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Lum organizăm și popularizăm 
duminicile cultural-sportive

I De cîțiva ani consiliul raional UCFS Alexandria este cotat 
printre raioanele fruntașe pe regiune în organizarea și populari- 
larea duminicilor cultural-sportive. Programate sporadic, timid 
la început, o dată sau de două ori pe 
firal-sportive sînt... prezente astăzi în 
lostm, cu o frecvență matematică, ia 
laînă. Este o formă de activitate care 
Kind îndrăgită și prețuită deopotrivă

ACTUALITĂȚI
•>

R.S.S.
AZI, RAPID - 
‘ AZERBAIDJANA 

LA POLO

trimestru, duminicile cul- 
viața satelor din raionul 
fiecare sfîrșit de săptă- 

a cîștigat neîncetat teren 
de tineri si vîrstnici.

O COLABORARE RODNICĂ

I Ce a contribuit la reușita duminicilor cultural-sportive în 
|m*»hu1 nostru ?
| în principal, colaborarea care s-a statornicit între organiza
ția noastră, comitetul U.T.C. și comitetul de artă și cultură, în- 
Irumarea și sprijinul permanent pe care îl primim din partea 
lomitetului raional de partid. împreună discutăm propunerile 
Tentru alcătuirea programelor. împreună fixăm localitățile unde 
Irmează să fie organizate duminicile cultural-sportive. Și tot 
împreună ne deplasăm pe teren pentru a vedea pe „viu“ condi
țiile organizatorice existente și a ajuta consiliul asociației spor- 
pve, conducerea căminului cultural. După definitivarea progra- 
țnului începem popularizarea acțiunii. Mijloace curente — afișe 
|i panouri. Ele sînt fixate în punctele cele mai frecventate ale 
țocalității. Sfatul popular, căminul cultural, sediul C.A.P., școli 
[ic. Acolo unde există, folosim stațiile de radioficare (Furcu- 
Kști, Ștorobăneasa) sau de amplificare (Țigănești). Populariza- 
ea acțiunii nu se limitează la atît. Membrii consiliului asocia
ției sportive organizatoare, activul comitetului U.T.C. din co- 
pună, al căminului cultural, colectivul C.A.P. fac cunoscută 
acțiunea de la om la om. Că munca de popularizare se desfă- 
bară cu toată eficiența ne-o demonstrează bogata participare
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Azi la 
ștrandul 
pitală meciul amical de polo 
dintre selecționata R.S.S. 
Azerbaldjană și Rapid.

ora 18 se dispută la 
Tineretului din Ca-
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România—R.S.S. Ucraina: 160-147 la atletism juniori
• ALTE DOUA RECORDURI DE JUNIORI : 4 X 100
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POIANA BRAȘOV 25 (Prin 
telefon, de la trimisul nostru). 
Luni dimineață s-au desfășurat 
întrecerile celei de-a doua zile 
de concurs din cadrul meciului 
de atletism dintre juniorii ro
mâni și ucraineni. După o noapte 
întreagă <le ploaie, pista a fost 
în mod normal îngreuiată. în 
timpul probelor norii adunați 
deasupra stadionului au consti
tuit o permanentă amenințare 

pentru atleți. Juniorii români au 
obținut o frumoasă victorie in
ternațională, întrecîndu-.și colegii 
ucraineni cu 13 puncte. In cla
samentul general. Fetele au ie
șit victorioase cu 71—46,
schimb băieții au fost întrecu ți 
cu 10]—89. Iată rezultatele zi
lei a doua :

FETE :
(U) 24,8, 
lopanskaia 
(K) 25,8;
13,93, Peneș (R) 12,91, Derbe-

neva (U) 12,28, Butii (U)
12,16 ; 4 x 100 m : România (A. 
Petrescu, V. Angliei, Goth, Da
mian) 47,3 — record de junioa
re, R.S.S. Ucraina 48,8. BĂIEȚI: 
200 tu: Diacenko (U) 21,9, Bere- 
nițki (U) 22,0, Iliescu (R) 22,3, 
Moldoveanu (R) 22,4 ; 800 m : 
Rusii (R) 1:54.2, Buinițki (U) 
1:55,2, Anișenikov (U) 1:55,4, 
Damascbin (R) 1:56,6; 3000 m: 
Kovtun (U> 8:42,6. lordache
(R) 8:46,8; Globin (U) 8:47,0. 
Dima (R) 8:57,0; 110 m g: 
Demus (U) 14,7, Sinițîn (U) 
14,8, llidio.șanu (R) 15,2, Sat- 
mari (R) 15,5; 4x400 m: R.S.S. 
Ucraina 3:17,0,

M FETE Șl SULIȚA BĂIEȚI 

înălțime; Moroz (U) 2,10, 
nov (U) 2,00, Mitilecis
1,95, S. Ioan (R) 1,95; 
gime: Sărucan (R) 7,72, 
nie (R) 7,32, Dzoglii (U) 
Hlapotonov (U) 7,27;
Naglii (R) 54,14, Kester 
46,98, Sciur (U) 46.44, Heghe- 
duș (R) 43,52; suliță: Plato 
nov (U) 70,90, Giubelăn (R) 
67,66 -— record de juniori, 
dînclii (U) 65,08, I’eca
62,76; ciocan : Costache 
60,74, Valentiuc (U) 57,58. Bah- 
met (U) .......................
55.28.

56,60.

Smic-
(K)
Iun-

Erse- 
7,29, 
disc :

(U)

K a-
(R) 
(R)

Siskovici (R)

în V1LARA

{Continuare în pag. a 2-a)

JUSTIN POPESCU
președintele consiliului raional

U.C.F.S. Alexandria

200 m: Sapovalova
Goth (R) 25,3, Po-
(U) 25,7, Vitalios

greutate: Leiter (K)

România 3:1

Baciu au

cum

Reprezentantele noastre Claudia lacob și Elisabeta 
alcătuit un valoros dublou la S00 m. Ele s-au clasat pe primele 

două locuri, obtinind și noi recorduri personale

între 26 și 28 Iulie are 
în orașul iugoslav Skoplje 
concurs internațional de 
La această competiție vor 
parte și trăgători români,
acest scop au făcut deplasa
rea următorii : Ioana Soare, 
luiiana Daroczi, Decebal Be- 
cea, Adalbert Czegezi, Neagu 
Bratu, Gavrilă Maghiar, Lau- 
rian Cristescu. Mircea Antal 
și Teodor Ciulu.

S.S.E. NR. 2 CAMPIOANA 
A CAPITALEI LA POLO 

PENTRU JUNIORI

Campionatul Capitalei la 
polo pentru juniori s-a în
cheiat cu victoria echipei 
S.S.E. nr. 2 care a totalizat 
21 p. Urmează în clasament 
Steaua 19 p, Dinamo 11 p. 
S.S.E. nr. 1 10 p. Progresul 
9 p, Clubul sportiv școlar 8 p. 
Rapid 6 p. Turneul final al 
campionatului republican se 
va desfășura între 1—7 august 
la București.

UN NOU CICLU 
LA CENTRUL DE ÎNOT 

CONSTRUCTORUL

Al treilea ciclu al cursului 
de înot de la baza sportivă 
Constructorul își începe acti
vitatea în ziua de 1 august, 
înscrierile pentru acest ciclu 
au început și se maj primesc 
la casa bazei din șos. tancu
lui nr. 130 (telefon 35.40.40).

CAMPIONATUL REPU
BLICAN DE MOTOCROS...

...se încheie duminică. ia 
Brașov, cînd se va disputa 
etapa a V-a. Concomitent cu 
ultima etapă a campionatului 
va avea loc și ultima etapă a 
competiției rezervată tinere
tului dotată cu „Cupa F.R.M.“.

Trimișii noștri spccitili, t. MACOVEI și oii NICOLAESCll, transmit:

ECOURI ÎNAINTEA FINIȘULUI
Mult a fost, puțin a rămas, 

în aceste zile, World Cup își 
consumă semifinalele, apro- 
piindu-se cu pași repezi de 
ultimul act programat să se 
desfășoare sîmbătă 30 
pe stadionul Wembley 
Londra, templul 
englezesc — 
mit aici.

Indiferent
re se vor 

men ta tori i din 
colțuri ale lumii prezenți la

iulie 
din 

fotbalului 
este denu-

de 
înregistra.

cele

rezultatele
i, co- 

patru

C.M. rețin faptul că prin ca
lificarea în semifinale a An
gliei, Portugaliei, R. F. Ger
mane și U.R.S.S., Europa a 
cîștigat categoric întrecerea 
nepunctatâ — dar semnifica
tivă Ia toate edițiile — cu 
fotbaliștii sud-americani. Jo
cul în forță cîștigă teren în 
fața celui de demonstrație — 
specialitatea fotbaliștilor sud- 
americani.

(ontoanele au înlocuit băncile... Se dau ultimele 
ndicajii înaintea unor noi piste de control. Elevii 
teolii sportive nr. 2 din Capitală se pregătesc intens 
n tabăra de la Snagov penlru apropiatele cam- 
tonale republicane de juniori ia sporturile nautice 

(Citiți reportajul din pag. a 3-a)

Cicliștii din nou la start!

laschetbaliștil români 
participă la „Cupa

Parthenonuluî1-
Reprezentativa masculi- 

pil a României va partici
pa Intre 31 iulie și 2 au
gust la «Cupa Partheno- 
pului“, organizată la Ate
lia de federația de specia
litate a Greciei. Mai iau 
bar le selecționatele Polo- 
Bei. Cehoslovaciei și Gre
ciei.

Balcaniada junioarelor 
la baschet

marți 
Banja 
între-

Duminici, luni și 
se vor disputa la 
Luka, In Iugoslavia, 
cerile primei ediții a cam
pionatului balcanic de bas
chet pentru junioare, la 
care ian parte echipele 
României, Iugoslaviei, Tur
ciei și Bulgariei. România 
va juca, bt ordine, cu Iu
goslavia, Bulgaria și Tur
cia.

Astăzi:
finala la contratimp 

pe echipe
rutieri 
Și 
al 
a 

startul în finala campionatului 
țional de contratimp pe echipe, 
niorii vor parcurge 100 km (km 20 
— km 45, de două ori dus-întors), 
iar juniorii 50 km. Aceasta este cea 
mai importantă confruntare de forță 
a ciclismului nostru. In clasica probă 
a contratimpului (programată la cam
pionatele mondiale și la Jocurile 
Olimpice) vom putea constata dacă 
reprezentanții ciclismului nostru att 
dreptu] să aspire la un loc pe linia 
de start a campionatelor mondiale

La ora 8,30, cei mai buni 
din țara noastră — seniori 
niori — se prezintă la km 20 
selei București—Pitești pentru

j“- 
ȘO- 
lua 
na-
Se-

Echipa Dinamo (in fruntea căreia se 
află — în imaginea noastră — Emil 
Rusii) pornește astăzi favorită in ti
na ia cursei de 100 itm contratimp

★
constatare reflectă 
împărtășită și de 

împărtășită, 
„Cu 

urmă, declara 
Rattin după

Această 
o realitate 
partea învinsă, 
dar... cu drept de acuză. 
cițiva ani in 
argentinianul 
meciul cu Anglia, fotbaliștii 
europeni spuneau despre noi 
că jucăm dur și se tînguiau; 
astăzi este invers..."

De altfel, ziariștii brazilieni, 
uruguayeni și argentinieni, 
acreditați la C.M., s-au și 
grăbit să tragă o concluzie: 
„Europenii au urzit un com
plot pentru a bara drumul 
fotbalului sud-american. Alt
fel nu se explică tentativele 
„pline de reușită" de a-l 
distruge pe Pele, eliminările 
nejustificate din sferturile de 
finală, din cauza cărora echi
pa Uruguayului a fost nevoită 
să joace în 9 oameni, iar Ar
gentina in 10".

★
Eliminarea lui Rattin, că

pitanul echipei argentiniene, 
într-o partidă susținută cu 
formația gazdă, continuă să-i 
preocupe pe ziariști care

(Continuare in pag. a 4-a)

în semifinale
AZI, LA LONDRA : ANGLIA - PORTUGALIA. ARBITRU : 

PIERRE SCHWINTE (FRANȚA).
Meciul va fi transmis la radio si televiziune cu începere 

de la ora 20 30.

REPREZENTATIVA DE TENIS A ROMÂNIEI
A ClȘTIGAT

BALCANIADA DE TENIS
(Citiți «amănunte în pag. a 4-a)



lupte HANDBAL

UN FRUMOS SUCCES

Trei luptători români au cucerit
ii

Bogat sezon competițional internațional
J

Panglica albastră a Balticii

V. BOLT AȘC. LUPUD. TINDECHE

din Călugăreni — antrenor 
tinescu. C. LUPU (categ. 
la Progresul București — 
Vatrici și lui V. BOI.TAȘ 
kg) de la Steagul roșu Brașov — 
trenor I. Mureșan. Cel de al patrulea 
luptător al nostru, M. Iulian (categ. 81 
kg), s-a clasat pe locul V—VI.

Primele locuri la cele 10 categorii au 
revenit luptătorilor din următoarele țări : 
România 3. Bulgaria 3, U.R.S.S., Suedia, 
Iugoslavia și Polonia cîte unul.

in luna august
V. Constan- 
56 kg) de 
antrenor P.
(categ. 60 

an-

la Șwinov- 
V-a ediție 
de lupte 
„ Panglica 

a Balticii". La întreceri au 
aproape 100 de tineri spor- 

Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Iugoslavia, Polonia, Roniâ-

Zilele trecute a avut loc 
jscie, în Polonia, cea de a 
a competiției internaționale 
libere la juniori, dotată cu 
albastră a Balticii". La 
participat 
tivi din 
Germană, 
nia, Suedia și U.R.S.S. Cei patru spor-

tivi au întrecut la acest
dificil turneu internațional au avut o 
comportare foarte bună cucerind, alături 
de lupi ă lorii bulgari, cele mai multe 
locuri 1.

Trofeul „Panglica albastră a Balticii" 
la trei categorii de greutate a revenit 
românilor I). TINDECHE (categ. 48 kg) 
de la Școala de mecanizatori agricoli

Cluj —Ostrava
158,5-128,5

lin marc concurs pentru tineret
în zilele de 29, 30 și 31 iulie va avea 

loc la Si li st ra un mare concurs al ti
nerilor luptători : Turneul speranțelor 
olimpice dotat cu ^Cupa prieteniei". La 
această competiție, aflată la cea de a 
IX-a ediție, vor participa cei mai buni 
tineri lupiători din U.R.S.S., R. D. Ger
mană, Cehoslovacia, Polonia, România, 
Ungaria, Iugoslavia și Bulgaria.

La edițiile trecute ale acestui tradi
țional concurs au participat o serie 
dintre luptătorii care astăzi au devenit 
sportivi valoroși, li vom aminti doar pe 
N. Martinescu, 1. Baciu, FI. Ciorcilă, 
din țara noastră, C. Cwiecinski (Polo
nia), F. Kiss (Ungaria), Z. Tanasic 
(iugoslavia), P.Velcev (Bulgaria) ș.a.

Pentru întrecerile ediției din acest an, 
federația de lupte a alcătuit două for-

mâții (de „greco-romane* și „libere*) din 
tineri care constituie speranțele sportu
lui luptelor din țara noastră. Iată com
ponența acestor loturi: „GRECO-ROMA- 
NE“ : cat. 52 kg — M. Bolea, cat. 57 
kg — I.
Baciu. cal. 70 kg - I. 
78 kg — T. O vid iu, cat.
Neguf, cat. 97 kg — C. 
peste 97 kg — T. Pop.
cat. 52 kg — A’. Dumitru, cat. 57 kg 
— Ch. Stan. cat. 63
cat. 70 kg — B. Elias, cat. 78 kg — 
V. Iorga, cat. 87 kg — L. Rădoi. La 
ultimele două categorii.nu partcipă con- 
curenți din țara noastră.

Sportivii noștri vor fi însoțiți de an
trenorii D. Cuc și Ch. Șuteu. Vor mai 
face deplasarea și cîțiva arbitri români.

Mesaroș, cat. 63 kg — M. 
Enache, cat. 

87 kg — N.
Penciu, cat. 
„LIBERE* :

— P. Ventăr,

CLUJ 24 (prin telefon). Sîmbătă 
duminică s-a desfășurat pe stadionul din 
parcul orașului întîlnirea dc atletism 
dintre reprezentativele orașelor Cluj și 
Ostrava (Cehoslovacia). După întreceri 
interesante atleții clu‘ 
victoria cu 90,5—80,5 
68—48 la feminin. 1 
MASCULIN: 1(H) m:
11.1: 200 m: Tukinscki 22.6: 400 m: 
Pavlu (O) 48,8; 800 m: Plăcintării 
(C) 1:56.0; IM) m: Pietrarii (C) 
4:01.6: 3 000 m: Rusnac (C) 8:28.9; 
110 mg: Cernosek (O) 15,1; 400 mg: 
Cemosek 55,6; 4x100 m: Cluj 43.0; 
lungime: Vișinescu (C) 6,58; înălțime: 
Smetana (O) 1.98; prăjină: Pop (C) 
4,00 ; tripiusalt : V. Tănase (C) 14,03; 
greutate: Zernba (O) 17.02; disc: Vel- 
koborski (O) 47.54; suliță: Naghi (C) 
60.70. FEMININ: 1(H) m- Socol (C) 
12,6; 200 m : Socol 25,7 ; 400 m : 
Silai (C) 56,6; 800 m: Silai 2:11,6; 
80 mg : S. Tănase (C) 11.9 ; 4 x 100 m : 
Cluj 49,3; lungime: Potoroacă (C) 
5.56; înălțime: Dobre (C) 1,50; greu-

ȘÎ

au obținut 
masculin și 
rezultatele : 

linscki (O)

P. Rad vani și P. iVag/ii-coresp.

ÎNSEMNĂRI 0 ZI LA
Cu mașina, cu motocicleta sau cu bi

cicleta drumul de la Oradea pînă la 
băile „1 Mai“ și „Felix“ îl parcurgi pe 
nesimțite. Zece kilometri despart ora
șul de aceste locuri — cu clima mereu 
blîndă — unde, intr-un splendid decor, 
ai impresia că marea și-a dat întîlnire 
cu muntele. Băile „1 Mai” și „Felix" 
oferă oamenilor un excelent prilej dc 
refacere a sănătății, de odihnă bine me
ritată după un an de muncă și chiar 
după o... săptămînă. Fiindcă, în afara 
celor aproape 2 000 de oaspeți 
la tratamente la băile „Feli 
Mai“, duminică de duminică, 
tîlnești mii de excursioniști.

Bazinul cu valuri. Cînd 
sună, zeci de cearceafuri albe j 
gure pe nisipul plajei dc la 
Se dă drumul la valuri în ștrand și în 
înlîmpiuarea lor vin sute de trupuri ce 
au adunat parcă pc ele tot bronzul soa
relui de iulie.

Am mers de 
minute (30 pe 
turism), pc o 
puiește pe coama 
la băile „Felix*. 
apa termală, 
adăugat 
nătate au 
ne, pentru toate categoriile de vîrstă, 
pentru avansați și începători în ale îno
tului. Unde să te duci mai întîi ? Să 
trecem totuși pe la izvorul cu apă cal
dă, să ne oprim pentru cîteva minute 
alături de sulele de oameni întinși pe 
nisipul fin ce 
metri . păira ți. 
toridă...

...plecăm ia 
de metri, răcoarea 
arbori bătrîni te invită să-ți plimbi pa
șii și să le simți ca la munte. Un ocol 
pe malul lacului cu lotuși, unde trei 
prichindei aruncau undițele de începă
tori, apoi urci pe dealul împădurit 
unde sînt pitulate vilele dc odihnă. Gî- 
ttva ore petrecute aici, sorbind aerul 
fVMspăt înseaimtă sănătate. Și acest lu

la băile „1 Mai
jos, pentru amatorii de 
șosea asfaltată ce șer- 

unui deal și iată-ne 
Bătrînului ștrand, 

caldă vara și iarna, i 
mereu noi amenajări. în veci- 

apărut trei ștranduri moder-

După o scurtă „acalmie**, de care 
Iiandbaliștii și handbalistele fruntașe au 
profitat pentru a-și acorda o bineme
ritată vacanță, activitatea competițională 
se reia în primele zile ale lunii august, 
prin organizarea unor turnee internațio
nale la care iau parte formații de va
loare de peste hotare. în plus, selec
ționatele de tineret ale Capitalei vor e- 
volua în Ungaria și Cehoslovacia, așa 
că în luna august atenția iubitorilor de 
handbal va fi reținută de o suită de 
importante evenimente.

Inaugurarea sezonului competițional 
va fi făcută chiar în primele zile ale 
lunii de către două echipe puternice : 
TUS Rheinhausen (R. F. Germană) și 
BSP Berna (Elveția) care vor susține 
mai multe jocuri în Capitală și în dife
rite centre din țară, iiandbaliștii vest- 
germani vor evolua în București (2 au
gust cu Rapid și 4 august cu Voința) 
după care se vor deplasa la Brașov, 
împreună cu BSV Berna. Aci vor avea 
loc cîteva în'tUniri cu selecționata de 
tineret și cea de juniori. în continuare 
FUS Rheinhausen va juca la 9 august 
la lași, 11 august în orașul Ch. Gheor- 
ghiu-Dej și 13 august la Constanța, iar

BSV Berna în 
august la Iași i 
stanta

Către sfîrșitu 
două echipe valoroase din R. 
mană, 
masculină a Berlinului va juca la Bucu
rești (20 și 21 august), urinînd ca a- 
poi să evolueze la Brașov (23 august). 
Sibiu (25 august) și Ploiești (27 au
gust). Tot în această perioadă formația 
feminină TSC Berlin va disputa o serie 
de jocuri la Tg. Mureș, Brașov. Bucu
rești, Buzău și Constanta.

în timp ce aceste formații vor fi 
oaspetele noastre, două selecționate ro 
mâne vor juca peste hotare. Formația 
feminină dc tineret va întreprinde uir 
turneu în Ungaria între 5 și 10 august 
după care se va deplasa în Cehoslova
cia, unde va participa la „Cupa Răscoa
lei Slovace* ce va avea loc la Illohoveo 
între 12 și 16 august. La ediția mas
culină a acestei competiții (26—28 au
gust) va fi prezentă și selecționata noas
tră de tineret, în componența căreia in
tră numeroși handbaliști fruntași. Și, 
în finalul lunei august, mai precis la 
28, start în campionatul masculin !

1 lunii ne vor vizita tara
D. Ger-

Prima dintre ele, selecționata

Cum organizăm și popularizăm 
duminicile cultural-sportive

(Urinare din pag. 1)

se înregistrează în toate cazu- 
Vin să urmărească programul nu

care 
rile, 
numai țărani cooperatori din comuna 
respectivă ci și alții din așezările 
vccinate. La Ulmeni, de pildă, 
fost prezenți aproape 8 000 de 
meni din 9 comune !

Pentru a spori interesul față 
duminicile cultural-sportive. în susți
nerea programelor sînt invitați și 
sportivi fruntași care activează la 
sediul de raion. Fotbaliștii de la 
„Comerțul" — Alexandria, spre 
exemplu, au jucat la Storobăneasa, 
boxerii aceleeași asociații (printre 
care Al. Ciurea, St. Tatu, St. Me- 
met, campioni regionali) au evo
luat la Furculești, Merișani și Teleor- 
manu. Sînt prezenți cu regularitate 
la duminicile cultural-sportive și 
atleții de la „Știința" Alexandria, vo
leibaliștii de la „Energia" 
precum și echipe fruntașe 
prinsul raionului ca Știința 
netu (fotbal), Victoria Cerne tu 
bal și fotbal) ș.a.

Fot aici mi-aș permite 
sprijinul pe 
UCFS îl primește în

in-
au

oa-

de

Alexandria 
din cu- 

Frăsi- 
(hand-

relev 
raional

să 
care consiliul 

organizarea 
și popularizarea acestor frumoase ac
țiuni din partea unor profesori de 
educație fizică (Felicia Munteanu și 
Eufimie Zamșa din Alexandria, Teo
dora Orbeșteanu din Călinești, Nico- 
lae Abalaru din Cemetu) ca și a unor 
instructori sportivi voluntari cum sînt 
C. Popa (corn. Plosca), S. Sisîlică 
(corn. Gruieni), O. Bancu și N, Vădu
va (corn. Cemetu).

REALIZĂRI SI... PERSPECTIVE

Ce realizăm prin duminiciile cultu
ral-sportive ?

în principal această acțiune este 
destinată de a pune la îndemîna 
oamenilor muncii de la sate, indife
rent de vîrsta. posibilități largi 
folosire a timpului lor liber în mod 
plăcut și îti același timp util. Plăcut 
pentru că este într-adevăr o delec-* 
tare, o destindere ca după o săptă- 
mînă de activitate să poți asista la o 
serie de întreceri sportive la care 
participă tovarășii tăi de muncă și 
sportivi din ailte comune ale raionu
lui. întreceri sportive dar și jocuri 
distractive cum sînt alergarea cu oul 
în lingură, cursele pe... măgăruș : un 
prilej de rîs sănătos, de veselie. Util, 
deoarece duminicile cultural-sportive, 
așa cum le arată și denumirea, îți 
oferă prilejul să cunoști multe din 
frumusețile folclorului românesc, re
numit și peste hotare, pagini din isto
ria, arta și știința universailă (în ca
drul unor conferințe, simpozioane sau 
chiar expoziții organizate ad-hoc).

Apoi să nu se uite că duminicile 
cultural-sportive sînt și un prilej 
descoperire a unor elemente cu 
moașe aptitudini în artă și sport, 
am și reușit să dăm la iveală 
intermediul acestor acțiuni cîteva

de 
fru- 
Noi 
pri«i 
el^J 

mente de nădejde pentru sportul d? 
performanță din raion și chiar din 
regiune — săritoarea în înălțime 
Gherghina Lungu și fondistul Gh. 
Marin, voleibaliștii M. Stancu, 
Cușmir și M. Anghel ș.a.

Iată atîtea motive care ne deter
mină să perseverăm în această direc
ție, să ne străduim să facem din ce 
în ce mai interesante duminicile cul
tural-sportive, să le generalizăm 
chiar, într-un viitor nu prea înde
părtat.

Turiști!
în drum spre Cheile Bicazului prin Piatra-Neamț, sau de la Cheile 

Bicazului spre barajul Hidrocentralei de la Bicaz sau Piatra-Neamț, 
faceți un popas la cabana turistica punctul „ȚEPEȘENI".

Sînt create condiții optime de cazare.
Bufet bine asortat. Se servesc mîncâruri specifice moldovenești. 
Sortiment de băuturi.
Loc pentru parcarea autoturismelor.
De la Bicaz ptnâ ’a cabana - 18 km.
De la Lacul-Rcșu pînâ la cabana - 15 km.

UNIUNEA RAIONALĂ A COOP. DE CONSUM 
PIATRA NEAMȚ

cru l-au 
veni ți

înțeles miile de excursoniști 
să-și petreacă zilele de odihnă

★

acoperă cîtcva mii de 
Dar fugind de căldura

inunte!• La cîteva sute 
aleilor străjuite de

Pe platoul dealului din apropierea 
băilor 
băile „Felix* 
vrea’ totu$’i ‘stă

se află un teren de fotbal, 
se face și ceva sport.

sugerăm celor ce 
ocupă de alcătuirea unui program 
mai atractiv pentru oaspeți, ca sportul 
să figureze tot mai mult pe agendă. 
Iată dc ce găsim cu cale să spunem că 
un teren de volei la „1 Mai*, .altul la 
băile ,,Felix“, un teren de baschet sau 
de handbal sînt necesare și pe deplin 
realizabile. Atunci programul ar fi și 
mai frumos.

La
Atu 

se 
cit

CONST AN UN ALEXE

PRONOSPORT O PRONOEXPRES • PRONOSPORT
Plata premiilor la concursul Pronn- 

expres nr. 29 din 20 iulie 1966

în Capitală, premiile se vor plăti 
începînd cu data de joi 28 iulie 1966 
la casieriile Loto-Pronosport din ca
drul fiecărui raion.

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

Pentru participanții cîștigători din 
mediul rural, spitale, sanatorii și uni
tăți militare, premiile sc vor expedia

prin mandat poștal, începînd cu data 
de joi 28 iulie 1966.

• Tragerea Pronoexpres de mîine 
27 iulie a.c. va avea loc la Mangalia.

PRONOEXPRES
Premiile concursului Pronoexpres 

nr. 29 din 20 iulie 1966.
Categoria I: 1 variantă a 109 425 

lei; categoria a 11-a: 4 variante a 
18 442 lei; categoria a IlI-a: 53 va
riante a 1 498 lei; categoria a IV-a: 
229 variante a 446 lei; categoria a 
V-a: 1 321 variante a 77 Iei; catego
ria a Vl-a: 4 057 variante d 34 lei

Premiul de categoria I a fost cîș 
tigat 
rești.

de un participant din Buca

PRONOSPORT

urma tragerii la sorti premiulîn
excepțional de la concursul Prono
sport nr. 29 din 17 iulie a.c. în va
loare de 75 000 lei (autoturism Wart
burg-Lux și 30 000 lei numerar) a 
revenit participantului Ionescu 
Quintus Ioan din Ploiești.

Rubrica redactatei de Administrai ia
de Stal Loto-Pronosport.



REPORTAJUL NOSTRU

Promoții de calitate 
în tabăra de la Snagov

După antrenament...

Snagovul trăiește zile intense Și fierbinți, 
cu ape învolburate și ecouri prelungi care 
străbat departe peste pădure. 120 de elevi ai 
Școlii sportive numărul 2 din București popu
lează „orășelul" celor 60 de corturi din tradi
ționala tabără de vară organizată aici de Mi
nisterul învățămîntului.

Specializarea „canotaj, caiac, canoe" a fost 
înscrisă în seria a II-a de pe programul tabe
rei. Dintr-un motiv ușor de înțeles : peste
puțin timp au loc finalele campionatelor repu
blicane de juniori în sporturile pe apă și o 
perioadă de pregătire intensă (și centralizată) 
este cit se poate de bine venită.

Tabăra și-a deschis porțile la 5 iulie, găz
duind în seria întîi pe reprezentanții liceelor 
cu program special de educație fizică. Lor le-a 
urmat această serie nautică, după care tabăra 
se va afla la dispoziția școlarilor timișoreni, 
urmînd ca reprezentanții școlilor sportive de 
elevi din întreaga țară să încheie această 
ștafetă a sezonului ’66. In total, aproape 500 
de copii se vor antrena aici pe parcursul 
verii, beneficiind de excelentele condiții ma
teriale ale taberei și bucurîndu-se din plin de 
farmecul vieții în camping.

Ministerul învățămîntului, sprijinit substan
țial de federațiile de specialitate, a reușit să 
asigure o activitate calitativ superioară în 
comparație cu anii trecuți. Antrenori cu o 
înaltă calificare șlefuiesc aici tinerele talente. 
Canotajul beneficiază de experiența fostului 
nostru campion, Gh. Riffelt, caiacul este în
drumat de prof. Ecaterina Popescu, pregătirile 
la canoe le conduce tînărul absolvent I.C.F. 
Radu Dumitru. în ziua cînd am poposit pe 
malurile Snagovului, pistele de control ale 
elevilor erau cronometrate de antrenorul fe
deral Cornel Bîrsănescu și atent urmărite de 
prof. Mihai Tîrnoveanu, șeful serviciului de 
educație fizică din Ministerul învățămîntului.

în sfîrșit, dr. Marinescu Bojoiu, omul veșnic 
în halat alb, a și completat cîteva sute de fișe 
cu măsurători antropometrice, teste și exa
mene, pe care urmează să le studieze și să le 
centralizeze.

Moment de destindere la., umbra corturilor
însoțiți de directorul taberei, experimentatul 

pedagog, prof. Romulus Spirescu, am putut fi 
martorii unei zile de lucru. în tabără se mun
cește serios, fără economie de efort, într-o 
atmosferă de deplină disciplină. O constatare : 
programul este foarte echilibrat, perioadele de 
instruire alternînd — la momentul oportun — 
cu recreații bine venite. Și încă ceva : paralel 
cu însușirea temeinică a mijloacelor tehnice 
și tactice din sportul preferat, elevii au posi
bilitatea (și o folosesc din plin) de a practica 
sporturi complimentare. Și astfel, nu numai 
apa Snagovului nu are odihnă dar și terenu
rile de volei, baschet, handbal, fotbal, ca și 
sala de forță.

„Gazdele” s-au preocupat de folosirea la 
maximum a instalațiilor sportive. Un amănunt 
este edificator pentru a arăta spiritul gospo
dăresc. Cu investiții neînsemnate, au fost 
instalate în hangarul de ambarcațij rasteluri 
ușor demontabile. în cîteva minute, „casa 
bărcilor” se transformă, după dorință, în sală 
de gimnastică (spalierele au fost instalate pe 
pereți), de forță sau intr-o mică pistă atletică. 
Ingenios !

Desigur, fiind vorba de o tabără școlară de 
performanță, obiectivul principal îl constituie 

ridicarea măiestriei sportive. Activitatea com
petentă, susținută de pînă acum a făcut ca 
acele cronometrelor să se oprească tot mai 
repede la pistele de control. Lista celor care 
înregistrează progrese remarcabile devine din 
ce în ce mai lungă. Din ea desprindem echi
pajul de caiac dublu, al junioarelor mari Geor- 
geta Popescu șl Mariana Ene, care alături de 
Mihaela Brancu și Viorica Ioniță s-au clasat 
pe locul II la ștafeta de 4x500 m, în campio
natul republican pentru senioare. De aseme
nea, la locul evidențiaților în catalogul cano
tajului (numai juniori mici) figurează ramerul 
Viorel Bădescu, ca și componenții bărcii de 
schif 4 + 1 vîsle Adrian Niculin, Gabriel Sirbu, 
Gabriel Dogaru, Aldea Sturza -|- Oprea Pău- 
nescu, pretendenți serioși la titlurile de cam
pioni ai țării în categoria lor

Apropiatele întreceri ale juniorilor vor con
firma calitatea muncii depuse aici și vor 
adăuga alte frumoase amintiri copiilor care 
și-au cîștigat dreptul de a-și petrece o parte 
din vacanță în acest pitoresc colț al Snago
vului.

V. CHIOSE 
M. NEAGOE

Fotografii — TR. GEORGESCU

sistînd la finalele canotorilor
BTirnp de trei zile cei niai buni vîslași 
Brameri din centrele noastre nautice 
Bu confruntat, la Snagov, de-a lungul 
Btanței clasice de 2 000 m, pentru de- 
Binarea campionilor țării. Ce concluzii 
Bdiate se desprind din aceste recente 
Bale de canotaj ale seniorilor? în pri- 
Bl rind faptul că lupta pentru supre- 
Bție s-a dat, ca și anul trecut, între 
Bifișlii cluburilor bucureștene Dinamo 
Bitrenor coordonator — Dumitru Popa, 
Bul Ba rea ni și Viorica Udrescu) și 
■ana (antrenor principal — Z. Bene- 

E. Mesaroș), ea încheindu-se și de 
BBă dată cu același scor (5—2) în 
Boarea primilor, care au dovedit o 
Bgătire superioară și au prezentat un 
B mai omogen.
Bja\ valoare a performanțelor — avînd
■ vedere condițiile de concurs pe un
■ t ușor contra — notăm în ordine rezul- 
Hele bune obținute de învingători în 
B-sele de 24-1, 4 f.c., 2. f.c., 8-j-l și 
Biplu (această din urmă probă cîști- 
Bă de Al. Aposteanu, joi în prima zi). 
Hi reiese în evidență decalajul care, 
H. păcate, se menține între canotorii 
H Capitală și cei din iestul țării. Sin- 
Hra secție nautică nebucureșteană ce a 
Hinut oarecari satisfacții (locul IV în 
■samentul general și o evoluție încu- 
Hatoare la 84-1) este cea a clubului 
Hlitehnica Timișoara (antr. L. Willems), 
■r și în cadrul ei se cere un mai con- 
Htent sprijin din partea conducerii clu- 
Hui. O situație alarmantă o prezintă 
■îdul, cu ani în urmă puternic centru 
■itic, astăzi absent pe toată linia de
■ finale.
■Desigur, federația de specialitate va 

iliza temeinic aspectele campionatului 
?6, luînd liotăriri corespunzătoare. Din

ele ar fi de dorit să nu lipsească 
completarea regulamentului competi- 
f pentru deplina elucidare a unor si- 
ții de concurs.

fată care sînt rezultatele obținute de 
ii campioni și de celelalte echipaje în 
e șase probe ale ultimei zile de con
’s :
SCHIF 2 FĂRĂ CÎRMACI — 1. Di
no (Anton Chirlacovsclii, Feodor Zaiț) 
*1,8, 2. I.C.F. (S. Tarasov, C. Ovi 
nie) 8:25,7, 3. C.F.R. Timișoara (C. 
ca, C. Tobias) 8:55,4 (echipajul 
jaua a fost retras).
SCIIIF 2-f-l — 1. Dinamo (Richard 
(chi, Petre Ciapura 4~ Gh. Gheorghiu) 
W,9. 2. I.C.F. (V. Pătrașcu, P. To- 
ța 4- A. Puianu) 8:31,1, 3. Voința 
c.'(I. Popescu, D. Popescu + M. Pă- 
igeanu) 8:34,2, 4. Voința Timișoara 
r. Covaci, V. Cotîrlă 4- I. Crișan) 
>6,6, 5. Unio Satu Mare 9:19,4 (su
ind o defecțiune tehnică pe prima 

a parcursului echipajul Steaua a 
andonat).

SCHIF 4 FĂRĂ CÎRMACI — 1. Di
namo (Emerick lu șa, Ser gliei Tarasov. 
Alexandru Linearii, Florian Enoiu) 
6:58,0, 2. Steaua (A. Huștiuc. A. Klein, 
P. Pflanzer, P. Chiroiu) 7:02,3, 3.
1. C.F. (M. Fodoreanu, M. Matei, B. 
Mandache, V. Giurgiu) 7:42,0, 4. Poli
tehnica Timișoara 7:47,0.

SCHIF 4 4" 1 — 1- Dinamo I (Gheor- 
ghe Drilea, Dumitru Coca, Nicolae Kresz, 
'Foma Mihailov 4- C. Bunceanu) 7:25,6,
2. Steaua (I. Molnar, I. Slancu, R. Ber 
ger. P. Eichinger + P. Ancuța) 7:27,1.
3. Dinamo II (Gh. Popescu, V. Stă- 
nescu. Gh. Anghel, I. Du bere 4- P. De
nisov) 7:43,6, 4. Dinamo III 7:47,6, 
5. Steaua III 7:51,6, 6. I.C.F. 8:04.6.

SCHIF 2 VÎSLE — 1. Steaua (Cor
nel Ciocoi, Eugen Petrache) 7:28,3, 2. 
Dinamo (F. Larion, 1. Husarenco) 
7:35,3. 3. Olimpia Buc. (R. Petrașcu. 
P. Martinov) 7:42,3, 4. Politehnica
Tim. (D. Șuteu, R. Tu(an) 8:12,3, 5. 
Voința Tim. 9:09,3.
’ SCHIF 84-1 — 1. Steaua (M. Nau- 
menco, M. Dilcov, N. Augustin. G. ller- 
ling, P. Bogdaniuc, 1. Megyeri, N. Ta- 
rara, L. Covaci 4- T. Lupu) 6:18,0, 2 
Dinamo I (A. Spiridon, E. Stratan, G. 
Istrate, M. Moroșan, F. Papp, N. So- 
caciu. 1. Stan, St. Tudor, C. Bunceanu) 
6:23.5, 3. Dinamo II 6:30,5. 4. Poli
tehnica Tirn. 6:46,5, 5. Metalul Buc. 
6:49,0 (S.S.E. 1 Buc. s-a retras).

în clasamentul general pe echipe, 
după consumarea tuturor celor șapte 
probe, locul 1 a fost ocupat de cano
torii de la Dinamo București cu 56 p. 
Urmează : 2. Steaua 31 p., 3. I.C.F. 
15 p, 4. Politehnica Tim. 12 p, 5. Voin
ța Tim. 5 p, 6—9. Olimpia, I.S.E., 
Voința Buc. și C.F.R. Tim. 4 p, 10—12. 
Metalul Buc., S.S.E. Tim. șl Unio Satu 
Mare 2 p, 13. S.S E. 1 Buc. — un sin
gur punct.

N. MARDAN _

Echipajul dinamovist campion la scliil 4 tară cirinaci
Foto : A. NVagu

Să revenim la
„World Cup *66“ continuă să cap

teze atenția opiniei publice sportive. 
Evenimentul este comentat în fel 
și chip și dacă pînă la jocurile din 
Anglia au existat în țara noastră 
— să zicem — 5 642 356 de......spe
cialiști". numărul lor a crescut mult 
în ultimele săptămîni. Și aceasta da
torită televiziunii, radioului și co
mentariilor trimișilor speciali ai 
ziarelor. Viața de toate zilele (plim
bările la șosea, spectacolele etc) a 
fost orînduită în funcție de pro
gramul fotbalistic prezentat pe mi
cul ecran. Dar, toate au un sfîr
șit. La capătul acestei săptămini vom 
cunoaște marele învingător și- 
gata, vom trece din nou la ale 
noastre, căci sezonul oficial care 
se apropie vertiginos, ne rezervă un 
bogat și atractiv program. Așadar, 
lăsînd chiar de azi Ia o parte tot 
ce se întîmplă în Anglia, la turneul 
final, să dăm o raită pe stadioane
le noastre. în multe locuri — Bra
șov, Arad, Constanța, Petrila — 
după cum ne comunică corespon
denții, antrenamentele echipelor au 
început. Firească această grabă, de
oarece la 24 august începe campio
natul categoriei A, iar la 28 cel al 
echipelor din categoriile B și C. 
Sperăm că nu vom întîrzia publica
rea programului campionatului (a- 
ceasta depinde de F.R.F.) pentru a 
satisface din vreme curiozitatea iu
bitorilor de... cuplaje bucureștene, 
văduviți în ediția trecută de lipsa 
„albaștrilor" din str. Dr. Staicovici. 
Revenită în „A" — după o absență 
mai îndelungată, și evoluția Jiului 
este așteptată cu interes pe gazoa- 
nele stadioanelor.

ale noastre...
Fără îndoială, sezonul de toamnă 

rezervă formațiilor noastre și publi
cului întîlniri de mare anvergură 
internațională. La ora cînd citiți 
aceste rînduri se discută stabilirea 
datelor meciurilor cu F. C. Liver
pool, R. C. Strasbourg și Sevilla. 
Reprezentantele noastre: Petrolul, 
Steaua și Dinamo Pitești în „Cupa 
Campionilor Europeni" respectiv 
„Cupa Cupelor" și „Cupa orașelor 
tîrguri" au adversari puternici. Ră- 
mîne ca ele să se pregătească cu 
seriozitate pentru aceste întîlniri. 
Iar aceste pregătiri n-ar strica să 
fie îndrumate îndeaproape și de 
specialiștii federației, pe baza unor 
planuri corespunzătoare întocmite 
eu antrenorii echipelor respective. 
Să nu uităm că există unele neajun
suri în sinul acestor formații, ne
ajunsuri care trebuie înlăturate din 
timp.

în încheiere, nu putem să nu a- 
mintim de echipa națională care 
pînă la sfîrșitul anului are de în
fruntat adversari valoroși în Cam
pionatul Europei și, care necesită o 
atenție aparte.

Experiența căpătată în ultimul 
timp de fotbaliștii noștri în me
ciurile internaționale, jocul îmbu
nătățit, pe alocuri valoros practicat 
în meciuri cu echipe care astăzi își 
dispută supremația mondială, CR.F. 
Germană, Portugalia) ne dau spe
ranțe din ce în ce mai mari în e- 
voluțiile lor viitoare. Și dacă de 
la turneul final de la Londra re
prezentanții noștri au lipsit, să spe
răm că ei vor fii prezenți la cel 
din Mexic. Avem toate condițiile...

„Cupa de vara“
Publicăm în continuare amănunte 

trimise de corespondenții noștri pre
zenți la meciurile disputate duminică 
în cadrai „Cupei de Vară" :

PROGRESUL STREHAIA — VICTO
RIA TG. JIU 0—1 (0—0)

STREHAIA (prin telefon). — Am
bele formații au luptat cu ardoare 
pentru cucerirea victoriei. Deși echi
pa locală a avut mai mult timp ini
țiativa, înaintașii nu au reușit să con
cretizeze nici una din ocazile avute. 
Golu] victoriei a fost marcat de oas
peți în min. 6S dintr-o lovitură li
beră de la 16 m. executată de Pleian.

Gh. Dobreanu

MINOBRAD VATRA DORNEI — 
FOREST A FĂLTICENI 2—1 (1—0)

VATRA. DORNEI (prin telefon). — 
A plouat cu... găleata pînă la înce
perea partidei, așa că jocul a avut 
loc pe un teren desfundat. Localnicii 
au obținut victoria prin golurile în
scrise de Bondoc (min. 35 din 11 m) 
și Vischi (min. 89), pentru oaspeți 
a marcat Vasilovici (min. 75). Bun 
arbitrajul lui Paul Brătinescu — Su
ceava

Pavel Spac

METALUL TR. SEVERIN — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 2—1 (2—0)

TR. SEVERIN (prin telefon) Joc 
plăcut, cu faze frumoase în prima 
repriză au dominat gazdele, iar în 
a doua — oaspeții. Localnicii au me
ritat victoria. Au înscris : Constantin 
(min. 12) și Jimboreanu (min. 20), 
respectiv Stănescu (min. 85). Bun ar
bitrajul prestat de V. Buicuiescu — 
Caracal

Gh. Manafu

METALUL RĂDĂUȚI — CHIMIA 
SUCEAVA 1—2 (0—01

ȘIRET (prin telefon). — Partida 
s-a disputat pe terenul din localitate 
deoarece stadionul din Rădăuți este 
în reamenajare. în prima parte, jo
cul a fost echilibrat. La reluare Chi
mia a reușit să deschidă scorul prin 
Borcău (mjn. 57). în continuare, jo
cul a fost viu disputat, rădăuțenii 
egalînd în min. 73, prin Chibici. 
Proaspăta promovată în categoria B, 
Chimia Suceava, a înscris golul vic
toriei în min. 88, prin Teodosiu.

Ch. C.
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J? E EOIBN DIN BLOC NOTESUL
LUI WILLIE

Din piesa străină
ÎN COMENTARIUL său la meciul 

Portugalia — R.P.D. Coreeană, zia
rul „Les Sports" face următoarea 
remarcă : „Trebuie să recunoaștem, 
că victoria nord-coreenilor asupra 
echipei Italiei nu s-a datorat noro
cului. In meciul cu Portugalia, nord- 
coreenii au arătat că sînt excelenți 
jucători. Ei au marcat chiar în pri
mul minut de joc, în fața unui pu
blic surprins, amuzat și-apoi entu-

SUB TITLUL „Rușine pe Wem
bley", ziarul „Sunday Mirror" scrie: 
„Cind Rattin a refuzat să părăsească 
terenul, pe stadionul Wembley a 
fost un haos. Jucătorii, oficialii și 
polițiștii erau amestecați unii cu 
alții, îneît nu aveai de loc impresia 
că te afli la un spectacol sportiv.

A fost nevoie de intervenția ener
gică a vice-președintelui F.I.F.A., 
Govan, să-i convingă pe argentinieni 
să nu părăsească terenul, dar acea
sta după 8 minute de parlamentari".

CONDAMNÎND faptul că fotba
liștii argentinieni l-au molestat pe 
arbitru după meci, trimișii agenției 
TASS subliniază că și înainte de 
acest incident argentinienii au jucat 
dur și au recurs la brutalități. Zia
riștii sovietici socotesc și ei că Kreit
lein nu a prestat un arbitraj cores
punzător, trecînd cu vederea unele 
șarje destul de dure ale englezilor.

ECHIPA R. F. GERMANE ÎN
R. F. Germană — U.R.S.S.

disputat 
a VIII-a

Aseara,
Aseară, la Liverpool, s-a 

prima semifinală a celei de 
ediții a Campionatului mondial de
fotbal. Ea a pus față in față repre
zentativele Uniunii Sovietice și R. F. 
Germane. După o luptă dîrză in care 
ambele echipe au luptat mult pentru 
a-și apăra șansele echipa R. F. 
mană a ciștigat la limită, cu 
(t-0).

Ger-
2-1

(It a-

2—1

Pometcii și Covaci
învingători în turneul 
de box de la Berlin

BERLIN (Prin telex, de la redacția 
ziarului „Deutsche Sportecho*4). Dumi
nică seara, s-a disputat prima reuniune 
din cadrul celei de a doua ediții a „tur
neului speranțelor olimpice44 la box. 
Printre „speranțele44 care au urcat trep
tele ringului s-au numărat și trei pugi- 
liști români. Este vorba de Pometcu, 
liățloi și Covaci.

Primul l-a întîlnit, în cadrul catego
riei muscă, pc campionul de seniori al 
R. D. Germane pe anii 1965 și 1966, 
Cybinskis. Pometcu a fost net superior 
în toate reprizele și a ciștigat la punc
te. La categoria semi ușoară, Bă doi a 
pierdut la puncte partida cu Jacob (R. 
D. Germană). Boxerul român a manifes
tat deficiențe în pregătirea fizică, îndeo
sebi în ultima repriză. Ion Covaci l-a 
învins, în cadrul categoriei mijlocie 
șoară, pe bulgarul Detcev.

lată celelalte rezultate tehnice: m 
că: Pilek (Ungaria) b.p. Sehterev (Bul
garia) ; Novikov (U.R.S.S.) b. al). 2 
llrcbicek (Cehoslovacia) ; Am zic (Iugo
slavia) b. ah. 2 Englineyer (R. D. 
Germană) ; semiușoară : Chagdaleiev 
(U.R.S.S.) b.p. Wegner (R. D. Ger
mană) ; Fambach (R. D. Germană) b.p. 
Sonii o (Ungaria); mijlocie ușoară: Bis- 
mark (R. I). Germană) b.p. Funk (Ceho
slovacia) ; Cruniușkin (U.R.S.S.) b.p. 
Patkos (Ungaria) ; Kaffka (R. D. Ger
mană) b. ah. 3 Lucaci (Iugoslavia) ; 
greu.- Turkin (U.R.S.S.) b. ah. 3 Schus
ter (R. D. Germană) ; Limant (R. D. 
Germană) b. ah. 3 Nedev (Bulgaria).

Boxerii români Popa și Iancu s-au 
calificat direct în turul următor.

JURGEN KAPSCH

La fluierul arbitrului Lo Bello 
lia), echipele au aliniat următoarele 
formații:

U.R.S.S. : Iașin — Ponomarev, Șes- 
ternev, Husainov, Danilov — Sabo, 
Voronin — Cislenko, Banișevski, 
Malafeev, Parkuian.

R. F. GERMANĂ: Tilkowski — 
Lutz, Schulz, Weber, Schnellinger— 
Beckenbauer. Haller — Uwe Seeler, 
Overath, Held, Emmerich.

începutul jocului este echilibrat. 
Asistăm la o serie de atacuri de la 
o poartă la alta. In minutul 5, Par
kuian este faultat în careu dar arbi
trul nu sancționează infracțiunea. 
Două minute mai tîrziu Emmerich 
și Sabo se accidentează, acesta din 
urmă mai grav, astfel că trece pe 
aripa stingă, figurant. In general jo
cul este foarte „tare", se comit multe 
faulturi de o parte și de alta. „Miza" 
își pune amprenta pe jocul celor 
două echipe, fotbaliștii actionînd 
nervos și punînd accentul mai mult 
pe angajamentul fizic decît pe cali
tățile lor tehnice. In min. 9 Emme
rich centrează dar Iașin salvează 
spectaculos. La un contraatac, Ma
lafeev, în poziție excelentă, reia cu 
capul peste poartă. Treptat, jucăto
rii vest-germani accelerează ritmul, 
preiau inițiativa și pun în pericol

poarta lui Iașin. Acesta are cîteva 
intervenții magistrale, salvîndu-și e- 
chipa din situații critice.

Și iată minutul 41 : atac al fotba
liștilor sovietici oprit de Schnellin- 
ger care înaintează, îl „servește" ex
celent pe Haller și acesta, făcînd la 
rîndul lui o cursă, o încheie cu un 
șut victorios (1-0)1 Cu cîteva clipe 
înainte de pauză, Cislenko, care fu
sese cel mai periculos 
echipei 
Schnellinger 
din joc.

Repriza a 
cursivitate, 
se comit mai puține iregularități. In 
10 oameni, și cu un Sabo care se 
resimte încă vizibil de pe urma acci
dentului din prima repriză, echipa 
U.R.S.S. lese la atac și stăpînește 
jocul după pauză. In min. 46, Ma
lafeev are o bună ocazie, dar trage 
pe lîngă poartă. Apoi, Beckenbauer 
încearcă de la distanță pe Iașin dar 
acesta reține cu siguranță. Fotbaliștii

sovietice, îl 
și arbitrul

atacant al 
faultează pe 
îl elimină

doua are 
datorită și

mai multă 
faptului că

FINALA

SImbAtA, postul de radio B.B.C. 
a difuzat o dată cu programul In 
continuare al campionatului mondial 
de fotbal și un imn special pentru 
acest campionat. Muzica este com
pusă pe o temă a compozitorului 
Edward Elgar scrisă In 1898. Compo
zitorul, care era un admirator al 
unei echipa de fotbal engleze, a trl-

(l-O)
vest-germani combină frumos dar, 
în general, joacă prudent, evitînd 
să deschidă prea mult jocul pentru a 
nu se expune contraatacurilor. In 
min. 66 Iașin se remarcă la un tir 
repetat al atacanților vest-germani. 
Un minut mai tîrziu el nu mai poate 
opri șutul de la 20 de metri executat 
impecabil de Beckenbauer, Ia „pă
ianjen" (2-0). La acest scor echipa 
R. F. Germane controlează jocul dar 
încetinește ritmul, mulțumită evident 
de rezultat. Sfîrșitul partidei se des
fășoară sub semnul dominării echi
pei R. F. Germane care, însă, în 
min. 86, surprinsă de un foarte rapid 
contraatac al echipei sovietice, pri
mește un gol înscris de Parkuian. 
Timpul este prea scurt pentru a se 
produce o răsturnare de rezultat to
tuși, în minutul următor, jucătorii 
sovietici au o mare ocazie, dar Hu
sainov trage cu capul peste bară. Și 
astfel, R. F. Germană ajunge din nou, 
după 12 ani, în finala campionatului 
mondial de fotbal.

Rădulescu

mei, că noi am avut ți campioni 
de box ai lumii...

Desen de Neagu
carte poștală, 

semifinaliste

ECOURI ÎNAINTEA FINISULUI
o

(Urmare din pag. 1)

deschid proces de intenție arbitru
lui Kreitlein. Majoritatea ziarelor 
publică azi (n.r. ieri) următoarea 
declarație făcută de Rattin: „La 
noi, căpitanul de echipă poate să 
ceară arbitrului oprirea jocului ca 
la baschet. Cind am văzut că 
„plouă" cu avertismente adresate 
coechipierilor mei — deși cei care 
jucau dur erau fotbaliștii englezi

•■' •
it

— i-am cerut arbitrului printr-un 
„gest de taim-aut" să facă apel la 
un interpret cu ajutorul căruia să 
ne înțelegem. Conducătorii mei mă 
sfătuiseră să procedez astfel, 
încercat în mai multe rînduri 
obțin această scurtă oprire a jo
cului. Dar, în loc de orice răspuns, 
arbitrul m-a eliminat".

Aceleași ziare publică și o de
clarație a 
Robert Kreitlein, 
stupefacție 
lui Rattin a fost suficientă 
mine ca să-l invit 
terenul". Și, alături 
sa este publicată 
re-1 înfățișează pe Bobby Charlton 
protestînd energic 
decizii. Este drept 
acest document - 
ton... nu este căpitan

★
Fotbalul „realist", 

europeni, l-a pus pe gînduri 
Pele, determinîndu-1 să se declare 
de-acum forfait pentru Mexic. „Nu 
sînt trist pentru că am pierdut — 
a declarat Pele ziarului Sunday 
Telegraph — ci pentru că n-am a- 
vut... ocazia să joc fotbal. Fotbalul 
ideal a devenit imposibil, ceea ce 
este groaznic dacă ne gîndim la 
joc și la publicul care vrea să vadă 
spectacol. Chiar dacă Joao Have- 
lange, președintele federației 
ziliene de fotbal, încearcă 
să-mi schimbe opinia, hotărîrea mea 
este irevocabilă: lo. viitoarea edi
ție a C.M. nu voi juca".

Am 
să

arbitrului vest-german 
care a produs 

„Numai expresia feței 
pentru 

să părăsească 
de declarația 

o fotografie ca-

în urma unei 
- se scrie sub 
Robby Charl- 
de echipă!

practicat de 
pe

bra-
acum

mis imnul său pe o...
CELE patru echipe 

vor fi invitate la 30 iulie la o recep
ție oferită de către guvernul brita
nic, iar finalistele la un banchet ofe
rit de către F.A.A. (Football Associa
tion of England).

600 DE ZIARIȘTI specializați în 
fotbal vor vota la 30 iulie pe stadio
nul Wembley, după finală, pentru a 
desemna pe cel mai bun jucător al 
campionatului mondial de fotbal. 
Votul este deschis ziariștilor de toate 
naționalitățile și este organizat de 
către asociația engleză a scriitorilor 
de fotbal. Câștigătorul va primi p 
copie a trofeului pe care o pr 
anual cel mai bun fotbalist en’RTez 
și care reprezintă statueta unui 
câtor în plină acțiune.

UWE SEELER și coechipierii 
au expediat mai mult de 1500 
cărți poștale ilustrate, pentru 
arăta impresiile din Anglia, 
poarta taberei unde sînt cazați juca- : 
torii din R.F.G., se primesc zilnic 
peste 1 000 dc scrisori de încurajare 
din partea suporterilor de acasă.

UN INTERESANT meci de fotbal 
a avut loc duminică, pe stadionul 
din Manchester, în ciuda faptului 
că duminica nu se joacă fotbal în I 
Anglia. S-a jucat un meci între ' 
gazetari : gazetarii englezi și restul i 
lumii. Englezii au ciștigat cu 3—1, 
reeditînd victoria de acum 3 ani, 
cind Anglia a jucat cu restul lumii.

PENTRU 30 IULIE Jackie Charlton, 
cunoscutul jucător englez, așteaptă 
un dublu fericit eveniment : naște
rea celui de al treilea copil și... vic
toria Angliei în finală. Primul eve
niment este considerat... „natural și 
firesc” și este dorit de către toți. Ăl 
doilea însă — după părerea unui 
ziarist francez — nefiind nici firesc 
și poate nici... natural este dorit nu
mai dc suporterii echipei engleze 
care scad ca număr pe zi ce trece.

JUCĂTORII uruguayeni, care âu 
înscris cele mai puține goluri (dintre J 
echipele calificate în sferturile 
finală), dețin, totuși, un record : 
aii dat 1 000 de autografe într-un I 
sfert de oră ! |

CEL mai lung articol transmis de 
la C.M. a fost scris de ziaristul ar-J 
gentinian Osvaldo Ardizzonc. El cvC- ■ 
prinde peste 20 000 de rînduri. Pentru 
a-1 transmite. teleimprimatorul a 
bătut fără întrerupere 5 ore și 40 
minute.

O PLOAIE de hîrtie de indigo a 
inundat străzile cartierelor de afa
ceri din Rio. Ilîrtiile au fost aruncate 
de la ferestrele clădirilor. în semn 
de doliu, la anunțul eliminării Bra- | 
ziliei din C.M.

ju-
s&L
d6 

a-și 
La

România a ciștigat Balcaniada de teni
Eusebio a fost eroul meciului pe care echipa sa l-a susținui cu io:mafia
R.P.D. Coreene. Iată-1 Înscriind primul goi (din seria celor 4 pe care le-a 

marcat in acest meci) in poarta echipei R.P.D. Coreene
Telefolo : U.P.I.—Agerpres

ZAGREB, 25 (prin telefon). — Edi
ția 1966 a Balcaniadei de tenis a luat 
sfîrșit cu un frumos succes al repre
zentativei României (Ion Țiriac, Ilie

MOSCOVA. în cea de-a doua rundă a turneu
lui internațional de șah de la Petrozavodsk, 
maestra română Margareta Teodorescu, a învin
s-o pe șahista cehoslovacă Sucha. Ivanova (Bul
garia) a pierdut partida cu Kislova (U.R.S.S.).

NEW YORK. în ziua a doua a concursului in
ternational de atletism de la Los Angeles, echipa 
de ștafetă 4x400 m a S.U.A. formată din Bob 
Frey, Lee Evans, Tommie Smith și Theron Lewis, 
a stabilit un nou record mondial al probei, cu 
performanta de 2:59,6. Vechiul record mondial 
era de 3:00,7 și fusese stabilit în 1964 la Tokio 
de echipa S.U.A. Alte rezultate : masculin : 200 m 
plat : Smith (S.U.A.) 20,5; 10 000 m: Ron Clarke 
(Australia) 28:13,0; disc: Oerter (S.U.A.) 62,66m; 
înălțime : Burrell (S.U.A.) 2,18 m; lungime : Ralph 
Boston 8,15 m. Feminin : 200 m : Edith McGuire 
(S.U.A.) 23,3; 80 m garduri: Pamela Kilborn 
(Australia) 10,6; 400 m: Judy Pollock (Austra
lia) 53,3; greutate: Valerie Young (Noua Zeelan- 
dă) 16,44; lungime: Mary Rand (Anglia) 6,37 m.

SANTIAGO DE CHILE. Pe pîrtia de la Farello- 
nps s-a desfășurat proba de slalom uriaș, contînd 
ca antrenament pentru apropiatele campionate 
mondiale de schi alpin. Victoria a revenit schio
rului francez Georges Mauduit cronometrat în 
1:45,64, urmat de Werner Bleiner (Austria) și

Guy Perillat 
mul loc s-a 
merman

PARIS. La 
atletism ale 
cunoscutului 
13:49,8. D'Encausse 
cu prăjina, trecînd

(Franța). In proba feminină pe pri- 
clasaț sportiva austriacă Heidi Zim-

Paris se desfășoară campionatele de 
Franței. Cursa de 5 000 m a revenit 
sportiv Michel Jazy cu timpul de 

a ciștigat proba de săritură 
ștacheta înălțată la 4,90 m,

Știri, rezultate
iar Bambuck s-a clasat pe primul loc în cursa 
de 200 m cu 20,8. Alte rezultate: 400 m : Boc- 
cardo 46,7; 1 500 m: Wadoux 3:45,0; ciocan: 
Husson 65,06 m.

MADRID. Cursa internațională de maraton de 
la Zarauza (Spania) a luat sfîrșit cu victoria cam
pionului olimpic Bikila Abebe (Etiopia), cronome
trat pe distanta de 42,195 km în 2 h 20:28,8.

ROMA. La Modena s-a desfășurat întîlnirea 
triunghiulară de atletism dintre echipele mascu
line ale Ungariei, Italiei și Elveției. Victoria a 
revenit atleților unguri: 1131—99 cu Italia și 
125—87 cu Elveția. Selecționata Italiei a întrecut

Elveția cu 128—84. lată citeva dintre cele mai 
valoroase rezultate: 110 m garduri: Ottoz (Ita
lia) 13,6; greutate : Varju (Ungaria) 19,02 m,- cio
can : Zsivotski (Ungaria) 67,16 ni; suliță : Ne
meth (Ungaria) 79,32 m; 400 m garduri : Trinolli 
(Italia) 50,1.

PEKIN. In meciul cu echipa Siriei selecționata 
de fotbal a R. P. Chineze a obținut victoria cu 
scorul de 6—0 (4—0).

PARIS. In cadrul concursului internațional de 
natație de la Beziers (Franța), Fairlie (Republica 
Sud-Africană) a ciștigat proba de 100 m liber cu 
performanta de 1:02,5. Pe locul doi s-a clasat 
sportiva Claude Mandonnaud cu timpul de 1:03,1 
(record francez egalat). La bărbați, în cursa de 
100 m liber, victoria a revenit francezului Ber
nard Gruener, cronometrat în 57,0.

MADRID. Campionatul european universitar de 
fotbal a continuat duminică cu disputarea altor 
două întîlniri din grupele preliminare. Iugoslavia 
— R.F.G. 2—0 (0—0), Spania — Olanda 2—1 
(1—0). în prima grupă conduc echipele României 
și Spaniei cu cîte 2 puncte, iar în grupa a doua 
Iugoslavia — 2 puncte, urmată de turcia și Poi- 
tugalia cu 1 punct fiecare. Din fiecare serie se 
califică primele două clasate.

Năstase, Sever Dron). Intr-adevăr] 
cea mai importantă partidă a coral 
petiției, cea dintre România și lugoj 
slavia s-a încheiat luni dimineața 
cu victoria sportivilor noștri cu scol 
rul de 2-1. După ce Pilici îl învinsese 
pe Țiriac, iar Năstase pe Iovanovici 
întîlnirea de dublu, Țiriac, Năstase—] 
Pilici, Iovanovici a revenit cuplului 
român în trei seturi : 6-4, 6-2, 7-5J 
Performanta tenisnienilor români esla 
cu atît mai meritorie cu cit ea J 
fost obținută pe terenul propriu al 
unor adversari deosebit de redutaj 
bili. Cum se știe, Pilici și lovanoJ 
viei sînt jucători cu cărți de vizita 
remarcabile atit în probele de sim-t 
piu cit și în cele de dublu. Dar în 
meciul cu perechea iugoslavă, Ilie 
Năstase (ca și în fala lui Iovanovici 
pe care-1 învinsese duminică), a avut1 
o evoluție mult apreciată de specia
liștii prezent’, iar Țiriac, calm și ho- 
tărît a intervenit cu siguranță în mo
mentele 
ediție a
vine să adauge încă o victorie de 
prestigiu la palmaresul tenisului 
românesc.

cheie. Succesul de la actuala 
Balcaniadei de la Zagreb
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