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Echipa României pe locul 11 la talere

WIESBADEN, 18 (prin tele- 
f'Cji De luni dimineața aici 
parcă a venit toamna 1 A în- 
ceput să plouă mărunt, mercu
rul termometrului a 6căzut 
vertiginos, un vînt puternic și 
rece a făcut să se îndoaie po
mii, a zmuls stegulețele care 
ornamentează poligonul Freud- 
berg. în aceste condiții, foarte 
dificile, s-au desfășurat pro
bele din cadrul campionatelor 
mondiale de tir.

Am așteptat această zi plini 
de emoție. Taleriștii noștri 
aveau de jucat o carte mare. 
Ei au făcut totul pentru a se 
comporta rft mai bine dar au 
fost întrecuți, în final, de ta
leriștii americani. Formația 
ROMÂNIEI (Enache, Dumi
trescu, Florescu și Popovici) 
reușește totuși un excelent

TURNEUL DE BASCHET DE LA MESSINA

ROMÂNCELE, VIRTUALE CÎȘTIGĂTOARE
MESSINA, 18 (prin telefon).— 

Invingînd și Italia, reprezentativa 
feminină de baschet a României 
și-a asigurat punctajul necesar 
cuceririi primului loc in tradi
ționalul turneu dotat cu „Trofeo 
cella Stretto*, ©îștigat în anii tre
cu ti, alternativ, de selecționatele 
Olioslovaciei și Bulgariei. Aces- 
ta este primul succes al baschet
balistelor noastre intr-un turneu 
internațional desfășurat peste ho
tare.

lntîlnirea cu echipa Italiei a 
întrunit un număr record de spec
tatori care au încurajat frene
tic echipa gazdă. Totuși, selec-
ționata României nu s-a lăsat în 
nici un moment impresionată de

\actualitați
Balcaniada de tenis

Ieri au părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Zagreb, repre
zentativele de tenis ale Româ
niei, care vor lua parte la în
trecerile Balcaniadei. Au făcut 
deplasarea Ion Tiriac, Ilie Năs- 
tase, Sever Dron și jucătoarele 
Iudith Dibar, Ecaterina Horșa și 
Mariana Ciogolea. Balcaniada de 
tenis se dispută pe terenurile 
^Medvesciak” dfrfe Zagreb, între 
30—24 iulie.

Tinerii luptători români 
la concursul „Panglica albastră

In zilele ta 20 21 și 22 iulie se 
desfășoară ’a Szczecin (Polonia) 
tradiționalul concurs internațio

rezultat, cucerind medaliile de 
argint. Clasamentul final : 1.
S.U.A. 768, 2. ROMÂNIA 764, 
3. U.R.S.S. 757, 4. R.F.G. 755. 
Marți, lîbncurenții vor parti
cipa la tragerea ultimelor 100 
de bucăți pentru definitivarea 
clasamentului individual la 
talere. Vor participa numai 
cei mai buni 60 de concurenți 
și avem bucuria ca între aceș
tia să fie toți cei 4 reprezen
tanți ai noștri. înaintea con
cursului de mîine, clasamentul 
se prezintă astfel : 1. Jones 
(S.U.A.) 197, 2. Horner (S.U.A.) 
196, 3. ENACHE 195, 4. Seni- 
cev (U.R.S.S.) 194, 5. Luchini 
(Italia) 193, 6—7. DUMITRES
CU și FLORESCU 192... PO
POVICI 185.

în proba de armă standard 
reprezentantul nostru PETRE 
SANDOR a reușit un frumos

acest lucru și, jucînd cu deose
bită dîrzenie și luciditate, a con
dus în permanență, pentru ca la 
încheierea celor 40 de minute 
»fi părăsească terenul învingă
toare, în aplauzele spectatorilor 
care au răsplătit astfel frumoasa 
ei comportare. întrecerea a fost 
deosebit de spectaculoasă, am
bele formații făcînd risipă de e- 
ncrgie pentru a-și asigura victo
ria. Aplicînd o apărare în zonă 
elastică, baschetbalistele românce 
au realizat numeroase intercepții 
și contraatacuri, fructificate în 
majoritatea cazurilor.

Scorul de 52—48 (28—23) re
flectă lupta strînsă dată pentru 
victorie. Punctele echipei române 

nal de lupte libere „Panglica al
bastră a Balticii” rezervat junio
rilor. La ediția din acest an și-au 
anunțat participarea tineri spor
tivi din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Iugoslavia, R. D. Germană, Sue
dia, U.R.S.S., România și Polo
nia. Din tara noastră vor con
cura D. Tinda eh e, C. Lupu, V. 
Boltaș și L Mihai.

Concursul internațional de sărituri 
de la Bolzano

în concursul internațional de 
sărituri de la Bolzano, la care 
au fost prezenți sportivi din 16 
țări, proba de trambulină a re
venit italianului Claus Dibiasi cu 
455,30 p, urmat de sovieticul M. 
Safonov cu 439.30 p. Sportivii ro- 
români I. Ganea (380,25 p) și P. 
Decuseară (370.10 p.) au ocupat 
locul 9 și, respectiv, locul 13.

.*

S.U.A. 
R.D.G.

armă standard 
a fost cucerit de 
Thompson cu 558

femei 
ameri-
p. Ea

rezultat, dasîndu-se pe locul 
5 din 85 de concurenți: Adams 
(S. U. A.) 567 p, 2. Anderson 
(S.U.A.) 565 p, 3. Sommer
(R.D.G.) 562 p; echipe: 
2 243,---------- ------
2 199.

La 
titlul 
cana 
a precedat-o, în clasament, pe 
Goth (R.F.G.) 545 p și Rabin- 
skaia (U.R.S.S.) 544 p.

Iată acum alte rezultate din 
întrecerea trăgătorilor de puș
că. Poziția picioare: 1. An
derson (S.U.A.) 372 p, 2. Lipolit 
(R.D.G.) 371 p, 3. Sommer 
(R.D.G.) 370 p 40. Rotaru 356 

p, 59. Ferecatu 350 p, 73. Va- 
silescu 345 p, 86. Sandor 341 
p; echipe: R.D.G. 1 467 p, 
U.R.S.S. 1 464 p, S.U.A. 1 460 
p, 3x40 I: 1. Anderson (S.U.A.)

au fost înscrise de Sanda Dumi
trescu 10, Hanelore Spiridon 2, 
Elena Ivanovici 2, Ecaterina Ko- 
gef (din nou cea mai bună de 
pe teren) 17, Cornelia Gheorghe 
7, Anca Racoviță 12, Dorina Șu
ii mau 2.

In aceeași zi, Cehoslovacia a 
învins Franța cu 58—33 (27— 
12).

In ultima etapă a turneului. 
Cehoslovacia joacă cu Italia, iar 
România cu Ungaria. Avînd asi
gurat locul întîi, antrenorii români 
vor folosi această partidă pen
tru experimentarea a diferite 
formule de echipă.

★

p, 2. Niazov (U.R.S.S.)
p, 3. Gorski (Polonia)
p; 49. Ferecatu 1 120 p,

1 155
1 150
1 148
50. Rotaru 1 120 p, 51. Vasi- 
lescu 1 119 p, 78. Sandor 1 102 
p;echipe: 1. S.U.A. 4 589 p, 2. 
U.R.S.S. 4 572 p, 3. R.D.G. 
4 555 p, 14. România 4 461 p 
(24 de echipe clasate).

Așadar, marți ultimele 100 
de bucăți la talere, apoi pisto
lul de calibru mare și întrece
rea trăgătorilor de skeet. Emo
țiile și speranțele în noi suc
cese ale trăgătorilor noștri, 
continuă !...

ing. PETRE CIȘMIGIU 
antrenor federal

S-AU IMPUS SI
V PRIN RECORDURILE DOBORlTE!

Chiar cu unele carențe pe care 
le mai are, un fapt este totuși 
cert : campionatul republican pe 
echipe reprezintă, la ora actuală, 
cea mai importantă competiție a 
atletismului nostru, care a reu
șit să creeze o preocupare mai 
marc pentru acest sport la ni
velul cluburilor sportive, în ma
joritatea regiunilor țării.

Rezultatul acestor preocupări ae 
vede cel mai bine din însăși pre
zentarea celor 22 de formații an
grenate în întrecere, din perfor
manțele care au fost realizate în 
cele două etape ale ediției din 
acest an a campionatului, evi
dent superioare cdor înregistrate 
în anii trecu ți. O simplă sta
tistică ne arată că anul acesta au 
fost realizate în „divizie* rezul
tate cu mult mai bune decît în 
întreg campionatul trecut. Cel pu
țin ultima etapă, cea de sîmbătă 
și duminică, a fost pe deplin e

locventă în această privință. Cu 
acest prilej au fost întrecute sau 
egalate șase recorduri republicane 
(Earnfire seu — Steaua 100 m — 
10,3, 200 m — 20,9; A sta f ei — 
Steaua prăjină — 4,82; Viorica 
Viscopoleanu — Steaua lun
gime — 6,59; George ta Cirstea— 
Steaua 80 mg—11,2; Doina Bă- 
descu—Rapid 400 m—57,2) ceea 
ce, pentru uu singur eoncurs, în
seamnă • „recoltă* bogată. Vor
bind despre această „recoltă*, 
trebuie să arătăm că ea ar fi pu
tut fi și mai mare, numeroși at- 
leți înregistrînd performanțe în 
imediata vecinătate a recordurilor 
țării.

L-am urmărit, de pildă, în mod 
special, pe Vamoș, speranța 
noastră pentru cursa de 3000 m 
obstacole de Ia Budapesta. Am 
fost impresionați de ușurința cu 
care a alergat, de tehnica remar
cabilă pe care și-a însușit-o în

Astăzi, start în „Cursa munților"
Clubul sportiv Dinamo 

reia organizarea tradiționalei 
competiții cicliste — 
.CURSA MUNȚILOR'. As
tăzi la ora 14, la .Dinamo” 
și la 14,30 la km 7 (șos. 
București - Ploiești, varianta 
Buftea) cicliștii vor participa 
la festivitatea de start a pri
mei etape. Vor fi prezenți 
alergători din Capitală, pre
cum și din Ploiești, Brașov, 
Sibiu etc. Traseul competi
ției este următorul : marți — 
București - Predeal, 149 km, 
miercuri — Predeal - Brașov 
- Sf. Gheorghe - Micfalău - 
Predeal, 159 km, joi — Pre
deal - Brașov - Codlea - Per- 
șani - Predeal, 142 km și vi
neri — Predeal - București, 
149 km. Iată lista participan- 
țilo, cu numerele de con
curs : 

trecerea gropii cu apă (în cele 7 
„treceri* el nu s-a udat decît 
foarte puțin!). Dacă astăzi nu a- 
vem un nou record înscris pe ta
bela de onoare este peni ru «ă 
Vamoș n-a învățat încă să treacă, 
în mod economicos obstacolele, 
la care pierde zecimi de secundă 
prețioase. In afară de aceasta, 
apreciem că ritmul de alergare, 
pe prima parte a cursei, a fost 
mai lent fată de posibilitățile 
sale. La 2000 m, de exemplu, el 
a trecut în 5:53,0 deși poate 
realiza cd puțin 5:45,0, ceea ce, 
în final, l-ar fi dus la un rezul
tat, în jur de 8:32,0 ! Vamoș 
are, fără discuție, calități încă 
nefriictificate, care-1 pot ajuta să 
ocupe un loc fruntaș în. întrecerea 
europeană de pe Nepstadion.

ROMEO VILARA

(Continuare în pag. n 2-a)

1. S. Mihălțeanu, 2. Dan 
Mărgărit, 3. Gh. Juravle, 4. 
G. Popescu, 5. D. Panaiteseu 
(Olimpia) ; 6. C. Grigore, 7. 
P. Neacșu, 8. A. Drăgan. 9. 
I. Constantinescu, 10. Al. Mi- 
tef, 11. M. Niculescu, 12. D. 
Ferfelea, 13. C. Rădulescu, 
14. C. Bozi (Voința) ; 15. Șt. 
Suciu, 16. A. Suciu, 17. D. 
Crișan, 18, FI. Cosma (Dez
robirea) ; 19. G. Moiceanu, 
20. L. Zanoni, 21. W. Zieg
ler, 22. C. Ciocan, 23. N. 
Giumeti, 24. E. Rusu, 25. I. 
Cosma, 26. Gh. Suciu, 27. 
Gh. Drăghicioiu, 28. M. Beș
leagă (Dinamo) ; 29. W. 
Egyed, 30. Gh. Moldoveanu, 
31. Gh. Neagoe, 32. C. Gon- 
țea, 33. M. Virgil, 34. I. 
Stoica, 35. N. Niculescu, 36. 
A. Laslo, 37. D. Motentan 
(Steaua).



M OTO

a preluat conducerea în clasamentul 
general al probei 500 cmc

Excelenta evoluție a motocrosiștilor participanți la cea 
de-a JV-a etapă a campionatului, desfășurată duminică di
mineața la Pitești, a constituit „punctul forte* al concursu
lui, un element care a scos în evidență forma tot mai bună 
a motocicliștilor noștri. Nu este mai puțin adevărat că 
temperatura excesiv de ridicată a supus la o severă triere 
pe competitori. Mulți dintre alergători și-au reglat însă 
motoarele și astfel au trecut cu brio examenul.

în această etapă am remarcat revenirea de formă a lui 
Gheorghe Ion. Victoriile categorice repurtate de Cr. Doviț 
și A. Ionescu asupra principalilor favoriți au produs o pu
ternică impresie asupra specialiștilor și spectatorilor.

La clasa 250 cmc, Cr. Doviț (Metalurgistul) a făcut o 
cursă de zile mari obligîndu-1 pe campion — M. Dănescu — 
să se recunoască învins în ambele manșe. în această cursă 
Doviț, deși se resimțea în urma unei căzături la antrena
mentul oficial de simbătă, a făcut dovada unei combativități 
remarcabile pentru care merită călduroase felicitări. O 
frumoasă evoluție au avut Tr. Macarie și Al. Șuier, duelul 
lor soldîndu-se cu victoria primului.

Gh. Ion a făcut o demonstrație de măiestrie în proba 
rezervată „greiiorEl a luat cursa pe cont propriu, și-a 
asigurat un avans copios iar în final — în ambele manșe 
— a cîștigat la mare diferență. Prin această victorie Ion 
a trecut în fruntea clasamentului general. Fostul lider, 
Keresteș, a avut o evoluție mai slabă în manșa I și astfel 
în final a ocupat locul IV. O. Ștefani și Q. Puiu (St. roșu 
Brașov) s-au angajat într-o cursă de urmărire a lui Gh. Ion 
dar cu toate eforturile lor acesta n-a maj fost prins pînă 
la linia de sosire.

în „Cupa F.R.M.". tînărul dinamovist Aurel Ionescu, pe 
linia bunei comportări din ultimul timp, a obținut o meri
tată victorie în fața celor doi favoriți ai probei M. Șanta 
și C. Gor^n. EI a învins detașat în manșa I, iar în cea 
secundă a venit pe locul 2. în această probă atît Șanta cît 
și Goran au suferit defecțiuni mecanice ale motocicletelor 
lor, dar cu un minunat efort de voință (care poate ar 
trebui să fie luat exemplu și de către alții) ei au terminat 
cursa în chip onorabil.

CLASAMENTUL ETAPEI : clasa 250 cmc : 1. CRISTIAN 
DOVIȚ, 2. M. Dănescu (Steaua). 3. Tr. Macarie (Dinamo), 
4. Al. Șuier (Steaua), 5. P. Paxino (Steaua), 6. I. Sas (Stea
gul roșu Brașov) ; clasa 500 cmc : 1. GHEORGHE ION
(Steaua), 2. 6. Ștefani (St. roșu Brașov), 3. O. Puiu (St. 
roșu Brașov), 4. E. Keresteș (Steaua), 5. Al. Ionescu (Steaua), 
6. FI. Ștefan (Loc. PI.) ; clasa 300 cmc : 1. AUREL IONESCU, 
2. C. Goran (Poiana Cîmpina), 3. G. Brauer (Voința Sibiu), 
4. I. Bobîleanu (St. roșu Brașov), 5. M. Șanta (Steaua), 6. 
Șt. Viuleț (Loc. PI) ; CLASAMENT GENERAL : clasa 250 cmc: 
1. MIHAI DĂNESCU 30 puncte, 2. Cr. Doviț 20 p, 3. Tr. Ma
carie 15 p, 4. Al. Șuier 10 p, 5. Șt. Chițu (Steaua) 7 p, 6. 
P. Paxino 5 p ; clasa 500 cmc : 1. GHEORGHE ION 24 p, 2. 
E. Keresteș 21 p, 3. O. Ștefani 18 p, 4. O. Puiu 13 p, 5. FI. 
Ștefan 6 p, 6. Al. Ionescu 4 p ; clasa 300 cmc : 1. MARTIN 
ȘANTA 24 p, 2. C. Goran 22 p, 3. G. Brauer 16 p, 4. A. Io
nescu 11 p, 5. I. Bobilneanu 9 p, 6. A. Kriszbay (Dinamo) 4 p.

I. DUMITRESCU

ATLEȚII DE LA STEAUA, ClȘTIGĂTORI PE ECHIPE, 
S-AU IMPUS SI PRIN RECORDURILE DOBORÎTE!1

(Urmare din pag. 1)

Adrian Samungi a fost doar la 4 
cm de recordul lui Mihai Simionescu 
(7,75un) de la „lungime44. Față de anii 
trecuți Samungi se prezintă în net pro
gres în ceea ce privește tehnica de să
ritură, viteza și puterea de luptă. Ad
versarul său de duminică, tînărul Va- 
sile Sărucan a depășit mai multe în
cercări (una dintre ele de 7,70 m). Cu 
viteza pe care o are (10,5 pe 100 m; 
în Europa doar Ter-Ovanesian și Lynn 
Davies îi sînt superiori la acest capi
tol!) și în condițiile îmbunătățirii sub
stanțiale a tehnicii, Sărucan poate ob
ține și el un nou record. Sîntem con
vinși că la campionatele de seniori de 
la Cluj, duelul Samungi—Sărucan va 
prilejui rezultate foarte valoroase. Toate 
chiar în jur de 8 metri !

Semifondista clujeană Ileana Silai, 
după ce a îmbunătățit recordurile în 
probele „neclasice“ de 500 și 600 m, 
a încercat duminică să-și apropie și re
cordul republican pe 800 m. Fa și-a 
etalat posibilitățile realizînd 2:07,8, 
fiind doar la o secundă de cel mai 
bun rezultat al Floricăi Grecescu, din 
1961. Și în cazul ei, avem conviugcrea 
că la campionatele de la Cluj' (5—7 au
gust) vom consemna un nou record!

Tînăra Doina Bădescu a încheiat 
cursa de 400 m în timpul de 57.2 (re
cord de junioare egalat) care anunță 
o ofensivă susținută pentru îmbunătă
țirea celor 54,9 sec. ale Alexandrei 
Sicoe (1955). Și să nu uităm că atleta 
rapidistă are numai 18 ani!

Aceste cîteva rezultate ne fac să pri
vim cu încredere evoluția viitoare a at- 
leților noștri fruntași. Bucuria noilor 
recorduri și a performanțelor din veci
nătatea lor, nu ne poate face să uităm 
totuși, că, la o serie de probe rezulta
tele obținute sînt încă departe de ne
cesitățile echipelor noastre reprezenta
tive, de cerințele actuale ale atletismu
lui internațional !

ALTE REZULTATE DIN CAT. A
BRAȘOV (prin telefon de la cores

pondentul nostru). Pe stadionul Tracto
rul a avut loc ■ nirea dintre forma- 
UDt Brașov, Banat și Rapid Buc.

Iată cîștigătorii probelor : BĂRBAȚI : 
100 m : Porojan (R) 11,1 ; 200 m : Wolf 
(Ba) 22,6 ; 400 m : Pacepa (Ba) 51,2 ;
800 m: Stef (R) 1:53,1; 1 500 m: Bloțiu 
(R) 3:53,7, Scheible (Br.) 3:53,8; 5 000 m : 
Voicu (R) 15:29,8 ; 10 km marș : Rîn- 
ceanu (R) 52:49,0, Baboie (Br.) 53:53,0 ; 
110 mg : Jerger (Ba) 15,4 ; 400 mg : Me- 
saroș (Ba) 55,3, Zisu (Ba) 55,7 ; 
3 000 m ob.: Siminoiu (R) 9:33,2; 4x100 m: 
Banat 43,4 ; lungime : Albrecht (R) 7,02, 
Ersenie (Br) 6,97 ; triplu : V. Răuț (R) 
14,79 ; înălțime : Dobronăuțeanu (R) 1,85; 
prăjină : Ioniță (R) 3,90 ; greutate : Rai- 
ca 14.90 ; disc : Sălăgean (Br) 53,28 ; 
suliță : Clipicioiu (Ba) 61,34 ; ciocan : 
Schneider (Bi) 52,40 ; HC—Siscovici 54,28 
(standard de participare la „europenele 
de juniori44) ; FEMEI : 100 m : I. Pe
trescu (R) 12,0 ; 200 m : Petrescu 24,6 ; 
400 m : D. Bădescu (R) 57,2 — record 
republican de junioare egalat ; 800 m : 
V. Gabor (Br) 2:12,6 ; 80 mg. : E. Schal 
(Br) 11,9 ; înălțime : M. Mărgineanu (R) 
1,54 ; greutate : A. Sălăgean (Br) 15,71 ; 
disc : E. Scherer (Br) 35,84 ; suliță : S. 
Moritz (Ba) 38,78 ; 4x100 m : Brașov 49.3. 
(C. GRUIA).

CLUJ (prin telefon de la coresponden
tul nostru). Echipa studenților de la 
I.C.F. a obținut victorii meritate în me
ciurile susținute cu formațiile Cluj și 
Progresul Buc. Cele 30 de probe ale 
concursului au fost cîștigate de : BĂR
BAȚI : 100 m : Vosminschi (I.C.F.) 10,8; 
200 m : Vosminschi 22,0 ; 400 m : Grama 
(C) 51,2 ; 800 m : Rusu (C) 1:55,6, F. Pur- 
ghel (C) 1:55,8 ; 1 500 m : Rusu 4:06,9 ; 
5 000 m: Eghied (C) 15:28,2; 110 mg: 
C. Socol (C) 15,0 ; 400 mg. : Grama (C) 
55.2 ; 3 000 m ob. : Eghied 9:32,2 ; 4x100 m: 
I.C.F. 42,8 ; lungime : Olteanu (C) 7,13 ; 
triplu : Mihu (I.C.F.) 14,09 ; înălțime : 
Semen (I.C.F.) 1,90 ; prăjină : Pop (C)
3,95 ; greutate : Serafim (I.C.F.) 13,80 ;
disc : Socol (C) 44,50 ; suliță : St. Naghi 
(C) 65,22 ; ciocan : Mușat (I.C.F.) 52,48 ; 
10 km marș : Matias (C) 57:43,2 ; FEMEI: 
100 m : V. Tocilă (I.C.F.) 12,3 ; 200 m : 
Tocilă 26,0 ; 400 m : C. Iacob (P) 58,3 ; 
800 m : I. Silai (C) 2:07,8 (la o secundă 
de recordul țării) ; 80 mg : S. Tănase 
(C) 11,7 ; lungime : Ec. Potoroacă (I.C.F.) 
5,40; înălțime: M. Dobre (I.C.F.), Tănase 
și Holhoș (C) 1,50; greutate: A. Gurău 
(I.C.F.) 14,34 ; disc : R. Moțiu (I.C.F.)
43,66 ; suliță : El. Prodan (I.C.F.) 45,80 ; 
4x100 m : I.C.F. 49,8. (A. PALADE-URSU).

BILANȚ EUROPEAN 1966

200 m
20.8 Jean Claude Nallet (Franța)

Roger Bambuck (Franța)
20.9 Harald Eggers (R.D.G.)

AVIAȚIE SPORTIVA

Aeromodeliștii bucureșteni, 
din nou campioni

Timp de trei zile, în Parcul Copilului din Capitală, 
pe o pistă specială, s-au desfășurat întrecerile din 
cadrul campionatului republican de aeromodele cap
tive — conduse prin cablu. încă de la primele zboruri
— de viteză — aeromodeliștii bucureșteni din asocia
ția sportivă .Grivița Roșie” au preluat conducerea. 
Maestrul sportului Ștefan Purice, cu un model de o 
înaltă perfecțiune tehnică, stabilește performanta de 
210 km pe oră, ocupînd locul I, urmat de Elvira 
Purice cu 208 tm/h și Gheorghe Dan — 178 km/h, 
toți trei de la «Grivița Roșie". Pe locurile 4 și 5 se 
situează Anania Moldoveanu — Ploiești — cu 178 km/h 
și, respectiv, Petic Horvat -— Hunedoara — cu 176 km/h.

în categoria curse, lupta a fost mai puțin încordată. 
Din șase echipaje care s-au prezentat la start numai 
patru au reușit să termine proba. Pe primele trei locuri 
s-au clasat: Bela Gebe (pilot) și Alexandru Bedo (me
canic) — Tg. Mureș — locul I, cu 6 min. 32 sec (100 
de ture); Nicolae Misaros (pilot) și Anton Nagy (me
canic) — Oradea — locul al II-lea, locul trei revenind 
echipajului format din Carol Silex (pilot) și Uve Har- 
berbus (mecanic) — Brașov.

în categoria acrobație, pe primele trei locuri s-au 
clasat: Gh. Craioveanu — Buc. — 1 267 pct ,• Carol 
Silex — Brașov — 1 046 pct; Mihai Muscă — Cluj — 
942 pct.

O frumoasă comportare în categoria aeromodelelor 
machete zburătoare a avut clujeanul.Mihai Muscă, care 
a cîștigat titlul de campion cu 681 pct, urmat de Gh. 
Dan — Buc. — cu 529 pct și Nicolae Misaroș — Oradea
— cu 481 pct.

Clasamentul pe regiuni (primele cinci): locul I și 
titlul de campioană republicană a fost cîștigat pentru 
a doua oară consecutiv de aeromodeliștii bucureșteni
— asociația „Grivița Roșie" (Ștefan Purice, Elvira 
Purice, Gh. Craioveanu, Gh. Dan și Mihai Lefter) — 
3 322 pct; regiunea Crișana — 2 842 pct ; regiunea 
Brașov — 2 570 pct; regiunea Cluj — 2 279 pct; re
giunea Mureș-Autonomă Maghiară — 1981 pct.

VIOREL TONCEANU

Paul Genevay (Franța) 
GHEORGHE ZAMFIRESCU (RO
MANIA)

20,9y Patrick Morrison (Anglia)
21,0 Detlef Lewandowski (R.D.G.)

Wieslaw Maniak (Polonia)
Josef Schwartz (R.F.G.)
Amin Tuiakov (U.R.S.S.)

Lungime
8.23 m Igor Ter Ovanesian (U.R.S.S.)
8,18 m Lynn Davies (Anglia)
8,16 m Rainer Stenius (Finlanda)
7,99 m Leonid Barkovski (U.R.S.S.)
7,81 m Andrzej Stalmach (Polonia)
7,72 m Joszef Hossala (Ungaria)
7,71 m Henrik Kalocsay (Ungaria)

ADRIAN SAMUNGI (ROMANIA)
7,70 m Aii Brackm (Franța)

Pronosport • Pronoexpres
Programul concursului Pronosport 

nr. 30 de duminică 24 iulie este ur
mătorul :

I. Metalul Rădăuți — Chimia Su
ceava (pronostic pauză)

II. Metalul Rădăuți — Chimia Su-
ceava (pronostic final)

III. Minobrad Vatra Dornei — Fo-
resta Fălticeni

IV. Metalurgistul București — Teh-
nometal București

V. FI. roșie București — Dinamo
Victoria

VI. Metalul Tr. Severin — Electro-
putere Craiova

VII. Progresul Strehaia — Victoria
Tg. Jiu

VIII. Fructexport Focșani — Oțelul
Galați

IX. Metalosport Galați -— Progresul
Brăila

X. Chimica Tîrnăveni — A.S.A.
Tg. Mureș

— ProgresulXI. Soda Ocna Mureș -
Reghin

XII. Tractorul Brașov — Metrom
Brașov

— OltulXIII. Rulmentul Brașov
Sf. Gheorghe

• PLATA PREMIILOR DE LA 
CONCURSUL PRONOEXPRES nr. 28 
DIN 13 IULIE 1966 >

în Capitală, premiile se vor plăti 
începînd cu data de joi 21 iulie 1966 
la casieriile LOTO-PRONOSPORT 
din cadrul fiecărui raion.

„festivitate
de premiere"

Duminică, pe stadionul Republicii 
din Capitală, după finala juniorilor, 
crainicul a rostit cuvintele atît de cu
noscute: „Festivitate de premiere!** Și, 
celor distinși li s-au înmînat trofeele.

_ „CUPA LOTO-PRONOSPORT44 a- 
cordată formației cu cel mai bun gol
averaj prin scădere și o altă cupă din 
partea Loto-Pronosport, au fost... colec
ționate de lotbaliștii de la PETROLUL 
PLOIEȘTI, campioni ai tării.

— „CUPA INFORMAȚIA BUCU- 
REȘTIULUU și „CUPA LOTO-PRO
NOSPORT44, acordate celui mai bun șu- 
teur din categoria A, le-a primit ION 
IONESCU (Rapid) care, cu cele 24 de 
goluri marcate în acest campionat a 
cucerit pentru a doua oară titlul de 
golgcler.

— Juniorilor de Ia RAPID BUCU
REȘTI, cîștigătoarea întrecerii celor mai 
bune 117 echipe de juniori din țară — 
lc-a revenit trofeul acordat campioanei de 
juniori.

— „CUPA ROMÂNIEI44 a luat pentru 
a șaptea oară drumul clubului bucureș- 
tean, STEAUA care s-a arătat cea mai 
valoroasă dintre cele 3 494 de formalii 
participante în această competiție.

— „GLOBUL DE ARGINT44, oferit 
de revista „Magazin44 celui mai bun ju
cător al campionatului a revenit dina- 
movistului ION PÎRCÂLAB, Ia mare 
luptă cu rapidistul Dan Coe.

In rest au mai fost premiate finalis
tele „Cupei României44 și campionatului 
de juniori etc. Alte trofee îi mai aș
teaptă în curînd pe cel mai bun antre
nor de juniori,- pe cel mai bun arbitru 
etc. „CUPA SPORTUL POPULAR44 
va fi în curînd acordată echipei cu cea 
mai bună comportare în afara campioa
nei.

în provincie, premiile se vor plăti 
prin casele raionale C.E.C. după 2—4 
zile de la începerea plăților î<i Ca
pitală, timp necesar pentru circului 
poștal și bancar al documentelor.

Pentru participanții cîștigătorj din 
mediul rural, spitale, sanatorii și uni
tăți militare, premiile se vor expedia 
prin mandat poștal, începînd cu data 
de ioi 21 iulie 1966.

• Tragerea Pronoexpres de mîine 
miercuri 20 iulie 1966 va avea loc pe 
litoral la Eforie Nord cu începere de 
la ora 18,30.

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres nr. 
28 din 13 iulie 1966:

Categoria a Il-a 1 variantă a 48.952 
lei și 2 variante a 23.952 lei.

Categoria a IlI-a 56 variante a 1.381 
lei.

Categoria a IV-a 269 variante a 369 
lei.

Categora a V-a 1003 variante a 99 lei.
Categoria a Vl-a 4490 variante a 30 

lei.
Report la categoria I : 41.330 lei.
Premiul de 25.000 lei atribuit unei 

variante de la categoria a II-a va fi 
tras la sorți miercuri 20 iulie a.c.

Rubrică redactută de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.

STEAUA BUCUREȘTI si-a inscr 
pentru a șaptea oară numele pe lis 
cîștigătoriior „Cupei României**. O pe 
formanță deosebită pentru care meri 
sincere felicitări, o răsplată a eforturi! 
depuse de antrenori și jucători de-a lut 
gul acestei competiții atît de popular 
Desigur, cucerirea mult rivuitului troft 
va constitui un imbold în pregătire 
pentru reeditarea rezultatelor care c 
adus faimă clubului din Calea Plevnt

In imaginea surprinsă de fotoreport 
rul nostru. Aurel Neagu, vă prezentă 
pe cîștigătorii „Cupei României**, edil

Cinci minute (fanteziste) 
despre... „World Cup 
Symphony11

Londra. Clubul presei. Duminică 
dimineața. După masă nu sînt jocuri 
De la Cromwell încoace. Și totuși 
e o dimineață grea. 1 263 de rnașin 
de scris se agită pentru tot globul 
Am auzit că magnetofonul din capu: 
mesei înregistrează în permanență 
cin tecul literelor de metal. De ce ? 
O măre casă de editură engleză " 
și anunțat lansarea discului sterec 
„World Cup Symphony4* de Reming
ton și Olivetti.

. . .Iata-l pe Marcello, coresponden 
tui unui ziar sicilian. își astupa 
urechile. îmi strigă :

— Să .știi ca simfonia „mașinilor4 
o sa fie un vax dacă n-o să aibă și 
recitativul lui Feola.

— Ce recitativ ?
— Unul funebru. „Domnilor, an 

vrut să fac pe grozavul, Lam anun 
țat pe Pele turist, am forțat mișca 
rea de la figurat la propriu în me 
ciul cu ungurii și probabil că acun 
o să trebuiască sa mă apuc și ei 
de turism".

— N-ai dreptate, Marcello — in
tervine Gunther, bavarezul.

— Și de ce, mă rog ?
— Pentru că minimalizezi astfe 

victoria ungurilor. Feola a fost ur 
naiv, nici vorbă, dar poate că brazi 
lienii ar fi pierdut și cu Pele.

— Ce te face să crezi ?
— Dragă Gunther, o să-ți demon

strez indirect contrariul.
— Cum ?
— Brazilia cu Pele îi bate pe por 

tughezi cu 3—0.
— De ce cu 3—0 ? y_
— Pentru că numai așa intră sigui 

în sferturi.
— Iluzii. Portugalia e o echipe 

bună. Apărătorii au o eleganță de 
înaintași, Coluna deseîntă gazonul 
iar Eusebio mă atrage mai mul 
decît Pele.

— De ce ?
— Pele e mare, nici vorbă, dai 

parcă ține de uman. Eusebio e c 
sălbăticiune dezlănțuită. Aruncă 
mingea pe lingă adversar, fără 
„fitiluri*4, și din doi pași e din noi 
cu ea.

— 3—0 ! Ascultă-mă pe mine ! Jo
cul cu Portugalia este cel mai im
portant din viața lui Pele. 3—0 cu 
Portugalia înseamnă intrarea defini
tivă în legendă. Altfel, finis Brazi- 
liae, finis Pele. . .

★
Plecăm. Ramon are de dat o sticlă 

de whisky în sănătatea compatrio
tului său Roma, portarul Argentinei 
Mașinile continuă să-și scrie croni- 
cile și să compună — fără să știe — 
„World Cup Symphony*4.

IOAN CHIRILĂ



Școala generală nr. 27 Galați și Școala profesională 
R. M. R. lași cîștigătoare in cadrul „Cupei orașelor 

reședință de regiuni**
Sîmbătă după-amiază, pe stadionul 

Republicii din Capitală, s-au desfă
șurat întrecerile finale din cadrul 
„Cupei orașelor reședință de regiuni", 
rezervată școlarilor. Iată rezultatele 
înregistrate : Școala generală nr. 27 
Galați — Liceul nr. 15 Cluj 2—0 
(1-0). Au înscris Leca (min. 20) — 
șut puternic de la 18 m la păianjen 
și Struță (min. 42).

Școala profesională R.M.R. Iași — 
Școala profesională Electromotor Ti
mișoara 2—1 (1—0). Deși aveau 
în față adversari cu o bună pregă
tire tehnică și gabarite corespunză
toare, ieșenii inițiază o serie de 
atacuri periculoase la poarta apărată

A T O I I Rezultatele din
1966. De la 
tefan Onisie, 
ci, Jenei, Negrea, Ion Aurel — 
norul echipei, D. Nicolae, Suciu* 
lanu, llie Savu — antrenor prin- 
fos: Ilaidu, S. Avram, Voinea, 
■tin, D. Popescu și Raksi
doua fotografie — lotul de ju- 
clubului RAPID BUCUREȘTI. 

fi republicani. Este pentru a 
uru cînd „copiii Giuleștiului* a- 
trofeul federației în vitrina clu- 
reeditînd astfel performantele din 

din 1959/1960.

stînga la dreapta, 
antrenor, Petescu,

Cucerirea din nou a titlului de cam
pioni de către 
este încununarea 
ce se desfășoară 
de noi fotbaliști.
Ad. Popescu, M.
fan, Mitroi au îmbrăcat tricourile echi
pei de seniori. Antrenorul Ion Costea 
culege astfel roadele muncii sale neobo
site tn cadrul centrului din Ciulești. 
Sperăm că, în curind, el va adăuga 
nume noi pe lista promovatilor In di
ferite categorii. Ii urăm succes.

juniorii Rapidului 
activității permanente 
aici pentru creșterea 
Numai tn acest an, 

Popescu, Neagu, Ște-

Grupa I
Locomotiva Iași—C.F.R. Pașcani 2—1 

(1-1)
Textila Buhuși—Ceahlăul P. Neamț 

1—0 (1—0)
Grupa a Il-a 

Tîrgoviște—Rapid MizilMetalul
(1-D

Poiana
(0-0)

4—3

Cîmpina—Flacăra Moreni

Grupa a III-a
Sibiu—Gaz metan Mediaș

1—0

C.S.M.
(4-1)

Faianța Sighișoara—Chimia Făgăraș
3—0 (0—0)

5—1

„Cupa de vară *
Grupa a lV-a

Metalul Hunedoara—Jiul Petrila 5—2 
(4-0)

Minerul Lupeni—A.S. Cugir 5—0 
(1-0)

Grupa a V-a
Vagonul Arad—C.S.M. Reșița 2—3 

(0-2)
C.F.R. Timișoara—C.F.R. Arad 2—0 

(1-0)
Grupa a VI-a

Ind. sîrmei C. furzii—Clujeana 5—5 
(1-2)

Arieșul Turda—A. S. Aiud 5—1.

de talentatul Vidac. După cîteva o- 
cazii ratate (Bejan și Banlea), primul 
gol „cade" în min. 10: Chiratcu. in
filtrat printre apărătorii timișoreni, 
reia direct în plasă: 1—0. La reluare 
elevii din Timișoara intră deciși 
să modifice rezultatul și reu
șesc egalarea în min. 46 prin Flo- 
rea. în urma unui contraatac, în min. 
60, ieșenii preiau din nou conducerea 
prin golul realizat de Bulgărașu. Par
tida capătă o notă de duritate impri
mată în special de jocul timișoreni
lor. în min. 68 notăm eliminarea ju
cătorului lanoșec pentru lovirea in
tenționată a adversarului, tn finalul 
partidei, asistăm la un gest reprobabil 
din partea formației timișorene, care 
s-a retras de pe teren, în semn de 
protest fată de decizia arbitrului I. 
Văduvescu, care îl eliminase de pe 
teren pe jucătorul Munteanu pentru 
proteste repetate. Arbitrul întîlnirii a 
fluierat sfîrșitul jocului în min. 75 la 
scorul de 2—1 pentru ieșeni.

întîlnirile pentru locurile 3—4, pro
gramate pe terenul II de la stadionul 
.23 August", s-au soldat cu urmă
toarele rezultate : Școala generală nr. 
95 București — Școala generală nr. 
22 Craiova 2—0 (1—0). Au înscris i 
Matea și Ciucă. Liceul nr. 4 Con
stanța — Grupul școlar construcții 
Craiova 2—1 (1—0). Au marcat Vă- 
sîi și Handa pentru constănteni și 
Alexandru Virqi] pentru craioveni.

GH. CIORANU

V ÎNAINTEA MECIULUI BRAZILIA - PORTUGALIA

ECOURI... ECOURI... Prin telefon de la trimișii

mult 
pen-

echi-

I două zile de pauză, azi, echi- 
I vor relua întrecerile din cadrul 

etape a optimilor. Acest „re- 
a fost folosit din plin de 

e specialitate, care a continuat 
diferite comentarii și să pu- 

clarațiile după ultimele meciuri 
î a&as atenția iubitorilor de 
lin întreaga lume.
a ecouri după meciul Unga- 
iztlia : „Noi am pierdut o par- 
îr nu sîntem definitiv învinși 
irmat Pele, care n-a jucat în 
cu Ungaria din cauza unei 

răniri la genunchiul drept. Me- 
a permis să-și reia antrena
și el va face parte, mai 

•, din atacul brazilienilor 
iul cu Portugalia.
lintele comisiei tehnice a
ziliene, Carlos Nascimento, a 
Am fost dominați la mijlocul 
i. Iată explicația înfrîngerii, 
fotbalul modern mijlocul tere- 
e o niare importanță".
ițind acest rezultat-surpriză, 
:uropene înserează, printre al- 
ecieri ca : „O victorie absolut 
i" (Lautela - Finlanda).

adevărat că Brazilia nu l-a pr*•*» w
marele său jucător Pele — 

)aily Mail» — dar poate că 
zența lui nu i-ar fi putut opri 
ri să obțină această victorie", 
ayul a surprins plăcut pe zia- 
îglezi. „Acum putem spune 
erve ; Uruguayul este o echipă 
lă care poate avea un cuvînt 
. în ce privește selecționata 
ea nu are clasa unei formații 
campionatul mondial" —

1 comentatorul ziarului „Daily

prea eficace și are șanse reduse de ca
lificare" — remarcă ziarul „Daily 
Mirror".

în timp ce Feola meditează asupra 
ultimelor șanse de calificare, antreno
rul reprezentativei sovietice, Nikolai 
Morozov, a declarat : „Sîntem 
roși că am cîștigat meciul cu 
pentru că această victorie ridică 
Iul jucătorilor noștri".

„U.R.S.S. a demonstrat forța 
joc" — a declarat Fabbri, antrenorul 
*Squadrei Azzura». Echipa U.R.S.S. 
a jucat mai bine decît cea italiană. 
Succesul ei este meritat".

Mulțumiri și în tabăra portugheză. 
Șeful delegației portugheze, Da Silva, 
a precizat : „Obiectivul nostru de a 
învinge a fost atins. Ne-am păstrat 
forțele pentru următorul meci cu Bra
zilia".

De cealaltă parte, Vytlacil, antreno
rul echipei Bulgariei, explică : „Auto
golul lui Vuțov a dezorientat echipa 
noastră".

noștri speciali, C. Macovei

și Gh. Nicolaescu

bucu- 
I talia, 
mora-

INTERVIU
CU WILLIE

britanici subliniază jocul 
echipei R.P.D. Coreene, 

în șah reprezentativa chi-

rarii
al 

inut 
la din protagonistele campio-
Mfftdial din 1962.
fa, în ciuda prezenței în for- 

unor vedete, nu s-a arătat

LA CELE patru jocuri desfășurate 
vineri seara au asistat în total 157 000 
de spectatori, cel mai mare număr în
registrându-se la meciul Brazilia-Un
garia, care a fost urmărit de 52 000 
de persoane.

LOVITURA de la II m în meciul 
Ungaria - Brazilia a fost transformată 
de Meszoly și cu de Albert cum s-a 
anunțat anterior. în acest meci, 
Meszoly a fost accidentat. La început 
s-a crezut că e vorba de o fractură 
de claviculă, dar radiografiile au ară
tat că e vorba doar de o ușoară lu- 
xație a umărului.

LONDRA, 18. O discuție cu IFillie ne-a 
tentat incă de la sosirea tn Anglia. Ne 
gîndeam că un interviu cu un personaj 
atil de popular va avea, fără îndoială, 
succes. In capitala Angliei, ÎFillie ne-a 
întîmpinat la aeroport ! Cu toată fa
milia! L-am văzut și la viza pașapoar
telor. în sala 
teptare. Dar, 
ore numărate 
și aeroportul 
departe de centrul orașului, am amînat 
discuția ce ne-o propusesem. L-am gă
sit seara la meci, dar de data aceasta 
el era foarte ocupat: împărțea zecilor de 
mii de iubitori ai fotbalului prezenti pe 
IFembley insigna cu „Cupa Jules Ri
mei*, programul campionatului etc. Deci 
—- o nouă amînare. L-am revăzut tn 
zilele următoare pe străzile Londrei, 
prin magazine, prin hoteluri...

Sîmbătă — început de week-end. 
IFillie însă a rămas la post, așa că de 
data asta l-am atacat frontal. Ca un 
adevărat gentleman, IPillie și-a scos pe 
masă 
semn

vamei, apoi in cea de aș- 
fiind tare grăbiți, avînd 
pînă la meciul inaugural 
londonez fiind destul de

vasta documentare, făctndu-ne 
că ne stă la dispoziție :

MAI INTII, IN CE RELAȚII 
CU ZIARIȘTII?

Cum să spun, in general, bune. Nu 
pot să-i mulțumesc sută la sută pe toți 
cei 1 600 de ziariști sportivi și pe cei 
300 de reporteri radio și tele din peste 
60 de fări, dar mă străduiesc. La cen
trul de presă de la Royal Garden Ho
tel se lucrează fără întrerupere, zi și 
noapte. Peste 1 100 de linii telefonice,

EȘTI

PROGRAMUL DE AZI
GRUPA
GRUPA
GRUPA 

transmite la
GRUPA 

20,30)

N, la
B, la
C, la
televiziune și radio - programul I)

D, la Middlesbrough : ITALIA - R.P.D. COREEANA (ora

Londra : MEXIC - URUGUAY (ora 17,30)
Sheffield : ARGENTINA - ELVEȚIA (ora 20,30) 
Liverpool : PORTUGALIA - BRAZILIA (ora 20,30, se

PELE: Garrincha, va trebui să-l 
putem califica.

aproape 1500 de mașini de scris și 
peste 100 de telexuri stau la dispoziția 
reprezentanților presei. Numai la biroul 
de presă din Londra lucrează 110 func
ționari. Poate vreți să comunica/i „Spor
tului popular* că pentru prima dată la 
un campionat mondial stnt prezente, tn 
calitate de cronicari de fotbal, și... două 
femei, amîndouă din Franța! Că cei trei 
ziariști din Sudan au venit în Anglia 
tn frumoasele lor costume naționale pe 
care nu le abandonează nici un mo
ment. Și dacă țări ca Haiti, Honduras, 
India, Lichtenstein și Salvador sînt re
prezentante doar de cite un ziarist, în 
schimb din Brazilia au venit 150 de 
gazetari iar din R.F. Germană — 130, 
Am avut unele neplăceri cu reprezentan
ții presei franceze, in privința alcătuirii 
clasamentului in grupa A, după prima 
etapă, dar neînțelegerile s-au aplanat 
după ce Uruguayul a luat puțin din... 
penajul cocoșului galic...

— E INTERESANT MODUL CUM 
SE IAU DECLARAȚIILE „ACTORI
LOR"...

— Da, cred că procedeul la care s-a 
recurs, — ca antrenorii sau conducăto
rii echipelor precum și cite doi jucă
tori din fiecare formație să răspundă la 
întrebări prin intermediul unei stafii 
locale de televiziune, la fiecare stadion, 
— este bun și satisface întrucîtva curio
zitatea gazetarilor. Gîndifi-vă ce s-ar 
fi întîmplat dacă cei aproape 2 000 de 
gazetari și reporteri ar năvăli la fiecare 
sfîrșit de meci asupra jucătorilor sau 
antrenorilor!

— FIINDCĂ AI VĂZUT TOATE 
PARTIDELE, CE POȚI SÂ NE SPUI, 
WILLIE, DESPRE NIVELUL LOR?

— In general, fotbalul văzut la Lon
dra și pe celelalte stadioane este de

escaladăm de citeva ori ca să ne

Desen de Neagu Rădulescu

bună calitate. Unele meciuri, ca de pil
dă Ungaria—Brazilia sau Spania—Ar
gentina, au fost de un nivel foarte 
bun. Mi-aș permite să adaug chiar par
tida Anglia—Uruguay. Firește, au fost 
și jocuri de mai slabă calitate- Franta- 
Mexic, R.P.D. Coreeană—Chile ș.a.

— CE ZICI DE MECIUL UNGAR1A- 
BRAZILIA? VA FI OARE ELIMINATA 
B1CAMP1OANA MONDIALA, C11IAR 
DIN OPTIMI ?

— Știu eu? Nu este exclus. Feola se 
plînge că are 9 jucători accidentați I 
Printre aceștia: Garrincha, Gilmar, Al- 
cindo, Cerson și Pele. In orice caz, 
meciul sud-americani'or cu Ungaria a 
scos și mai mult în evidentă valoarea 
Iul Pele: fără „perla neagră*. Brazilia 
nu e Brazilia! Alta ar fi fost fiziono
mia jocului dacă Pele ar fi jucat ta 
acel meci.

— CE CREZI, CINE VA FI IN FI
NALA ACESTEI EDIȚII A C.M. ?

— După cum știfi majoritatea pro
nosticurilor indicau Brazilia. Anglia. 
R.F. Germană și Italia. Printr-o ironie a 
soartei, toate aceste formații au trecut 
prin momente foarte „delicate*. Doar 
Anglia și R. F. Germană au șanse mai 
multe de calificare: Brazilia... să na 
mai vorbim, R. F. Germană a dez
iluzionat în meciul cu Argentina, iar 
Italia a pierdut în fata Uniunii Sovie
tice. Pină acum, doar două echipe din 
cele 16 au totalizat 4 puncte: URSS 
și Portugalia. Dar, să așteptăm pini 
miercuri, clnd apele se vor limpezi.

— CUM SĂ ÎNCHEIEM ACEST 
INTERVIU ?

— Cum altfel decît cu promisiunea 
unui al doilea ?

— ATUNCI PE CURIND.
-— Bye, bye I



SPORTIVI ROMÂNI IN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
REPLICA LUI VASILE COSEA A VENIT PROMPT... Turneul de baschet de la Brasov

9

Brasiștii români continuă să se afir
me. pe arena internațională. După. Fe
lix Heitz, Adrian Oanță, Mihai Mitro
fan, care în perioada lor de formă 
maximă s-au impus printre cei mal 
buni specialiști de pe continent la 
acest procedeu tehnic, iată-ne acum in 
fața altor două mari speranțe ale 
natației noastre : ANGEL ȘOPTE
REANU si VASILE^ COSTA. Și fru
moasa luptă sportivă a celor doi ta
lentat! sportivi ne oferă aproape în 
fiecare lună cîte un nou și prețios 
record al țării, cu performanțe aflate 
la loc de cinste în ierarhia mondială.

La sfîrșitul săptămînii trecute a 
fost- rîndul timișoreanului să ne pre
zinte o „mostră** a calităților sale de 
vitezist. în întrecerile concursului in
ternațional dotat cu „Marele premiu 
al orașului Bratislava*, Vasile Costa 
nu a avut alături, pe bloc-starturi, 
adversari de talia sa. Dar 
acestui fapt el a concurat 
obținînd un nou record al 
distanța de 100 m cu 1:10,5 
la 50 m) și o performanță 
200 m — 2:36,2 (1:16,8 la 100 m), la 
numai o secundă de recordul deținut 
de adversarul său

Așadar, prima promisiune a înotă
torului timișorean s-a împlinit. Tim
pul său de la „sută** ( așa cum puteți 
vadea din tabelul de mai jos) repre
zintă una din cele mai bune perfor
mante 
1:07,8 
1 ;09,2

în ciuda 
excelent, 
țării pe 
(34,5 sec 
bună la

1:09,4
1:09,5
1:10,5
1:10,6

1:11.1

mondiale din acest sezon :
Gheorghi Prokopenko (U.R.S.S.) 

Yan O'Brien (Australia)
Nikolai Pankhin (U.R.S.S.)

Egon Henninger (R.D.G.)
Alexandr Tutukaev (U.R.S.S.) 
VASILE COSTA (ROMANIA) 
Georges Kiehl (Franța) 
Viaceslav Gigrinski (U.R.S.S.) 
Willy Donners (R.F.G.)

Vasile Costa în plin efort în finalul unei curse de 100 m bras 
Foto : T. Roibu

BRAȘOV, Î8 (prin telefon). — 
Jocurile turneului internațional de 
baschet masculin au continuat în 
sala Tractorul din localitate. După 
un meci spectaculos, selecționata de 
juniori a tării a întrecut 
Politehnica Brașov cu 
64—59 (32—29). Studenții brașoveni 
au opus o rezistență dîrză, fiind ne- 
voiți să cedeze în final unei formații 
mai omogene.

jocul vedetă s-au întîlnit for-

formația 
scorul de

mația de seniori 
selecționata de 
Oaspeții nu au rezistat decît o 
priză, după care au fost puși In 
tuația de a ceda categoric unui 
versar superior din toate punctele 
vedere. Echipa noastră de senior 
cîștigat întîlnirea cu scorul de 81- 
(31—21).

a țării noastr- 
juniori a Tur;

CAROL GRI
coresp. r

Th. Ghițescu pe primul loc la Amsterd;
Paralel cu turneul de mari maeștri, 

cîștigat de fostul campion mondial M. 
Botvinnik, a avut loc la Amsterdam și

Evgheni Mihailov (U.R.S.S.)
Ferenc Lenkey (Ungaria) 

fel de promițătoare — dacă ți-La 
nem seama și de condițiile în care a 
fost obținută — este și cifra de 2:36,2 
la 200 m, care îl plasează deocamdată 
pe Costa la locul al 12-lea în lista ce
lor mai bune performanțe mondiale ale 
anului.

Replica sportivului timișorean a ve
nit, după cum se vede, mult mai 
prompt decît ne așteptam. Talentul și 
ambiția sa deosebită l-au făcut să 
treacă cu ușurință peste unele greutăți 
evidente din pregătire (lipsa unui ba
zin de 50 m în orașul său natal și o 
sesiune de examene extrem de difi
cilă), lucru care mărește considerabil 
interesul pentru duelul său sportiv cu 
Șoptereanu, anunțat pentru 
viit.oare la București.

săptămîna

(a. v.)

Ultimele rezultate 
ale Balcaniadei de lupte
® O medalie de aur, 4 de argint și 5 de bronz

cucerite de sportivii români • Echipa noastră 
de lupte libere pe locul II

1. ȚĂRANU

LJUBLJANA, 18 (prin telefon). — 
Duminică noaptea, în sala sporturilor 
Tivoli din localitate s-au încheiat între
cerile celei de a 15-a ediții a Balcania
dei de lupte greco-romane și libere. În
trecerile au fost dominate, atît la „gre- 
eo-romane“ cît și la „libere**, de lup
tătorii bulgari care au cucerit 8 me
dalii de aur.

Sportivii noștri au avut o comportare 
mulțumitoare, îndeosebi cei din echipa 
de „libere** care, pentru prima oară 
în istoria competiției, a reușit să se 
claseze pe locul II, înaintea formației 
Turciei învingătoare la recentele cam
pionate mondiale. La „grcco-romane** 
unii dintre reprezentanții noștri au avut 
de suferit de pe urma arbitrajelor păr
tinitoare, echipa noastră fiind frustrată 
astfel de trei medalii de aur (Marti- 
nescu, Alionescu și S. Popescu). Pe 
lingă această cauză obiectivă au fost 
hisâ și unele subiective care au făcut 
e* unii concurenți ai echipei noastre 
•J -i. ocupe locuri fruntașe în clasa- 
••rr Astfel, lipsa de combativitate în 
• ■ - e hotărîtoare ale meciurilor,

defectuoasă a unor acțiuni 
losirea insuficientă a unor

• - ce eficace etc.

Iată rezultatele 
iGRECO-ROMANE" : 
Kirov (Bulgaria), 2. , _ ___
via), 3. Ganoti (Grecia)... 5. C. Turturea; 
cat. 57 kg — 1. Altin (Turcia), 2. Ra- 
paici (Iugoslavia), 3. I. Alionescu ; cat. 
63 kg - ' "
lille
nate 
nici 
nov 
kov 
via), 
cat. 
dici 
cat. 
Nekdet (Turcia),
4. N. Neguț ; cat. 97 kg 
(Bulgaria), 2. Gurbuz (Turcia), 3. Ciocak 
(Turcia), 4. N. Pavel ; cat. peste 97 kg 
— 1. Donev (Bulgaria), 2. N. MARTINES- 
CU, 3. Citacovici (Iugoslavia). Pe echi
pe : 1. Bulgaria 28 p, 2. Turcia 27 p, 
8. Iugoslavia 26,5 p, 4. ROMANIA 17,5 p,
5. Grecia 12 p.

Individual „LIBERE": cat. 52 kg — 1. 
Baiev (Bulgaria), 2. Dimonski (Iugosla
via), 3. N. Dumitru ; cat. 57 kg — 1. 
Patrikov (Bulgaria), 2. N. CRISTEA, 3. 
Akbas (Turcia) ; cat. 63 kg — 1. Gheor- 
ghiev (Bulgaria), 2. P. COMAN, 3. Sa- 
linovski (Iugoslavia) ; cat. 70 kg — 1. 
Marinov (Bulgaria), 2. Ioanidis (Grecia), 
3. Ongur (Turcia), 4—5 Poalelungi, Meri 
(Iugoslavia) ; cat. 78 kg — 1. Sotirov 
(Bulgaria), 2. Gocer (Turcia), 3. I. Chi- 
rilă ; cat. 87 kg — 1. Delcev (Bulga
ria), 2. Giirsay (Turcia), 3. I. Popescu ; 
cat. 97 kg — 1. Hjusniev (Bulgaria), 2. 
Onur (Turcia), 3. C. Teodoru ; cat. pes
te 97 kg — 1. Durailev 
ȘT. STÎNGU, 3. Topkam 
echipe ; 1. Bulgaria 40 p,
25.5 p, 3. Turcia 24,5 p,
17.5 p, 5. Grecia 13,5 p.

finale. Individual, 
cat. 52 kg — 1.

. Marinko (Iugosla-

1. Altin (Turcia), __

— 1. Malacoci (Turcia) — meda- 
locurilor 2 și 3 nu au fost decer- 
deoarece juriul a descalificat, fără 
un temei, pe S. Popescu și Stoia- 
(Bulgaria) ; cat. 70 kg — 
(Bulgaria), r " 
3. Pehlivan 
78 kg — 1. 
(Iugoslavia),

87 kg - 1.

1. Butra-
2. Martinovici (Iugosla- 

(Turcia)... 5. L. Buba ; 
I. JAbanu și Nena-
3. Savvas (Grecia) ; 

Tințarov (Bulgaria). 2. 
3. Maras (Iugoslavia), 

1. Petrov

1. (Bulgaria), 2. 
(Turcia). Pe
2. ROMÂNIA
4. Iugoslavia

TOMA RĂBȘAN

me

TURNEUL FEMININ DE VOLEI DIN R. D, GERMANĂ
SENFTENBERG, 18 (prin telefon). 

In cea de a patra etapă a turneului 
internațional feminin de volei, echipa 
României a susținut ultimul său joc 
din cadrul competiției, întîlnind repre
zentativa R.D. Germane, care a cîștigat 
partida cu rezultatul de 3—1 (14t 4, 
—3f 6).

In cea de a doua întîlnire a etapei

penultime, Cehoslovacia a dispus eu 
3—2 de Bulgaria. înaintea ultimei zile 
de întreceri, în care se dispută meciu
rile R. D. Germană—Cehoslovacia și 
Polonia—Bulgaria, clasamentul turneu
lui arată astfel : 1. Cehoslovacia 6 p
•etaverajul 9:3, 2. R. D. Germană 5 
(7:4), 3. Polonia 5 (6:4). 4. România 
5 (5:10), 5, Bulgaria 3 (3:9).

un al doilea concurs de șah, cu pa 
ciparea eîtorva cunoscuți maeștri in 
naționali. Pe primele locuri s-au ela 
TH. GIIIȚESCU (ROMÂNIA) și E 
voidsen (Danemarca) cu cite 7 pur 
din 9 posibile. Pe următoarele loct: 
Scholl (Olanda) 6,5 p., Duck stein (A 
tria) și Konstantinopolski (U.R.S.S., 
p., Ostoici (Iugoslavia) 4,5 p. etc.

IA

STENDAL, 18 (prin telefon). ■— Du
minică s-a desfășurat în localitate pri
ma partidă de verificare dintre echipele 
masculine de volei ale R. D. Germane 
și României. Meciul a luat sfîrșit cu 
rezultatul de 3—2 (7, —12, 6, ■—10, 6) 
pentru gazde, care au avut cei mai buni 
jucători în Schneider, Toussaint și 
Schultz. Din echipa României s-au evi
dențiat Drăgan și Corbeanu.

Jocul echipei noastre a corespuns în 
capitolele în care accentul pregătirii a 
fost pus pînă în prezent și anuma în

ceea ce privește siguranța preluărilor 
și eficacitatea combinațiilor tactice o- 
fensive. Și nu a corespuns la blocaj, 
scăderile în această privință constituind 
principala explicație a rezultatului nefa
vorabil.

Reprezentativa noastră a prezentat 
formația : Corbeanu (Stoian), Grigoro- 
vici; Nicolau (Vdișteanu, Bărbu/ă), 
Schreiber (Bartha) ; Drăgan, Cozonici 
(Ganciu). Nu au jucat Szocs și Derzei, 
eare e bolnav.

HAmAHȘTIl ROMÂNI 
„CUPA MĂRII BAHICI'

Duminică dimineața a părăsit Capi:
plecînd în. Polonia selecționata mă
lină de tineret a orașului București, 
nerii handbaliști români vor lua pa 
la o mare competiție intern m..: 
ajunsă acum la cea de a VIII-a > < 
și dotată cu trofeul „Cupa Mării e 
tice“. întrecerile, la care iau part»- 
chipe din Uniunea Sovietică, K «D. (. 
mană și R. F. Germană se vor des 
șura între 19 și 25 iulie și vor «o 
loc la Szopot.

REPREZENTATIVELE NOASTRE PLEACĂ LA C.E.-TINERET
Ieri seară, mutate din cauza ploii, 

de pe «Progresul*1 în sala Floreasca, 
întîlrurile secunde de verificare din
tre echipele de tineret ale României 
și U.R.S.S. s-au desfășurat în nota 
de superioritate a formațiilor oas
pete. Voleibaliștii sovietică au obți
nut din nou victoria: 3—1 (11, 7,

—14, 6) în partida masculină, 
(10, 10, 6) în cea feminină.

Astă seară, reprezentativele 
noastre pleacă în Ungaria unde

3—0

țării 
vor 

participa, începînd de joi, la prima
ediție a CE. de tineret la volei. Le 
urăm succes I

ECHIPA DE BASCHET-TINERET 
PARTICIPĂ LA „CUPA 

SPERANȚELOR OLIMPICE” 
Selecționata de baschet-tineret 

țării noastre, alcătuită din Novac, 
neci, Diaconescu, Iecheli, Czmor, Ru 
Tarău, Săuca, Haneș, Chivulescu, b 
san, Ruhring și Cîmpeanu (antrei 
Alex. Popescu) a plecat ieri la Krale 
(Iugoslavia) pentru a participa la „Cu 
speranțelor olimpice”. La această co 
petiție, programată între 21—24 iulie, i 
parte reprezentativele României, U.R.S. 
Bulgariei (seria I), Iugoslaviei, Cehos 
vaciei și Ungariei (seria a II-a). Du 
încheierea meciurilor din serii, forn 
țiile clasate pe locul I își vor, iispi 
locurile 1—2 în clasamentul final, c* 
de pe locul al II-lea vor lupta peni 
locurile 3—4 și ultimele din serii 
vor întrece pentru locurile 5—6.

NOUTĂȚI DE LA LONDRA
După două zile de pauză, Campio

natul mondial de fotbal se reia ur- 
mînd ca azi și mîlne să se joace me
ciurile decisive care vor hotărî pe 
cele opt echipe calificate în sfertu
rile de finală. Fără îndoială că dintre 
cele patru jocuri programate astăzi 
interesul cel mai mare îl suscită par
tida de la Liverpool, Brazilia — 
Portugalia, considerată după unii 
specialiști drept o veritabilă «finală*. 
Ea va da răspunsul la întrebarea : 
va fi sau nu eliminată din competiție 
Brazilia, considerată pînă mai ieri 
drept marea favorită a turneului final?

Pentru meciul de la Liverpool din
tre Brazilia și Portugalia s-au făcut 
intense pregătiri în ambele tabere. 
Brazilienii au avut duminică un ușor 
antrenament, în care Pele și Gerson 
au fost folosiți ca... portari pentru a 
nu se risca vreo accidentare. Antre-

norul echipei braziliene, Vincente 
Feola, preconizează unele schimbări 
în echipa sa. Probabil că în locul 
portarului Gilmar -— accidentat în 
meciul cu Ungaria — va juca Manga, 
iar Jairzinho va juca pe aripa dreaptă, 
în locul lui Garrincha. Este, de ase
menea, posibilă introducerea în echipă 
a lui Tostao și a tînărului Silva, ast
fel că linia de atac va fi formală din 
Jairzinho, Silva, Pele și Tostao.

La rîndul lor, portughezii se pre
gătesc cu toată seriozitatea pentru 
această îniîlnire deoarece, deși au 
patru puncte, o înfrîngere la scor — 
ceea ce doresc brazilienii — le-ar pe
riclita calificarea în sferturi. Antre
norul echipei portugheze are unele 
probleme de rezolvat în alcătuirea 
formației fiindcă Torres este bolnav 
(un început de bronșită), portarul 
Carvalho, de asemenea (bolnav de

rinichi), iar Eusebio acuză dureri 
mîna dreaptă.

Presa braziliană acordă spații la: 
acestei întîlniri. Majoritatea ziari- 
lor subliniază necesitatea unei ,r» 
bilitări" printr-o victorie asupra P< 
tugaliei la scorul de cel puțin 3

Antrenorul echipei ungare, Lai 
Baroty, are și el unele probleme 
alcătuirea formației deoarece Mat 
este accidentat. în schimb poate coi 
pe aportul lui Mesz.olv și Na< 
restabiliți. Evident, fotbaliștii maghi 
au o sarcină mai ușoară în parti 
cu Bulgaria decît Brazilia la Liv 
pool. Celelalte echipe care vor ji 
în aceste ultime două zile din opti 
— Anglia, Uruguay, R. F. Germa 
Argentina, U.R.S.S. și Italia — . 
se pare, mai puține emoții. Dar si 
prizele rămîn surprize și, după- c 
s-a văzut pînă acum, ele afecte; 
și pe «marii favoriți*.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIR
NEW YORK. Atletul Jim Ryun 

(S.U.A.) a stabilit la Berkeley un nou 
record mondial în cursa de o milă
— 3:51.3 (v. r. 3:53,6 — Jazy). Alte 
rezultate : lungime — Boston 8,03 m ; 
greutate — Matson 20,48 m ; 5 000 m
— Smith 13:42,0; înălțime — Burrell 
2,16 m ; triplu — A. Walker 16,65 m 
(nou record al S.U.A.) ; 200 m — 
T. Smith 20,7 ; 800 m — Farrell 
1:47,6 ; feminin : 200 m — Edith Mc 
Guire 23,6 ; 800 m — Charlotte Cock

2:04,2 (nou record al S.U.A.); disc: 
Carole Moeske — 50,41 m.

MELBOURNE. Tînăra înotătoare 
australiană Kathy Wainwright a sta
bilit un nou record mondial la 440 
yarzi, cu timpul de 4:43,9.

PARIS. In finala grupei A a «Cu
pei Davis* (zona europeană), Brazilia 
a dispus de Franța cu 4—1. în ultima 
zi: Mandarino-Jauffret 6—4, 6—1,
5— 7, 6—2 ; Darmon - Koch 6—4, 9—7,
6— 2.

MOSCOVA. înotătoarei sovietică

Galina Prozumenșcikova a stabilit un 
nou record mondial la 100 m bras.: 
1:15,5. Alte rezultate : 200 m liber — 
Don Schollander (S.U.A.) 1:57,8 ;
100 m bras — Prokopenko (U.R.S.S.) 
1:08,3 ; 400 m liber feminin — Martha 
Randal (S.U.A.) 4:38,6.

BUDAPESTA. După 10 runde, în 
turneul internațional de șah de la 
Szombathely. conduce Wolfgang Uhl- 
mann (R.D. Germană) cu 8 puncte, 
urmat de Bronstein (U.R.S.S.) cu 7,5 
puncte. Reprezentantul României, Vic-

tor Ciocîltea. este clasat pe locul 3- 
la egalitate de puncte (7) cu Kava 
(Cehoslovacia) și Flesch (Ungaria), 
runda a 10-a, jucînd cu piesele neg 
Ciocîltea a remizat cu marele maes 
Bronstein.

COPENHAGA. Pe lacul Bagsva, 
a avut loc un concurs internațio 
de canotaj academic. Cîteva rezulta 
4 fără cîrmaci — U.R.S.S. 6:53 
schif simplu — Niels Segher TU. 
marca) 7:52,8 ; schif dublu — U.R.* 
7:00,5.
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