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Examenul n-a fost trecut 
de toti elevii

Liceele cu program de edu
cație fizică sînt frecventate de 
a an la an de un număr tot 
nai mare de elevi, ale căror 
ezultate sînt mereu mai bune. 
Cîteva nume vor fi concludente 
in acest sens: Mihaela Peneș, 
Sh. Costache, Gabriela Radu
lescu, Iosif Naghi — la atle- 
ism, Cristina Doboșan-Ioniță, 
Rozalia Baizat-Filipescu — la 
gimnastică și multi alții.

J .a Liceul „Nicolae Bălcescu' 
lin Cluj, la secția cu program 
le educație fizică, elevii își 
iesfășoară activitatea la trei 
•amuri sportive : atletism, gim- 
aastică și volei. Profesorii de 
specialitate care predau aceste 
discipline au reușit să depis
teze o serie de elemente cu 
reale perspective în sportul de 
Derformanță. Din secția de atle- 
ism se remarcă Iudith Lazăr, 
recordmană la juniori II (60 m 
in 7,6 secunde și 100 metri în în pag. a 2-a)(Continuare

Start în „Cursa Munților"

Foto : V. Bageac

Emil Rusu (Dinamo) învingător 
n prima etapă a „Cursei munților"

PREDEAL, 19 (prin telefon de 
a trimisul nostru). — Etapa 
naiigurală a „Cursei munți- 
or', desfășurată pe ruta Bucu- 
ești — Predeal (149 km) a 
•onstituit un dificil examen 
lentru cicliști. Mai întii căni
ți la și apoi ploaia torențială, 
ată surprizele (neplăcute) ce 
e-au fost rezervate celor 38 
ie rutieri prezenți în cursă. O 
■vadare efectuată înainte de 
Tîmpina (km 83) a decis învin
gătorul etapei — Emit Rusu — 
>i foarte probabil și pe acela 
11 cursei, deoarece disputa 
>entru primul loc se desfășoa- 
ă acum 
laiul său 
teanu.

Cîteva
>e traseu. La km 76 se deta
șează de pluton Moldoveanu, 
'■Jeacșu, Zanoni, Ziegler și Gri- 
tore. Sînt ajunși de pluton 
lupă 5 km. Km 83: pleacă din 
iluton Rusu, Moiceanu și Gri- 
jore. La Cîmpina au un avans 

între lider și princi- 
urmăritor Gh. Moi-

scurte însemnări de

12,5 secunde}. Dan Vigu (1,80 
la înălțime și 6,01 lungime), 
Vasile Bogdan (56,40 m la su
liță) ele. în secția de gimnasti
că se pun mari speranțe în ta
lentatele Maria Măcicășan, E- 
milia Moga, Ana Maria Szabo 
și altele. Voleibaliștii s-au ca
lificat în finalele campionatu
lui republican școlar, remareîn- 
du-se Viorel Balaș (clasa 
a VIII-a), Alexandru Man (clasa 
a IX-a) iar la fete Doina Mese
șan, care a fost selecționată în 
lotul republican de junioare.

Cu toate aceste realizări — 
ce merită evidențiate — tre
buie să spunem că în activita
tea celor trei 
multe lipsuri, 
evidentă mai 
anului școlar,

secții există și 
Ele au ieșit în 
ales la sfîrșitul 
cu prilejul unei

PAUL IOV AN

de 1,30 secunde, iar la Comar
nic, deși așteaptă 20 de secunde 
la barieră, îi înregistrăm cu 3 
minute diferență de pluton. La 
Poiana Țapului dinamoviștii 
forțează și C. Grigore rămîne. 
Din plutonul care nu acțio
nează cu suficientă energie 
pleacă și St. Suciu care pe 
ploaia torențială, începută 
chiar de la Posada, rulează de 
unul singur atrăgindu-și sim
patia caravanei.

CLASAMENT: 1. E. Rusu
(Dinamo) 4h 10:57, 2. Gh. Moi
ceanu același timp, 3. C. Gri
gore (Voința) 4h 4. St.
Suciu (Dezrobirea Brașov) ia 
2:45, 5. C. Gontea (Sleaua) la 
3:19, 6. W. Ziegler 
la 3:30. Plutonul a 
3:41.

Miercuri are 
doua, Predeal - 
falău - Brașov 
km).

(Dînamo) 
sosit la

etapa aloc
Brașov - Mic- 

- Predeal (159

H. NAUM

GHEORGHE ENACHE-MEDALIA DE ARGINT
Gheorghe florescu locul 6 în proba de talere
WIESBADEN, 19 (prin tele

fon). Ploaia începută din ajun 
a continuat marți toată ziua 
impielind asupra desfășurării 
întrecerilor campionatului mon
dial de talere. Cu toate acestea

CEL DE AL 
SALT CU PARA-

punctul fix, zeci de 
urmăresc cu emoție 
jubiliar. Căderea 1L 
de 60 de secunde.

Avionul începe să prindă înăl
țime... 1 ooo de metri, 2 000, 
3 000. La altitudinea de 3 500 de 
metri pilotul reduce viteza apa
ratului, se uită peste umăr și 
zîmbește. Gheorghe lancu fi 
face un semn cu mina, apoi 
sare în gol... Coboară încadrat 
de o „gardă de onoare" alcă
tuită din cei mal buni para- 
șutlștl ai Aeroclubului central 
„Aurel Vlaicu". Momentul e fes
tiv : MAESTRUL EMERIT AL 
SPORTULUI GHEORGHE IANCU 
EFECTUEAZĂ
1 500-LEA 
ȘUTA !

Jos, Ia 
parașutiști 
acest salt 
beră este 
Deci, aproape 3 000 de metri vor 
fi parcurși în gol!... Dar iată 
că în această clipă cupolele 
albe ale parașutelor s-au des
chis. Curajoșii sportivi ai văz
duhului manevrează cu dibăcie 
și siguranță. Gheorghe lancu. 
înconjurat de „garda Iul de o- 
noare". se apropie tot mai mult 
de punctul fix. Regulamentul 
Federației Aeronautice Interna
ționale prevede pentru obține
rea baremului Insignei de aur 
cu trei diamante, mai multe 
salturi de înaltă performanță, 
printre care și aterizări sub 5 
metri fată de punctul fix !

In sfîrșit, parașutiștii iau „con
tact" eu pămîntul... Gheorghe 
lancu : 2.80 m. Ion Roșu : 0,53 
m. Ion Negroiu : 2,85 m. Ștefan 

competitorii s-au străduit să 
realizeze rezultate cît mai bune, 
între aceștia, la loc de cinste, 
reprezentantul tării noastre 
GHEORGHE ENACHE care a 
reușit să doboare 97 din cele 
100 de talere lansate, totalized 
astfel 292 de bucăți. Cu acest 
rezultat el era sigur de o me
dalie pentru că și concurentul 
sovietic Senicev, obțkiînd 98 
de talere a înregistrat 
același rezultat general, 292 b. 
Dar care medalie : argint sau 
bronz ? Pentru repartizarea 
cestora a fost nevoie de 
baraj. Enache le-a doborît 
toate cele 25 de talere,
Senicev numai 24 ! Așadar, 
GHEORGHE ENACHE A OB
ȚINUT MEDALIA DE AR
GINT, A TREIA CÎȘTIGATĂ 
DE TRĂGĂTORII ROMÂNI 
LA ACESTE CAMPIONATE 
MONDIALE.

Un rezultat remarcabil a în
registrat și GHEORGHE FLO-

a-
un
pe 
iar

SALT JUBILIAR DE R. P.O. COREEANĂ!!
Deci toți 

punctul fiz .’

Ion Roșu și Ion Ne 
au „două diamante"} 
încă o normă pentru 
aur cu trei diamante. 
Băcăoanu (posesor al 
aur cu un diamant) 

de ai doilea

Băcăoanu : 2,85 m. 
sub 5 metri față de .
Cu acest salt, Gheorghe lancu 
obține Insigna de aur cu trei 
diamante! ~ ~
groiu (care 
îndeplinesc 
insigna de 
Iar Ștefan 
insignei de 
cucerește pe cel 
diamant!

Felicitări, flori și, bineînțeles, 
un scurt interviu cu eroul zi
lei :

— Dragă, lancule, să presupu
nem că am pune cap la cap 
cele 1500 de salturi pe care 
le-ai efectuat. Ce ne-ar da 7

— Un moment, să consult car
netul de zbor— Ne-ar da un salt 
de la înălțimea de 21M000 de 
metri !

— Bravo, lancule, ești primul 
parașutist din țară care reali
zezi o asemenea performanță, 
încă o dată, felicitări t

— Mulțumesc.
— In cît timp ai parcurs prin 

văzduh cei aproape 2 200 de km 7
— Să fac un mic calcul. Așa... 

Am mers în cădere liberă, adică 
în gol, 7 ore și 40 de minute.

— Și într-o singură secundă 
cit parcurgi, lancule 7

— Depinde de greutate și vo
lum. Eu. în medie, „prind" în 
cădere liberă cam 50 de metri 
pe secundă.

— Și cu parașuta deschisă ?
— „Doar" 5 metri pe secundă I— 
— Gînduri pentru viitor 7

RESCU care, cu
290 buc., s-a clasat 
pe locul șase.

Iată clasamentul:
1. Jones (S.U.A.) 
297, 2. ENACHE
(ROMÂNIA) 292, 3 
Senicev (U.R.S.S.) 
292, 4. Luchini (El
veția) 291. 5. Zi- 
menko (U.R.S.S.)
291 6. GH FLO
RESCU (ROMÂ
NIA) 290, Ion Du
mitrescu a fost al 
31-lea (283 buc.) la 
egalitate cu cam
pionul olimpic Ma- 
tarelli iar Popovici 
a terminat pe locul 
41 (280 buc.).

Miercuri vor evolua trăgătorii 
la proba de pistol calibru mare 
(Virg. Atanasiu, Ion Tripșa, 
Marcel Roșea și Mihai Dumitriu) 
iar joi își vor începe întrecerea 
trăgătorii de sleet (B. Marines
cu, Gh. Sencovici, D. Danciu 
și I. Albescu).

— Un loc cit mai bun la apro
piatele „mondiale" de la Leip
zig.

— O ultimă întrebate : care a 
fost cel mai frumos salt din 
cele 1 500 ?

— Primul.
— Nu cel prin care ai devenit 

recordman mondial absolut ?
— Și ăia, dar prunul a fost 

neînchipuit de frumos. El m-a 
făcut să îndrăgesc cu atîta pa
siune acest sport.

VASILE TOFAN

GHEORGHE ENACHE

IERI, IN C.M. DE FOTBAL

Marea surpriză
a campionatului
ITALIA ELIMINATA

Brazilia a pierdut
si meciul
cu Portugalia
(Citiți amănunte in pag. 

a 4~a)

Baschetbalistele românce 
au ciștigat turneul 

de la Messina
MESSINA, 19 (prin telefon). — Avînd 

sigurat locul întii, antrenorii echipei 
omâniei au folosit în ultimul meci al 
urneuiui împotriva Ungariei, mai mult 
ezervele. Acestea nu au putut ține însă 
'asul și, ca urmare, au fost conduse în 
lin. 25 cu 15 puncte. Introducerea for
mației de bază, care, normal, nu a putut 
ă intre imediat in ritm, a dus doar la 
îicșorarea diferenței. Scorul final: 
5—48 (33—18).

In celălalt meci, Cehoslovacia a învins 
talia cu 52—36 ( 25—201.
Clasament final: 1. ROMÂNIA, 2 

Cehoslovacia, 3. Italia, 4. Ungaria, 5. 
ranța.

DE PESTE HOTARE
FRAGA. Cunoscutul sportiv australian 

Ron Clarke a ciștigat cursa de 3000 m 
plat din cadrul concursului internatio
nal de atletism de la Praga cu timpul de 
7:56,0. Aite rezultate : disc -— Danek 
(Cehoslovacia) 62,28 in; 1000 m plat — 
Vinklarck (Cehoslovacia) 2:29,2; săritura 
cu prăjina — Tomașek (Cehoslovacia) 
4,80 m.

MUNCHEN. înlfinirea de tenis dintre 
echipele R. F. Germane și Republicii 
Sud-Africane, contînd pentru finala gru
pei „B" a „Cupei Davis“ (zona europea
nă) s-a încheiat cu victoria sportivilor 
vest-germani învingători cu 3—2.

PARIS. In cadrul campionatelor de na- 
tație ale Franței, sportiva Claude Man- 
donnaud a stabilit două noi recorduri 
ale Franței în probele de 800 m și

1500 m. Claude Mandonnaud a realizat 
10:24,0 pe 800 m (vechiul record era de 
10:32,3) și 19:45,1 pe 1500 m (vechiul 
record era de 20:08,1).

VARȘOVIA. La Katowice a avut loc 
un concurs internațional de atletism. 
Iată cîteva rezultate : feminin : 100 m — 
I. Kirszenstein 11,4; lungime — Kirszen- 
stein 6,26 rm masculin : 100 m — Maniak 
10,3; disc — Piatkowski 57,43 m; greu
tate — Komar 18,31 m.

NEW YORK. In cadrul unui concurs 
de natatie desfășurat la Los Angeles, 
sportiva americană Patty Caretto, în 
vîrstă de 15 ani, a stabilit un nou re 
cord mondial în proba de 880 yarzi cu 
performanța de 9:52,3. Vechiul record 
mondial era de 9:56,2 și aparținea ace
leiași sportive.
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Aniversare la Frasinul Sucevei.
20 de ani de activitate! Ce 

repede trece vremea !... Mai ieri 
o mină de oameni inimoși, iubi
tori ai sportului au pus bazele 
primului „nucleu" sportiv al co
munei Frasin. „Mai precis, ne 
spune interlocutorul nostru, tov. 
Iacob Lupescu, secretarul asocia
ției, in luna iulie 1946 a fost 
înființată prima asociație sporti
vă din raionul Gura Humorului 
— „Avintul Frasin".

...Pe' tov. Lupescti, om grijuliu 
pentru reușita sărbătoririi, l-am 
găsit la „teren" cu mult timp 
înainte de a începe programul 
și l-am rugat să ne evoce unele

Fază din meciul amical de handbal Gura Humorului — 
Avintul Frasin. Unul din tinerii componenti ai echipei de 

handbal de la Gura Humorului trăgind din săritură 
la poarta Irăsinenilor.

Foto : A. Neaqu

momente și date de început ale 
activității sportive din cadrul a- 
sociației „Avîntul Frasin", ca 
unul din „pionierii" ei.

,T— Cîți membri și cite secții 
pe ramură de sport avea asocia
ția la înființare ?

— Pe „certificatul de naștere" 
erau înscrise aceste cifre: 40 de 
membri și 3 secții pe ramură 
de sport: fotbal, handbal și vo
lei. Apoi, s-au mai format sec
țiile de atletism, schi și oină.

— Desigur, ne închipuim că 
de-a lungul celor 20 de ani de 
activitate neîntreruptă ați obți
nut succese care v-au bucurat, 
v-au dat încredere, după cum 
vor fi fost și unele insuccese care 
v-au necăjit. Am vrea să ne po
vestiți despre primii pași in 
„arena" competițională.

— Primii pași au fost făcuți 
cu „dreptul", ca să mă exprim 
așa. îmi amintesc că se organi
zase o ștafetă in cinstea zilei de 
„23 August", pe un traseu de 
7 km, Pojorîta—Cimpulung. La 
această ștafetă au participat mai 
multe asociații sportive din re
giune, printre care și „Avintul 
Frasin" cu 22 de sportivi. Tinerii 
muncitori forestieri s-au dovedit 
cu această ocazie a fi mai „iuți 
de picior'1 și astfel au fost primii 
care au dus mesajul. Atunci am 
prins noi „aripi"...

Și firul amintirilor frumoase 
din activitatea sportivă a asocia
ției din .comuna Frasin a conti
nuat să se depene...

BASCHET

'Turneele finale ale S. S. E. 
încep azi

După disputarea întrecerilor zonale 
.-ale concursului republican al școlilor 
laportive de elevi (secțiile de baschet), 

fost desemnate următoarele finaliste, 
ibăiefi: Sibiu, București, Mediaș, Bacău, 
IPloiești, Cluj ; fele: Craiova, Sibiu, 
/Brașov, Tg. Mureș, Giurgiu, Satu Mare. 
'.Turneele finale încep azi și se încheie 
Miuminică la Mediaș.

BASCHETBALISTELE JUNIOARE 
ÎNVINSE IN UNGARIA

Selecționata de junioare Ia baschet a 
țării noastre a susținut două întîlniri 
«micale în Ungaria pe care Ie-a pierdut. 
In prima, a cedat în fața reprezenta
tivei ce junioare a țării gazdă cu 5<>— 
39 (18—18), iar în a doua în fața 
echipei Dozsa Kecskemet cu 35—31 
(T—II)• Ambele jocuri au avut loc la

— De asemenea, îmi amintesc, 
că in iarna anilor 1946—1947, la 
Vatra Dornei, am cîștigat prima 
cupă la schi-fond, pentru cea 
mai bună mobilizare și partici
pare. Ceva mai tirziu, in 1956, 
echipa de oină a ocupat locul I 
pe țară in cadrul Spartachiadei 
de vară a tineretului și tot a- 
tunci profesorul de educație fi
zică Ion Munteanu a obținut 
titlul de maestru al sportului — 
primul din regiunea noastră — 
la oină. Frăsinenii sînt vestiți in 
ceea ce privește practicarea fru
mosului joc național — oină. Ei 
s-au dovedii a fi foarte dibaci

la „prindere" și adevărate zvir- 
lugi la „bătaie".

— Aveți, desigur, și amintiri 
mai puțin plăcute...

— Oh, îmi amintesc de prima 
noastră infrîngere! Și unde cre
deți ? Tocmai la fotbal, cînd am 
avut prima „ieșire" la Hotoșani... 
N-am să uit scorul acela: 
11—1...I Tare ne-am mai necăjit. 
Dar năduful înfringerii de atunci 
a fost răsplătit in acest campio
nat in care echipa de fotbal 
„Avîntul Frasin" a învins „Tex
tila Botoșani", cap de serie in 
campionatul regional, cu 2—1 I

— Un moment 
la care vă gindiți 
și acum ?....

— Unul ? Mul
te... Pină diseară 
aș putea să vă po
vestesc. Dar unul 
mai recent imi 
stăruie, acela din 
vara anului 1964 
cînd, sprijiniți de 
Comitetul de par
tid al Întreprin
derii forestiere din 
Frasin, numeroși 
prieteni ai sportu
lui, tineri și vîrst- 
nici, din comu
na noastră au 
pus cu nădejde 
mîna și în cîteva 
zile au reuțit să
construiască baza 
sportivă pe care 
o vedeți.

Privim în jur

CAMPIONATELE DE CALIFICARE S-AU ÎNCHEIAT
cele 8 echipe promovate înCare sînt

ȘIMLEUL SILVANIEÎ, 17 (prin 
telefon). — Etapa de zonă, anul a- 
cesta fază finală a campionatului 
de calificare, desfășurată în locali
tate, s-a încheiat cu victoria echi
pei masculine COOPERATORUL 
SIMLEUL SILVANIEI și a celei fe
minine a LICEULUI „N. BALCES- 
CU“ CLUJ, care au promovat în 
seria a Il-a a categoriei A. Coope
ratorul a dispus de Rapid Sighet 
și Ș.S.E. Tg. Mureș cu 3—0 și de 
C.S.M. Cluj cu 3—2, iar Liceui „N. 
Bălcescu" de Olimpia Satu Mare și 
Stăruința Reghin cu 3—0. (I. HAI
DUC- coresp.).

CRAIOVA, 17 (prin telefon). — 
Din „zona" jucată la Craiova, a ie
șit învingătoare și a promovat în 
„A" echipa masculină I. C. ARAD, 
care a cîștigat cu 3—1 la I.G.O. 
Hunedoara și cu 3—2 în fața echi

și admirăm cocheta bază spor
tivă de pe malul Moldovei: 
un teren de fotbal cu gazon, 
pistă cu zgură pentru atletism cu 
trei culoare, groapă pentru sări
turi, un teren de volei și o tribu
nă acoperită pentru circa 50C de 
spectatori.

— O parte din „zestrea" noas
tră se găsește la clubul munci
toresc, continuă tov. I. Lupescu. 
Acolo avem o sală cu două mese 
de tenis, 10 mese de șah, echipa
ment sportiv, schiuri, mingi de 
fotbal, handbal și volei etc.

— Frumoasă zestre .'...
— Pe măsura ei s-a extins și 

activitatea sportivă a asociației. 
In momentul de față avem a- 
proape 1600 de membri, toți cu 
cotizația la zi. Peste 100 de spor
tivi sînt legitimați, iar aproape 
tot atîția clasificați (un maes
tru al sportului, 27 sportivi de 
cat. I, 6 sportivi de cat. a Il-a, 
39 de sportivi de cat. a IlI-a și 
36 la juniori). De asemenea, a- 
vem 9 secții pe ramură de sport: 
oină, fotbal, handbal, volei, șah, 
tir, atletism, schi și tenis de 
masă.

Luîndu-ne cu vorba, nici nu 
observasem că stadionul fremăta 
de încurajările adresate tinerilor 
sportivi care i.și începuseră în
trecerile la handbal, volei, fotbal, 
atletism, fuga cu oul în lingură, 
cățărări la stîlpul cu premii.

Mai tirziu, spre seară, frăsi
nenii au sărbătorit și un alt eve
niment : împlinirea a 20 de ani 
de la înființarea corului satului. 
Două aniversări care dovedesc 
ce posibilități minunate se ivesc 
atunci cînd sportul și cultura își 
dau mîna.

★

E zi de sărbătoare la Frasin... 
Și frăsinenii o cinstesc așa cum 
se cuvine. In pitoreștile lor cos
tume naționale, cu bundițe tivite 
cu blană de dihor, cu broderii 
artistice de mărgele și de arnici 
— atît de renumite și dincolo de 
hotarele patriei — au venit aici 
să se întreacă pe terenul de 
sport, la cîntec și joc.

ELENA DOBINCĂ

Maestrul sportului Ion Munteanu dînd unele ex
plicații. tehnice tinerilor jucători de oină

pelor Betonul Craiova si Metalul 
Pitești. (ȘT. GURGUI-coresp.).

TG. JIU, 17 (prin telefon). — în- 
trecînd cu 3—0 pe Sănătatea Tg. 
Jiu, cu 3—1 pe Știința Găești și cu 
3—2 pe Ș.S.E. Timișoara, formația 
feminină CORVINUL DEVA a cîș
tigat etapa de zonă ale cărei me
ciuri au avut loc în orașul nostru 
și s-a calificat în „A". (M. BALOI- 
coresp.).

PLOIEȘTI, 18 (prin telefon). — 
SEMĂNĂTOAREA BUCUREȘTI la 
băieți (3—0 cu A.S.A. Ploiești și Ce
tatea Giurgiu și 3—2 cu A.S.A. Si
biu), iar la fete DRAPELUL ROȘU 
SIBIU (3—0 cu Ș.S.E. Ploiești și 
Sănătatea Călărași și 3—2 cu Geo- 
tehnica București) sînt echipele pro
movate în seria a Il-a a categoriei 
A în urma etapei interregionale

Anca Andrei in dram spre... noi recorduri
Foto : P. Stau

ANCA ANDREI pe urmele CRISTINEIBALABAN
Criteriul, european al juniorilor 

(născuți pînă în 1951) a însemnat 
pentru natația românească un re
marcabil succes. Din cele 18 probe 
cuprinse în program, 6 au revenit 
țării noastre, care intr-un clasa
ment neoficial ocupă primul loc 
înaintea Italiei și Finlandei cu cîte 
4 victorii, Spaniei cu 2 victorii, Bel
giei și Greciei cu cîte o victorie. 
Succesul delegației noastre a fost 
cu atît mai ma>re, cil cit sportivii 
din Olanda, Suedia, R.F. Germană, 
Iugoslavia, Cehoslovacia (țări cu o 
mai veche tradiție în acest sport) 
nu au obținut nici măcar o victo
rie...

Fără îndoială că dintre cei 5 
sportivi care ne-au reprezentat la 
această tradițională competiție, cea 
mai frumoasă comportare a avut-o 
tînăra înotătoare din Reșița, Anca 
Andrei, care la 8 august Va împlini 
15 ani. încă de la concursul spe
ranțelor olimpice deșfășurat la Bu
dapesta, unde a urcat de două ori 
pe podiumul de premiere, eleva 
prof. I. Schuster ne-a arătat că în 
acest an este pusă pe fapte mari. 
De la 1:17,3 pe 100 m și 2:51,1 pe 
200 m spate (recordurile sale per
sonale din 1965), Anca a coborît în 
numai 9 luni la 1:12,8 și 2:39.1, 
timpuri cu care se pot cîștiga con
cursuri de talie europeană. Acest 
salt impresionant se datorește fără 
doar și poate seriozității și tenaci
tății cu care s-a pregătit, îndeosebi 
în timpul iernii, această talentată

Examenul n-a lost
(Urmare din pag. 1)

verificări a aptitudinilor și a posibi
lităților de dezvoltare ale elevilor 
liceelor cu program de educație fi
zică.

La Liceul „N. Bălcescu* din Cluj, 
în anul școlar 1965—1966, cursurile 
au fost frecventate de 450 de elevi, 
în urma verificării care a avut loc 
la sfîrșitul anului 73 dintre aceștia 
au fost îndrumați spre liceele dc 
cultură generală. Deci un număr des
tul de ridicat, datorat în mare mă
sură slabei selecții făcute la admi
terea elevilor în acest liceu. La re
centa examinare au participat elevii 
din clasele a V-a, a Vl-a, a VII-a și 

,,A“
organizate la Ploiești. (A. VLAS- 
C E AN U-coresp.).

BOTOȘANI, 17 (prin telefon). — 
La întrecerile feminine zonale de 
aci au participat doar două echipe: 
CONFECȚIA BOTOȘANI și Con
structorul Brăila, prima reușind să 
promoveze în categoria A doar 
după jucarea a trei meciuri. Lo
calnicele întîî au pierdut, eu 1—3, 
apoi au cîștigat cu 3—0 și, în par
tida decisivă, cu 3—2. (TH. UNGU- 
REANU -coresp.)»

SUCEAVA, 18 (prin telefon). — 
Echipa masculină locală PROGRE
SUL s-a calificat în categoria A 
seria a Il-a, terminînd „zona" fără 
înfrângere: 3—0 cu Progresul Tg. 
Neamț și P.A.L. Brăila și 3—1 cu 
Rulmentul Bîrlad. (C. ALEXA- 
coresp. reg.). 

înotătoare. Dar — o recunoaște 
chiar ea — reșițeanca a fost stimu
lată continuu de rezultatele Cristi- 
nei Balaban pe care, așa cum ne-a 
declarat recent, vrea s-o ajungă cit 
mai repede din urmă.

De pe acum în proba de 200 m, 
Anca a egalat recordul de senioare 
al Cristinei. La „sută" însă o mai 
despart 2,4 sec de cel mai bun timp 
al campioanei noastre, dar la întîl- 
nirea lor directă (prima din acest 
an) care va avea loc săptămîna 
viitoare în cadrul campionatelor 
republicane, diferența poate fi mic
șorată simțitor. în orice caz „due
lul" celor două spatiste promite din 
ce în ce mai mult...

Un alt tînăr înotător român care 
a impresionat la Catania a fost 
brasistul Petre Teodorescu, pregă
tit de antrenorul L. Ungur. Și în 
acest caz trebuie să subliniem un 
progres meritoriu : de la 1:25,4 si 
3:11,0 (în 1965) la 1:14,7 și 2:43,4, 
rezultate care l-au adus pe locul 
trei în rîndul celor mai buni spe
cialiști ai probei din țară. Deocam
dată, aceste rezultate nu reprezintă 
prea mult pe arena internațională. 
Dar, dacă acest talentat sportiv va 
înțelege să abandoneze jocul de 
polo și se va dedica unui antrena
ment intens de înot (ceea ce nu a 
făcut în acest an), sîntem convinși 
că Șoptereanu și Costa vor avea în 
cel mai scurt timp un adversar 
redutabil...

— a. v. —

trecui de toți elevii
a IX-a. S-au prezentat elevi și eleve 
din clasele a fX-a care aveau o ta
lie necorespunzătoare (mică) iar alții, 
din clasele a V-a și a Vl-a, în vîrstă 
de 11—13 ani, aveau o greutate mare 
în raport cu înălțimea și calități fi
zice nesatisfăcătoare.

Verificarea, la sfîrșitul anului, a 
aptitudinilor și posibilităților de dez
voltare ale fiecăruia elev a prilejuit 
învățăminte prețioase. Ele trebuie fo
losite chiar din acest an, în sensul 
ca selecția să lie făcută la admitere 
cu maximum de exigență, iar cei reu
șiți să dovedească aptitudini sportive 
conturate clar de la început. Din 
discuția avută cu tov. Dumitru OI- 
teanu, director adjunct al liceului.
a reieșit că defecțiunile în selecție 
s-au datorat numărului mic de elevi 
îndrumați spre acest liceu. Urmarea ? 
Pentru a se completa clasele au fost 
admise si elemente necorespunzătoa
re din punct de vedere fizic. Pentru 
ca munca de instruire și antrena
ment să decurgă în condiții optime 
profesorii de specialitate au dat su
gestia (pe care o susținem și noi) ca 
în clasele de la liceele cu program 
de educație fizică — unde se lucrear- 
ză multe ore de specialitate — nu
mărul elevilor să nu depășească 20 
(pentru fiecare clasă), să fie admiși 
numai elevii care dovedesc aptitu
dini și posibilități certe de dezvol
tare.

Sperăm ca învățămintele desprinse 
din „examenele' care au avut loc în 
toate liceele cu program de educație 
fizică să dea rezultate cît mai bune, 
principala concluzie fiind aceea cS 
munca de selecție la admiterea în li
ceu trebuie să fie făcut cu toată răs
punderea.



Juniorii învingători 
u 16-6 în Ungaria 
liminică s-a disputat în orașul 
Ingyos cea de a doua întîlnire 
lox între echipele reprezentative 
juniori ale României și Ungariei, 
jliștii români au cîștigat cu sco- 
|de 16-6. Victoriile echipei noas- 
pu fost repurtate de Cojan, Kiss. 
|lea, Lazea, Cocirlea, Călin, Să- I și Niculescu. De la gazde au 
jis Balogh, Buko și Peteny.

b. M. Cluj—AOZ Trencin 
(Cehoslovacia) 17-3

lele trecute s-a disputat Ia 
| întîlnirea de box între forma- 
I ț’.S.M. și A.O.Z. Trencin (Ceho- 
t-ia). Gazdele au cîștigat cu ca- 
ricul scor de 17—3. Majoritatea 
leilor clujeni (mai puțin Șt. Vi- 
| au dovedit o bună pregătire 
p și tehnică. Au cîștigat Pru- 
| Otvoș, Vanea, Murg, Bora, 
lanai, Mîrzâ, Majai — de la 
le — și Brazdil — de la oaspeți. 
Miloneanu și Cabarek au termi- 
Inedecis.

B. ROBERT - arbitru

„Cupa Voința“ 

revenit... Voinței 
hala „Cupei Voința", disputată 
b trecute, a prilejuit întîlniri 
le dîrze și echilibrate. Rezuba- 
lehnice: Șt. Constantin (Meta- 
Istul) b.p. V. Nițoi (Progresul), 
Miron (Voința) b.p. M. Teofil 
Ința), D. Miron (Voința) b.p. 
Irăjd^nu (Metalul), Gh. Voscu 
P'b.p. Gh. Radu (Metalurgistul), 
biaconu (Metalul) b.p. Gh. Ghe- 
(Metalul), D. Tudose (Viitorul) 
I. Bucuroiu (Metalul), N. Pa- 

piv (Rapid) b.p. Gh. Bădilă 
p — decizie eronată ; C. Stan 
hța) b.p. T. Andrei (Voința), 
Ene (Metalul) b.p. I. Vlaicu (Gr 
f). D. Dosan (Gr. Roșie) b.p. 
arbu (Gr. Roșie).
upa Voința" a revenit clubului 
nizator, care a totalizat 18 
■te. Pe locurile următoare s-au 
kt S.P.C. (16 p) și Metalul (12 p).

D. DUMITRESCU -coresp.

RONOSPORT
| Atribuirea excursiilor oferite la 
jren premiilor mari Loto din 12 iu-

Bgerea la sorți a celor 250 excursii 
bea loc în ziua <le vineri 22 iulie 
fft-Capitală la sediul Administrației 
|Stat I.oto-Pronosoport din Calea 
|riei nr. 9, la ora 18,30. Ea se va 
|ia pe baza unui tabel în care vor 
jscrise toate variantele cîștigătoare 
jategoria a V-a, acordîndu-se fîe- 
k cite un număr de ordine. Se vor 
[ia 250 extrageri, cite una pentru 
|c excursie acordată. Deoarece pe 
[tava cu care se va face deplasarea 
junăre. pe ruta Giurgiu—Belgrad— 
[pesta și retur, locurile sînt diferen- 
I pe clase, ordinea ieșirii ia trage
ri sorți va fi cea a atribuirii locu- 
I începîndu-se cu cabinele de lux 
iheindu-se cu cele de clasa a IlI-a. 
|eazul cînd același număr de ordine 
I extras de două sau mai multe 
[a rămîne valabilă numai prima ex- 
re, cealaltă sau celelalte fiind a-

liantele ieșite la sorți primesc atît 
ții cit și premiul în numerar cu- 

categoriei a V-a.

Tragerea Pronoexpres de azi va 
loc la Eforie Nord.

PREMIILE TRAGERII 
„PREMIILOR MARI LOTO" 

DIN 12 IULIE 1966

urma omologării biletelor eîștigă- 
depuse la tragerea premiilor mari 
din 12 iulie a.c. au fost stabilite 
oarele premii :
igoria I 5 premii a cite 80 000 lei 
toturism „Fiat 1300“ plus 11 000 lei 
■goria a n-a 7 premii a cite 60 000

igoria a m-a 1 premiu a 40 000 lei 
igorla a IV-a 1 premiu a 20 000 lei 
■goria a V-a 3 356 premii a cite

niile de categoria I au fost ob- 
de : Avringeanu Gheorghe, Nl- 

:u , N. Gheorghe din București, 
Dumitru din Moineștl, Nanea Ște- 
j>£ași și Faie Vasile din comu
ta Vinului, reg. Maramureș.

brică redactată de Administra- 
e Stat Loto-Pronosport,

vzJoi, la Constanta7 »

a doua manșă a finalei
ii Cupei Balcanice11

Plină de neprevăzut această finală a 
„Clipei Balcanice", ediția 1965—1966! 
Intr-adevăr, 3—0 pentru Rapid pînă în 
min. 57, 3—3 în min... 87. Ce va fi 
mîine Ia Constanța, unde este programată 
cea de a doua manșă a finalei? După 
cum am fost anunțați, arabele „tabere" 
au făcut pregătiri speciale, îndeosebi 
Rapid care, în plus, îl va putea folosi 
de data asta pe portarul devenit titular, 
juniorul Răducanu.

Partida de la Constanța va începe la 
ora 17,30 și va fi condusă de arbitrul 
Nicolae Hainea din Bîrlad, unul dintre 
arbitrii tineri, remarcați în ultima 
vreme.

In cazul în 
se va termina 
juca o a treia

care și meciul de mîine 
la egalitate, se va mai 
partidă pe teren neutru.

Selecționata universitară a tării noastre 
pleacă azi

Peste cîteva zile, în Spania, va 
începe o importantă competiție in
ternațională de fotbal : campiona
tul european universitar. La prima 
ediție a întrecerii participă 8 echi
pe împărțite 
nia, Franța, 
ria I, R.F. 
Iugoslavia și

Rep reze n ta t i va 
țării noastre, aflată de mai multă ' 
vreme în pregătire sub conducerea < 
antrenorilor Nicolae Roșculeț și Du- 1 
mitru Teodorescu, a prezentat la ul- • 
timele ieșiri publice o formă bună. • 
Săptămîna trecută, joi, ea a evo- 1 
luat la Cîmpina și a învins echipa ’ 
locală Poiana cu 4—0, iar sîmbătă, 
pe Republicii, la lumina reflectoa- ’ 
relor, a întrecut Metalurgistul 
București cu 6—0. „Echipa se com-

în două serii: Româ- 
Olanda, Spania în se- 
Germană, Portugalia, 
Turcia în seria a Il-a. 

studențească a

La Curtea de Argeș,
printre cei mai tineri

5

în Spania
din ce în ceportă 

genitatea ei este in 
răm să avem o comportare frumoa
să în Spania", ne-au declarat cei 
doi antrenori.

Formația noastră urmează să pă
răsească țara în cursul dimineții 
de azi. N. Roșculeț și, D. Teodores- 
cu s-au oprit asupra următorilor 
jucători : Papuc (Știința Craiova), 
Constantine seu (C.S.M.S.), Stirdan 
(Politehnica), Ncșu (Universitatea 
.Cluj), Mined (Știința Craiova), Cim- 
peanu (Universitatea Cluj), Răceles- 
cu (Politehnica), Anca (Universita
tea Cluj), Ștefănescu (C.S.M.S.), 
Strîmbeanu (Știința Craiova), Gri- 
zea (Politehnica), Lucescu (Știința 
București), Marca (Universitatea 
Cluj), Libardi (Jiul Petrila), Szabo 
(Universitatea Cluj), Ciornoavă 
(Știința București), M. Bretan (Uni
versitatea Cluj).

Fotbaliștii români vor debuta sîm- 
bătă 23 iulie cînd vor întîlni la 
Pontevedra selecționata studențeas
că a Franței, urmind ca, în conti
nuare, să întîlnească Olanda și Spa
nia. Primele două clasate în fiecare 

■serie vor lua parte la turneul pen
tru locurile 1—4, finala urmînd să 
aibă loc la 3 august.

mai bine, omo- 
creștere și spe-

Gazdă, de cîteva zile, a unui cen
tru de pregătire la fotbal pentru co
pii. stadionul „23 August" din Curtea 
de Argeș cunoaște un freamăt con
tinuu. Intr-una din zilele trecute am 
poposit și noi pe stadion, în mij
locul viitorilor fotbaliști.

...Un copilandru blond face cîțiva 
pași înainte și, cu voce puternică, 
rostește : „Tovarășe instructor ! Gru
pele I și II din cadrul centrului sînt 
gata pentru începerea lecției. Rapor
tează elevul Florian Bodoc*.

Instructorul voluntar Petre Dănescu 
le explică apoi copiilor tema lecției 
ce urma să se desfășoare. După an
trenament, instructorul ne-a relatat o 
serie de amănunte despre activitatea 

grija 
primul 

și în

acestui centru, înființat prin 
consiliului raional UCFS. Este 
centru de acest fel în raion

Pe stadionul Republicii, în nocturnă, 
are loc o întrecere inedită : finalele 
„Cupei orașelor reședință de regiuni*, 
competiție rezervată școlarilor.

Micii fotbaliști îneîntă publicul prin 
driblingurile lor reușite, trag la poartă 
cu o precizie pe care ar invidia-o cei 
mari ! Printre spectatori, disting un în- 
flăcărat suporter al echipei Școlii ge
nerale nr. 27 din Galați, una dintre 
formațiile finaliste. Este directorul șco
lii, Constantin Popescu.

— Elevii mei sînt la înălțime, I-am 
selecționat din cele 1 echipe care au 
participat la campionatul pe școală, 
I-am însoțit în deplasările făcute la 
Brăila, unde au cîștigat cu 4—1 întîl
nirea amicală susținută în compania 
selecționatei elevilor din acel oraș, apoi 
la Iași, la faza de zonă și acum în Ca
pitală. la finală...

Ca și la Brăila sau la Iași, și de data 
asta, la București, micii fotbaliști gălă-

Iui activează, pentru moment, 
copii. Tinerii sportivi sînt as-

cadrul 
26 de 
cultători și dornici să-și îmbogățească 
bagajul de cunoștințe privind tainele 
fotbalului. Au fost depistate elemente 
înzestrate, printre care Florian Bo- 
doc (12 ani), Traian Prunescu (12 
ani), Cătălin Georgescu (11 ani) ș.a.

Dragostea cu care se muncește, pro
gramul minuțios, dorința de a învăța 
de care dau dovadă elevii, nivelul 
ridicat al pregătirii teoretice și prac
tice asigurată de instructorul volun
tar Petre Dănescu, tehnician la con
siliul raional UCFS Curtea de Argeș, 
dau garanția că peste puțină vreme, 
în străvechiul nostru oraș vor apara 
jucători de valoare.

EMANOIL STERESCU — coresp

Meci intre echipele
arbitrilor din Tirnăveni

și Tg. Mureș
La Tirnăveni a avut loc meciul 

de fotbal dintre echipa arbitrilor din 
Tg. Mureș și formația celor din lo
calitate. Partida a constituit revanșa 
întîlnirii desfășurate cu o săptămină 
în urmă la Tg. Mureș și cîștigată de 
oaspeți cu scorul de 3-1. De data 
aceasta arbitrii din Tg. Mureș au ju
cat mai bine șl au cîștigat cu scorul 
de 3-0 (1-0) prin golurile înscrise de 
dr. Szecsei, Hodoș și Lucaci.

IOAN PÂUȘ
coresp. reg.

nu se piardă în anonimat...
țeni au impresionat prin jocul lor teh
nic, prin omogenitatea și puterea de 
luptă. Am admirat în acea seară fru
musețea driblingurilor celor două mi
nuscule extreme, Chehaia și Angheluță, 
precizia șutului înaintașului central Leca, 
precum și siguranța fundașului Covaci. 
Bine îndrumați de cunoscutul antrenor 
Justin Apostol, tinerii reprezentanți ai 
fotbalului din bătrînul port dunărean, 
pot constitui pepiniera de care are atîta 
nevoie Siderurgistul sau Oțelul... Dar 
iată-i pe cei care au reușit să cucerească 
primul loc în grupa rezervată școlilor 
generale : Chiriazic—Cornea, Gîdoiu, 
Covaci, Maghiar—Enache, Pustia— 
Chehaia, Struță, Leca, Angheluță.

. .în aplauzele spectatorilor, elevii 
Școlii prolesionale R.M.R. din Iași pri
mesc trofeul cuvenit cîștigătoarei tur
neului echipelor de licee, școli profe
sionale sau tehnice. Cel mai emoționat 
parc antrenorul I. Antohi:

— E firesc să-mi bată inima mai 
puternic ca de obicei! Am muncit mult 
să cîștigăm această cupă și iat-o în bra
țele elevilor mei. Toți jucătorii folo
siți, Pintilie, Potur, Bordeianu. Vrabie, 
Chiratcu, Hîrtopeanu, Romilă, Ilațegun, 
Cric, Zorită, Bulgărașu, Bejan, Burlacu 
și Bantă s-au dăruit pentru obținerea 
victoriei.

Totuși, din formația școlii ieșene, 
cîteva nume s-au impus în mod spe
cial :

Cel mai tehnic jucător: fundașul cen
tral Th. Bordeianu.

Cel mai disciplinat: mijlocașul I. Zo- 
rilă, căpitanul echipei.

Cel mai eficace: atacantul D. Bejan.
Cel mai tînăr: mijlocașul dreapta M. 

Romilă, 75 ani, fratele fotbalistului Ro
milă, din formația de categoria A — 
C.S.M.S. Iași.

GH. CIORANU

Dintre
zeci
de însemnări!

• Cucerind pentru a șaptea 
oară „Cupă României", Steaua 
egalează un record în istoria fot
balului nostru. Al echipei Rapid 
București — de șapte ori dețină
toarea trofeului (de șase ori con
secutiv) Dar, în ce privește echi
pa giuleșteană, am impresia că 
mal bine nu aminteam faptul. F. 
ca și cum ai vorbi de funie în 
casa...

• în actuala ediție a „Cupei 
României", Steaua a mai realizat 
un lucru cu totul ieșit din comun. 
A cucerit cupa la... zero. Adică, 
în cele cinci jocuri susținute a 
înscris 14 goluri fără să primească 
nici unul. Printre învinsele șale 
se numără Dinamo București (2—0' 
si Rapid (3—0). Lipsește din „co
lecție" Petrolul... pentru ca fot
baliștii din Calea Plevnei să hiba 
o... consolare completă.

• Maestrul emerit al sportulu'
GIl. CONSTANTIN era foarte 
emoționat in clipa în care a pri
mit „Cupa". Cîteva minute mai 
tîrziu. dădea o explicație : „Ani 
trăit una dintre cele mai frumoase 
zile din viața mea de fotbalist Ș'. 
sigur, cea mai strălucitoare în ca
litate de căpitan al echipei. Și 
iată de ce : întîi, pentru că am 
reușit să demonstrez în acest sfîr- 
șit de sezon, că Gh. Constantin 
nu s-a........terminat" și. doi. este
pentru prima oară, de cînd sînt 
căpitan de echipă, la Steaua, cînd 
cucerim un trofeu de valoare re
publicană".

• Și, acum, un cuvînt al pârlii 
adverse — antrenorul Nicolae Du
mitrescu : „In mod normal nu pu
team emite pretenții în fața Ste
lei. Noi considerăm că ne onorează 
însuși faptul că am ajuns în fi
nală. la București. Scorul e... prea 
mare pentru orgoliul susținători- 1 
lor noștri, dar victoria echipei 
Steaua este perfect meritată".

• Compozitorul TEM1STOCLF. 
POPA, unul dintre marii supor
teri ai Stelei, cinci minute după 
terminarea jocului Steaua—U.T.A • 
„Nici dacă-aș fi scris eu „parti
tura" meciului nu ar fi ieșit atît 
de bine. Sînt bucuros ca și cum as 
fi fost declarat învingător la... 
Mamaia".

• Hotărît lucru, zeii gazonului 
au existența cea mai zbuciumată. 
La primirea cupei decernată gol- 
geterului, Ion Ionescu n-a avut 
parte de aplauze, dimpotrivă... Sic 
transit gloria mundi!

VALENTIN PĂUNESCU

Echipa Școlii generale nr. 27 Galați, cîștigătoare a „Cupei orașelor reșe
dință de regiuni", surîde fericită în fața obiectivului fotografia

Formația Școlii profesionale R.M.R. Iași surprinsă de fotoreporterul nostru 
A. Neagu, la cîteva clipe după cîștigarea finalei susținute în compania 

echipei Școlii profesionale Electromotor Timișoara
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Voleibaliștii noștri învingăte• A

cu 3-0 la Berlin!

trimișii noștri speciali la Londra, C
zeii s-au prăbușit din Olimp! Brazilia 
eliminată din optimi, deși teoretic păs-

__ r____ iluzorie a calificării în cazul cînd Un
garia va fi înfrîntă la mai mult de două goluri di
ferență, în meciul de astăzi cu Bulgaria.

Dar, pentru Vincente Feola, antrenorul echipei bra
ziliene, acest purgatoriu de 24 de ore nu poate fi 
decît trista anticameră a infernului. Ingăduindu-și să 
parafrazeze celebrele cuvinte din Divina Commedia, 
Lajos Baroti i-a și transmis de altfel: „Lasciate ogui 
speranza... signor Feola“.

Oricum, această surpriză de proporții... cosmice, dă 
savoare campionatului și promite să-l treacă definitiv 
în istoria fotbalului, umbrind pînă și ediția din 1954, 
cînd Ungaria a pierdut atit de neașteptat în finala 
cu R. F. Germană.

Iubitorii fotbalului încearcă desigur un regret pen
tru faptul că nu vor mai putea urmări in continuare, 
la C.M. de fotbal, evoluția celor doi virtuoși neîntre- 
cuți — Pele și Garrincha — dar legile sportului se 
conformă și ele dictonului: „Dura lex, sed lex“. „Fur
tunoasa grupă C“, cum au supranumit-o ziariștii de 
la „Royal Garden" — acest cartier general al presei 
C.M. de fotbal — și-a limpezit apele, chiar dacă pen
tru aceasta a trebuit să-și jertfească înșiși zeii. Tragic 
și superb în același timp 1

Deși s-ar părea că are calificarea în buzunar, Baroti 
este prudent în declarații.

— Mîine avem o sarcină grea. Nici nu vreau să mă 
gin dese la ce scor trebuie să învingem. îmi pun toată

De la
...Și astfel 

este practic 
trează șansa

Macovei și G. Nicolaescu
speranța însă în Bene, Farkas și Albert, care sînt 
într-o formă excelentă.

Mai puțin optimist, dar dornic ca echipa lui să se 
reabiliteze. Henri Guerin, antrenorul echipei cu ecu
sonul cocoșului galic, a promis pentru azi o replică 
dirză în meciul cu Anglia. După cum spunea un co
respondent al ziarului „l‘Equipe“ in sfîrșit, Gondet 
golgeterul Franței pe 1966, vrea să demonstreze că 
deși nu a luat startul lui Just Fontaine din celălalt 
C. M., va reuși totuși să perforeze poarta engleză.

Pe Villalonga, antrenorul echipei Spaniei, l-am ză
rit acum două minute înainte de a intra în cabina 
telefonică. Dădea un interviu unor ziariști... vest-ger- 
mani. Tema: meciul de azi dintre Spania și R.F.G. 
Fiind grăbiți, n-am stat să-l ascultăm. Am prins din 
zbor doar un singur cuvînt: „Venceremos!“ După rit 
se pare, astăzi nu întîlnim decît optimiști !

Ne pare rău că nu putem da acum nici o impresie 
directă de la marea surpriză petrecută la Middlesbrough 
unde echipa nord-coreeană a invins Squadra azzura ! 
E o surpriză de proporții furnizată de „marea necu
noscută" a C. M. de fotbal, care devine astfel cunos
cută și de neuitat cel puțin pentru... italieni.

Deocamdată, atit! Atmosfera de aici este fierbinte 
in ciuda frigului și ploii și se pare că pe măsură ce 
înaintăm, atmosfera se va înfierbinta și mai mult. 
Sperăm ca în convorbirea telefonică de miine să 
vă putem da mai multe impresii care, deși nu vor 
avea autenticul emoției de azi, vor satisface curiozi
tatea iubitorilor fotbalului din țara noastră.
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Lovitură de teatru la Middlesbrough

Echipa IIP. D.
Grupa D, la Middlesbrough

Coreene a eliminat Italia!

Echipa R. P. D
celent în prima . .
supranumeric și a trecut rapid și vi-

Coreene a jv_at ex- 
repriză, s-a apărat

guros la contraatacuri, punîndu-i în 
mare dificultate pe apărătorii italieni 
în frunte cu Facchetti, Landini și 
lanich. Pe de altă parte atacanții 
Italiei, printre care Mazzola, Bulga- 
relli, Rivera și Barison, nu au putut 
fructifica marile ocazii avute și nici 
cele 10 cornere de care au beneficiat, 
în min. 33 Bulgarelli se accidentează, 
părăsește terenul și nu mai reintră 
în joc.

Scorul este deschis de echipa R.P.D. 
Coreene prin Pak Sin Din (min. 41) 
în urma unui contraatac. Și după 
pauza fotbaliștii echipei R.P.D. Co
reene se remarcă prin jocul impetuos 
în atac și apărare cîștigînd pe deplin 
meritat — în aplauzele generale ale 
publicului englez — această partidă 
prin care Italia a fost 
turneul final.

eliminată din

Grupa C, la Liverpool

PORTUGALIA-BRAZILIA 
3-1 (2-0)

Portugalia a jucat din nou excelent, 
avînd în Eusebio un jucător care l-a 
eclipsat pe Pele. In schimb, Brazilia a 
reușit doar în cîteva momente din re
priza a doua să arate că timp de opt 
ani a deținut titlul de campioană a 
lumii.

Portughezii atacă de la început și în 
min. 15 Simoes deschide scorul, reluind 
cu capul, in plasă, o pasă trimisă 
Înapoi, de pe linia de corner, de Euse
bio. în min. 27 Coluna execută o lovi
tură liberă la Torres, un „cap" la 
Eusebio și acesta, tot cu capul, înscrie : 
2—0. Jocul este destul de dur, se fac 
faulturi de o parte și de alta, cel mai 
lovit fiind Pele care, de altfel, în re
priza a doua a fost figurant pe extrema 
stingă. Cu toate acestea în 10 oameni 
valizi Brazilia joacă mai bine decît în 
11 și fundașul Rildo reduce scorul în 
min. 73: 2—1. Dar Eusebio nu iși spune 
ultimul cuvînt decît în min. 85 cînd

reia direct in gol, prin 
minge degajată imprecis 

Astfel au ----- 
lumii...

Arbitrul McCabe (Anglia) a condus 
formațiile :

PORTUGALIA : J. Pereira—Morais, 
Baptista, Vicente, Hilario — Grața, 
Coluna — Augusto, Torres, Eusebio, 
Simoes.

BRAZILIA: Manga — Fidelis, Bri
to, Orlando, Rildo — Denilson, Lima 
— Jairzinho, Pele, Silva, Parana.

surprindere, o 
de 

fost eliminați
Orlando, 

campionii

Grupa B, la Sheffield

2-0 (0-0)

După reluare argentinienii atacă în 
trombă și deschid scorul prin Artime 
(min. 52), iar după o serie de atacuri, 
reușesc să-l majoreze prin golul mar
cat de Onega în min. 81. în finalul 
partidei Elveția a jucat în 9 oameni.

ARGENTINA: Roma — Ferrero, 
Perfumo, Calics, Marzolini — Rattin,

Gonzales, Solari—Onega, Artime. 
Mas.

ELVEȚIA: Eichmann — Stierli, 
Băni, Brodmann, Fuhrer — Armbrus
ter, Kuhn — Gottardi, Hosp, Hiinzli, 
Quentin.

Au asistat 20 000 de spectatori. A 
arbitrat Campos (Portugalia).

Argentinienii au dominat mai 
dar Rattin și Artime nu au 
fructifica cele două mari ocazii 
intea pauzei.

mult, 
putut 
dina- Grupa A, la Londra

URUGUAY MEXIC
Clasamentele

și programul de azi
AGRUPA

1. Uruguay 3 1 2 0 2:1 4
2. Anglia 2 1 1 0 2:0 3
3. Mexic 3 0 2 1 1:3 2
4. Franța 2 0 1 1 2:3 1

Azi, Ia Londra : FRANȚA ANGLIA
(ora 20,30)

GRUPA B
1. Argentina 3 2 1 0 4:1 5
2. R.F. Germană 2 1 1 0 5:0 3
3. Spania 2 1 0 1 3:3 2
4. Elveția 3 0 0 3 1:9 0

Azi, la Birmingham : SPANIA—R.F.G.
(ora 20,30)

GRUPA C
1. Portugalia 3 3 0 0 9:2 6
2. Ungaria 2 1 0 1 4:4 2
3. Brazilia 3 1 0 2 4:6 2
4. Bulgaria 2 0 0 2 0:5 0

Azi, la Manchester : UNGARIA—BUL-
GABIA (ora 20,30, se transmite la tele-
viziune)

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

Azi, la Sunderland : CHILE—U.R.S.S.
(ora 20,30, se transmite la radio — pro-
gramul I)

Lipsa de miză a făcut ca uru- 
guayenii să aplice un joc lent, mai 
lent decît în cel cu Anglia, dînd 
posibilitate mexicanilor să atace 
mai insistent în prima repriză cînd 
au avut și cîteva ocazii de a marca 
(min. 10, 11 și mai ales min. 31 
cînd Borja a tras peste poarta goa
lă). In repriza a doua, tot mexica
nii insistă în atac, dar nu finali
zează. După minutul 30, presiunea 
acestora crește, dar betonul Uru
guayan rezistă cu succes, avînd în

stoperul măturător Troche un ex
celent apărător. Arbitrul Locw 
(Suedia) a condus formațiile :

MEXIC J Carbajal — Chaires, 
Hernandez, Nunez, Pena — Mercado, 
Diaz — Reyes, Cisneros, Borja, Pa- 
dillia. _

URUGUAY : Mazurkiewicz —
Ubinas, Troche, Manicera, Caetano 
— Cortes, Goncalvez, Rocha — Vi
era, Sasia, Perez.

SANCȚIUNI ȘI AVERTISMENTE
Reunită în timpul celor două zile 

de pauză, comisia de disciplină din 
cadrul campionatului mondial a ho- 
tărît suspendarea pe o etapă a jucă
torului argentinian Carlos Albrecht, 
eliminat în partida R. F. Germană — 
Argentina. De asemenea, comisia a 
avertizat, pentru jocul periculos prac
ticat, un număr de 8 fotbaliști prin
tre care Simon (Franța), Beckenbauer 
(R.F.G.), Dermendjiev (Bulgaria).
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BERLIN 19, (prin telefon). — O 
foarte frumoasă și valoroasă victorie 
a reprezentativei masculine de volei a 
României! Luni seara, la Seelenbinder- 
haUe, voleibaliștii noștri, printr-o 
comportare remarcabilă au învins cu 
3—0 (14, 7, 13) echipa R. D. Ger
mane, care-i întrecuse în ajun la 
Stendal cu 3—2.

In cel de-al doilea meci de veri
ficare pentru „mondiale** susținut de 
reprezentativele R. D. Germane și 
României, jocul, echilibrat în genere, 
a fost de o calitate tehnică înaltă, 
echipele realizând numeroase faze ex
trem de spectaculoase, îndelung a- 
plaudate de public.

Echipa României s-a remarcat din 
nou prin eficacitatea combinațiilor 
ofensive, și prin faptul că a acțio-

nat cu un blocaj mult ameliorat 
reintrarea în formație (deși in< 
plet restabilit) a lui Derzei. Ih 
echilibrul partidei și totodată dc 
spiritul de lupta al voleibaliștilor 
mâni vorbește evoluția scorului 
setul ultim, cîștigat de ei la J. 
în care echipa R. D. Germane a 
dus continuu pînă la 11—5.

Reprezentativa noastră a preze 
formația : Derzei (Stoian), Schrei 
Ganciu (Szdcs), Bărbuță, Udi$tt 
(Bartha), Dragon. S-au evident 
Drăgan (cel mai bun de pe ter 
Derzei, Bărbuță și Schreiber dii 
chipa României, Freiwald, Schi 
Schneider și Webner din acee 
R. D. Germane.
Voleibaliștii noștri se reîntorc 
Capitală miercuri la prînz.

Corespondență specială din Ber

GAZDELE SE PREGĂTESC
PENTRU „GRUNAU

Cunoscuta bază nautică de 
lingă Berlin — lacul Griinau — 
este în acest an gazda celei de 
a 7-a ediții a campionatelor 
mondiale de caiac-canoe. Eveni
mentul este întîmpinat aici cu 
intense pregătiri tehnice și cm 
ganlzatorice. Urmează să fie re 
făcute 
iată o 
tatorl 
gurată 
toare hangarelor.

La această ediție a ..mondiale 
lor**, programată între 19—21 au
gust, și-au anunțat participarea 
sportivi din 27 de țări. Ej vor 
fi cazați în modernul hotel Be- 
rolina din centrul orașului și la 
Internatul Facultății de econo 
mie Ca la orice mare competi 
ție. au fost luate măsuri pentru 
a se crea condiții bune de lucru 
numeroșilor ziariști, reporteri de 
radio și televiziune. De altfel, cu 
prilejul campionatelor naționale, 
televiziunea din R.D. Germană a 
făcut o repetiție pentru transmi
sia integrală a „mondialelor**

Firește, vă interesează și amă
nunte despre pregătirile caiaciș- 
tilor și canoiștilor țării gazdă. 
Recent, a fost stabilit lotul celor 
23 de sportivi care vor reprezen
ta R.D. Germană la întrecerile 
de la Grunau. Criteriul de se
lecție l-a constituit comportarea 
sportivilor la campionatele na
ționale.

Printre cei care și-au cîștigat 
un loc în echipă se află cîteva 
nume consacrate în caiacul șl 
canoe mondială: Wolfgang Lan
ge și Dieter Krause de la T.S.C 
Berlin, Jurgen Eschert de la 
A.S.K. Potsdam, A. Muller de la 
D.H.f.K. Leipzig, Anita Kobus 
de la S.C. Potsdam. La campio
natele R.D. Germane o compor
tare deosebită au avut caiaciștii 
Wolfgang Lange și Anita Kobus

marcajele, să fie antena 
nouă tribună pentru spec- 
și, bineînțeles, să fie asî 
o capacitate corespunză-

ÎN 6 PUNCTE DESPRE

Sistemul de desfășurare
La redacție primim zil

nic numeroase scrisori și 
telefoane prin care ni se 
cer precizări în privința 
regulamentului de desfă
șurare a C.M. Pentru cei 
care n-au avut la înde- 
mînă ziarul nostru din 9 
iulie vom repeta pe scurt, 
criteriile de calificare din 
grupe în sferturile de fi
nală și apoi pînă în finală.

g Echipele clasate pe
* primele două locuri 

în cele 4 grupe se califi
că în sferturile de finală. 
La egalitate de puncte 
decide golaverajul, prin 
Împărțire (și nu prin scă
dere). Dacă și coeficien-

tul 
Kal. 
prin

golaverajului este e- 
calificarea se face 
tragere la sorți.

Jocurile din sferturi
le de finală sînt eli-2

minatorii și ele sînt pro
gramate după următorul 
sistem :

JOCUL I. LA LONDRA: 
Invingătoarea din grupa A 
va întîlni echipa clasată 
pe locul II din grupa B.

JOCUL II, LA SHEF
FIELD : Invingătoarea din 
grupa B va întîlni echipa 
clasată pe locul II in gru
pa A.

JOCUL m. LA LIVER
POOL : Invingătoarea din , 
grupa C va întîlni echipa

care au cîștigat cite patru titl 
în afară de acești doi spor' 
antrenorii germani își pun n 
speranțe în echipajul de caic 
cu Hoizvoigt, și în dublul 
canoe Ulrich—Pinkos de la 
Empor Rostock. Ultimele con 
tiții interne și mai ales, cam 
natele naționale au arătat o 
venire de formă a cu\^ruti 
canoist Jilrgen Eschert care j 
slaba evoluție de la Praga 
Berlin a revenit la conduct 
plutonului fruntaș și se anu 
ca unul din 
de fond. De 
firmat prin 
naționale și 
influențează 
comportarea 
lacul Griinau. 
mondial de
Glockner — antrenor la A.f 
Vorwărts Potsdam, a declar 
„Eschert a dovedit tuturor că 
mentările privind 
loarele exterioare 
vorbe goale".

Am vorbit pînă 
tivii consacrați. Dar, în afară 
aceștia, lotul R.D. Germane 1 
cuprinde o serie de elemente 
nere care pot obține rezul 
bune și pot furniza su 
„mondiale1*. Este vorba 
mont Frenzel, Erhard 
și Karin Haftenberger.

în aceste zile se fac mi 
pronosticuri. Cei mai mulți aț 
ciază că standardul perform 
țelor internaționale va fi sU 
lit la Griinau de sportivii 
România, U.R.S.S., Ungaria 
R.D. Germană. Aceasta, fără 
se excludă însă prezența 
lupta pentru cucerirea me 
liilor a sportivilor din Sue 
Danemarca Polonia ș.a.

protagoniștii pre 
altfel. Eschert a 
evoluția sa de 
părerea că vîr 

în mod nefavon 
concurenților 

Fostul 
slalom.

câmp
Mani

vîntul pe 
nu sînt d

acum de sp

,.Jze 
de

Riedi

MANFRED SEIFERT
Redactor la 

„Deutsches Sportecho“ Ber

dra). Jocurile încep la 
ora 20.30.

a C.M.
clasată pe locul n în gru
pa D.

JOCUL TV, LA SUNDER
LAND : Învingătoare» gru
pei D va întâlni echipa 
clasată pe locul II în gru
pa C.

tț Meciurile din „sfer- 
turi” vor avea loc sîm- 

bătă, 23 iulie cu începere 
de la ora 16.

J în semifinale se în- 
tîinesc :

Invingătoarea jocului II 
cu invingătoarea jocului 
IV (luni, 25 iulie, la Li
verpool).

Invingătoarea jocului I 
cu invingătoarea jocului 
III (marți, 26 iulie, la Lon-

S Finala pentru locuri
J le 3—4 (între echipei» 

învinse in semifinale) are 
loc joi, 28 iulie la Lon
dra cu începere de la ora 
26.30.

In finală se întâlnesc În
vingătoarele din semifina
le. Finala are loc sîmbătă 
30 iulie. pe stadionul 
Wembley din Londra, cu 
începere de la ora 16.

A Dacă după cele 90 de
v minute regulamenta

re, scorul rămîne nedecis, 
jocul se prelungește cu 2 
reprize a cîte 15 minute, 
în cazul că egalitatea per
sistă, invingătoarea va fi 
decisă prin tragere la 
sorți. Acest regulament 
este valabil pentru me
ciurile din sferturi, semi
finale și pentru locurile 3-4. 
Numai finala se rejoacă. 
dacă egalitatea persistă ș’ 
după prelungiri.
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