 
runcările de la semidistanță, prin 
contraatacurile rapide și prin puterea 
de luptă exemplară, cîștigînd patru 
din cele cinci meciuri susținute. Re 
prezentativa Liceului nr. 35 Bucu
rești (prof. Ștefania Dinescu) a fo
losit cu predilecție jocul pozițional 
si a fost la un pas de a cîștiga titlul, 
dar înfrîngerea din penultima zi, ir) 
fața S.S.E. Bacău, a clasat-o pe lo
cul al treilea, la egalitate de puncte 
cu primele două, S.S.E. Brașov (prot. 
Gh. Roșu) a prezentat un lot mai 
slab decît ne obișnuise la competi
țiile precedente de junioare, iar 
S.S.E. Satu Mare (prof. Gabriela 
Both) a evoluat cu jucătoare bine 
pregătite tehnic și fizic, dar fără a 
<vea o concepție tactică. La S.S.E

Ploiești (prof. Silvia Danieleanu), pa
siunea antrenoarei nu a găsit ecou 
în rîndul jucătoarelor, venite la Ba
cău ca într-o... excursie.

AȘA SE FACE SELECȚIA!
Mărturisim că am fost profund 

impresionați de apariția juniorilor 
care au alcătuit echipa S.S.E. Cluj 
(prof. Vasile Mureșan), campioană 
la băieți. 11 jucători bine dezvoltați, 
dintre care 6 între 1,88 m și 1,96 m 
(Gh. Roman 1,96 m, Dan Roman 1,95 
m, St. Scurei 1,94 m, V. Moisin și 
L. Andreițu 1,93 m, T. Barta 1,88 m), 
toți posesori ai unor procedee teh
nice moderne pe care le folosesc în 
regim de viteză, cu o concepție tac
tică clară și eficace și cu un con
ducător de joc —- Radu Vana — a 
cărui viteză, precizie în aruncările 
de la distantă, putere de pătrundere, 
fantezie și clarviziune ne-au amintit 
de marii jucători pe acest post. De 
altfel, chiar și antrenorul lotului de 
seniori — prof. Alex. Popescu — pre
zent la unul din meciurile formației 
clujene — și-a manifestat admirația 
pentru calitățile fizice și tehnice ala 
întregului lot al S.S.E. Cluj.

Cum a fost posibilă o selecție cu 
rezultate atit de valoroase ? Prin 
muncă intensă, dusă cu pricepere și 
pasiune, prin abordarea problemelor 
majore ale baschetului. Concret, 
prof. Vasile Mureșan, cu normă de 
bază la S.S.E., și-a ales drept pepi-

$.S. E. Cluj?
niere liceele „Nicolae Bălcescu", 
„Emil Racoviță" și .Mihail Emines- 
cu". Cu ajutorul profesorilor de edu
cație fizică ai acestor licee, dar mai 
ales prin prezenta personală la orele 
de educație fizică, a selecționat un 
mare număr de elevi dotați cu talie 
înaltă sau avînd îndemînare deose
bită. A început și a continuat antre
namentele colective de două ori pe 
săptămînă, iar în rest a efectuat an
trenamente individuale la ore CON
VENABILE ELEVILOR. De fapt, acest 
din urmă element a fost, după pă
rerea prof. Vasile Mureșan (iar noi 
ne raliem întrutotul), determinant în 
desăvîrșirea tehnică a tinerilor bas- 
chetbaliști. Rezultate ? Echipa liceu
lui „Emil Racoviță" a cîștigat cam
pionatul școlar în 1965 (cinci dintre 
absolvenți sînt jucători de bază în 
formația Politehnica Cluj, din seria 
a II-a), cea a liceului „Nicolae Băl
cescu" s-a clasat pe primul loc la 
„școlarele" din acest an, iar elevii 
de la „Mihail Eminescu' constituie 
nucleul actualei campioane de ju
niori. Majoritatea au fost selecțio
nați în lotul republican de juniori și 
avem convingerea că nu se vor opri 
aici.

Așa-i că se poate face o selecție 
bună ? Ce părere aveți, tovarăși pro
fesori de educație fizică cu speciali
zarea baschet ? Exemplul colegului 
dv. Vasile Mureșan cu specializa
rea... lupte nu este convingător î
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produce stofă 

din țesături de lină 

și fibre sintetice, 

într-o gamă variată de cu
lori.

Produse durabile

și de calitate superioară.
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rtivii noștri fruntași
în noi întreceri 

internaționale
Trei dintre înotătorii noștri 

tași, V. Costa, Z. Giurasa 
[. Scliier, însoțiți de antreno- 
P. Lovas au plecat în Ceho- 
acia pentru a participa, la 
iitul acestei săptămîni, la con
tul internațional dotat cu 
irele premiu al orașului Bra
va".

Alți 5 tineri înotători. Anca 
rei, Gica Manafu, Dorina 
inca, Eda Schuller și Petre 
lor eseu, însoțiți de antreno- 
federal A. Urmuzescu, au 

at în Italia pentru a parti- 
!*"jla criteriul european al 
orilor (sportivi născuți pînă 
951), ce se desfășoară la Ca- 
a.

Sîmbătă și duminică, Ion 
ea și Pantclimon Decuseară 
participa la concursul in- 

ațional de sărituri de la 
zano. La întreceri vor mai 
rezenți sportivi din U.R.S.S., 
. Germană, Austria, Suedia, 
ida, R.F. Germană, Polonia 
talia.

La Tg. Mureș s-au desfă- 
it întrecerile „Cupei regiunii 
•eș-Autonomă Maghiară". Iată 
va rezultate: D. Naghi 2:30,5 
100 m mixt, 1:17,4 la 100 m 
>. 4:41,5 Ia 400 m liber și 
,8 la 200 m bras; G. Moraru 
,1 Ia 100 m spate;. A. Co- 
i 1:07,4 la 100 m fluture; 
ndadbimon 1:31,3 la 100 m 
s; Avina Boroș 2:44,0 la 200 
liber și 5:46,8 la 400 m li-

(I. Pâuș-coresp. reg.).

întrecerile regionale ale 
pionatului republican deș
irate la Ploiești nu au re- 
it nimic deosebit, rezultatele 
gistrate fiind slabe: Gh. Ni- 
u 3:28,6 la 200 m bras, T. 
tiacov 1:55,9 la 100 m liber, 
Rotain 1:53,7 la 100 m flu-

E. Iosif eseu 2:53,4 la 200 
liber, M. Popescu 4:06,6 la 
m bras, Fl. Popescu 4:24,2 

200 m fluture. (Gh. Alexan- 
scu și C. Negulescu-coresp.).

mioarele au plecat
- în Ungaria
n cadrul pregătirilor ce le efec- 
ază pentru participarea Ia pri- 

Balcaniadă a baschetbalistelor 
ioare (31 iulie — 2 august, la 
îja Luka, în Iugoslavia), selec- 
îata țării noastre a plecat ieri 
Ungaria unde urmează să sus- 
i în zilele următoare cîteva 
uri de verificare la Budapesta, 
kesfehervar, Szigetvar și Bekes. 
ul este alcătuit din : Ecaterina 
raru. Oltea Chelaru, Paraschiva 
», Gabriela Vartepniuc, Doina 
eseu, Elisabeta Biihm. Adina 
luț, Suzana Szabados, Floarea 
indafir, Agneta Farcaș. Olimpia 
:uraru și Ileana Ghiță. Antre- 
: Gr. Avachian.
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AVEȚI
La una din intrările stadio

nului „7 Mai** din Pitești...
— Dumneavoastră ? — mă 

întimpină „controlul biletelor**.
— La meci! — strig vesel.
— Aveți bilet ?
— Ce întrebare!
— Chiar, „ce întrebare**?

— repetă trist omul de la bi
lete. Vă rog să mă scuzați.

— Pentru ce să vă scuz ?
— întreb.

— Pentru îndrăzneală. Mi- 
am permis să vă întreb dacă 
aveți bilet.

— Erați în drept.
— Eram, pe naiba! Tre

buia să-mi fi închipuit că a- 
veți biletul ascuns, undeva, 
în buzunarul hainei, în buzu
narul vestei, în buzunarul...

Duminică, în Giuleșli, primul joc din finala
„Cupei Balcanice": RAPID-FARUL CONSTANTA

Duminică 17 și joi 21 iulie - punct 
final în „CUPA BALCANICĂ* ediția 
1965-1966. Protagoniste: Rapid Bucu
rești și Farul Constanța. într-adevăr, 
în urma rezultatelor și... neprezentă- 
rilor înregistrate, cele două formații 
românești au ocupat primul loc în 
ambele serii, clasamentele fiind ur
mătoarele :

Seria I

1. Rapid București 6 5 0 1 14- 5 10
2. Cerno More Varna 6 3 2 1 7- 4 8

Barajul pentru categoria C
Duminică, are loc returul din 

cadrul barajului pentru categoria C. 
în partidele — tur, disputate du
minica trecută, majoritatea echipe- 
lor-gazdă au terminat învingătoare. 
Unele dintre ele, Stuful Tulcea, 
A.S.A. Sibiu, Gloria Bîrlad și An
cora Galați, au cîștigat la o dife
rență de 3 și 5 puncte. Aceste for
mații par să aibă calificarea asi
gurată. De asemenea. Metalul Buzău 
— singura echipă care a cîștigat în 
deplasare, se prezintă fără emoții 
în partida cu Metalul Pitești. Din
tre celelalte aspirante la un loc în 
categoria C, mari șanse de al ob
ține le are Aurul Zlatna, care a 
„scos" un meci nul în fața Gloriei 
Ioșia.

Meciuri disputate în prima zi a finalelor școlare
Joi după-amiază pe terenurile II și 

IV de la stadionul „23 August44 din Ca
pitală au început întrecerile semifinale 
din cadrul „Cupei orașelor reședință d» 
regiuni**, rezervată școlarilor.

Iată o privire succintă asupra celor 
patru meciuri:

Fază din meciul dintre echipele liceului nr. 75 Cluj și școlii generale nr. 95 
București (5—7 )

Școala generală nr. 27 Galați (antrenor 
J. Apostol)—Școala generală nr. 22 Cra
iova (antrenor MZIureș) 9—8 (0—1, 
1—1). Joc viu disputat, în care gălă
țenii au lăsat — datorită Jocului teh
nic prestat — o bună impresie. Cu toate 
că ei au dominat copios în prima re
priză, era io venii sînt cei care deschid 
scorul prin Cinteză. In a doua j'umă-

BILET?
Vă rog să intrați pe stadion!

— Băi, nu v-am arătat bi
letul.

— într-adevăr, nu mi l-ați 
arătat.

— Poftim!...
Controlorul se uită la mine,

la bilet, iar la mine, 
nou la bilet...

din

— E pentru cuplajul 
azi! — spune el uluit.'

— Exact.

de

— Formidabil! Aveți bi-
let de intrare!

— ~Am.
— Nemaipomenit ! Tovară

șe controlor șef — strigă 
omul — dumnealui are bilet 
de intrare! îi dau drumul ?

— Cum o să-i dai ! —
spune acesta. Dumneavoastră

de unde ați cumpărat bile
tul ? — mă întreabă contro
lorul șef.

— De la casă — spun.
— Așa? Ei, bine, nu in

trați !
— De ce ?
— Fiindcă nu facem ex

cepții.
— Cum asta ?
— Bine. Dacă vreți să in

trați, vindeți biletul la a- 
ceeași casă !

— Dar...
— Acum, zău, ce v-am 

făcut noi ?
— Nimic — spun.
— Vedeți? Și dumneavoas

tră vreți să intrați cu bilet 
De ce ? Ați venit vreodată 
aici, fără bilet, și nu v-am. 
dat voie să intrați ?

— Nu.
— Atunci de ce vreți să 

se spună despre noi că nu 
ne facem „datoria**? Că nu

dăm voie fără bilet pe sta
dion ?

— Știți, eu nu sînt din Pi
tești.

— Nu ?
— Nu — spun.
— Ia dați-mi biletul!
— Poftim..,
— Și vreți să intrați la 

meci, așa, numai cu „hîrtiuța** 
asta? la luați și cîteva pro
grame !...

★

Seara, la întoarcere, în 
tren...

— Biletele, vă rog ! — se 
aude vocea conductorului.
— Le prezentăm.

■— Ce ți-e și cu biletele as
tea ! — exclamă vecinul de 
compartiment. Am fost la Pi
tești. La meci...

— Frumoasă partidă! — 
spun.

■—N-am urmărit întrecerea.

3. 17Nandori Tirana 6 1 2 3 5- 7 4
4. Beșiktas Istanbul 6 0 2 4 2-12 2

Seria a ll-a

1. Farul Constanța
2. Spartak Plovdiv
3. Olimpiakos Pireu
4. Vardar Skoplje

6 4 1 1 10- 2 9
6 3 1 2 12- 6 7
6 3 1 2 7-10 7
6 0 1 5 3-15 1

Cele două echipe au căzut de 
acord ca prima manșă a finalei să 
se dispute duminică, pe stadionul 
Giulești, cu începere de la ora 9,30. 
Returul — joi 21 iulie la Constanța.

0 nouă etapă In „Cupa de vară"
Duminică, în „CUPA DE VARÂ“ 

este programată ultima etapă în gru
pele I—VI. Iată meciurile care se vor 
disputa:

GRUPA I: Locomotiva Iași—C.F.R. 
Pașcani, Ceahlăul P. Neamț — Tex
tila Buhuși; GRUPA A II-A: Metalul 
Tîrgoviște — Rapid Mizil, Poiana 
Cîmpina — Flacăra Moreni; GRUPA 
A III-A: C.S.M. Sibiu — Gaz Metan 
Mediaș, Faianța Sighișoara — Chi
mia Făgăraș; GRUPA A IV-A: Jiul 
Petrila — Metalul Hunedoara, Mine
rul Lupeni — A.S. Cugir; GRUPA A 
V-A : Vagonul Arad — C.S.M. Reșița, 
C.F.R. Timișoara — C.F.R. Arad; GRU
PA A VI-A: Ind. Sîrmei C. Turzii — 
Clujeana, Arieșul Turda — A. S. Aiud.

tate a meciului, după ce au trei „bare*, 
gălățenii egalează, în final, prin Leca. 
La sfîrșitul celor 60 de minute de j’oc 
rezultatul fiind egal, cele două formații 
au beneficiat de cite 11 lovituri de la 
11 m. Gălățenii transformă 8 lovituri 
iar era io venii — 7.

Liceul nr. 15 Cluj (antrenor I. Lo
ri nez) — Școala generală nr. 95 Bucu
rești (antrenor Agneta Wittenberger) 
5—1 (2—0). Net superiori, clujenii au 
obținut o victorie confortabilă prin golu
rile înscrise de Enac (2), Mihai, Ur- 
sache și Goga. Golul formației bucureș- 
tene a fost marcat de Mantea.

Școala profesională R.M.R. Iași (an

Corespondentă din Londra

Spectator la tragerea Ia sorii
a „Cupei campionilor europeni"

Impresionantul „Royal Garden Ho
tel1* din Londra, unde este sediul bi
roului de presă al Campionatului mon
dial de fotbal, a fost lăsat timp de 
ctteva ore tntr-o liniște neobișnuită 
pentru aceste zile. lin număr impre
sionant de ziariști au trecut peste 
drum, tn sala de recepții a hotelului 
„Kensington", unde avea loc trage

rea la sorti a primului tur din popu
larele competiții europene „Cupa cam
pionilor europeni" și „Cupa cupelor". 
Deosebit de interesantă, e o astfel de 
operațiune, in care sortii pot fi mai 
darnici sau... foarte vitregi cu echi
pele înscrise in aceste competiții.

De dala aceasta, dat fiind numărul 
mare de echipe participante, comisia 
de organizare a decis un nou sistem 
de tragere la sorti: echipele care tn 
ediția precedentă au ajuns In sferturi 
de finală, semifinale și in finală au 
format o categorie. Apoi restul forma
țiilor înscrise au fost ■ repartizate tn 
două zone geografice (nord și sud). 
Din aceste două ultime grupe trebuie 
să fie alese patru formații care să 
susțină jocuri pre-eliminatorii. Emoții 
in sală. Biletele, lntr-un înveliș de ma

trenor L. Antohi) — Grupul școlar con
strucții Craiova (antrenor P. Popa) 
3—0 (0—0). După o repriză în care 
nici una dintre cele două echipe nu a 
reușit să deschidă scorul, la reluare, 
combini nd spectaculos și find eficaci în 
fazele da finalizare, ieșenii obțin victo
ria. Au înscris : Chirateu, Bej*an și 
Bantă.

Școala profesională Electromotor Ti
mișoara (antrenori T. Ursu și Gh. Viil- 
cănescti)—Liceul nr. 4 Constanța (an
trenor V. Brașovan) 2—1 (2—0). In pri
ma repriză timișorenii prestează un j*oc 
frumos, legat și reușesc să înscrie de 
două ori prin Cirici. După pauză ei au 
căzut din punct de vedere fizic și cons- 
tănțenii preiau inițiativa dar nu reu
șesc decît reducerea handicapului, prin 
Necula.

Sîmbătă, pe stadionul Republicii, vor 
avea loc jocurile finale. Dimineața, de 
la ora 9,30, se vor întîlni echipele în
vinse între ele pentru locurile 3—4, 
iar după-amiază, de la orele 16,30 se 
vor disputa finalele propriu-zise și va 
avea loc festivitatea de premiere

GH. CIORANU

Mîine In parcul sportiv 
Progresul

Sîmbătă, la ora 17, în parcul sportiv 
din str. dr. Staicovici are loc un meci 
de verificare în vederea stabilirii echi
pei care va reprezenta clubul Progre
sul în viitorul campionat al categoriei 
A de fotbal. După terminarea partidei, 
cei prezenți vor asista la o frumoasă 
serbare cultural-sportivă.

Am urmărit, în schimb, cum 
intră spectatorii pe acest sta
dion. Lucrez la „economi
cul UCFS**.
- Și?
— în medie, 5 000 de ne

plătitori aproape la fiecare 
meci !

Asta înseamnă că 33 la 
sută din spectatori sînt fără 
bilete! E o cifră!...

★
Ies din compartiment să 

mă răcoresc. Pe culoar, ci
neva din Consiliul asociației 
sportive Dinamo Pitești.

— Cu treburi pe la Bucu
rești? — întreb.

— Suplimentări de fonduri. 
Stăm prost cu încasările la 
meciuri !...

VASILE TOFAN

P.S. Să credem oare că nu-i 
„taxează44 nimeni rpe cei 5 000? 
Haida-de’! 

terial plastic, au fos tintroduse tntr-o 
frapieră de argint, iar o lady a fost 
invitată să tragă primul bilet. Sortii 
decid ca Watwrford (Irlanda)- Vor- 

wărts Berlin și Slima Wanderers (Mal
ta)—Cerveno Zname (Sofia) să fie 

cele două partide pre-eliminatorii.
Din paharele de șampanie sînt răs

turnate in frapieră toate celelalte bi
lete, initial împărțite pe grupe. Cu 
cine va cădea Petrolul ? Bind pe rind 
sînt scoase bilețelele, Insă cel tn care 
este înscris numele Petrolului inttrzie să 
iasă la suprafață. Pe listă au rămas 
echipele socotite printre cele mai bune 
din Europa. Și iată că „apare" una 
dintre ele : F. C. Liverpool. Ce-ar fi?... 
Președintele. U.E.F.A. desface biletul, 
se uită șăgalnic tn sală, punînd la 
încercare răbdarea celor prezenfi și, 
după cîteva momente de așteptare, ros
tește numele echipei ploieștene. Deci, 
după ce Dinamo București a adus n. 
Real Madrid și pe Internazionale Mi
lano, după ce Steagul roșu a jucat la 
Brașov cu Espanol Barcelona, iară un 
nou... musafir de zile mari. Sub a- 
cest aspect, se poate spune că sortii
n-au fost vitregi cu iubitorii fotbalu
lui din țara noastră. Dar, firește, Pe
trolul trebuie să se pregătească le- 
meinie pentru u face față acestui ad
versar valoros.

Ne-am propus ca în aceste zile să 
facem o vizită clubului F. C, Liver
pool și să împărtășim cititorilor zia
rului „Sportul populau** mai multe im
presii despre viitorii adversari ai pe
troliștilor, în orașul cărora se dispută 
în aceste zile partidele din cea mai in
teresantă grupă a campionatului mondial.

petre cristea

CINE VA ClȘTIGA: U.T.A. SAU
STEAUA ?

După cum se știe programul con
cursului PRONOSPORT nr. 29 de du
minică 17 iulie 1966, cuprinde finala 
Cupei României și 12 meciuri din 
„Cupa de vară".

Acest concurs este deosebit de atrac
tiv, iar participanții au o misiune difi
cilă în alegerea ponosticurilor, în 
special la meciul I. Cine va cîștiga : 
U.T.A. sau STEAUA?

Dăm mai jos programul integral al 
acestui concurs :

I. U.T.A. — Steaua
(finala Cupei României)

II. Metalul Hunedoara — Țiul Pe
trila

IV. Locomotiva Iași—C.F.R. Pașcani
V. Metalul Tîrg. — Rapid Mizil

VI. Poiana Cimpina — Flacăr Mo
reni

VII. C.S.M. Sibiu — Gaz metan
VIII. Faianța — Chimia Făgăraș

IX. Vagonul Arad — C.S.M. Reșița
X. C.F.R. Timișoara — C.F.R. Arad

XI. Industria sîrmei — Clujeana
XII. Arieșul Turda — A.S. Aiud

XIII. Textila Buhuși — Ceahlăul
• Tragerea Loto de azi va avea loc 

la București în sala Clubului Finanțe 
Bănci cu începere de la ora 18.30.

257 DE AUTOTURISME 
ATRIBUITE LA SISTEMELE 

LOTO - PRONOSPORT 
PÎNĂ ÎN PREZENT

Zilnic continuă să se prezinte la 
sediul Loto-Pronosport cîștigători din 
întreaga țară care vin să-și ia în pri
mire autoturismele cîștigate la Loz în 
plic, Loto, Pronoexpres sau Prono
sport.

Participînd la concursurile și tra
gerile organizate de Loto-Pronosport, 
aveți posibilitatea să obțineți impor
tante premii în bani, precum și auto
turisme.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.
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Prin telefon de la trimișii noștri speciali, C. '1UQ VTI și 611. MtOIUSCU

În prima zi de odihnă.,.
disputate miercuri pe 

Londra, Birmingham,
Cu meciurile 

stadioanele din _
Sunderland și Manchester s-a încheiat 
o primă etapă a marii întreceri fotba
listice de aici. Echipele au intrat în 
prima zi de odihnă. Fiecare din cele 
16 finaliste a susținut cite o partidă 
și la Royal Garden Hotel, unde se 
află Biroul central de presă al Cam
pionatului mondial ziariștii și specia
liștii încearcă să întrezărească, pe 
baza comportărilor și a rezultatelor 
de pînă acum, care ar putea fi evo
luția viitoare a echipelor.

Fără îndoială, după această primă 
etapă cea mai curioasă și neașteptată 
situație o prezintă grupa A, de la 
Londra. La surpriza inaugurală, furni
zată de Uruguay, miercuri s-a adă
ugat cea oferită de echipa Mexicului 
care era considerată cea mai puțin în
dreptățită pentru o asemenea ispravă. 
Mai mult chiar, francezii au fost 
acei care au trebuit să lupte pentru 
cgalare și se pot considera mulțumiți 
și cu meciul nul. Fiindcă așa cum au 
jucat reprezentanții cocoșului galic, ei 
nu puteau emite pretenții mai mari.

Cu o bună condiție fizică și vitali
tate, mexicanii au stăpînit mijlocul 
terenului și au lansat de aici dese și 
periculoase atacuri la poarta lui 
Aubour, indeosebi prin Cisneros, Fra
goso și Diaz, excelenți tehnicieni. Ace
stora li s-a adăugat Borja, un atacant 
de 20 ani, foarte periculos întotdeauna 
cînd se afla în careul francezilor. în 
apărare Pena l-a anihilat complet pe 
Combin a cărui selecționare și com
portare uu fost serios criticate de zia
riștii francezi prezenți la masa presei, 
îndeosebi de trimisul special al revistei 
„France Football", fostul internațional. 
Just Fontaine.

Rezultatul de egalitate de la Wem
bley i-a bucurat în primul rînd pe 
uruguayeni și englezi, care și-au ex
primat imediat satisfacția de a avea 
posibilitatea sâ lupte în continuare cu 
șanse egale pentru calificare. Este 
considerată ca amuzantă aici „proble-

ma* dezbătută joi de presa engleză 
și franceză. Ziariștii englezi au luat 
o declarație secretarului general al 
F.I.F.A., dr. H. Katter, în sensul că 
un rezultat de 0—0 e mai bun ca
1—1 și, în consecință, echipa Angliei 
este considerată lidera grupei ; fran
cezii, au făcut un clasament 
aspectul celor două meciuri 
Uruguayul pe primul loc, urmat

după... 
situind 

__ „ , . t de 
Anglia, Franța și Mexic. în orice caz 
mecinl U ruguay-Franța este așteptat 
cu mare interes, fiind considerat 
decisiv pentru desemnarea 
cele două echipe care vor 
sferturi.

Cineva spunea în glumă 
ciul Franța-Mexic lucrurile 
aplaudate au fost două r disputa 
trtk suporterii celor două

uneia 
intra

că la 
cele

r

i

r

ca 
din 
în

me- 
mai 
elin

ts suporterii celor două formații, 
desfășurată într-o atmosferă tipic sud- 
americană, și excelentul program de 
muzică oferit înainte de meci și în 
pauză de fanfara școlii militare Knel- 
ler 1 Și această apreciere nu este de
parte de adevăr. Ziarul „I’Equjpe” scria 
juni cu un titlu pe cinci colone că .... 
aventura Franței în Campionatul mon
dial începe*.

Și în grupa B, un rezultat mai puțin 
scontat : victoria Argentinei asupra 
Spaniei, adusa mai ales de plusul de 
vigoare și condiție fizică adăugat de 
sud-americani la calitățile lor tehnice 
excelente dar egale cu ale spaniolilor. 
Se apreciază că acest meci a fost unul 
din cele m»i frumoase disputate pînă 
acum în Campionatul mondial ți Ar
gentina este acum creditată cu mari 
șanse la calificarea în sferturi.

Portugalia, echipă binecunoscută 
iubitorilor de fotbal din țara noastră, 
și-a confirmat înalta ci clasă și chiar 
dacă a primit un gol-cadou de la 
portarul ungur, victoria ei este abso
lut meritată. Viitoarele jocuri care vor 
avea loc în această grupă, în
deosebi cel de vineri (Ungaria — Bra
zilia), sînt așteptate cu deosebit interes 
și nrulți dintre ziariștii acreditați s-au

și anunțat la Comitetul de organizare 
pentru meciul de la Liverpool.

Unii socoteau ca partida Italia—Chi
le se va desfășura sub amintirea inci
dentelor de acum patru ani de la 
pretendentul campionat mondial. Dar 
nn s-a întîmplat așa. A fost un meci 
plăcut în care chilienii s-au străduit 
să joace destul de bine, iaT italienii, 
aplicînd cel mai clasic „catenaccio* 
și avînd în Bulgarelli pe cel mai bun 
jucător de pe teren, au cîștigat cu 
2—0. Scorni putea fi și mai conclu
dent pentru că poarta lui Olivares a 
fost deseori pusă în pericol de con
traatacurile italienilor.

Deci, R.F.G., Argentina, Brazilia, 
Portugalia, U.R.S.S. și Italia cîte 2 
puncte. Franța, Mexic, Anglia și Uru
guay cîte un punct.

Ce ne vor aduce oare jocurile vi
itoare ? Ce surprize vom mai con
semna ?

Turul Franței
Ieri s-a încheiat Turul ciclist al Fran

ței. Francezul Aimar și-a păstrat tri
coul galben și după ultima etapă, ciști- 
gînd cursa cu un avans de 1:07 asupra 
olandezului Janssen și 2:02 asupra asului 
francez Poulidor.

Competiție amatoare -Tour de l'avenir” 
a revenit Italianfflui M. Benti. urmat 
în clasamentul ’ general de Steeve .s 
(Olanda) la 1:18 și Gomez (Spania) la 
2:53. Pe echipe, primul loc a fost obți
nut de cicliștii italieni.

Au început campionatele
mondiale de tir

Joi 
edi-

Desen de Neagn Răduleseu

PROGRAMUL M AZI

GRUPA A, ia Londra : URUGUAY - FRANȚA (se transmite la radio 
programul 1)

GRUPA “ ‘ -- --------- -------------- ----------
GRUPA C, la Liverpool : BRAZILIA - UNGARIA (se transmite Io tel 

vizor)
GRUPA D, ia Middlesbrough : R.P.D. COREEANA - CHILE
Toate meciurile încep la 20,30, ora București.

B, la Sheffield : ELVEȚIA - SPANIA

Campionatele mondiale de scrim

România pe locul

Cinci minute (fanteziste) 
după meciul Portugalia — Ungaria

Lajos Baroti e încrun
tat. Maxilarele marelui 
antrenor trepidează. 
Szentmihaly iși ascun
de fața în mtmi. Albert 
privește absent, încer- 
cînd, parcă, să străpun
gă zidurile vestiarului 
lui Denis Lxiw.

Matrai : Au fost mai
buni. . .

Mesz61y : Și, 
ai fi putut să-l ții 
bine pe Torres.

Matrai : Augusto 
ar fi rămas liber.

Bene : Să nu se 
per^ Szentmihaly, 
cu Grosics în poartă 
nu luam nici un gol. . .

Albert : Te rog, Bene, 
nu aici e secretul...

Bene : Dar unde ?
Albert : Uite, eu am 

stat ca un prunc între 
Morais și Vincente, tn 
timp ce Eusebio a aler
gat ca Bikila. Eu am 
fost centru înaintaș, el 
— fotbalist. „

totuși, 
mai

tot
su
dor

Lajos Baroti: fi d- 
ne-i de vină ?

Albert : Am cam
uitat să jucăm mingea. 
Ai să rîzi, Lajos-baci. 
ăar pentru că eu tot 
am stat, am numărat, 
la băieții noștri, 30 de 
atacuri prin alunecare 
și 14 stopuri de 10 me
tri. .. Șl mai e ceva. 
Noi am jucat 100 de 
meciuri pînă acum și 
am obosit tocmai aici, 
la Manchester.

Lajos Baroti : Am să 
va demonstrez cu Bra
zilia că nu sînteți 
obosiți.

Albert : Numai să nu 
te audă Pele.

Lajos Baroti: Cred 
că astăzi Eusebio este 
mai bun ca Pele. In 
fond, am jucat împo
triva unei echipe foar
te puternice. N-aș fi 
crezut-o atît de puter
nică.

Rakosi : Baptista, o- 
mul meu, are o teh
nică de înaintaș.

Lajos Baroti r Toți 
joacă economic. Noi 
ne-am agitat mai mult. 
Ei. în schimb, cină l-au 
văzut pe Eusebio ban
dajat, l-au pus să bată 
cornere. Ca să nu aibă 
un om în minus la cav.

Sovari : Lajos-baci,
crezi Că ne mai califi
căm în sferturi 1

Lajos Baroti : Dacă 
ai să te ții de Pele așa 
cum s-a ținut Zecev, 
poate că da. . .

Sovari : Și dacă nu ?
Lajos Baroti: Fotba

lul înseamnă răbdare. 
Brazilienii au așteptat 
Cupa — '23 de ani...

★
vestiarul portu- 
Eusebio cîntă o

Tn
ghez
veche melopee africa
nă și rîăe —vorba lui 
Tudor Mușatescu — cu 
toată claviatura...

IOAN CHIRILĂ

PÎNĂ ACUM, 21 DE GOLURI...
(Mexic), Held (R.F. Germană), Pirri 
(Spania), Pele și Garrincha (Brazilia), 
Torres (Portugalia), Bene (Ungaria), 
Banișevski (U.R.S.S.), Barison și Maz
zola (Italia).

DOUĂ GOLURI : Beckenbauer și 
Haller (R.F. Germană), Augusto (Por
tugalia), Artime (Argentina) și Mala
feev (U.R.S.S»),

UN GOL : Hausser (Franța), Borja

Dupâ prima etapă a optimilor, vă oferim o selecționată din jucătorii 
care s-au remarcat în mod deosebit pînă acum, lată cum arată...

.„ECHIPA IDEALA" 
NAIDENOV
(Bulgaria)

(Brazilia)

WILSON TROCHE J. CHARLTON FACCHEHI
(Anglia) (Uruguay) (Anglia) (Italia)

ROCHA SOLARI
*3» (Uruguay) (Argentina)

GARINCHA BULGARELLI EUSEBIO HELD
(Italia)

CEL MAI BUN
(Portugalia) (R.F.

ARBITRU
CALLAGHAN (Tara Galilor) în meciul Portugalia - Ungaria (3-1)

WIESBADEN. 14 (prin telefon), 
-au început în localitate întrecerile 
ției din acest an a campionatelor mon
diale de tir. La concursuri participă 
peste 1000 de trăgători din 52. de tari, ceea 
ce reprezintă un adevărat record. Din
tre aceștia, la talere sfiit înscriși 123 
de trăgători, la pistol viteză — 125, la 
pușcă — peste 100 etc.

în prima zi au avut loc probele fe
minine de armă standard 60 f. și ta
lere. în mod neașteptat, primul lo.c 
în clasamentul individual și pe echipe 
a revenit sportivelor poloneze : Zakar- 
zewsa 591 p și formației reprezentative 
cu 1744 p. La talere învingătoare a 
ieșit trăgătoarea vest-germană von So
den cu 95/100 buc. Pe locurile următoa
re s-au clasat Berkenkamp (S.U.A.) 
90/100 și Ghefrasima (U.R.S.S.) 89 100.

Vineri vor intra în concurs și trăgă
torii noștri : Giușcă — la pistol liber, 
Dumitrescu, Enache, Ftorescu și Po- 
povici — la talere. Întrecerea taleriștîlor 
va dura 5 zile (4 zile se vor trage 50 
de talere, iar în ultima

La Wiesbaden timpul 
cerul mohorît. Cu toate 
cialiștii scontează că se 
zultate deosebite.

Ing. P. CIȘMIGIU 
antrenor federal

4 la floretă fete
■

sselet (2 v) și Claudette Herbst 
(o victorie). Ecliipa țării noastre 
„punctat" prin Eoatertaa tencic 
Marina Stanca (fiecare cu cîte 2 vi 
tonii). în urma acestui revoltat, fl 
retlstele noastre au ocupat locul 
pe echipe.

Pentru locurile 5—6 s-au prezf 
tat pe planșă reprezentativele I 
liei și R.F. Germane. Au învins i 
lienceLe, cu scorul de 9—4.

Clasament general: 1. U.R.S.S., 
Ungaria, 3. Franța, 4. ROMANIA, 
Italia, 6. R.F. Germană.

Vineri. în penultima zi a camp: 
natelor mondiale, vor intra în co 
petiție echipele de spadă. Printre 
cestea se află și formația țării not

MOSCOVA, 14 (prin telefon), doi 
au luat sfîrșit și întrecerile pe echi
pe la floretă fete. Pentru titlul de 
campioană mondială s-au întîlnit, în 
fihcăa probei, formațiile Uniunii So
vietice și Ungariei. Victoria a reve
nit trăgătoarelor sovietice cu «corul 
de 9—3 (Samușenko și Gorohova 
cite 3 v, Zabelina 2 v și Rastvorova 
1 v, resp., Rejtb 2 v și Bobiș 1 v).

Pentru kienriie 3—4 «-au întrecut 
echipele României și Franței. Flore- 
tisiele franceze au terminat victo
rioase : 9—4. învingătoarele au ali
niat același .4* cu care sînt prezen
te în competițiile europene și mon
diale de 5 ani consecutiv j adică 
Brigitte Ga pais, Marie Chantal De- 
petris (ambele au realizat în acest tre alcătuită dm Sepeșiu. Marines» 
meci cite 3 victorii), Katheîin Rou- Maldansctei, PoaqTaț și Al. Istrate.

Elisabeta Polilironiade pe locul II 
la turneul internațional feminin de șali

de la Budapesta

l»0 de talere), 
este ploios și 
acestea, spe- 
vor obține re

V.M.F. Moscova-Steaua 3-2 la polo
in cel de al doilea meci de polo 

dintre formațiile Steaua si V.M.F. 
Moscova victoria a revenit tot oas
peților, de data aceasta cu 3—2 
(1—2, 1—0, 0—0, 1—0). Cele cinci 
goluri au fost înscrise de Dolgusin 
(2), Markarov și, respectiv, Neacșu 
și Szabo.

BUDAPESTA 14 (Așerprcs). A luat 
sfîrșit turneul internațional feminin de 
șah, în cadrul căruia tm rezultat meri
toriu a fost obținut de reprezentanta 
României, maestra internațională Elisa- 
heta Polilironiade. Ea s-a clasat pc lo
cul II, în urma cunoscutei jucătoare so
vietice Valentina Kozlovskaia, dar îna
intea unei serii întregi de șalriste cu 
frumoasă reputație în arena mondială. 
, In ultima rundă, Elisabeta Polihro- 
niade, jncînd cu negrele, a întrecut-o 
pe maghiara Szilye. Fruntașa clasamen
tului, Kozlovskaia, a învins-o pe Gam- 
hos, iar iugoslava Katia lovanovici a 
cîștigat la I.angos.

Iată clasamentul final: Kozlovskaia 
(URSS) 10,5 puncte (din 13 posibile). 
Polilironiade (România) și lovanovici 
(Iugoslavia) 9 p, Keller— Herman (R.D. 
Germană) și Veroczi (Ungaria) 8,5 p, 
Karakas (Ungaria) 7,5 p, Szilye și 
Szinka (Ungaria) 6,5 p. Gambos (Un
garia) 5,5 p, Bilek (Ungaria) 5 p, Kne- 
tovici (Ungaria) 4,5 p, Asenova (Bul-

garia) și I^angos (Ungaria) 4 p. Ho 
(Ungaria) 2 p.

★
După 7 runde, în turneul interi 

țional de șah de la Szombathvly (T 
garia) conduce marele maestru interi 
țional Uhlmann (R.D.. Germană) cu 
puncte, urmat de Ciocîltea (Români 
Bronstein (URSS), Bilek (Ungaria), I 
valek (Ceboslovneia), Barczn (Ungar 
și Flesh (Ungaria) toți cu cîte 4.5 pu 
te. In runda a 7-a Ciocîltea l-a înv 
pe Szom (Ungaria), Kavalek pe Ps 
(Italia) și Bronstein pe Barcza. Pa 
dele Uhlmann—Navrovski, Pelitov 
Bilek și Itelv — Lengyel s-au ternii 
remiză. Victor Ciocîltea a cișligat 
partida Întreruptă cu italianul Paoli

• După cinci -runde, în turneul 
ternational de șah de Ia Amsterd 
conduce fostul campion mondial Mii 
Botvinnik cu 5 puncte. Pe locurile 
mătoare în clasament ‘figurează Por 
(Spania) cu 3.5 p, și Zuidema (Olani 
cu 3 p.

ȘTIRI • REZULTATE ® ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
ATENA. întâlnirea internațională de at

letism dintre selecționatele masculine 
ale Greciei și Izraelului s-a încheiat cu 
succesul sportivilor greci, învingători 
cu scorul de 146—66. Cea de-a doua 
zi a întrecerii a fost dominată de at- 
leții țării gazdă care au terminat în
vingători în majoritatea probelor. Iată 
cîteva dintre cele mai bune rezultate 
înregistrate: prăjină---- Papanicolau
(Grecia) 4,92 m; disc — Tsakanikas 
(Grecia) 53,72 m; 800 m — Mihailidis 
(Grecia} 1:51,2.

cursului internațional de tenis de la 
Noylake (Anglia): Hewitt (Australia) — 
Taylor (Anglia) 6—1, 6—I; Misra (In
dia) — Upton (Anglia) 6—1, 6—4; 
Lall (India) — Stepbens (Anglia) 6—2, 
6—4; Battrick (Anglia) — Moore (Aus
tralia) 6—2, 6—1.

NEW YORK. Boxerul de culoare 
Emile Griffith și-a păstrat titlul de 
campion mondial la categoria mijlocie, 
învingînd Ia puncte în 15 reprize, pe 
Joey Archer.

LONDRA. Rezultate înregistrate în 
proba de simplu bărbați din cadrul con

PARIS. Răspunzînd invitației federa
ției de specialitate a R.P. Chineze, se
lecționata masculină de baschet a Fran

ței va întreprinde un turneu în R 
Chineză între 28 iulie și 17 augi 
Baschebalișlii francezi vor susține 
această perioadă mai multe întâi 
în compania reprezentativei R.P. ( 
neze și a unor echipe de club.

BERLIN. Prima etapă din turul 
clist tal R.D. Germane, disputată c 
tracronometru în circuit la Rostock 
fost cîștigată de Lothar Hiîhne (F 
Germană) cronometrat pe distanța 
40 km cu timpul de 57:04. urmat la 
sec. de compatriotul său Ampler. 1 
mul sosit dintre concurenții străini 
fost belgianul Robberechts, care a i 
lizat timpul de -58:50,0.
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