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Campionatele republicane de natație

Ce dueluri ne rezervă prima zi de întreceri?
• Cursele de 100 m liber

F
Iată și ziua examenului final 

pe care cei mai buni înotători 
din țară l-au pregătit timp de 7 
luni. La startul probelor noii edi
ții a campionatelor republicane, 

. secțiile fruntașe din București, 
Reșița, Timișoara, Galați, Tg. 
Mureș, Arad și Cluj sînt repre
zentate (cu foarte mici excepții) 
de tot ce are inai bun natația ro
mânească la ora actuală, fapt ce 
constituie o atracție în plus pen
tru iubitorii acestui sport ea re vor 
umple tribunele bazinului Dinamo 
de astăzi și pînă duminică.

Chiar din prima zi — dimi
neața de la ora 9, seriile și după-

- punctul de < 
Costa sub semnul întrebării

VI. Moraru și H. Schier. Cine

atracție • întrecerea dintre Șoptereanu

amiază de la ora 18, finalele — 
vom fi martorii unor dueluri aș
teptate cu un deosebit inteies. 
Așa cum a promis, Cristina Ba
led) an va încerca, în întrecerea di
rectă cu actuala campioană Ingrid 
Ungur, să dovedească progresul 
înregistrat și în cea mai rapidă 
probă, cursa de 100 m liber. Cele 
două înotătoare nu s-au mai în- 
tîfnit în acest an, rezervînd pro
mițătoarea lor dispută zilei inau
gurale a acestor campionate. Cu 
același interes este așteptat și 
duelul dintre reșițeanul II. Schier 
și bueureșteanul VI. Morarii pen
tru titlul de cel mai rapid îno-

tător al țării. La campionatele de 
6ală, Schier s-a dovedit imbata
bil, impunîndu-se în fața campio
nului și recordmanului republican, 
atît în serii cît și în finală. Dar 
Moraru s-a pregătit cu multă am
biție pentru aceste întreceri, cît 
și pentru revanșa pe care o aș
teaptă toți suporterii săi. Ori
cum, finala sprinterilor va fi foar
te disputată și sperăm că ea va 
duce la un nou record al țării 
și, cine știe, jwiale 
timp sub 57 sec.

O altă finală care 
sat extrem de mult

chiar la un

ar fi intere- 
estc *ea de

a. v. —

fConXiwuare m pog. a 2-a)

va ciștiga duelul celor doi 
sprinteri ?

TRIMIȘII NOȘTRI

INTERVIUL NOSTRU

Cum am ajuns 
campion al lumii?
• Povestește — Virgil Atanasiu

Noul campion mondial și recordman al lumii la 
pistol viteză, Virgil Atanasiu, este suprasolicitat 
în aceste zile. Ziariști, antrenori, prieteni nu mai 
prididesc cu felicitările, cu fel de fel de întrebări. 
Fiecare dorește să afle cît mai multe amănunte 
în legătură cu realizarea marii sale performanțe. 
MPrinzîndu-l“ într-un moment de relaxare, l-am 
rugat să ne fie interlocutor pentru cîteva minute.

— Ne-ar interesa să ne spui pe ce ai... con
tat cînd ai plecat la Wiesbaden ? Am vrea 
însă pentru a nu te dezminți ca și răspunsu
rile să țintească foarte precis.

— De acord. Să încerc deci primul... decar. îm
preună cu colegii mei Ion Tripșa, Marcel Roșea 
Și Mihai Dumitriu am pornit din București cu 
ideea că aveam posibilitatea să cucerim primul 
loc la echipe. Eram campioni europeni, alcătuiam 
o formație omogenă, toți patru obținusem cifre 
foarte bune. Ne simțeam bine. Cît privește la 
individual, să spun drept, nu voiam să mă gîndesc 
la altceva decît la faptul că voi face totul pentru 
o comportare cît mai bună.

— Și cum a fost la fața locului ?
— în primul rînd am folosit foarte judicios pe

rioada de acomodare cu cele mai dificile insta
lații pe care le-am întîlnit vreodată. Competiția a 
reunit 120 de pistolari din 18 reprezentative și a 
durat 11 ore, fiecare concurent ocupînd standul 
cam 60 de minute. 60 de minute, însă, care păreau 
o veșnicie. Am tras al doilea în echipă, după Du
mitriu — care înregistrase 291 p. Cînd am intrat 
pe stand, mi-am propus să efectuez execuții cît 
mai apropiate celor de la antrenament : ridicarea 
rapidă a pistolului pe prima siluetă (1,4—-1,5 sec.), 
păstrarea cadenței specifice fiecărui timp, priză 
constantă în timpul tragerii, concentrare intensă 
asupra aparatelor de ochire (cătare, înălțător). 
Am reușit în prima manșă 299 p.: 50—50 in cele 
două serii de 8 sec., 50—50 la 6 sec., 50—49 la 4 
sec. Apoi, Tripșa, a tras 295 p, iar Roșea 295 p. 
Deși nu cunoșteam rezultatele celorlalți concu- 
renți pentru că nu doream să ne amplificăm emo
țiile. bănuiam că șansele noastre rămin apre
ciabile, pentru titlul la echipe. La individual con
tinuam să nu mă gîndesc, cu toate cele 299 p. 
Curios, dar așa a fost. în sfîrșit, după vreo șase 
ore, a început manșa a doua. Dumitriu obține 
292 p, iar eu 297 p. : 50—50 la 8 sec., 50—48 la 6 
sec., ah ! Acest optar la ultima siluetă m-a în
ciudat la culme. Totuși a urmat 50—49 la 4 sec. 
în cele cîteva zecimi de secundă de la ultimele 
două siluete, auzeam parcă țăcăniturile fleșurilor
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și zbîrnîitul aparatelor de filmat. Abia am t 
minat ultimul foc cînd m-am și pomenit luat 
sus, îmbrățișat și felicitat de colegii mei, de 
trenorul Petre Cișmlgiu, de toți cei din jur. 
venisem campion și recordman mondial.

— Intr-adevăr emoționant. O victorie str 
cită. Dar la echipe ce a urmat ?

— Tripșa, constant, a realizat din nou 295 
Echipa noastră conducea șî era greu de între 
zut cum ar mai fi putut „scăpa* primul 1
Chiar înaintea ultimelor două serii de 4 seeun 
ale lui Roșea, aveam un avans de 3 
Marcel a tras destul de bine : 48—49, 
ticul Zabelin a reușit un rezultat 
50—50. Deci punctaj general egal și

puncte. D 
totuși sov 
formidabi 

baraj peni
locul I. Tensiunea ajunsese la maximum. Am 
întrecuți. A trebuit să ne mulțumim doar eu 
dalia de argint. Vreau să menționez faptul

Interviu consemnat de
CONSTANTIN COMARNISC

(Continuare in pag. a 2-a

SPECIALI, C. MACOVEI și GH NICOLAESCU, TRANSMIT

FOTBALUL!
bun. Acest joc a pus capăt și 
atmosferei care sie încărcase 

în care

TREI SAHISTț ROMANCE 
LA TURNEUL ZONAL

Atleți italieni la campionatele 
noastre republicane

La întrecerile finale ale 
campionatelor repubfieane 
individuale de seniori de la 
Cluj (5—7 august) au fost in
vitați să participe, In afară 
de concurs, și o serie de 
atleți italieni din cadrul or
ganizației UISP. Este vorba 
de Roberto Gabbi la 100 ua. 
G-iancarlo Davoli la 400 m, 
Santino Filippini și Massimo 
Rabitti la 110 mg etc.

Fotbalul-luptă, fotbalul în 
care angajamentul fizic a ș^at 
pe primul plan în optimi și 
sferturi, uneori sub emblema 
„scopul scuză mijloacele*, a lă
sat loc aseară, pe stadionul 
Wembley, adevăratului fotbal : 
fotbalul-spectacol, cel care 
a adus acestui sport o populari
tate fără precedent.

Am asistat. în sfîrșit, la un 
meci care a răcorit inimile în- 
fierbîntate de atîta așteptare 
ale milioanelor de iubitori ai 
fotbalului. Anglia - Portugalia 
a fost un meci de zile mari, 
demn de „ Wembley*, demn de

„patria fotbalului", «ia meci 
desfășurat într-o notă ireproșa
bilă de sportivitate, din care a 
cîștigat nu o echipă sau alta, 
ci însuși FOTBALUL- Iar gestul 
Iui Eusebio, de a-I felicita pe 
Bobby Charlton după ce acesta 
a înscris al doilea gol — deci
siv pentru soarta partidei — 
completat cu finalul meciului în 
care învingători și învinși ți-au 
strins miinile într-un gest de re
ciprocă prețuire ți admirație, 
au încoronat acest spectacol, 
amintind că într-o 
sportivă, dincolo de toate pasiu
nile, trebuie să triumfe cel mai

întrecere

atmosferei 
după ultimele meciuri, 
exagerările unora sau altora nu 
erau decît reflexul unor pasiuni 
specifice__ fotbalului.

în ziarele apărute astăzi, 
(N.R. : ieri), cronicarii englezi 
de fotbal aduc elogii echipelor 
Angliei și Portugaliei care prin 
jocul lor magistral „au justifi
cat popularitatea ți frumusețea 
acestui sport, însăți rațiunea de 
a exista a fotbalului*.

Intr-un articol pe mai multe 
coloane, „Daily Mirror" arată, 
printre altele, că „nici o echipă 
n-ar fi primit cu atîta demnita
te înfrîngerea cum a făcut-o 
echipa Portugaliei, după cum 
nici o altă echipă de fotbal, 
victorioasă, n-ar fi arătat atîta

Programul de azi
Peatru locurile 3 4: 

U.R.S.S. — PORTUGALIA, 
ora 20.30. Se transmite la 
radio și televiziune.

La turneul zonal de șah pentru 
eamptonatut mondial feminin 
(Varna — august 1966) vor parti
cipa trei reprezentante ale țârii 
noastre : Alexandra Nieolau, Eli- 
sabeta Polihroniade și Margareta 
Perevoznic.

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA TÎTOVO-UJICE 

(IUGOSLAVIA)

Tn localitate s-a desfășurat 
puternic turneu internațional 
șah cu participarea a 10 
maeștri internaționali, 
invitați s-a aflat și reprezentan
tul nostru, B. Soos.

Pe primele locuri s-au clasat 
Suetin (U.R.S.S.) și Matanovici 
(Iugoslavia) cu 10 p. urmați de 
Gligorici (Iug.) și Tringov (Bulg.) 
S‘/2 p. Soos a ocupat locul 10, cu 
(P/2 p.

un 
de 

mari 
Printre

CICLIȘTI ROMÂNI CONCU
REAZĂ ÎN POLONIA

Ieri a plecat la Olsztyn (R.P. 
Polonă) o selecționată de cicliști 
români care va participa la un 
concurs de fond pe etape ce se 
desfășoară între 28 și 30 iulie. 
Din delegație fac parte rutierii 
C. Grigore, Nicolae Ciumeti. 
Mircea Rîndașu, Mircea Virgil și 
Teodor Puterici. Echipa este con- ; 
dusă de antrenorul Alexandru 
Soxueșan.

Vineri, sîmbătă și duminică

„CUPĂ ORAȘULUI BUCUREȘTI LA FOND
• Oaspcfi: cicliști din

Italia, Olanda și Polonia
Sezonul ciclist se află în plină 

desfășurare. Vineri, sîmbătă și 
duminică are loc o nouă competi
ție internațională : „Cupa orașu
lui București Ia fond.

La startul acestei întreceri vor 
fi prezenți alergători din Italia, 
Olanda. Polonia și. firește, din 
țara noastră. Valoroșilor rutieri 
de peste hotare le vor da replică 
cei mai în formă dintre fondiștii 
noștri. Alături de alergătorii de 
la Dinamo (G. Moiceanu. W. Zie
gler, I. Cosma, C. Ciocan, L. 
Zanoni, E. Rusu. Gh. Sucii») și 
Steaua (C. Dumitrescu, I. Arde- 
leanu, Fr. Gera, Oh. Moldoveanu, 
W. Egyed) vor mai participa și 
cicliști care s-au impus în ulti
mele întreceri de fond. Este vor
ba de alergători de la Olimpia 
și Voința București, Voința și 
Petrolul Ploiești, C.S.O. Brăila, 
Dezrobirea Brașov șa. Printre 
participant se află și tinerele ta
lente care au realizat anul acesta 
performanțe bune in competițiile

interne și internaționale: Ștefan 
Suciți, Tudor Vasile, Ștefan Bu
șea, Alex. Sofronie și Ștefan 
Cernea.

Traseul întrecerii este deosebit 
de inteiesant. Prima etapă va a- 
vea loc vineri după-a miază pe 
rula București Brașov ( km), 
cea de a doua se desfășoară

sîmbătă pe traseul Brașov—Sighî- 
5oara Brașov (150 km), iar ul
tima duminică dimineață pe ur
mătorul itinerar : Brașov—Kiș- 
nov—Puiul Bece— Predeal—Bra
șov— Bișnov—Birtul Rece—Pre
deal Brașov Poiana Brașov cu 
sosirea în Fața hotelului sporit 
vifor. Acești 140 km pe care ii

vor avea de parcurs cicliștii în 
ultima clapă cuprind trei urcu
șuri de mare dificultate (de două 
ori la Pîrîul Rece și o dată la 
Poiana Brașov) 
tîginoase : 
și Predeal 
perspectivă 
atracție.

și coborî rî ver- 
Pîrîul Bece—Predeal 

Jimiș. Așadar, în 
o întrecere de mare

prețuire fată de adversar ea r 
prezentativa Angliei".

„The Guardian" face urmă 
toarea apreciere : ..Am văz 
un meci de care ,.Wembleyul 
iși va aduce aminte intotdeaun, 
A fost o victorie splendidă. în 
tr-un meci magnific".

Merită reținut și comentariu 
făcut de reprezentantul agenție 
„TASS*. N. Kiselev, la cîtev; 
minute după frumosul final 
„Cele două echipe au presta 
uu joc strălucit ți în acelaț 
timp curect, atrăeîadu-ți 
drept aplauzele iubitorilor fot 
balului de pe teren ți din fat 
aparatelor de radio ți de tele 
viziune. Anglia a făcut cel ma 
bua joc al său de la începută 
campionatului"

In holul mare al lui ..Gardet 
Park" l-am întîlnit pe Alf Ram 
sey, antrenorul echipei Angliei 
Bineînțeles, radia de fericire 
în cîteva cuvinte, cu vocea su
grumată de emoție, a răspu 
tuturor ziariștilor care îl încon 
juraseră, asaltindu-ț eu între 
bări : „A fost un spectacol re 
marcabil- Ce păcat că

(Continuare in pag. a 4-a)

Tinerii noștri gimnaști
participă la concursul

internațional de la BerliQ
In zilele <le 29, .30 și 31 îfifts 

va avea loc la Berlin un impoj> 
tant concurs internațional de gi'inț 
nastică rezervat „speranțelor*^^») 
care și-au anunțat participarea 
sportivi din Bulgaria, Cehoslova
cia, Iugoslavia, Polonia, Ungaria 
și Uniunea Sovietică.

Delegația țării noastre Ta ă&st 
concurs cuprinde, printre alții pd 
Alina Goreev, Lucia Chiri (ă, Ma* 
ria Andrioaie, Maria Măeie&șaify 
P. Mihoiue, V. Coșarht șî 
Puuneseu. Antrenori — prof. Cos-' 
tneh* Gheorghiu și prof. Mireea 
Bibire,



In vederea C. M.

PREGĂTIRILE ECHIPEI NAȚIONALE MASCULINE
AU INTRAT IN FAZA FINALA

în obiectiv: CONCURSUL PENTRU UBȚINEREA INSIGNEI DE POLISPORTIV

Pînă la începerea campionatului 
mondial masculin de volei din Ce
hoslovacia mai sînt 33 de zile. Pre
gătirile lotului vor intra acum in 
faza lor finală. Cu privire la con
ținutul lor, ne-a furnizat amănunte 
.Sebastian Mihăl/escu. antrenorul 
principal al reprezentativei:

Cum am ajuns
ampion al lumii?

(Urmare din pag. 1)

Intervalul dintre momentul cîștlgărli 
[titlului Individual șl cel al barajului pe 
lechlpe, a fost de vreo trei ore, timp în 
[care am fost continuu hărțuit de Zia
riști. de diferiți comentatori, 
sportivi. Am încercat, ' 
[evit toate aceste 
[a intervenit și o 
[relaxare, poate de 
[a făcut să-mi scadă 
|centrare. Regret că
[alătura cu toate torțele eforturilor co
legilor mei pînă la ultimul foc al hara
pului de la echipe.
I — Ce a contribuit cel mai 
| obținerea succesului de la
I den 7
| — Faptul că noi am început
|rile foarte devreme și de la un nivel 
[ridicat, la două luni după „europenele** 
|de anul trecut. Antrenamentele au fost 
kăcute în condiții de mare dificultate, 
[chiar pe zăpadă. De asemenea, doresc 
Isă subliniez priceperea cu care a con- 
Idus aceste pregătiri antrenorul Petre 
Icișmigiu. Sînt recunoscător antrenori
lor Stellan Papură — care, primul m-a 
inițiat în tainele tirului — și Gh. Cor- 
Ibescu de la clubul Steaua. Cu tov. P. 
Cișmigiu lucrez din 1963, în cadrul lo
tului republican. In toată această peri
oadă el s-a ocupat cu multă grijă șl 
competență de pregătirile noastre. Prin 
îndrumări folositoare, date cu calm și 
siguranță în timpul concursurilor, an
trenorul P. Cișmigiu ne-a insuflat de 
fiecare dată multă încredere, și încă 
ceva, după părerea mea. deosebit de 
important. Cu Tripșa, Roșea și Dumi- 
triu lucrez de mal bine de trei ani. In 
tot acest timp între noi s-a cimentat o 
adevărată prietenie și în afara poligo
nului și, deși toți sîntem sportivi de per
formanță nu a existat nici o rivalitate 
rău înțeleasă. Dimpotrivă, a domnit în
totdeauna o colaborare perfectă, ceea 
ce a contribuit la o cit mai bună pre
gătire a fiecăruia

— Și pentru că am aflat ceea ce 
ne interesa despre prezent și trecut, 
ce ne va rezerva viitorul 7

— Ca perspective imediate, un obiec
tiv nelegat de sport : dlntr-o zi in alta 
aștept să devin tată. Cît privește tirul, 
vom continua pregătirile cu gîndul la 
J.O. de la Mexico. Rezultatele de acum 
ne obligă.

oficiali și 
reuși, să 
In plus, 
stare de 
dar care

fără a 
asalturi.
anumită
înțeles, 

puterea de con- 
nu m-am putut

mult la 
Wiesba-
pregăli-

CE DUELURI NE REZERVĂ
PRIMA ZI DE ÎNTRECERI?

(Urmare din ' pag. 1)

200 m bras. Dar o știre de ultimii oră 
ne anunță că timișoreanul Costa, pu
ternicul rival al actualului campion și 
recordman A. Șoptereanu, este suferind, 
participarea sa în întreceri fiind pro
blematică. Așadar, mult așteptatul duel 
direct al celor doi talentați brasiști 
depinde acum numai de avizul medici
lor...

— Am imprimat pregătirii jucăto
rilor „accelerație" maximă. Accentul 
lucrului nostru cade bineînțeles oe 
omogenizarea echipei, pe finisarea 
jocului ei- sarcină pentru a cărei 
realizare deținem suficiente elemente 
ajutătoare. Sînt datele oferite de 
inlilnirite de verificare de pină 
acum, Îndelung analizate de noi, 
antrenorii, împreună cu jucătorii. O- 
bieclivele pregătirii de acum ni 
le-au determinat îndeosebi recentele 
meciuri de la Stendal și Berlin cu 
echipa R.D. Germane. Ele ne-au 
arătat, cu toată victoria netă, 3—0, 
din a doua partidă, capitole ale 
pregătirii care solicită încă retușuri.

— Următoarea verificare?
— Următoarea va fi totodată 

tima : la Cluj, în zilele turneului 
ternafional din 13—15 august, 
cadru!
ria/ionale ale 
și Turciei.

Lotul aflat 
tire la Cluj

ui- 
in- 
în 

căruia vom intilni echipele 
R.P. Chineze, Poloniei

actualmente în pregă- 
îl compun următorii 

15 jucători : Drăgan, Ganciu, Cozo- 
nici, Ferariu, Stoian (ridicători-coor- 
doualori de joc), Derzei, Corbeanu, 
Barbută, 
Schreiber, 
și Bartha 
la lucru !

Grigorovici, Nicolau, 
Udișteanu, Szocs, Tiriici 
(trăgători). Le urăm spor

— C. F.

standardurile

De curînd, am făcut un raid la cî- 
teva asociații sportive bucureștcne 

pentru a vedea modul cum consiliile 
acestora se preocupă de sporirea nu
mărului purtătorilor Insignei de poli
sportiv. Iată Și problemele pe care 
am încercat să le atingem în prezen
tul material: ce loc ocupă concursul 
pentru Insigna de polisportiv în ca
drul activității consiliilor asociațiilor 
sportive ; ce mijloace au folosit cei 
desemnați să se ocupe de această 
problemă pentru atragerea unui nu
măr din ce în ce mai mare de oameni 
ai muncii pe terenul de sport ; dacă 
trecerea probelor în vederea obțineri: 
Insignei a sporit atașamentul tinerilor 
pentru sport etc-

Sînt numeroase asociațiile sportive 
unde concursul pentru Insigna de poli
sportiv ocupă locul ce i se cuvine în 
activitatea pe care o desfășoară con
siliile de asociații. Aici problema este 
privită cu maximum de seriozitate si 
de atenție. în această privință men
ționăm, în primul rînd, asociația spor
tivă Aurora, al cărui instructor, Ion 
Nițu, constituie un frumos exemplu 
de conștiinciozitate. Deși asociația cu
prinde tineri din diferite unități mici 
ale întreprinderii „Arta mobilei4, răs- 
pîndite pe întreg teritoriul Capitalei, 
Ion Nițu a reușit să mobilizeze multi 
muncitori din aceste unități pentru 
trecerea probelor concursului. Așa se 
explică și faptul că pînă Ia ora ac
tuală au devenit purtători ai Insig
nei de polisportiv mai mult de jumă
tate din numărul de tineri pe care 
consiliul și l-a propus pentru anul 
acesta. Stînd de vorbă cu cîțiva mun
citori, printre care tapițerii Ion lones- 
cu, Ion Frăsinescu șa., am aflat că

9 fete
pentru

au realizat 
„europene"

tinerii de aici nu s-au lăsat prea mull 
invitați și au vetiit cu entuziasm pc 
teren, hotărîți ca fiecare să obțină 
rezultate superioare colegilor săi. Con
cursul a căpătat, așadar, caracter de 
adevărată competiție.

Amintim, de asemenea, asociația 
sportivă Zarea (cu aceeași împărțire 
teritorială a unităților), unde din cei 
100 de purtători propuși pentru anul 
în curs, 62 au trecut toate probele, 
mai tîrziu urmînd ca încă 120 de ti
neri să devină purtători ai Insignei 
La realizarea acestor succese o contri 
buțic prețioasă a avut și instructorul 
sportiv Petcu. Și încă un lucru de re
marcat : dintre cei 62 de purtători 
Pe 1966 ai Insignei 29 sînt fete-

O altă asociație sportivă unde se 
acordă o atenție deosebită mobilizări 
tinerilor .în cadrul concursului pentru 
obținerea Insignei de polisportiv, este 
C.T.F.T. (instructor I. Dobrescu), 
unde. în acest an, 34 de tineri au de
venit purtători ai Insignei. Alți 25 au 
început pregătirile pentru trecerea 
normelor.

Am întîlnit, din păcate, și aspecte 
negative ale muncii consiliilor asocia
țiilor sportive în pregătirea și organi
zarea concursurilor Insignei de poli
sportiv. Iată, de pildă, asociația spor
tivă Recolta. Instructorul V. Crista- 
che ne-a prezentat caietul de evidență 
a purtătorilor Insignei de polisportiv, 
cu nume de tineri ce nu aveau tre
cute în dreptul lor rezultatele obținu
te la probele la care au participat, 
fără semnătura de primire a Insignei. 
Discutînd cu el> am avut impresia că 
încerca să ne convingă că cei 21 de 
purtători ai Insignei, cu probele tre
cute între 15 mai și 1 decembrie 1965, 
pot fi socotiți drept o realizare a anu
lui 1966, deoarece aceștia au primit 
Insigna abia în martie ac. Neconvin- 
gîndu-ne însă ne-a arătat cîteva foi 
de concurs cuprinzînd 19 tineri (!?) cu 
o parte din probe date anul acesta 
(prea puțin față de numărul membrilor

asociației). Foile de concurs, care cu
prind cîte 3—4 nume de tineri veniți 
pe teren într-o zi, sînt o mărturie a 
slabei munci de mobilizare desfășu
rată de consiliul acestei asociații cu 
1 700 membri I

Superficialitatea cu care se lucrea
ză în unele locuri a dus la abateri 
de la regulamentul concursului.

Se știe că Insigna o poate obține 
numai acel tînăr care a trecut toate 
probele prevăzute de regulament. Or, 
în unele asociații sportive acestea se 
trec adesea, și la propriu și la figurat, 
„din creion". Așa, de pildă, tînărul 
Gh. Niță de la asociația M.T.C.F., cu 
care am stat de vorbă, mărturisea că 
nu știe să înoate și, cu toate acestea, 
în caietul de evidentă el figurează cu 
proba de înot trecută.

Sînt asociații în care Insigna de 
polisportiv se bucură de o infimă 
atenție, formînd o preocupare cu totul 
și cu totul periferică. Dar, sînt altele 
unde nici nu este luată în seamă- La 
Ecranul (exemplul cel mai concludent 
în această direcție) consiliu] asociației 
sportive nu a mobilizat pentru trece
rea probelor în anul trecut nici un 
tînăr, iar anul acesta nici măcar nu 
are de gînd să organizeze concursuri 
pe motivul că întreprinderea este răs- 
pîndită pe tot teritoriul Capitalei și 
nu se poate face mobilizarea oameni
lor. Oare la Aurora, Zarea și la atîtea 
alte asociații nu există condiții ase
mănătoare ? Și totuși... Pe de aită 
parte» la Ecranul nici nu se știe cine 
se ocupă cu această problemă. Așa
dar, concluziile sînt destul de clare. 
Nu ne rămîne decît să așteptăm mă
surile pe care le vor lua consiliile 
acestor asociații și cluburile sportive 
raionale, în raza cărora activează (sau, 
mai bine zis, ar trebui să activeze) 
ele, pentru ca concursul pentru Insig
na d*e polisportiv să se bucure pretu
tindeni de atenția cuvenită.

AUREL BREBEANU

ADRIAN SAMUNGI

Vintilă — 6,10 ; înălțime ■ 
(1,65) : Balaș — 1,83, j
Stoenescu — 1,71 ; greu- | 
fate (15,00) : Sălăgean —I 
15,99 ; disc (50,00) : Ma- 
noliu — 51,92, O. Cata
ramă — 51,18 ;
(50,00) : Peneș — 
Ciurea — 52,52.

Sîntem convinși 
campionatele republicane 
de la Cluj, în ambianța 
atît de familiară pentru 
atletism a acestui oraș, 
atleții noștri vor realiza 
și alte standarduri pen
tru Budapesta, vor obține 
noi performanțe de va
loare și 
blicane. 
privește 
dă, cu 
disputa 
lungime

su li ta.
58,36»

DIN ACTIVITATEA SPORTIVA DE MASĂ

IN RAIONUL NICOLAE BĂLCESCU DIN CAPITALĂ

CE FINALE VOM VEDEA ASTĂZI
100 m liber (ni) -— rec. țării:

VI. Moraru 58,0
100 m liber (f) -- rec. țării:

Ingrid Ungur 64,7
200 m spate (m) — rec. țării:

T. Șerban 2:23,3
200 m spate (î) -— rec. țării :

Cr. Balaban și Anca Andrei 2:39,1
100 in fluture (m) — rec. țării:

Al, Popescu 63,2
100 m fluture (f) — rec. țării :

Nicoleta Bărbulescu 1:13,4
200 m bras (m) -— rec. țării:

A. Șoptereanu 2:35,2
200 m bras (î) -- rec. țării:

Sanda Iordan 2:57,0
Ștafeta 4x200 m liber (f)

Doar 34 de zile au mai rămas pînă 
Ia inaugurarea celei de a VIIl-a edi
ții a campionatelor europene de atle
tism de la Budapesta. Pînă la ora 
actuală 12 atl-eți la 11 probe și 9 atle
te la 5 probe și-au realizat standar
durile fixate de federația internațio
nală pentru participarea la „euro
pene*. Iată-i : 100 m (10,5) : Zamfi- 
rescu — 10,3, Sărucan — 10,5 ; 200 m 
(21,2) : Zamfirescu — 20,9, Jurcă — 
21,2 ; 5000 m (14:05,0) : Barabaș — 
14:04,4 ; 10000 m (29:20,0) ; Barabaș 
— 29:13,2, Mustață — 29:13,6 ; 110 mg 
(14,4) : Suciu — 14,4 ; 3000 m obst- 
(8:46,0) : Vamoș — 8:40,4 ; lungime 
(7,60) : Sărucan — 7,72, Samungi — 
7,71 ; triplu (15,90) : Ciochină — 16,24; 
prăjină (4,70) : Astafei — 4,82 ; disc 
(55,00) : Naghi — 55,88 ; ciocan
(64,00) : Costache — 64,40 ; FEMEI : 
lungime (6,10) : Viscopoleanu — 6,59,

recorduri repu- 
în ceea ce ne 
așteptăm, de pil- 
toată încrederea 
de la săritura în 

__ o__  bărbați. Forma 
actuală a lui Vasile Să
rucan și Adrian Samungi 
credem că le va permite 
să depășească cei 7,74 m 
ai recordului.

Iată, de altfel, cum au 
evoluat rezultatele lor în 
ultimii ani : SĂRU

CAN (născut 1945, antrenor Ion Vin
tilă) : 1961—6,23 ; 1962—6,45 ; 1963— 
6,75; 1964—7,31; 1965—7,41; 1966— 
7,7-2; SAMUNGI. (1938, antrenor Ion 
Soter) : 1958—6,33 ; 1959—6,84 ; 1960 
—7,02 : 1961—7,04 ; 1962—7,33 ; 1963 
—7,39 ; 1964—7,66 ; 1965—7,63 ; 1966 
—7,71.

La recentul concurs internațional de 
la Poiana Brașov, sulițașa MARI- 
LENA CIUREA (născută 1947, an
trenor Lixandru Pândele) a realizat 
uri foarte promițător record personal. 
Rezultatele sale au evoluat astfel : 
1962—40,51 ; 1963—43,45 ; 1964—
38,82 ; 1965—45,00 ; 1966—52,52. Și 
de la ea, ca" și de la alți atleți aștep
tăm, în continuare, îmbunătățiri ale 
performanțelor. Campionatele de la 
Cluj, le oferă prilejul 1

Terenurile de sport din Capitală 
găzduiesc, în aceste zile, diverse con
cursuri în cadrul cărora își dispută 
intiietatea numeroși tineri și vîrst- 
nici. Iată cîteva secvențe ale activi
tății sportive de masă din raionul 
Nicolae Bălcescu.

• Campionatul asociației a prins 
rădăcini adinei la Uzinele Autobuzul. 
Aici se aiiă în plină dispută sportivă 
20 de echipe de îotbal, 18 de volei, 
25 de tir, iar Ia atletism s-au între
cut, pînă acum, 218 concurenți, la 
haltere 447 și la șah 234.

• Numeroși tineri și tinere, dor
nici de a deveni purtători ai Insig
nei de polisportiv', s-au pregătit in
tens în vederea trecerii normelor. 
Numai în ultimul timp au reușit 
să-și îndeplinească toate normele 
peste 1 500 de tineri, aparținînd aso
ciațiilor Electriîicarea, Ascensorul, 
Școala generală nr. Ill etc.

La poligonul de tir al asociației 
Autobuzul și pe terenurile de sport 
de Ia I.T.M. și Combinatul de cau
ciuc Jilava au Ioc, de trei ori pe 
săptămină, concursuri pentru trece
rea probelor Insignei de polisportiv 
rezervate asociațiilor care nu dispun 
de baze sportive proprii.

• 80 de iubitori ai sportului caro 
au urmat cursurile de volei, hand
bal, atletism și îotbal au primit re
cent carnetele de instructori sportivi 
voluntari. Dintre acești harnici ac
tiviști obștești se evidențiază, în mod 1 
deosebit, Ion Tătaru (Dîmbovița), Ion 
Gheorghe (Muntenia), Ilie Pițigoi 
(Combinatul de cauciuc Jilava) ș.a.

• S-au încheiat întrecerile rezer
vate copiilor (organizate de clubul 
sportiv Constructorul in colaborare 
cu secția raională de învățămint) la 
atletism (78 de echipe participante), 
handbal (24) gimnastică (25), volei 
(18), șah (54), și tenis de masă (34)

R. VILARA

în sllrșit, să ne îndreptăm puțin pri
virea și spre cîțiva reprezentanți ai ti
nerei generații care asaltează viguros 
pozițiile fruntașe. Cursa de 100 ni 
spate femei ne va aduce pentru prima 
oară in actualul sezon pe Anca Andrei 
alături de Cristina Balaban, iar tu pro
ba de 200 m rezervată seniorilor, vom 
putea urinări alți doi tineri performeri, 
Z.tno Giurasa și Vladimir Belea, în 
Iuțită cu doi înotători mai experimentați, 
liberia Șerbun și Mihai Poloceaau. Cit 
despre finala feminină de la 200 m 
bras ? Să vedem dacă Gica Manafu își 
va respecta promisiunile făcute tu iar
nă, ștcrgînd de pe tabele unul din cele 
mai vechi recorduri ale țării...

în drum spre Cheile Bicazului prin Piatra-Neamt, sau de la Cheile 
Bicazului spre barajul Hidrocentralei de la Bicaz sau Piatra-Neamț, 
facețiun popas la cabana turistică punctul „ȚEPEȘENI".

Sînt create condiții optime de cazare.
Bufet bine asortat. Se servesc mîncăruri specifice moldovenești. 
Sortiment de băuturi.
Loc pentru parcarea autoturismelor.
De la Bicaz pînă la cabană - 18 km.
De la Lacul-Roșu pînă la cabană - 15 km.

asigurați facă uicA
pevttâco c(jl aiWui Ai j,

UNIUNEA RAIONALA A COOP. DE CONSUM 
PIATRA NEAMȚ



Cine va rezolva
lemele juniorilor timișoreni?

tt-și amintește de pleiada ma- 
ători de fotbal care s-au ridi- 
e plaiurile timișorene ? Des1- 
ui i-ați uitat, printre alții, pe 
Pavlovici. pe Burger, pe Do
ur', pe Tănzer, pe Ritter sau 
er. Dar aceștia doar

U-T. Arad. Locul al treilea 
formației C.F.R. Timișoara 

Duncte, iar al șaselea echipei

rentă de 
a revenit 
cu 28 de 
Electromotor care a reușit doar 17 
puncte.

Se poate spune că în prima garni
tură a Politehnicii Timișoara sînt 
prezenți mulți jucători tineri- Este 
foarte adevărat, dar nu e mai puțin 
adevărat că mulți dintre ei nu provin 
din pepiniera clubului timișorean.

Dar în rest ? Juniorii timișoreni își 
mai desfășoară activitatea în rîndul 
a 18 echipe : 4 în campionatul regio
nal și 14 în cel orășenesc.

O PREGĂTIRE MAI MULT SAU 
MAI PUTIN CORESPUN

ZĂTOARE

ntre cei care au adus glorie 
,ii din Timișoara. Și încă ceva: 
în fiecare echipă din marile 

î țării noastre există jucători 
pe malurile Begăi.
a este cu totul alta acum- Să 
loar două statistici, cea a fi- 
campionatului republican de 

>i clasamentul seriei a VII-a 
«o>0^flui de juniori ediția 
'66 în care activează echipele 
âsoara.

în timp ce echipele din campionatul 
republican au antrenori cu o jumătate 
de normă, două echipe din campiona
tul regional (în afară de U.M.T. an
trenată de prof. N. Iosof și Progresul, 
pregătită de instructorul voluntar Ov. 
Grigorovici), Dinamo și Șoimii nu au 
antrenori. Ele ar trebui să fie pregă
tite de antrenorii formațiiloi- de se
niori. Ar trebui, dar nu sînt. . . Cît 
despre echipele din campionatul oră
șenesc, acestea sînt date în grija cîte

19 ANI ÎN URMĂ !...

ebuie să ne întoarcem privirea 
ani în urmă pentru a vedea 
ediția 1947—1948 a campio- 

de juniori a fost cîștigată de 
din orașul nostru. Este vor- 

ipensia care a întrecut în fi- 
5—2, echipa Concordia Plo- 

: atunci, echipele timișorene 
rut de pe tabela cîștigătoare- 
oar o singură dată, în 1953, 
ta o pîlpîire : formația de ju- 
Științei a ajuns în finală, dar 
t în fața Metalului Tîrgoviște 

De atunci — nimic 1
i campionatul trecut ? în seria 
i, Politehnica 
.- doi, la

Timișoara s-a 
un punct dife-

V

3? fziAj

sei cupelor"
iția 1966—67 a „Cupei cupe- 
u înscris 30 de echipe. Din- 
;tea, cîștigătoarea „Cupei cu- 
din ediția 1965—66, Borussia 
id, se califică în turul al doi- 

Standard Liege (Belgia) și 
(Islanda) susțin un meci Dre-

ătoarea „Cupei României", 
București, va juca în primul 
Strasbourg (Franța). Iată, de 
elelalte partide ale primului

(Portuga- 
Nord) —

(Grecia) — Braga 
mtoran (Irlanda de 
. (Scoția); F. C. Servette (El- 

ciștigătoarea Cupei Finlan- 
arnrock Rovers (Irlanda) — 
Luxemburg); O.F.K. Beograd 
via) — Spartak (U.R.S.S.); 
na (Italia) — Vasas Gyor 
i); Rapid Viena (Austria) — 
tray Istanbul (Turcia); R. C. 
urg (Franța) — Steaua (Româ- 
hemie (R. D. Germană) — 
Varșovia (Polonia); Aalborg 
arca) — Everton (Anglia); 
i (Malta) — Sparta (Olanda);

(Cehoslovacia) — Bayern 
n (R. F. Germană); S. K. Oslo 
(ia) — Real Saragossa (Spa- 
știgătoarea Cupei Bulgariei — 
toarea din meciul nr. 1.
>le preliminare trebuie să aibă 
b*7a 15 septembrie, iar cele 
-ul 16-imilor de finală, pînă 

ctombrie.

unui jucător mai vîrstnic, pasionat 
dar care nu are nici o obligație față 
de asociația sportivă respectivă. în 
general echipele de juniori reprezintă 
o... povară pentru secțiile’ de fotbal 
și nu greșim cînd spunem că dacă nu 
ar fi obligativitatea regulamentară a 
existenței acestor formații, multe din
tre ele s-ar desființa.

Dezinteresul pentru copii și juniori 
se traduce și prin faptul că cei care 
răspund în cadrul secțiilor de fotbal 
de aceste formații le neglijează to
tal- Rar se întîmplă ca la antrenamen
te și jocuri, alături de antrenorul sau 
instructorul sportiv, să fie și cineva 
din partea secției. Apoi, există foarte 
puține terenuri de antrenament pentru 
copii. De cele mai multe ori acestora 
li se rezervă ore nepotrivite de pre
gătire (de multe ori între orele 13 Ș> 
16) cînd copiii abia au venit de la 
școală sau atunci cînd căldura este în 
toi. Alteori, antrenamenteje lor sînt 
întrerupte de activitatea altor secții 
(rugbi, atletism etc.) și mai întotdeau
na de echipele de seniori. Ca să nu 
mai vorbim de faptul că juniorii apar 
pe teren în tricouri decolorate, fără 
număr pe spate, care le atîrnă pînă 
la genunchi. Se vede cît de colo că 
este un echipament pe care nu-1 mai 
folosesc seniorii

Dorința noastră este ca într-un 
viitor articol să arătăm măsurile care 
au fost luate pentru ca fotbalul timi
șorean să nu-și piardă tradiția, să fie 
același rezervor de jucători valoroși 
pentru fotbalul românesc.

PETRU ARCAN — coresp reg.

Cadre tinere pentru Chimia Făgăraș
Dacă mai înainte la Făgăraș exista 

și... nu prea exista preocupare pen
tru creșterea cadrelor tinere de fot
baliști, în prezent mai mulți instruc
tori, sub îndrumarea consiliului oră
șenesc UCFS, se ocupă cu regulari
tate de inițierea unui număr cît mai 
mare de copii în această ramură 
sportivă.

Unul dintre acești pasionați in
structori sportivi, fost și el cîndva 
jucător, este Aurel

Dacă treceți prin 
invităm pe terenul 
sei pionierilor" sau 
structorul" din parc. Cu siguranță că 
îl veți întîlni pe instructorul volun
tar Aurel Polmolea. Sînt locurile 
unde își dă întîlnire cu puștii lui, 
unde caută să Ie arate frumusețile 
acestui joc sportiv.. Dragostea și a- 
tenția cu care se ocupă 
elevi au făcut ca el să 
de școlarii, din Făgăraș.

Au trecut trei ani de 
situl instructor și-a început activi
tatea. Copiii pe care i-a avut în gri-

Polmolea. 
orașul nostru vă 
din curtea „Ca
pe terenul „Con-

de micii lui 
fie îndrăgit

cind neobo-

— a
au crescut. S-au maturizat și în- 

tr-ale fotbalului, așa îneît 5 dintre 
ei au fost de curînd promovați în 
echipa de juniori a Chimiei Făgă
raș. Cită bucurie pentru acești tineri 
că în curînd vor juca pentru prima 
dată în meciuri oficiale I Pentru că 
pînă atunci, cei 5 „pitici", Gheorghe 
Boantă, Marian Pescaru, Gabriel Pol
molea, Vasile 
van, jucaseră 
unor meciuri 
niorilor.

Promovarea 
pa de juniori 
structorul Aurel Polmolea încununa
rea plină de succes a muncii dusă 
cu atîta pasiune, muncă în care a 
știut să înlăture destule greutăți.

Este un început promițător care, 
mai ales peste cîțiva ani, își va arăta 
— cu siguranță — roadele : cadrele 
echipei locale, Chimia, vor putea fi 
împrospătate cu elemente de valoa
re, crescute chiar în orașul nostru.

jă

Văcaru și Ilie Moldo- 
numai în deschiderea 
de campionat ale se-

acestor tineri în eebi 
a constituit pentru în

BUCUR STOICIU — coresp.

3 obiective
ale lui Nicolae Naghi

S-a născut in 1942 la Tg. 
Început fotbalul ca toți copiii, 
de cirpă. A trecut apoi prin filiera : 
Avîntnl Tg. Mureș-juniori, G.S.O. Tg. 
Mureș (cat. B). Viitorul, Lotul U.E.F.A. 
1963, Dinamo Pitești — debut in cate
goria A, Ia 19 ani.

E vorba de NICOLAE NAGHI, tină- 
rul și talentatul fotbalist, cunoscut de 
acum pe stadioanele țării. Alături de 
Dobrin, Naghi s-a detașat de colegii 
lui de la Dinamo Pitești, prin persona
litatea și constanța în comportare. Con
tribuția lui a fost de multe ori deter
minantă în succesele echipei. Și 
Naghi e puțin supărat...

— De ce ?
-— E al doilea an cinil îmi 

printre degete titlul de golgeter 
tegoriei A. lonescu 24 de goluri, 
22... Parcă fi acum văd clasamentul.

— Să fie vorba de o ambiție perso
nală ?

— Nici vorbă. Formația noastră a 
prins un sezon excelent fi era o bună 
ocazie de a-mi înscrie numele pe tabe
lul in care figurează Paczi, Ozon, Con
stantin și alte nume sonore. Și in fond 
am tinut să realizeze visul oricărui 
balist, fiindcă fotbalul se joacă pe 
lari.

— La 24 de ani nu e de loc 
ziu.

— Nu e. Dar fi anul trecut am spus 
la fel. Și in 1964—65 am ocupat tot 
poziția a doua, pe care atunci am im- 
părtit-o cu Ene II după același... Ion 
lonescu.

— Așadar, de două ori „VICE...“
— Cu mai multă atenție, și mai ales 

concentrare, puteam fi PRIM. Am ra
tat multe ocazii cu o seninătate pe care 
acum mi-o reproșez.

— ...în meciul cu U.T.A., de la Pi
tești, de pildă.

— Atunci am vrut să înscriu cu orice 
preț. Eram convins că îl voi depăși pe 
lonescu. Dar m-am abătut de la tactica 
de joc, am alergat de unul singur, pe

Mureș. A 
cu mingea

totuși,

scapă 
al ca- 
Naghi

/ot-
go-

tîr-

cînd rivalul 
mitriu II.

— Poate 
te-au despărțit de locul tntii au fost 
„reținute" pentru meciul cu Sevilla ?

— Dacă așa va fi, promit că voi 
uita de supărare. Cinstea de a juca m 
„Cupa orașelor tirguri" vrem 
plătim cu o comportare bună, 
pentru viitorul campionat am 
mari — voi dovedi-o la timpul

„Cupa orașelor tirguri", locul
clasamentul golgeterilor. lată obiectivele 
lui 
se 
un

meu îl avea alături pe Du-

s-o râs- 
Iar că 
ghidări 
cu venit.
Intîi în

Nicolae Naghi pentru sezonul 
apropie. La acestea am adăuga 
al treilea : o comportare cit

care
noi

să determine trans- 
tineretul" lui

bună, 
bordarea lui Naghi de la
Bazil Marian la echipa națională, unde 
se simte nevoia unui puncher. Și Naghi 
arc toate calitățile s-o realizeze spre 
satisfacția miilor de iubitori ai fotbalu
lui din țara noastră

CONSTANTIN ALEXE

Modificări in programul „Cupei de varău

Intrucît o serie de echipe programate 
inițial în „Cupa de vară" vor disputa 
în această perioadă o serie de partide 
internaționale au fost necesare cîteva 
modificări. Iată programul complet:

Tehnometal București—Flacăra roșia 
București

Chimia

7 AUGUST

Suceava—Foresta Fălticeni
14 AUGUST

București—Dinamo Pitești

Știința București—Rapid București
Dinamo Bacău—Siderurgistul Galați 
Jiul Petrila—U. T. Arad
Politehnica Timișoara—Știința Cra

iova
Crișul Oradea—Universitatea Cluj
Minerul Baia Mare-—Steagul roșu 

Brașov
Progresul Reghin—Chimica Tîrnăveni
Soda Ocna Mureș—A.S.A. Tg. Mureș
Progresul Brăila—Oțelul Galați
Electroputere Craiova—Victoria Tg. 

Jiu
Dinamo Victoria București—Metalur

gistul București

Știința
Progresul București—Rapid București 
G.S M.S. lași—Dinamo Bacău 
Siderurgistul Galați—Farul Constanța 
Minerul Baia Mare—Crișul Oradea 
Știința Craiova—Jiul Petrila 
U.T. Arad—Politehnica Timișoara 
Oltul Sf. Glieorghe—Metroul Brașov 
Tractorul Brașov—Rulmentul Brașov 
Metalosport Galați—Fructexport Foc

șani
Progresul 

rin
Minobrad 

dăuți

Streliaia—Metalul Tr. Scve-

Vatra Doinei—Metalul Ră

17 AUGUST
București—Știința Bucu-

rAzi, ultima zi la Loto!
154.273 lei report premiu special pentru tragerea LOTO din 29 iulie

Avantajele create prin modifica
rea formulei tragerilor Loto și ridi
carea plafonului maxim al premiilor 
aplicate de la 1 iulie, s-au făcut re
marcate chiar de la prima tragere.

Astfel, participantul IOAN KER- 
KER din Timișoara a obținut cu o 
variantă de categoria a VII-a, un cîș- 
tig total de 139.961 lei din care 
438 lei la premiul categoriei a VII-a 
și 139-523 lei valoarea premiului spe
cial.

Tragerea de mîine care va avea Ioc 
Ia Constanța oferă premize pentru noi 
cîștiguri importante.
• Plata premiilor la tragerea Loto 

din 22 iulie 1966 se va face astfel :
— prin casieriile proprii Loto-Pro

nosport pentru cîștigătorii din Capi
tală (plata începe sîmbătă 30 iulie 
1966, ora 11) ;

— prin casele raionale C.E.C., pen
tru cîștigătorii din provincie care au

indicat ca domiciliu o localitate reșe
dință de regiune sau raion (după 2-4 
zile de la începerea plății în Capitală, 
necesare pentru circuitul poștal și 
bancar al documentelor) ;

— prin mandat poștal pentru cîș- 
tigătorii localităților nereședință de 
regiune sau raion, pentru cei care au 
jucat într-o regiune și au indicat o 
adresă în altă regiune, precum și cei 
care au indicat ca adresă unități mili
tare, spitale și sanatorii.

PRONOEXPRES

Da tragerea concursului Pronoex- 
pres nr. 30 din 27 iulie a- c. au fost 
extrase din urnă următoarele numere : 

36 33 3 41 5 7,
Numere de rezervă : 13 14
Fond de premii : 596.376 lei
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 3 august. 1966 la București.

LOTO

tra-Premiile întregi și sferturi la 
gerea Loto din 22 iulie 1966 :

Categoria I : 14 variante a 4. 
lei și 14 a 1.101 ]ei ; categoria a II-a: 
15 variante a 3.629 lei și 25 a 90? 
lei ; categoria a 111-a : 33 variante a 
1.590 lei și 62 a 397 lei ; categoria a 
IV-a 66 variante a 876 lei și 88 a 
219 lei ; categoria a V-a : 186 varian
te a 470 lei și 112 a 117 lei; cate
goria a Vl-a : 143 variante a 398 lei 
și 203 a 99 lei ; categoria a VII-a : 
111 variante a 497 lei și 176 a 124 
lei ; categoria a VIII-a : 160 variante 
a 366 Jei și 203 a 91 lei.

Report Premiul special pentru tra
gerea Loto din 29 iulie a.c. 154.273 
lei-

.407

Rubricâ redactată de Administrația 
de Stat Loto-Pronosport.

Progresul
rești

Dinamo Pitești—Rapid București 
Siderurgistul Galați—G.S.M.S. lași
Dinamo Bacău—Farul Constanța 
Jiul Petrila—Politehnica Timișoara 
Știința Craiova—U.T- Arad 
Universitatea Cluj—Minerul Baia 

Mare
Crișul Oradea—Steagul roșu Brașov

Tabără școlară9

pe tot timpul verii
la Piatra Neamț

pitoreasca așe- 
a fost inaugu-

Piatra Neamț, 
de pe Bistrița, 
încă de luna trecută, o tabără 

reprezentanților

La 
zare 
rată, 
rezervată reprezentanților Școlii 
sportive de elevi nr. 2 din Capitală. 
Tabăra, care va funcționa pe tot 
timpul verii (pînă la data de 2 sep
tembrie), cuprinde cile 300 de elevi, 
în cicluri de cite 15 zile. -Condiție 
obligatorie de participare în tabără : 
o bună situație școlară și rezultate 
frumoase în activitatea din cadrul 
secțiilor de performanță ale S.S.E. 2.



SPORTIVI ROMÂNI
ÎN ÎNTRECERI INIERNAJIONAIE

A început „tupa Galen" la tenis

Turneul de box de la Berlin Tinerii poloiști re

Astăzi și mline: România — Spania

Popa și Silberman 
în finale

din nou învingători I;

PLSEN, 27 (prin telefon). — In 
cadrul zonei de la Plsen a competi
ției de tenis pentru echipele de ti
neret „Cupa Galea",' formația Ceho
slovaciei a învins pe cea a R. D. 
Germane cu scorul de 5-0.

Joi și vineri se vor desfășura în- 
tîinirile România —- Spania și Ceho
slovacia — Olanda. în prima zi a 
partidei România -— Spania, Ilie 
Năstase va avea ca adversar pe 
Guerrero, iar Codin Dumitrescu pe

Ordntes. Tot joi se va juca și me
ciul de dublu, urmînd ca vineri să 
se dispute ultimele două întîlniri de 
simplu : Codin Dumitrescu — Guer
rero și Ilie Năstase — Ordntes.

Învingătoarele partidelor România— 
Spania și Cehoslovacia ■— Olanda 
vor susține apoi meciul decisiv pen
tru calificarea echipei care va lua 
parte la turneul final al „Cupei Ga
lea" de la Vichy (Franța).

BERLIN, 27 (prin telefon). Miercuri 
(Iupă-aBiiaz> și seara s-au disputat pe 
ringul patinoarului artificial din loca
litate cele două semifinale ale turneu
lui internațional de box. Dintre cei 9 
pugiliști români rare și-au disputat șan
sele de a intra în finale», doar Popa 
și Silberman au coborlt treptele ringu
lui învingători.

La categoria muscă, Pome, ten a în
crucișat mănușile cu Pillek (Ungaria), 
de care a fost Întrecut — într-un meci 
foarte sirius — la puncte. La „cocoș“, 
Nedelc&a a pierdut la puncte în fata

toate acestea, arbitrii l-au preferat, inex
plicabil. pe Bismark ! La categoria grea, 
Alexe a avut avantaj substanțial în re
prizele a doua și a treia dar, cu toate 
acestea, arbitrii R o mo Iov (U.R.S.S.) și 
Winke (Cehoslovacia) au acordat victo
ria boxerului maghiar Kaposvwi. Ar
bitrul iugoslav Mladenoviei a acordat 
decizia lui Alexe.

în finala turneului de la Berlin (care 
se va disputa joi seara) Al. Popa îl va 
întîlni pe Hamel (R. D. Germană), iar 
V. Silberman pe Dolgoi (U.R.S.S.).

BERLIN 27 (prin telefonl 
de a doua zi a competiți 
naționale de polo rezervat! 
țelor olimpice, țînăra seled 
României a întîlnit formații 
a R.D. Germane, care îi] 
în acest turneu echipa Iu

Jocul a fost echilibrat și 
minat cu victoria Ia limita 
pei române : 5—4 (3—2, d] 
2—0). De subliniat că ÎiJ 
trei reprize au fost folosiți] 
de rezervă, și numai în ui 
minute s-a apelat Ia for] 
bază. Golurile echipei rod 
fost înscrise de Zamfirescu 
rescu, La/ăr și Dobaru. Al] 
tate; Ungaria — U.R.S.S. ] 
lonia — Cehoslovacia 3—3 
Germană I — Bulgaria 5

Campionatele europene de volei (tineret)
BUDAPESTA, 27 (prin telefon). — 

în cea de a* doua etapă a turneelor 
finale ale campionatelor europene 
de volei rezervate echipelor de ti
neret, reprezentativele României au 
întîlnit formațiile Cehoslovaciei 
(masculin) și V.R.S.S, (feminin). Echi
pa noastră masculină, în jocul că
reia principala deficiență a consti- 
tuit-o preluarea atacurilor adverse, 
a pierdut cu 0—3 (8, 13, 9), iar cea 
feminină a fost întrecută tot cu 
0—3 t8, 5, 13). ca urmare a scăde

rilor sale în activitatea apărării din 
linia a doua.

în celelalte meciuri din etapa se
cundă a turneelor finale pentru locu
rile I—VIII în campionatul european 
masculin și pentru locurile I—VI 
în competiția feminină, s-au înre
gistrat următoarele rezultate: mas
culin — U.R.S.S. — Ungaria 3—0, 
Franța — Iugoslavia 3—2, Bulga
ria — Italia 3—0; feminin — Ce
hoslovacia — R.D. Germană 3—2, 
Bulgaria — Polonia 3—2.

lui Kuznefov (U.R.S.S.). Reprezentantul 
nostru la categoria ușoară, Silberman, 
și-a dovedit din nou calitățile sale de 
puncher, lnvingtndu-1 prin k.o. in prima 
repriză pe Thieme (R. D. Germană). 
La semimijlocie. Popa a dispus la 
puncte de Belie (Iugoslavia), decizia 
fiind acordată cu 3—0, iar la catego
ria mijlocie Ivan a pierdut prin aban
don In repriza secundă la Tarasenko 
(U.R.S.S.). Tot prin abandon a pierdut 
și semigreul Iancu. El l-a întîlnit pe 
Male (Ungaria), boxer foarte puternic.

In ceea cei privește pe pugiliștii 
noștri, două decizii î-au defavorizat fla
grant. Astfel. Ion Covaci s-a dovedit 
net superior lui Bismark (R. D. Ger
mană) în reprizele tatii și a treia, In 
cea de a doua lupta fiind egală. Cu

Baschetbalistele noastre au înc
turneul în Italia

PIAZZA ARMERINA 27 (prin tele
fon). Ol tie al treilea turneu tie veri
ficare a formațiilor feminine de baschet 
ale Cehoslovaciei, Italiei, Franței și Ro
mâniei s-a desfășurat la Piazza Arme- 
rina, o frumoasă localitate l«lneo-elirna- 
terieă tie pe coasta de sud a Italiei. 
Din cele trei partide disputate, repre
zentativa țării noastre a cîșligat una 
(în fața Franței) și a pierdut două 
(la Cehoslovacia și Italia). De notat 
și surprinzătoarea victorie a Franței 
asupra Cehoslovaciei. Iată, de altfel, re
zultatele complete ale turneului :

Cehoslovacia—România 62—32 (38— 
28); Italia—Franța 46—42 (25—19); 
Franța—Cehoslovacia 56 —54 (29- 2*5) ;

Italia Romăiua 57- 5/ (30 1 
mânia—Franța 38—52 (32 2.1 
hoslovacia—Italia *47—44 (251

Clasament final : 1. CehoskJ 
Italia, 3. RomânFa, 4. Frânța'l

Baschetbalistele românce au I 
valoarea dovediită în turneul ci 
Messina doar în partida eu Fi 
care au dominat-o clar. Puncq 
pei noastre în acest meci au 
liza te de : Dumitrescu 13, /Vicu 
Spiridon 4, Fogel 7, C. G/*e 
Racoviță 10, O. Simon 3.

Sportivele noastre au încheia] 
efectuat în Italia, unde din cel 
tide susținute au cîștigat 5 și 
dut 4.

A VIII > EDIȚIE A AM DE FOTBAL

Hilario (stingă) în luptă pentru balon cu Ball. Fără din meciul Anglia — 
Portugalia

ECOURI
„ANGLIA a egalat Brazilia1“ îna

intea semifinalei, Anglia — ediția 
1966 egalase Brazilia — ediția 1958 : 
ea nu încasase nici un gol nici în 
optimi, nici în sferturile de finală. Si 
acum, acest gol realizat de portu
ghezi din penalti...

ARGENTINA nu va juca în Me
xic ? O serie de conducători, repre
zentând diverse țări sud-americane, 
s-au reunit marți la Londra pentru a 
schimba impresii legate de sancțiu
nile îndreptate împotriva Uruguayu- 
lui și Argentinei. Nu a fost luată 
nici o decizie, dar se pare că Argen
tina ar fi hotărît să nu participe la 
C.M. — 1970.

FRANCEZUL Pierre Schwinte, ma
ghiarul Istvan Zsolt și englezul Jim 
Finney se află în fruntea clasamen
tului celor mai buni arbitri ai cam
pionatului mondial, stabilit de zia
rul „Daily Mail".

„OTTO GLORIA este chemat acum 
în patrie (Brazilia), dar nouă nu ne 
trece nici prin minte să-l cedăm — 
a declarat dl. Alfonso, unul din con
ducătorii echipei portugheze. El este 
un antrenor priceput care a pregătit 
cu mult mai bine pentru C.M. echi
pa Portugaliei decit Feola pe aceea 
a Braziliei. La angajarea lui Gloria 
trebuia să se gîndească cu aai în 

urmă conducătorii brazilieni, dar a- 
tunci ei i-au desfăcut contractul 1*

„ÎMI pare nespus de rău de acci
dentul lui Pete — a declarat Eusebio. 
El a fost pentru mine un adevărat 
exemplu și cel mai mare fotbalist 
pe care l-am văzut vreodată".

GOLGETERII...

OPT GOLURI: Eusebio (Portugalia) 
— 3 din Hm.

CINCI GOLURI: Haller (R. F. 
Germană) — unul din 11 m.

PATRU GOLURI: Bene (Ungaria), 
Beckenbauer (R. F. Germană), Par- 
kuian (U.R.S.S.).

TREI GOLURI: Artime (Argentina). 
Bobby Charlton și Hunt (Anglia), 
Augusto (Portugalia), Pak Sin Din 
(R.P.D. Coreeană).

DIN BLOC
• Meciul dintre U.R.S.S. și Portu

galia, care se dispută astăzi la 
Londra, în joc fiind locurile 3-4 din 
campionatul mondial de fotbal, va fi 
condus de arbitrul englez Dagnall.

Finala de sîmbătă, Anglia — R. F. 
Germană, va fi arbitrată de Gott
fried Dienst (Elveția) ajutat la linie

A ÎNVINS..
(Urmare din pag. 1)

dintre echipe a trebuit să părăsească 
terenul învinsă ! Portughezii au făcut 
un joc foarte bun. poate cel mai bun 
pe care l-au făcut vreodată în fața 
reprezentativei Angliei. S-au dus de 
mult vremurile — a adăugat el zîm- 
bind — cînd Anglia învingea Portu
galia cu... 10—9 la Lisabona !“

T’n limbaj asemănător a folosit și 
Otto Gloria, antrenorul Portugaliei : 
,.NU sînt afectat de rezultat. Am ajuns 
pînă î» semifinale, ceea ce reprezintă 
o performanță. Și avem ți posibilitatea 
de a ocupa locul al treilea. Firește, 
echipa Angliei a avut un sprijin mo
ral în încurajările publicului. Dar. re
zultatul ar fi fost același, indiferent 
unde s-ar fi jneat partida*".

Explicitul evoluția lui Eusebio, for
ța nr. 1 a Portugaliei. Gloria a conti
nuat : ..Eusebio a fost bine marcat ți 
n-a reuțit să-ți facă jocul. Ce vreți, 
acestea sînt riscurile celebrității 1“

Cu puțin înainte de ti așterne 
pe hîrtie acest comentariu, am aflat 
că Mexicul, care în anul 1970 va găz
dui a 9-a ediție a C.M- de fotbal, 
păstrează o extremă prudență fată de 
reacțiile federațiilor sud-americane 
privind incidentele petreeute în ac
tualul campionat. Federația mexicană 
s-a abținut de la orice comentariu, 
evrtind astfel o asociere la o campanie 
care riscă să ducă la o sciziune nedo
rită de nimeni în fotbalul mondial. 
Presa mexicană califică drept „furtuni 
într-un pahar cu apă" protestele — 
cele mai multe nejustificate — ale 
federațiilor sud-americane.

Joi, pe „Wembley" se va consuma 
penultimul act al campionatului 
mondial : meciul pentru locurile 3—4 

NOTESUL LUI WILLIE
de Galba (R.S. Cehoslovacă) și Bah- 
kramov (U.R.S.S.).

• O declarație a lui Eusebio, după 
partida de marți seara: „Boby 
Charlton, iată cine a cîștigat meciul 
Anglia — Portugalia!".

• Față de faptul că unele echipe

FOTBALUL!
dintre reprezentativele Uniunii Sovie
tice și Portugaliei. Va fi, ca și Anglia 
—Portugalia, un meci între două echi
pe cu stiluri diferite de ioc. Pe de o 
parte, echipa atletică a Uniunii Sovie
tice, cu o mare putere de luptă — 
ața cum a dovedit-o și în partida cu 
R.F. Germană în care și-a apărat șan
sele în 10 oameni — iar pe de altă 
parte, unsprezecele Portugaliei, cu o 
înaintare in care tehnica și fantezia 
își dau mina în folosul spectaculosu
lui.

Sperăm intr-un joc frumos, care să 
se înscrie ți el în cartea de aur a 
„Wembley“-ului, alături de meciul 
Anglia - Portugalia. Am vrea ca și de 
data aceasta »ă iasă învingător... 
fotbalul 1

TORRES (Portugalia) 
văzut de Neagu Rădulescu
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Știri, rezult!
TURNEUL DE HANDS® 

DE LA SOPOT |
VARȘOVIA. — Echipa de I 

orașului București a pârtie® 
tradiționalul turneu de hand® 
culin, desfășurat în localitate® 
Tinerii noștri jucători au ■ 
cinei partide, din care au I 
trei și au pierdut două. el® 
în final pe locul trei, după ■ 
și U.R.S.S. și înaintea Pol® 
Poloniei B și Danemarcii. ■ 
nata bucureșteană a obținu® 
toarele rezultate : 22—12 (10® 
Danemarca, 11—15 (3—8) cu I 
B, 15—14 (9—7) cu Polonia I 
(8—4) cu Ungaria și 5—1 
cu U.R.S.S. Alte rezultat® 
garia 12—7 cu U.R.SJS.® 
cu Danemarca, 21—14 <®
nia B și 34—21 cu Poloni 
U.R.S.S. 22—19 cu Polonia ® 
cu Polonia B și 20—16 cu Di 
ca: Polonia A 23—16 cu Polo® 
23—19 cu Danemarca : Pol 
20—20 cu Danemarca. Echipa 
riei — la egalitate de juneți 
U.R.S.S. — a cîștigat tihnii 
golaverajului. I
ATLETII SOVIETICI ÎNAl 
TORI ÎN MECIUL CU

MOSCOVA — Meciul de I 
dintre echipele masculine s| 
nine ale U.R.S.S. și PoTonieil 
șurat la Min.sk, s-a îneheiatl 
dublă victorie a sportivilor «I 
Echipa masculină a cîștigat I 
rul de 106—104 puncte, iar ca 
nină cu 66—51 puncte. Scorii 
ral a fost de 174—155 puncta 
voarea atleților sovietici. latl 
gătorii probelor din ziua a I 
masculin : 200 m : Badenski I 
nia) 21.2 ; 400 m garduri : a| 
(U.R.S.S.) 50,5 ; ciocan : I
(U.R.S.S.) 68,32 m : triplusalt :| 
ski (Polonia) 16.44 m: lunginl 
Ovauesian (UJLS.S.) 7.78 m; I 
Feld (U.R.S.S.) 5,00 m : disci 
kowski (Polonia) 59.44 m; îol 
Zimny (Polonia) 29:22.4-: îrl
Sfcvortov (U.R.S.S.) 2,16 m: I 
Teip (U.R.S.S.) 1.-50.4: 3W0 ni 
cole : Kurian (U.R.S.S.) 9:03.q 
feta 4x400 m: Polonia 3:06,4: t] 
200 m: Irena Kirzenstein (I 
23.2: 800 m: Vera Muhanova (1 
2:05.7: lungime : Tatiana See] 
(U.R.S.S.) 6.55 m: înălțime : I 
Ceneik (U R.S.S.) 1,73 rn ; I
Scerbakova (UJS.S.S.) 52.98 rJ

TURNEUL DE SAH Dd 
SANTA MONICA®

NEW YORK. — Marele maeJ 
vietic Boris Spasski continuă I 
ducă în turneul internati.ona 
sah „Memorialul Piatigorski” I 
Santa Monica. Tn runda J 
Spasski a remizat cu Najdorl 
gentina) și totalizează aci 
puncte. Tot cu un rezultat < 
litate s-a terminat și partida 
Petrosian (U.R.S.S.) și U 
(R. F. Germană). Restul pa 
s-a întrerupt. !

I CAMPIONATUL EUROPE. 
UNIVERSITAR DE FOTB

au trebuit să joace în 10 oameni în 
urma accidentărilor în joc, F.I.F.A. 
studiază problema înlocuirii a doi 
jucători (portarul și un jucător de 
cîmp) la viitoarea ediție a campiona
tului mondial. O hotărîre definitivă 
va fi luată în iunie 1967, cînd vor 
fi stabilite și toate datele legate de 
viitorul C. M. de fotbal.

I MADRID. — Campionatul 
pean universitar de fotbal a

Inuât marți cu disputarea a 
meciuri. în orașul Vigo, în 
grupei „B”. echipa Iugoslaviei

I ținut o nouă victorie întrecî 
lecționata Turciei cu scorul < 
(l-0>.
ILa Pontevedra, în grupa 

prezentativa Spaniei a învins, 
cu 1—0 (0—0) __ S


