
rea puțini sportivi [ 
clasificați la Iași i

Numărul de sportivi clasificați și, mai ales, calitatea acestor 
asificări, ilustrată prin raportul existent între formele de 
ategoria a III-a și a II-a și cele de categoria I, de maestru 
au maestru emerit al sportului, sînt indicii cei mai ilustra- 
vi în ceea ce privește progresul calitativ înregistrat în acti- 
itatea organizațiilor noastre sportive în ceea ce privește 
□ortul de performantă.

Nu de mult, am avut prilejul să ne convingem de acest 
devăr, la Iași, unde în ultimii ani, în activitatea sportivă 
e performantă, s-au obținut realizări care situează acest 
raș printre centrele ce se impun tot mai mult în compe- 
tiile interne. Bunele rezultate ale fotbaliștilor, .startul" 
r81 acum cîtiva ani de atletismul ieșean, comportarea meri- 
irie a voleibalistelor și a baschetbaliștilor, dezvoltarea 
andbalului, a tirului sau a gimnasticii nu pot fi trecute cu 
ederea. S-ar părea, deci, că lucrurile stau bine. Dar nu e 
hiar așa...

i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORI DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Anul XXII —Nr. 5036 Vineri 29 iulie 1966 * 4 pagini 25 bani

Baschetbalistele 
j unioare 
au plecat 

la Banja Luka 
Lotul reprezentativ de ju

nioare la baschet a plecat 
ieri la Banja Luka, in Iugo
slavia, pentru a participa 
la prima ediție a Balcania
dei. Meciurile se vor dis
puta duminică, luni și 
marți, cu participarea re
prezentativelor României, 
Bulgariei, Turciei și Iugo
slaviei.

Campionatele republicane de natație

întrecerile au început cu cîteva rezultate de certă valoare
• A. ȘOPTEREANU (2:34,3 LA 200 M BRAS) A CÎȘTIGAT DUELUL CU V. COSTA • CRISTINA BALABAN (1 04 91 Si VL MORARU (57.4) - CAMPIONI! SPRINTULUI • NOUA NOI RECORDURI IN PRIMA ZI ' ' ’ * L

Aceasta, deoarece analizînd stadiul 
ității de performantă din orașul Iași prin prisma numărului 
le sportivi clasificați ajungem la cu totul alte concluzii.

Mai întîi este necesar să precizăm că în acest 
•xistă peste 34 000 de membri ai UCFS, cuprinși în 
isociații sportive. Aceasta înseamnă că C.S.M.S., clubul te- 
itorial care îndrumă și controlează munca ce se desfășoară 
n cadrul acestor asociații, are un vast cîmp de acțiune, o 
aryă bază de masă, care poate constitui un puternic izvor 
le cadre tinere și talentate. Cu toate acestea numărul de 
portivi clasificați se menține mult sub posibilitățile exis- 
ente, departe de capacitatea dovedită în alte acțiuni de 
ictiviștii și tehnicienii ieșeni.

^)e pildă, după 7 luni de activitate din acest an la atle- 
ism, doar 2 sportivi au obținut norma de clasificare de 
ategoria I și 15 de categoria a 11-a, dintre ei majoritatea 
jțnd studenți sau elevi. Ceilalți pînă la 34 000 ? Ceilalți iau 
:arte — firește nu toți, pentru că nici nu se poate — o dată 
;au de două ori pe an la o întrecere sportivă de masă și...

de dezvoltare a actl-

C. ANTONESCU

(Continuare in pag. a 2-a)
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A Vi-a ediție a „Cupei orașului București"
• AST AZI, LA ORA 13, START ÎN I.....--------

BERETTA : „VOI CÎȘTIGA PRIMA ETAPĂ...'

Excelent debut în cea de a 37-a ediție a campionatelor republicane de înot găzduite 
de cocheta piscină olimpică din parcul Dinamo! Majoritatea întrecerilor au întins la maximum 
pe finaliști care din prima zi au arătat că sînt puși pe fapte mari. Dovadă — suita de recor
duri și rezultate de valoare, unele chiar de talie EUROPEANĂ.

Probele de sprint — așa cum am prevăzut — au constituit 
inului. Cristina Balaban, în pu
ternică revenire de formă, a 
condus de la cap la cap proba 
de 100 metri, detașîndu-se de
cisiv, față de fosta campioană 
Ingrid^Ungur, pe cea de a 
doua Tungime. Timpul ei, 1:04,9, 
se află la numai două zecimi 
de recordul țării.

Cursa masculină i-a 
VI. Moraru nu numai 
mult așteptată, în 
Schier (care a ocupat 
cui 4), dar și un nou record al 
țării. Elevul prof. Dimeca a 
luat un start excelent, a în
tors primul la 50 m, imprimînd 
pe a doua lungime un 
ce în ce mai viu. La 
probei, cronometrele 
pentru Moraru 57,4, 
0,6 sec. mai bun decît 
record, care îi aparținea. Trei
zeci de minute mai tîrziu, mul
tiplul nostru campion ne-a mai

PRIMA ETAPA : BUCUREȘTI - BRAȘOV • MARIO 
." • LOTUL CICLIȘTILOR OLANDEZI

se vaPiața Universității, 
ediție a competiției

Astăzi, la ora 13, în 
da startul in cea de a 
cicliste internaționale „CUPA ORAȘULUI BUCU
REȘTI". Participă 50 de alergători din Italia, 
Olanda, Polonia și România. Această întrecere sus
cită — pe bună dreptate — un interes major 
în rSndtirile iubitorilor sportului cu pedale. In 
etrpT de astăzi (București—Brașov, 160 km), in 
cea de sîmbătă (Brașov—Sighișoara—Brașov, 150 
km) și in cea de duminică -— ultima — în care 
«jcliștii vor face de două ori „bucla" Brașov— 
Rîșnov—Pirîul Rece—Predeal—Brașov și vor sosi 
în Poiana Brașov (140 km) vom asista la o in
teresantă confruntare de forțe între rutieri care 
au participat la toate marile competiții interna
ționale ale ciclismului amator.

Primii oaspeți sosiți în Capitală au fost cicliștii 
italieni. Alături de Rolando Baldi și Roberto Mere
schini se află un ciclist binecunoscut publicului 
nostru : Mario Beretta. El a participat în anul 
1963 la concursul internațional de pe velodromul 
Dinamo și în 1965 la o cursă de fond pe etape. 
După antrenamentul efectuat ieri dimineață pe 
șoseaua București—Ploiești, Mario Beretta ne-a de
clarat: „li cunosc bine pe cicliștii români. Am 
concurat alături de ei în România și în Italia. Îmi 
plac în mod deosebit Gabriel Moiceanu, Constantin 
Dumitrescu și Walter Ziegler. Sint alergători deo
sebit de buni, combativi și cu un bogat palmares. 
Cu toate acestea vă spun — rugîndu-vă să nu ve
deți in aceasta un act de autoincredere exagerată — 
că în etapa de mâine la Brașov va sosi primul... 
Mario Beretta. Am un sprint care nu cruță..."

Ne-a fost comunicat și lotul olandez: Ilenk 
Nieuivkamp, Jan Bols, Jan Ilarinfs, Gabriel Mine- 
boo și Biet Kettenis.

VI-a

punctul de atracție al progra- 

dat o probă a deosebitelor sale 
calități, cîștigînd spectaculos 
și proba de 100 m fluture, cu 
un timp (1:03,2) care egalează 
recordul lui Al. Popescu, stabi
lit în 1961.

In sfîrșit, spectatorii prezenți 
ieri după-amiază la Dinamo au 
putut fi martorii unui splen
did duel între cei doi cunos- 
cuti brasiști, A. Șoptereanu și 
V. Costa. Bucureșteanul a ple
cat mai bine din start și a 
condus clar pe primele două 
lungimi. Spre jumătatea cursei, 
timișoreanul a depus 
sporite, apropiindu-se 
mult de adversarul 
ceasta 
teresul 
pur și 
cioare.
Șoptereanu se detașează 
nou și mărește frecventa miș

Startul probei de 100 m li
ber la capătul căreia Vladimir 
Moraru (al 3-lea, de la stingă 
la dreapta) va cîștiga cu 57,4 
sec. — nou record republican.

Foto s A. Neagu

cărilor. La 150 m el avea doi 
metri avantaj, suficienți pentru 
victorie, în ciuda sprintului 
puternic lansat de Costa pe 
ultimii metri. La sfirșitul 
cursei, Șoptereanu a mai avut 
și satisfacția unui nou și pre
țios record republican (2:34,3) 

■— performanță de valoare eu
ropeană. Meritorii au lost și 
rezultatele înregistrate de ur
mătorii clasați: V. Costa, A. 
Soos, D. Naghi și P. Teodo- 
rescu.

Demne de subliniat sînt și 
rezultatele cursei feminine de 
100 m fluture, unde primele

ritm din 
sfirșitul 
indicau 

timp cu 
vechiul

adus lui 
revanșa 
fața lui 
doar lo-

(Continuare in pag. a 2-a)

Cicliștii italieni Baldi, Beretta și Mereschini 
pe aleile parcului sportiv „23 August" 

din Capitală
Foto : V Bageac

eforturi 
foarte 

său. A- 
a mărit și mai mult in- 
disputei, care a ridicat 
simplu publicul în pi- 
La a doua întoarcere, 

din

Trimișii noștri speciali, C. Macovei 

și Gh. Nîcolaescu, transmit:

LONDRA 
ÎN tMIIȚIII F HNALEI

„Olimpiada Pietrarilor" 
la a V-a ediție

A devenit o frumoasă tradi
ție în raionul Horezu (regiu
nea Argeș) ca an de an, în 
luna iulie, tinerii din tot mai 
multe comune și sate să se 
întreacă pe terenurile de sport 
în cadrul unei competiții de
numită sugestiv „Olimpiada 
Pietrarilor4*. Recent, comuna 
Pietrari a găzduit cea de a 
V-a ediție a „Olimpiadei**. 
In duminica întrecerilor au 
venit la Pietrari tineri și vîrst- 
nici din Păușești. Otăsău, 

"Stoenești, Dobriceni, Bărbătești 
și Bodești. Atletismul a fost

sportul care a reunit la start 
cel mai mare număr de concu- 
renți. La unele probe cîștigă- 
torii au obținut rezultate pro
mițătoare. Dintre cei clasați 
pe locurile I amintim pe Ma
ria Popa (Pietrari) pe 100 m, 
0. Jugănarti (Stoenești) și 
V. Scut (Dobriceni), ambii 
cronometrați cu 12,2 sec. pe 
100 m, Gh. Mânu (Pietrari) 
6,32 m la lungime, I. Cons
tantin (Păușești) 12,90 m la 
aruncarea greutății. La volei 
și-au măsurat forțele șase e- 
chipe, pe primele două locuri

situîndu-se Recolta Dobriceni 
și Victoria Pietrari. Finala 
la fotbal s-a disputat între e- 
cbipele Victoria Pietrari și Re
colta Dobriceni. Fotbaliștii co
munei gazdă, mai bine pre
gătiți, au cîștîgat partida de
cisivă cu 3—0. La popice a 
fost declarat învingător D. 
Gîrban din Dobriceni iar pe 
echipe pe primul loc s-a cla
sat reprezentativa comunei Bo
dești.

Cea de a V-a ediție a „0- 
limpiadei Pietrarilor** a reve
nit sportivilor din comuna 
Pietrari care au totalizat 180 
p, iar pe locurile doi și trei 
s-au clasat asociațiile sportive 
din Dobriceni — 160 p — 
și Stoenești — 140 p.

GH. URECHE -coresp.

Un neavizat care ar li so
sit mărfi seara la Londra n-ar 
li știut ce să creadă despre 
capitala Albionului, al cărei 
freamăt dispăruse, lăsind lo
cul unei liniști demne de un 
mic oraș de provincie. Mași
nile circulau ații de rar, incit 
aveai impresia că te afli cu 60 
de ani in urmă, cind automo
bilul era o aparifie solitară. 
„Londra" dispăruse... Cei 10 
milioane de londonezi se aflau 
in fa(a televizoarelor și a apa
ratelor de radio, gata să se 
alăture celor care avuseseră 
norocul să obfină un bilet pe 
„Wembley" pentru a urmări 
semifinala dintre Portugalia 
și Anglia. La ora aceea pu
teai fi sigur că, intrind in 
orice restaurant, vei fi servit 
imediat. Nici nu e de mirare : 
ai ti fost, probabil, singurul 
client, „prada" unei armate 
de chelneri uimiți de această

apariție neașteptată. Orice 
urmă de activitate dispăruse. 
Chiar și operatoarele centra
lelor telefonice, atit de solici
tate de obicei, aveau acum 
răgaz și puteau urmări jocul 
de pe Wembley, fără să fie 
deranjate de nici un apel...

Acesta a fost aspectul ora
șului de pe malurile Ta- 
misei. Dar, imagini asemănă
toare au putut fi surprinse, 
desigur, și in alte orașe ale 
lumii, unde „Cupa Jules Ri
mei" și mai ales meciurile ei 
decisive au stîrnit același in
teres. Am aflat, de-altlel, că 
una dintre ședințele de noapte 
ale „Pielii Comune" a trebuit 
să fie întreruptă, deoarece 
delegația vest-germană aflată 
la Bruxelles voia să vadă 
cum joacă viitorii adversari 
ai compatriot Hor lor.

Dacă aceasta a fost atmos
fera la Londra in ziua semi

finalei — care, în paranteză 
fie spus, a fost retransmisă la 
televiziune, la cererea publi
cului — vă pute/i imagina ce 
va ii sîmbătă, in ziua finalei I 
Se poate spune, fără exage
rare, că Londra se pregătește 
Încă de pe acum pentru acest 
eveniment, pe care l-ar dori, 
firește, încheiat cu victoria 
Iui Willie...

Cu și mai multă emoție aș
teaptă jocul de simbătă „ele
vii" lui Aii Ramsey, dintre 
care unii, cum e Bobby Charl
ton, aspiră la titlul de „sir“t 
in cazul unei victorii engleze. 
Și nu e de disprețuit nici re
compensa materială : 1 500 de 
lire sterline pentru fiecare 
jucător din tinală și cite 500 
de lire sterline pentru re
zerve l

(Continuare în pag. 4-aj



atletism M OTO O frumoasă inițiativă

V. furcă șl I. Puiu, recordmani pe 300 m
Atleții fruntași se pre

gătesc asiduu pentru fina
lele campionatelor repu
blicane individuale de se
niori programate la sflr- 
șitul săptămlnii viitoare, 
întrecerile de la Gluj (5-7 
august) capătă • semnifi
cație în plus datorită fap
tului că ele constituie cel 
mai bun prilej de verifi
care și de selecție în ve
derea campionatelor euro
pene de la Budapesta și 
a Jocurilor Balcanice de la 
Sarajevo.

In cadrul acestor pregă- 
tfri, la Poiana Brașov a 
avut loc un concurs. Cu 
.acest prilej au fost rea
lizate două noi recorduri 
republicane în proba de 
300 m plat. Valeriu Jurcă 
și-a corectat propriul re
cord de seniori (33,9) fiind 
cronometrat cu 33,6 iar 
Puiu Tudor a îmbunătă
țit cu 0,2 sec. recordul de 
35.2 al lui Gh. Bălașa. 
Puiu a obținut 35,0. In a- 
ceeași cursă Gh. Rățoi a 
fost notat cu 34,5. Aștep
tăm acum să-i vedem pe 
cei trei alergători la star
tul unei curse de 400 m 
«au 400 mg.

lz. Jurcă a participat și 
la proba dc 100 ni •— 10,6 
sec. La aruncarea greutății, Ana Săli- 
gean a realizat 15,82 m iar Anca Gu- 
rău 14,53 m. La bărbați Adrian Gogea 
cu 16,93 ui și-a îmbunătățit recordul 
personal.

Pînă la startul de la Cluj atleții 
noștri fruntași vor mai lua parte și la 
alte concursuri.

CONCURSUL REPUBLICAN 
AL ȘCOLILOR SPORTIVE DE ELEVI

La sfîrșitul acestei săptămini vor 
avea loc pe stadionul Tineretului din

natație întrecerile au început cu cîteva
rezultate de certă valoare

(Urmare din pag. 1)
trei clasate, Nicoleta Bărbulescu, 
Aqnela Șterner și Georqeta Cer- 
beanu au înregistrat noi recorduri 
ale tării. Cuvinte frumoase și pen
tru tînăra Anca Andrei (15 ani), 
care, în lipsa de la start a Cristinei 
Balaban, a cîștigat primul ei titlu 
de campioană a țării la proba de 
200 m spate.

întrecerile continuă astăzi de la 
orele 9 și, respectiv, 18.

100 m liber (f) : 1. CR. BALABAN 
(Dinamo) 1:04,9, 2. I. Ungur (Steaua)

Prea puțini sportivi 
clasificați la Iași

Valeriu Jurcă

București, în organizarea Ministeru
lui Invățămîntului, finalele concursu
lui republican al Școlilor sportive de 
elevi.

La această ediție vor participa a- 
proape 500 de elevi din 23 de școli 
sportive.

Întrecerile, de sîmbătă și dumini
că, încep dimineața la ora 9 iar după- 
arniaza la ora 17.

1:07,3. 3. E. Schuller (SSE 2) 1:10,0 ;
100 m liber (m) : 1. VL. MORARU
(Steaua) 57,4 — nou rec. republican,
2. D. Demetriad (Din.) 57,9, 3. F. FU16p 
(Mureșul) 59,2, 4. H. Schier (Ol. Reșița) 
59,2, 5. V. Horvat (Medicina Cluj) 59,2 ; 
200 m spate (f) : 1. ANCA ANDREI
(SSE Reșița) 2:42,7, 2. A. Mitrofan (CSS) 
2:46,6, 3. R. Spandonide (SSE 2) 2:54,0,... 
6. Z. Erdely (CSM Cluj) 3:01,1 — nou 
record de copii B ; 200 m spate (m) :
1. T. ȘERBAN (Dinamo) 2:25,0, 2. Z. 
Giurasa (SSE Reșița) 2:25,4 — nou rec. 
de juniori, 3. VI. Belea (SSE 2) 2:30,0 ; 
100 m fluture (f) : 1. N. BĂRBULESCU 
(Rapid) 1:12,8 — nou rec. republican,
2. A. Șterner (CSȘ) 1:16,8 — nou rec. 
junioare I, 3. G. Cerbeanu (CSS) 1:17,5

ACTUALITĂȚI
• Competiția motociclistă de viteză 

pe circuit organizată de G.S.O. Galați 
și dotată cu „Cupa Dunării44 s-a bucu- 
lat de participarea a peste 30 de va
loroși alergători din București, Ploiești, 
Buzău. Focșani, Brașov și Galați. După 
consumarea probelor au fost declarați 
învingători: D. Corb (Metrom Brașov) 
la 70 cmc, Tr. Macarie (Dinamo) — 
125 cmc, N. Felea (G.S.O. Galați) — 
175 cmc, Gh. Ion (Steaua) — 250 cmc, 
M. Pop (Dinamo) — 350 cmc, P. Pa- 
xino (Steaua) — 500 cmc, C. Tunase -|- 
A. Carabăț (C.S.O. Galați) — ataș. 
Trofeul a fost cîștigat de reprezentativa 
clubului Steaua cu 44 p. urmată de Lo
comotiva Ploiești (29 p) și G.S.O. Ga
lați (25 p). (Gh. Arsenie-corcsp.).

• Faza regională a campionatului re
publican de viteză pe circuit disputată 
la Timișoara a întrunit la start 51 de 
participanți din șase asociații bănățene. 
REZULTATE TEHNICE: ci. 70 cmc 
— M. Bazoșan (Progresul Timișoara), 
cl. 125 cmc — P. Pascotă (Voința Ti
mișoara), cl. 175 cmc — I. fVetzler 
(C.S.M. Reșița), cl. 250 cmc — R. 
Stoll (Motorul Arad), cl. 350 cmc — 
W. llirsclivogel (C.S.M. Reșița), cl. 
nelimitat — I. Pascotă (Voința Timi
șoara). Pe echipe a cîștigat C.S.M. Re
șița cu 48 de puncte, urmată de Voința 
Timișoara cu 45 p și Motorul Arad cu 
20 p. (Șt. Marton-coresp.).

• Campionatul regiunii Maramureș 
contînd ca fază a campionatului repu
blican de viteză s-a desfășurat pe tra
seul din centrul orașului Satu Mare, 
în fața unui numeros public care a răs
plătit cu vii aplauze curajul și îndemî- 
narca concurenților. Iată învingătorii pe 
clase: 70 cmc — V. Orosz (IRA Satu 
Mare), 125 cmc — I. Pop (I.R.A. Satu 
Mare), 175 cmc — /. Schwartzkopf 
(Oțelul Baia Mare), 250 cmc — E. Oie- 
gar (Oțelul Baia Mare), 350 cmc și neli
mitat — I. Papp (I.R.A. Satu Mare). 
(A. Kerfea-coresp.).

— nou rec. de copii ; 200 m bras (f) :
1. O. MANAFU (SSE Galați) 3:04,2,
2. E. Silianu (Dinamo) 3:05,4, 3. Cr.
Stănescu (Din.) 3:08,5 ; 200 m bras (m) : 
1. A. ȘOPTEREANU (Steaua) 2:34,3 — 
nou rec. republican, 2. V. Costa (Polit. 
Timiș.) 2:36,3 3. A. Soos (Steaua) 2:41,0, 
4. D. Naghi (Mureșul) 2:42,3, 5. P. Teo- 
dorescu (Steaua) 2:43,9 ; 100 m fluture 
(m) : 1. VL. MORARU (Steaua) 1:03,2 — 
rec. egalat, 2. Al. Bain (SSE Reșița) 
1:06,0, 3. Fr. Fiildp (Mureșul) 1:06,0 ;
4x200 m liber (f) : 1. C. S. ȘCOLAR BUC. 
10:47,2, 2. S.S.E. 2. 10:51,9 — nou rec.
junioare (în primul schimb C. Cehanzuc. 
2:44,5 — nou rec. de copii).

CE FINALE SE DISPUTĂ ASTĂZI
200 m liber (m> : rec. țării G. Gbtter 

2:09,2
200 m liber (f) : rec. țării Cr. Balaban 

2:24,4
100 m bras (m) : rec. țării V. Costa 

1:10,5
100 m bras (f) : rec. țării Z. Reznl- 

cenko 1.21,3
100 m spate (m) : rec. țării T. Șerban 

1:05,8
100 m spate (f) : rec. țării Cr. Balaban 

1:10,4
200 m fluture (m) : rec. țării Al. Po

pescu 2:24,0
200 m fluture (f) : rec. țării N. Băr

bulescu 2:49.3
4 x 100 m liber (m) și 4 x 100 m li

ber (f).

„Cupa Iașiului" 
la spadă și sabie

Nu de mult, la Iași a avut loc, din 
inițiativa G.S.M.S., un reușit concurs de 
spadă și sabie rezervat juniorilor din 
orașele Brașov, Constanța, Craiova, Plo
iești și celor din localitate. Concursul 
a fost dotat cu „Cupa Iașiului*.

In ambele probe, victoriile au reve
nit sportivilor gazdă, foarte bine pregă
tiți (antrenor Nicolae Pufnei). Dacă 
în proba de sabie succesul lui Dan 
Irimiciuc, revelația atîtor concursuri 

republicane, era oarecum scontat, în 
schimb, la spadă, locul I pe care s-a 
clasat tînărul Constantin Soroceanu, a- 
flat la primul său „examen44 oficial de 
anvergură, reprezintă o surpriză. Aș
teptăm ca C. Soroceanu să reediteze 
succesul obținut acum. „Cupa Iașiului44 
a scos în evidență valoarea multor tră
gători de perspectivă, printre care Gh. 
Nicolaescu și C. Duțu din Craiova 
(antrenor Paul Ghinju), Dan Popescu 
din Ploiești (antrenor Tudor llic) și

TENIS DE CIMP

„CUPA OR. PETRU GROZA" 
A FOST CIȘTIGATĂ

DE S.S.E. BUCUREȘTI
De curînd, au avut loc la Oradea 

întrecerile tradiționalei competiții de te
nis pentru copii „Cupa Dr. Petru Gro
za44, aflată la cea de-a IX-a ediție. Ca 
și în anii t recu ți, concursul s-a bucurat 
de o participare numeroasă, fapt ilus
trat de prezența a peste 80 de copii 
din orașele București, Brașov, Baia 
Mare, Cluj. Arad, Cîmpia Turzii, Sa
lon ta și Oradea. Multe dintre jocuri 
au fost de un bun nivel tehnic. Meciu
rile s-au disputat, atît la fete cit și 
la băieți, la trei categorii de vîrstă. 
Rezultatele finalelor: băieți, cat. 10—12 
ani: T. Marcu (Brașov) — A. Vîl- 
cioiu (Arad) 6—2, 6—2; cat. 13—14 
ani: N. Cristescu (Cluj) — N. Stoleru 
(Cîmpia Turzii) 6—5, 3—6, 6—4; cat. 
75—16 ani: I. Giurgiu (Cîmpia Turzii)
— M. Stoleru (Cîmpia Turzii) 7—5,
5— 7, 8—6; fete, cat. 10—12 ani:
A. Floreșteanu (București) — G. Lupea 
(Cîmpia Turzii) 6—1. 6—2; cat. 13— 
14 ani: E. Bucur (Brașov) — E. Co- 
luna (București) 6—5, 6—2; cat. 13— 
16 ani: F. Bucur (Brașov) — V. Po
gan (Salonta) 6—1, 6—1 ; dublu băieți: 
Sarău, Costinescu (București) — IIul- 
pe I, Hulpe II (Cluj) 6—1, 6—8,
6— 4 ; dublu mixt: Sarău, Coluna 
(București) — Hulpe II, Tănăsescu 
(Cluj) 6—3, 6—0. Clasament final: 
1. — S.S.E. București 17 p., 2. — In
dustria sîrmei Cîmpia Turzii 12 p., 3-4.
— Universitatea Cluj și Steagul roșu 
Brașov cu cîte 10 p. Urmează în or
dine echipele orașelor Salonta, Oradea, 
Arad și Baia Mare. Trofeul a revenit 
formației S.S.E. București (antrenori 
Eva Stăncescu și Gheorghe Cobzuc).

Z, Ghișa și P. Lorincz-coresp.

Vlad Șerban din Brașov (antrenor V. 
Rohoni).

Rezultate tehnice. Spadă: 1. C. So
roceanu (Iași), 2. Gh. Nicolaescu (Gra- 
iova), 3. G. Duțu (Craiova), 4. P. 
Irimia (Galați), 5. S. Bercovici (Iași). 
Sabie: 1. D. Irimiciuc (Iași) d.b., 2. 
D. Popescu (Ploiești) d.b., 3. VI. Șer
ban (Brașov) d.b. (De notat că pentru 
stabilirea locului I au fost necesare 2 
baraje în 3 I) 4. Nicolae Ion (Constan
ța), 5. Cr. Georgescu (Ploiești).

„Cupa Iașiului44 a constituit nu nu
mai o frumoasă și reușită inițiativă 
— pentru care conducerea G.S.M.S. me
rită toate felicitările — ci și o excelentă 
acțiune de popularizare a scrimei în 
cel mai mare oraș al Moldovei. Ase
menea inițiative ar fi dc dorit să existe 
și în alte orașe ale țării în care se face 
simțită necesitatea popularizării aces
tui sport olimpic.

NOTE... ȘTIRI... a
O serie de arbitri cu îndelungate 

state de activitate au comis, în ultima 
vreme, abateri care au perturbat buna 
desfășurare a unor concursuri. Astfel, 
Niculae Cbiroiu (Timișoara) și Constan
tin Stroe (Giurgiu) au absentat nemo- 
tivat în mai multe rînduri de la meciu
rile unde erau programați, fiind sanc
ționați de F.R.O. de a mai conduce Ta 
anul 1966 jocuri în etapele superioare 
ale competițiilor cu caracter republican. 
De asemenea, Constantin Căpățînă (Bu- l 
zău) a lipsit (fără să dea pînă în pre
zent nici un fel dc explicații) de la 
„Cupa campionilor regionali1*, consu

mată recent la Mangalia, fapt pentru caro 
colegiul de arbitri a propus biroului 
federal să i se dea o mustrare scrisă. 
In sfîrșit, arbitrul Anton Peter (Pitești) 
a fost suspendat pe timp de un an, 
pentru incompetență și lipsă de auto
ritate dovedită în finala campionatului 
republican de anul trecut. Sperăm că 
cei vizați vor trage învățămintele cuve
nite din sancțiunile menționate.

• De curînd, au luat ființă echipele 
Steaua Lehliu sat și Terasierul Zimnicea 
(ambele din regiunea București). Noile 
formații au susținut primele lor jocuri 
în faza preliminară a turneului final al 
campionatului regional de seniori. In 
regiunea București se desfășoară și 
campionat rezervat copiilor. Ajunsă la 
cca de a 10-a ediție, competiția a an
grenat anul acesta 28 de echipe. Mergîndy 
din victorie în victorie, formațiile Avîn- 
tul Curcani, Drum Nou Radu Negru, 
Avîntul Băduleasa și Viața Nouă Ol
teni s-au calificat în finala campiona
tului, care va fi găzduită sîmbătă și 
duminică de terenul din comuna Bolin- 
tinul din Vale.

(Urmare din pag. 1)

atît. O altă categorie, foarte mică, 
este angrenată în campionatele re
publicane.

Așadar, neglijînd organizarea cît 
mai multor concursuri pe plan lo
cal, a unei bogate activități com- 
petiționale care să cuprindă cam
pionate orășenești la cît mai multe 
discipline sportive și cu un mare 
număr de participanți, s-a creat un 
„gol" între activitatea sportivă de 
masă și cea de performanță, fapt 
Ilustrat de numărul mic de sportivi 
clasificați. Situația din orașul Iași 
am întîlnit-o și în alte raioane sau 
regiuni unde, ca și aci, lipsa de 
realizări în domeniul clasificării 
sportive este pusă pe seama nu
mărului mic de baze sportive sau 
<le tehnicieni calificați. Explicînd 
astfel lucrurile se omite însă un 
lucru important: oricîte baze ar ii 
și oriciți antrenori calificați ar 
/nunei, unde — dacă nu în compe
tiții locale — Iși pot realiza sau 
Îmbunătăți sportivii normele ? Și 
pentru a demonstra că lucrurile 
stau așa vom da un exemplu tot de 
la Iași. Anul acesta 76 de tineri 
ieșeni au îndeplinit norma de cla
sificare pentru categoria a IlI-a la 
handbal. Cum î Participînd la cam

pionatul orășenesc, în care s-au 
întrecut 10 echipe masculine și doar 
4 feminine. Ne întrebăm: dacă par
ticipau 20 de echipe masculine și 
feminine nu era oare mai mare nu
mărul de sportivi clasificați ? Ce-1 
împiedică pe activiștii C.S.M.S. Iași 
să organizeze lunar concursuri de 
atletism sau gimnastică, gale de 
box sau competiții de popice, tir, 
haltere sau ciclism ? Și, de fapt, de 
ce campionatele orășenești de hand
bal, volei, baschet și chiar fotbal 
sînt atît de sărace în participanți ? 
O bogată activitate competițională 
locală va determina creșterea nu
mărului de sportivi clasificați, va 
duce în mod sigur la îmbunătățirea 
situației în ceea ce privește afilie
rea secțiilor și legitimarea sportivi
lor. Pentru că, în orașul Iași, la 119 
asociații sportive sînt doar 116 sec
ții afiliate, iar 50 de asociații nu au 
nici o secție afiliată I Nu au, pen
tru că nu au activitate...

Așa îneît „barometrul" ne indică 
cu exactitate că în orașul Iași — și 
din păcate nu numai acolo — se 
neglijează serios aspectul calitativ 
al activității sportive. Remedierea 
acestei situații se poate face și am 
văzut cum. Rămîne numai să se 
treacă la treabă l

Duminică, n-am ce face 
și mă așez pe o bancă din 
parcul orașului Cluj. Des
chid „Sportul“, și cind sa
vuram ultimul meu foile
ton, observ că cineva se 
postează în dreptul sub
semnatului.

— Frumos! — aud o 
voce de fată.

— Vă place cum a fost 
scris ? — întreb.

— E o rușine!
— Cum așa ?
— Bine — spune fata. 

Apoi, printre lacrimi: 
dumneata l-ai scris ? Fii 
sincer !

— Eu!
i— Deci, e adevărat ?
— Adevărat — răspund.
— Ah, cum a putut să 

mă mintă! ?
— Cine ?
— EL. Mi-a spus că a 

sărit peste 7 metri!
— Și? — întreb curios.
— N-a sărit nici cît o 

fată !
— Ei, se mai întîmplă.
— De acord. Dar, de 

ce să mă mintă ? — bate 
ea cu ciudă din picior.

— Ia stați! — spun.

NU MAI PLÎNGE, BABY!...
Unde ați citit dumneavoas
tră că a sărit sub 7 metri?

— Cum unde ? Aici, pe 
afișul ăsta tipărit din spa
tele băncii pe care stați...- 

întorc capul. Intr-ade
văr, in spatele băncii un 
afiș mare: „Consiliul re
gional UCFS Cluj. Sîmbă
tă, 23 iulie ora 17 și du
minică 24 iulie ora 9 —

pe stadionul din parcul 
orașului. Întîlnirea inter
națională de ATLETISM a 
selecționatelor CLUJ—
OSTRAVA (R. S. Ceho
slovacă)". Iar dedesubt, 
în chenar, performanțele 
participanților: Mircea OL 
teanu—lungime — 6,18 m. 
Vasile Sărucan — lungime 
6,48 m ș.a.

— E o greșeală — spun 
imediat.

— Credeți ?
— Precis. Fiecărui at-

let i s-a trecut mai puțin 
cu un metru.

— Nu se poate!
— Ei, dacă vă spun...
— Adică, nu m-a min

țit ? — întreabă ea zîm- 
bind printre lacrimi,

— Nu.
— Ba, m-a mințit. Ui

tați, în dreptul lui Curt 
Socol scrie că are pe 400

metri garduri timpul de 
14 secunde virgulă patru. 
Lui de ce nu i-a pus mai 
puțin ?

— Lui, probabil, i-a dat 
în „compensație".

— Nu cred.
— Păi, „14,4" se n- 

leargă pe 110 metri gar
duri !

— Vreți să spuneți că 
și aici e greșit, nu ?

— Sigur. Altfel, ar, fi 
cel mai fantastic record 
mondial din cîte cunosc.

— Și nu e? — întreabă 
fata.

— Nu. Adică, e un re
cord, dar de superficiali
tate...

— îmi place cum vă 
caracterizați singur!

— Nu înțeleg.
— Păi, afișul nu l-ați 

scris dumneavoastră ?
— Nu.
— Dar cine ? ,
— Comisia regională de 

propagandă și agitație 
sportivă. După cum vedeți, 
ea se ocupă de „populari
zarea" recordurilor.
_ Da?
— Sigur.
— Și dumneavoastră de 

ce vă ocupați ?
— De „popularizarea" fr

ees tor comisii care „popu
larizează" asemenea rezul
tate...

— Deci...? — spune fata 
scoțînd batista din gean
tă.

— Nu mai plînge, 
Baby, nu te supăra...

Că-n afișul ăsta s-a 
greșit ceva 1

VASILE TOFAN



POPICE

eociipari

In Capitală

așteptarea

mpioiiatului republican

echipe
apte echipe masculine, clasate pe 
nul loc în campionatele raionale 

Capitalei, și-au disputat întîie- 
a, intr-un baraj pentru calificarea 
alegoria 1. S-a jucat tur-retur pe 
ia M.M.C.M., la proba de 100 bile 

7 lată rezultatele: tur — Ceo- 
ica 2 254 p.d., Tipograful 2 246 

.. Tracțiunea 2 241 p.d., Avîntul 
37 p.d., 9 Mai 2 207 p.d., Chimica 
m Nou 2 184 p.d., Forestierul 
3 p.d. ; retur — Tracțiunea 2 256 

, Chimica Drum Nou 2 225 p.d., 
ntul 2 214 p.d., Geotehnica 2191

Forestierul 2 185 p.d., Tipogra- 
2 114 p.d., 9 Mai 1 824 p.d. (au 
numai 5 jucători ! ?). Clasament 

l: 1. Tracțiunea 4 497 p.d., 2. 
ntul 4 451 p.d., 3. Geotehnica
5 p.d., 4. Chimica Drum Nou

)9 p.d., 5. Tipograful 4 360 p.d., 
Forestierul 4 358 p.d., 7. 9 Mai 
J1 p.d. Au obținut dreptul de par- 
»are la campionatul orașului Bucu- 
i (eat. I) formațiile Tracțiunea 
Columbi, I. Bucur, M. Tudora- 
A. Sofronie, I. Moițoiu, V. Ru

și Avîntul (I. Stănescu, M. Gan- 
I. Savdic, I. Borea, E. Aurel și 

Se cuvine să subliniem 
portarea jucătorilor M. Ganțiu, I. 
îescu (Avîntul), E.
c ți unea). E. Popescu, N. Ion 

irteslien.il), Gh. Gheorghiu (Chimi- 
și I. Mitran (Geotehnica) care, 
dind o bună precizie în lansarea 

i, au trecut de 400 p.d.
upă cum ne-a informat tov. V. 
lanopol, membru în comisia de 
ialitate a orașului București, carn
alul Capitalei — prima și ©ea 

importantă etapă a campiona- 
i republican, care va angrena în 

organizat timp de mai multe 
numeroși sportivi fruntași — 

a desfășura într-o formulă ine-

Columbi

- „Numărul echipelor în ediția 
—1967 se va reduce de la 14 
2 echipe masculine și tot atitea 
nine. In vederea creșterii ele-
telor de perspectivă, fiecare echi- 
e juniori va avea și o formație 

iueret, alcătuită din două fete și 
băieți sub 21 de ani. Intențio
na reînființăm campionatul ca- | 

riei a II-a. in care vor fi angre-
echipele retrogradate din cate- |
I, precum și celelalte formații 

cipante la barajlt.
Se vor desființa campionatele 

ale ?
Nicidecum. Ele vor funcționa 

i pină acum. Prin campionatul 
{oriei a doua urn}ărim să a- 
tm un număr mai mare de ju- 
ire pe arenele de popice, deoare- 
vom reintroduce obligativitatea 
‘hipele masculine înscrise la „ca
ia a II-au să aibă și. formații 
line.
Care va fi formula de califi- 
în categoriile superioare ? 
Formațiile învingătoare din ca

ia a doua vor lua locul celor 
vor retrograda din categoria I, 
tfiipele fruntașe ale campiona- 
^raionale vor, lupta 

irea în categoria a
Numărul jocurilor 

sezon competițional 
iderabil. Există condițiile necc- 

pcntru buna desfășurare a 
rilor ?

Noua arenă cu șase piste 
il sportiv Voința rezolvă, 

parte, problema bazelor spor- 
de care duceam lipsă pină acum, 
lus, asociația Construcția a dat 
it în folosință o arenă cu două 

iar la Metalurgistul au început 
'.rile de amenajare a unei noi săli, 
slab stăm la capitolul.» arbitri, 
iceea, vom iniția în curînd cite-

■ d-iri pentru formarea de noi

pentru pro- 
Il-a.
ia apropia
se va mări

în-

din
în

TR. IOANIȚESCU
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Progresul București din nou în categoria A știri, știri

Progresul București, ciștigătoarea campionatului categoriei B, seria I
Foto : A. Neagu

După un an în categoria B, Progresul 
București revine în primul campionat al 
tării spre bucuria suporterilor ei și a 
amatorilor de fotbal din Capitală care 
vor asista din nou la cuplaje bucureș- 
tene.

Echipa din str. dr. Staicovici sa des
prins insă cu greu in cîștigătoare. Doar 
în ultimele etape a reușit să obțină un 
punct avans fată de Știința București, 
după ce — la un moment dat — Pro
gresul avea un avans apreciabil fată 
de a doua clasată. Dar mai are rost să 
rememorăm un final de campionat pe 
care dv. îl aveți atit de proaspăt in 
minte ?

Compartimentul cel mai bun, cel mai 
constant al Progresului a fost apărarea 
alcătuită, de regulă, astfel: Mindru— 
Al. Georgescu, lonită (Mătăoanu), Pe
teanu, Măndoiu (Ad. Constantinescu). 
Doar spre finalul campionatului, după 
ce Georgescu fusese suspendat, mijloca
șul Neacșu a trecut fundaș dreapta. 
Apărătorii și-au marcat strict adversarul 
și au participat mai activ ca altădată 
in acțiunile de atac, remarcindu-se in 
acest sens Măndoiu.

Linia de mijloc care a contat în spe
cial pe cuplul Neacșu—Maf tentă (cu 
intercalări de mai lungă sau mai scurtă 
durată ale lui Prepurgel și Al. Constan
tinescu ), jucători cu suflu inepuizabil,

a știut să intervină cu succes în fazele 
de apărare dar a și alimentat atacul 
cu... jumătăți de goluri, nesfiindu-se să 
șuteze (cu succes) la poartă. De altfel, 
9 dintre cele 49 de goluri ale Progre
sului au fost înscrise de mijlocași.

Dar atacul ? Cu toate că a fost cel 
mai productiv din serie, s-a aflat tot 
timpul in atenția antrenorilor Petre 
Moldoveana și Florin Știrbei. De altfel 
aici au fost operate și cele mai multe 
permutări, unele structurale: Mateianu, 
din mijlocaș dreapta sau înaintaș cen
tral dreapta a devenit înaintaș central 
stingă; din vîrf de atac, Țarălungă și-a 
găsit voca/ia ca extremă dreapta; tot 
din vîrf de atac, Mafteufă sa reprofi
lat pe postul de mijlocaș unde a dat 
totală satisfacție.

Și încă un fapt care trebuie remar
cat : dacă la începutul campionatului 
categoriei B, Progresul, deși avea ju
niori foarte valoroși, s-a uitat cam des 
în... ograda vecinului, în a doua parte 
a întrecerii au fost promovați în prima 
echipă tineri fotbaliști ca Igna și Cin- 
cu, pentru campionatul viitor fiind reți
nuți alti patru juniori, Ioni fă II, Me- 
reută, Căluș și Angliei, toți crescuți 
la clubul din str. dr. Staicovici.

In încheiere, cîteva cuvinte despre 
maestrul sportului Petre Moldoveanu, 
antrenorul principal, specializat in pro

movarea echipelor din „B" In „A" : în 
campionatul 1964—1965 a adus în ca
tegoria A pe Siderurgistul Galați, iar 
acum, în campionatul 1965—1966, pe 
Progresul București. Am mai putea a- 
minți faptul că în campionatul 1963— 
1964, antrenor la Metalul Tirgoviște, ia 
adus pe metalurgiști la un pas de ca
tegoria A, fiind intrecufi de Știința 
Craiova doar la golaveraj!

In cele 26 de meciuri disputate în 
categoria B, Progresul a folosit 20 de 
jucători: portarii Mindru (31 de ani, 
26 do meciuri jucute), Igna (20—2); 
fundașii Al. Georgescu (25—19), Ioni[ă 
(29—15), Măndoiu (24—21), Peteanu 
(27—22), Ad. Constantinescu (21—15), 
Mățăoanu (20—8); mijlocașii Neacșu 
(26—23), Mafteuță (31—-20), Prepurgel 
(19—16), Al. Constantinescu (28—10), 
Gherghina (29—1); atacanții Țară
lungă (21—22), Oaidă (33—12), lln- 
guroiu (27—14), Mateianu (28—25), 
Baboie (29—16), Cincu (19—2), Șoan- 
gher (24—12).

MIRCEA TUDORAN

DUMINICA, 
CUPLAJ PE «REPUBLICII*

Duminică, stadionul Republicii din 
Capitală va găzdui un nou cuplaj. 
De la ora 18 Tehnometal va întîlnl 
pe Dinamo Victoria. In continuare 
Flacăra roșie va primi replica echi
pei Metalurgistul.

Ambele partide au loo în cadrul 
competiției dotate cu .Gupa do 
Vară*.

SELECȚIONATA BUCUREȘTIULUI 
A CUCERIT .CUPA F.R.F.* 

PENTRU JUNIORI

PITEȘTI (prin telefon). Joi după- 
amiază, selecționata Bucureștiului a 
întîlnit pe cea a Ploieștiului în fi
nala competiției dotată cu .Cupa 
F. R. Fotbal" pentru juniori, cîștigînd 
cu 3—0 (1—0). Bucureștenii au jucat 
mai bine, cu contraatacuri pericu
loase, care au pus la grea încercare 
apărarea ploieșteană. Juniorii din 
Ploiești au început bine meciul, a- 
vind în repriza I un plus de supe
rioritate teritorială. Pe parcurs, ei 
au cedat și n-au mai acționat cu 
aceeași claritate ca în celelalte par
tide. Golurile au fost marcate de 
Nistor (min. 7), Decu (min. 55) și 
Marica (min. 73). în minutul 77, ju
cătorul lonescu (Ploiești) a fost eli
minat pentru atitudine ireverențioa
să fală de arbitru.

BUCUREȘTI : Vartanschi — Jucan, 
Focșa, Aldea, Viciu — Onefreciuc, 
Cojocaru — R. lonescu, Nistor, Ma
rica, Decu (antrenori prof. C. ARDE
LEAN U și prof. N. BÎRSAN).

PLOIEȘTI : Manea (Coman din 
min. 41) — Vilu, Dumitrescu, Io- 
nescu, Rădulescu — Spiridon, Rizea 
— Speriosu, Florea, Brezea, Pîrvu 
(antrenor TITI DUMITRESCU).

Pentru locurile 3—4, s-au întîlnit 
selecționatele Brașov și Dobrogea. 
Meciul a luat sfîrșit cu rezultatul de 
2—2. în urma calculului de vîrstă, 
ambele echipe s-au clasat pe locu
rile 3-—4, la egalitate

ION UDRESCU, coresp.

MINOBRAD VATRA DORNEI — 
C.S.M.S. IAȘI 0—0

VATRA DORNEI (prin telefon). în 
cadrul pregătirilor pentru noul cam
pionat, joi s-a disputat în localitate 
partida amicală dintre Minobrad și 
C.S.M.S. Iași. După un joc frumos, 
meciul a luat sfîrșit cu un rezultat 
de egalitate.

PAVEL SPAC, coresp.

Statistica are cuvîntul
GOLGETERII SERIEI I

O campioană merituoasă
Printre formațiile care au promo

vat recent în categoria C este și echi
pa minerilor din Zlatna, AURUL. 
Echipa antrenată de Dan Sîrbu a 
înscris 50 de goluri primind 22 și a 
devenit campioana regiunii Hune
doara după numai doi ani de acti
vitate în această competiție. De re
marcat că formația Aurul nu a pier
dut nici unul din jocurile programate 
acasă și că a acumulat la sfîrșitul

întrecerii 36 de puncte. Cel mai 
eficace jucător, tînărul A. Bălă- 
neanu, atacant central, a marcat 16 
goluri.

Iată lotul folosit : portari — P. 
Floca, A. Popa ; fundași — T. Tomo- 
taș, I. Mureșan, V. Borza, Gh. Vin- 
țan ; mijlocași — D. Dud aș, T. Cos- 
ma ; atacanți — A. Bălăneanu, I. 
Preda, Gh. Boldan, I. Mihai, L. Me- 
singer, S. Raica, A. Căpitan. (GH. C).

La 9 august tragerea premiilor mari Loto
După tragerea premiilor mari Loto 

din 12 iunie care a cunoscut un frumos 
succes prin cele 14 cîștiguri de ridicată 
valoare oferite: 5 premii a cîte 80.000 
lei (cîte un autoturism „Fiat 1300“ 
plus 11.100 lei), 7 premii a cîte 60.000 
lei, precum și clștigurile de 40.000 și 
20.000 lei, la 9 august, LOTO-PRO- 
NOSPORT organizează o nouă tragere 
a premiilor mari la care se atribuie cîș
tiguri de 80.000 lei (din care un auto
turism „Fiat 1300“ plus 11.100 lei), 
premii de 60.000 lei, 40.000 lei și 
20.000 lei.

în plus, biletele cu numai 2 numere 
cîștigătoare — în afara premiilor în

bani — participă și la acordarea celor 
200 excursii la „Carnavalul Deltei" 

care se va efectua cu motonava „Car- 
pați“ sau „Oltenița".

Cu numai 24 lei se poate participa la 
toate cele 12 extrageri.

Vînzarea biletelor se face începînd 
de azi pină la 8 august inclusiv.

• Tragerea Loto de azi va avea loc 
în orașul Constanța.

Rubrică redactată de Administrația de 
stat Leto-Pronosport,

20 GOLURI : Mangalagiu (Ceahlăul P. 
Neamț)

19 GOLURI : Daniel Ene (Dinamo Vic
toria Buc.) — 2 din penalti.

13 GOLURI : Voica (C.F.R. Pașcani)
12 GOLURI : Păiș (Știința București)
11 GOLURI : Ciornoavă (Știința Bucu-
10 GOLURI : Georgescu (Metalurgistul 

București) — 2 pen., Lalu (Flacăra Mo- 
reni) ; Atanasiu (C.F.R. Pașcani) ; Bon- 
taș (Poiana Cîmpina) — 1 pen.

9 GOLURI: Lucescu (Știința București)
— 2 pen. ; Zgardan (Progresul Brăila) ; 
Meder (Ceahlăul P. Neamț) din care 5 
pentru Ceahlăul și 4 pentru Progresul 
Brăila.

8 GOLURI : Pătrașcu (Ceahlăul P. 
Neamț) ; Mihăiiescu (Oltul Rm. Vîlcea)
— 1 pen. ; Vasilescu (Știința București) ; 
Tr. Popescu (Flacăra Moreni) ; Baicu 
(Flacăra Moreni) ; Mateianu (Progresul 
București) — 1 pen.

7 GOLURI : Pantelimon și I. Popescu 
(Metalurgistul București) ; Rugiubei (Di
namo Bacău) ; Baboe (Progresul Buc.); 
Marinescu (Oltul Rm. Vîlcea).

6 GOLURI : Anton și Roman (Metalur
gistul București) ; Bălan (C.F.R. Roșiori); 
Rădulescu (Dinamo Bacău) ; Cernega 
(Oțelul Galați) — 1 pen. ; Nuțu (Dinamo 
Victoria Buc.) ; Țarălungă (Progresul 
Buc.).

5 GOLURI : Teodosiu șl David (Oțelul 
Galați), ultimul 2 din penalti ; Udroaică 
(Oltul Rm. Vîlcea) ; Ștefan (Dinamo Vic
toria Buc.) ; Prepurgel și Unguroiu (Pro
gresul Buc.), ultimul 1 pen. ; Militam 
(Progresul Brăila) ; Avramescu (Metalul 
Tirgoviște).

4 GOLURI: Buzatu (Metalurgistul Bucu
rești) ; Diaconu (Metalul Tirgoviște) ; 
Moraru (Oltul Rm. Vîlcea) ; Albină (Fla
căra Moreni) — 3 pen. ; Bărgăoanu șl 
Sălceanu (C.F.R. Pașcani) ; Stoian șl 
Cazan (Progresul Brăila), ultimul 1 pen.; 
Matei (Poiana Cîmpina) ; Gerea și Pit- 
pîiac (C.F.R. Roșiori).

3 GOLURI : Bibu (Ceahlăul P. Neamț); 
Niculescu II (Metalurgistul București) — 
1 pen. ; C. lonescu (Metalul Tirgoviște); 
Matei, Duțan, Panait, Nedelcu și Zdro- 
bis (Dinamo Bacău); Stănculescu șl 
Ștefănescu (Oțelul Galați) ; Halagian 
(Știința Buc.) ; Manta și Iofciulescu (Fla
căra Moreni) ; Rozorea (C.F.R. Pașcani); 
Dumitrescu (Dinamo Victoria) ; Oaidă, 
Șoangher și Ioniță (Progresul Buc.), ul
timul 2 pen. ; Iordache și Opanschi (Po
iana Cîmpina), ultimul 3 pen. ; Flores- 
cu, Petrescu și Adam (C.F.R. Roșiori).

2 GOLURI : Bogdan (Ceahlăul P. 
Neamț); Constantin, Becheanu, Păun, 
Nițescu (Metalul Tirgoviște) ultimul 1 
pen.; Public și Rednic (Dinamo Bacău); 
Ion Ionică și Radu Matei (Oțelul Ga

lați), ultimul 1 pen.; Tăbîrcă, Lang, Pă- 
ciulete și Vulpeanu (Oltul Rm. Vilcea), 
ultimul 1 pen.; Sirbu (Știința București); 
Frîncu (Flacăra Moreni); Buterez (Pro
gresul Brăila); Feodot (Dinamo Victo
ria Buc.); Neacșu șl Mafteuță (Progre
sul București); Bejan și Stoica (Poiana 
Cîmpina); Nițu (C.F.R. Roșiori).

1 GOL : Gh. Aurel, Onică, Ștefan, Ol- 
teanu, Mihalache și Tiron (Ceahlăul P. 
Neamț); Băcanu, Tudor, Chiru, Szabo 
(Metalurgistul București); Cazacu, Stoi- 
cescu, Bălăceanu, Frățilă (Metalul 
Tirgoviște) ; Naumcef, Seceleanu, Țu- 
țuianu (Dinamo Bacău) ; Lupea 
(Oțelul Galați); Țifirel și Moraru (Oltul 
Rm. Vîlcea); Cicu și Rotam (Știința 
București); Dragomir (Flacăra Moreni); 
Nuțescu, Șercău și Nedelcu (C.F.R. Paș
cani) ; Coteț, Nițu, Tudor Vasile (Pro
gresul Brăila); Gheorghiu, Iancu (Dina
mo Victoria București); Georgescu, Măn
doiu, Ion Constantin (Progresul Bucu
rești) ; Mărculescu, Șovăială, Zamfir, 
Nanu (Poiana Cîmpina). Tudorache, 
Leahevici, Marin (C.F.R. Roșiori).

AUTOGOLURI : Ioniță (Progresul
Buc.) pentru Poiana Cîmpina; Peteanu 
(Progresul Buc.) pentru Dinamo Bacău; 
Cruceru (Poiana Cîmpina) pentru Meta
lul Tirgoviște; Voica (C.F.R. Pașcani) 
pentru Metalurgistul București ; Nițescu 
(C.F.R. Pașcani) pentru Flacăra Mo
reni ; Neacșu (Progresul Brăila) pen
tru Poiana Cîmpina; Prăzaru (Oltul 
Rm. Vîlcea) pentru Dinamo Victo
ria București ; Panait (Dinamo Ba
cău) pentru Progresul București; Tu
dor (Metalurgistul Buc.) pentru Progre
sul București ; Bălăceanu (Metalul 
Tirgoviște) pentru Progresul Brăila; Io- 
nescu I (Metalul Tirgoviște) pentru Di
namo Bacău.

SA NU-I UITAM NICI PE EI. . .
• Au fost eliminați de pe teren, fie 

pentru insulte aduse arbitrilor, fie pen
tru lovirea adversarilor, următorii ju
cători :

Șercău (C.F.R. Pașcani); Meder (COa- 
hlăul); Constantinescu și Crăciunescu 
(Dinamo Victoria București); Lang (Ol
tul Rm. Vîlcea); Anton (Știința Bucu
rești); Baicu (Flacăra Moreni); Zdrobis 
(Dinamo Bacău); Vătafu (Dinamo Ba
cău); Stănculescu (Oțelul Galați); ște
fan Stere (Metalurgistul București); Del
iu, Avramescu și Stănescu (Metalul 
Tirgoviște); Argeșanu (Ceahlăul).
• N-au suferit nici o eliminare jucă

torii de la echipele Poiana Cîmpina, 
C.F.R. Roșiori și Progresul Brăila.

•5® Au ratat lovituri de la 11 m urmă
torii : Coteț și lonescu (Progresul Brăi
la); Mihăiiescu (Oltul Rm. Vîlcea).

irteslien.il


Din blocnotesul 
lui Willie

• Otto Gloria, foarte puțin afec
tat de înfringerea echipei sale in 
fața Angliei, s-a sculat miercuri abia 
la ora 11. El era așteptat in holul 
hotelului de numeroșii ziariști cărora 
le-a declarat următoarele: .Pentru 
sezonul următor eu nu voi mai fi 
antrenorul echipei portugheze. Voi 
pleca in Brazilia. Totuși, nu voi re
greta niciodată acest campionat 
mondial care mi-a adus atlt de mari 
satisfacții". Antrenorul Otto Gloria 
se gindește la faptul că la prima pre
zență a Portugaliei intr-un turneu fi
nal, calificarea în semifinală este ori
cum o performantă.

• Billie Wright, fostul căpitan al 
echipei reprezentative a Angliei, a 
declarat următoarele după sferturile 
de finală : .Echipa franceză este sin
gura care a pus la muncă apă
rarea engleză".

• După sferturile de finală, jucă
torul francez Arlelesa a pronosticat 
o finală Anglia — R. F. Germană. 
Spre deosebire de Just Fontaine care 
a pariat pe o finală U.R.S.S. — Por
tugalia.

Londra in emoțiile 
finalei

(Urmare din pag. 1)

Simbătă, spectatorilor englezi li se 
rezervă o surpriză: ei ii vor vedea 
pe jucătorii lor iavoriți nu in tra
diționalele tricouri albe, ci in tri
couri... roșii. Aceasta pentru că și 
reprezentativa R. P. Germane are 
tricouri albe. Iar gazdele, normal, 
trebuie să fie politicoase și să 
schimbe ele culoarea tricourilor. 
„Asta nu are nici o importanță — 
spun ziariștii englezi. — Și în 1954, 
puțin timp după ce R.F. Germană 
cîștigase campionatul mondial, a 
trebuit să schimbăm culoarea tricou- 
rilor în jocul cu echipa campioană 
a lumii. Asta nu ne-a împiedicat însă 
să cîștigăm cu 3—1 !'

Unii socotesc acest lucru chiar 
de bun... augur, prevăzînd o victo
rie engleză, ceea ce ar face din 
ziua de simbătă 30 iulie o adevărată 
sărbătoare națională...

Echipa studențească de fotbal 
a României—în turneul final
MADRID. în cel de-al doilea meci 

susținut în cadrul campionatului eu
ropean universitar de fotbal, echipa 
României a jucat la Pontcvedra cu 
selecționata Olandei. Comportîndu-se 
remarcabil, fotbaliștii români au ob
ținut victoria cu scorul de 5—2

știri, rezultate

Lev Iașin
Văzut de Neagu Rădulescu

învinsele din semifinale, Portuga
lia și U.R.S.S., au mai avut prilejul 
de a evolua în cadrul campionatului 
mondial, disputîndu-și aseară, pe 
Wembley, locurile 3 și 4. Oboseala 
acumulată de-a lungul celor cinci 
partide disputate pînă acum și-a 
spus cuvîntul, ambele echipe ară- 
tînd mai puțină forță de joc decît 
în partidele anterioare. La începu
tul meciului inițiativa o au portu
ghezii. Eusebio reia cu capul o cen
trare a lui Augusto, dar Iașin — 
sigur ca întotdeauna — blochează. 
O fază identică se va petrece peste 
cîteva minute la poarta lui Perreira: 
centrează Metreveli, reia cu capul 
Serebrianikov, dar portarul portu
ghez reține. în min. 12 se deschide 
scorul : Hurtilava comite henț în 
careu. Lovitura de pedeapsă este 
executată de Eusebio. Iașin se află 
„pe fază“, dar forța șutului lui Eu
sebio este decisivă : mingea se 
oprește în plasă (1—0). în continua
re atacă fotbaliștii sovietici, care 
combină frumos în cîmp, dar vîr- 
furile de atac, Malafeev și Bani- 
șevski, nu sînt decise în fața porții 
și ratează cîteva ocazii bune.

Poarta portugheză este mai mult 
în pericol. în min. 22 Malafeev face 
o oursă spectaculoasă, lansează un 
șut puternic de la distanță, dar 
Perreira prinde. Egalarea — justi
ficată după aspectul jocului din a- 
ceastă repriză — se produce în min. 
44 : Metreveli exeoută un șut-centra- 
re (cu mare forță), Perreira respin
ge și Malafeev, venit din urmă, 
reia in plasă (1—1).

în repriza a doua echipele apasă

• Beckenbauer, unul din cei mai 
valoroși jucători ai echipei R. F. 
Germane, este serios .curtat" de clu
bul Espanol din Barcelona. Tehnicie
nii clubului catalan, care se găsesc 
in Anglia, au și luat primele con
tacte cu Beckenbauer, dar clubul său, 
Bayern din Miinchen, cere pentru 
acest transfer nu mai puțin de 30 de 
milioane de pesetas.

• în cursul ultimelor trei luni Bra
zilia a disputat 33 de partide, alini- 
ind... 33 de echipe diferite. în cercu
rile ziariștilor prezenți la C.M. acest 
lucru este comentat, constituind ade
vărata explicație a eliminării forma
ției braziliene. Pentru acest motiv, 
poate, Vicente Feola și-a amînat îna
poierea far patrie cu două luni.

• In meciul U.R.S.S. — R. F. Ger
mană doi jucători au fost avertizați 
de arbitrul Lo Bello: Voronin și 
Beckenbauer. întrunit ieri la Londra, 
comitetul de disciplină al F.I.F.A. a 
hotărit confirmarea avertismentului 
dat lui Voronin și a anulat avertis
mentul dat Iui Beckenbauer. Astfel, 
jucătorul vest-german va juca sim
bătă in ultimul meci al C.M. in con
diții egale cu ceilalți colegi ai săi.

• Fotbalistul sovietic Cislenko, 
eliminat din joc în meciul cu R.F. 
Germană pentru lovirea lui 
Schnellinger, a fost suspendat 
pentru trei meciuri internaționale 
de către comisia de disciplină a 
C. M.

(4—0). în urma acestui rezultat, re
prezentativa României ocupă nrimul 
loc în clasamentul grupei „A", la ega
litate de puncte (4) cu echipa Spaniei, 
asigurîndu-și calificarea pentru tur
neul final.

în grupa „B", R. F. Germană a 
învins Portugalia cu 3—1 (2—1). în 
clasament conduce Iugoslavia cu 4 
puncte urmată de R.F. Germană cu 
2 puncte.

Echipa Portugaliei pe locul al 3-lea

Portugalia-U.R.S.S. 2-1 (1-1)
pe „accelerator” și partida devine 
mult mai vie, mai spectaculoasă. De 
data aceasta, cei care controlează 
jocul sînt portughezii, mai ales din 
min. 70 care avea să fie semnalul 
unei ofensive continue a formației 
antrenate de Otto Gloria. Pînă a- 
tunci Metreveli, cel mai periculos 
atacant sovietic, a încercat de cîte
va ori poarta lui Perreira. în min. 
69 Banișevski este faultat pe linia 
de 16 m de portarul Perreira, fără 
însă ca arbitrul să sancționeze in
fracțiunea. Fotbalistul sovietic pără
sește terenul pentru trei minute.

Asistăm apoi la un „final portu
ghez”. Echipa lui Eusebio pare mai 
proaspătă, insistă In atac, nu se 
mulțumește cu un meci nul prin 
care cele două echipe ar fi împărțit 
locurile 3—4 și forțează golul vic
torie, marcat în min. 88, la capă
tul unei faze deosebit de spectacu
loase : Augusto trimite o minge în 
centru, în „gura” porții, și Torres — 
mai iute decît apărătorii sovietici — 
înscrie golul decisiv. E 2—1 pentru 
Portugalia care obține un meritat 
loc 3 în această mare întrecere fot
balistică.

Arbitrul englez Dagnall a condus 
formațiile :

PORTUGALIA : J. Perreira—Fes
ta, Baptista, Carlos, Hilario—Graca, 
Coluna—Augusto, Eusebio, Torres, 
Simoes.

U.R.S.S. : Iașin—Ponomarev, Kor
neev, Hurtilava, Danilov—Voronin, 
Sicinava — Metreveli, Banișevski, 
Malafeev, Serebrianikov.

Willie către Banks:
— Sper ca acesta să fie primul și... ultimul gol primit la campiona

tul mondial I
(Din „Stadion" Praga)

ECOURI... ECOURI... |
REVISTA „Mundo Deportivo"H 

din Lisabona consacră un amplu 
comentariu evoluției echipelor |M 
sud-americane, scriind printre al- ]■ 
tele: „Unul din evenimentele |H
marcante ale acestui campionat a |B 
fost eliminarea echipelor sud-ame- IH 
ricane, fncă înainte de semifinale. !■ 
Echipa Braziliei a decepționat cel M 
mai mult și eșecul său poate fi M 
explicat în primul rînd prin crite- U 
riile de selecționare. în Anglia auH 
fost trimiși jucători „uzați" cal 
Gilmar, Bellini, D. Santos, Garrin- Hi 
cha. Din acest motiv Brazilia nu M 
a mai putut practica jocul său M 
ofensiv care i-a adus celebritatea. K 
Selecționerii brazilieni au prezen- M 
tat o apărare depășită, greoaie, IH 
care se crampona de concepții 
vechi. Uruguayenii n-au dat nici Mi 
ei impresia că posedă mijloace su-M 
ficienle pentru a cîștiga în lupta ■ 
cu fotbalul mai puțin subtil, darM 
eficace și atletic, practicat în Eu- ■ 
ropa. Ei trebuie să-și revadă ba- H 
gajul tehnic și tactic deoarece pri-M 
vind jocul lor, se poale trage con-M 
cluzia că reușesc totul în afară ■ 
de... goluri. Fotbalul argentinian M 
rămîne cel de totdeauna: artistic,M 
sclipitor, dar lipsit de disciplina de ■ 
ansamblu. Elanul dezordonat al ■ 
jucătorilor limitează randamentul H 
echipei. în sffrsit, scrie „Mundo ■ 
Deportivo", selecționata chiliana ■ 
este lipsită de personalitate, con- H 
tribuind Ia accentuarea impresiei ■ 
că fotbalul sud-american trece ■ 
printr-o serioasă criză". ■

„ARGENTINIENII sînt fotbaliști ■ 
excelenti, adevărați virtuoși ai ba- M 
Ionului. Dacă ar fi mai calmi și M 
ar avea un minimum de disciplină M 
ar putea deveni campioni mon-■ 
diali" a declarat dr. Helmuth Kae- M 
ser, secretarul general al F.l.UA.M 
într-un interviu acordat ziarSîui H 
„Tribune de Geneve". „Dar, a| 
adăugat H. Kaeser. fotbaliștii ar- H 
gentinieni vociferează pe terenfH 
lovesc cu picioarele și cu pumnii. ■ 
Un reprezentant al F.I.F.A. a fost H 
bruscat și scuipat în obraz de ju-■ 
cătorul Onega. Protestele vehe- ■ 
mente ale lui Rattin în meciul cu ■ 
Anglia au forțat de două ori în-B 
treruperea meciului și justețea e-B 
liminării lui după două avertis-B 
mente nu poate fi pusă la îndo-B 
ială". I

COMENTIND meciurile desfășu- ■ 
rate pînă acum în campionatul ■ 
mondial de fotbal, cunoscutul ar-B 
bitru englez Arthur Ellis a spus B 
printre altele: „Cele mai bune B 
partide au fost, fără îndoială, in-I 
tilnirile Brazilia — Ungaria, Bra-1 
zilia — Portugalia și Portugalia — 
Anglia. Aceste trei meciuri au 
avut tot ceea ce se poate cere de 
Ia un joc de fotbal : tehnică indi
viduală excelentă, șuturi la poar
tă și o tactică modernă". Refe- 
rindu-se la procedeul folosit J^de 
unii portari de a „trage de timp" 
cînd echipa lor este în avantaj, 
Ellis a spus : „Cred că această 
infracțiune trebuie penalizată c» 
o lovitură liberă indirectă. Numai 
așa meciul se va juca efectiv 
90 de minute".

ECHIPA de fotbal a Braziliei a 
avut la Rio de Janeiro o primire 
mai liniștită decît se aștepta. 
Aproape o sută de persoane (ma
joritatea membri ai familiilor, ori 
prieteni ai jucătorilor) au fost 
prezente la aeroport pentru a-i 
primi „pe cei care au părăsit 
scena întrecerilor mai devreme 
decît și-ar fi putut cineva ima
gina' — transmite coresponden
tul sportiv al agenției Reuter.

LA TENIS :
AUSTRALIA - SPANIA 2-1

MADRID, 28 (Agerpres). — La 
Valencia, s-a desfășurat întîlnirea in
ternațională amicală de tenis dintre 
echipele Spaniei și Australiei. Victo
ria a revenit sportivilor australieni 
cu 2—I. Iată rezultatele : Mulligan 
(Australia) —- Arilla (Spania) 6—4, 
4-—6, 6—2 ; Santana (Spania)—Stolle 
(Australia) 3—6, 7—5, 7—5 ; " " 
Mulligan (Australia)—Santana. 
(Spania) 7—5, 6—4.

Stolle, 
Arilla

TURNEUL DE POLO 
DE LA BUDAPESTA

Unga-BUDAPESTA. în capitala 
riei a început un turneu internațio
nal de polo pe apă, la care participă 
selecționatele R.D. Germane, Ceho
slovaciei, Republicii Arabe Unite și 
Ungariei (cu două echipe). în prima 
zi a întrecerilor, echipa Cehoslovacie: 
a învins R.A.U. cu scorul de 7—3 
(3—1, 1—0. 2—0, 1—2), iar Ungaria 
(I) a întrecut Ungaria (II) cu 2—1 
(0—0. 2—0, 0—1, 0—0).

Sportivi români în întreceri internaționale

România-R. D. Germană 6-6 In „Turneul prezentatîvei române au fost înscrise de Băje- 
naru 2, Zamfirescu 2, Gyorgy și Lazăr.

Alte rezultate : U.R.S.S. —• Polonia 13—3, Un
garia — Cehoslovacia 10—0, R. D. Germană II — 
Bulgaria 6—5.

IX—XVI s-au înregistrat rezultatele : R. D. Ge 
mană — Olanda 3-—0, R. F. Germană — Dam 
marca 3—0, Belgia — Austria 3—0, Polonia - 
Turcia 3—0.

BERLIN 28 (prin telefon). în cea de a treia zi
„Turneului speranțelor olimpice", selecționata 

poliștilor români a întîlnit puternica formație a 
R. D. Germane, care a folosit jucători mult mai 
vîrstnici, unii făcînd parte chiar din echipa repre
zentativă.

Formația țării noastre a făcut un joc bun, avînd 
inițiativa aproape permanent. Sportivii români au 
condus cu 2—0, 3—1, 4—2 și 5—3, dar în ultima 
repriză echipa țării gazdă a reușit să egaleze. 
Scor final : 6—6 (3—2, 1—1, 1—1, 1—2). Patru din 
cele 6 goluri primite de echipa noastră au fost 
în situații de inferioritate numerică. Punctele re-

a
CAMPIONATELE EUROPENE DE VOLEI (TINERET)

BUDAPESTA, 28 (prin telefon). — Programul zi
lei a treia a turneelor finale ale campionatelor eu
ropene de volei a cuprins numai meciuri masculine. 
Iată rezultatele celor patru întîlniri disputate în 
cadrul turneului final masculin pentru locurile 
I—VIII: Bulgaria — Ungaria 3—0, Italia — Iugo
slavia 3—1, U.R.S.S. — Cehoslovacia 3—2, Franța 
— România 3—1. Acționînd, ca și în etapele an
terioare, crispat, cu o combativitate scăzută, vo
leibaliștii noștri au suferit o nouă înfrîngere.

In turneul final masculin pentru locurile

„Cupa Galea“ la tenis
PLSEN, 28 (prin telefon). — In competiția d 

tenis „Cupa Galea", Spania conduce cu 3-0 în ir 
tîlnirea cu România, iar Cehoslovacia cu acela: 
scor in partida cu Olanda. Rezultate tehnice 
întrecerea Spania — România : Guerrero — 
Năstase 6-4, 6-2, Orantes — Dumitrescu 6-1, 
Guerrero, Orantes—Năstase, Marcu 6-3, 6-8,
7-5. Vineri au Ioc ultimele două meciuri de sin 

partid: 
mai po 

pentri

î
Iii
6-:
7-1

piu. Indiferent de rezultatele acestor 
echipele Cehoslovaciei și Spaniei nu 
pierde, urmînd să joace meciul decisiv 
calificare la turneul final de la Vichy.
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