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npid a câștigat „Cupa Balcanică" la fotbal

de
al

In

învingind cu 2-0 pe Farul

„CUPA MARII BALTICE

onoarea 
cordman 
săritura
Din disputa 
teplăm performanțe 
cit mai apropiate de

8 metri

Ti nărui Vasilc Săru- 
can aspiră la ora 
tuală, alături de 
drian Samungi, 

a fi
tării la 

lungime, 
lor aș-

a
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CONSTANTA, 21 (prin tele- 
). La Constanta s-a disputat 
ioua manșă a finalei „Cupei 
canice*  la fotbal, ediția 
5—1966, care a dat pînă la 

nă cîștig d« cauză pentru a 
□a oară echipei Rapid. Așa- 
, după ce au ratat campio- 
u] și apoi „Cupa”, rapidiștii 
consolează cu titlul de cani
ni balcanici, după un joc în 
e constănțenii nu numai că 
an dat o replică viguroasă, 

au fost gata, gata să-j de- 
icdezc de trofeu.
-a drept vorbind, echipa care 
după părerea noastră — a

dorit mai mult victoria, a fost 
Farul. Constănțenii au fost cei 
care, cu toată căldura toridă 
din prima repriză, au atacat 
mai mult, au avut inițiativa dar, 
vorba lui Mărdărescu, antreno
rul constănțean, „Dumitriu a 
strălucit de două ori pe contra
atac în timp c« nouă ne-a lipsit 
un... Dumitriu ți gata !* Am 
mai adăuga că Farul nu a reu
șit să fructifice nici cele 62 de 
minute de dominare insistentă 
și nici una din cele patru oca
zii mari (min. 56, 57, 60 și 62) 
cînd Răducanu a salvat io ex
tremis un șut al Iui Tîlvescu,

La canotaj

A. APOSTEANU (DINAMO)
PRIMUL CAMPION PE 1966

Ologu a tras afară, Iancu singur 
în fața porții a ratat și din 
nou Ologu a șutat „pe lingă”. 
Aici a fost un fel de moment 
psihologic al meciului, care a 
„exasperat” pe constănțeni și la 
care s-a adăugat „trăsnetul” 
din minutul 65. cînd Dumitriu 
II — Pe contraatac — a primit 
o pasă de la Ionescu. printre 
Tîlvescu și Costin, și din 16 m 
a marcat fără ca Manciu să 
schițeze măcar un gest. Aceasta 
a scăzut serios din elanul lo
calnicilor. Pînă la sfîrșit, Iancu 
șutează de la 6 m în bara trans
versală (în min. 70), Kallo îl 
imită în min. 73 și... cam atît 
despre Farul. în min. 76, ace
lași Dumitriu II fixează scorul 
final, în urma unei acțiuni per
sonale, printr-un șut de la 18 m 
— sub privirile din nou impasi
bile ale lui Manciu.

MIRCEA COSTEA 
C. POPA

Oh
GQ

SZOPOT 21 (prin telefon). — In localitate au continuat întrece
rile din cadrul turneului internațional de handbal dotat cu „Cupa 
Mării Baltice”. Miercuri după amiază, selecționata de tineret a 
orașului București a intîlnit echipa de tineret a Poloniei, ln- 
trînd pe teren prea încrezători în forțele lor (după victoria din 
ajun asupra Danemarcei), tinerii handbaliști români au jucat 
slab și au fost învinși cu 15—11 (8—3). In celelalte partide s-au 
înregistrat următoarele rezultate : Ungaria—Danemarca
(14—11),Uniunea Sovietică—Polonia 22—19 (12—14).

27—04

E. Rusu continuă 
să conducă 
și înaintea 
ultimei etape 
a „Cursei munților"

TURNEUL DE ȘAH DE LA SZOMBATHELY

urmatDupă 13 runde conduce In continuare Uhlman cu VI. p, 
de Bronstein 8'/« (1), Flesch »«/», CIOCILTEA, Dely și Kavalek • 
p. In runda a 13-a, Clocîltea a remizat cu negrele cu Uhlman.

Ieri, la Snagov, au fost inau- 
rate Întrecerile finale ale com
unalul republican de canotaj 
itru seniori. Tn atenția gene- 
ă a stat confruntarea decisivă 
schif simplu, l’e malul din 

sptul turnului de Ia sosire, ca 
vizavi în „tribuna” improviza- 
ad-hoc din. zeci de ambarca- 

ni se aflau numeroși specta- 
i care erau nerăbdători să afle 

va ieși învingător din „due- 
APOSTEANU (Dinamo)-PA-

LESCU (Steaua). Disputa din- 
acești protagoniști a revenit 

mului care și-a asigurat, prin- 
UK, start perfect, un avantaj de 
batcă, mărit substanțial în fi- 
, după ce controlase întreaga 
rsă. Este drept că Pavelescu a 
it două tentative de a prelua

te

inițiativa (la 1 000 și 1 500 
dar ele au fost destul de anemice 
pentru a periclita poziția în cursă 
a eîștigătorului. Astfel, Alexan
dru Aposteanu cucerește pentru a 
patra oară titlul de campion re
publican la schif simplu. Rezul
tate : 1.
Buc.) 7:28,9, 2. 0. 
(Steaua) 7:34,5, 3.
(I.S.E. Buc.) 8:01,4, 4. M. Făr- 
cuțiu (Politehnica Timișoara) 
8:05,4, 5. I. Mehcr (S.S.E. Tim.) 
8:10,3. 6. M. Bașeev (S.S.E. 1 
Buc.) 8:28,9. In deschi dere s-au 
desfășurat două serii de calificare 
la d-TI, cîștigate de Steaua 
(7:20,0) și Dinamo (7:10,5). Res
tul de șase finale: sîmbătă, de 
la orele 9. (N. M.)

A. Aposteanu (Dinamo
Pavelescu

N. Vintilă

(Continuare in pag. a 3-a)

Timișoara)

ALEXANDRU APOSTEANU (Dinamo).

PRIN TELEFON DE LA TRIMIȘII NOȘTRI €. '1U0VLI ȘI OII. NICOLAESCU

SI ACUM, SFERTURILE DE FINALĂ
• DUPĂ „AMURGUL ZEILOR”, TRAGEDIA ANTRENORILOR : VICENTE

PELE VA FI DECORAT • BULGARIA — CAMPIOANA AUTOGOLURILOR

FEOLA, EDMUNDO FABBRI, HENRI GUERIN... • L’ EQUIPE : „ANGLIA — 2

GOLURI, FRANȚA — 2 RĂNIȚI"/ • BRAZILIA ÎNCEPE SĂ-ȘI REVINĂ ȘI

LONDRA, 21. Așadar, primul 
act al întrecerilor găzduite de 
stadioanele din Londra, Liver
pool, Sheffield, Manchester, 
Sunderland, Middlesbrough și 
Birmingham a luat sfîrșit marți 
seara după 9 zile de dispute 
pasionante. Și în acest al trei
lea tur al optimilor, meciurile 
au fost urmărite de un mare 
număr de spectatori, gata să 
guste noi surprize de propor
țiile celor înregistrate anterior. 
Dar, de data asta, rezultatele 
au fost cele scontate.

în grupa londoneză, Franța

lui 
britanic a... în- 

galic, spulberînd 
de francezi care, 
uriașului Wem- 

favoritii 
și a-

jucat

Cimpulung Muscel nu se dezminte. 
■ aici au pornit spre arena sportivă 
ui talente (Maria Diaconescu, șu
rile Cataramă, Elena Neacșu, Si
on Aurel ș.a,), Iar în „laboratoa
re” antrenorilor și instructorilor 
ortivi sînt pregătite alte .surprize” 

I proporții asemănătoare sau... mai 
ari. Cum sînt descoperite aceste ta- 
nte ? Problema nu este prea com- 
icată : o muncă susținută, de ani 
ani de zile, pentru angrenarea în- 

•gului tineret în practicarea spor- 
lui și apoi o migăloasă dar fruc- 
oasă activitate de selecție. Dintre 
rmele pe care activiștii sportivi de 
:i le-au inițiat de-a lungul anilor 
i ales-o pe ultima : centrele de ini- 

sport. De ce pe ultima ? Pen
are o largă aplicabilitate și

ntru că — după părerea noastră — 
e o eficientă deosebită.
Bine, veți spune. Problema centre-

Centrele de inițiere In activitate
tatea curentă a asociațiilor sportive. 
In mai multe orașe și chiar la sate 
au fost deschise astfel de centre pen
tru pregătirea viitorilor participant 
la întrecerile sportive de masă. De 
acord. Numai că centrele despre care 
vom vorbi noi — 38 la număr, cu 
44 de secții — se găsesc — toate — 
In mediul sătesc, slnt dotate cu un 
bogat și variat material și echipament 
sportiv ți dispun de cadre tehnice 
bine pregătite. Și încă n-am spus to
tul. Ele au — după cum ne-a arătat 
tov. Gh. Crețu, președintele Gonsi-

//*>

a dat, fără sorti de izbîndă, 
ultimul asalt formației 
Ramsey. Leul 
ghițit cocoșul 
iluziile miilor 
din tribunele
bley, își încurajau 
scandînd „Alle France !
gitînd stegulete tricolore. Pe 
o eșarfă sta scris cu litere mari 
.Guerin â Varese", amintindu-i 
antrenorului francez că soarta 
sa va fi Ia fel de tristă ca și 
aceea a lui Vicente Feola (a 
cărui casă din Rio este strașnic 
păzită de polițiști) și Edmondo 
Fabbri (demisionat imediat 
după înfrîngerea suferită în 
fața autsaiderilor nord-coreeni). 
Să fi citit oare Guârin înainte 
de joc amenințarea, o aluzie 
la folosirea neinspirată a lui 
Combin (n.r. joacă la echipa 
Italiană Varese) în sistemul 
beton-contraatac ? Tot ce este 
posibil. Cert este că în meciul

cu Anglia, Guârin și-a 
ultima carte pe mîna apărării 
în linie, trecînd în felul acesta 
de la o extremă la alta. E 
drept, cu o asemenea manieră 
de joc Budzynski, Simon, Her- 
bet, Bonnel, Gondet et Co. 
și-au ținut adversarul în șah o 
bună parte din timp, dar totul 
s-a rezumat Ia o simplă supe
rioritate teritorială, satisfacție 
platonică în condițiile situației 
atît de precare din clasamentul 
grupei. Mai realiști, fotbaliștii 
enqlezi și-au adaptat jocul obiș
nuit — dinamic, în forță, cu 
pătrunderi frontale — la tac
tica adversarului trecînd cu 
succes și peste ultimul hop 
înaintea sferturilor de finală. 
Iar dacă primul gol înscris de 
Hunt a fost realizat în condiții 
neregulamentare (ofsaid la 
Greaves), victoria insularilor 
este — totuși — pe deplin me
ritată. Trebuie spus că punctul

PREDEAL 21 (priu telefon, de 
la trimisul nostru). Etapa a 
Ill-a a „Cursei munților**,  Pre- 
deal-Perșani-Predeal (144 km) a 
avut în sfîrșit un profil apro
piat de numele cursei. Rutierii 
au străbătut astăzi mulți kilo
metri de urcuș, atît la ducere 
cit și la întoarcere. Numai lipsa 
de hotărîre — și poate de pre
gătire a celor care dau riposta 
cicliștilor dinamoviști în această 
cursă — (excepție Șt. Suciu- 
Dezrobirea Brașov și C. Grigore- 
Vointa Buc.) a făcut ca pe acest 
traseu de munte să nu se înre
gistreze acțiuni decisive, răstur
nări de situații și clasamente.

Cursa a fost monotonă și cau
za am explicat-o în rîndurile de 
mai sus. 0 singură fază s-a pe
trecut în etapa a lll-a: pe Ti
miș, la întoarcere, antrenorul N. 
Voicu (evident „dirijorul cursei* 1) 
a dat... drumul pe rînd, la doi 
dintre elevii săi. A plecat mai 
întîi Gh. Sodiu și apoi L. Zanoni. 
în această ordine — întrucît 
plutonul n-a ripostat — s-a so
sit la Predeal. Pe locul 1 Glu 
Sueiu (Dinamo) 3h51:36 ; 2. L. 
Zanoni la 17 sec. Plutonul con
dus de N. Ciumeti (Dinamo) a 
sosit la 50 de secunde. In cla
samentul general individual sc 
află și după etapa a Ill-a dina- 
movistul Emil Rusu iar în cel 
pe echipe conduce Dinamo II.

Vineri are loc etapa a IV-a — 
ultima — pe ruta Predeal-Bucu
rești, sosirea urmînd să se facă 
în jurul orei 18,30 pe velodro
mul Dinamo din Capitală.

H NAUM

A început campionatul
european de volei

pentru tineret

(Continuare tn pag. a 4-a)

Aseară, tîrziu, la Budapesta șl 
In alte patru orașe din Unga
ria a început campionatul eu
ropean de volei pentru tine
ret. Ambele echipe reprezen
tative ale tării noastre au de
butat victorioase : băieții au 
întrecut echipa R.D.G. cu sco
rul de 3-1 (-9, 11, 3, 3), iar fe
tele au întrecut reprezentativa 
Olandei cu 3-0 (11, 2, 11).

Cea de a doua zi a Balcaniadei de tenis
România a învins Bulgaria cu 5-0

ZAGREB, 21 (prin telefon).— 
In cea de a doua zi a Balca
niadei de tenis, reprezentativa 
masculină a României a obți
nut o victorie categorică în 
fata formației Bulgariei cu sco
rul de 3-0: Ilie Năstase — Ciu- 
parov 6-2, 6-3, 6-2, Tiriac — 
Jașmakov 6-2, 6-2, 6-4, Ilie
Năstase, Dron — Ciuparov, 
Ra.nghelov 6-2,, Ș-Ș,^6.-2, Sporti-

fmpunîndu-și o netă superiori
tate.

Intr-o altă tntîlnire, Grecia a 
învins Turcia cu 3-0.

Vineri vor avea loc partidele 
România — Grecia (Kaloghero- 
poulos, Gavrilidis) și Iugosla
via - Turcia.

In turneul (experimental) fe
minin pe echipe, scorul în me

mâniei și Bulgariei este egal i 
1-1 i ludit Dibar — Barberian 
6-2, 6-2, Ciakîrova — Ecaterina 
Horșa 6-3, 3-6, 6-2. In momen
tul efectuării convorbirii tele
fonice se dispută jocul de du
blu. Pînă acum, perechea bul
gară conduce cu 6-2, 2-1.

Vineri se va desfășura par
tida România — Grecia șt la
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Spartachiada de vară, la vară! i
Ura! A rămas sta

bilit. Spartachiada de 
vară se va tine la vară! 
Așa mi-au promis mai 
toii președinții asocia
țiilor sportive din raio
nul Miercurea Ciuc.

— Deci, rămîne sta
bilit — spun eu la 
sfîrșitul acestei fruc
tuoase convorbiri. Spar
tachiada de vară s» va 
ține...

— La vară! —
îmi confirmă ei încă 
o dată în cor.

— Perfect.
— Știți, am 

s-o organizăm și
— Cred.
— In fond, 

mare lucru?
— Chiar.
— Puțină mobilizare, 

acolo.
— Mă rog.
— Dar, dacă în ziua 

respectivă plouă ?
— Asta e, dacă în 

ziua respectivă plouă ? 
-— întreb.

— Nu e păcat 
efort ?

— Si sur că este.
— Atunci ?
— Atunci— spun— 

rămîne stabilit: la
vară !

— Cel mai bine! 
Mai cresc oamenii, mai 
căpătăm și noi expe
riență în organizarea a-

putea 
acum.

ce e

de

cestei frumoase compe
tiții de masă adresată 
deopotrivă tinerilor și 
vtrstnicilor. Fiindcă, 
orice ați spune dum
neavoastră, fără o bună 
organizare această im- 
portantă întrecere nu 
Ifi atinge scopul. Șt 
noi ce urmărim ?

— Ce urmăriți ?
— Să organizăm 

Spartachiada de var! 
cît mai bine!

— Foarte frumos— 
spun.

— Să antrenăm.».
— Cind ? — întreb.
— Noi am putea și 

acum. Dar, dacă în 
zi ua respecți vă...

- - Ploua.
—Nu, dacă în ziua 

respectivă se întimplu. 
să zicem, ceva.

— Ce?
— Ceva neprevăzut. 

Ceva, care să împie
dice buna desfășurare 
a Spartachiadei ? Ce fa
cem ? Nu e păcat...

— Sigur că este.
— Atunci?
— Atund — spun 

din nou — rămîne sta
bilit : la vară !

— Cel mai bine! A- 
cum este și campionatul 
mondial de fotbal...

— Și ce legătură
are — întreb.

— Are. Dumnea
voastră de ce credeți

că brazilienii au mtncat 
bătaie ?

— De ce?
— Fiindcă n-au ju

cat organizat 1 Deci, 
iată cum lipsa de orga
nizare poate să producă 
surprize neplăcute. La 
fel și cu întrecerile din 
cadrul Spartachiadei de 
vară. Le organizezi bine, 
ai succesul asigurat. Și 
noi ce urmărim ?

-— Ce urmăriți ? 
treb iar.

— Să organizăm 
ceastă competiție 
mai bine I

— De acord.
— Să o facem inte

resantă, atractivă...
— Cină ?
— Noi am putea 

acum.
— Care noi ?

președinții 
sportive 

Miercurea

DOINA BĂDESCU

In urmă cu trei ani, secția de atle
tism a clubului Rapid a inițiat o se
lecție în școlile din raion, în scopul

pentru 
afla șl

— Noi,
asociațiilor

.Șoimii" Tușnad-
„ Flacăra" Sînsi- 
„Minerul“-Bă/an, ■ 

Miercurea
Țoresta" 
„Rapid"

„Electra 
Ciuc, 
6«i, 

mion, 
„Recolta*  
Ciuc, 
crăieru, 
ceu...

— De
—

mare lucru ?
— Sigur că nu e.
— Dar, dacă in ziua 

respectivă...

ajuns ! 
fond,

Sin-
Ci-

ce 8

I 
I
I
I
I
I
I

Primele notații pe o
depistării de tineri dotați 
atletism. Printre cei aleși se
o fetiță brunetă, înaltă, slăbuță. In 
1965, după doi ani de lucru în grupa 
de copii. Doina Bădescu — acesta e 
numele fetei — participă la primele 
concursuri, luînd startul în probele 
de 200 m și 400 m.

Obținînd rezultate promițătoare, an
trenorul Gheorghe Stănel o promo
vează în grupa sa de semifondiști, 
planificîndu-i pentru acest an timpul 
de 59,2 secunde pe 400 m. Dar, pen
tru a-1 realiza, trebuia îmbunătățită 
pregătirea fizică generală șî speci
fică, erau necesare o viteză și o re
zistență superioare.

Alergările lungi pe aleile înzăpe
zite ale iernii, crosurile de la Snagov, 
cot Ia cot cu băieții (și nu cu oricare 
băiat, ci cu Constantin Bloțiu, Horia 
Stef, 
cute 
făcut

La

Virgil Mihăiescu, nume cunos- 
iubitorilor de atletism) și-au 
din plin efectul.

2 mal, pe stadionul Dinamo, cu 
ocazia primei

trecute, la Brașov, cu ocaz 
a Il-a a campionatului ț 
Doina Bădescu a egalat r 
republican de junioare 

57,2 secunde.

VAS1LE TOFAN

etape a campionatului

Campionatul republican pe echipe
In seria a Il-a a campionatului re

publican pe echipe, categoria B, s-au 
încheiat întrecerile din grupele preli
minare. învingătoarele din cele două 
grupe (Calați și Maramureș) vor sus
ține un meci de baraj la 8—9 octom
brie. Iată
SUCEAVA — MARAMUREȘ 28 824—

rezultatele înregistrate:

Porii larg deschise iubitorilor sportului
(lirmare din pag. 1)

liului raional UCFS Muscel — trei 
importante obiective :

• inițierea unui mare număr de 
tineri și tinere în „tainele" sportului 
preferat și menținerea lor un timp 
îndelungat în practicarea disciplinei 
respective, prin organizarea 
mare număr de întreceri;

unui

• selecționarea elementelor talen
tate. promovarea lor in secțiile pe 
ramură de sport;

• înființarea de secții pe ramură 
de sport în cadrul asociațiilor spor
tive sătești și constituirea de echipe 
care să fie promovate în campiona
tul raional.

Sperînd că am reușit să vă con
vingem asupra utilității alegerii fă
cute, să vă vorbim acum despre a- 
ceste centre. Activiștii Consiliului ra
ional UCFS Muscel au pregătit minu
țios deschiderea centrelor de inițiere. 
Această pregătire a durat întreaga 
iarnă. Mai întîi s-a făcut o ședință

cu președinții asociațiilor sportive, 
profesorii de educație fizică și in
structorii sportivi. Expunîndu-se pe 
larg inițiativa, li s-a cerut partici- 
panților la consfătuire să discute cu 
consiliile asociațiilor sportive și să 
stabilească ce condiții există și spre 
ce ramuri sportive se îndreaptă pre
ferințele tineretului din comuna sau 
satul respectiv. Revenind după un 
timp Ia sediul consiliului raional 
UCFS, acești activiști sportivi au în
ceput să dezbată posibilitățile înfiin
țării acestor centre. Cunoscînd în 
amănunt condițiile și opinia oameni
lor, s-a trecut la alcătuirea unui plan 
concret de acțiune. Cu acest prilej 
au fost fixate centrele și ramurile de 
sport (oină — 6 centre, volei — 5, 
handbal — 6, tenis de masă — 14, 
șah — 13), instructorii care vor con
duce pregătirea participanților și 
materialul sportiv cu care va trebui 
să contribuie fiecare asociație. Au 
fost fixate, de asemenea, terenurile 
și sălile unde se va desfășura acti
vitatea.

Popularizarea centrelor s-a făcut 
prin cele mai diferite mijloace, în- 
cepînd cu gazetele de perete, cu afi
șele și stațiile de radioficare și con- 
tinuînd cu discuțiile în cadrul orga
nizațiilor de bază U.T.G. și în orele 
de educație fizică din școli. Așa s-a 
ajuns ca în «prima serie" — inaugu
rată în luna mai — să se înregis
treze la «startul' centrelor peste 
1000 de tineri și tinere.

Fără îndoială că o problemă deo
sebit de importantă care a stat în 
fata consiliului raional UCFS a fost 
asigurarea materialului sportiv nece
sar. Printr-o rodnică colaborare cu 
comitetele executive ale sfaturilor

populare și căminele culturale, și mai 
ales cu sprijinul Uniunii raionale a 
cooperativelor de consum s-a reușit 
să se asigure centrelor materiale 
sportive — 18 mese de tenis, 110 pa
lete, 1000 de mingi, 80 de jocuri de 
șah, rulete, cronometre, suporți pen
tru ștachete la săritura în înălțime 
etc. — în valoare de aproape 70 000 
lei (în această sumă au fost cuprinse 
și fondurile provenite din cotizațiile 
membrilor UCFS). Tot aici trebuie 
amintit sprijinul organelor locale din 
comunele Rucăr, Stîlpeni, Cetățeni, 
Dragoslavele, Rădești, Mihăești, Vă- 
leni-Dîmbovița, Stoenești, Voinești 
și altele, care s-au angajat efectiv în 
rezolvarea unor probleme organiza
torice.

Paralel cu luarea acestor măsuri 
a existat, firește, preocuparea pen
tru selecționarea și pregătirea instruc
torilor care urmau să lucreze la cen
trele respective. S-au selecționat oa
menii cei mai buni, dornici să obțină 
rezultate, activiști entuziaști care 
s-au evidențiat în activitatea spor
tivă. Așa sînt de pildă medicul 
Damian, care conduce centrul de 
țiere de la Stîlpeni, învățătorul

0 reușită duminică cultural-sportivă

în frumoasa vale a Urluiuliri, 
din marginea comunei Ulmeni, 
raionul Alexandria, a fost orga
nizați — la sfirșitul sSptămîmi 
trecute — o reușită duminică 
cnltural-sportivă. An laat parte 
numeroși țărani cooperatori din 
comunele învecinate — Plosca, ' 
Lăceni, Furculești, Storobăneasa, 
Țigănești, Mavrodin, Ulmeni etc.

Cei prezenți — peste 3 000 — 
au urmărit cu mult interes în
trecerile sportive susținute de ti
nerii din comunele Furculești, Că- 
linești, Ulmeni, Țigănești, Oșteni, 
Pirlita și orașul Alexandria. Au 
avut loc concursuri de atletism, 
gimnastică (foarte bine s-au pre-

zentat tinerii din comuna Cili- 
nești), meciuri de fotbal, volei ți 
box.

De un frumos succes s-au bu
curat și jocurile distractive Prin
tre acestea — cursele pe... mă
găruși, întrecerile cu oul în lin
gură, fuga In sac.

Dansuri din variatul folclor al 
raionului și regiunii București, 
cîntece susținute de soliști ai Ca
sei de cultură din Alexandria și 
expuneri („Educația tineretului, 
problemă de interes mondial") 
an completat programul acestei 
foarte interesante duminici cultu
ral-sportive.

întîlnirea de la Cîmpu- 
prilejuit o fru- 

atleților suceveni a- 
n-au putut remonta diferența

24 510 p. Deși 
lung Moldovenesc a 
moașă victorie a 
ceștia 
de 8 551 p cu care au pierdut în pri
mul meci. Cîteva cifre ale învingători
lor pe probe: BĂRBAȚI: 
meter (S) 52,1 ; 800 m: 
2:04.9 ; —
7 500 m ob.: Baban 4:31,2; 
Andronic (S) 6,63; înălțime: 
cu (M) 1,83; FEMEI: 400 m .- 
(M) 63,9; 800 m: Strimbeîi
2:31,0; greutate: Petrescu (M) 11,34;
disc: Maco (M) 35,96; suliță: ~
nisco (M) 33,46. (GH. ~~
resp.).

GALAȚI-REG. BUCUREȘTI 28197- 
22 574 p. Formația gălățeană a obți
nut o nouă victorie calificîndu-se ast
fel pentru baraj. Rezultate individuale: 
BĂRBAȚI : 100 m : Dinculescu (B)
11,0; 200 m: Dinculescu 22,6; 800 m: 
Creangă (G) 1:55,9, Pană (B) 1:58.9; 
1500 m: Creangă 4:04.6, Pană 4:08.0; 
1500 m ob,: Stoleru (G) 4:25,4; lun
gime: Purece! (B) 6 83; triplu: Purecel 
13,89; înălțime: Mitilecis (G) 1,95; 
greutate: Dumitrescu (B) 12.75;
suliță : Popa (B) 58,70; FEMF.l :
100 m: Coman (G) 12,3 Burcea (B) 
12,9; 200 m: Coman (G) 26,1; 800 m: 
Arășanu (B) 2:25,9, Poalelungi (G)
2:29,9; 80 mg: Popa (G) 12.5; lun
gime: Burcea (B) 5,19; înălțime: Enică 
(G) 1,48; suliță: Istrate (G) 31,76. 
(V. ȘTEFÂNESCU și GH. ARSENIE- 
coresp.).

lescu (din comuna Godeni), Ion Tiu- 
că șl FI. Stănescu, ------ 
profesorii G. Proca
B. Stăncescu (com. Rădești), C. Radu 
din Mihăești, Gh. Sfetcu din corn. 
Malul cu Flori. Aceștia sînt doar o 
parte din cei 50 de instructori care 
activează în centrele de inițiere și 
care pot fi dațî toți ca exemplu pen
tru dragostea lor față de sport.

Așadar, ca urmare a preocupărilor 
organelor sportive și a unei rodnice 
colaborări cu factorii de răspundere 
de aici, în raionul Muscel s-au 
deschis larg 44 de porți spre practi
carea continuă și organizată ă spor
tului, 44 de porți pe care vor intra 
îri marea familie a sportului mii de 
tinere și de tineri de pe aceste me
leaguri. Și să te mai miri că aici nu 
există sezon în care să nu apară o 
nouă stea pe firmamentul sportului 
românesc. Iată, așadar, secretul afir
mării contigue a sportului muscelean.

de la I, F. Rucăr, 
(com. Berevoești),

400 m: De*  
liases (M) 

400 mg: Baban (M) 59,6; 
lungime: 
Marines- 

Popa
(M)

Tomo-
BRATU-co-

fișă individuală...
republican pe echipe, Doina pârtiei) 
la prima sa cursă de 400 m din act 
an, pe care o încheie cu timpul < 
59,5. După numai două săptămini, 
concursul republican de primăva 
al seniorilor, cîștigă o secundă, ace 
cronometrelor oprindu-se la jumăt 
tea distanței dintre secundele 58 
59. Nu trece nici o lună și alte 
zecimi sînt „spulberate*  : cu do 
zile înainte de a împlini 17 ani, 
faza pe Capitală a campionatului r 
publican de juniori, Doina obții 
performanta de 57,3 secunde (la ( 
secunde de recordul țării). Frum 
cadou de ziua et I Mai apoi, la fin 
lele campionatele de juniori, pe 
pistă serios muiată de ploaie, Doi: 
s-a clasat pe locul întîi în 58,0 s 
cunde.

Zilele
etapei 
echipe, 
cordul 
400 m :

După această avalanșă de recordu 
personale, Doina Bădescu și antr 
norul Gheorghe Stănel, au fost soi 
citați să ne răspundă la cîteva într 
bări.

Rep. — Acum ai egalat recordi 
Cind îl vei dobori ?

D. B. — La 6 august. La câmpii 
natele de seniori de la Cluj.

Rep. (nofînd promisiunea). —■ Al' 
obiective pentru 1966 ?

D. B. — Vreau să particip la can 
pionatele europene de juniori de 
Odesa și să fiu selecționată în lot: 
republican de seniori, pentru Ba 
caniada de Ia Sarajevo, cu un r< 
zultat de 56,0—56,5 sec.

Rep. — Ce perspective are Doin 
pentru anii

G.
mai 
este 
sec.
Sicoe). Cred că în 
va doborî acest record. Apoi, în 196< 
Mexico...

Am urat succes atletei și antrenc 
rului și apoi am început să comple 
tez o nouă fișă individuală :

DOINA BĂDESCU — născută 1 
14 iunie 1949 — 1,70 m și 60 kc 
Funcționară

S. — 
vechi 
cel de
apartinînd din

următori ?
La probele clasice, c 
record 
la 400

■ 
feminin al tăr 
m (N.N. — 54, 
1955 Alexandre 
1967, eleva me

la I.L.Tc.

200 400

1965
1966

27,2
25,9

63.2
57.2

Fiți siguri
vor urma încă multe! Doina va f 
junioară și în anul olimpic I

că după aceste rîudur

ADRIAN IONESCU

Posesori auto!
Cooperativele meșteșugărești din regiunea Banat, 

DINAMO" Timișoara, str. Dorobanților nr. 63. telefon 1.79.11. 
MUNCA" Lugoj, str. Titulescu nr. 20, telefon 315 B. 
BÎRZAVA" Reșița, str. Romanilor nr. 14, telef. centr. 1203.

„PRECIZIA" Arad, str. Sebeșului nr. 6, telef. 1663.
Prin unitățile lor vă oferă întreținerea și repararea autoturismelor 

termen de garanție și post garanție. De asemenea, puteți beneficia 
de executarea lucrărilor spălat și gresat - la aceste unități.

Orarul de funcționare : 7-22 cu serviciu și în zilele de sărbătoare.
Se asigură orice intervenție pe traseu. 
Adresați-vă la telefonul de mai sus. 
Pentru turiști se oferă diferite articole de sport și plajă prin uni

tățile de închiriere ale cooperativelor :
„AVÎNTUL" Timișoara, bd. 6 Martie nr. 11
„AVÎNTUL" Timișoara, str. Ștefan cel Mare nr. 6
„AVÎNTUL" Timișoara, ștrandul Tineretului 
„PRECIZIA" Arad, str. Republicii nr. 64 
„LUGOJANA" Lugoj, str. Semenicului nr. 12 
„BÎRZAVA" Reșița, str. 6 Noiembrie nr. 40 
„SEMENICUL" Caransebeș, str. 30 Decembrie nr. 1 
De asemenea, un bogat sortiment de produse de arfă populară 

artizanat prin magazinele :
„ARTA MEȘTEȘUGĂREASCA" Timișoara, bd. 6 Martie nr. 12. 

telefon 1.22.82
„ARTA MANUALA" Arad, str. Cloșca nr. 2, telefon 4482 
„ARTIZANAT" 
„ARTIZANAT" 
„ARTIZANAT" 
„ARTIZANAT" 
„ARTIZANAT" 
„ARTIZANAT" 
„ARTIZANAT"
„ARTA POPULARA" Herculane Parc - complex - terasă 
„ARTIZANAT" Reșița, str. 7 Noiembrie nr. 31 și punctele de des

facere :
„ARTIZANAT" Timișoara, „Autoservire", str. Dorobanților nr. 63 
„ARTIZANAT" Complexul de Cabane „Muntele Mic" (raionul Ca- | 

ransebeș)

J'

Arad, str. Cemei nr. 2
Gara C.F.R. Curtici, Biroul O.N.T. „Carpațî*  
Gara C.F.R. Moravița
Moravița - rutier - vama
Bozia;. Parc, bazar
Lugoj, str. 6 Martie nr. 4
Caransebeș, str. 30 Decembrie nr. 60



Vacantă? Da și nu... 99CONTRACT CU VIITORUL"

LOC PRT- 
PE CE SE

progresiv.

un nivel bun 
a campionatu-

NUMAI PEN-

Activitatea competițională oficială 
s-a încheiat. Vacanță!... Dar mai mult 
pentru spectatori, pentru că, o parte 
dintre fotbaliști, după o scurtă pe
rioadă de odihnă, și-au reluat pre
gătirile și participă la competiția do
tată cu „Cupa de vară*.

• „CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI- și „CUPA ORAȘELOR TÎR- 
GURI* — din nou în actualitate. 
Pentru meciurile cu F.G. Liverpool, 
Petrolul a propus datele de 28 sep
tembrie și 5 octombrie, în timp ce 
formația engleză este de acord pen
tru 13 și 27 septembrie. In „Cupa 
orașelor tîrguri-, F.G. Sevilla (Spa
nia) a propus ca primul meci cu Di
namo Pitești să aibă loc la 15 sep
tembrie la Pitești, urmînd ca returul 
să se dispute cu 10 zile mai tîrziu 
la Sevilla. Dinamovișlii au făcut altă

Pentru a afla amănunte asupra mo
dului în care este folosită această 
perioadă, am solicitat pe prof. DINCĂ 
SCHILERU, antrenor federal, să ne 
răspundă la următoarele întrebări:

— CIT VA DURA VACANȚA ?
— Pentru majoritatea fotbaliștilor 

ea... a și luat sfîrșit ! Pînă ieri, scurta 
vacanță a fost de repaus total pentru 

i mai mulți. Pentru alții — posibi- 
itatea de a urma tratamentele indi

cate de medici.
— DECI, VINERI AU 

MELE ANTRENAMENTE. 
VA PUNE ACCENTUL?

— Activitatea se reia 
Obiectivul principal al acestei pe
rioade, de la 22 iulie la 7 august, este 
îmbunătățirea pregătirii fizice multi
laterale. În cadrul antrenamentelor se 
lucrează pentru creșterea nivelului 
de pregătire fizică specifică (rezis
tență generală, rezistență specifică, 
rezistență în regim de viteză). În 
acest fel echipele vor putea evolua 
— să sperăm... — la 
chiar din prima etapă 
lui.

— SE LUCREAZĂ 
RU PREGĂTIREA FIZICĂ î
— Nu. O mare parte din timp este 

rezervată capitolului tehnică. Cu toții 
orim ca numărul jucătorilor pentru 

câ>> fotbalul să nu mai aibă secrete 
să crească, iar cei care posedă un 

umil bagaj de cunoștințe, mai re
dus. să și-I îmbogățească. De ase- 
îenea, sperăm ca în noul campionat 

să crească eficacitatea înaintașilor. 
Toate acestea se pot realiza însă 
umai prin însușirea corectă a pro

ceeded de lovire a balonului. La 
antrenamente, în această perioadă, 
se repetă de sute și chiar de mii de 
ori, spun fără exagerare, fiecare pro
cedeu. în altă ordine de idei se între- 

ede posibilitatea aplicării din ce în 
ce mai elastice a jocului colectiv, 
onstructiv și eficace, precum și asi- 
urarea unei apărări organizate. Pen- 
ru aceasta se folosesc mijloace care 
jută la perfecționarea manevrelor 
tacanților centrali și a extremelor, 
n sensul obținerii unui randament 

mai mare în finalizare. În același 
cop, se caută îmbunătățirea fazelor 
e poartă, prin participarea alterna- 
ivă a fundașilor de margine și a 
ijlocașilor, de obicei în partea 
usă zonei în care se joacă balonul.
— CE CARACTERIZEAZĂ PE- 

IOADA DE DUPĂ 7 AUGUST ?

Duminică - o nouă etapă
in „Cupa de vară“

încheiată în cadrul grupelor I—VI, 
Cupa de vară*  continuă cu întrece- 
ea în grupele VII—XII. în etapa de 
uminică se vor disputa următoarele 
artide :

Grapa a VII-a

Tractorul Brașov — Metrom Brașov 
Rulmentul Brașov — Oltul 

heorghe
Sf.

Grupa a VIII-a

Chimica Tîrnăveni — A.S.A. 
ffureș

Soda Ocna Mureș
eghin

Tg.

Progresul

Grupa a IX-a

Fructexport Focșani 
jalați

Metalosport Galati
Ir Sila

Otelul

Progresul

Grupa a X-a

Metalul Tr. Severin — Electropu- 
ere Craiova

Progresul Strehaia — Victoria Tg. 
Iu

Grupa a Xl-a

Metalurgistul București — Tehno- 
letal București
. Flacăra roșie București — Dinamo 
Victoria București

Grupa a XII-aV
Metalul Rădăuți — Chimia Suceava 
Minobrad Vatra Dornei — Foresta 

7^ltice»i

Ia 7 la 24 august 
de categoria A, și

pentru 
de la 

turului 
de ca-

— De 
echipele 
7 august pînă la începerea 
campionatului pentru echipele 
tegoriile B și C, este perioada pre
gătitoare precompetițională. Antre
norii se vor strădui să modernizeze 
jocul echipelor, să ridice pe o treaptă 
superioară tehnica elevilor lor. La 
antrenamente se va ține seama de 
particularitățile fiecărui jucător, se 
va cristaliza stilul propriu. Desigur 
că antrenorii vor aplica concluziile 
ce se desprind din jocul celor mai 
bune formații prezente Ia actualul 
campionat mondial, astfel ca echi
pele noastre să desfășoare, atît în 
competițiile interne cit și în cele in
ternaționale care ne așteaptă, o ac
tivitate tot mai rodnică. Trebuie adău
gat că tot în această perioadă vor avea 
loc meciuri de verificare și pregă
tire, la care se adaugă participarea 
în „Cupa de vară*.  Aceste partide 
vor constitui bune prilejuri de omo-

agenizare a formațiilor, de aplicare 
unor scheme tactice

Interviu consemnat de
P. V1NTILĂ

noi.

Rapid a cîștigat
(Urmare din pag. 1)

„Capa Balcanică
cîștigă de jus
ta care Ștefan 
să suplinească 
datorită mai

Pînă la urmă Rapid 
tete, datorită apărării, 
s-a străduit cu succes 
lipsa lui Dan, ca și 
bunei organizări a jocului din repriza 
a doua, cu deschideri largi pe ex
treme care au derutat apărarea Faru
lui. Ar fi de adăugat faptul că local
nicii l-au jucat foarte puțin pe Kallo 
și aproape de loc pe Ologu, ca și 
diferența de valoare dintre cele două 
echipe, pentru că — să nu uităm — - 
Rapidul este totuși... Rapid I

Arbitrajul lui N. Rainea (Bîrlad) 
în general bun. puțin cam zgomotos 
și uneori insuficient la curent cu 
legea avantajului și cu aprecierea 
jocului cu corpul.

RAPID : Răducanu — Ștefan, Mo- 
troc, Lupescu, Greavu — Jamaischi,

Meciuri internaționale>

Anul trecut federația de specialitate 
a decis înființarea centrelor de inițiere 
la fotbal în scopul depistării și edu
cării viitorilor jucători care, cine știe, 
vor face parte într-o zi din primele 
noastre echipe sau loturile reprezen
tative, Dar, nu e de loc simplu să des
cifrezi copiilor abecedarul fotbalului. 
Temerarii „pedagogi" sînt fie antre
nori cu stagiu, fie „proaspeți profe
sori" promovați din foștii jucători de 
valoare.

Și iată-ne acum după un an de ac
tivitate : „elevii" lui Ozon fac deli
ciul tribunelor într-un meci susținut 
pe „Republicii" în fața a 10 000 
spectatori cu pretenții, iar „copiii" 
V. Zavoda dispută partide grele 
campionatul pe Capitală. Acum, 
sfîrș-itul unui an de activitate, 
căutat Ia 
norii celor două echipe, 
Steaua. Ozon a început printr-o 
mărturisire care ne edifică, de altfel, 
asupra pasiunii sale pentru cei mici i

— N-aș schimba „sfîrlezele*  pentru 
nici o echipă de seniori. Ii iubesc 
și vreau să le urmăresc evoluția 
cînd o să-și ia zborul.

•— Asta presupune un timp...

de 
lui 
în 
la 

am 
locui de muncă pe antre

Progresul și

rază din meciul de copii Progresul— Steaua
Foto : Aurel Neagu

Georgescu — Năsturescu, Dumitriu II, 
Ionescu, Codreanu.

FARUL: Manciu — Pleșa, Tîlves- 
cu, Costin. Dumbravă — Manolache, 
Koszka — Tufan (min. 54 Ologu), 
Iancu, Zamfir (min. 54 Tufan). Kallo.

In al treilea joc de baraj
pentru categoria C

Medicina Cluj
Topitorul Baia Mare 2-1 (1-0)

cu

2 șl
70.

Joi a avut loc la Oradea cel de al 
treilea joc între Medicina Cluj și 
Topitorul Baia Mare, încheiat 
victoria fotbaliștilor clujeni prin go
lurile înscrise de Cristea min. 
87, și, respectiv, Hazisovski min.

S-a calificat în categoria G echipa 
Medicina din Cluj.

propunere: 28 septembrie și 5 oc
tombrie.

• ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA CAM
PIONATULUI, Dinamo 
evolua peste hotare i 
Berlinul occidental 
Hertha, 10 august cu 
14 august cu KSV Hessen Kassel.

București va 
7 august, în 
cu formația 
Augsburg și

• ÎN CURÎND ne vor vizita două 
echipe de peste hotare : SKA Rostov 
(U.R.S.S.) și Hanovra 96 (R.F. Ger
mană). , .

Pentru primul an mă declar 
cu ceea ce au realizat co-

structură are programul de

— De circa 4—5 ani; promoția cu 
care lucrez aparține anului ’53. Sînt 
la capitolul inițiere-învățare și sper 

să continui cu întreg efectivul fazele 
de consolidare, perfecționare și îmbu
nătățire. ~ 
mulțumit 
pili.

— Ce 
antrenament ?

— De trei ori pe săptămtnă cîte 
două ore. Asta, oficial; dar sînt con
vins că jumătate din timpul lor copiii 
il consacră fotbalului. Au o adevărată 
sete organică de joc.

— In timpul lecțiilor pe ce cade 
accentul ?

— Ținînd seama că la vîrsta lor 
pregătirea și-o fac și în cadrul altor 
sporturi-jocuri, antrenamentul îl bazez 
pe tehnică*  Mă preocup să le transmit 
cit mai mult din „tainele" fotbalului.

— Ce rol acordați antrenorilor?
— La vtrsta lor, rolul conducătoru

lui este decisiv. Trebuie lucrată cu 
ei așezarea In teren, îndrumate acțiu
nile individuale, sancționate abulcrile, 
educată dragostea pentru echipă și pen
tru... gol. Este recunoscut că intuiția 
și creația sînt elemente care aparțin

DE LA FEDERAȚIA ROMÂNĂ 
DE FOTBAL

Se aduce la cunoștința secțiilor de 
fotbal ale asociațiilor șl cluburilor 
sportive că perioada de transferări a 
fost fixată între 25 iulie și 5 august 
1966.

Dosarele de transferare care 
vor avea actele complete (cererea 
transferare, dezlegarea, carnetul 
legitimare și adeverința de la locul 
de muncă) sau nu vor fi depuse pînă 
la 5 august 1966, nu vor fi luate în 
considerare.

Dispozițiile de mai sus sînt obli
gatorii si pentru comisiile regionale 
de fotbal.

nu 
de 
de

PRONOSPORT
Rezultatele concursului suplimentar 

PRONOSPORT (Campionatul Mondial 
de Fotbal 1966).

I. Ungaria — Portugalia
II. Chile — Italia 

Uruguay — Franța 
Brazilia — Ungaria 
Argentina — R.F. Germană 
Portugalia — Bulgaria 
Italia — U.R.S.S. 
Mexic — Uruguay

IX. Portugalia — Brazilia
X. Franța — Anglia

XI. Spania — R.F. Germană
XII. Ungaria — Bulgaria

XIII. ' ---------

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

2
2
1
2

X
1
2
X
1
2
2
1
2Chiie — U.R.S.S.

în
Fond de premii 334.827 leL
• După cum s-a mai anunțat 

afară de categoriile de premii obiș
nuite (I—IV-ă), la acest concurs se 
mai atribuie uneia din variantele

jucătorului, fiind atribute ale talentu
lui, dar se știe că fără educație ta
lentul este haotic sau se sterilizează.

vi it or— Ați depistat deja vreu'ti 
... Ozon?

— Aș vrea ca fiecare dintre 
aibă ceva din pasiunea mea 
fotbal și tenta fia de a marca 
Vreau să remarc pe mi/locașul 
Marian, un băiat receptiv tntr-ale fot
balului, 
bil, < 
făcut 
vrea, 
a jut 

ei să 
pentru 
goluri. 
Costen

organizator și creator sensi- 
căruia îi reușește și șutul. Și-a 

l din Matoianu un „prototip*  și 
pentru el, o copie. V reau să-l 

să devină el însuși un models 
Vreo doleanță ?
Am dori pentru copii un „fasci- 
dintr-un sector în fiecare dincol"

stadioanele noastre; să fie exclusiv al 
lor. Accesul? — pe baza unei legiti
mații „mici“. So știe că puterea exem
plului — fotbalul mare — reprezintă, 
pentru ei rolul materialului intuitiv 
din scoli.

tenacele apărător al e-
Vasile Zavoda. intr-un 
.viitorul :

La Chencca, 
chipei C.C.A., 
„dialog" cu

...Ce trebuie să-ți oferim noi „bă- 
trînii?*  Cel puțin cîte un jucător de 
valoare într-un campionat. Numai să 
ai curajul să-l încerci. Nu într-un sin
gur meci! Știi bine că emoția estom
pează elanul și că potențialul unui ju
cător nu se verifică doar intr-o sin
gură partidă. Vrem sâ formăm- „oa
menii*  în așa fel îneît nici unul ><Un 
jucători să nu poarte eticheta: „re
zervă*  sau „titular*  și din amiciție 
să-și spună la pauză: „în repriza a 
11-a joci tu*.

...Ce vreau sâ imprim elevilor? In < 
primul rînd spiritul de echipă. Pentru 
mine această noțiune nu este ceva ab
stract. l-am simțit gustul și tram, 
printr-o alchimie modernă, să-l trans
mit „copiilor*  mei.

...Cum trebuie să educăm copiii ? Să 
nu creadă niciodată că azi a jurat cel 
mai bine; că două ore de pregătire 
făcute... de frica antrenorului repre
zintă totul ; că numai talentul este esen
țial.

...Cum 
îmi sînt 
pasiunea 
nea pentru vîrsta lor nu exclude Insă 
obiectivitatea. Acelora care n-au che- 

mă înțeleg ca copiii ? Toii 
drugi. In primul rind pentru 
lor pentru minge. Slăbicui-

mare trebuie să le demonstrujn că la-
cui lor este la masa de șah sau pe
munte. Asta din respect pentru tiranul
lor.

...Cum îi pregătesc? Lucrez cu ei
indi vi d ual ( degajări, prel uări, joc cu
capul) iar apoi îi „asamblez* în par

și
tide-miutâ. Caut să-i învăț vă unul sau 
două ‘driblinguri, lucrate artistic 
eficace, sînt suficiente*  Broderia în
curcă uneori firet».

...Pentru ce posturi au copiii -atrac
ție ? ...Centru înaintaș! Morbul l’ele, 
acum Eusebio, alias Constantin, Du
mitriu este incurabil. Am recurs la o 
stratagemă: le-am adus ca adversar 
echipe de juniori deja cunoscute și 
s-au convins că atunci cîrid ai în {ații 
un „Germano" nu este simplu sâ fii 
centru atacant. N-aveți grijă, o să 
formez și fundași... dreapta.

—Dacă am remarcat deja un viitor 
talent ? Aș fi nedrept să epttn doar 
unul : numesc insă pe Constantin Ște- 
fănescu (de reținut și distanta de la 
care face deplasarea pentru antrena
ment: (45 de km) pentru voința, dă
ruirea și potențialul lui inepuizabil. 
Nu l-am văzut niciodată sttnd*

Cu un an în urma antrenorii noștri 
semnau un „contract cu viitorul” : 
să-i furnizeze jucători de valoare. 
Primii pași și cei mai dificili au fost 
tăcuți. Zborul spre înalt continuă...

NUȘA MUȘCELEANU

cîștigătoare cu cel mai mare număr 
de rezultate exacte, prin traqere la 
sorți, un premiu excepțional constitui 
dintr-un autoturism „Flat 850*  ia va
loare de 44 000 lei, din fond special; 
deci premiul excepțional nu-afectează 
fondul de premii al concursului • res
pectiv.
• Reamintim că depunerea buleti

nelor considerate cîștigătoare se tace 
pînă sîmbătă 23 iulie la ora 13,00 în 
orașele reședință de regiune și .pînă 
astăzi, vineri 22 iulie, în celelalte 
localități.

Omologarea buletinelor cîștigătoare 
va avea loc marți 26 iulie 1966.

• Nu uitați să depuneți din vreme 
buletinele la -concursul Pronosport 
de duminică 24 iulie 1966. Un pro
gram atractiv alcătuit cu meciuri din 
„Cupa de vară*.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto- -Pronosport.



Și acum, sferturile de finala
(Urmare din pag. 1)

K VIII a 
EDIȚIE
A CM DE 
FOTBALA

forte al formației gazdă l-a constituit 
apărarea (în acest joc, deosebit de 
solicitată). De altfel, Anglia este sin
gura dintre toate echipele care nu a 
primit nici un gol în cele trei me
ciuri ale optimilor.

In ceea ce-1 privește pe arbitrul 
Peruvian Arturo Yamasaki, acesta, 
— după cum am spus mai sus — a 
greșit la primul gol înscris de en
glezi. Dar el poate fi acuzat în con
tinuare de toleranță față de jocul 
mult prea dur practicat de Stiles, 
care l-a trimis pe tușă încă de la 
începutul partidei pe francezul Her- 
bet. Acesta a reintrat în echipă, dar 
a făcut oficiul de figurant. Același 
Stiles l-a lovit în repriza a doua și 
pe Simon, fapt care i-a inspirat zia
rului l’Equipe următorul titlu: „An
glia — două goluri. Franța — 2 
răniți".

La Birmingham — luptă pe viață 
și pe moarte între R. F. Germană 
(căreia îi era suficient 1 punct) și 
Spania (care avea nevoie de amîn- 
două). în min. 23 Fuste a reușit des
chiderea scorului dar explozia de 
bucurie a coechipierilor săi s-a do
vedit prematură. în continuare, Em
merich a obținut egalarea printr-un 
șut formidabil, expediat dintr-un 
unghi dificil, iar bătrînul Uwe Seeler 
(sărbătorit la meciul cu Spania pen

tril cel de al 50-lea meci internațio
nal), a pecetluit cu 6 minute înainte 
de sfîrșit rezultatul Ia 2—1. Ocupînd 
locul I în grupa lor, fotbaliștii vest- 
germani au reușit să-i ocolească — 
pentru sferturi — pe băieții lui 
Ramsey.

Se poate aprecia că după elimi
narea lor din grupa D, italienii au 
suferit indirect o nouă 
prin aceea că antrenorii 
(Spania) și Schon (R. F. 
au renunțat la serviciile 
„oriundi" care activează

de Feola, 
și mai de-

tatal a șase 
băieți și două 
să vi sa pară 
a spus portarul

ÎN AFARĂ 
Intr-o situație 
licată pare să se afle... 
astrologul echipei brazi
liene care citise „sigur*  
In stele cea de-a treia 

consecutivă a 
la C.M. în

victorie 
Braziliei 
preajma meciului Brazi
lia — Portugalia, astro
logul — om precaut și 
cu picioarele pe pămînt 
a dispărut în mod miste
rios și toate cercetările 
între-'rinse de suporterii 
fanatici ai echipei brazi
liene pentru a-1 găsi au 
rămas fără rezultat.

ANTONIO CARBA- 
4AL, în vîrstă de 37 de 
ani, este 
copii: 4 
fete. -O 
curios —
Mexicului — dar pe bă
ieții mei nu-i interesează 
de loc fotbalul. Dimpo
trivă. Fetele. în schimb, 
nu scapă nici un meci".

DUPĂ înfrîngerea echipei Spaniei 
ide către selecționata R.F. Germane, 
dose Villalonga, antrenorul reprezen
tativei spaniole, a declarat că se va 
retrage din fotbal.

înfrîngere 
Villalonga 
Germană) 

jucătorilor 
în Italia. 

Intr-adevăr, pentru a crea un șoc 
psihologic, Villalonga 1-a înlocuit pe 
cunoscuții Del Sol, Suarez și Peiro 
cu jucători tineri. Adelardo, Marce
lino, Fuste, Lapetra au depus efor
turi pentru victorie fiind la un pas 
de a o obține. De partea cealaltă, 
SchOn a renunțat la serviciile lui 
Brulls (lovit la genunchi) și Halier 
(pentru lipsă de combativitate și ca
rențe de ordin disciplinar). Și el a 
folosit cîțiva jucători mai noi care, 
bine struniți de „bătrînii" din echipă, 
au dus echipa foștilor campioni mon
diali din 1954 în sferturile de finală 
ale competiției. Să-i vedem cum se 
vor descurca în meciul de sîmbătă, 
de la Sheffield, cu Uruguay...

„Infernala" grupă C, cum a fost 
denumită de cei peste 150 de gaze
tari brazilieni, și-a consumat ultimul 
act: meciul Ungaria — Bulgaria. Dar 
înainte de a-1 comenta, pe scurt, să 
anunțăm că Brazilia începe să-și re
vină din uluiala produsă de elimi
narea „mundialilor" săi. Presa de azi 
dimineață anunță că președintele 
Statelor Unite ale Braziliei, Castello 
Branco, a semnat decretul prin care, 
la înapoierea în țară, Pelă va fi de
corat cu ordinul Rio Branco, una 
dintre cele 
acestei țări 
a-I mulțumi 
serviciile pe 
brazilian.

mai mari decorații ale 
sud-americane, pentru 
.perlei negre“ pentru 

care le-a adus sportului

Bene... merenli I

(Desen de Neagu Rădulescu)

DUPĂ meciurile din preliminarii, 
reprezentativa Portugaliei a devenit 
marea favorită a campionatului la 
bursa de pariuri din Londra, fiind 
cotată cu 2—1. Anglia, considerată 
favorita numărul doi, se află acum 
pe locul trei cu 4—1 în urma 
gariei cotată cu 3—-1. Urmează 
Germană 7—1 ; U.R.S.S. 10—1 ; 
genlina 12—1 ; Uruguay 16—1.

ECOURI...
Un- 
R.F. 
Ar-

Fotbaliștii din R.P.D. 
Coreeană sînt revela
ția actualei ediții a 
campionatului mondial. 
„Coeziunea și mai pre
sus dectt orice, viteza 
de execuție 
Comentatorul 
al agenției 
Presse, iată 
de bază ale jucători
lor coreeni. Pregătirea

— scrie 
sportiv 
France 

calitățileIată clasamentul golgeterilor după 
optimi:

TREI GOLURI : Artime (Argentina), .fizică ti permite aces
tei formalii de a fi 
permanent prezentă tn 
apărare și de a lansa 
contraatacuri deosebit 

de periculoase. Media 
de înălfime scăzută a 
echipei este compen
sată de o detentă re
marcabilă. Sistemul 
4—2—4 nu constituie 
pentru fotbaliștii din 

R.P.D. Coreeană o tac
tică exclusiv defensivă*.  

Cei mai buni jucă
tori din echipa R.P.D. 
Coreeană sînt, fără în
doială, ] 
Myung, 
inspirat 
tiile sale 
fundașul
Zong Sun, eu tui pla
sament ireproșabil și 
interul Im Seung Hui, 
foarte util în centrul 
terenului, de unde lan
sează contraatacuri pe
riculoase prin rapida 
extremă dreaptă Han

Bene (Ungaria), Eusebio (Portugalia) 
și Hunt (Anglia).

DOUĂ GOLURI : Augusto și Torres 
(Portugalia), Malafeev și Parkuian 
(U.R.S.S.), Meszoly (Ungaria), Haller 
— unul din 11 m și Beckenbauer 
(R.F. Germană), Pak Sin Din (R.P.D. 
Coreeană), Marcos (Chile).

UN GOL: Onega (Argentina), Si- 
■aoes (Portugalia), Pelă, Garrincha, 
Tostao și Rildo (Brazilia), Hausser 
și De Bourgoing — din 11 m (Franța), 
Borja (Mexic), Held, Emmerich șl 
Seeler (R.F. Germană), Pirri, Aman
ete, Sanchis și Fuste (Spania), Farkaș 
(Ungaria), Banișevskl șl Gislenko 
(U.R.S.S.), Barison și Mazzola (Italia), 
Rocha șl Sortez (Uruguay), Boby 
Charlton (Anglia), Quentin (Elveția), 
Asparuhov (Bulgaria),

AUTOGOLURI î Vuțov (Bulgaria)— 
pentru Portugalia și Davîdov (Bul- 

. gmrla) — pentru Ungaria,
i- ,• Iată șî un clasament al golurilor 
jnarcale pe grupe i

f. Grupa 0 — 21 de goluri j 2. 
Grupai B — 16; 3. Grupa D — 12; 
4. Grupa A — 9.

portarul Chan 
deosebit de 
In interven- 

! «pectaculoasc, 
«tînga Lim

123 4

Așa a inserts Uwe Seeler golul victoriei în meciul cu Spania. (R.F.G.
Spania 2—1, in ultimul joc al optimilor de finală din grupa Bi

Telefoto U.P.I. — AGERPRES

Și să revenim la meciul de miercuri. 
Bulgarii au început puternic și au 
deschis scorul prin Ăsparuhov, dar 
autogolul lui Davîdov a avut darul 
să-i liniștească. Prima în clasamen
tul... autogolurilor, Bulgaria a pără
sit competiția făcînd loc formației 
lui Bene și Albert care, incontestabil, 
și-a dovedit o valoare în creștere 
față de anii trecuți. In orice caz, pen
tru jocul de sîmbătă de la Sunder
land, U.R.S.S. — Ungaria, cota bile
telor a crescut de cîteva ori. Pen
tru că a venit vorba despre formația 
sovietică, trebuie notat faptul că în 
meciul cu Ghile, decisiv pentru 
echipa care a organizat trecuta edi
ție a C.M. de fotbal, antrenorii so
vietici au introdus o serie de jucă
tori tineri, pentru a-i roda în vede
rea meciurilor ce urmează. Dintre

aceștia o impresie excelentă a lăsat 
debutantul Parkuian, de la Neftianik 
Baku, care a și marcat golurile vic
toriei. De asemenea, fundașul Get
manov și-a dovedit clasa. De altfel, 
jucătorii sovietici, lipsiți de emoții în 
ceea ce privește calificarea pentru 
sferturi, au jucat calm și organizat, 
lăsînd impresia că își păstrează for
țele pentru partida de sîmbătă. In 
schimb, Chile, în frunte cu căpitanul 
echipei, Leonel Sanchez, a depus 
toate eforturile în vederea reușitei. 
Și nu a lipsit mult ca eforturile lor 
să fie încununate cu succes... Dar 
acesta este fotbalul.

Și acum iată-ne în așteptarea sfer
turilor de finală ale celui mai dis
putat și mai plin de neprevăzut caî?£ 
pionat mondial de fotbal. Ce sur
prize vom mai înregistra 7

Cinci minute (fanteziste)
Clubul presei. Trec prin 

fața cabinelor telex. II ză
resc pe Herrera. întinde un 
manuscris fetei de la ca
bina 17. îmi arunc instinc
tiv ochii : „E voie, don He- 
lenio ?” Herrera rîde : 
„N-am secrete. Ii scriu lui 
Corso. E acasă. La San 
Michele".

Iată scrisoarea :
;,Dragă Mario, îmi pare 

rău că n-ai venit in An
glia. Ne-am fi distrat de 
minune. E nemaipomenit 
să-1 vezi pe oameni mirîn- 
du-se la tot pasul. Multi 
se miră că Brazilia a căzut 
din serie. Dar nimeni nu 
se gîndește că forța Bra
ziliei 1066 a fost sistemul 
de publicitate al lui Have- 
lange. Află de la mine că

în materia asta e mal ex
pert 
însă 
vrut 
frica 
țit-o 
. Aici 
Squadra a luat bătaie 
la coreeni. Nimeni nu 
gîndește însă că sistemul 
tul Fabbri — dă-1 cu creta 
pe tablă ! — era normal 
să fie învins de niște bă
ieți care știu să alerge re
pede.

Francezii se miră că e- 
chlpa lor a scos un sin
gur punct, cu Mexicul, 
dar uită că ceea ce face 
Guărln nu e beton, 
marele lor Combin nu 
bun nici la Varese șl 
betonul Iul Vlera l-a

ECOURI
Bong Zin și 
central Pak Doo Ik.

★

înaintașul

„Stnt mulf urnit de 
rezultatul meciului, dar 
nu și de fotbalul prac
ticat de echipa mea*  
— * declarat Lajos 
Baroti, după victoria 

eu 3—1 a echipei Un
gariei asupra selecțio
natei Bulgariei. „Mai 
multi apărători stnt ac
cidentați și din această 
cauză va trebui să a- 
pelez, pentru sferturile 
de finală, la Ihasz pe 
care l-am chemat de la 
Budapesta".

accidentați. Torres este 
lovit la gleznă, porta ■ 
rul Perreira este lo
vit la față, iar Craca 
a suferit o contuzie Ia 
piciorul stîng. Cu toa
te acestea, moralul e- 
chipei portugheze este 
bun. „Acum — a 
antrenorul Otto 
rin
fciZ
Pa

spus 
Glo- 

posi- 
echi-

— este mai 
ca orictnd ca 
mea să triumfe".

★

★

a-a 
joi după-a- 

cu trenul la 
După o ședere 
In capitala An- 

bra- 
alm- 
spre

cu H. H.
ca mine. îmi 
rău de Pete, 

să vină la noi 
betonului, și a 
fără beton.

toți se miră

pare
N-a 

de 
pă-

că 
de 
se

că 
e 

că 
U-

nut în loc pe englezi chiar 
în fața reginei.

Aici, la Londra, tinereii 
își fac o glorie din a în
jura betonul și dau ca e- 
xemplu echipa Portugali
ei, care ar juca liber. îmi 
vine să rîd. După mine, 
cheia Portugaliei este Co- 
luna, un 
în fața apărării, 
acroșat * " . 
cînd pe stînga, și 
tează — cu o 
care Bedin al 
atît de hulit, 
niciodată.

Ar mai fi multe de spus, 
îmi pare rău de Feola. 
E tragic să fii purtat în 
triumf opt ani, iar apoi 
să afli din ziare că poli
țiștii îți protejează casa.

Dragă Marlo, ziariștii

adevărat libero 
care a 

cînd pe dreapta, 
;* no- 

duritate pe 
nostru, cel 
n-a atins-o

încearcă să nimicească be
tonul, dar fotbalul a șl 
nimicit apărarea tn linie. 
Ipocrita și hoțeasca apă
rare In linie, care nu face 
decît să stea la pindă ca 
să te atragă tn ofsaid. Eu 
rămtn la convingerea că 
betonul este sau poate a 
fost un moment cert in 
istoria fotbalului. Betonul 
a stimulat creșterea valo
rii înaintașilor. Cu funda
șul lipit de tine trebuie 
să fii mai inventiv și mai 
tare. Un fotbalist care n-a 
trecut prin beton e ca un 
bărbat care n-a făcut ar
mata. Datorită • betonului, 
Eusebio a reconsiderat șu
tul de la 25 m. Șutul care 
moare de inanlție în pi
cioarele înaintașilor sub

tili ai Anderlechtului.
Pe curînd, H. H.“

(Pentru conformitate.
IOAN CH1RILĂ) |

Campionatele mondiale de tir

Echipa Braziliei 
reîntors 
miază 
Londra, 
de o zi
gliei, fotbaliștii 
zilieni vor pleca 
bltă cu avionul 
Rio de Janeiro.

★

Mai mulți jucători 
ai echipei portugheze, 
calificată pentru sfer
turile de finală, sînt

Se înregistrează co
te interesante și în 
desemnarea fotbalis
tului numărul 1 al 
campionatului mon
dial, care urmează să 
primească frumoasa 
sumă de 1 000 de lire 
sterline. Pelă, care 
era principalul favo
rit, a ieșit din cursă. 
Atenția se îndreaptă 
acum spre Eusebio 
(Portugalia), care în 
partida cu Brazilia 
s-a impus deasupra 
tuturor. EI are însă 
un concurent serios 
în portarul englez 
Banks, care n-a pri
mit nici un gol, Bob
by Charlton, Uwe Se
eler șl Rocha.

WIESBADEN 21 (prin telefon). 
Campionatele mondiale de tir au con
tinuat joi cînd a început proba de 
skeet (talere aruncate din turn) băr
bați. Participă 101 concurenți și 22 
de echipe complete. După prima man
șă (75 de talere), pe locurile 1—3 
se află Horner (S.U.A.), Suppli 
(R.F.G.) și Rogovski (Polonia), toți 
cu cît'e 75 de talere lovite. Sportivii 
români au înregistrat următoarele re
zultate : Sencovici 70 t (25—23—22), 
Albescu 70 t. (23—22—25), Marines
cu 69 t. (23—21—25), Danciu 67 t. 
(22—23—22). La echipe conduce re
prezentativa S.U.A. cu 290 t., urmată 
de Franța 285 t., U.R.S.S. 284 t.... 
9. România 276 t.

Vineri se va trage manșa a H-a 
(75 t.) la skeet băieți, încheindu-se 
proba pe echipe. Sîmbătă, participant» 
vor lua startul la ultima manșă, a 
III-a (50 t), cînd se va definitiva și 
clasamentul individual.

Alte rezultate obținute joi : proba

de armă liberă calibru mare. 3x411 
focuri, distanța 300 m : (trăgătorii 
noștri nu au luat parte) ; poziția cul
cat : 1. Johansson (Suedia) 398 p., 
2. Landro (Norvegia) 398 p.. 3. Nia- 
zov (U.R.S.S.) 397 p. ; poziția genun
chi ; 1. Foster (S.U.A.) 391 p., 2. Ghie- 
rasimenok (U.R.S.S.) 389 p„ 3. Johans
son (Suedia) 388 p. ; poziția în picioa
re : 1. Muller (Elveția) 375 p., 2. 
Anderson (S.U.A.) 375 p. 3. Gherasi- 
menok (U.R.S.S.) 370 p. Trei poziții: 
1. Anderson (S.U.A. 1156 p., 2. Ghe- 
rasimenok (U.R.S.S.) 1154 p., 3. Foster 
(S.U.A.) 1153 p. Echipe: 1. S.U.A. 
4602 p., 2. U.R.S.S. 4573 p., 3. Elveția 
4535 p.

Concurs de pentatlon 
și decatlon in Olanda
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Turneul tinerilor
baschetbaliști turci
MEDIAȘ 21 (prin telefon). — Un 

Dumeros public a asistat astăzi după 
amiază la întîlnirea internațională de 
baschet dintre selecționata orașului 
Mediaș și echipa de tineret a Tur
ciei. Jucînd mai bine și mai decis în 
repriza secundă baschetbaliștii turci 
au obținut victoria cu 60—48 (27—■ 
24).

Z. RÎȘNOVEANU -coresp.

HAGA. — LA Beverwijk (Olanda) 
s-a desfășurat un concurs internațio
nal de pentatlon și decatlon la care 
au participat atlete și atleți din An
glia, Belgia și Olanda.

Concursul de pentatlon s-a încheiat 
cu victoria unei tinere speranțe a 
atletismului englez, Anne Wilson, 
care a totalizat 4 697 puncte. Iată re
zultatele pe probe ale cîștigătoarei i 
80 m 10,9; greutate: 9,83 m; înăl
țime : 1,62 m; lungime: 6,01 m; 200 
m: 24,7. Campioana olimpică la să
ritura în lungime, Mary Rand (An
glia) s-a clasat pe locul doi cu 4 660 
puncte.

Proba de decatlon a revenit spori 
tivului englez Longe cu 7 114 puncte.
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