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A TINERELOR TALENTE
Bi în acest an. Ministerul în- 
Kmîntului și Consiliul Gene- 
lal UCFS organizează în timpul 
lanțelor de vară numeroase ta
le sportive, la care sînt che
lii să participe cei mai talen- 
I sportivi, copii și juniori, 
le s-an remarcat cu prilejul 
«petițiilor școlare sau ale cam- 
Inatelor republicane de Juniori. 
In ansamblu] mijloacelor folo- 
I pentru depistarea și instruî- 
I tinerelor talente, schimbul de 
Ine a! actualilor sportivi frun- 
K. taberele de vară Joacă un 
I important. De modul cum sînt 
lanizate selecția, instruirea și 
|icatia în aceste tabere, depinde 
KjȘW^fîcienta lor.

aceea. în acest an. poate 
I mult ca orieînd. federațiile 
I specialitate au colaborat în- 
Iproape cu serviciile de specia
la din Ministerul învațămln- 
l»i. în coordonarea datelor, a 
■urilor de organizare a tabere- 
L a precizării obiectivelor a- 
Itora și în folosirea bazei ma
tale. Acest lucru era cu atît 

li necesar cu cît la rîndul lor 
I federațiile de atletism, înot, 
mnastică. lupte, box, handbal și 
lele au organizat asemenea ta-

principal al acestor ta- 
accla ca. de-a lungul

CAMPIOANA LA CONTRATIMP ECHIPE Handbalul băimărean

pcopul
re este
kîteva săptămîni, pc baza unor 
rine și metode precise, 
rifice cradul de 
bală și specifică 
Mesă le ridice
JT mice, să le
I măsura posibilităților, deprin- 
rile tehnico-specifice. Taberele 
ntribuie la dezvoltarea spiritu- 

colectiv, la întărirea disci-

să se 
dezvoltare ge
st tinerelor ta- 
nivelul pregfi- 
perfecționeze,

plinei și răspunderii față de pro
gramul stabilit. Toate acestea au 
ea scop specializarea la un nivel 
mai ridicat și pregătirea pentru • 
activitate sportivă superioară.

In programul taberelor, pe Un
gă cele 2 sau chiar 3 antrena
mente zilnice, un loc important îl 
ocupă activitățile cultural educa
tive, cum ar fi excursiile, vizi
tarea locurilor istorice și a mu
zeelor regionale, seri culturale și 
altele. care contribuie Ia forma
rea unor importante deprinderi și 
cunoștințe ale viitorilor cetățeni 
și sportivi fruntași.

Ni se pare interesant în această 
direcție exemplul taberei de înot 
« clubului Steaua, organizată în 
orașul Victoria din raionul Făgă
raș. Aici, pe lingă faptul că se 
desfășoară o intensă activitate de 
instruire, concretizată prin 2 an
trenamente specifice și unul ne
specific (pe uscat) în fiecare zi. 
conducerea taberei — prin meto
dele folosite — a instaurat un 
climat corespunzător desfășurării 
unei rodnice activități. Normele 
de control date recent îi îndrep
tățesc pe antrenori să privească 
cu optimism apropiatele campio
nate republicane de natație.

Un „start* bun se pare că a 
luat și tabăra de gimnastică de 
la Brașov, organizată de federa
ția de specialitate.

Aici, marca majoritate a parti- 
cipanților s-au prezentat la tabă
ră cu examenele medicale nece- 
•are. încă din prima zi s-au dat 
probe de control specifice și ge
nerale pentru determinarea cu c-

Jos pălăria în fața cicliștilor 
dinamoviști! Și ieri, în finala 
campionatului republican de con
tratimp pe echipe, ca și în cele
lalte concursuri de fond progra
mate în acest sezon, ei s-au do
vedit invincibili. Seriozitatea și 
sîrguința cu care se pregătesc 
sub îndrumarea antrenorului Ni- 
colae Voicu. ambiția, dîrzenia pe 
care o dovedesc cu fiecare prilej 
sînt principalele lor atuuri, „se
cretul* victoriilor și performan
țelor lor. Sincere felicitări.

Disputa de ieri s-a soldat și cu 
rezultate bune. Ținînd seamă de 
faptul că au avut de efectuat 
trei întoarceri, că între kilome
trii O—25 și 50—75 au întîmpi-

nat un puternic vînt de față și 
că aglomerația de pe șosea le-a 
răpit secunde prețioase, se poate 
spune că dinamoviștii au reali
zat un timp apropiat de preten
țiile pe plan international. Toți 
cei patru coniponenți — G. Moi
ceanu, N. Ciumeti, C. Ciocan și 
Em. Rusii — au muncit mult și 
au contribuit în mod egal la re
zultat și 
torie.
cicliștii de la Steaua, 
portat sub așteptări. Echipa lui 
E. Golgoți (C. Dumitrescu, I.

implicit — la vic- 
Principalii lor adversari, 

s au corn-

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag, a 2-a)

poate birui mediocritatea!
Handbalul este unul dintre 

cele mai îndrăgite sporturi în 
Baia Mare și în întreaga regiu
ne Maramureș. Este un adevăr 
care se cuvine a fi menționat 
din capul locului. Cu atît mai 
mult, cu cît această realitate 
este paradoxală față de nota 
nesatisfăcătoare pe plan repu
blican care poate fi acordată 
echipelor fruntașe de handbal 
din Baia Mare. Acestea, Mine
rul (masculin) și Constructorul 
(feminin), nu izbutesc, cu toate 
eforturile depuse, să depășească

Notații de la meciul atletic 
al juniorilor de la Poiana Brașov

(Continuare In pag. a 2-a)
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..... -| Stelian Giubelan record-
I magul sulițașilor noștri ju- 
I niori.

noștri atleți se pre- 
asiduitate în vederea 
europene pentru ju- 

doua

Trimișii noștri speciali, C. MACOIH șl OM. WHHUWll, transmit:

chipa R. F. Germane
finalistă merituoasă

■LONDRA, 26. Reflectoarele de 
I stadionul clubului Everton 
foodison Park) s-au aprins luni 
Ixro pentru ultima oară... Pen- 
|i ultima oară spectatorii din 
lverpool au asistat, pe terenul 
r, la un meci din cadrul celei 
I a VIII-a ediții a C.M. Cu cinci 
le înainte de data ultimei par- 
Ke « competiției pe care o ur- 
nrim de peste două săptămîni, 
ri a fost desemnată prima din- 
L cele două finaliste: reprezen- 
Biva R. F. Germane, după pă
rea noastră, cel mai valoros 
[eflzn* prezent aici, echipa care 
IkJa meci la meci și-a etalat 
Kf/e ei posibilități,
|£a cele transmise anterior, la 
lie văzute $i auzite de iubitorii 
Itbalului din țară, prin inter me-

dfuf transmisiilor tele ți radio, 
ce s-ar mai putea adăuga ?

W ictoria cu 2—1 obținută de
* reprezentativa R. F. Germa

ne In fața selecționatei U.R.S.S. 
nu reflectă Îndeajuns superiori
tatea manifestată de fotbaliștii 
vest-germani. Este adevărat, i se 
reproșează lui lașin că nu a fost 
suficient de atent la golul al 
doilea, al lui Beckenbauer, dar 
nici nu trebuie uitat că In alte 
3—4 ocazii, marele Iiev a avut 
intervenții de-a dreptul miracu
loase, salvînd prin reflexe extra
ordinare poarta echipei sale. Una 
din trăsăturile pe care Schon a 
imprimat-o echipei vest-germane 
este aceea că toate acțiunile de 
atac sînt

la 
la

De
pi ineipal

R. F. Germane și în partida 
de luni. De obicei, organizate 
încă din propriul sistem defensiv, 
în care Weber este un jucător cu 
mare intuiție și subtilitate, ac
țiunile de atac ale vest-germani- 
lor au fost finalizate cu multă 
precizie de Held, Haller și Em
merich, dar mai puțin de Seeler, 
bine încorsetat de apărarea sovie
tică. Gînd în atac s-a intercalat 
și Beckenbauer (și el s-a infil
trat deseori în dispozitivul de 
apărare sovietic), atunci pericolul 
de la poarta lui lașin era imi
nent.

Tinerii 
gătesc cu 
jocurilor 
niori, programate în a 
jumătate a lunii septembrie, la 
Odesa. Recenta întîinire dintre 
echipele României și R.S.S. 
Ucrainene, de la Poiana Bra
șov, ca și viitoarele întreceri 
cu formațiile Poloniei și R.D. 
Germane (Poiana Brașov, 20-21 
august) reprezintă desigur pri
lejuri pentru verificarea poten
țialului actual al atletismului 
nostru.

în lumina aceasta apreciem 
că recentul meci a evidențiat, 
din plin» marile resurse umane 
de care dispunem și, în egală 
măsură, largile posibilități de 
progres ale tinerilor noștri a- 
tleti. Pentru a putea ajunge la

TT
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NO! ÎNTÎLNIRI INTERNA
ȚIONALE ALE VOLEIBA

LISTELOR NOASTRE

șuturi 
serios 
tarii, 
atuul

încheiate de regulă cu 
poartă, șuturi care pun 
încercare pe toti por- 
altfel, acesta a fost 

al selecționatei

C elecționata vest-germană se 
impune In primul rind ca 

un ansamblu foarte omogen, cu 
compartimente bine sudate, alcă
tuite din jucători dota ti cu o 
excelentă pregătire fizică, capa
bili să facă fată unui mare con-

Luna viitoare, voleibalistele 
noastre fruntașe vor susține 
patru noi întîlniri internațio
nale, reprezentativele A și B 
ale României urmînd a întîl- 
nl formațiile Poloniei și Bul
gariei, în cadrul turneului in
ternațional care va fi organi
zat în zilele de 25—28 august, 
la Sibiu.

(Continuare în pag, a 4-a)

o certă 
la ma- 
treb’il 

si mai

rezultatele dorite și» mai ales, 
pentru a putea atinge 
valoare internațională 
joritatea probelor va 
desfășurată o muncă
Intensă prin folosirea eforturi
lor maxime în antrenamente, 
va trebui dusă o adevărată lup
tă, împotriva mediocrității si 
a automultumirii care se mai 
constată la unii atleti si — 
din păcate — la unii antrenori.

Recenta întîinire de la Po
iana Brașov a prilejuit atlete
lor noastre o sp’endidă victorie- 
la o diferență de 25 de puncte 
care a asigurat succesul culo
rilor noastre în clasamentul ge
neral al competiției. Ele au 
cîșttgat, de altfel, opt din cele 
unsprezece probe programate.

După alîtea zile cu ploi to
rențiale pista stadionului din 
Poiana Brașov s-a prezentat 
totuși în condițiuni foarte 
bune. „Certificatul* de calitate 
al pistei l-au semnat chiar 
atleții ale căror rezultate, în 
multe cazuri, au reprezentat 
noi recorduri republicane sau 
personale. De aceea se cuvin 
felicitări colectivului care sc 
îngrijește de această bază spor
tivă.

Organizarea concursului a 
fost la înălțime și arbitrajul 
fără cusur. De altfel, antreno
rul sovietic Piotr Denisenko a 
exprimat mulțumirile întregii 
delegații ucrainene pentru de
plina reușită a întrecerilor.

Ea înălțime fete Erica Stoe 
nescu a avut o adversară foar
te puternică în concurenta so
vietică Kozir (o veritabilă co
pie a Taisiei Cencik) care Ia 
16 ani a reușit 1,75 m. Sportiva 
noastră a obținut o victorie

ROMEO VILARA
(Continuare în pag. a 2-a)

mediocritatea, n-au reușit nici 
anul acesta promovarea în „A*. 
Cauzele ? O recentă vizită fă
cută la Baia Mare ni le-a dez
văluit.

Sub raportul popularității, 
handbalul „în 7“ ocupă în Baia 
Mare și în regiune locul urmă
tor după fotbal. Nici un raion 
fără echipe, în fiecare cite 
6-8. Numeroase formații de 
juniori și de junioare. Peste 70 
de secții afiliate la F.R.H., din
tre care 14 în Baia Mare Mi
nimum două terenuri în fiecare 
raion. Iar în Baia Mare — 8 
omologate, dintre care 5 foarte 
bine utilate. O comisie orășe
nească (președinte — C. Bog
dan, secretar — C. Scurtu) ac
tivă, ca și aceea regională (I. 
Varadi. Gh. Dichișan). în sec
ții. antrenamentele se desfă
șoară asiduu, cu lăudabile stră
danii, ale sportivilor, ca și 
ale conducătorilor lor tehnici, 
în frunte cu instructorul vo
luntar Al. Konnerth (Minerul) 
și antrenorii C„ Bogdan și Gh. 
Dichișan (Constructorul) în 
fine, campionate orășenești și 
regionale bine organizate. Dar

CONSTANTIN FAUR
(Continuare in pag. a 3-a)

Astăzi, ia Plsen
începe „Cupa Galea" 

la tenis
Tn cadrul competiției de tenia 

pentru echipele de tineret „Cupa 
Galea“, în zona de la Plsen. 
(Cehoslovacia), participă repre
zentativele României. Cehoslova
ciei, R.D. Germane, Olandei șl 
Spaniei. întrecerile încep azi și 
continuă pînă duminică inclusiv. 
In primul meci România întîl- 
nește formația Spaniei. Lotul no
stru cuprinde pe jucătorii Ilie 
Năstase, Codin Dumitrescu, Vio
rel Marcu și Ion Sântei.

Ultimele meciuri

ale poloiștilor

din R. S. S. Azerbaidjană

Selecționata de polo a R.S.S. 
Azerbaidjene a «usținut ulti
mele meciuri în țara noastră. 
Luni, la Tg. Mureș, sportivii 
sovietici au terminat la egali
tate cu formația locală Mure
șul. 4—4 (1—1, 0—1, 2—0, 
1—2), iar marți au întrecut în 
Capitală echipa Rapid cu scorul 
de 5—3 (1—0, 2—0, 1—1, 1—2).

„CUPA MARII NEGRE" 

LA BASCHET FEMININ

La sfîrșitul sfiptămînii vii
toare se va desfășura în Sala 
sporturilor din Constanța tra
diționalul turneu internațio
nal feminin de baschet dotat 
cu „Cupa Mării Negre”. Iau 
parte reprezentativele Româ
niei (senioare șl tineret), Po
loniei și R.S.S. Moldovenești.

ROMÂNIA PE LOCUL III 
ÎN „TURNEUL SPERANȚE
LOR OLIMPICE" LA BAS

CHET

In meciurile finale ale 
.Turneului speranțelor olim
pice" la baschet masculin de 
la Kralevo s-au înregistrat 
următoarele rezultate :

U. R.S.S. — Iugoslavia 63—48 
(32-27) șl România —Ungaria 
70—50 (30-25). Clasament fi
nal : 1. U.R.S.S., 2. Iugosla
via, 3. România. 4. Ungaria, 
5. Bulgaria, 6. Cehoslovacia.



natație BASCHET

Pentru înotătorii fruntași

Campionatele republicane deschid... 
drumul spre Utrecht

Cele 30 de titluri
Peste 24 de ore — primele starturi 

tu cadrul campionatelor republicane de 
înot ale seniorilor. lată-ne, deci, în fața 
anualului examen pe care secțiile frun
tașe ale natației noastre îl dau în fața 
tehnicienilor și miilor de iubitori ai 
acestui sport din Capitală.

Interesul pentru întrecerile care se 
vor desfășura de joi și pînă duminică 
în bazinul olimpic din parcul Dinamo 
este mult mai mare față de edițiile pre
cedente. Evoluția promițătoare a celor 
mai buni înotători în acest an, suita 
de recorduri care au operat de la o 
săptămînă la alta modificări în tabelele 
respective anunță pentru aceste zile 
cîteva curse pasionante, demne de ur
mărit.

Pentru vîrfurile' natației, drumul spre 
G. E. de la Utrecht trece în mod ohli-

vor fi decernate lie joi plnă duminică la bazinul Dinamo
gatoriu prin... acest campionat. Din 
partea celor care au deja biletul de 
drum asigurat (Șoptereann, Cr. Balaban, 
Costa) așteptăm o nouă confirmare a 
speranțelor puse în ei la marea confrun
tare europeană, iar de la cei restanțieri 
(VI. Morar», I. Ungur, Z. Giurasa, H. 
Schier, G. Mana fu, N. Bărbiilescu, D. 
Naghi, A. Covaci, G. Moraru, N. Tat) o 
ultimă zvîcnire spre performanțele im
puse de o participare la un campionat 
european. Totodată, va fi interesant de 
urmărit asaltul pe care cei mai talentați 
copii și juniori — invitați de Federația 
de specialitate la actuala ediție — îl 
vor da spre pozițiile fruntașe. Și nu ar 
fi exclus ca în zilele ce urmează să pu
tem înregistra la Dinamo surprize din
tre Cele mai plăcute...

Pentru a avea o imagine mai precisă

CiCUSM

asupra întrecerilor și a posibilităților de 
a urmări pe favoriții dv. vă oferim mai 
jos programul complet al celor 30 de 
probe întinse pe patru zile de concurs: 
JOI — 100 m liber (m și f), 200 m 
spate (m și f), 100 m fluture (m și f), 
200 m bras (m și f) și ștafeta 4x200 
m liber (f) ; VINERI — 200 m liber 
(m și f), 100 m bras (m și f), 100 m 
spate (in și f), 200 m fluture (in și f), 
ștafetele 4x100 m liber (m și f) ; 
SÎMBATÂ — 400 m mixt (m și f), 
400 m liber (m și f), ștafetele 4x100 m 
mixt (f) și 4x200 m liber (m) DU
MINICĂ — 200 m mixt (m și f), 800 
m liber (f), 1500 m liber (m) și șta
feta 4x100 m mixt (m).

Vă reamintim că zilnic seriile fiecă
rei probe se vor desfășura dimineața 
de la ora 9, iar finalele 
de la ora 18,. Dintre cele 
doar cursele de 800 m 
1500 ni liber (m) se vor 
serii contra-cronouietru.

după -amiază 
30 de probe 
liber (f) și 
desfășura în

a. v.

(Urmare din pag. 1)

își va păstra Ingrid Ungur titlul de cea mai bună sprinteră a tării 7 
—----------------------------------------------------------------- •------ --------------— '

TABERELE DE VARA-
MIJLOC DE PERFECȚIONARE SPORTIVĂ 

A TINERELOR TALENTE
(Urm are din pag. 1)

xactitate a calităților fizice principale și 
a deprinderilor motrice specifice în gim
nastică. Aceasta, cu dublul scop practic 
de a orienta pe de o parte procesul in- 
strucliv-educativ în funcție de necesită
țile individuale și de a măsura pe de 
altă parte la sfîrșitul taberei, cu o me
todă obiectivă, progresul realizat. In a- 
cest scop, antrenorii au completat fișe- 
le-tip elaborate de federație, caie —■ pe 
lingă datele biografice și antropometrice 
— cuprind rezultatele probelor de con
trol, o apreciere a mișcărilor de bază 
specifice gimnasticii; la sfîrșitul taberei, 
fișele vor cuprinde o caracterizare gene
rală precum și indicațiuni privind vii
toarea activitate a juniorilor respectivi.

în taberele de la Odorhei și Rădăuți, 
organizate de Federația de lupte s-a pus 
un accent principal pe selecție, procesul 
instructiv-educativ a fost alcătuit pe gru
pe în funcție de nivelul de pregătire și 
particularitățile de vîrstă ale participan
telor. Programul bine întocmit, atmosfera 
de lucru și de disciplină, au asigurat 
succesul acestor tabere.

Din păcate, chiar și la aceste tabere 
ca și la altele, se remarcă o oarecare 
lipsă de omogenitate a efectivelor (dife- 
rențe mari d,e vîrstă, diferențe în gradul 
de pregătire și altele), care îngreunează 
activitatea antrenorilor, obligați astfel să 
facă prea multe grupe, deseori destul de 
mici.

Este necesar ca în continuare, federa
țiile să acorde toată atenția bunei orga
nizări și funcționări a acestor tabere, .să 
se îmbunătățească selecția mai ales în 
direcția realizării omogenizării de vîrstă 
și de pregătire sportivă, ceea ce va per
mite o mai bună organizare a procesului 
instructiv-cducativ.

Conducerea taberelor, antrenorii și pro
fesorii de educațe fizică vor trebui să 
acorde toată atenția formării deprinderii 
cu lucrul cotidian și cu marile eforturi 
fără de care este de neconceput astăzi 
obținerea marilor performanțe. După cum 
se știe aceste deprinderi, hotărîtoare pen
tru viitoarea activitate a tînărului sportiv, 
se educă cu răbdare și perseverență.

Organele UCFS pe teritoriul cărora se 
organizează taberele trebuie să acorde, la 

.riadul lor, tot ajutorul necesar pentru 
buna lor funcționare, să organizeze 
schimburi de experiență între antrenorii 
aflați în aceste tabere și cei localnici. 
Deosebit de important este, de aseme- 

fă cv se întîmplă după închiderea

taberei. Este absolut necesar ca la ple
carea din tabără tinărul să aibă asupra 
lui o fișă completă de caracterizare pen
tru a exista o continuitate metodică în
tre lucrul din tabără și cel din secția 
sa de bază.

Cele mai talentate elemente, care încă 
nu sînt încadrate în unități specializate, 
vor fi îndrumate spre școlile sportive 
de elevi sau spre secțiile de performan
ță, pentru a-și desăvîrși pregătirea spor
tivă la un nivel tot mai ridicat, iar 
performanțele lor sportive să crească vi
zibil de la an la an.

Ardrieanu, W. Egyed și Fr. Gem) -ni 
s-a părut lipsită de 
o necesită o astfel 
și chiar de dorința 

abandonat 
iar C.
Iul,- .-„realizator? al eebi- 

a^a cum ne. obișnuise’ în aceste 
condiții, dinamoviștii au mai ...înscris 
un {punct, elasînducși formația a doua 
fJF. Ziegler, Gli. Suciu, \I. Cosma și 
L. Zanoni — abandonat la km 70) 
înaintea primei garnituri a clubului 
Steaua. Clasament final:

1. DINAMO I 2 h.l5:17 — cam
pioană a României; 2. Dinamo II 2 h. 
18:26; 3. Steaua I 2 h. 21:45 ; 4. Voin
ța 2 h. 23:09; 5. Steaua II 2 h. 31:59; 
6. SSE Timișoara 2 h. 54:50.

La juniori — ca de obicei — victo
ria a revenit cicliștilor antrenați de 
Martie Ștefănescu. Realmente nu mai 
găsim cuvinte prin care să înfățișăm 
valoarea comportării rutierilor brașo
veni. An de an scriem despre ei, îi lău
dăm, căutăm alte și alte superlative. 
A venit timpul să ne repetăm : sînt ex- 
celenți, deosebit de bine pregătiți și își 
ascultă antrenorul ca pe un părinte.

Pe locurile următoare, în clasament, 
se află alergătorii de la Ploiești, apoi 
cei de la Brăila. Se cuvine să arătăm 
că aceste trei orașe (BRAȘOV, PLO
IEȘTI și BRĂILA) sînt de fapt pepi
niera ciclismului românesc, că fără ele

pregătirea pe care 
de probă dificilă 
de a izhîndi. Fr. 
pe ultima parte 

Dumitrescu n-a

Echipele din Cluj (b) și Brașov (f) învingătoare 
in concursul republican al Ș.S.E.

Turneele finale ale concursului re
publican de baschet al S.S.E., des
fășurate timp de cinci zile la Mediaș, 
s-au încheiat cu victoria echipelor 
din Cluj (prof. Vasile Mureșan) la 
băieți “ 
Roșu) 
Vasile 
petiție 
cest an (campionatul școlar, campio
natul de juniori și concursul S.S.E.).

Iată rezultatele înregistrate și cla
samentele finale : BĂIEȚI : Cluj cu 
Ș.S.E. nr. 2 București 81—53, Mediaș
77— 76, Bacău 76—67, Ploiești 70— 57, 
Sibiu 57—59; Mediaș cu Sibiu 
63—55, Ș.S.E. nr. 2 București 76—51, 
Bacău 56—47, Ploiești 61—54; Plo
iești cu Ș.S.E. hr. 2 București 73—53, 
Bacău 68—52, Sibiu 83—58; Sibiu 
cu Bacău 31—47, Ș.S.E. nr. 2 Bucu
rești 85—51; Ș.S.E. nr. 2 București 
cu Bacău 79—66. ClasamSnt : 1. Cluj 
9 p, 2. Mediaș 9 p, 3. Ploiești 8 p, 
4. Sibiu 7 p, 5. București 6 p, 6. 
Bacău 6 p. FETE : Brașov cu Giurgiu 
46—35, Tg. Mureș 52—26, Craiova 
27—34, Sibiu 55—17, Satu Mare
78— 65; Satu Mare cu Sibiu 78—56,

șl Brașov (prof. Gheorghe 
la fete. De remarcat că prof. 
Mureșan cîștigă a treia com- 
de juniori desfășurată în a-

cluburile sportive bucureștene ar duce-o 
foarte g.rcu. Clasament final :

1. DEZROBIREA BRAȘOV (Ștefan 
Suciu, Andrei Suciii, Dumitru Cri șan și 
V. Zimbrii — abandonat după 5 km, 
antrenor Martie Ștefănescu) 1 h. 11:01 
— campioană de juniori a României; 
2. Voința Ploiești (7\ .Putarici, I. Ignat, 
M* Ifiirtea, I. Miculan — antrenor Ion 
Doletd) 1 h. 11:59; 3. Petrolul Ploiești 
(Tudor Vasile, I. Rădăcină, Tudor Pe
tre, Ni6. Petre — antrenor Sima Zosim) 
1 h. 13:U9 ; 4. G.S.O. Brăila (antre mor 
Mihai Simion) 1 h. 14:07; 5. SSE 1 
București (antrenor M. Mihăilescu) 1 li. 
14:42 ; 6. Tractorul Brașov (antrenor 
Traian Chicomban) 1 h. 15:05; 7. Di
namo București 1 h. 15:08; 8. C.S.M. 
Cluj 1 h. 15:36; 9. Olimpia București 
1 h. 15:40 ; 10. SSE Timișoara 1 h. 
15:58.

OINĂ

Notații de la 
al juniorilor de

(Urmare din pag. 1)

clară. După ce a sărit 1.66 m ea a 
încercat și la 1,72 m. în a doua să
ritură a trecut ștacheta. Un nou re
cord I Erica s-a ridicat din groapa 
de sărituri și s-a repezit să-și îm
brățișeze tatăl și surorile (venite spe
cial de la Alexandria s-o asiste.) care 
se aflau dincolo de pista de alerga
re. Ștacheta ușor atinsă n-a vrut 

pe suporți și a că- 
acesta recordul n-a

Ștacheta ușor atinsă n-a 
însă să rămînă 
zut 1 în felul 
mai... căzut I

Remarcabilă
Sărucan la 100 m și, mai ales, la 
lungime (7,34 m, 7,68 m, 7,72 m, 7,43 
m 7,56 m, dep.). Recordul lui Mihai 
Simionescu (7,74 m) are acum zilele 
număratei Samungi (7,71) și Sărucan 
(7,72) vot Încerca la Cluj, la campio
natele seniorilor, îmbunătățirea lui.

Avem, la ora actuală, cîteva sprin
tere tinere foarte talentate, cu un 
gabarit corespunzător. Așteptăm însă 
de la ele alte rezultate pe măsura 
posibilităților.: Un avans ni l-au ofe
rit Aura Petrescu, Veronica Anghel, 
Maria Goth și Olga Damian care au 
stabilit, la 4 x 100 m, un nou record 
de junioare cu 47,3 sec. în timpul 
cursei, în tribună se aflau Georgeta 
Cîrstea, Sanda Anghelescu, Viorica 
Dinu și Ecaterina Vitalios care ar fi 
putut alcătui și ele o ștafetă de... 
record 1

Ce n-au avut nicicînd craiovenii, 
au astăzi: doi recordmani republi
cani de juniori. Pe Argentina Meniș

evoluția lui Vasile

meciul atletic 
la Poiana Brașov

m la disc și Stelian Giubelan 
m la suliță. Deci se poate iace

47,02 
67,66 
atletism de calitate și la Craiova1 
Și ce parcă, numai la Craiova ? ~ 
buie insă mai mult entuziasm, 
multă muncă și perseverentă, 
cum au tăcut prolesorii Bobei, 
Rinderiu etc,

Marilena Ciurea 52,52 m la suliță. 
Dinu Piștalu 4,55 m la prăjină. Vasi
le Ersenie 7,32 m la lungime, Carol 
Corbu 15,28 ni la triplu, Radu Rusu 
1:54,2 pe 800 m și 4:12,6 pe 1500 m 
obst. Claudia Iacob și Elisabeta Ba
ciu 2:10,2 și, respectiv, 2:10,7 pe 800 
m, Georgeta Murărescu 13,19 m la 
greutate și-au realizat acum cele mai 
bune performante. Sperăm să și le co
recteze cit mai repede. Poate chiar 
la Cluj. La „naționale".

Dintre oașpefii noștri o impresie 
deosebită a lăsat săritorul in înălți
me Moroz (2,10 m) care doar dintr-o 
simplă inexactitate tehnică n-a reușit 
la 2,14 m. Cu siguranță vom mai auzi 
despre ell

Aruncătorii de greutate, disc, cio
can și alergătorii de la 110 m garduri 
au utilizat materialele obișnuite se
niorilor. Cum aceste materiale sînt 
tot mai des folosite, în numeroase 
țări, la concursurile juniorilor de 
17 - 19 ani, a venit vremea să ne 
gîndim serios să le introducem și 
noi, în mod constant, în competițiile 
interne.

Tre- 
mai 
așa 

soții

67-1 
GiuJ 

’ S Sibiu cu Tg. Mureș 34-1 
58—72; Tg. Mureș cu G

Clasament : 1. Bra
Mare 8 p, 3. Craii 
7 p, 5. Tg. Mureș 7 
p.

Tg. Mureș 37—57, Giurgiu 
Craiova 
53—40, 
41—42;
Giurgiu 
giu 32—30.

p, 2. Satu
p, 4. Sibiu 
Giurgiu 6

Clasamentul coșgeterilor : la băii 
1. Vasile Popa (Ploiești) 168 pj 
A. Iliescu (Mediaș) 120 p, 3. O. H 
șani (Mediaș) 90 p; fete : 1. Floa 
Trandafir (Satu Mare) 97 p, 2. Li] 
Ploieșteanu (Giurgiu) 94 p, 3. Ild 
Horvath (Satu Mare) 88 p.

45—41; Craiova cu < 
Tg. Mureș 49—-29,

9 
8 
6.

Pregătirile junioarei
pentru Balcaniadă

în cadrul pregătirilor ce Ie efecl 
ează în vederea participării la n 
ma Balcaniadă a baschetbaliste! 
junioare, selecționata țării noaJ 
a susținut săptămîna trecută citi 
jocuri în Ungaria. Ele s-au închJ 
cu următoarele rezultate: Româr] 
junioare cu : Ungaria-junioare 35—1 
(19—23), Dosza Kecskemet 31-1 
(14—7), selecționata Szigetvar 49—1 
(19—17), selecționata de tineret] 
Ungariei 39—50 (18—18), selection] 
Tatâbanya 72—33 (36—11) și cu 1 
kes Meteor 37—30 (55—10). |

Turneul a permis antrenorii] 
Grigore Avachian să Iacă o ulti] 
selecție și să alcătuiască form^^] 
bază, adică : Vartepniuc, Mt.rJ 
Rizescu, Szabados și Trandafir. II 
me rezerve: Ghiță, Blihm, Sala I 
Chelaru.

Ca observație generală, lotul 
„mers" mai bine de la meci la mq 
Fiecare partidă a fost un prilej 
importante constatări, 
încheierea turneului 
tut trage concluziile 
derea îmbunătățirii 
pînă la Balcaniadă.

astfel că 
antrenorul a ț 
necesare în t| 
jocului echin

Cuplaj la Bolintinul din Va!
. ...................................................... . ................ w»—

Echipe de seniori și copii 
din regiunea București, în întrec

z j 
pa la wzonele“ campionatului repubi 
can, ț

Paralel cu întrecerile echipelor de sl 
niori s-a desfășurat și un campion] 
regional, rezervat copiilor. Cei mai I 
neri sportivi își vor desemna învingi 
torii tot sîmbătă și duminică, la Bolii 
ținui din Vale. In cursa pentru cucei 
rea titlului de echipă campioană a rl 
giuniî București au rămas Ăvîntl 
Curcani (raionul Oltenița), Drum Nd 

tur-retur, sîmbătă și duminică, Radu Negru (raionul Călărași), Avii

Campionatul republican de oină se 
află în plină desfășurare. In aceste zile 
au loc întrecerile etapei regionale, tn 
cadrul căreia își dispută Intietatea zeci 
de echipe.

După « fază preliminară, la care au 
participat 32 de formații din regiunea 
București, cele mai bune echipe s-au ca
lificat în turneul final, programat Ia 
sfîrșitul săptăroînii pe terenul din co
muna lîolintinul din Vale. Aici se vor 
întîlni, i ’
formațiile Avîntul Valea Roșie (raionul tul Băduleasa (raionul Turnu Măg 
I I I tei ■ > . t\ . AT ... . I) I IX T z 1 v • * r • ist .. . ... . — .Oltenița), Drum Nou Radu Negru (ra
ionul Călărași), Viața Nouă Olteni (ra 
ionul Videle) și Avîntul Băduleasa (ra
ionul Turnu Măgurele). Primele două 
clasate vor cuceri dreptul de a pârtiei-

rele) și Viața Nouă Olteni (raionul VI 
dele). Deci echipele de seniori vor juu 
in cuplaj cu formațiile de copii. Mccii 
rile vor fi conduse de arbitrii Ale] 
Ciwbanu (Baeurești), G. Stroie (Giu 
giu) și C. Țonc (Drăgănești).

Institutul de Cultură Fizică
comunică

celor interesați că pentru anul universitar 1966—19G7 concursul de 
admitere la cursul fără frecvență va începe pe data de 26 august 1966.

înscrierile pentru cursul fără frecvență va începe pe data de 
1 august 1966. La acest concurs se pot înscrie toți oamenii muncii fără 
limită de vîrstă.

Concursul de admitere pentru cursul de zi, va începe pe data de 
septembrie 1966, iar înscrierile pe data de 10 august 1966.2

CONCURSUL VA CONSTA DIN:

— Anatomia șt fiziologia omului — scris
— Probe practice : gimnastică, atletism și un joc Ia alegere (bas

chet, volei, handbal).

Atît Ia cursul de zi cit și Ia cel fără frecvență sînt aceleași cerințe.
Pentru candidații din provincie. Institutul de Cultură Fizică asigură 

în limita posibilităților cazare și masă contra cost începînd cu data de 
18 august a.c., pentru candidații de Ia cursul fără frecvență și 25 august 
a.c. pentru cei de Ia cursul de zi.

Informații suplimentare se pot lua de Ia secretariatul Institutului 
de Cultură Fizică — telefon 31.44.40, int. 907. —

Adresa Institutului este: str. Maior Ene nr. 12, raionul V. I. Lenin, 
București.



Handbalul băimărean FOTBAL
poale birui mediocritatea!
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valoarea tehnică a acestor între
ceri?

După cum ne-a spus, între alții, 
ți prof. I. Marinescu, secretarul teh
nic al CLS.O. Baia Mare, nivelul 
campionatelor respective este în ge
nere scăzut, ele nu pun probleme di
ficile echipelor fruntașe Minerul și 
Constructorul, care participă la dis
pute inferioare cerințelor de perfec
ționare tchnico-tactică în vederea in
trării celor două echipe în 
„A". Principala cauză a nive
lului scăzut al campionatelor 
orășenești și regionale, a nivelului
valoric mediocru Ia care se mențin 
echipele băimărene, în ciuda incontes
tabilei hărnicii cu care se pregătesc, 
o constituie, în ultimă analiză, lipsa 
de cadre tehnice de specialitate, de 
pe urma căreia handbalul maramu
reșean se resimte serios. Fără ele, fără 
o pregătire metodică corespunză
toare, saltul de la mediocritate spre 
valorile înalte va fi foarte greu de 
realizat. în Maramureș, majoritatea 
animatorilor și îndrumătorilor tehnici 
ai activității handbalistice nu sînt 
antrenori calificați, nici profesori de 
educație fizică cu specializarea 
handbal, ci instructori voluntari. în 
toată regiunea, Ia un apreciabil volum 
competițional, nu sînt decit 2 pro
fesori de educație fizică cu speciali
zarea handbal, Ov. Todor și I. Te- 
gen, dintre care ultimul e însă ju
cător activ la Minerul. Și — numai 4 
antrenori calificați, toți în Baia 
Marc, C. Bogdan, Gh. Dichișan, Ov. 
Todor și I- Tegen. E într-adevăr ex
trem de puțin, explicînd în largă 
măsură nivelul scăzut al campiona
telor de Irandbal din Maramureș, 

ajjfjșle. astfel, nu te mai miră că atîtca 
^pasiuni nu biruie mediocritatea.

Și nici nu o vor putea învinge fără 
a se lua măsurile potrivite, între al
tele fără cadre tehnice calificate, fără 
profesori de educație fizică cu spe
cializarea handbal, de care maramurc 
șenii au nevoie, însă de cîțiva ani 
de zile se mulțumesc doar să aștepte 
a le~ fi repartizați. îi sfătuim să în
ceapă să și-i... repartizeze ei înșiși, 
îndrumîndu-și elementele dotate și 
atașate de acest sport spre I.C.F., 
pentru ca ele, revenind în regiune cu 
calificarea obținută, să poată con
tribui Ia creșterea valorii handbalu
lui maramureșean. Dar mai sînt și alte 
mijloace. Astfel, înainte de toate, se 
impune organizarea unui curs de an
trenori pe plan local, sub directa în
drumare și cu sprijinul federației, 
care trebuie să aibă în vedere nece
sitatea invitării unui număr mai 
mare de cadre tehnice, de instructori 
voluntari din Maramureș, la cursu- 

MPe de antrenori organizate anual în 
£apitală. De asemenea, socotim reco
mandabilă, cu bune rezultate de pre
văzut, trimiterea de către federație, 
pe anumite perioade, a unor tehni
cieni care să conducă efectiv antre
namentele și să-i îndrumeze metodic 
pe antrenorii și instructorii voluntari 
din B. Mare și, mai ales, pe cei din 
restul regiunii. Credem apoi că ar fi 
foarte folositor ca F. R. Handbal să 
organizeze periodic în regiunea Ma
ramureș și în altele antrenamente și 
meciuri-școală, partide demonstrative 
ale echipelor fruntașe din țara noas
tră, efectul stimulativ în dezvoltarea 
tehnico-tactică al unor asemenea în
tâlniri fiind întotdeauna pozitiv. în 
fine, în aceeași direcție, ținînd seama 
de bogata bază tehnico-materiaîă 
existentă, de numeroasele terenuri 
foarte bune de joc existente, de care 
am amintit, apreciem ca indicată or
ganizarea de către F.R.H; la B. 
Mare a unor etape superioare ale 
campionatelor republicane, care, ou 
certitudine, vor sluji și ele în mod 
Considerabil.

Cu aceste măsuri și totodată prin 
activizarea contactelor cu formații 
mai experimentate din alte regiuni, c 
fără doar și poate că nivelul com
petițiilor locale se va ridica, deve
nind o bază solidă pentru creșterea 
.valorii echipelor campioane regionale 
și, ca urmare, pentru cucerirea unor 
locuri în categoria A. Marea dragos
te de handbal a maramureșenilor, 
larga răspîndire a handbalului în re- 
jgiunea lor, merită din plin locurile 
«acestea în campionatele divizionare. 
Deci și tot ajutorul cuvenit pentru 
obținerea lor. Dar numai pe căile 
arătate 1

DE LA F. R. FOTBAL
• OMOLOGAREA REZULTATELOR CAMPIONATELOR DE FOTBAL ALE CATEGORIILOR A, 
B, C, JUNIORI Șl ALE „CUPEI ROMÂNIEI" PE ANUL 1965-1966 • COMPETIȚIILE OFI

CIALE Șl MODUL DE DISPUTARE PE ANUL 1966-1967

Retrogradează în campionatul ca
tegoriei C formațiile C.F.R. Roșiori 
și Metalul Tîrgoviște.

A. în urma omologării rezultatelor
jocurilor din campionatul republi-
can categoria A pe anul compelitio-
nai 1965—1966 a fost stabilit urmă-
torul clasament :
1. Petrolul Ploiești 26 16 6 4 47—24 38
2. Rapid București 26 15 2 9 46—30 32
3. Dinamo Buc. 26 ie 8 8 45—33 28
4, Dinamo Pitești 26 12 4 10 46—42 28
5» St. roșu Brașov 26 12 3 11 40—30 27
6. C.S.M.S. Iași 26 11 5 10 33—37 27
7. Universitatea Cluj 26 8 10 8 34—35 26
8. Știința Craiova 26 9 7 10 23—38 25
9. Farul Constanța 26 10 4 12 32—37 24

10. U.T. Arad 26 8 8 10 33—40 24
11. Politeh. Tim. 26 10 3 13 26—36 23
12. Steaua Buc. 26 6 10 10 34—30 22
13. Crișul Oradea 26 6 8 12 26—39 20
14. Șiderurgistul Gl. 26 7 6 13 41—55 20

Se declară campioană a Republicii
Socialiste România pe anul 1965—
1966 echipa Petrolu Ploiești.

Retrogradează în campionatul ca-
tegoriei B formațiile Crișul Oradea
și Siderurgistul Galați.

B. — în urma omologării rezulta-
t-elor jocurilor din campionatul ca-
tegoriei B, au fosl stabilite urmă-
Poarele clasamente :

SERIA I

1. Progresul Buc. 26 14 7 5 49—24 35
2. Știința Buc. 26 14 6 8 47—22 34
3. Metalurgistul Buc. 26 12 5 9 48—40 29
4. Flacăra Moreni 26 14 1 11 40—37 29
5. Dinamo Bacău 26 10 7 9 37—27 27
6. Prog. Brăila 26 12 2 12 32—45 26
7. Ceahlăul P. N. 26 10 4 12 44—39' 24
8. Dinamo Vic. Buc. 26 10 4 12 38—40 24
9. Poiana Cîmpina 26 9 6 11 30—33 24

10. Oltul Rm. V. 26 9 6 11‘ 34—40 24
11. C.F.R. Pașcani 26 10 4 12 37—44 24
12. Oțelul Galați 26 9 5 12 27—33 23
13. C.F.R. Roșiori 26 9 4 13 28—40 22
14. Met. Tîrgoviște 26 8 3 15 24—51 19

Promovează în campionatul cate
goriei A echipa Progresul București.

SERIA A II-A

1. Jiul Petrila 26 17 5 4 47—21 39
2. Minerul B. Mare 26 14 7 5 43—19 35
3. Vagonul Arad 26 15 4 7 45—29 34
4. A.S.A. Tg. Mureș 26 13 6 7 33—16 32
5. C.S.M. Reșița 26 13 2 11 34—41 28
6. A.S. Cugir 26 11 4 11 34—29 26
7. Ind. sîrmei C. T. 26 10 4 12 34—38 24
8. Gaz m. Mediaș 26 9 4 13 25—31 22
9. Clujeana 26 7 8 11 31—43 22

10. C.F.R. Arad 26 8 6 12 21—46 22
11. Minerul Lupeni 26 9 3 14 27—25 21
12. C.S.M. Sibiu 26 9 3 14 31—36 21
13. Recolta Cărei 26 8 5 13 27—38 21
14. Arieșul Turda 26 7 3 16 19—39 17

Promovează în campionatul cate-
goriei A echipa Jiul1 Petrila.

Retrogradează în campionatul ca-
tegoriei C formațiile Recolta Oarei
și Arieșul Turda.

C. — în urmă omologării rezulta
telor jocurilor din campionatul cate
goriei C, au fost stabilite următoa
rele clasamente :

SERIA EST

1. Chimia Suceava 26 14 7 5 41—27 35
2. Petrolul Moinești 26 12 7 7 33—23 31
3. Locomot. Iași 26 13 4 9 36—29 30
4. FI. roșie Tecuci 26 12 5 9 42—31 29
5. Fructexport Focșani 26 14 1 11 43—36 29
6. Textila Buhuși 26 13 2 11 47—35 28
7. Victoria Roman 26 12 2 12 43—32 26
8. Metalul Rădăuți 26 11 4 11 31—31 26
9. Foresta Fălticeni 26 11 3 12 37—40 25

10. Minobrad V. D. 26 11 3 12 34—40 25
11. Rapid Mizil 26 9 6 11 30-»37 24
12. Metalosport Gl. 26 9 5 12 27—30 23
13. Chimia Orașul Gh. 

Gheorghiu-Dej 26 9 2 15 26—43 20
14. Unirea Negrești 26 4 5 17 11—47 13

Promovează în campionatul cate-
goriei B — Chimia Suceava.

Retrogradează in campionatele re
gionale respective echipele Chimia 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej șl Unirea 
Negrești.

SERIA SUD

1. Metrom Brașov 26 14 6 6 42—26 34
2. Tractorul Br. 26 12 7 7 45—30 31
3. Portul C-ța 26 10 8 8 41—35 28
4. I.M.U. Medgidia 26 10 8 8 33—28 28
5. Dunărea Giurgiu 26 10 8 8 24—23 28
6. S. N. Oltenița 26 9 10 7 25—32 28
7. Chimia Făgăraș 26 12 2 12 45—44 26
8. Tehnomet. . Buc. 26 9 7 10 39—38 25
9. FI. roșie Buc. 26 10 5 11 35—40 25

10. Oltul Sf. Gh. 1 26 8 9 9 23—32 25
11. Electrica C-ța 26 9 6 11 35—31 24
12. Electrica Fieni 26 9 5 12 34—37 23
13. Marina Mangalia 26 8 7 11 31—38 23
14.-Rulmentul Br. 26 6 4 16 35—53 16

Promovează în campionatul cate
goriei B echipa Metrom Brașov.

Retrogradează în campionatele re
gionale respective formațiile Marina 
Mangalia și Rulmentul Brașov.

SERIA VEST

1. C.F.R. Timișoara 26 17 4 5 67—31 38
2. Met. Hunedoara 26 15 3 8 58—22 33
3. Victoria Tg. Jiu 26 13 7 6 49—22 33
4. Electroputere Cr. 26 13 4 9 56—30 30
5. Minerul Deva 26 12 4 10 34—32 28
6. Minerul Anina 26 10 7 9 29—27 27
7. Met. Tr. Severin 26 12 2 12 34—46 26
8. C.F.R. Caransebeș 26 11 3 12 33—39 25
9. Prog. Strehaia 26 11 3 12 33—60 25

10. Victoria Călan 26 9 5 12 32—33 23
11. Mușeelul C-lung 26 10 3 13 30—40 23
12. Prog. Corabia 26 9 5 12 30—42 23
13. Electromotor Tim. 26 8 5 13 43—48 21
14. Minerul C-lung 26 2 5 19 8—64 9

Promovează în <campionatul cate-
goriei B echipa C.F.R. Timișoara.

Retrogradează în campionatele re-
gionale respective formațiile Electro-
motor Timișoara și Minerul C. Lung.

SERIA NORD

1. Unirea Dej 26 13 5 8 42—34 31
2. Soda Ocna M. 26 12 6 8 43—29 30
3. Prog. Reghin 26 13 4 9 47—40 30
4. St. roșie Salonta 26 10 8 8 36—43 28
5. Minerul B. Sprie 26 10 7 9 47—42 27
6. A. S. Aiud 26 8 11 7 37—35 27
7. Chimica Tîrnăveni 26 10 6 10 25—24 26
8. Minerul Bihor 26 10 5 11 46—42 25
9. Sătmăreana 26 10 5 11 35—38 25

10. Faianța Sighiș. 26 11 3 12 35—42 25
11. Olimpia Oradea 26 9 6 11 37—35 24
12. Met. Copșa Mică 26 11 2 13 37—39 24
13. Gloria Bistrița 26 10 4 12 37—39 24
14. Forestiera Sighetul

Marmației 26 9 0 17 31—53 18

Promovează în campionatul cate-
goriei B echipa Unirea Dej.

Retrogradează în campionatele re-
gionale respective formațiile Gloria
Bistrița și Forestiera Siahetul Mar-
mafiei.

D. — Se declarară cîștigătoare a
„Cupei României" ediția 1965—1966,
echipa Steaua București.

E. — Se declară campioană repu-
blicană de juniori pe anul 1965—1966
echipa clubului Rapid București.

F. — în urma omoloqării rezulta
telor jocurilor de baraj, au promo
vat în campionatul categoriei C, ur
mătoarele echipe : Gloria Birlad, 
Ancora Galați, Stuful Tulcea, Me
talul Buzău, Autorapid Craiova, 
AS.A. Sibiu, Aurul Zlatna și Medi
cina Clui.

II
în anul competițional 1966—1967 

se vor desfășura următoarele com
petiții republicane :

1. Campionatul republican, cate
goria A, cu 14 echipe, după cum ur
mează : Petrolul Ploiești, Rapid 
București, Dinamo București, Dinamo 
Pitești, St. roșu Brașov, C.S.M.S. 
Iași, Universitatea Cluj, Știința Cra
iova, Farul Constanța, U.T. Arad, 
Politehnica Timișoara, Steaua Bucu
rești, Progresul București și Jiul Pe
tr ila.

Echipa clasată pe locul I va primi 
titlul de echipă campioană a Repu
blicai Socialiste România, iar cele 
de pe locurile 13 și 14 vor retro
grada în campionatul categoriei B.

2. Campionatul categoriei B pe 
două serii de cite 14 echipe împăr
țite după cum urmează:

Seria I: Siderurgistul Galați, Ști
ința București, Metalurgistul Bucu
rești, Flacăra Moreni, Dinamo Ba
cău, Progresul Brăila, Ceahlăul P. 
Neamț Dinam© Victoria București, 
Poiana Cîmpina, Oltul Rm. Vîlcea, 
C.F.R. Pașcani, Otelul Galați, Chi
mia Suceava și Metrom Brașov.

Seria a Il-a: Crișul Oradea, Mi
nerul Baia Mare, Vagonul Arad, 
A.S.A. Tg. Mureș, C.S.M. Reșița, 
A.S. Cugir, Ind. sirmei Cîmpia Tur- 
zii, Gaz metan Mediaș, Clujeana, 
C.F.R. Arad, Minerul Lupeni, C.S.M. 
Sibiu, GF.R. Timișoara și Unirea 
Dej.

Echipele clasate pe primul lo a în 
cele două serii vor promova în cam
pionatul categoriei A, iar cele de pe 
locurile 13 și 14 vor retrograda în 
campionatul categoriei G

3. Campionatul categoriei C, pe 
patru serii de cîte 14 echipe, împăr
țite după cum urmează :

Seria Est: Petrolul Molnești, Loco
motiva Iași, FI. roșie Tecuci, Fruct- 
export Focșani, Textila Buhuși, Vie- 
toria Roman, Metalul Rădăuți, Fo- 
resta Fălticeni, Minobrad Vatra Dor- 
nei, Rapid Mizil, Metalosport Galați, 
Ancora Galați, Gloria Bîrlad și Me
talul Buzău.

Seria Sud: Metalul Tîrgoviște, 
C.F.R. Roșiori, Muscelul Cîmpulung, 
Portul Constanța, I.M.U. Medgidia, 
Dunărea Giurgiu, S. N. Oltenița, Pro
gresul Corabia, Tehnometal Bucu
rești, FI. roșie București, Oltul Sf. 
Gheorghe, Electrica Constanța, Elec
trica Fieni și Stuful Tulcea.

Seria Vest: Metalul Hunedoara, 
Victoria Tg. Jiu, Electroputere Cra
iova, Minerul Deva, Minerul Anina, 
Metalul Tr. Severin, C.F.R. Caran
sebeș, Progresul Strehaia, Victoria 
Călan, Tractorul Brașov, Chimia Fă
găraș, Autorapid . Craiova, Aurul 
Zlatna și A.S.A. Sibfu.

Seria Nord: Recolta Cărei, Arie- 
șul Turda, Soda Ocna Mureș, Pro
gresul Rechin, St. roșii Sțlonta, .Mi
nerul Baia Sprie, A. S. Aiud, Chi
mica Tirnăveni, Minerul Bihor, Săt- 
măreana, Faianța Sighișoara, Olim
pia Oradea, Metalul Copșa Mică și 
Medicina Cluj.

Echipele clasate pe primul loc în 
cele patru serii vor promova în 
campionatul categoriei B, iar cele 
de pe locurile 13 și 14 în cele patru 
serii vor retrograda în campionatele 
regionale respective.

4. „Cupa României" — sistemul 
de disputare rămîne același ca în 
anul 1965—1966.

5. Campionatul republican de ju
niori, pe zece serii, împărțite pa 
criterii geografica

III
Campionatele regionale se vo» 

desfășura după aceeași formulă ca și 
în anul 1965—1966.

Vor promova în campionatul ca 
tegoriei C, cele opt echipe cîștigă 
toare ale jocurilor de baraj dispu 
tate între echipele campioane de 
regiuni.

Echipele campioane ale regiunilor 
Brașov și Oltenia vor disputa un 
joc preliminar (tur-retur).

Promovarea în campionatele re 
gionale și retrogradarea în campio
natele raionale și orășenești, se vor 
face în conformitate cu prevederile 
regulamentare.

IV
Campionatul republican categoria 

A, ediția 1966—1967 va începe la 24 
august 1966, iar primele jocuri ale 
echipelor din categoriile B și C vor 
avea Ioc Ia 28 august 1966. Campio
natul republican de juniori va în
cepe la 18 septembrie 1966.

Competițiile pe anul 1966—1967 se 
vor desfășura în conformitate cu 
prevederile dispozițiunilor privitoare 
la desfășurarea jocurilor de fotbal.

Pronosport
1 „HAT 850" ȘI 102.745 LEI ÎN NUMERAR A OBȚINUT PE UN BULETIN 
COMBINAT PARTICIPANTUL SZABO IOSIF DIN SATU MARE LA CON
CURSUL SUPLIMENTAR PRONOSPORT „CAMPIONATUL MONDIAL" 

DIN 13 IULIE 1966

Programul concursului Pronosport 
nr. 31 de duminică 31 Iulie a.c. cu
prinde meciuri din „Cupa de vară". 
Acest concurs oferă participanților 
întâlniri echilibrate și interesante 
care pot aduce surprize.

Iată programul integral al con
cursului i I. Tehnometal București — 
Dinamo Victoria (pronostic pauză); 
II. Tehnometal București — Dinamo 
Victoria (pronostic final); III. Oltul 
Sf. Gheorghe — Tractorul Brașov; 
IV. Metrom Brașov — Rulmentul 
Brașov; V. Progresul Reghin — A.S.A. 
Tg. Mureș; VI. Soda Ocna Mureș — 
Chimica Tîrnăveni; VII. Metalosport 
Galați •— Oțelul Galați; VIII. Fruct- 
export Focșani — Progresul Brăila; 
IX. Electroputere Craiova — Progre
sul Strehaia; X. Victoria Tg. Jiu — 
Metalul Tr. Severin,- XI. Flacăra ro
șie București — Metalurgistul Bucu-

Premiile concursului suplimentar Pronosport „Campionatul Mondial".
Premiul excepțional; L variantă căreia îi revine un autoturism 

„Fiat 850".
Categoria I; 0,5 variante a 66.965 lei
Categoria a II-a : 13.0 variante a 6.439 lei
Categoria a IH-a: 155,0 variante a 540 lei
Categoria a IV-a: 1131,5 variante a 88 Iei.
Cîștigător premiul excepțional Szabo Iosif din Satu Mare care a 

obținut 1 „Fiat 850" plus 102.745 lei în numerar pe un buletin combinat 
(0,5 premii cat. 1, 4 premii cat. II, 14 premii cat. III și 28 premii cat. IV).

Rubrică redactată de Administrata, 
de vtat Loto-Pronosport.

„Cupa F. R. Fotbal44, 
inaintea finalei

PITEȘTI. In „Cupa F. R. Fotbal* 
pentru juniori, competiție la care par 
ticipă reprezentative ale tuturor regiuni
lor, s-au desfășurat sîmbătă meciurile 
din etapa a IlI-a, iar luni semifinalele.

Iată rezultatele înregistrate: Banat — 
Mureș Autonomă Maghiară 1—t) (l—0), 
Galați—Argeș 3—1 (1—0}, Suceava;— 
Hunedoara 2-—0 (0—0), Cluj—Bacău 
3—2 (0—0), Dobrogea—Maramureș 
2—0 (1—0). Ploiești—Crișana 2—0 
(I—0), București—Iași 6—1 (2—0) și 
Brașov—Oltenia 3—0 (I—0).

Solicitat de noi, antrenorul federal 
Ion Bâlânescu ne-a spus că cele mai 
multe echipe s-au prezentat deștul de 
bine pregătite

în semifinalele cupei au ieșit învin
gătoare echipele regiunilor București și 
Ploiești care se vor întîini în finală. 
Dar iată cîteva amănunte privind rele 
două jocuri :

Tteg. fiiicureștt—regi ' llrașov 2 I 
(1—1). Fotbaliștii din echipa regiunii 
București ai .cîșligat datorită , unui atac 
mai' insistent; ’Golurile au 1 os (■ înscris© 
de Nistor (min. 6 și 68) pentru învin
gători, respectiv Bobolot (min 7).

Reg. Ploiești—reg. Dobro gea I 0 
(1—0). Juniorii ploieșteni au învins ca 
urmare a transformării unei lovituri do 
la 11 m acordată cu ușurință de arbi
trul M. Dinu-PiIești. Dobrogenii au ju
cat mai bine în cîinp și s-au dovedit 
posesorii unei tehnici superioare. I ui- 
cul gol l-a marcat Spiridon. în min. 20.

Așa cum am mai spus, finala .-?e va 
disputa între formațiile regiunilor Bocid- 
rești și Ploiești. Pentru locurile 3—4 se 
vor întîini regiunile Brașov și Dobro 
gea.

AL. MOMETf si 
ION UDRFSCU - coresp.

Programul turneelor echijeior
S. K. Rostov și Hanovra 86

Așa cum s-a mai anunțat, in curînd 
îsi vor începe turneul în țara noastră 
echipele de fotbal S.K. Rostov (Uniu
nea Sovietică) și Hanovia 96 (R.F. 
Germană). Ieri dimineață F.R. Fotbal 
nea comunicat programul acestor 
două turnee.

S.K. Rostov își va începe turneul 
la 7 august jucînd în Capitală cu 
proaspăta promovată în categoria A 
— Progresul București. La 9 august 
formația sovietică va juca la Craio
va cu Știința și își va încheia tur
neul întreprins în țara noastră două 
zile mai târziu la Petroșen: unde va 
juca în compania celeilalte promo
vate în categoria A — Jiul Petrila.

Hanovra 96 își va începe turneul 
de patru jocuri la Constanța unde, 
la 7 august, va întîini pe Farul. în 
continuare formația vest-germană va 
mai evolua la Ploiești, în compania 
Petrolului- la 11 august, la Brașov, 
cu Steagul roșu la 14 august și la 
Pitești, cu Dinamo la 17 august.

rești; XIL Chimia Suceava — Mi
nobrad Vatra Dornei; XIII. Fore-sta 
Fălticeni — Metalul Rădăuți.
• Plata premiilor la concursul supli
mente» Pronosport „Campionatul 

mondial"
în Capitală, premiile se vor plăti 

începînd cu data de vineri 29 iulie 
1966 la casieriile Loto-Pronosport diti 
cadrul fiecărui raion.

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

Pentru partlcipanții cîștigători din 
mediul rural, spitale, sanatorii și uni
tăți militare, premiile se vor expedia 
prin mandat poștal, începînd cu data 
de vineri 29 iulie 1966.

• Tragerea Pronoexpres de azi va 
avea loc la Mangalia.



Fază din meciul U.R.S.S. — R.F.G.— Voronin salvează in extremis

Echipa R. F. Germane - 
o finalistă merituoasă

(Urmare din pag. 1)

•unt de energie fizicfi dar. In același 
timp, și cu o bună pregătire tehnică. 
Hfiîfges, Schnellinger. Weber. Schulz 
(pe linia de fund), Beckenbauer și Hal
ler (la mijloc), Overath. Held și Em
merich sînt cu toții jucători de clasă 
internațională ; și deși Lutz l-i înlocuit 
lnnî pe Hiîttges (accidentat, dar valid 
pentru finală) totuși, în ansamblul e 
chipei nu s a simțit prea mult, pentru 
că lipsurile lui Lutz (lent, neinspirat 
ic intervenții și, din păcate, prea dur), 
•u fost cu ușurință suplinite de cole
gii săi ; în sistemul defensiv cu un 
măturător, sistem adoptat de echipa 
R F. Germane, Schulz este fără în
doială „omul potrivit la locul potrivit* : 
înalt, suplu, cu o excelentă detentă, el 
«ste un ultim apărător peste care s« 
trece cu mare dificultate.

potbalul — spectacol, a cedat mult 
locul fotbalului — luptă. Ambele 

echipe. adoptînd un strict marcaj indi
vidual. cu tendința de recuperare a ba 
Ionului de la adversar prin orice mijloc, 
• făcut ea partida să fie presărată cu 
multe faulturi, cu dese întreruperi de 
joc. Sabo, unul dintre cei mai valoroși

PDLOIȘTII ROMÂNI AU DEBUTAT 
VICTORIOȘI IN ;,CUPA 

SPERANȚELOR OLIMPICE**
Berlin, 26 (prin telefon). Au în- 

«eput la Berlin întrecerile din cadrul 
«ompetiției internaționale de polo 
.Cupa speranțelor olimpice*, la care 
participă echipe naționale de tineret, 
din 8 țări. în primul meci, reprezen
tativa României a întllnit-o pe aceea 
■ Bulgariei, de care a dispus cu 
5—3 (2—0. 1—2, 1—1, 1—0), prin 
golurile înscrise de Zamfirescu (2), 
Băjenaru (2) și Lăzărescu. în afară 
de aceștia, din echipa României s-a 
«nai remarcat Bogdan, care a apărat 
foarte bine. Primul și ultimul gol 
poloiștii noștri l-au marcat în pe
rioade în care se aflau în inferiori
tate numerică.

Celelalte jocuri disputate luni s-au 
terminat cu următoarele rezultate : 
B. D. Germană I — R. D. Germană II
10— 4, U.R.S.S. — Cehoslovacia
11— 3, Ungaria — Polonia 9—1.

Dintre echipele participante, aceea 
• României este cea mai tînără.

Campionatele
Budapesta, 26 (prin telefon). — în 

prima zi a turneelor finale pentru 
locurile I—VIII șl respectiv I—VI 
ale campionatelor europene de volei 
(tineret), echipele României au întîl- 
nit reprezentativele U.R.S.S., la băieți 
și R. D. Germane, la fete. Ele au 
pierdut în ambele meciuri t 0—3 
(6, 12, 13) în partida masculină, 1—3 
(12. —4, —9, —6) în cea feminină. 
Formațiile noastre au manifestat In 
genere aceleași deficiente din ulti
mele meciuri de verificare susținute 
le București, în ceea ce privește blo- 

oameni ai echipei U.R.S.S., a fost prac
tic scos din luptă chiar de la începutul 
meciului (în repriza a doua el a tre
cut figurant pe extrema atingă), Sît 
lenko a fost eliminat din joc pentru 
lovirea intenționată a adversarului, iar 
Beckenbauer și Voronin au fost averti
zați de arbitru.

eși în superioritate numerică, în re- 
priza a doua echipa R. F. Ger

mane a preferat să joace prudent, mai 
mult în apărare, dorind parcă mai mult 
să nu primească gol decît al-și mă
rească avantajul.

eși în 10 oameni în repriza a doua, 
selecționata U.R.S.S. a jucat o 

fensiv, combina tiv în atac, înscriind un 
gol și avînd chiar marea șansă ca în 
penultimul minut al partidei să ega
leze.

P chipa R. F. Germane s-a calificat 
deci pentru marea finală de pe 

Wembley. Acest fapt ne readuce în ur
mă cu 12 ani, în 1954. cînd jucătorii 
vest-germani au devenit campioni mon 
diali prin victoria cu 3—2 asupra Un
gariei. Vor reînnoi ei acest succes sîm- 
bătă ? Judecind după evoluțiile avute 
pînă acum, ei au tot dreptul să spere.

încă patru boxeri români învingători 
in turneul de la Berlin

BERLIN 26 (prin telefon). Turneul 
speranțelor olimpice, la care au luat 
startul 71 de boxeri din 7 țări conti
nuă să se dispute în mijlocul unul 
interes deosebit. Pentru semifinale 
s-au calificat 11 pugiliști din R.D. 
Germană (tara gazdă a participat cu 
două echipe), cîte 9 din România și 
Uniunea Sovietică, 5 din Ungaria și 
cîte unul din Bulgaria șl Cehoslova
cia.

Gea mai frumoasă impresie au lă
sat-o, pînă acum, sportivii din 
U.R.S.S., România și Ungaria. Un re
marcabil succes au înregistrat în cele 
două reuniuni care au avut loc pînă 
în prezent, boxerii din țara noastră. 
Nouă dintre el (Pometcm Covaci, Ne- 
delcea, Gorea, Silberman, Ivan, Popa, 
Iancu și Alexe) au reușit să se cali
fice în semifinalele turneului,

buni seara au intrat în „focul* în
trecerii alți reprezentanți ai boxului 
nostru. Astfel, la categoria cocoș tî- 
nărul Nedelcea (19 ani) l-a învins la 
puncte pe bulgarul Hadschilov. în 
prima repriză boxerul nostru șl-a pus 

europene de volei (tineret)
cajul, preluările, jocul din linia a 
doua, echipa feminină dovedind, fată 
de cea masculină, și o combativitate 
scăzută.

în celelalte dispute din cadrul pri
mei etape a turneelor finale, s-au în
registrat rezultatele i MASCULIN, 
I—Vin — Ungaria — Italia 3—0, 
Cehoslovacia — Iugoslavia 3—0, Bul
garia — Franța 3—1; IX—XVI — 
R. D. Germană — Turcia 3—0, Aus
tria — Danemarca 3—0, Olanda — 
R. F. Germană 3—0, Bulgaria — Po
lonia 3—2(1); FEMININ, I—VI —

Un marc spectacol lotftalistic pe „Wcmbicij":

Anglia a învins Portugalia cu 2-1 
devenind a doua finalistă a C.M. 

de fotbal
Aseară, pe Wembley, în fața unui 

public care a umplut pînă la refuz 
tribunele marelui stadion, s-a dis
putat cea de-a doua semifinală a 
G. M. de fotbal: echipa Angliei, 
singura dintre marile favorite ră
mase în competiție, a învins Portu
galia care, din autsider, devenise 
una dintre favorite. In prima re
priză, ambele echipe au desfășurat 
un joc în viteză, cu acțiuni va
riate, într-o adevărată notă de spor
tivitate (de-a lungul a 45 de minute 
s-au comis doar două faulturi). En
glezii au jucat mai organizat, au a- 
vut mai multă omogenitate și legă
tură între compartimente, ceea ce 
le-a permis să stăpînească mijlocul 
terenului și să împingă de multe ori 
jocul spre poarta lui Jose Perreira. 
Acțiunile portughezilor au purtat și 
ele amprenta spectaculozității, iar 
șuturile înaintașilor au trecut de 
cîteva ori foarte aproape de poarta 
lui Banks.

Jocul începe cu o ușoară superio
ritate a echipei engleze, dar șutu
rile lui B. Charlton sînt puțin peri
culoase. Dominarea gazdelor se in
tensifică însă și, în min. 13 și 25, 
Hurst ratează două ocazii. Urmează 
o revenire a portughezilor, care 
combină frumos și, cîteva minute, 
supun unei presiuni puternice poarta 
apărată de Banks.

ta portughezi se observă o dife
rență între jocul înaintării și cel al 
apărării. In min. 30, dintr-o greșeală 
a lui Festa la care se adaugă și o 
intervenție neinspirată a lui Perreira, 
englezii deschid scorul: Hurst trage, 
Perreira respinge cu piciorul și B. 
Charlton trimite balonul In poarta 
goală (1-0). Finalul reprizei aparține 
mai mult portughezilor care prin 
Eusebio, Torres și Coluna, pericli
tează poarta engleză prin șuturi care 
ridică tribunele în picioare.

adversarul k.d. La categoria pană 
Gorea a cîștigat prin descalificare 
meciul cu Koellen (R.D. Germană). 
După ce a acumulat multe puncte în 
prima repriză (Koellen a fost trimis 
la podea), în cea de a doua, la primul 
schimb de lovituri boxerul german 
i-a spart sportivului nostru arcada 
cu capul. Gorea nu va mal putea 
evolua în semifinale.

Ea „ușoară*, Silberman a avut la 
discreție meciul cu maghiarul Ha- 
rosa. în ultima repriză boxerul nostru 
beneficia de un avantaj de 3 - 4 punc
te. în sfîrșit, la categoria mijlocie 
Ivan l-a întrecut la puncte pe Vojtl- 
sek (Cehoslovacia), după o partidă 
aplaudată de spectatori.

N. R. Semifinalele turneului s-aa 
disputat aseară, dar ora tîrzle la 
care s-au terminat meciurile nu ne-a 
dat posibilitatea să luăm legătura te
lefonică cu Berlinul. Azi este zi de 
pauză- iar finalele vor avea loc 
mîine seară, pe patinoarul artificial 
Dinamo Berlin.

U.R.S.S. — Bulgaria 3—0, Cehoslo
vacia — Polonia 3—1 (!); VII—XII — 
Turcia — R. F. Germană 3—0, Iu
goslavia — Austria 3—0, Ungaria — 
Olanda 3—0.

în continuare, echipele României 
joacă, în ordine, cu formațiile Geho- 
slovaciei, Franței, Italiei, Ungariei, 
Bulgariei (masculin), U.R.S.S., Bulga
riei și Cehoslovaciei (feminin).

Echipele feminine, care încheie în
trecerea vineri 29 iulie, au zi de 
pauză miercuri, iar cele masculine, 
care termină campionatul duminică 
31 iulie, au zi de pauză joi.

Repriza a doua a fost de-a dreptul 
pasionantă. Ea s-a desfășurat în pri
mele 20 de minute sub semnul atacu
rilor repetate ale portughezilor care 
pun la grea încercare apărarea en
gleză. Din păcate, portughezii nu în
cheie cu șuturi la poartă acțiunile lor 
și joacă pe sus, ceea ce ușurează 
sarcina apărării engleze care închide 
jocul. în general, în această perioadă 
echipa Angliei joacă foarte prudent 
punînd accentul exclusiv pe apărare. 
Apoi jocul se echilibrează, asistăm 
la faze dinamice la ambele porți și 
Iată că englezii înscriu al doilea gol. 
Este min. 80 : Hurst trece de Hilarrio 
și-l pune în excelentă poziție de șut 
pe B. Charlton (2—0) I

în minutul 83, Ia un contraatac pe
riculos al portughezilor, I. Charlton 
comite hent în careu. Lovitura de 
pedeapsă este executata impecabil de 
golgeterul campionatului mondial, 
Eusebio (8 goluri) astfel că scorul de
vine 2—1-. Ultimele minute sînt dra
matice și aparțin portughezilor care 
prin Simoes ratează în min. 88 ega- 
larea.

Arbitrul P. Schwinte (Franța) a con
dus corect formațiile :

ANGLIA : Banks — Cohen, J. Charl
ton, Wilson, Moore — Stiles, Hurst — 
Ball, B. Charlton, Hunt, Peters.

PORTUGALIA: Perreira. — Festa, 
Baptista, Carlo», Hilario — Graca, 
Coluna — Augusto, Eusebio, Torres, 
Simoes.

ASTFEL, ÎN FINALA DE SÎMBA- 
TĂ SE VOR ÎNTÎLNI REPREZENTA
TIVELE ANGLIEI $1 R.F. GERMANE 
(ora 16) IAR JOI PENTRU LOCURILE 
III—IV ÎȘI VOR DISPUTA ÎNTÎIE- 
TATEA SELECȚIONATELE U.R.S.S. 
ȘI PORTUGALIEI (ora 20,30).

Știri • Rezultate • Știri • Rezultate
PARIS. La Beziers, înotătoarea sud- 

africană Karen Muir a obținut un 
nou record mondial Ia 200 m spate i 
2:27,1 (v.r. 2:27,4 — aparținea spor
tivei americane Cathy Ferguson).

ATENA. La atletism (masculin) 
Grecia — R.A.U. 112—76. Cîteva re
zultate : lungime : Karayanis (Gre
cia) 7,64 m; 400 m plat: Ragourkos 
(Grecia) 48,7; 1500 m : Virvillis (Gre
cia) 3:51,8.

BERLIN. Pregătindu-se pentru G.E. 
de atletism, cîtiva sportivi din R. D. 
Germană au obținut rezultate remar
cabile. 3000 m obstacole: Hermann 
8:33,8; 4x100 m: (feminin) Dynamo 
Berlin 45,8; 4x400 m Vorwărts Pots
dam 3:07,7 (cele trei rezultate con
stituie noi recorduri); 1 500 m : May 
3:38,2; 80 mg : Karin Balzer 10,6; 
200 m : Ingrid Tiedte 23,8.

BUDAPESTA. Maratonul de la 
Szeged a fost cîștigat de Toth în 
2 h 22:44,6 urmat de Tormasi (Unga
ria) și Gorelov (URSS).

MOSCOVA. Ea Minsk a început 
meciul atletic dintre echipele femi
nine și masculine ale URSS și Polo
niei. După prima zi, echipele mascu-

DIN BLOCNOTESUL 
LUI WILLIE

DOCTORUL Galba, arbitrul ceho
slovac de fotbal, este totodată și ju
decător la tribunalul din Bratislava. 
La întrebarea: „Unde vă place mai 
mult să faceți pe judecătorul, Ia tri
bunal sau pe terenul de fotbal 1“ 
Galba a răspuns: „Prefer de o mie 
de ori să fac acest lucru la tribunal, 
pentru că acolo am mai mult timp 
de gîndire înainte de a lua o hotă- 
rîre. în afară de asta, în austera sală 
de ședințe nu am ocazia să aud— 
gratulațiile unui public uneori prea 
puțin obiectiv*.

DUPĂ cum se știe, In urma meciu
lui cu Argentina, jucătorii echipei 
R. F. Germane s-au pltns de bocancii 
argentinienilor. Spre surpriza lor, s-a 
constatat că bocancii argentinienilor, 
eare lăsaseră urme evidente pe ti
biile făcătorilor vest-germani, erau 
de proveniență germană: livrați de 
o firmă din Bonn.

ȘI FRANCEZII au avut o ghici
toare, după modelul brazilienilor. 
Este vorba de doamna Frederica F. 
care a prezis că actualul campionat 
va fi cîștigat de Brazilia, Italia sau 
Franța. Interesant că aceasta este 
tocmai ordinea cronologică în care... 
cele trei echipe au fost eliminate din 
campionat.

CORESPONDENTUL ziarului J'E- 
quipe" din Milano relatează că la 
Întoarcerea jucătorilor italieni, 
s-a efectuat in nocturnă, suporterii^ 
dezolați și supărat! pe azzurri i-au 
primit pe aeroport cu un veritabil 
bombardament de roșii bine coapte. 
Poliția a reușit fntr-un tirziu să cal
meze pe tifosii italieni, dindu-i tot
odată Îngrijiri lui Fabbri care arăta 
ca o... fantomă rujată.

LA SFIRȘITUL meciului dintre 
echipele R.F. Germane șt Uniunii So
vietice, antrenorul echipei U.R.S.S.. 
Nikolai Morozov, a declarat: „La 
cel de al doilea gol, Iașin are par
tea lui de vină. Cel mai bun jucător 
al echipei noastre a fost Voronin, 
care șl-a asumat un rol complex după 
eliminarea lui Cislenko : acela de a 
fi peste tot.

ANTRENORUL echipei R.F.G., H. 
Schon, Întrebat dacă pentru finală 
va face vreo schimbare în echipa 
sa- a răspuns: .Totul depinde de 
starea fizică a jucătorilor tn aceste 
patru zile care au mai rămas pînă 
finală". ™

/
COMISIA de disciplină a C.M. de 

fotbal s-a întrunit pentru a doua 
oară, la Liverpool. Jucătorii uru- 
guayeni Trocha și Silva, eliminați în 
meciul cu R.F. Germană, au fost sus
pendați pentru trei meciuri interna
ționale, iar Cortes pentru șase. Au 
primit avertisment Weber (R.F.G.) și 
Salva (Uruguay). Totodată, comisia 
a atras atenția federației engleze 
asupra tonului jignitor ai declara
țiilor lui Alf Ramsey în interviul 
după meciul Anglia - Argentina.

line se află la egalitate, 42—42, iar 
în întrecerea feminină atletele sovie
tice conduc cu 32—30. Cîteva rezul
tate : MASCULIN : greutate Gușcin 
(URSS) 19,46 m (record); suliță : Lu- 
sis (URSS) 85,12 m; 100 m : Maniak 
(Polonia) 10,3; 400 m plat : Badenskl 
(Polonia) 46,1; 1500 m: Tkaczvk (Po
lonia) 3:43,0; 110 m garduri: Mihai
lov (URSS) 13,8; 5000 m : Kudinski 
(URSS) 14:27,0; ștafetă 4x100 m: Po
lonia 39,6; URSS 39,7. FEMININ 1 
100 m : Irena Kirszenstein (Polonia) 
11,4; 80 mg: Elisabeta Bednarek (Po
lonia) 10,9; greutate : Nadejda Cijova 
(URSS) 16,96 ni; suliță: Valentina 
Popova (URSS) 56,08 m; ștafetă 
4x400 m : Polonia 44,1; 400 m : Lud
mila Samotesova 53,7 (cea mai bună 
performanță europeană a sezonului).

SANTA MONICA. După 5 runde în 
turneul internațional de șah .Me
morialul Piatigorski* ce se desfășoa
ră la Santa Monica, condua Boris 
Spasski (URSS) șl Lajos Portisch (Un
garia) cu cîte 3 puncte, urmați de1 
Fischer (SUA), Najdorf (Argentina) 
cu 2,5 puncte și o partidă întreruptă 
fiecare, Donner 2,5 puncte etc.

1 2 > 4 Redacția șt administrația: str Vasile Conta nr l« telefon II 10 05 interurban 77 șl 280 Telex» «partrom bo«. 180. Ticarul: L P. „Inloimațla*, str. Brezolanu 23—25. 
PREJUL ABONAMENTULUI: I lună; 6,50 leii 3 luni: 19.50 leii 6 luni: 39 leit 1 an ; ?6 iei. 40 365


