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LA POIANA BRAȘOV

0 e Meciul de atletism juniori:
ROMÂNIA-UCRAINA

ORGAM AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA
Stadionul din Poiana 

va găzdui sîmbătâ și 
după-amiazâ, întâlnirea 
țională de atletism dintre
pele de juniori și junioare 
ROMANȚEI 51 UCRAINEI, 
mația noastră va cuprindeAnul XXII - Nr. 5029 ♦ Joi 21 iulie 1966 ★ 4 pagini 25 bani
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Prin telefon, de la trimișii noștri speciali € Macovei și Ch, Nicolaescu

Doar Uruguay mai poate cuceri definitiv
„Cupa Jales Rimet“!

LONDRA, 20. Ziua de 19 iu
lie 1966 va rămine, fără în
doială, memorabilă în istoria 
fotbalului mondial și 
carii o vor menționa ori de 
cile ori vor aminti de eveni
mentele de seamă ale jocului 
cirbalonu' rotund. La Liver

pool și Middlesbrough, în ul
tima etapă a întrecerilor din 
grupe, s-au consumat mărfi 
două -drame “ ale sportului : 
eliminarea a două dintre ma
rile favorite, reprezentativele 
Italiei și Braziliei, ambele du
ble campioane mondiale 1 Dacă 
eliminarea Braziliei era pre
vizibila după eșecul sud-ame
ricanilor în fata Ungariei, In 
schimb scoaterea Italiei din 
competiție a venit ca un trăs
net din senin. Favoriți... 800 
la 1, toate discuțiile purtîn- 
du-se în jurul scorului cu

croni-

care urmau sa cîștige ele
gii lui Fabbri, iată-i pe ita
lieni aruncați dincolo de man
tinelă, pierzi nd lamentabil in 
tata reprezentativei R.P.D. Co
reene, echipă tînără, modestă, 
dar cu multă ambiție, cu un 
joc toarte iute, echipă care 
înregistrează astfel cel mai 
mare succes din activitatea sa 
de pînă acum și poale cea mai 
mare surpriză din toate edi
țiile campionatului mondial. 
Vestea aceasta, transmisă la 
scurte intervale pe stadionul 
Everton bin Liverpool, ceea o 
Si moi mere tensiune In furuil 
meciului Brazilia—-Portugalia, 
urmărit de un stadion arhi
plin, ale cărui tribune adă
posteau și mii de ianatici bra
zilieni, veniti in Anglia să 
aclame... un rtou triumf ui 
campionilor mondiali. Dar,

speranțele ce'or 85 de milioa
ne de brazilieni care urmăreau 
de la distantă pe idolii iar nu 
s-au înfăptuit si aceasta pen
tru că o vedetă, oricît de 
mare ar fi ea, nu poate înlo
cui o" echipă Simpla prezență 
a lui Pele în formația aliniată 
de Biazilia nu a putut com
pensa deruta, lipsa de 
lă și de stâpinire de 
omogenitate a echipei 
tale atit de pregnant
jocul campionilor mondiali, de
monstrate și la meciuri e pre
cedente prin numeroasele mo
rb Ocări operate do Feola ra. 
echipă, dictate de cele mai 
multe ori nu din motive de 
accidentări său indisponibili
tăți. Lipsa unui jucător crea
tor, a unui „gindiior* al echi
pei, s-a iâcut simțită mai mult

siguran- 
sine, de 
mani ieș
iri ar ti în

ca oricind în jocul brazilieni
lor mai ales prin dispariția pre
matură a iui PeJe, trecut încă 
din repriza întii ca figurant 
pe extrema stingă. In plus, 
nehotărirea lui Feoia în ce pri
vește selecția in perioada 
dinaintea campionatului mon
dial rn care el a rulat un nu
măr prea mare de jucători, 
este un nou fapt care a tă
cut ca Xa Azțfilia, Brazilia să 
nu mai HeE Hrazilîa /să nu

(Continuare în pag. a 4-a)
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IN SFERTURILE DE FINALA
CLASAM£NT£LE DIN SERI! PROGRAMUL

GRUPA A
1. ANGLI-A
2. URUGUAY
3. Mexic
4. Franța

3 2 1
3 12
3 0 2
3 0 1

113 2
12:5

GRUPA B

GRUPA
1. PORTUGALIA
2. UNGARIA
3. Brazilia
4. Bulgaria

GRUPA

1. R.F.G.
2. ARGENTINA
3. Spania
4. Elveția

3 2
3 2
3 1
3 0
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Campionatele mondiale de tir

Pre 
secunde avans. 
Walter Ziegler 
1604”; 2. Cot- 

(Dinamo) la

tre alții pe: P. Cioban u, T. Puiu, 
<J. Pacepa, R. Ruso, I. Nicolae, 
I. Dima, D. Hidioșanu, S. loan, 
M. Petra, Z. Hegeduș, Th. Peoa, 
St. Siscoviei, Olga Damian, Ecat. 
Vitalios, Doma Badescu, 
Baciu. Georgeta Cirstea, 
Schal. Argentina Menis, 
Penes.

Meciul acesta, aflat la 
ediție, constituie wi bun
de verificare a forțelor tinerilor 
noștri atleți eu două luni înainte 
de Jocurile europene pentru ju
niori care vor avea loc la Odesa.

WIESBADEN, 20 (telex de 
agenția SID). Proba de pistol 
calibru mare, desfășurată miercuri 
5n cadrul campionatelor mon
diale de tir, s-a încheiat cu vic
toria trăgătorului american Wil
liam Blankenship cu 595 p. Pe 
locuTile următoare s-au clasat t 
Nackovski (Cehoslovacia) 589 p, 
Suleimanov (U.R.S.S.) 587 p. Spor
tivul român LUCIAN GIUȘCA » 
fost al 8-lea cu 585 p. Ceilalți 
au obținut următorul punctaj : 
Dumitriu 575, Tripșa 569, Ata- 
nasiu 556 Au participat 183 con- 
ctuenți- Pe echipe proba a Tost 
cîștigată de formația S.U.A. cu 
2341 p. urmată de U.R.S.S. 2340 și 
Cehoslovacia 2313 p. ROMANIA a 
ocupat locul 6 cu 2295 p.

1

I 
I

i A început Balcaniada de tenis
i ZAGREB. 20 (prin telefon). Gea 
i de a Vl-a -ediție a Balcaniadei de 

tenis a început miercuri cu par- 
: ticiparea repi'ezentalivelor mas- 
. caline ale Bulgariei, Greotel, 
'■ iugoslaviei, României și Turciei, 
; în prima zi. Bulgaria a învins 
' Turcia cu 3—0. iar Iugoslavia a 
' dispus cu același scor de Grecia.
• Echipa țării noastre nu a fost 
I programată miercuri. Joi au loc 

partidele România — Bulgaria și 
Grecia — Turcia.

Paralel cu jocurile masculine 
se desfășoară și o competiție fe 
minină experimentală. Sînt pre
zente formațiile Bulgariei, Gre 
«ei, Iugoslaviei și României. Re 
pre2entativa Greciei a cîștigat în 
fata echipei Iugoslaviei cu 2—L. 
Joi. România înlîlr.ește Bulgaria.

W. Ziegler (Dinamo) învingător in etapa a ll-a
a „Cursei Munților

DREDEAL (prin telefon, de 
la trimisa! nostru). — La ora 
14 cinri s-a dat startul în etapa 
a Il-a a „Cursei Munților" 
(Predeal — Brașov — Micfa- 
lău — Predeal 159 km) o ploaie 
torențială se revărsa asupra 
Predealului si împreiuri-milor.

Rutierii au -dat dovadă de 
măiestrie pentru a coborî în 
viteză serpentinele Timișului. 
Cei mai curajoși dintre ei au 
cjSsil posibilitatea de a se de
tașa de pluton. Astfel s-a for
mat m față im grup de 12 
alergători în rindul cărora se 
aflau Moiceanu. Moldoveanu, 
Ștefan Suciu, Ziegler. Gheor- 
ghe Suciu, Zanoni. Lipsea însă 
iiderul : Emil Ruso ! Acesta 
este motivul pentru care tfina- 
moviștiî -— din spirit de club 
— nu au consimțit să colabo
reze la trena și acțiunea s-a 
încheiat în Brașov unde ploaia 
era la fel de puternică ca și 
în Predeal. Prfn Micfalău și

înapoi spre Brașov s-a, rulat 
în grup într-un ri1m destul de 
accelerat. Spre Timiș, plulonal 
s-a fragmentat, iar la începe
rea serpentinelor Ziegler s-a 
dezlănțuit. El a urcat splen
did -și, cu toate că a derapat 
într-un viraj, a sosit la 
deal cu 33 de 
Clasament : 1. 
(Dinamo], 4 h 
stantin Ciocan
33’’; 3. Constantin Grigore (Vo
ința): 4. Ludovic Zanoni (Di
namo); 5. Gheorghe Suciu (Di
namo); B. Emil Rusii (Dinamo); 
7. St. Suciu (Dezrobirea); ace
lași timp; 8. Gabriel Moiceanu 
(Dinamo) la 50r. Tn clasamentul 
general individual conduce 
Emil Rusu urmat de Gabriel 
Moiceanu și Ștefan Suciu, iar 
în cel pe echipe (Dinamo II). 
Etapa a III-a se desfășoară pe 
rula Predeal — Perșanl — Pre
deal 140 km.

HRISTACHE NAUM

In timpul verii — sezonul prin 
excelență al sporturilor nautice 
— lacurile țării noastre, alături 
de întinderea albastră a Mării 
■Negre, devin imense stadioane 
pentru mii și mii de ambarc»0i. 
Fie ca sînt minate voinicește dc 
rame și vîsle, de padele și pagăi, 
sau propulsate -de motoare, ele 
au toate farmecul lor, invitînd la 
plăcută drumeție pe ape. Și to
tuși. dacă este sa faci o alegere, 
parcă te simți cel mai mult atras 
de bărcile cu pînze, aceste ele
gante lebede, „însuflețite* de 
undele vîntului. -Supla imagine 
de mai sus constituie ?! va ° do
vadă... !

Jocul I (Londra) Anglia - 
Argentina

Jocul 11 (Sheffield) R. f. 
Germană — Uruguay

Jocul 111 (Liverpool) Portu
galia - R.P.D. Coreeană

Jocul IV (Sunderland) 
U.R.S.S. — Ungaria.

(Meciurile au loc sîmbătă 
23 iulie, cu începere de la 
ora 14).

1. u.s.ts.s.
2. R.P.D.

COREEANĂ
3. Italia
4. Chile

l 0 7:1 
i o 4:1 
) 2 4:5 
) 3 1:9
IV-a

1
1 
O 
O

5
5
2
0
cronicile meciurilor

3 1 
3 1 
3 O 
de

1 1 2:4 3 
0 2 2:2 -2 
1 2 215 1 
aseară J

TURNEUL INTERNAȚIONAL 

DE HANDBAL DE LA 

SOPOT

BUCUREȘTI (TINERET) 

A ÎNVINS DANEMARCA
SOPOT 20 (prin telefon). 

Marți seară a început „Cu
pa Baltică", cu care este 
dotai tradiționalul turneu 
internatÎDTial masculin de 
handbal. în prima întîlnire 
echipa de tineret a orașului ’ 
București a dispus de selec
ționata Danemarcei cu 22—‘ 
12 (IO—1), după un joc în, 
care a avut permanent ini
țiativa. Golurile au fost 
marcate de Nica 7, Licu 5, 
Gațu, Samungi, Cosma și 
Paraschiv cîte 2, Marinescu! 
și Goran cîte 1.
p. în cealaltă partidă, select 
ționata Ungariei a întrecut 
echipa UJLS.SL, cu 12—7. i

Turneul continuă.

Incepînd de astăzi după-amiază 
și pînă sîmbătă la prînz vom pu
tea urmări pe lacul Snagov cele 
mai importante întreceri interne 
ale vîslașilor și rameriloT noștri 
fruntași — finalele oam^ionfrtu- 
lui republican de canoiuj pentru 
seniori, ediția 19(16. La startul 
celor șapte probe, ce sr v<»t 
desfășura pe distanta clasică de

2 001) m (cu sosiri in dreptul ba
zei Ministerului lnvă:țămîntului)r 
vor fi prezenți 150 de canotori 
re prezent înd 14 cluburi și asocia
ții sportive din București, Timi
șoara și Satu Mare. Cele mai pu
ternice garnituri aparțin cluburi
lor huewreștcnr Pi na mo și Steaua 
și ceUu timișorean Polilelinica.

Dat fiind numărul mare de 
paiiicipanți la uncie probe și fap
tul că finalele propriu-zise sînt 
programate — conform regu
lamentului — pe f) culoare, fe
derația de specialitate a eșalo
nat competiția pe 3 zile, stabilind 
serii și recalificări în cursele de 
sell if 4-fi și 2-pl- De asemenea,

menționăm că finala probei de 
schif simplu — protagoniști: 
campionul republican Alexandru 
Apostcanu (Dinamo) și Octa
vian Pavclescu {Steaua) — va a- 
vea loc astăzi după-amiază, res
tul confruntărilor decisive fiind 
fixate pentru sîmbătă dimineață, 
lată programul complet al con
cursului: joi — de la orele 18 :

S 4-|-l seria I, seria a Il-a; S 
2-j-l seria I seria a 1 l-a și finala 
la schif simplu; vineri — de la 
orele 18,30: recalificări la schif 
4-|-l și 24-1; sîmbâlă de la orel0 
10: finale la schif 4-J-l, 2 fără 
cîrmaci, 2+1, 4 fără cîrmaci, 2 
vîsle și 8-1-1. Starturile vor fi 
date din 20 în 20 de minute.



Campionatul republican pe echipe ACTUALITĂȚI
Publicăm astăzi rezul

tatele înregistrate în ca
tegoria B, seria I a 
campionatului republican 
de atletism pe echipe, 
etapa din 16—17 iulie :

OLTENIA — BACĂU 
109—190 (B. 65—118 ;
F. 37—72) ; OLTENIA— 
DOBROGEA 137-106 
(81—66; 56—40); BA
CĂU - DOBROGEA 
201—79 (119—54 ; 82—
25). Atleții băcăoani au 
obținut victorii facile în 
îhtîlnirile susținute pe 
stadionul Tineretului. Din 
echipa gazdelor au lip
sit însă o serie de atleți 
valoroși (Peca, Giube- 
lao Argentina Menis. 
Virginia Bonei etc.).

O impresie puternică a 
produs tînărul GROSU 
(Oltenia) care deși prac
tică atletismul doar de 
2 luni a obținut, pe 
800 in. un rezultat sub 
2 minute.

Cîteva rezultate :
BĂRBAȚI : 200 m : Or- 
ghidan (B) 22,5 ; 400 m : 
Levonian (D) 51,0 : 1500 
m : lonescu (B) 4:06,6 ; 
5009 ni : Veliciu (D. 
15:30,6 ; 110 mg ; Ro- 
daslav (Bl 15,5 ; 400 mg: Cosma (B 
55.4 : lungime : Pereteatcu (B) 7,18 ; 
suliță : Hantelman (B) 65,60 ; FE
MEI : 100 n> : Podaru (O) 12,8 ; 200 
m : Hodorogea (B) 26,5 ; 400 m :
Baciu (B) 58,7, Filip (B) 59,7 ; 800 m : 
Baciu (B) 2:15.0 ; lungime : lonescu 
(O) 5,34 ; înălțime : Munteanu (B) 
1.55 ; disc : Morărescu (B) 37.28 ; su
liță : Lecu (B) 32,62. (V. GURGUI — 
coresp.).

IAȘI — HUNEDOARA 146—137 
(90—92 ; 56—45) ; IAȘI — CRIȘANA 
149—117 (95—75 ; 54 42) • HUNE
DOARA — CRIȘANA 134—117 
(89—67 ; 45—56). Gazdele au repur
tat două victorii clare. Cîteva nume 
de cîștigători individuali : BĂRBAȚI : 
490 ra : Szabo (C) 51,4 ; 800 m : Pe-

POLO
Simbătă și duminică, la Tg. Mureș

România—R. S. S. Azerbaidjană
Reprezentativa de polo a României, 

care se pregătește pentru campionatul 
european de la Utrecht va susține ul
timele meciuri de verificare în țară în- 
tîlnind la sfîrșitul acestei săptămîni 
selecționata R.5.S. Azerbaidjane. Cele 
două partide au fost programate de fe
derația de specialitate sîmbătă și du
minică Ia Tg. Mureș.

Sportivii noștri s-au mai întîlnit pînă 
acum cu jucătorii din Azerbaidjan de 
trei ori. Prima oară, în 1959 la Tbilisi, 
victoria a revenit formației române cu 
scorul de 6—5. Anul trecut, cele două

CĂLÂK/e

S-a încheiat etapa a doua 
a campionatelor 

republicane
TIMIȘOARA (prin telefon). S-a 

încheiat etapa a doua a campiona
telor republicane de călărie-obsta- 
cole. Iată rezultatele înregistrate: 
Categoria mijlocie: 1. Gh. Langa 
(Steaua) cu Gînd 0 p, 27,5 sec; 2. 
H. Miiller (C.S.M. Sibiu) cu Bigam 
0 p, 29 sec ; 3. Gh. Langa cu Pru
dent 4 p, 39 sec ; Cat. semigrea 
(după al doilea baraj): 1. O. Recer 
(Dinamo București) cu Bîrsan 0 p, 
27 sec; 2. Gh. Langa cu Gînd 4 p, | 
24,7 sec; Proba rezervată fetelor 
(după al doilea baraj): 1. Mihaela 
Georgescu (Steaua) cu Păunaș 0 p, 
26 sec ; 2. Mariana Pele (Sănătatea 
Timișoara) cu Panciu Op, 32 sec;
3. Edith Wermescher (C.S.M. Sibiu) 
cu Rival 0 p, 34 sec ; Proba pe echi
pe : 1. Steaua (V. Bărbuceanu cu 
Merzuh, A. Valentir cu Scufița A. 
Donescu cu Jungla. A. Costea' cu 
Brîndușa) 0 p ; 2. C.S.M. Sibiu (A. 
Bozan cu Cabana, D. Roșea cu Ju- 
gast.ru, H. Miiller cu Gicu, M. Stan- 
cu cu Luminiș) 4 p, 4:44,5 ; 3. Di- I 
namo București (Victor Puiu cu Sal
vator, O. Recer cu Himalaia, E. Io- 
naocu cu Baiadera, C. Vlad cu 
Spiry 4 p, 4:51,5.

C. CREȚU-coresp.

Aiergătoarea clujeană Ileana Silai a realizat în 
acest sezon o serie de performante remarcabile. 
De la ea așteptăm acum ttn nou lecord al tării 

pe 800 m
Foto: prof. P. Naghi

trișor (I) 2:00,5, Sgîrie (L) 2:00,8; 
5000 m : Arnăutu (H) 15:35,0 ; 400 
mg : Toth (C) 57,4 ; 1500 m ; K6- 
rossi (H) 4:29,0 ; triplu : Niculescu 
(H) 13,71 ; înălțime : Szasz (C) 1,88 ; 
greutate : Popescu (H) 13,98 ; disc ; 
Pantici (C) 42,15; suliță: Popescu
(H) 72,09 ; ciocan : Cartis (C) 51,23 ; 
FEMEI: 400 m: Melnic (I) 61,3; 
80 mg : Melnic 12,1, Enache (I) 12,2 ; 
lungime ; Biro (H) 5,28 ; înălțime : 
Biro (H), Toma (C) 1,54; suliță:
Maier (C) 35,98. (M. ROBOTA — 
coresp).

MURES-A. M. — METALUL BUC. 
115—173 (72—112 ; 43—61) ; MU
REȘ-A. M. — PLOIEȘTI 146-131 
(96—74 ; 50—57) ; METALUL —
PLOIEȘTI 181—107 (125—59 ; 56—48).

formații au mai jucat împreună la 
Baku; în primul meci, echipa noastră 
(alcătuită numai din jucători de la 
Steaua) a cîștigat cu 4—1, iar în cel 
de al doilea a pierdut cu 2—5.

Pentru întîlnirile de la Tg. Mureș, 
antrenorul Curat Corcek contează pe ur- 
Imătorul lot: Ștefănescu, Frăfilă, Mu- 
reșan, Ciszer (portari), Zahan, Grin- 
(eseu, Fleșeriu, Murculescu, Kroner, Fi- 
roiu, Blajec, Szabo, Culineac, Popa și 
Novac.

• Intre 25 și 31 iulie va avea loc 
Ia Berlin turneul de polo al speranțelor 
olimpice la care participă 8 formații: 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Iugoslavia, Polonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S. Echipele vor fi alcătuite din 
jucători născuți pînă în 1946.

• Un grup de 4 tineri înotători, al
cătuit din D. Gheorghe, M. Miclăuș, 
Georgeta Cerbeanu și Mariana Stanciu, 
va participa în zilele de 21 și 22 iulie, 
Ia Leipzig, la un concurs internațional 
de copii.

BASCHET

ÎNTÎLNIRI INTERNATIONALE
Reprezentativele de senioare, junioare 

și tineret (băieți) ale țării noastre sus
țin în aceste zile importante întîlniri in
ternaționale. Echipa de senioare partici
pă azi și mîine în Italia, la Siracusa, Ia 
o competiție alături de selecționatele . 
Italiei, Cehoslovaciei și Ungariei, juni
oarele își continuă turneul în Ungaria, 
iar tinerii noștri basclietbaliști joacă la 
Kralevo (în seria I, alături de reprezen
tativele U.R.S.S. și Bulgariei) în cadrul 
„Cupei speranțelor olimpice*.

In sfîrșit, în cadrul acestei activități 
internaționale nu trebuie omisă partida 
pe care echipa de juniori a Turciei o 
susține azi la Mediaș cu selecționata 
locală.

★

BRAȘOV, 19 (prin telefon). — In 
ultima zi a turneului desfășurat în 
sala Tractorul din localitate, selec
ționata de juniori a Turciei a învins 
echipa de juniori a țării noastte cu 
56—48 (23—20), iar lotul de seniori

Formația bucureșteană, care anul 
trecut a activat în categ. A, a în
registrat victorii categorice. De subli
niat faptul că în echipa ploieșteană 
și-au făcut debutul numeroși tineri 
remarcați cu ocazia campionatelor de 
juniori din acest an.

Rezultate : BĂRBAȚI : 200 m :
Kineses (M-AM) 22,4 ; 800 m : Pas
cale (M) 2:02,2 ; 1500 m : Brezuică
(M) 4:04,7 ; 5000 m : Brezuică 15:34,8; 
110 mg : Szatmari (M-AM) 15.0 (ju
nior I ) ; 400 mg : Burcă (M-AM) 
55,8 (junior) ; 10 km marș : Farcaș 
(M) 51:54,6 ; înălțime : Popescu (P) 
1,90; greutate: Crețu (M) 15,59; disc: 
Manolescu (M) 43,12 : suliță : Iancu 
(P) 61,10; FEMEI: 100 m: Anghel 
(P) 12,5 ; 200 m : Nourescu (M) 25,3 ; i 
400 m : Nourescu 57,9 ; 800 m : Mol
dovan (M-AM) 2:17,0; lungime: Se
cară (P) 5,33 : înălțime : Pândele (M) 
1,61 ! ; greutate : Elie (M) 13,09 ; 1
disc: Manoliu (M) 48.04 ; suliță :
Truța (M-AM) 34,59. (C. ALBU — I 
coresp.).

In legătură cu întrecerile desfășurate ■ 
la Craiova am discutat cu prof. GH. 
RUGINA, delegatul federației de atle
tism : „Am să insist asupra unor as
pecte negative de la acest concurs. 
Simbătă, la ora 16, fuseseră convocați 
la stadion cei peste 30 de arbitri local
nici pentru a fi insțruiți, repartizați 
pe comisii etc. La ora stabilită n-au 
venit decit 1 arbitri și, bineînțeles, șe
dința a trebuit să fie contramandată. 
Cu 5 minute înainte de începerea între
cerilor, arbitrii încă nu veniseră (erau 
la televizor, pentru meciul Portugalia— 
Bulgaria !) și nu aveam nici măcar 
foile de concurs. Din acest motiv a 
trebuit să aminăm concursul, cu o ju
mătate de oră, și să-l grăbim, mai apoi, 
pentru a putea termina la timp. O 
atitudine complet nesportivă am notat 
la probele de greutate și disc bărbați, 
unde gazdele au încercat să facă niște 
substituiri de atleți. Fiind sesizat de 
aceste nereguli, tov. T. Gabor metodist 
pentru atletism la Consiliul regional 
UCFS Oltenia nu numai că n-a luat 
nici o măsură, ba a avut și o atitudine 
neprincipială !“

Așteptăm părerea Consiliului regio
nal al UCFS Oltenia față de cele în- 
ttmplate !

BOX

Juniorii noștri au lăsat o frumoasă♦

impresie in Ungaria
IN ACTUALITATE: TURNEUL SPERANȚELOR OLIMPICE DE LA BERLIN
Reintorși de la Budapesta, boxerii 

juniori își continuă pregătirile la Tg. 
Mureș, în vederea partidei pe care 
o vor susține la 30 iulie (la Tg. Mu
reș) și 2 august (la Galați) cu selec
ționata Bulgariei. Prin intermediul 
telefonului am luat legătură cu an
trenorul Furesz care ne-a furnizat 
cîteva amănunte despre meciurile de la 
Budapesta și GyOngyosi : „Rezultatele 
obținute de juniorii români sînt cu
noscute. O înfrîngere și o victorie. 
Nu trebuie să omitem faptul că din 
echipa țării noastre au lipsit cîțiva 
boxeri de valoare (Pometcu, Silber- 
man, Nedelcea, Gorea. Iancu, Ivan) 
care — după cum se știe — se pregătesc 
pentru turneul speranțelor olimpice 
de la Berlin. Sînt convins că dacă 
i-am fi deplasat și pe aceștia, nu am 
fi pierdut meciul de la Budapesta. 
Chiar și așa, rezultatul ar fi putut 
fi mult mai strîns dacă arbitrii gazdă 
(Schermer și Ermler) ar fi dovedit 
mai multă obiectivitate. învingători 
sau învinși, tinerii noștri pugiliști — 
Cuțov, Chiș, Potolea, Cocîrlea, Ma- 
niță, Săliște și Niculescu — au pres
tat un box tehnic, aplaudat de spec
tator?4.

• Vineri va pleca Ia Berlin, pen
tru a participa la turneul speranțelor 
olimpice, selecționata țării noastre,

ALE ECHIPELOR NOASTRE
al României a întrecut formația Stea
gul roșu Brașov cu 85—47 (48—24).

C. GRUIA 
coresp. reg.

CICLISM .

Un atractiv concurs de pistă
Iubitorii sportului cu pedale din 

Capitală vor avea prilejul să urmă
rească un atractiv concurs organizat 
pe velodromul Dinamo vineri după- 
amiază. Programul, care va începe la 
ora 16, cuprinde probe de cursă ita
liană, eliminare și viteză. La start se 
vor prezenta cei mai buni pistarzi ai 
cluburilor bucureștene. în jurul orei 
18,15 va avea loc sosirea cicliștilor 
participant la ultima etapă (Predeal 
— București) a .Cursei mtinților".

• „CUPA SPERANȚELOR" LA !AȘI Șl CLUJ • GLORIA, CAM- 
PIOANĂ A CAPITALEI LA ECHIPE MIXTE • CENTRE DE PRE
GĂTIRE PENTRU JUNIORI Șl TINERET TN VACANȚA DE VARA
• Recent, la Iași și Cluj, au avut 

loc cele două zone din cadrul „Cupei 
speranțelor*. Este vorba de o competi
ție republicană, la toate probele, la 
care participă selecționate de orașe cu
prinzi nd trăgători pînă la virsta de 19 
ani (născuți pînă în anul 1947), ele
mente susceptibile să ia parte la cam
pionatele mondiale de tineret, ediția 
1967,

Zona de la Iași a fost dominată dc 
reprezentativele orașelor Craiova (spa
dă), Ploiești (floretă băieți și sabie) 
și Iași (floretă fete ceea ce constituie 
o frumoasă surpriză). De apreciat fap
tul că orașele Craiova și Iași au pre
zentat cite 2 echipe, la spadă și res
pectiv la floretă feminină. O notă 
proastă, în schimb, pentru unele ab
sențe: Galați (floretă băieți și sabie). 
Constanța (spadă, cu toate că antreno
rul M. Echinienco este... spadasin!) și 
Brașov (de asemenea la spadă).

Clasamente. Floretă băieți : 1. PIo- 
iești 8 p., 2. Constanța 6 p., 3. Iași 
6 p., 4. Brașov 4 p., 5. Galați 2 p„ 6. 
Craioia 2 p. Floretă fețe: 1. Iași 10 p.,
2. Brașov 8 p., 3. Constanța 6 p., 4, 
Ploiești 4 p.. 5. Craiova 4 p., lași II 2 
p. Spadă: 1. Craiova 8 p., 2. Iași 6 p.,
3. Galați 4 p., 4. Ploiești 2 p., 5. 
Craiova II 2 p. Sabie: Ploiești 10 p., 
2. Iași 8 p., 3. Brașov 2 p., 4. Cons
tanța 2 p., 5. Craiova 2 p.

Zona de la Iași a scos în evidență 
forma foarte bună a serimerilor Bănica, 
T. Pdpescu, N. Dumitrescu (floretă), 
C. Duțu (spadă) și D. Popescu, C. 
Georgescu, l). Irimiciuc (sabie).

care s-a pregătit sub îndrumarea an
trenorilor T. Niculescu și L. Popescu. 
Vor face deplasarea, în ordinea ca
tegoriilor, următorii boxeri : Pometcu, 
Nedelcea, Gorea, Bădoi. Silber man, 
Popa, Covaci, Iancu și Alexe. Consi
deram că în această formație ar fi 
fost utilă și prezența campionului 
Gh. Chivăr, boxer foarte tînăr (anul 
trecut era junior), care posedă cali
tăți fizice și tehnice remarcabile.

• Echipa cehoslovacă AOZ Tren- 
cin a evoluat recent la Cîmpia Turzii, 
unde a întîlnit formația Industria 
sirmei. Gazdele au cîștigat la scor 
cu 14—4. Victoriile localnicilor au 
fost realizate de Otvoș, Torok, Roșea, 
Maiai, Bora, Puiu și Sentauai. De la 
oaspeți au obținut decizia de învin
gători la puncte, Brazdil și Cabalek. 
(B. Robert — arbitru).

produce stofă 
din țesături de lină 

și fibre sintetice, 
într-o gamă variată de 

lori.

Produse durabile 

ți de calitate superioară.

CU-

De remarcat organizarea foarte reu
șită a competiției asigurată de organele 
locale ale UCFS (prin prof. Ilie Bortă 
și antrenorul N. Pufnei îndeosebi).

Zona de la Cluj a evidențiat pre
gătirea atentă ce se acordă elemente
lor de perspectivă în orașele Tg. Mu
reș, Satu Mare și Cărei. Încă necon
cludentă prezența în. competiție a scri- 
merilor cin Timișoara...

Clasamente. Floretă băieți: l. T g. 
Mureș 12 p., 2. Satu Mare 10 p.t 3. 
Oradea 6 p., 4. Cluj 6 p., 5. Timișoara
4 p., 5. Oradea II, 6 Curei 0 p. 
Floretă fete: 1. Satu Mare 10 p., 2. 
Cluj 10 p., 3. Oradea 8 p,, 4. Timi
șoara 4 p., 5. Tg. Mureș 2 p., 6. O~ 
radea II 2 p, 7. Cărei 2 p. Spadă: I. 
Tg. Mureș 8 p, 2. Cărei 7 p, 3. Satu 
Mare 1 p, 4. Oradea 4 p, 5 Cluj 4 p,6. 
Timișoara 3 p: Sabie: l. Oradea 10 p, 
(surpriză!), 2. Cărei 8 p, 3. Cluj 4 p,
4. Timișoara 2 p.r 5. Tg. Mureș 2 p., 
6. Satu Mare 0 p.

De subliniat valoarea asalturilor sus
ținute de I, Neagu, M. Chis, C. Chi- 
șiu, R. Vinereaiiu, A. Re jenam și A. 
Cioară, Maria Pop, Maria Sal ai. Dana 
lonescu, Edit Herman, Georgeta Miil* 
ner (floretă), Gh. Budahaziu, A. To
dor și G. Berei (spadă), T. Pop #i 
I. Budahaziu (sabie).

• Echipa asociației sportive Gloria
este campioana Capitalei Ia „mixte*. 
In rîiidurile ei au evoluat: A. Ștefan. 
T. Petriiș, Luminița Popescu, Gabriel a 
Ștefănescu, Șt. Alexia, Al. Stoenescu, 
M. Sebeșteanu și G. Purcarea. C 
piua na a înregistrat nrmttoarel* ra- 
zuhate: 16—0 cu Școala sportivă da 
elevi nr 1, 14—2 cu Viitorul și 10—ti 
cu S.P.O.B., cîșligătoarea ultimelor 
trei ediții ale competiției. Clasa me ut: 2. 
Gloria 6 p, 2. S.P.O.B. 4 n. 3. Iii torul 2 
p, 4. S.S.E. 1 0 p. Ia’.i și situația la 
„individuale*. Floretă băieți: 1. A. Ște
fan 6 r., 2. T. Petru s 5 3. L. Me-

leca 3 r. Llnretă fete: 1. Luminița 
Popescu 3 r 69 tușe), 2. Sanda Tudo- 
roche 5 v (II), 3. Renee Mihail 4 v9 
Spadă: 1. Șt. Alexiu 6 v, 2. Fl. Tudor
5 v., 3. 41. Stoenescu 4 v. Sabie: l, 
L. Mihăileanu 6 v., 2—3. M Sebeșteanu 
și G, Parcarea 5 v.

• Cei mai valoroși dintre scrimerii 
tineri vor fi prezenți în această vacan
tă de vară, începînd de la data de 1 
august, la centrele de pregătire orga
nizate de federație. Pentru floretiști—fa 
Tg. Jiu, iar pentru spadasini și sabreri 
— la Tg. Mureș. Vor participa cîte 16 
trăgători de fiecare probă. Activitatea 
desfășurată în cadrul acestor centre va 
constitui un prețios criteriu pentru se
lecționarea tinerilor noștri scrimeri în 
vederea viitoarelor întreceri internațio
nale din toamnă și din iarnă.

gast.ru


doua manșă a „Cupei balcanice44: 
Farul — Rapid București

Oe vorbă cu antrenorul federal Ion Bălănescu. despre:

COMPETIȚIA CELOR 40000 DE ELEVI...
• DRAGOSTEA PENTRU FOTBAL A ȘCOLARILOR TREBUIE STIMULATA 
IN CONTINUARE • IDEI DE JOC BINE APLICATE • O SELECȚIE 
APLAUDATA • FRUMOASELE PERSPECTIVE ALE UNOR ELEVI- 

FOTBALISTI

O fată critică la poarta Farului (Rapid — Farul 3—3, prima manșă a finalei .Cupei balcanice")
Foto : A. Neagu

Pe frumosul stadion din Constanta 
va cunoaște astăzi cîștigătoarea 

ei de a IV-a ediții a .Cupei bal
tice". Asta însă, bineînțeles, dacă 
lida dintre cele două ciștigătoare 

| sediilor, RAPID BUCUREȘTI și 
Ktff^ONSTANȚA, nu se va ter
ra din nou la egalitate. în cazul 
sta — un al treilea joc, pe teren 
itru.
fentru meciul de azi Farul nu a 
înțat nici o modificare, în schimb, 
Rapid, va reintra portarul Rădu-

STANTANEE 

canu. Dar iată cele două formații pro
babile care se vor alinia la fluierul 
arbitrului Nicolae Rainea din Bîrlad : 
FARUL (antrenori : V. Mărdărescu și 
P. Comăniță) : Manciu — Pleșa, Cos- 
tin, Tilvescu, Dumbravă — Manola- 
che, Koszka — Tufan, Iancu, Zam
fir, Kalio. RAPID (antrenori : V. 
Stănescu și V. Stănculescu): Rădu- 
canu — Greavu, Motroc, Lupescu, 
Mihai — Jamaischi, Georgescu —• 
Năsturescu, Dumitriu, lonescu, Co- 
dreanu.

Reamintim că în primul joc, dis
putat duminică în Capitală, s-a în
registrat un rezultat de egalitate: 
3—3.

Iată finalele și cîștigătoarele de 
pină acum ale competiției:

1961 : STEAGUL ROȘU BRAȘOV 
(s-a jucat sistem turneu).

1961—1963 : OLIMPIAKOS PIREU 
— Levski Sofia, 1—0, 0—1, 1—0.

1963—1964: RAPID BUCUREȘTI — 
Spartak Plovdiv 1—1 si 2—0.

1965—1966: Parul Constanța — 
Rapid București 3—3 și ?

Ediția 1966—1967 se află în curs 
de desfășurare.

tn dorința de a afla ctteva din 
concluziile trase de tehnicienii 
noștri in urma întrecerilor tinale 
ale „Cupei orașelor reședință de 
regiuni", rezervată școlarilor, 
ne-am adresat cu cîteva întrebări 
tov. ION BĂLANESCU, antrenor 
federal, care a urmărit în mod 
special această competiție.

— NE-AR INTERESA PĂREREA 
DV ASUPRA NIVELULUI DE 
JOC AL ACESTOR FINALE.

— Mai intii trebuie spus că 
întrecerea a marcat un reviriment 
in activitatea totbalistică școlară, 
activitate care a lincezit o bună 
bucată de timp. Chemate pentru 
prima dată la o competiție, echi
pele participante s-'au prezentat la 
un nivel tehnic destul de bun. 
M-a bucurat faptul că multi din
tre inaintași au manifestat ten
dința de a șuta la poartă din pri
ma situație favorabilă, spre deo
sebire de multi jucători din cate
goriile A, B și C care caută la 
nesfîrșit să-și creeze o poziție cit 
mai bună și pină la urmă pierd 
mingea... Apoi, am constatat apa
riția unor idei de joc pentru care 
noi insistăm chiar Ia echipele de 
seniori: circulația jucătorilor, de
marcarea continuă, jocul fără min
ge, accelerarea ritmului In zonele 
de finalizare, transmiterile directe 
de minge precum și aplicarea 
variantelor sistemului cu oatru 
fundași.

- CR PĂRERE AVEȚI DESPRE 
FELUL tN CARE S-A FĂCUT SE
LECȚIA JUCĂTORILOR 7

— Cele două zile de întreceri 
din Capitală au arătat că pro

blemei selecției i s-a acordat im
portanta cuvenită. Desigur, un 
merit deosebit revine în această 
privinfă și profesorilor de educa
ție fizică din școli care s-au preo
cupat de depistarea, selecția șt 
pregătirea echipelor.

— CITE ECHIPE AU PARTI
CIPAT LA ACTUALA EDIȚIE A 
.CUPEI ORAȘELOR REȘEDINȚĂ 
DE REGIUNI" 1

— O evidentă precisă a fost 
imposibil să se tină. In faza ini
țială, pe c ase, competiția a an
grenat pesle 40 000 de elevi, re- 
prezentind cîteva mii de echipe, 
tn etapa pe localități numărul 
formațiilor s-a ridicat la 200. 
Sint cifre elocvente care ilustrea
ză dragostea pentru fotbal a 
negelului școlar, dragoste care 
trebuie stimulată si în continuare.

— CE JUCĂTORI V-AU PLA 
CUT MAI MULT?

— Sint destui de multi, lată 
ci/iva : N, Rădulescu (Scoa)a pro
fesională U.P.A.C.-Pitești), P. Lu
goj (Școala generală Nr. 95 Bucu
rești). E. Popa (Liceul Nr. 4 Con
stanta), /. Roman (Liceul Decebal- 
Deva), D, Mladic (Grupul școlar 
construcții Craiova), L. Gall (Li
ceul Unirea-Tg. Mureș), 1. Szabo, 
I. Crecan (Liceul Nr. 15-Clu/), R 
Chehaia, <3. Anghelută, R. Leca 
(Șc. Gen. Nr. 27-GaIati), D. Be- 
jan, C. Bantă (Șc. Prof. R.M.R. 
Iași), A. Dreșcă (Șc. Gen. Nr. 22- 
Craiova), V. Stoia, S. Cinei, 1 
Vidac (Șc. Prof. Electromotor-Ti- 
mișoara). Toți aceștia și... alții au 
perspective I

GH. CIORANU

Jair de la...
N-am avut șansă. Tn ziua aceea 
r nu era în fabrică. Nu l-am cu- 
Icut dar faptul nu mi s-a părut 
psebit de important. Esențial era 
Jair (Stan Marin, după numele în- 

Is în buletinul de identitate) este 
nume care se bucură de o reră 

prietate în rîndul celor peste 
0 de membri ai asociației Confec- 

| din București. însuși faptul că a 
purtătorul numelui celebrului 

balist sud-american este un argu- 
fit în sprijinul celor afirmate mai 

tîndurile de mai sus impun o ex- 
tație : de ce mi s-a părut esen- 
ă notorietatea lui Stan Marin ? 

L aceasta este întrebarea. Și răs- 
psul ei — lărgit — conține în fapt, 
anume latură fundamentală a ac- 
jății sportive desfășurate în marea 
rică bucureșteană. Stan Marin a 
renii... Jair, jucînd fotbal. Este ade
pt, el nu figurează în „controale- 

federației de fotbal și nici n-a 
it vreodată intenția de a se de
ci „sportului rege”. De jucat fot- 
, joacă, dar în echipa sectorului 

(III), formație angajată, consec- 
t, în campionatul asociației, ală- 

de alte nouă competitoare. Un 
hpionat care stîrnește, în „familia 
ricii”, pasiuni egale cu cele ce în- 
prășesc „divizia A". Lume multă 
Imeciuri, ofsaiduri contestate, we- 
riuri ra’ate în momente decisive, 
arbitri „lăudați" de galeriile echi- 
pr în dispută. Tn aceste condiții, 
p Marin a devenit Jair, iar alții 
RBfo, Pele, Suarez sau Pîrcălab. 
f se scrie istoria... lată deci o

Pronosport • Pronoexpres
[lata premiilor Ia tragerea Loto 

din 15 iulie 1966

n Capitală, premiile se vor plăti 
epînd cu data de sîmbătă 23 iulie 
p, la casieriile Loto-Pronosport 

cadrul fiecărui raion.
n provincie, premiile se vor plăti 
n casele raionale C.E.G. după 
k zile de la începerea plăților în 
bitală, timp necesar pentru circui- 
I poștal și bancar al documentelor, 
entru particlpanții cîștigători din 
Hiul rural, spitale, sanatorii și uni- 
L militare, premiile se vor expe- 
mrîn mandat poștal începînd cu 
p de 23 iulie 1966.
Bu uitați I Astăzi este ultima zl 
care vă mai puteți cumpăra bilete 
tru tragerea Loto de mîine care

Sectorul III
competiție de masă care se bucură 
de mare popularitate. Ceea ce este 
foarte important.

Și dacă la „Confecția” votul ar fi 
acordat numai fotbalului asta poate 
că n-ar însemna mare lucru. Dar 
handbalul, voleiul, gimnastica sau 
halterele au aceeași trecere printre 
miile de tineri și tinere. Scriind a- 
cestea, mă refer la faptul că în eta
pa I a Spartachiadei de vară s-au 
aliniat la startul competiției 1615 
gimnaști și gimnaste, peste 800 de 
halterofili, 530 de atleți și atlete și 
peste 200 de voleibaliști și voleiba
liste. Ca întotdeauna, competițiile au 
furnizat dispute spectaculoase și 
bune prilejuri, pentru antrenorii e- 
chipelor de performanță ale asocia
ției de a depista tinere talente. 
Chiar și acest ultim aspect nu este 
o noutate. De-a lungul anilor, an
trenorii de la Confecția au „ales” 
mereu din întrecerile „de casă" ele
mentele de care aveau nevoie, lată 
cîteva exemple : Doina Vințan (hand
bal), Hilda Cojocaru și Margareta 
Bordei (volei). Dumitru Barbu (fot
bal). Și alții și altele...

lată, deci, cum activitatea de masă 
- baza piramidei sportului de per
formanță - capătă în asociația bucu
reșteană un conținut concret, viu. 
Conducerea asociației caută să lăr
gească mereu cadrul întrecerilor, 
preocupată fiind, totodată, de nive
lul tehnic al acestora. Este un cîștig 
de cauză care merită remarcat.

VALENTIN PĂUNESCU 

va avea Ioc pe litoral, Ia Eforie Sud, 
cu începere de la ora 18,30.

LOTO
146 622 lei PE UN BILET SFERT 

LA LOTO
Premiile întregi șl sferturi la tragerea 

Loto din 15 iulie 1966
Premiul special : 1 variantă sfert a 

146.622 let; categoria I : 1 variantă în
treagă a 29.324 lei și 6 variante sfert 
a 7.331 lei; categoria a Il-a : 7 va
riante a 6.239 lei și 19 a 1.559 lei ; cate
goria a Iir-a : 39 variante a 1.527 lei 
și 36 a 381 lei; categoria a IV-a : 47 
variante a 1.136 lei și 70 a 284 iei; 
categoria a V-a : 65 variante a 859 lei 
și 81 a 214 lei ; categoria a Vl-a : 104 
variante a 536 lei și 131 a 134 lei ; cate
goria a vn-a : 135 variante a 408 lei șl 
178 a 102 lei : categoria a VIH-a : 151 va
riante a 357 lei și 217 a 89 lei.

Premiul special sfert în valoare de

Despre un factor psihic necesar 
victoriei: conștiința valorii proprii

După o perioadă de stagnare relativă 
în creșterea valorică a echipelor noastre 
fruntașe de fotbal, în raport cu crește
rea valorică a fotbalului pe plan inter
național, de la o vreme încoace se în
trezăresc semnele unei redresări.

Perioada aceasta de care vorbim a 
fost caracterizată printr-un tir concen
trat al focului criticii la adresa echi
pelor și tehnicienilor din fotbalul nostru. 
Și este bine că s-a întîmplat în acest fel, 
căci critica nu a rămas fără urmări po
zitive. Măsurile organizatorice luate, ca
litatea și cantitatea muncii de instruire 
încep să dea roade.

Credem că ne aflăm intr-un moment 
al dezvoltării fotbalului nostru, în care 
aprecierile critice trebuie să continue 
dar, cînd este nevoie, să se facă și a- 
precieri pozitive, în scopul de a da fot
baliștilor și tehnicienilor noștri conștiin
ța valorii lor proprii, absolut necesară 
înfruntării unor adversari puternici și 
atingerii unor obiective mai înalte.

Cam de un an încoace echipa națio
nală și echipele de club fruntașe au ob
ținut unele rezultate demne de ateutie. 
Chiar dacă nu am reușit să ne calificăm 
în turneul final al G.M. și nici să mer
gem prea departe în competițiile euro
pene de club — rezultatele, dar mai 
mult jocul prestat, dovedesc o valoare 
în creștere, oglindită printr-o ținută teh
nică și gîndire tactică care se apropie 
de nivelul international.

Ne gîndim la cele trei jocuri cu Por
tugalia, la cel cu Cehoslovacia de la 

• Pronosport
146.622 lei a fost obținut de participantul 
Vâri Emeric din Oradea.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoexpres 

nr. 29 din 20 iulie 1966 au fost extrase 
din urnă următoarele numere :

39 41 30 17 48 1
Numere de rezervă : 23 11
Fond de premii : 608.792 lei

din care 41.330 lei report la categoria I.
Premiul de 25.000 lei (douăzeci și cin

ci mii) atribuit unei variante de cate
goria a Il-a de ia concursul Pronoex
pres nr. 28 din 13 iulie a.c. a revenit 
participantului Radulescu Eugen din 
Iași.

Tragerea: următoare va avea loc
miercuri 27 iulie a.c. la Mangalia.

Rubrică redactată de Administra
ția de stat Lolo-Pionospoit.

București, la partida disputată în Ca
pitală cu Selecționata Budapestei. la 
meciul cu Uruguay, la cel cu R. F. 
Germană, la întîlnirile Dinamo—„Inter**, 
Steaua — Vasco da Gama și altele.

Dar aceste performanțe au fost între
rupte de o serie de contraperformanțe, 
obținute în condiții care nu se pot ex
plica decît printr-o stare psihică nepo
trivită a jucătorilor — care au adus 
rezultate, după convingerea noastră, mult 
mai prejos de valoarea reală a echipe
lor.

Ne gîndim la jocul echipei naționale 
cu Cehoslovacia la Praga, cu Turcia la 
Ankara, cu echipa Budapestei la Buda
pesta.

Un trac paralizant, o supraestima re a 
adversarului, corespunzând cu o subes
timare a valorii proprii, o teamă nejus-

LA ZI
AZI, LA ORADEA

După cum se știe, meciul dintre 
Medicina Cluj și Topitorul Baia Mare 
din barajul pentru categoria C s-a 
terminat la egalitate : fiecare echipă 
a reușit cite o victorie, iar golavera
jul este 3—3. Conform regulamentu
lui are loc o a treia partidă, hotărî- 
toare. Meciul se dispută azi, pe teren 
neutru, la Oradea.

DUMINICĂ. NOCTURNĂ ÎN 
CAPITALA

Tn cadrul „Cupei de vară” duminică 
sînt programate în Capitală partidele 
Metalurgistul București—Tehnometal 
București și Flacăra roșie București— 
Dinamo Victoria București. Cele două 
jocuri se vor disputa pe stadionul 
Republicii, cu începere de la ora 18.

.CUPA F. R. FOTBAL" 
LA JUNIORI

PITEȘTI (prin telefon). Marti 
a început în localitate competiția 
dotată cu „Cupa F. R. Fotbal' rezer
vată reprezentativelor de regiuni, 
pentru juniori. Iată rezultatele înre
gistrate în prima etapă: Oltenia — 
Cluj 3-0 (0-0), Banat — Maramureș 
1-2 (0-0), Brașov — Bacău 3-1 (2-0), 
Ploiești — Hunedoara 3-0 (0-0), Cri- 
șana — Suceava 6—0 (3-0), Dobrogea 
— Mureș-Autonomă Maghiară 3-0 
(2-0), București — Galați 2-0 (1-0), 
Iași — Argeș 3-2 (2-1).

ION UDRESCU și ION CHILIBAR
cnresn. 

tificată de rezultat, au tulburat, pare-s» 
evoluția echipei noastre, frîngîndu-i ela
nul, fantezia, inițiativa în aceste jocuri.

Această stare de inhibiție survenit* 
numai în deplasare trebuie combătută cu 
cea mai mare energie. Credem că una 
din metodele ce trebuie utilizate în acest 
scop este tocmai insuflarea la jucătorii 
noștri de fotbal a conștiinței valorii lo» 
proprii, valoare care îi îndreptățește s® 
nu se dea bătuți dinainte, orice echipe 
ar întîlni.

Mulțumită televiziunii am avut ocaziei 
să vedem în ultima vreme formații ca 
U.R.S.S., Austria, Ferencvaros, iar po 
terenurile noastre formații ca Portugalia. 
Ungaria, Uruguay, „Inter", Vasas, Vas
co da Cama etc. Putem spune că în 
afară de lnternazionale, celelalte echipe 
nu ni s-au părut superioare ca valoare 
echipelor românești. Dimpotrivă, dup® 
părerea noastră, la o tehnică individual® 
cel puțin egală, echipele noastre fruntașe 
arată uneori o concepție mai modernă, 
practică un joc susținut, mai în mișcare, 
mai iute, mai constructiv. In schimb, 
echipele noastre mai au de învățat de Ia 
acestea în c .a ce privește jocul mai atle
tic, mai incisiv — lucruri care nu sînt 
prea greu de însușit.

Nici de individualități de valoare nu 
ducem lipsă.

Să dăm doar cîteva nume: Pîrcălab, 
Dan Coe, Cbergheli, Dobrin, Matcianu, 
Badea și mulți alții...

In aceste condiții, cu mijloacele de 
pregătire existente, echipele românești 
pot avea pretenția legitimă de a înfrunta 
cu succes echipe naționale și de club 
fruntașe în lumea fotbalului. Și aceasta 
nu numai pe terenurile noastre, ci și ta 
deplasa re.

Dar pentru a face acest lucru jucătorii 
trebuie să fie conșiienți că stat ta 
stare de performanțe înalte, că se aș
teaptă de la ei aceste performanțe.

TUDOR VASILE

DE LA LE.B.S.
• La ștrandul Tineretului funcțio

nează zilnic cursuri de înot pentru 
copii între 5 și 14 ani și cursuri de 
tenis de cîmp pentru copii și tineret 
între 7 și 18 ani. înscrierile se fac 
între orele 10—13 și 16—19 la ștrand. 
Informații la telefonul 17.39.25.
• La bazinul acoperit Floreasca 

continuă cursurile de inițiere la înot
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ECOURI • •• ECOURI • •• ECOURI
ARBITRILOR care conduc me

ciurile din campionatul mondial de 
fotbal, președintele F.I.F.A., Sir Stan
ley Rous, a ținut de la bun început 

dintre cele mai 
fiecare a pri
de aur. încre-

să le facă una 
frumoase surprize : 
mit cîte un fluier 
dințîndu-le acest prețios obiect, pre
ședintele F.I.F.A. a ținut să le atragă 
atenția arbitrilor că așteaptă de la 
dînșii o conducere fermă a meciuri
lor, sancțiuni severe pentru orice ne
reguli, și o responsabilitate matură 
în decizii. La asemenea cadou, me-

CALCÎND pe gazonul de la Wem
bley, renumit pentru calitatea lui, por
tarul Albertosi a declarat : „dacă unul 
dintre băieți dizlocă cu 
sale o porțiune de gazon, 
fie obligat să plătească 
jucătorii de biliard cînd

crampoanele 
ar trebui să 
întocmai ca 
rup plușul".

Cinci minute
(fanteziste)

EXPRIM1NDU-ȘI părerile de rău 
pentru eliminarea Braziliei, comenta
torii ziarelor londoneze salută în Eu
sebio pe succesorul lui Pele la titlul 
de „cel mai bun jucător de fotbal". 
Cronicarul ziarului „Daily Mirror" 
deplînge faptul că Brazilia nu a pără
sit „scena* ca o adevărată campioa
nă. ci învinsă categoric.

„NOUA înfrângere a brazilienilor 
— scrie „Agenția France Presse" — 
a avut puternice reacții în rândul 
suporterilor de acasă. La Sao Paulo 
20 de persoane, care ascultau meciul, 
au avut nevoie de îngrijire medicală, 
iar casa antrenorului Vicente Feola
a trebuit să fie pusă sub pază

înregistrați pe stadionul din Middles
brough. Aceasta probabil datorită 
faptului că puțini au prevăzut senza
ționala victorie a echipei R.P.D. Co
reene asupra Italiei.

STATUI... Desen de Neagu Rădulesctt

Doar Uruguay mai poate cuceri definitiv „Cupa Jules Rimet“!
(Urmare din pag. 1)

la „HAWKREE
and SONS LTD

Miercuri dimineață, în City, la 
agenția de pariuri „Hawkree“.« O 
clădire întunecată. Intrăm. O sală 
imensă. Zgomot continuu. Ca în 
„Sala pașilor pierduți*. Lumină di
fuză. Vitralii fumurii. Pe peretele 
din fund, panouri luminoase. Co
tele pariurilor. în față, un pupitru 
lung. In mijloc, ca un președinte 
de tribunal, bătrînul Hawkree. 
Alți cinci bookmakeri îl încadrează. 
Printre ei : o fată : miss Dolly. 
Poate că e prototipul fetei din 
„Cinci parale’4.

Lume multă. Un durduliu cu mus
tăți își face loc prin mulțime. Spu
megă. odată ajuns în fața lui Haw- 
kree, aruncă pe masă un pumn de 
confetti. „Satură-te de bani, bătrî- 
ne Sînt taloanele cumpărate cu 
100 de lire, pe mîna Braziliei, cu 
3 la 1. Bătrînul Hawkree îl privește 
plictisit: „Cin'te-a pus, omule ?**

Brazilianul se retrage șulerînd : 
„Sacramente... Feola"...

Pariorii se îmbulzesc mereu :
— La cît îmi dai Portugalia, mis

ter Hawkree î
— 3 la II
— Și U.R.S.S. 7
— Tot 3 la 1
~ Dă-mi Ungaria cu 5—1.
— Nu pot.
— De ce, omule 7
— S-aude că nu joacă Banișevskl.
— Pînă ieri habar n-aveai cine-i 

Banișevskl...
— Pînă ieri nici nu știam că 

reenii joacă fotbal.
— Acum însă te-au umplut 

bani.
— Asta cam așa e
— Cît s-a jucat Italia 7
— Vreo 10 ooo de lire.
— La cît ai dat-o ?
— La început cu 7 la 1. Acum 

3 zile am dat-o și cu 15 la 1.
— Cine ți-a vîndut pontul ?
— Să nu spui la nimeni : Herrera.
— Merge treaba, bătrîne Hawkree.
— Merge, n-am ce zice... Dar am 

și eu un cui în inimă.
— ? 1
— E un puștan care 

liră pe coreeni. Și i-am 
500 la 1.

— Și ce contează ?
— Nu-i vorba de bani, 

i-au plasa asta, mă las 
rie...

...Mister Hawkree își aprinde ner
vos trabucul.

IOAN CHIRILA

IN CE PRIVEȘTE eliminarea Ita
liei, aceasta i-a surprins atît de mult 
pe ziariștii prezenți la meci, îneît co
mentariile au ajuns cu întîrziere la 
redacții. Trimisul ziarului „Daily Ex
press" arată că „jucătorii coreeni me
rită elogii pentru hotărîrea cu care 
au știut să joace împotriva uneia din 
cele mai mari favorite ale competiției".

LA MECIURILE disputate marți au 
asistat în total 143 479 spectatori. 
Recordul de asistență l-a stabilit sta
dionul Everton din Liverpool unde, 
la jocul Brazilia—Portugalia au 
fost prezenți 58 479 spectatori. La 
Sheffield, partida dintre formațiile 
Argentinei și Elveției a fost urmărită 
de 32 127 spectatori. La Londra nu
mai 35 000 de locuri din cele 100 000 
ale stadionului Wembley au fost ocu
pate la meciul Mexic—Uruguay. Cei 
mai puțini spectatori (17 829) au fost

uităm că in trei partide, dublii cam
pioni mondiali au Înscris doar 4 go
luri, dintre care două din lovituri 
libere și că, in general, jocul lor, 
chiar atunci cînd au cîșligat cu 
2—0. nu prea a convins).

In confruntarea dintre două echi
pe tehnice, la Liverpool a cîșligat 
Portugalia pentru că ea a adăugat 
mai bine cunoscutelor ei calități teh
nice și un excelent joc de echipă, 
un ansamblu armonios, compartimente 
sudate, avind la mijlocul terenului 
un Coluna tn formă de zile mari, 
bun organizator în apărare, inteli
gent coordonator de joc. Adăugați la 
acestea pe Eusebio, un mare maes
tru, neciutător in șuturile expediate 
la poarta lui Manga din toate un
ghiurile posibile și- imposibile, ani
hilarea lui Pele. chiar atunci cînd 
el era valid, deci periculos, de către 
Vicente — și vefi înțelege cum au 
pierdut mărfi campionii mondiali.

A plăti o victorie cu 2—0 in 
Bu'.aarrei cu 800 000 de dolari 
au costal cheltuielile Braziliei 
timpul pregătirilor pentru campiona
tul mondial) este un lux prea mare 
și nu și-l poate permite nici măcar 
o echipă campioană mondială. De
sigur. este cu totul firească si fn- 
dreplăiită temerea lui Joao llave- 
lange, președintele federației brazi
liene de specialitate, care declara 
ziariștilor cu o zi înaintea meciului 
cu Portugalia : „Cum mă voi în
toarce oare acasă dacă echipa Bra
ziliei va fi eliminată încă din grupă?'

O replied la această declarație 
a fost aprecierea făcută marți sema 
de unul din conducătorii delegației 
braziliene. Consolat, el spunea: „Am 
fost învinși și definitiv eliminați de 
Portugalia, o echipă care prin va
loarea de ansamblu și prin marile 
individualități de care dispune poate 
continua ceea ce a adus mai va
loros sl remarcabil fotbalul brazilian 
în cei opt ani de hegemonie. Lo

co
de

a mizat o 
dat-o cu

Dar dacă 
de mese-

GRUPA A LA LONDRA

ANGLIA-FRANȚA 2-0 (1-0)
Nici în ultimul joc al optimilor 

echipa Angliei nu a primit gol 1 Net 
superiori, fotbaliștii englezi au domi
nat mai mult și au obținut o viețorie 
meritată cu 2—O (1—0) prin golurile 
marcate de Hunt. Echipa Franței nu

a dat randamentul scontat nici în 
acest ultim joc.

Arbitrul Yamasaki (Peru) a condus 
echipele :

ANGLIA : Banks — Cohen, J. 
Charlton, Moore, Wilson, Stiles. Bobby 
Chariton, Callaghan. Greaves. Heat, 
Peters.

FRANȚA : Aubour — Djorkaeff, 
Artelesa, Budzinski, Bosquier. Bonnel, 
Herbin, Simon, Herbet. Goodet. Haus- 
ser.

GRUPA B, LA BIRMINGHAM

R. F. GERMANA-SPANIA
2-1 (1-1)

Spaniolii, care au aliniat o forma
ție din care au lipsit „italienii” Peiro, 
Suarez și Del Sol, plus Gento, au ata
cat dezlănțuit și au reușit să deschidă 
scorul în min. 23 prin Fuste. în con
tinuare, după o serie de atacuri, echi
pa R.F.G. egalează prin Emmerich 
(min. 38) care a reluat fulgerător o

pasă de la Held. în repriza a doua 
spaniolii au dominat copios pînă 
aproape de sfîrșit. în ultimele minute, 
echipa vest-germană a trecut din nou 
la atac și a reușit să înscrie prin 
Uwe Seeler (min. 84) care a reluat 
o pasă de la Held.

Arbitrul Marques (Brazilia) a con
dus formațiile :

R F. GERMANĂ: Tîlkowski — 
Hdttges, Schulz, Weber. Schnellinger, 
Beckenbauer, Overath, Krămer, Uwe 
Seeler, Held, Emmerich.

SPANIA : Iribar — Sanchis. Rieja, 
Glaria. Galega, Zoco, Amancio. Ade- 
larde, Marcelino, Fuste, Lapetra

fata 
(atît 

in

riadul lor, fotbaliștii brazilieni i- 
ielicitat pe cei portughezi peni 
victorie și și-au luat rămas bun 
la publicul englez, probabil cu sg 
ranta — încă nemărturisită — 
peste patru ani, în Mexic, va put 
li reintronată supremația brazilia 
în fotbalul mondial. Deocamdată în: 
doar Uruguay mai poate cuceri d 
finitiv ..Cupa Ju'es Rimei". Si. i 
zultațele de pînă acum au dovec 
că și imposibilul a devenit... posibi

★
Meticu'oși, prevăzători, organiz 

tarii au mobilizat marți pe stad: 
nul din Liverpool un numeros pt 
sonal sânilor, dotat cu cele trebui 
cioase primului ajutor, îndeose 
cu... tărgi. Dacă pentru jucători t 
prea a fost nevoie de asemeni 
ustensile, pentru spectatori în 
e e s-au dovedit necesare mai' a'„ 
după ce scorul a devenit 2—0 pe 
tru Portugalia. în tribune s-au 1 
regislral citeva... leșinuri si cri. 
cardiace.

GRUPA C, LA MANCHESTER

UNGARIA - BULGARIA
(2-1)

Echipa maghiară, deși a început mai 
slab, a reușit să cîștige această par
tidă și să obțină calificarea în sfertu
rile de finală. Bulgarii au atacat cu 
mult aplomb în primele minute, au 
deschis scorul în min. 15 prin Aspa- 
ruhov iar în min. 28 Iakimov a fost

pe punctul de a majoTa avantaje 
De aici încolo însă fotbaliștii m. 
ghiari își impun superioritatea tefrnh 
și tactică. Au marcat Davidov*.nn 
42 — autogol), Meszoly (min. 44) 
Bene .'«a®. 55). j , . • |

Arbitrul Goicoedhea (Angriwina) 
condus formațiile :

UNGARIA : Geiei — Kaposzt
Matrai. Meszoly, Szepesi. Sipos, M; 
tesz. Bene. Albert Farkas. Rafcosi.

BULGARIA : Simionov — Largo 
Penev, Vwțov, Gaganelov, Jecev. D; 
vidov, Asparuhov, Iakirnov, Kole 
Korirov.

GRUPA D. LA SUNDERLAND

U. R. S. S. - CHILE
2-1 1)

sti-Cele două echipe au prezentat 
lur, deosebite de joc. In timp ce for
mația sovietică a jucat calm, hotărât 
și organizat, cea sud-americană s-a 
avîntat de la început, cu elan, spre 
poarta sovietică, dînd culoare jocu
lui. Dar... atît. Este adevărat. în a

doua parte a meciului jucătorii chil, 
cm au avut citeva ocazn oe g * da 
barele porții lui Kazavașvili și Kaza 
vașvili însuși, le-au stat în cale.

Golurile au fost înscrise de Parkuia 
(min. 26 și 85) pentru U.R.SJS., re- 
pcctiv Marcos (min. 30).

Arbitrul John Adair (Irlanda <1
Nord”) a condus formațiile :

U.R.S.S. : Kazavașvili — Geimanc 
Afonin, Sesternev, Ostrovski. Vora 
nin. Korneev, Metreveli. Serebrean 
kov. Markarov. Parkuian.

CHILE : Olivares — Valentin
Cmc, Figueroa. Vilanucva, Marcw 
Prieto, Araya, Landa, Javar. Saacbe• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• <

Astăzi, in patru orașe din Ungaria

SPERANȚELE VOLEIULUI EUROPEAN 
ÎNCEP LUPTA PENTRU INTIIETATE

Sportivi români 
ia regata Copenhaga

Știri • Rezultate • Știri • Rezultate

Astăzi, la Budapesta și în alte 
trei orașe din Ungaria, Dunaujvâros, 
Veszprem și Szombathely, începe lup
ta pentru întâietate, în cadrul pri
mei ediții a campionatelor europene 
de volei deschise de tineret. Parti
cipă 27 de formații (16 masculine 
și 11 feminine), reprezentând 16 
țări: Austria, Belgia, Bulgaria, Ceho
slovacia, Danemarca, Franța, R. D. 
Germană, R. F. Germană, Italia, Iu
goslavia, Olanda, Polonia, ROMÂ
NIA, Turcia, Ungaria, U.R.S.S.

Azi, mîine și sîmbătă se desfă
șoară întrecerile preliminare, de ca
lificare în turneul final. In competi
ția masculină, reprezentativa Ro
mâniei joacă tn grupa B, de la 
Dunanjvaros, unde adversare îi stnt 
echipele naționale ale R.D. Germane, 
lugo slăviri și Danemarcei. Repre- 
zentativa feminină a României, ca și

toate celelalte echipe de fete, joacă 
la Budapesta de la începutul pînă la 
sfârșitul „europenelor*. Ea face parte 
din grupa C, în cadrul căreia ur
mează a intîlni garniturile Poloniei, 
Olandei și Austriei.

Formațiile țării noastre vor fi al
cătuite din următoarele loturi de ju
cători și jucătoare :

masculin — Dumitrescu, Rotaru; 
Armion, Neuman (trăgători princi
pali), Copaci, Tănăsescu; Nil van, 
Bonțideanu (trăgători secunzi), Sta- 
mate, Vraniță; Oros, Rouă (ridică
tori );

feminin — Vamoșiu, Szekely; 
Belgea, Marinescu (trăgătoare princi
pale), Căunei, Demetriu; Nan, Po
pescu (trăgătoare secunde), Goia, 
Pripi ș; Bălășoiu, Drăgolici {ridică- 
toare).

Sîmbătă și duminică sînt progra
mate, pe apele lacului Bagswaerd, 
întrecerile de caiac-canoe din ca
drul regatei internaționale Copen
haga. Și-au anunțat participarea 
sportivi din 13 țări. Lotul țării 
noastre — care a plecat astăzi la 
Copenhaga — este format din ca- 
noiștii A. Iacovici, A. Sidorov, M. 
lonescu, S. Ismailciuc și caiaciștii 
N. Artimov, I. Cozlov, Hilde Lauer- 
Tătaru și Valentina Serghei.

Concurs internațional 
de călărie

între 22 și 24 iulie, la Lugoj, va 
avea loc un concurs internațional 
de călărie. Publicul lugojean va 
avea prilejul să urmărească evo
luțiile sportivilor din reprezentati
vele R.S.F. Iugoslavia, R.S. Ceho
slovacă și eele de seniori și ju
niori ale Republicii Socialiste Ro
mânia.

BUDAPESTA. După 12 runde, 
în turneul internațional masculin 
de șah de la Szombathely conduc 
Kavalek (Cehoslovacia) și Uhlmiann 
(R.D. Germană) cu cîte 8 puncte 
și o partidă întreruptă fiecare Pe 
locurile următoare în clasament 
figurează Bronstein (U.R.S.S.) cu 
7,5 puncte (o partidă întreruptă) 
și Ciocîltea (România). Barcza 
(Ungaria), Flesch (Ungaria) cu 7.5 
puncte. în runda a 12-a Victor 
Ciocîltea a remizat cu șahistul 
maghiar Flesch.

SANTA MONICA. în cea dc-a 
doua rundă a turneului internațional 
masculin de șah „Memorialul Pia- 
tigorski", marele maestru .argen
tinian Najdorf l-a învins ne Iv- 
kov (Iugoslavia). Partidele Spasski 
(U.R.S.S.) — Unzicker (R.F. Ger
mană), Larsen (Danemarca) — 
Donner (Olanda) și Fisher (S.U.A.) 
— Portisch (Ungaria) s-au între
rupt. în clasament conduce Naj- 
dorf cu 1,5 puncte.

ADDIS ABEBA. Cunoscutul atlet 
etiopian Bikila Abebe. de două

ori învingător în proba de ma
raton la Jocurile Olimpice, și-a 
anunțat reintrarea în activitatea 
compctițională oficială după o în
delungată absență. Bikila Abebe 
Va participa la o serie de con
cursuri în Europa. Primul dintre 
acestea va fi maratonul de la 
Zarauz (Spania).

VARȘOVIA. — Proba de sim
plu bărbați clin cadrul concursului 
internațional de tenis „Capa Mării 
Baltice", ce se desfășoară la So
pot, a fost ciștigată de sportivul 
maghiar Gulyas, care l-a învins 
în finală cu 6—1, 6—4 pe polo
nezul Gonsiorek.

MONCHEN. întîlnirea interna
țională de atletism dintre echipele 
feminine ale R.F. Germane ?i 
Ungariei, desfășurată la Bad 
Kreuznach (R.F. Germană), s-a in- 
clii.at cu victoria sportivelor vest- 
germane, învingătoare la scorul 
de 61,5—51,5 puncte. 1
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