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Performante de valoare mondială 
în finalele de notație

• Costa-Șoptereanu 1-1! ® 1:10,0 pentru V. Costa (100 m bras)
și Cristina Balaban (100 m spate) ® 11 recorduri naționale

In ziua a doua ® VI. Morarii 5 titluri de campion

și cu o PERFOR- 
NIVEL MONDIAL:

cu avantajul star-

înain tea marii finale

Londra, vineri 29 iulie. 
Zi de repaus înaintea marii fi
nale. Soarele, mai darnic astăzi 
cu londonezii, te îmbie să ieși 
în oraș.

speciali, C MACOVEI si GH. NICOLAESCU

Ei bine, toate aceste idei ex
travagante pentru englezul tra
diționalist nu mai sînt criti
cate. Dimpotrivă. De cîteva zile 

precis, după victoriasa

3500
1500

colinzi străzile cu

vpr tri-

și 
al

un nou
Juniori

perfor-
Cll

irile premiate se vor

iscrj^je nu se vor

Boby Charlton sau Uwe Seller ?
Desen de Neagu Rădulescu 

din semifinale — Ramsey re
coltează numai cuvinte de lau
dă : „Alf s-a menținut ferm pe

igram polisportiv
la Dinamo

inică după-amiază, 
ilor sportului le-a 
kigurat un interesant 
ni polisportiv în par- 
îamo din șos. Ștefan 
are. La ora 16,15 are 

meci de fotbal fntre 
echipe de copii ; 30 
pute — începînd de 
17 — evoluează călă- 
unlași din cluburile 
e bucureștene; Di- 
yictorta — Tehnome- 
leci de fotbal d'P 
[de vară", se dispută 
apere de la ora 17,30 ; 
State de oră mai tîr-

bazjnul Dipapio, se 
fiul în probele cam- 
ilui republican de na-

casele lor atît de asemănătoare 
să străbați parcurile cu imense
le lor peluze verzi.

Din zece locuitori ai marii 
metropole nouă discută despre 
jocul de miine (n.r. azi) în care 
echipa lor favorită, prezentă 
pentru prima oară într-o finală 
a C-M., înfruntă reprezentativa 
R.F. Germane, cîștigătoarea edi
ției desfășurată în Elveția cu 
12 ani în urmă.

Da ! Da 1 Anglia, țara fot
balului, este pentru prima dată 
în finală I Evenimentul care l-a 
transfigurat de emoție pe engle
zul calm și flegmatic de felul 
lui, se bucură de 0 prezentare 
senzațională în presă. A fost 
suficientă o singură evoluție 
mai aproape de adevărata va
loare a fotbalului englez — 
aceea din meciul cu Portugalia 
— pentru ca întreaga opinie să 
treacă din nou de partea lui 
Ramsey, antrenorul atît de bla
mat în ultima vreme atît de 
presa britanică cît și de omul 
de pe stradă- „Ce idee?! Să joci 
cu doi înaintași centrali, cu ari
pile retrase spre mijlocul tere
nului, 
terali 
acest 
best»

poziții și bine a făcut !“ este 
titlul unui articol apărut azi în 
„Sun*  ; „Ramsey a promis că 
va cîșfiga Cup-i Jules Rimet și... 
iată.-] în finală", scrie „Times", 
într-o finală — adăugăm noi — 
care se va desfășura acasă, pe 
Wembley, unde Anglia — nota 
bene 1 — n-a pierdut decît de 
patru ori în mai bine de 100 de 
ani (3—6 cu Ungaria, 0—2
Irlanda. 2—3 cu Suedia, 2—3 
cu Austria) 1

Ce va fi sîmbătă ? Este inte
resant de observat faptul că 
pînă acum Anglia a înfîlnit nu
mai formații latine : Uruguay, 
Mexic, Franța, Argentina S' 
Portugalia, echipe cu apărări 
lipsite în general de o organi
zare solidă. într-adevăr, uru- 
guayenii au utilizat un „beton*  
departe de a fi pus la punct, 
iar celelalte formații (Franța, 
doar în ultimul meci) au folo
sit apărarea în linie, atît de 
vulnerabilă în încercările de 
a-și lăsa adversarul în ofsaid.

Va fi oare eficace acest joc 
ăl englezilor, axat pe pase lungi, 
pe deschideri în adîpcime, în 
condițiile unui sistem defensiv

Așadar, meci nul în splendida întrecere a celor doi talcntați 
brasișii, ANGEL ȘOPTEREANU șt VASILE COSTA, al căror duel 
a entuziasmat spectatorii prezenți în tribunele piscinei Dinamo în 
primele zile ale campionatelor republicane. Așa cum ne-a pro
mis în urmă cu 4 luni, timișoreanul și-a luat o frumoasă re

vanșă aseară, în disputa directă 
cu puternicul său rival, dublîn- 
du-și victoria 
MANTA DE 
1:10,0.

Șoptereanu,
tului său mai puternic, a condus 
pe primii 30 de metri, dar Costa 
a revenit foarte repede, astfel 
că cei doi înotători au întors în 
același timp la 50 de metri. Apoi, 
bueureșteanul s-a desprins din 
nou datorită întoarcerii sale mai 
bune, dînd speranțe suporterilor 
săi. Fini^wkluî Costa a fost însă 
irezistibil și, în aplauzele puter
nice ale celor prezenți, reprezen
tantul Timișoarei a atins primul 
peretele bazinului, cu 5 zecimi de 
secundă înaintea adversarului său, 
care s-a mulțumit doar cu 

foarte valoros record de 
țării.

N-au fost însă singurele
manțe de valoare în această zi 
în care recordurile au curs aproa
pe unul după altul. Și, spre sa
tisfacția noastră, unele din re
zultatele obținute de noii cam
pioni au atins valori europene. 
Să dăm prioritate Cristihei Bala- 
ban, care a mai „smuls*  4 ze
cimi recordului de la 100 m spate 
(1:10,0). Dinamovista a plecat cu 
34 sec. pe 50 m, a întors foarte 
bine și numai o mică neatenție 
la sosire a împiedicat-o să reali
zeze un timp sub 70 de secunde. 
Oricum, însă, performanța ei este 
deosebit de valoroasă și ea ne dă 
posibilitatea să așteptăm cu în
credere evoluția ei la „europene*.

Și în cealaltă probă de spate 
(100 m) am fost martorii unei

AD. VASILIU

(Continuare in pag. a 8-a) (Continuare in pag. a 6-a)

„Cupa orașului București"

0 ETAPĂ PLINĂ DE SURPRIZE
G. Mitmeboo (Olanda), învingător Ia Brașov

BRAȘOV, 29 (prin telefon, de Ia trimisul nostru). — La ora prînzului cînd s-a dat startul 
din Piața Universității, în prima etapă a celei de-a Vl-a ediții a „Cupei orașului București", 
toată lumea era convinsă că rutierii vor avea de suferit din cauza caniculei, că 
fi monotonă, cu un sprint final în bloc. Spre marea surpriză 
s-au petrecut într-un mod cu totul diferit.

După eîteva încercări, prima 
realizată de I. Ardeleanu șl 
M. Beșleagă, cealaltă de un 
grup condus de G. Moiceanu 
și olandezul Harings, la kilo- 

85, cînd plutonul toc- 
liniștișe, evadează 
(Steaua) și G. 
(Olanda). Cei

bariera de la Po
pe care plutonul 
pe aceasta lășată.

a întregii caravane,
etapa va 
lucrurile

să permiți fundașilor la
să urce în atac ! Ce este 
«vîrtej» despre care vor- 
Ramsey ?

metrul 
mai se 
Gonțea 
neboo 
cicliști au la Cinrpina un avans 
de 1,15 min. In timpul ce piu-' 
tonul se pregătea să-i „vîneze", 
bariera de la ieșirea din oraș 
se lasă... indiferentă la protes
tele lor. Aproape 3 minute, 
pînă trece trenul, plutonul 
fierbe ca intr-un cazan. Sesi
zați, fugarii măresc ritmul și

C. 
Min- 

doi

scapă și de 
dul Vpdului 
o va găsi și 
■Și nu este de glumit : trenul 
trece abia după 12 minute. 
Pentru pluton totul este, evi
dent, pierdut. Așa că, prac
tic, cursa s-a încheiat chiar 
aici pe malul Prahovei, fiindcă 
cu toate eforturile plutonul nu 
va putea reface în cei 87 de 
km rămași de parcurs, decît 
7 minute și ceva. Norocul 
ește deci de partea celor în
drăzneți I Intre timp, fugarii se 
înțeleg bine. Dar cînd începe 
urcușul Posadei, Gonțea trece 
prin clipe grele. El urcă slab

în urmă.
Azuga îl

Iși revine 
ajunge pe

icliștii străbat bulevardele Capitalei in drum spre startul oficial de unde se vor întrece in prima etapă a competiției

și rămîne 
apoi, și la 
olandez.

La Predeal pe cicliști îi în- 
tîmpină o ploaie torențială, care 
spre Timiș se transformă în 
grindină. Sosirea în Brașov se 
face în anonimat pentru că 
ploaia în rafale i-a 
tiat" pe toți 
vrut să asiste 
nai.

Clasamentul 
este următorul : 
NEROD (Olanda), care a par
curs cei 172 km în 4h 31:13 
(media orară 38,060 km); 2. C. 
Gontea (Steaua) același timp,- 
3. H. Nienwkamp (Olanda) 4h 
38:45,- 4. W. Ziegler (Dinamo), 
5. I. Ardeleanu (Steaua), a- 
celași timp, 6. J. Harings 
(Olanda) 4h 39:14; 7. M. Ber- 
retta (Italia), 8. Ion Cosma (Di
namo), 9. W. Egyed (Steaua), 
10. Gh. Suciu (Dinamo) același 
timp.

Sîmbătă se va desfășura e- 
tapa a doua (Brașov — Sighi
șoara — Brașov, 150 km), iar 
duminică — ultima — în care 
cicliștii vor parcurge de 
două ori „bucla" Brașov — 
Rîșnov — Pîrîul Rece — Pre
deal — Brașov și vor sosi In 
Poiana Brașov (140 km).

pentru
„împrăș- 

cei care ar fi 
la sprintul fi-

primei etape
1. G. MIN-

Vasile Costa și-a luat revanșa 
ciștigînd ieri proba de

l 100 m bras
Foto: A. Neagu

ACTUALITĂȚI
• MECIURI INTERNAȚIO
NALE DE HANDBAL ÎN

CAPITALĂ
Săptămîna viitoare vom pu

tea urmări în Capitală două 
meciuri internaționale de 
handbal Marți, de la ora 16.45, 
sînt programate pe terenul 
Progresul partidele Voința— 
TUS Reinhausen și Steaua — 
BFV Berna.

• VELIȘTII DIN NOU 
ÎN ÎNTRECERE

începînd de duminică șl 
pînă la sfîrșitul săptfimînil 
viitoare, veliștii din Capitală 
se vor întrece, la Herăstrău, 
în cadrul fazei de zonă a 
campionatului republican de 
iahting. Finalele competiției 
vor avea loc între 10—18 sep
tembrie la Constanta. Veliștii 
de la Electrica și I.S.E. Bucu
rești tșl vor disputa Intîleta- 
tea în cadrul claselor flnn și 
snipe.

• UN IMPORTANT CON
CURS DE ORIENTARE

TURISTICA „CUPA 
ECRANUL"

Duminică va avea loc în 
munții Perșani tradiționala 
competiție de orientare tu
ristică, „Cupa Ecranul", ajun
să Ia a Vil-a ediție. La con
cursul organizat de A.S. 
Ecranul din Capitală au fost 
invitate cele mal bune echi
pe de orientare1 din toate re
giunile țării. Startul se va da 
duminică la ora 5,30 din fața 
taberei de corturi situată în 
apropierea comunei Perșani 
(km 211 pe șoseaua națională 
Brașov-Sibiu).

• FINALELE CAMPIONA
TELOR REPUBLICANE DE 

JUNIORI LA TENIS
între 1 șt 7 august vor avea 

loc la Cluj finalele campiona
telor republicane de tenis 
pentru juniori, grupele de 
vîrstă 15—16 ani șl 17—18 ani.

• SE REIA CAMPIONATUL 
REPUBLICAN DE POLO
Campionatul republican de 

polo se reia cu meciurile pri
mei etape din retur. In Capi
tală este programată o sin
gură partidă. Dinamo - Rapid, 
duminică dimineață de lar. c IO 
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DIN ACTIVITATEA SPORTIVA DE MA
ZILE DE TABARA
LA VATA DE JOS
Am poposit în țara moților cri- 

șeni, la Vața de Jos. Și în aicest an, 
adoi și-au dat întîlniire sute de pio
nieri și școlari din regiunea Hune
doara, veniiți în tabăra de vară or
ganizată în timpul vacanței. Prima 
aerie de elevi din orașele Hunedoa
ra și Alba Iulia au părăsit tabăra 
nu de mult, cu amintiri de neuitat. 
Acum este prezentă în tabără seria 
a doua. Au venit să se recreeze co
poi din Bucerdea Vinoasă, Cricău, 
Șard, Teiuș, Alba Iulia, Mihalț etc.

Directorul taberei, prof. Sabin Se- 
lagea, ne-a mărturisit că sportul este 
la loc de cinste în programul tabe
rei. Pe lingă concursurile de orien
tare turistică și excursiile Ia diferite 
monumente istorice, cum a fost cea 
de la mormântul lui Avram Ianou și 
gorunul lui Horia de la Țebea, e- 
levtii participă și la competiții de 
fotbal, volei, atletism și înot. Am 
urmărit interesante dispute la volei, 
organizate între reprezentativele 
școlilor generale care ouprindeau pe 
elevii din Buceirdea sau Cricău, 
Șard sau Teiuș, Alba Iulia sau Mi
halț dintre care am ținut să vă pre
zentăm o secvență cu ajutorul ima
ginii alăturate, surprinsă de către 
fotoreporterul Ileana Terek.

Un scurt dialog cu „seria" a doua:
— Cum vă simțiți aici, în mijlocul 

naturii ?

— Bineee ! — ne-a răspuns în cor 
toată „puștimea".

— Ce sport vă place mal mult 7
— Fotbalul 1
— Și în afară de fotbal 7
— Tot fotbalul 1—
Nimerisem În mijlocul celor mai 

entuziaști iubitori ad sportului rege.

*

...Amurgul coboară pe nesimțite. 
Tn peisajul acesta de un farmec 
deosebit, după o zi „plină", asistăm 
la un in teresant eveniment cultural - 
artistic : simpozionul Mtenair „Geor
ge Coșbuc". Glasurile cristaline ale 
copiilor răzbat printre brazii fal
nici, duoînd ecoul 
versuri ale marelui 
Lucreția Mticlee din 
noasă, care a recitat 
mancele" șl „Regina
Maria Miureșain din Obreja, interpre
ta melodiei „La oglindă", precum și 
alți elevi și eleve, au fost răsplătiți 
cu meritate aplauze. Dansul, cântecul 
șj jocul din acea „noapte de vară", 
au constBibuiit clipe de neuitat pen
tru elevii de pe meleagurile hune- 
donetnie, strânși în tabăra de la Vața 
de Jos.

nemuritoarei ar 
poet ardelean. 
Buceindea Vi- 
poeziiile „Duș- 

ootmogoților",

GH. CIOBANU

In vizită

Dialog despre
reîntîlnit după ani de zile un 
cunoscut: învățătorul Dobre 
din Negoiești, comună care

Am
vechi
Sima 
aparține de orașul Ploiești.

Mi s-a părut mai viguros ca ori- 
cînd. De aceea, în loc de „noroo 
bun", i-am spus t

— Să știți eă ați întinerit I
— Poate, mi-a răspuns zimbind.

Ti întreb apoi cărui fapt datorează 
această nouă... tinerețe. Ce răspuns 
putea să-mi dea ? Că duce o 
cumpătată, că nu fumează, că 
me cît trebuie. în 
o mărturisire:

plus, mi-a

arbitru de 
în tinerețe

— Știți că sînt 
și că am practicat 
joc. Ei bine, chiar acum — la 
ani — fac sport in fiecare zi.

— Chiar în fiecare zi ?

bună dispoziție și sănătate

viață 
doar- 
făcut

oină 
acest 
50 de

— Da! Și scoțînd din buzunar 
plic cu fotografii, continuă. Privi- 
ți-le, sînt opera unui prieten cu care 
merg adesea la pescuit. Intr-o dimi
neață, cînd a venit la mine să mă ia 
la pescuit, m-a găsit făcind gimnas
tică și m-a fotografiat.

un

— Așadar, gimnastică la domi
ciliu. De cînd ?

— De mai mulți ani, insă din 1961 
practic cu regularitate in fiecareo

dimineață. Începusem să iau pro
porții, mă simțeam greoi.

— Și ce fel de program execu
tați ? ’

— Cite 5—10 minute de flotări, 
arcuiri de 
xerciții de 
trelor larg 
și cite un

trunchi, genuflexiuni, e- 
respirație in fața feres- 
deschise. Iarna mai fac 

masaj cu zăpadă.

— Efectul ?

— Rezist la frig fără a întrebuin
ța o îmbrăcăminte prea groasă. Pro
fesorii Marius Tigău, Nicolae Ze- 
cheru și alți colegi de-ai mei de la 
școală se întrebau cum de suport 
iarna mai ușor decît ei. Le-am dez
văluit... secretul: exerciții fizice di
mineața și cit mai mult timp pe
trecut in aer liber. Din păcate, sînt 
încă mulți oameni care socotesc 
cele citeva exerciții de dimineață 
un efort de prisos. Ce se poate spu
ne despre cei care nu fac mișcare 
în aer liber și preferă să stea intre 
patru pereți, uneori în fum de țiga
ră ? Că vor ajunge să dea semne de 
bătrinețe mai curind decit trebuie. 
Dar, ia spune-mi cu ce treburi prin 
regiunea Ploiești ?

— Tn reportaj. Cred că am și 
găsit un subiect strașnic: gim
nastica la domiciliu. Așa că am 
să vă cer o fotografie.

— Vasăzică, spuse glumind, m-ai 
tras de limbă. Dacă scrieți despre 
acest lucru vă rog să notați ceva l 
ca tată, sfătuiesc părinții să-și in-

la o asociație sportivă fruntașă
am fost oaspeții Intre- întrec în cadrul campionatului aso- 
e prelucrarea ^ijnbac.u- jțiațje peojra desejgnare^ jelof maj 
itală. Primul popas 1-ărn buni sporuvT și echipe. Și cu cîtă

Deunăzi, 
prinderii de 
lui din Capital 
făcut la biroul asociației unde am 
Întîlnit-o pe tovarășa M. Ciobanu, 
secretara asociației. Foi de con
curs, caiete de evidență... Aruncînd 
• privire peste ele te impresionea
ză numărul mare de participanți la 
diferite competiții. Deci roadele 
unei munci entuziaste confirmată 
apoi de cele văzute de noi: sute de 
tineri care socotesc sportul un for- 
tificant de neînlocuit, un minunat 
și plăcut prilej de recreare.

Campionatul asociației
In plină desfășurare

Asociația Bumbacul dispune de 
foarte multe talente sportive ceea 
ce explică 
va echipe 
nesc. Dar, 
pe, există,
ramură

faptul că ea are și cîte- 
în campionatul orășe- 

în afară de aceste echi- 
aproape pentru fiecare 

sportivă, cîte o repre- 
--- L-—-   - A . 

ardoare se discută înaintea meciu
rilor, cîte preparative și verificări! 
Iată deci încă un merit al consiliu
lui asociației și îndeosebi al tine
rei secretare, M. Ciobanu i nu s-a 
realizat numai o simplă mobilizare 
a iubitorilor sportului, ci li x-a in
suflat acestora dorința de a învinge, 
de a arăta că sînt mai bine pregă
tiți decât adversarii lor. în acest 
scop s-au instituit cupe pentru cîști
gătorii titlului de campion al aso
ciației.

Printre sporturile cele mai îndră
gite se află, de bună seamă, fotba
lul. La întreceri fiecare secție par
ticipă cu cîte o echipă. Ca și în 
alți ani protagonistele și finalistele 
campionatului sînt echipele Filatura 
și Mecanic-Șef, în care victorioasă 
a ieșit Filatura. Pînă în prezent, 
alături de fotbaliști, au intrat în 
întrecere șahiștii, tenismanii, țin- 
tașii etc. Și nu cu cîțiva partici
panți ! La șah, de pildă, numai în 
secția administrativă au luat loc la 
—---- L.---x.---L---- uu------ --- - u: . < ....

care cel mai bun s-a dovedit C. 
Tigmescu^ iar la ȚesJtprie rtnaratce 
nil) șahist" ă fos£ câștigai de apr'e- 
ciatui jucător C. Lăzărescu.

Masiva participare de la con
cursurile de tir atestă simpatia de 
care se bucură acest sport în rân
durile tinerilor uzinei. Printre cei 
mai buni țintași se numără Maria 
Ciobanu, Ionel Nicolae și Gh. As- 
chendor. Terenurile de tenis au în 
aceste zile zeci de oaspeți. Pînă 
acum au avut loc întrecerile pe 
grupe (secții). remareîndu-se în 
mod special Iordan Cișmașu (Fila
tură).

Spartachiada de vară

Cîștigătorii etapei I a Spartachia- 
dei de vară s-au întrecut — în ca
drul etapei pe grupe de asociații — 
la fotbal, tir și șah cu cei mai 
buni sportivi de la T.C.M.M. Mobi
lier și decorațiuni. Aurora. Rezulta
tele cele mai bune le-au obținut 
fotbaliștii și trăgătorii. Primii au 
ajuns în finală după ce au învins 
nu 4 Q  Q A v-v/v ip ("*  1\/T 1\/T ci rpg.

troducă copiii in tainele bunei dis
poziții, considerînd 
ca o componentă a

exercițiul fizic 
educației.

Corespondenții ne scriu

★

bine făcuți, cu 
răspund la în-

CLUJ. Trei tineri 
voioșia pe chip, ne 
trebarea : „Ce părere aveți despre 
gimnastica de dimineață ?“

Redăm răspunsurile pe care le-am 
primit:

ȘTEFAN POP (anul III) strungar: 
„Fac gimnastică din clasa a V-a. 
Exercițiul fizic îmi creează poftă de 
mincare și de lucru. Voi face gim
nastică întotdeauna".

ION MARIN (anul II) turnător: 
„Gimnastica de înviorare mi-a intrat 
in reflex. Eu execut exerciții de bra
țe, de trunchi, in general mișcări 
de mobilitate, pentru că în cursul 
zilei stau mai mult in picioare. A- 
ceste exerciții, pe care le consider 
strict necesare oricărui om, le fac 
și vara și iarna in aer liber, in 
curte“.

TEODOR MASCAȘAN (anul III) 
strungar : „Fac cu regularitate gim
nastică de dimineață din anul 1963, 
de cînd am intrat în căminul școlii. 
Am constatat că practicarea gimnas
ticii de dimineață îți dezvoltă orga
nismul, te face mai vioi. Păcat insă 
că o parte dintre colegii mei nu o 
execută cu convingere, iar alții se 
mai sustrag chiar de la gimnastica 
de înviorare. Sint convins că orga
nismul lor le va... reproșa 
indiferența manifestată față 
xercițiul fizic".

Argumentele învățătorului 
Sima și ale celor trei elevi ai Gru
pului școlar al uzinei „Tehnofrig" 
în favoarea acestui mijloc de creare 
a bunei dispoziții la început de zi, 
de menținere și întărire a sănătății, 
sînt convingătoare.

Cînd îmi dați o poză, să scriu și 
despre dumneavoastră ?

cindva
de e-

Dobre

TR. 1OANIȚESCU

pectiv pe Mobilier și decorațiuni. 
Trăgătorii și-au făcut din plin da
toria cîștigînd întrecerea cu cei de 
la celelalte asociații din grupă și 
s-au calificat pentru etapa orășe
nească. îmi pare rău că la șah a 
trebuit să ieșim din competiție — 
ne-a spus secretara asociației — ca 
și cînd insuccesul șahiștilor s-ar fi 
datorat ei.

Insigna de polisportiv

Concursurile pentru obținerea In
signei de polisportiv se află acum 
în centrul atenției consiliului aso
ciației sportive. Din cei 100 de vii
tori purtători ai insignei, 42 au 
trecut majoritatea probelor. Am re
ținut dintre aceștia, pentru rezul
tatele bune pe care le-au obținut, 
pe A. Hudumac, Elena Fulga. 
I. Cișmașu și pe jucătorii echipelor 
de fotbal.

Discuțiile pe care le-am avut a- 
poi cu amatorii de sport din uzină 
au confirmat buna impresie inițială 
despre consiliul asociației sportive 
Bumbacul.

Seriozitatea în muncă, multiplele 
forme de mobilizare, organizarea 
ireproșabilă a întrecerilor stau la 
baza frumoaselor rezultate obținu
te de sportivii de aici.

BREBEANU

IÎVITIATI
Recent, Consiliul raional UC 

Neamț a organizat o consf 
instructorii pe ramură de spo 
au luat parte 56 de persoane, 
gramul consfătuirii am.Trs 
toarele teme : X—

—- „cum muncesc eu c,
sportiv în cadrul asociației -\ 
Iești?" (referat prezentat 
ml Aurel l'rundtt);

— munca de instruire 
ramură de sport (Eugen 
structor sportiv în cpmuna

—■ lecție practică de a
I’arlicipanții au sees în evit 

moașa inițiativă a Consiliulu 
UCFS Piatra Neamț, arătînd 
prezintă un prețios schimb 
riență in activitatea instruct^ 
tivi.

Diipil încheierea întrecrțriler < 
„Cupei S.M.T.", eoinpcliție rez 
crătorilor din stațiunile de rnași 
toare din Regiunea Mureș- 
Maghiară, Consiliu! regional 
colaborare cai Comitetul region 
și Direcția regionala forestieră 
la organizarea unei noi conipe 
tive de masă, de această dată 
muncitorilor forestieri. întrece
scop cuprinderea unui i
lucrători forestieri intr-o activi 
tivă organizată și continuă, 
din cadrul „Cupei muncitorii 
tier" se vor desfășura la u 
ramuri sportive: atletism (croi 
plat, lungime, greutate), volei, 
(bărbați și femei), fotbal, hal 
și trîntă.

Consiliul raional UCFS Dri 
organizat în acest an brigăzi 
mare și 
sprijine 
sportive 
Această 
moașe. Deplasîndu-se pe 
zile, brigăzile au 
serie de probleme destul de ii 
Astfel, s-a făcut instruirea cor 
sociațiilor sportive, a fost pusă 
evidența, au fost organizate 
pentru trecerea normelor Ins 
polisportiv și s-au organizat 
asociațiile vizitate campionate 
minici cultural-sportivț". Iată 
cifre: 896 de tineri și-au tre 
ceastă perioadă cite 3—5 norn 
Insigna de polisportiv, iar al 
și obținut insigna; la „dumi 
tural-sportive“ au participat pe 
de tineri și tinere.

Este o inițiativă demnă de 
slntem convinși că ea va fi e 
către Consiliul raional UCF 
șani.

control care să instrui: 
munca consiliilor a 

din oraș și mai ales <1 
inițiativă a dat rezu 

teren 
reușit să

Datorită preocupărilor eonsili 
nai UCFS Focșani, pentru pri 
în acest an, toate asociațiile sp 
comunele raionului, chiar și ce
calitățile de munte, dispun de 
sportive de fotbal, volei, han 
baschet. Un frumos teren a 
comuna Gologanu unde s-au
peste 500 de ore muncă voi un 
există acum terenuri de fotbal 
groapă pentru sărituri. Frumo 
nuri sportive au fost amenaj 
an și în comunele Paltin, N 
sești, Răstoaca și Cotești.



T AFET A PERFORMANȚELOR...
Am consemnat și altădată puternica tradiție lugojeană in 

Efrortul luptelor. Cronica — veche de patru decenii — amin
tește cu prețuire de faima vînjoșilor tăbăcari din Valea 
Timișului, de „Vulturii", pentru culorile căruia au luptat și 
La cîșțigat zeci de victorii L Borlovan, frații Hocvat, loan 
Dragomir ji apoi Dumitru Tîrziu, frații Popescu...
[ Purtată de alți flăcăi puternici, ștafeta tradiției și a per
formanțelor a menținut de-a lungul anilor Lugojul la loc 
He cinste in sportul luptelor. Dar, la un moment dat, din 
Valea Timișului n-au mai sosit decit rezultate modeste, șcli- 
biri care aminteau palid de strălucirea unor mari campioni,

Am vrut să vedem acum, la cițiva ani, după „golul*  de 
pare vorbeam, dacă — in sfirșit .— a renăscut pasiunea și 
Lrrabdîa lugojenilor pentru sportul celor voinici. Și iată-ue 
[ăchid cunoștința cu activitatea. centrului de lupte condus 
le antrenorii Gh. Luca, I. Horv.at și g, Cpvaci. Primul dintre 
Lei trei tehnicieni ne ajută să stabilim dtepg proporții : cen- 
ral funcționează cu două grupe de cUe 14 sportivi la libere 
i două la greco-romane, plus două grupe de juniori.

Și acum citeva constatări și păreri.
SELECȚIE. Orientare principală spre tineret. Mijloe de 

realizare — colaborarea cu Secțiunea de invățămint, cu spri- 
linul căreia antrenorii au putut să asiste la mai multe ore 
E~ educație fizică pentru a depista elementele dotate. Foarte 
huită înțelegere din partea conducerii școlilor și profesori
lor de la Liceele nr. 1 și 2, de lo Școala generală nr. 5. Un 
apt care iși reclamă consemnarea: prof. Cornel Tureu a 
renit din proprie inițiativă cu Un grup de elevi ai centrului șco

lar agricol la sala de lupte, ajutind pe antrenori să selecțio
neze tinerii cu cele mai multe perspective. Din peste 150 de 
elevi, cei trei antrenori au oprit pe cei mai buni. Dar, se
lecția continuă.

CONDIȚII. Sprijin multilateral din partea organelor lo
cale, a federației de specialitate și a Consiliului regional al 
UCFS Banat. Centrul de lupte are la dispoziție o sală bine 
dotată, materialele și echipamentele necesare, un buget co-

ÎNSEMNĂRI

respunzăior fi... perspectiva amenajării unei săli de forță. 
De notat și ajutorul eoncret. acordat in organizare și pregă
tire de eătrg tehnicienii federației.

INSTRUIRE. Nu vom mai sublinia competența antrenori
lor, seriozitatea și disciplina în care se desfășoară antrena
mentele. Este însă folosită aici o metodă care, după părerea 
noastră, ar trebui generalizată. Unit dintre foștii luptători 
lugojeni fae parte din comisia orășenească, experiența și 
pasiunea lor spunindu-și cuvîntul în toate problemele im
portante. Dar, cine iubește un sport nu se rezumă la dis
cuții ci pune mina, cu nădejde, să dea ajutor unde e ne

voie. De aceea, N. Balinton, V. Hirschman sau Victor BcrftoȘ. 
lucrează, in fiecare zi, cu grupele de copii, retrăind, poate*  
clipele gloriei lor sportive, dar ajutindu-i în același timp pe 
cei trei antrenori să pregătească viitorii campioni ai Lu- 
gajului.

Dar, cine și eum poartă astăzi ștafeta performanțelor ? Pe- 
seniori ii cunoaștem. Așa că începem discuția cu „speran
țele". Punct de plecare. Alexandru Chinan care anul trecut*  
după patru luni de pregătire (!) devenea viceeampion de. 
juniori. Anul acesta, Chiran a mștigat concursul de primă
vară al juniorilor la greco-romane. Alte speranțe — Corneli 
Civic, N. Boldureanu, P. Topliceanu, F. Meszares și — ni s-az 
spus — atenție la calitățile unor copii cu frumoase perspec
tive de afirmare : D. Blajovan, frații Both, Tiberiu Horvatțj, 
care fac „deschideri" aplaudate de toți spectatorii. La „libe
re", aceeași treaptă valorică, aceleași promisiuni. De două: 
ori consecutiv campion republican de juniori, Luca Rădoit 
este „secundat" pe drumul performanțelor de alți tineri lup
tători cu rezultate remarcabile — Ion Neacșu, Ai. Pea, 
I, Duuia etc. Și, poate cel mai convingător argument : Duca 
Rădoi, Petre Vențpr, Petru CheJcea, Victor Gaspar și M. Po
pescu sînt nominalizați pentru... Mexic !

Vom consemna, oare, peste doi ani prezența vreunui lup
tător lugojean la startul întrecerilor olimpice? In orice caz, 
acum, la Lugoj, tradiția sportului luptelor capătă sensuri 
și dimensiuni noi. Și nu depinde decit de tinerii purtători ai 
ștafetei performanțelor, de antrenorii lor (de la care aștep
tăm și mai mult) ea Gupa liadoi, Alexandru Chiran sau altul 
dintre luptătorii lugojeni să obțină un rezultat bun sau chiar 
o victorie care să întreacă faima vînjoșilor tăbăcari din Va
lea Timișului.

DAN GÎRLEȘTEANU

La ordinea zilei:

Centrele de inițiere și antrenament pentru copii

ECENZIE I

GHID AUT0-M0T0,
ediția a ll-a revăzută

(360 pag., 17 lei)

vor continua să fie la fel de silitori.
— Cei 30 de copii care vin la cen

trul de antrenament sînt înzestrați, 
ne spunea tov. Paul Constantinescu. 
Ei ar putea progresa intr-un ritm 
mai rapjxi. însă înțîmpiijăut unelo 
greutăți in procesul de instruire. în 
primul riad, nu pot face față singur 
muncji cu 30 de copii. Mă surprinde 
faptul că nu se apelează la servicii
le anirenoacei Elena Brezeanu care 
în prezent nu are nici o echipă îm 
pregătire. Ea ar putea lucra cu fe
tele. O altă greutate este aceea că 
nu șe găsesc palele în magazinele 
cu materiale sportive din orașul nos*  
tru. La ora actuală am doar 12 pa
lete și din această cauză la dublu nu 
putem exersa la toate mesele.

Conduzii ? Factorii interesați (ne 
gîndim în primul rînd la cluburile 
sportive Petrolul și Prahova și la 
comisia de tenis de masă) trebuie 
să ia măsurile cuvenite pentru dota
rea centrului de inițiere cu toate 
materialele necesare jwegălirii vii
torilor sportivi, de care orașul duce 
lipsă.

Zeci de mii de copii iși îndreaptă 
în aceste zile pașii spre stadioane, 
bazine de înot, terenuri. Ei benefi
ciază pe timpul vacanței de vară de 
un număr sporit de centre de ini
țiere și antrenament în diverse ra
muri sportive.

LA BAIA MARE...

...există de mai multă vreme un 
pentru de antrenament la gimnasti
că pentru fete. Sub conducerea pro
fesoarei de specialitate Elena Mari
nescu se antrenează de 3-—4 ori pe 
săplămină fetițe între 8 și 10 ani- 
Acest centru constituie o experiență 
reușită.

Și-au început activitatea și alte 
centre. Pe stadionul din localitate iși 
desfășoară activitatea mieii atlețj. De 
pregătirea lor se ocupă antrenorii 
Ferdinand Moscovici și Fr. Bălan. De 
asemenea, centrul de inițiere la înot 
atrage un mare număr de elevi. îm- 
părțiți în serii de cite 20, înotătorii 
lucrează sub îndrumarea soților Fo-

De centrul de inițiere la volei răs
punde un entuziast instructor, ingi
nerul Florian Barz. Viitorilor volei
baliști le-au fost asigurate din timp 
toate condițiile necesare unei temei
nice pregătiri: terenuri, mingi și 
echipament. Mai funcționează și cen
tre de inițiere Ia handbal, tenis de 
masă și tenis de cimp.

Sinlem convinși că la Baia Mare 
vor fi antrenați mulți copii în acti
vitatea sportivă, că rezultatele bune 
nu se vor lăsa așteptate.

PAUL IOV AN

...ȘI LA PLOIEȘTI

La Ploiești a luat ființă — de mai 
mult timp — un centru de antrena
ment la tenis de masă, joc puțin 
practicat în acest oraș. Organizarea 
centrului a fost asigurată (din pro
prie inițiativă) de consiliul asociației 
sportive TEHNOLEMN (președinte:

Virgil Mănăstireanu), sprijinit în a- 
ceastă acțiune de către comisia oră
șenească de specialitate. Numeroase 
afișe au fost difuzate în îptreg ora
șul și îndeosebi în școli. S-a găsit 
o sală corespunzătoare, în care au 
fost instalate 4 mese și au fost pro
curate plase, mingi și alte materiale.

Țoiul fiind pregătit, la data sta
bilită ap început lecțiile, sub con
ducerea instructorului Paul Constan- 
tinescu, jucător de categoria a ll-a. 
La primele lecții s-au prezentat pes
te 100 de elevi. Dintre aceștia au 
iost selecționați, țfnindu-se seama 
nu numai de calitățile fizice și de 
vîrstă, ci și de situația Ia învățătu
ră, 10 fete și 20 băieți între 8 și 14 
ani. Mari speranțe se pun in Cristi
na Constantinescu, Vasile Fodor, Mi- 
hajl Manta și Ionel Solonschi pe 
care instructorul vrea să-l înscrie, 
chiar în toamna acestui an ia cam
pionatul orășenesc dacă, bineînțeles,

I 
I
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I
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T. ANDRONACHH

I B
la re a țost epuizată 
Emp de la prezentarea 
L. a făcut necesară 
lea ei.
I „Ghid auto-moto" 
breaza o serie de trasee de mare 
kteres turistic, în descrierea ca
pra sînt prezentate pe larg o- 
fiectivele mai importante (geo- 
Irafiee, istorice, arhitectonice, 
kdustria/e etc.), însoțite 
țrumări pentru deplina 
I excursiilor, perspective 
lare, aprovizionarea cu 
lanți și lubrifiant} ș.a.znd-

Traseele principale (însemnate 
ki primele 5 litere ale alfabetu- 
Li) pornesc din București și se 
lamifică de la vest la est, în sen
ul acelor unui ceasornic. Legă- 
ura 
r 0 
Lire 
pre 
K o cifră de ordine.
UAceastâ organizare permite o 
9-ientare foarte lesnicioasă în 
Păienjenișul drumurilor, iar tu- 
«știi au posibilitatea să-și întoe- 
rieaseâ itinerariul preferat prin 
liăturarea unor sectoare din tra
cul principal eu cel de legă- 
ură.

Fiecare traseu este însoțit de 
\îte o schiță foarte sugestivă. La 
fîrșitul lucrării se află harta 
României în 5 culori care cu
prinde drumurile naționale mo- ' 
'emizate și cele nemodernizate, 
raseele turistice descrise 
anțele kilometrice.
Pentru automobiliști și

Piști Urcarea lui Gh- ppuran , I 
onstituie o „piesă" de inventar 
f&stbit de prețioasă...

primire a primei ediții — 
la puțin 
in librării 

reedita-

înmănun-

de în- 
reușită 
de ea- 
carbu-

dințre ittnerariUe prineipa- 
fac drumurile secundare, 
poartă litera traseului din 
șe desprind (spre dreapta)

și dis-

motoci-

I
I
I
I
I
I
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dor, profesori de educație fizică.
Sportul luptelor este mult îndră

git la Baia Mare. Există aici și o e- 
ehipă care activează în cadrul ca
tegoriei A. Pentru creșterea schim
bului de mîine s-a hotărî! înființa
rea unui centru de inițiere condus 
de antrenorii Florin Juia și Iuliu 
Tucaei.

Fotbalul nu putea să nu fie in
clus în acest program. Terenurile 
Grupului școlar miner stau la dispo
ziția viitorilor fotbaliști. Cei doi an
trenori ai centrului de inițiere, Gri- 
gore Noje și Octavian Sicjai, șe vor 
ocupa de numeroși copii care vor 
lucra pe grupe, după vîrstă.

O nouă lecție: pro
fesoara arată exer
cițiul pe care îl vor 
învăța elevele în ziua 

respectivă

Foto: T. Roibu

In raionul Tudor Viadi- 
mirescu din Capitală 
trăiesc și muncesc 

zeci de mii de cetățeni- 
Printre preocupările lor se 
atlă — în timpul liber — 
șl sportul. Cunoscînd aflu
ența oamenilor muncii și 
îndeosebi a tineretului spre 
terenurile de sport, Comi
tetul Executiv al Sfatului 
popular a stabilit printre o- 
biectivele sale crearea de 
noi baze sportiva simple și 
complexe și a unui număr 
de peste 50 de terenuri de 
joacă pentru copii în dife
rite cartiere ale raionului. 
Sub conducerea Comitetu
lui raional de partid și cu 
sprijinul Jarg al depulaților. 
al Comitetului raional al 
U.TX. și al Comitetului ra
ional al femeilor, cetățenii 
din raionul Tudor Viadimi- 
rescu au participat cu en
tuziasm la realizarea aces
tor obiective, S-a reușit 
pînă in prezent ca prin

prestarea unui număr de 
peste 1,5 milioane ore de 
muncă patriotică să se rea
lizeze în șoseaua Vftan o 
bază sportivă care cuprin
de două terenuri de fotbal 
de dimensiuni regulamen
tare, primul gazonat și cu 
pistă, de atletism'; (5 culoa- 
e), iar al doilea cu zgură,

în raionul Tudor

handbal in 7 și un grup sa
nitar modern.

în strada Răcari s-a ame
najat un teren de fotbal cu 
zgură, un teren de baschet 
și un teren de volei.

în parcul I.O.R. s-a dat 
in folosința iubitorilor spor
tului un teren de handbal: 
iar în bd. Ion Șulea va fi

Vladimirescu din

de asociațiile sportive din 
raionul nostru.

în dorința de a crea aso
ciațiilor sportive o bază 
materială cit mai corespun
zătoare, Comitetul Executiv 
al Sfatului popular a pre
văzut amenajarea în cursul 
anilor 1906—1067 a încă 
două baze sportive care vor

■- - ....

Capitală

Hoi terenuri de sport și joacă

folositor atît pentru antre
namente cit și pentru me
ciurile din competițiile ra
ionale și orășenești. Com
plexul sportiv de la Vilan 
are, în afara celor două 
terenuri de fotbal, 8 tere
nuri pentru volei, baschet.

inaugurată în luna august 
o nouă bază sportivă care 
va cuprinde terenuri de țot- 
bal, pistă de atletism (400 
in), terenuri de bascheț, vo
lei și handbal. Aici se va 
desfășura o parte din actiT 
vitatea sportivă de masă(. și 
de performanță programată

l
cuprinde terenuri • de fotbal 
cu piste de alergări, tere
nuri de baschet, volei, hand
bal, tenis. Baza sportivă va 
fi amplasată in mijlocul unui 
parc.

Comitetul Executiv al 
Sfatului" popular a sprijinit, 
de asemenea, conducerile

școlilor din cadrul raionu
lui nostru pentru amenaja
rea^ de terenuri sportive 
simple pe care să-și desfă
șoare activitatea elevii.

Sportul este o activitate 
educativă care influențează 
în mod hotărîtor menține
rea sănătății, dezvoltarea 
armonioasă a tineretului. 
Iată de ce Comitetul Exe
cutiv al Sfatului Popular 
din raionul Tudor Vladimi- 
rescu sprijină activ crearea 
unei puternice baze mate
riale a sportului, iși aduce 
contribuția la dezvoltarea 
activității sportive de masă 
și de performanță. Și în vi
itor vor fi luate măsuri 
pentru amenajarea unui nu
măr sporit de baze și te
renuri sportive pe cuprinsul 
noilor cvartale de locuințe.

Ing. I. LEZEU 
vicepreședinte al Comitetu
lui Executiv al Sfatului 
Popular al raionului Tudor 

Vladimir eseu



PENTRU JOCURILE OLIMPICE?
Clți atleți români vor concura In Mexic?

totul părerea an-

a-

vorbit în această șe-

posibiii- E33

MOMEO VILARA

de atletism de la 
se putea un pri- 
într-o competiție 
la care participă 
de pe continent,

la 
la 

Și

avea cite trei 
ci doar cile 

100 m, 200 m, 
bărbați, lun- 
suliță femei 1

de ana- 
îndepli-

serie de atleți frun-
la un... antrenament

mă pentru
Ca un fir roșu care s-a desprins 

din discuții a fost lipsa de concur
suri pentru atleții noștri fruntași, 
în care ei să se rodeze, să se ti

de pe acum,

fruntași și... „renun- 
unii dintre ceilalți, 
a reieșit că volumul 
și calitatea acestei

de evoluția sa și 
loc să crească,

râtul sens al cuvîntului, capabili să 
realizeze saltul calitativ, atît 
mult așteptat.

li mulți atleți români se impun astăzi în mari competiții internaționale. Și ca să 
vom mulțumi cu cel al ultimei ediții a Jocurilor O impice la care atleții noștri 

ZI ae punere m ciusumumui newiiJJ, cucerit două medalii de aur (lolanda Balaș și Mihaela 
de bronz (Lia Manoliu), două locuri V (Viorica Viscopoleanu și Șerban Ciochina) și un loc VI

CUM VA PREGĂTIT!

a rezultat al condițiilor fol mai bune de activitate create atletismului, al ^preocupărilor ^sporitepen
tru dezvoltarea bazei sale de masă, pentru ~ ~ l~'~‘
și pentru obținerea de performante de valoare 
țara noastră, un salt calitativ în dezvoltarea 

în această privință, este îmbucurător faptul 
prezintă astăzi un număr crescut de concurenți, 
superior celei din anii trecuți, că secțiile de 
consolideze din punct de vedere organizatoric, 
mînt, în perspectivă.

Pe de altă parte, tot mai ....
nu dăm decît un singur exemplu, ne ._ . ..
au totalizat 21 de puncte în. clasamentul neoficial, au
Penes), una oe UiU>m. ț»*»  —— ------ - • •
(Maria Diaconescu). Aceasta o fost desigur cea mai reușită; izbmda a atleților romani.

erformantele de la Tokio 
aparțin însă trecutului 1 
Este firesc să privim 
înainte, să fim preocu
pați de ceea ce vom 
realiza peste doi ani, la 
Jocurile de Ia Ciudad 
de Mexico.

Pînă la Olimpiada din
Mexic n-a mai rămas chiar atît de 
multă vreme, dar se pot realiza 
multe lucruri importante. Dar cu o 
condiție : să se muncească foarte se
rios și nici un minut să nu fie irosit 
în activitatea de fiecare zi. Tocmai 
de aceea, pregătirea atleților noștri, 
ca și a celorlalți sportivi români, 
trebuie orientată după „busola" Me
xic, apăsindu-se, în pregătire, pînă 
la fund pe pedala „acceleratorului". 

In acest an ne aflăm la jumăta
tea drumului dintre Tokio și Ciudad- 
de Mexico și coincidența face ca în 
acest sezon să fie programate și cam
pionatele europene 
Budapesta Nici că 
lej mai nimerit ca, 
atît de importantă 
cei mai aleși atleti 
să-i vedem la lucru și pe reprezen
tanții noștri, pe cei care vor fi che
mați, peste doi ani, să îmbrace tri
coul olimpic al tării. Și ca să spu
nem lucrurilor pe nume, trebuie să 
arătăm că atleții pentru Olimpiada 
din 1968. vor fi aleși dintre sportivii 
actuali și mai puțin probabil dintre 
cei care vor apare să zicem în... 
1968 Deci, aproape 
știm pe ce contăm I Și dacă așa stau 
lucrurile, trebuie să-i pregătim pe

creșterea continuă a măiestriei atleților. fruntași 
internațională, în ultimii ani a fost înregistrat, în 
acestei importante discipline sportive. _
că la startul diferitelor competiții interne, se 

că - în general - valoarea lor a atins un nivel 
atletism din cluburi și asociații au început să se 
că se muncește mai bine, cu mai mult discernă-

aceștia la nivelul cerut de marea în
trecere olimpică.

Pînă atunci insă să vedem ce fa
cem cu .. Budapesta I într-un număr 
recent am publicat lista celor care 
și-au realizat slandardurile de par
ticipare. impuse de Federația Inter
națională, pentru campionatele euro
pene. După cum se știe, doar 12 at
leti și 9 atlete au îndeplinit slandar
durile pentru „europene*.  Cifra to
tală ni se pare prea mică în compara
ție cu ceea ce așteptăm de la 
atleții noștri, maivales că avem in ve
dere un amănunt pe care nu trebuie 
să-l neglijăm. La C. E., ca și la olim
piadă, o tară poate înscrie cile1 trei 
atleti de fiecare probă; cu condiția să 
fie îndeplinite slandardurile cerute. 
Ca să nu vorbim de 1968 și să ne 
„mulțumim" cu 1966, vrem să arătăm 
că pe „Nepstadion", cel puțin pină la 
ora actuală, noi nu vom 
atleți la nici o probă, 
doi putînd fi înscriși 
10 000 m și lungime 
gime, înălțime, disc

e baza performanțelor 
anului 1965, a propune
rilor antrenorilor, la în
ceputul acestui sezon a 
fost alcătuit, în princi
piu, lotul „posibililor" 
pentru campionatele eu
ropene. Iată-I cu spe
cificarea anului de naș

tere al fiecărui atlet, clubul și an
trenorul său, obiectivul de îndepli
nii pentru 1966 și cit a realizat fie
care.

Gh. Zamfirescu 1942 Steaua V. Dumitrescu 10,3
20.8

10,3
20,9

C. Blotiu 1944 Rapid Gh. Stănel 3:39,8 3:46,0
A. Barabaș 1937 Dinamo M. Tintorescu 13:45,0 14:04,4

29:00,0 29:13,2
N. Mustață 1941 Dinamo M. Tintorescu 29:10,0 29:13,6
Z Vamoș 1936 Dinamo Gh. Rugină 8:32,0 8:40.4
V. Caramihai 1939 Steaua M. Tintorescu 8:37,5 8:48,0
I. Popa 1940 Steaua N. Păiș 1.33:00,0 1.32:07,0
L. Caraiosifoglu 1944 Dinamo Al. Stoenescu 1.35:00,0 1.35:26,8
V. Suciu 1946 CSMS Gli Teșu 14,3 14,4
V. Jurcă 1939 Dinamo Al. Stoenescu 51,6 52,3
Ad. Samungi 1939 Steaua I. Soter 7,75 7,71
S Ciochină 1939 Metalul B. Elias 16,40 16,24
C. Socol 1941 Univ. Cluj I Arnăutu 7500 7048
V. Mureșanu 1943 ICF D Alexandrescu 7600 6315
P. Astafei 1942 Steaua Gh. Zîmbreșteanu 4,85 4,82
V. Sălăgean 1940 St roșu A. Coman 56,00 54,13
I. Naghi 1946 Steaua M. Buhlea 56,00 55,88
Gh. Costache 1946 Dinamo C. Spiridon 66,00 64,40
V. Viscopoleanu 1939 Steaua I. SOter 6,60 6,59
I. Bala» 1936 Steaua 1. Săter 1,88 1,83
L. Manoliu 1932 Metalul 55,00 51,92
O. Cataramă 1940 $c. sp. UCFS C. Lung

Em Drăqan 55,00 51,18
M. Peneș 1947 Dinamo L. Pândele 62,00 58,36
După primele concursuri^ acest lot a fost completat cu :
S. loan 1948 SSE I Gh Stănescu 2,07 2,01
V Sărucan 1945 Dinamo I. Vintilă 7,55 7,72
A. Stoenescu 1949 St. Alex C. Dumitrescu 1,66 1,71
El Vintilă 1946 Dinamo I. Vintilă 6,15 6,10
M. Ci urea 1947 Dinamo L. Pândele 52,00 52,52

bișnuiască cu atmosfera de între
cere și să realizeze rezultatele do
rite. Din numeroasele exemple fur
nizate cu acest prilej reținem doar 
cîteva. în 1966, Gheorghe Zamfires- 
cu, atletul cu cele mai multe con- 

* cursuri, n-a avut totuși decît 38 de 
starturi, cînd normal ar fi fost să 
aibă cel puțin încă pe atîtea. Pe
tre Ciobanu, în schimb, n-a avut 
nici măcar 10 starturi!? In mod just 
antrenorul Vasile Dumitrescu subli
nia faptul câ atleții noștri, în special 
sprinterii, au nevoie de „snopuri" 
de concursuri care să-i ajute efec
tiv în pregătire. Concurînd doar cînd 
și cînd, atletul simte o exagerată 
răspundere față 
randamentul în 
scade.

împărtășim în
trenorilor câ lipsa de concursuri re
prezintă o frînă în calea progresu
lui, a rezultatelor înalte. Există însă 
o neconcordanță între această ob
servație și realitate. Anul acesta, 
numai în Capitală au fost organi
zate nenumărate concursuri la 
care însă participarea a fost extrem 
de redusă, cei mai mulți dintre 
atleți mulțumindu-se cu rolul de 
spectatori. Ziarul nostru a criticat 
nu o dată această pasivitate a atle- 
ților și a antrenorilor față de concur
suri și să ne amintim de etapa oră
șenească a campionatelor republi
cane de la care au lipsit sumedenie 
de atleți! Atunci cum rămîne: au 
fost sau nu concursuri? După păre
rea noastră, mai corect ar fi fost să 
se spună că unii atleți s-au eschi
vat pur și simplu să participe la 
mai multe concursuri și că antre
norii n-au întreprins mai nimic în 
această privință, considerînd con
cursuri de rodaj doar pe cele inter
naționale, înțelegere pe care prac
tica o respinge ! Ne amintim că, în 
primăvară, pe stadionul Republicii 
a avut loc o competiție cu puțini 
participant. La aceeași oră, dar pe 
Tineretului, o 
tași participau 
controlat!?

probă la fel de săracă 
în specialiști este și 
cea de 110 mg. Foarte 
just remarca prof. Du
mitru Alexandrescu câ 
antrenorii noștri preferă 
să-și irosească timpul 
cu alergători de 10,9— 
11,0 pe 100 m, în loc să 
muncească cu ei și să-i 

specializeze pe 110 mg unde, even
tual, ar putea da un randament 
mai mare. Legat de această probă 
reținem observația făcută asupra 
necesitățiii utilizării oficiale în con
cursurile juniorilor de 17—19 ani, 
a gardurilor de 106 cm în locul celor 
de 91,4 cm. Atletismul nostru ne o- 
feră suficiente exemple de alergă
tori care, ca juniori, se anunțau ta
lente deosebite, pentru care mai târ
ziu cei 106 cm ai gardului de se
niori să fi fost mult prea... înalți! Și 
e bine să știm de la început pe ce 
contăm.

ntrenorii lotului republi
can au prezentat in mod 
detaliat problemele fie
cărei probe în parte, 
făcînd o analiză multi
laterală a activități ac
tualilor atleți fruntași 
și a juniorilor care as
piră la acest titlu. Din 
constatat că penuriei de 

valoare i se găsesc 
prea multe 

lipsurile nu sint 
că nu se merge de 
lor. Din acest motiv 
bune sînt încă prea

Acest tabel reprezintă tot ceea ce 
avem mai bun la ora actuală în 
atletism, oamenii cu care — even
tual — ne putem prezenta la cam
pionatele de la Budapesta. Inlrucît 
obiectivele respective vizează întreg 
anul competițional, poate că este 
prematur să tragem concluzii defi
nitive și să facem bilanțul, mai ales 
că în lata atletilor noștri se află încă 
numeroase concursuri importante (cel 
mai apropiat fiind chiar săplămina vi
itoare : finalele campionatelor repu
blicane de la Cluf) și că mai există 
deci posibilități ca cifrele propuse 
pentru 1966 să fie realizate.

Aceasta nu ne împiedică insă ca, 
studiind listele rezultatelor înregis
trate iii acest sezon, să putem trage 
unele concluzii. La o seamă de pro
be, cifrele sint în progres față de 
anii treculi. La alte probe cum sint 
cele masculine de semilond, ia gar
duri, la înălțime, la suliță, la disc

fete etc. situația este nesatisiăcă- 
toare.

Progresele atletismului nostru fcele 
care vizează valoarea internațională) 
sini datorate eforturilor unor indivi
dualități bine marcate, dar care se 
fac lotuși intr-uri ritm leht,:in necon
cordantă cu obiectivele și 
tățile atletismului nostru.

-a
dința, și nu este pen
tru prima oară, despre 
rezultatele slabe ale a- 
lergătorilor noștri pe 
400 m și s-a subliniat 
că metodica antrena
mentului pentru această 

probă este greșită, că alergătorii pe 
400 m desfășoară o muncă de pre
gătire la un nivel inferior celei 
a specialiștilor de la 100 și 20G 
m (!), că se irosește timpul cu o 
serie de atleți care, in decurs de 
cîțiva ani, n-au ajuns să dea ran
damentul scontat, obținînd mereu 
aceleași rezultate la plafonul me
diocrității. Ion Osoianu (născut in 
1944), de pildă, a alergat 49,5 sec în 
1963, iar astăzi are un rezultat doar 
de 49,7! De ce nu se încearcă cu 
Osoianu și cu alții trecerea lor la 
proba de 800 m? Poate că pe această 
distanță să fie capabil să realizeze 
rezultate mai bune.

Cercetînd lista alergătorilor pe 
400 m se constată că la această 
probă nu există specialiști în adevă-

păcate, am 
rezultate de 
prea multe „explicații' 
justificări, că 
tacate frontal, 
fapt la cauza 
performanțele 
puține, la multe probe contăm doar 
pe 1—2 atleți de o valoare ceva 
mai ridicată, la altele se înregis
trează o scădere accentuată a ni
velului performanțelor și se obțin 
cifre nepermis de slabe. Scoateți 
din clasament de la 10 000 m, de 
exemplu, pe Barabaș și Mustață și 
veți vedea cu ce vom rămine! La 
fel la 3 000 m. obstacole, la fel la 
disc, suliță etc.

Este încă mult prea mare deca
lajul intre primii și ceilalți clasați 
la fiecare probă, ceea ce favorizea
ză atît de periculoasa automulțu- 
mire pentru 
țarea" pentru

Din discuții 
de muncă 
munci nu este, în toate cazurile, la 
nivelul pretențiilor actuale ale ac
tivității sportive de performanță, 
că atleții ar putea realiza mult 
mai mult decît fac astăzi, dacă...

Sprinterele, altfel tinere și 
lentate, nu sint solicitate în 
trenament la maximum și de 
ceea nici rezultatele lor nu 
boară sub 12,0 pe 100 m și 
25,0 pe 200 m fin 1965 a 11-a 
nioară europeană avea 11,8 și 
pectiv 24,51).

Se spune despre alți juniori, 
despre ale căror posibilități nu ne 
îndoim, că vor fi solicitați mai in
tens în viitorul apropiat. Se uită 
însă că 18—19 ani este, in cele 
mai multe cazuri, vîrsta marilor 
performanțe. Bob Mathyas a fost 
campion olimpic de decatlon la 
17 ani, Valeri Brumei vicecam- 
pion olimpic la 18 ani, Bob Sea- 
gren recordman mondial la prăjină 
la 19 ani, Mihaela Peneș campioa
nă olimpică la 17 ani...

Șerban loan, Sanda Anghelescu, 
Ana Petrescu, Olga Damian, Zol- 
tan Hegheduș, Ecaterina Vitalios 
și încă mulți alții pot și trebuie să 
dea acum mult mai mult. Pentru 
aceasta se cere în primul rind an
trenorilor mai mult curaj și mai 
multă consecvență in aplicarea 
principiului eforturilor maxime in 
pregătire. Altfel, și acești tineri, 
ca și alții înaintea lor, vor trece prin 
perioada de „talent" fără să reali-

Brașoveanul Nicolae Pifa (‘6 
peste 1,80 m înălțime) — fotografi 
de sus — se anunță un sprinter d 
nădejde. Bine pregătit el va pute 
realiza, in scurtă vreme, rezultate d 
valoare. Anul acesta a cîștigat ea 
pionatele școlare (80 m 9,1 șt 300
— 36,9) șl concursul republican 
juniorilor „mici" (80 m — 9,3 și 300
— 37,1).

Clujeanca Ileana Silai (24 ani) 
jos — se dovedește în acest 
cea mai rapidă dintre alergătoarei 
noastre de semifond. Rezultatul să 
de 2:07,8 este la o secundă de r 
cordul țării, pe care-l va asalto- d 
nou la campionatele repif^R-un 
Este interesant de subliniat ritm 
rapid impus de ea : 200 m — 28 
300 m — 42,2, 400 m — 59,0, 500 m 
1:14,2, 600 m — 1:32,1. Lipsită de 
concurență puternică ea a „slăbi 
însă acest ritm în finalul cursei.

ta- 
an- 

a- 
co- 
sub 
ju- 

res-

zeze ceva deosebit care să-i sti 
leze apoi în pregătire și ca seni

In această privință se const 
că unii antrenori își „cocoloșesc" 
levii, nu sint exigenți cu ei, astfel 
pregătirea acestora nu se face la 
velul cel mai înalt. Din cauza 
cestei „cocoloșiri", Constantin B 
țiu s-a înfumurat și știindu-se ț 
mul în țară și-a neglijat pregătir 
fapt care a făcut ca în loc 
3:39,8 cit își planificase pentru 
cest an pe 1 500 m, să realiz 
rezultate foarte modeste. Antre 
rul Gheorghe Stânei poartă r 
punderea că acest tînăr nu i 
este la fel de modest și de har 
ca acum doi. trei ani. La fel g 
șește și antrenorul Alexandru St 
nesctt, în relațiile sale cu unii d 
tre elevii săi (P. Ciobanu, I. Răț 
Și rezultatele bune întîrzie!

Pornind de la aceste exem 
— din păcate mai sint și altele 
considerăm că, în interesul m 
di, este nevoie să fie serios 
bunătățite relațiile dintre antre 
și atlet. A fi „om cumsecade" 
trebuie înțeles ca o slăbiciune 
antrenorului, care să ducă la c 
cesii, la renunțarea la exigență.

recentă ședință 
liză a situației 
nirii obiectivelor atleți- 
lor noștri fruntași In 
perioada pînă la 17 iu
lie a subliniat efortu
rile și munca unor 
atleți și antrenori și a 
tras semnalul de alar- 
activitatea altora.

tleții noștri, antrenorii lor, ceilalți specialiști trebuie să privească cu tot simțul de r 
pundere perspectivele atletismului nostru pentru J. O. Ceea ce s-a făcut pînă acum 
poate reprezenta în nici un caz prilej de deplină satisfacție. Există posibilități, în 
nefolosite, există condiții dintre cele mai bune pentru ca activitatea atletică din ț 
noastră să înregistreze, pe toate planurile, un salt calitativ și mai însemnat. Recent 
performanțe realizate de unii dintre atleții seniori, ca și cele ale juniorilor la mec
cu R.S.S. Ucraineană, afirmarea unor tinere talente în multe regiuni ale țării (Oîten 
Brașov, Argeș, Bacău etc.) demonstrează că numărul atleților de valoare poate 
crească foarte mult. Aceasta depinde numai de seriozitatea în pregătire a sportivi 
și de calitatea muncii antrenorilor. De asemenea este nevoie ae o preocupa 
mare și un sprijin mai susținut, de mai multă răspundere din partea consiliilor 
nale ale UCFS, cluburilor sportive, antrenorilor și sportivilor înșiși.



Drumul dintre două „Cupe"...
f

© Curajul a învins • Cu gîndul la tricoul „naționalei"
Duminică 17 iulie 1966. Stadionul 

Republicii din Capitală. O zi „se
nină" pentru fotbaliștii de la Steaua, 
deși totul se desfășoară la lumina re
flectoarelor. Constantin nu-și poate 
ascunde bucuria: echipa lui a cîști- 
gat „Cupa"! Dar in acele momente 
unul dintre jucătorii Stelei era cel 
mai fericit. Portarul Suciu. De ce?

De „Cupa României" se leagă toate 
realizările lui Suciu pe plan sportiv. 
Poate că fără această competiție ar 
fi trecut ani pînă cînd un antrenor 
i-ar fi recunoscut talentul. „Cupa 
României" însă i-a dat posibilitatea 
lui, portarul unei echipe modeste, 
să-și arate toată măiestria și talen
tul in fața publicu
lui din Capitală. Vă 
mai amintiți ? 12
noiembrie 1961. Tot 
pe stadionul Repu
blicii.
„Cupei 
Arieșul 
învins 
rită —

In finala
României"
Turda a 

cu 2—1 pe
Rapid București.

stopat ascensiunea. în prima 
etapă a campionatuluijff1964 — 
1965, la Craiova (s-a întîmplat în 
minutul 68, ne spune Suciu), un ju
cător localnic închide ochii, pune 
talpa și-i fracturează piciorul porta
rului de la Steaua. Mai mult de o 
jumătate de an Suciu a stat departe 
de terenul de joc. Dar cînd dragostea 
pentru fotbal e mare nimic nu e 
imposibil. Suciu reface terenul pier
dut. Nu pierde o zi din perioada de 
pregătire.

Returul campionatului 1965—1966. 
La „amicalul" 
cotul. Din nou 
cînd să plece

ÎNSEMNĂRI

marea favo- 
Alături 

de Onacă, Pîrvu, Băluțiu la Arieșul 
a apărut un puști, iute ca o sfidează. 
Avea 19 ani neîmpliniți și izbutise 
să apere poarta echipei sale cum 
nimeni nu se aștepta. Arieșul a ple
cat din Capitală cu Cupa. A plecat 
atunci și Suciu. Antrenorii însă nu 
l-au uitat. Gheorghe Ola îl uduce pe 
Suciu la lotul U.E.F.A. Drumul spre 
afirmare, spre măiestrie sportivă, 
începuse.

...Aprilie 1962. Tot pe stadionul 
Republicii. In meciul cu Belgia, din 
cadrul turneului U.E.F.A., portarul 
Adamache comite cîteva greșeli și la 
0— 2 este introdus în poartă Suciu. 
17 schimbare inspirată fiindcă acest 
băiat avea să apere excelent pînă la 
sfîrșitul turneului. In tot turneul a 
primit un singur gol.

După un retur la Arieșul Turda, 
Suciu apără buturile echipei Viitorul. 
Debut excelent în categoria A, după 
care trece la Steaua, în poarta pe 
care au apărat-o ani de zile cu atîta 
măiestrie Voinescu și Toma. Partidele 
care au urmat au arătat că aceștia 
au un urmaș vrednic. A dovedit-o și 
meciul cu Anglia (1—0 pentru noi) 
cînd Suciu a debutat în echipa de 
tineret. Turneul din Suedia și R.F.G. 
(4—1 cu Munchen) n-a făcut decît 
să confirme valoarea și 
rului 

nirea 
tează 
Sofia, cînd i-am învins pe bulgari cu 

n preliminariile turneului olim
pic. Se părea că drumul spre Tokio 
a fost deschis. Iată însă că a inter
venit un lucru neprevăzut care i-a

cu Dinamo își luxează 
o lună pierdută. Apoi, 
cu lotul national 

R. F. Germană, 
un antrenament 
echipei de club 
fracturează un 
get. „Ghinioanele" 
s-au ținut lanț. Su
ciu a știut insă să 
le învingă.

...Totul a trecut. După cinci ani de 
la succesul Arieșului Turda, Suciu a 
luat din nou startul în „Cupa Ro
mâniei". De data aceasta, cu Steaua. 
A ieșit din nou învingător, fără să 
primească vreun gol, stabilind un 
adevărat record. La 17 iulie 1966 
pentru a doua oară (la 24 de ani) 
Suciu se afla printre jucătorii ce fă
ceau turul de onoare al învingători
lor, pe stadionul Republicii, pe care 
cunoscuse

Drumul dintre două cupe, drumul 
afirmării. Dîrzenia, neresemnarea ui 
fața unor greutăți și mai ales dra
gostea față de fotbal au învins. Nu 
se putea altfel, fiindcă Suciu iubește 
enorm acest sport. Nu vrea să se 
dea bătut.

Ce dorește acum? Să cîștige due
lul cu Mihai Ionescu de la Petro
lul și Mircea Constantinescu de la 
C.S.M.S. pentru tricoul echipei na
ționale.

consacrarea.

talentul tînă- 3

portar.
iată, după puțin 
visului cel mare: 
in poarta echipei

timp, impli- 
Suciu deliu- 
naționale, la

de vară“
în plină actualitate

Cu toate că ne aflăm în plină va
canță estivală, pulsul fotbalului încă 
bate. E drept, nu la fel de viu ca în 
timpul primăverii sau toamnei. Acum, 
în luna lui cuptor, o singură compe
tiție se află în plină desfășurare: „Cupa 
de vară". Duminică, în 11 localități din 
țară, se vor disputa jocurile din gru
pele VII, VIII, IX, X, XI și XII. Dar 
iată programul :

CRUPA A VILA: Oltul Sf. Gheor
ghe—Tractorul Brașov și Mctrom Bra
șov—Rulmentul Brașov.

GRUPA A VII1-A : Progresul Reghin- 
A.S.A. Tg. Mureș și Soda Ocna Mureș— 
Chimica Tirnăveni.

GRUPA A IX-A : Metalosport Galati— 
Oțelul Galati și Fructexport Focșani— 
Progresul Brăila.

GRUPA A 
va—Progresul 
Jiu—Metalul

X-A : Electroputere Craio- 
Strehaia și Victoria Tg.

Tr. Severin.

XI-A: Tehnometal Bticu-GRUPA A
rești—Dinamo Victoria București și Fla
căra roșie București—Metalurgistul Bucu
rești.

GRUPA A XII-A : Chimia Suceava— 
Minobrad Vatra Domei și Foresta Făl
ticeni—Metalul Rădăuți.

a eforturilor sale, a fost selecționat în 
lotul de tineret al tării si in reprezen
tativa universitară.

— Ce perspective are echipa în 
categoria A ?

O parte din lotul Jiului. De la stingă la dreapta (sus): Ivănescu, Ion Vasile,
— »>-- ---- = — s-—Martinovici, Peronescu, Farcaș, Sandu

Cazan
Stocker, Pop, Nicoară, Crăciun; (jos): 

și

Din luna august, va evolua în com
pania celor mai bune formații din țară 
și echipa JIUL PETRILA (antrenor: 
Eugen Mladin), cîștigătoarea seriei a 
Ha a categoriei B. 
meritat, repurtat în 
justificate pretenții 
categorie: Minerul 
Tg. Mureș, Vagonul

Zilele trecute, cu 
făcute la redacție, am solicitat antreno
rului Eugen Mladin unele amănunte 
despre echipa sa.

- - Care sînt explicațiile succe
sului ?

Un succes bine- 
fața unor echipe cu 
la un loc In prim*  
Baia Mare, A.S.A. 
Arad.
prilejul unei vizite

Foto: Aurel Dula-Petrdșeni

a dat dovadă întregul 
levărat că, în prima 
natului au fost unele abateri, dar In 
retur totul o mers ca.., pe roate. A 
contribuit la reușita noastră și faptul 
că jucătorii au mare capacitate de efort, 
și-au însușit bine cunoștințele tehnice 
și s-au încadrat în bune condiții in sis
temul cu patru fundași. Subliniez, în 
mod 
tului 
pect

colectiv. Este a- 
part» a campio-

deosebit, erf Intre componenții lo- 
existi relafii de prietenie, de res- 
reciproc.

— An fost momente dificile?

CONSTANTIN ALEXE ¥ — În primul rînd seriozitatea de care

SERIA A II-A

— D». Cel» mai importante, trei la 
număr, in turul campionatului: două 
jocuri egale acasă (cu Vagonul Arad și 
eu Clujeana) și eșecul înregistrat în 
fața Recoltei Corei — tn deplasare. Dar, 
jucătorii și-au regăsit echilibrul moral 
fi.- se cunosc rezultatele.

Statistica are cuvîntul
GOLGETERII

18 GOLURI : Soo (Minerul Baia Mare), 
din penalti.

GOLURI : Libardi (Jiul Petrila), 117 
pen

14 GOLURI : Laufceag (C.S.M. Sibiu);

GOLURI : Rădulescu (Industria sîr-
C. Turzii); Stanciu (Clujeana), 1

io 
mei 
pen; Siko (A.S.A. Tg. Mureș) 2 pen ;

9 GOLURI : Cotroază (Minerul Lu
peni); Toma (Vagonul Arad); Peronescu 
(Jiul Petrila) ;

8 GOLURI : Arnoțchl (C.S.M. Reșița) ; 
Szikszai (Recolta Cărei), 2 pen; Dom- 
browschi (Vagonul Arad); Schweininger 
(Vagonul Arad) 1 pen ;

7 GOLURI : Pîrvu (Arieșul Turda); 
Kafka (C.S.M. Reșița); Chețan (Industria 
sîrmei C. Turzii); Casandra (Jiul Pe
trila) ;

6 GOLURI: Moț (Vagonul Arad); Vtad 
(C.F.R. Arad); Haulier (Recolta Cărei), 
2 pen; Lungu 
boni (Minerul

(A.S.A. Tg. Mureș); Bo- 
Bala Mare);

Băluțiu (Arieșul Turda); 
Cărei); Silagiii (Recolta

5 goluri :
Petz (Recolta ...
Cărei); Fluieraș (A.S. Cugir): Kiss (A.S. 
Cugir); Ologu (Minerul Lupeni) ;

4 GOLURI : Simonfi (Industria sîrmei 
C. Turzii); Precup (Minerul Lupeni); 
Georgevici (C.S.M. Reșița), 3 pen ; Stie- 
gelbauer (C.S.M. Reșița); Ene (Clujea
na); Boroș (A.S. Cugir): Gheorghe Ion 
(A.S. Cugir) : Macavei (Vagonul Arad) ; 
Stănoaie (Vagoaul Arad); Caușa (C.S.M. 
Sibiu) ;

3 GOLURI: Izghireanu (Vagonul Arad); 
Crăciun (Jiul Petrila), 2 pen ; Martino- 
vici (Jiul Petrila); Văcaru (C.S.M. Sibiu) 
2 pen ; Neamțu (A.S. Cugir), 2 pen; 
Drăgan, Sasu, Rosznyai, Micul-aș (Mine
rul Baia Mare); Varga (C.S.M. Reșița); 
Balaban (A.S.A. Tg. Mureș): Roman
(Clujeana): Uifălcauu (Clujeana); Husar 
(Ind. sîrmei C. Turzii); Raab (Ind. sâr
mei C. Turzii); Zanca, Keszdi, 3 pen, 
Gertner și Staudt (Gaz metan Mediaș); 
Soos (Clujeana). 2 pen ; Dragomir 
(A.S.A. Tg. Mureș) ;

2 GOLURI : Popa, Cimpoca (Ind. sîr
mei) ; Damian, Schiau, Rezmiivcs, Szabo 
(Gaz metan Mediaș); Bordea, Cărare, 
Pleian (Minerul Lupeni); Șchiopu, Scîn- 
teie, Rednic (C.S.M. Reșița); Czako, Ciu- 
tac (A.S.A. Tg. Mureș); Dodu (A.S.A. 
Tg. Mureș), 1 pen ; Dumitrescu, Hetrea 
(Clujeana); Gyenge (C.F.R. Arad), 2 
pen; Gligor. Beșcuca, Toma, Domide 
(C.F.R. Arad); Curuțiu (C.F.R. Arad). 2 
pen; Colceriu, Czako (Minerul Baia 
Mare); Ivan, Binder (Arieșul Turda); 
Dull (Recolta Cărei) ; Bacos I, Lazăr, Bo- 
tescu (A. S. Cugir); Popa (C.S.M. Si
biu) ;

1 GOL : Cuncuti, Pop, Faur (Arieșul 
Turda); Barna, Covaci (Recolta Cărei); 
Petrescu, Ghergheli, Nistor, Podelschi, 
Radu, Turcu (A. S. Cugir); Comisar, 
Kurosi, Vssa (C.F.R. Arad); Staicu, Pop,

Vaida (Minerul Baia Mare); Nestorovici, 
Mioc (C.S.M. Reșița); Alecu, Dumitriu 
HI, Gavrilă, Balint, Gyorfi (A.S.A. Tg. 
Mureș); Mitrea. Gocan, Suciu, Săbăslău 
(Clujeana); Drăghici, Giosan, Banu (Ind. 
sîrmei C. Turzii), Pascal, Barna, Noian, 
Vușcan. Țîrcă (Gaz metan Mediaș); Șop- 
tereanu, Lupan (Minerul Lupeni); Le- 
nard, 1 pen, Dvorjac (Vagonul Arad); 
Foca, ivănescu, Sandu, Stocker, Cazan, 
Farcaș (Jiul Petrila) ; Flichiș, 
Cristea, Gh. Gheorghe, Recer, 
(C.S.M. Sibiu);

AUTOGOLURI :
C. Turzii) pentru 
sîrmei C Turzii)

— Pe cine evidențiați ?

— Pe toți. Fiecare component al lo
tului « dos dovadă de mult atașament, 
de spirit de luptă. Totuși, în mod cu 
totul deosebit s-au evidential Ivănescu, 
Ion Fosile, Martinovici, Pop și Libardi. 
Ultimul • crescut mult și, ca răsplată

Nunu, 
Cherdn

slrmelIstrate (Ind.
Jiul ; Bindeanu (Ind. 
pentru C.S.M. Sibiu; 

Mihăilescu (Gaz metan Mediaș) pentru 
Minerul Lupeni ; Dan (Minerul Lupeni) 
pentru C.S.M. Sibiu; Hetrea (Clujeana) 
pentru Vagonul Arad; Ivănescu 
Petrila) pentru A.S. Cugir; David 
Sibiu) pentru Jiul Petrila.

SÂ NU-I UITĂM NICI PE

(Jiul
(C.S.M.

EI
• Au fost eliminați de pe teren, fie 

pentru insulte aduse arbitrilor, fie pen
tru lovirea adversarilor, următorii ju
cători : Petschowschl m (Vagonul
Arad); Serbau (Jiul Petrila); Stalcu și 
Pop (Minerul Baia Mare); Georgevlci 
(C.S.M. Reșița): Alecu (A.S.A. Tg. Mu
reș); Szabo (Gaz metan Mediaș) ;

O Au ratat lovituri de la 11 
nard, Toma (Vagonul Arad); 
(Jiul Petrila); Cuncuti (Arieșul 
Haulier (Recolta Cărei); Mihai, 
(A.S. Cugir); Comisar (C.F.R.

m : Le- 
Crăciun 
Turda); 
Bacoș I 

______  . Arad); 
Georgevici (C.S.M. Reșița); Siko (A.S.A. 
Tg. Mureș); Soos (Clujeana); Raab (Ind. 
sîrmei C. Turzii).

Azi este ultima zi pentru depunerea 
buletinelor la concursul Pronosport nr.
31 de mîine. care cuprinde 13 meciuri 
din cadrul Cupei de vară.

Pentru a cunoaște din vreme pro
gramul concursului PRONOSPORT nr.
32 de duminică 7 august 1966 îl pu
blicăm mai jos, venind astfel în spriji
nul participanților: 1. Progresul Bucu
rești—S. K. Rostov, II. Farul Constan
ța—F. G. Ilanovra. 111. Știința Bucu
rești—Rapid București, IV. Dinamo Ba
cău—Siderurgistul, V. Jiul—U.T.A., 
VI. Politehnica Timișoara—Știința Cra
iova, Vil. Crișul Oradea—Universitatea 
Cluj, VIII. Minerul Baia Mare—Stea
gul roșu Brașov, IX. Progresul Re
ghin—Chimica Tîrnăveni, X. Soda 
Ocna Mureș—A.S.A. Tg. Mureș, XI. 
Progresul Brăila—Oțelul Galați, XII. 
Electroputere Craiova—Victoria Tg. Jiu, 
XIII. Chimia Suceava—Foresta Fălticeni.

• S-au pus în vînzare biletele pen
tru tragerea premiilor mari LOTO din 

■9 august 1966.

— Jucătorii au multă receptivitate, 
ceea ce inii dă convingerea că vor face 
încă progrese. De asemenea, faptul că 
cei mai multi n-au mai jucat in cate
goria A, va genera în rindurile lor do
rința de afirmare... Și acum, iată lotul 
pe care l-am folosit în campionat: Ion 
Vasile (portar, 24 ani, 24 de partide 
jucate), Sigismund Gram (portar, 32, 
3), Victor Zamfir (portar, 27 ani), 
Nicolae Nicoară (fundaș, 24, 12), Tra
ian Ivănescu, maestru al sportului (fun
daș, 33, 23), 'loader Pop (fundaș, 23, 
26), Bal divin Frank (fundaș, 27, 2)K 
Siption Cazan (fundaș, 31, 19). Titus 
Farcaș (fundaș, 26,14), Andrei Stocker 
(mijlocaș, 24, 23), Mircea Crăciun 
(mijlocaș, 29, 21), Ion Sandu (mijlo
caș, 24, 15), Marcel Foca (mijlocaș, 
20, 11), Florea Martinovici (înaintaș, 
26, 25), Petre Libardi (înaintaș, 24,
25) , Gheorghe Casandra (înaintaș, 27, 
11), Marin Peronescu (înaintaș, 29,

26) , Nicolae Șerban (fundaș, 24, 20).
l-am urat succes antrenorului Eugen 

Mladin și, împreună cu înflăcărații su
porteri ai echipei din Valea Jiului, aș
teptăm de la proaspăta revenită în cate 
goria A jocuri de calitate.

P. VINTILĂ

CONCURSUL PENTRU COPII

La Pitești, săptămâna trecută, a avut 
loc un concurs de îndeminare și tehnică 
rezervat copiilor de la centrele de ini
țiere. La start s-au prezentat 24 de con- 
curenți, reprezentînd cele 12 centre de 
inițiere din țară, care au trecut cu suc
ces probele impuse, pe două categorii 
de vîrstă : cei născuți în 1952 șl, res
pectiv, 1953. Iată primii clasați : GRUPA 
1952 : 1 Florin Aldoiescu (Steaua Bucu
rești), 2. Dumitru Anton (Regiunea 
Iași), 3. Virgil Constantin (Dinamo Bucu
rești); GRUPA 1953 î 1. Mircea Tepeluș 
(Centrul „23 August" București), 2. Ale
xandru Naghi (Arad), 3. Viorel Năstase 
(Progresul București).

Federația română de fotbal i-a pre
miat pe concurenții clasați pe primele 
locuri. In afară de concurs a mai fost 
premiat Mircea Gogorin (născut în 1954), 
de la centrul „23 August44 din Bucu
rești, care a dovedit frumoase calități 
tehnice.

ION UDRESCU
corespondent

UNDE MERGEM?
Sîmbăta

• ATLETISM. Stadionul Tineretului, de 
concursul republican al Ș.S.E.

)• ÎNOT. Bazinul Dinamo, de la ora 9 
campionatelor republicane de seniori.

la ora 9 și

și de la ora

E
;© ATLETISM. Stadionul Tineretului, 

concursul republican al Ș.S.E.
* ÎNOT. Bazinul Dinamo, de Ia ora 

plonatelor republicane de seniori.
.© POLO. Bazinul Dinamo, de la ora 

în cadrul campionatului republican.
• FOTBAL. Stadionul Dinamo, de la ora

uminică
de

9 și

12 i

la ora 9 și

de la ora 171

18,30 : finalele

de la ora 17.

de la ora 17 : finalele

Dinamo Buc. — Rapid

cam-

Buc.

17,30: Dinamo Victoria — 
Tehnometal București,- teren Timpuri Noi, de la ora 17,30: Flacăra roșie 
— Metalurgistul, meciuri în cadrul „Cupei de vară".

La această tragere se atribuie auto
turisme „Fiat 1300“ plus 11.100 lei, 
ciștiguri de 60.000 lei, 40.000 lei și 
20.000 lei.

Biletele eu 2 numere ctștigătoare — 
ta afara premiilor ta bani 
prin tragere la sorfi și 
celor 200 de excursii la 
Deltei” care se va efectua 
„Carpafi” sau „Oltenița”.

Gu numai 24 lei puteți 
toate cele 12 extrageri.

— participă 
la acordarea 
„Carnavalul 

cu motonava

participa la

Report la fondul premiului minim1! 
36.145 lei-

Premiul exceptional a fost obținut 
prin tragere la sorți de către partici
pantul Popovici Stefan din București, 
care a totalizat 79.687 lei.

LOTO

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT Nr. 30 DIN 24 IULIE 1966

Premiul excepțional ; 1 variantă a 
75.000 lei (1 autoturism „Fiat 850“ 
plus 31.000 lei).

Categoria 
lei.

Categoria
398 lei,

Categoria
38 lei.

a H-a 4

a III-a

a IV-a

variante a 4.687

47 variante a

588 variante a

La tragerea Loto din 29 iulie 1966, 
au fost extrase din urnă următoarele 
numere :

77 29 18 69 56 3 44 61 64 35
Premiul special : 44 69 3
Fond de premii: 971.343 lei din 

care 154.273 lei report la premiul 
special.

Tragerea următoare va avea loc 
vineri 5 august, la București.

Rubrică redactată de Administrația de 
Stat Loto-Pronosport.



BERLIN, 29 (prin telefon). Joi sea
ra pe patinoarul artificial Dinamo, 
din localitate, s-a disputat ultima 
reuniune de box din cadrul „Turneu- 
lui speranțelor olimpice* *.  în finale 
s-au calificat, după cum se știe, și 
pugiliștii noștri Silberman și Popa. 
Primul trebuia să încrucișeze mănu
șile cu sovieticul Dolgov, dar avînd 
— de la semifinale — o fractură la 
mina dreaptă, a fost oprit de medic 
să urce treptele ringului. Semimij-

în aceste zile au loc pe terenurile 
de oină din întreaga țară întrecerile 
etapei regionale a campionatului re
publican, în cadrul căreia își dispută 
întîietatea zeci de echipe. Iată cîteva 
vești de la corespondenții noștri.

• Comuna Rîmnicelul din regiunea 
Ploiești a găzduit un reușit concurs 
la care au luat parte opt formații, 
împărțite în două serii- Cîștigătoarele 
celor două serii, Energia I Rîmnioelul 
și Petrolul Urlați s-au întrecut apoi 
tur-retur pentru desemnarea echipei 
campioane a regiunii Ploiești. Rezul
tatele : 20—6 și 13—5 pentru formația 
Energia Rîmnicelul (antrenor M. Bă
lan).

Gh. Alexandru și C. Iordăchescu 

nica Anghel (Ploiești), Andrei Șepci 
(Cluj), Iancu Orghidan, Doina Mun- 

dor Pecâ (Craiova), Marta Anghel, 
Florica Grigorescu, Aura Petreșcu,

IZCEQSi
Juniorii bucureșteni 

și-au desemnat „finaliștii

T. Popescu.

Cri mai tineri sehifiști din țară Ș'-au 
desemnat, de curhid, .reprezentanții la 
finalele campionatului republican de ca
notaj pentru juniori, care vor fi găz
duite de lașul Snagov Snl-re 4 și 6 au
gust. Deosebit de interesantă a fost 
faza de zonă desfășurată în Capitală, 
pe lacul Herăstrău, unde peste 260 de 
juniori „miei11 și „mari11 și-au măsurat 
forțele dînd loc în multe curse la dis
pute foarte, echilibrate, pasionante. Lup
ta dîrză dintre vîslașii și ranterii bucu
reșteni este oglindită și în clasamentul 
general pe echipe, canotorii. Școlii spor
tive de elwi nr. 1 clasîndu-se pe primul 
loc (69 p) la numai un punct diferență 
față de cei ai clubului Metalul. Au ur
mat, la diferențe destul de mici : Clu
bul sportiv școlar 68,50 p, Olimpia 
41,50 p, Dinamo 35 p, Steaua 33 p, 
Rapid 29,50 p. La „periferia11 clasa
mentului s-au situat I.S.E. (18 p), Uni
versitatea (14,50 p), I.C.F. (7 p) și 
Voință (5 p), dar unele din aceste sec
ții au scuza unei mai scurte activități 
nautice.

Iată care au fost protagoniștii acestui 
concurs: JUNIOARE CAI. A 1I-A: 
schif simplu : 1. Ileana Mânu (Olim
pia) .2:10,0,; 2. Elena Tudorașcu^ (Ra
pid) 2:13,0; 8 2 visle: 1. C.S.S. (L. 
Hoefflieh, M. Hillius) 2:10; 2. Olimpia 
(C. Cazan, P. Stan) 2:11,5 ;S -J-j-I vîs- 
le: 1. C.S.S. (J. Zostulca, P. Fasile, 
T. Popescu, M. Rodu + M. Sondai) 
2:03,6; 2. Metalul (E. Călescu, V. Ior- 
ga, A. Dumitrescu, A. Ciularu+M. Var
ga) 2:06,3 8 4-4-1 rame: 1. C.S.S. (G. 
Ciomlrtan, N. Stoian, M. Alden, M. Cur
tis + E- Giurcă) 1:59,8 ; 2. Metalul (L- 
Bloos, M. Purice, C. Voichescu, M. Mu- 
tulea -f- Neagu) 2:03,5; JUNIOARE 
CAT. I : schi) simplu : 1. Ioana Tudo- 
ran (Diuamo) 3:51,0; 2, E. Florea
(Voința) 4:04,0 ; 8. 2 visle : J,. S.S.E. 1 
(E. Gouda, R. Răducanu) 3:58,0; S. 
4-j-l rame: 1. Metalul (O. Heliu, F. 
Georgescu, M. Eftimescu, M. Sirbu -j- M. 
Șuba) 3:47,0; S. 4+1 visle: 1. Univer
sitatea (T. Untaru, F. Necula, M. Cher
nies, N. Mureșan + M. Stoic eseu) 4:01,0; 
JUNIORI CAT. A II-A: schif simplu:
1. Șerban (Metalul) 3:27,0; 2- Grigo- 
riu (C.S.S.) 3:28,0; S. 2 visle: 1. 
I.S.E. (E. Ignat, I. Budeș) 3:15,0; 2. 
C.S.S. (R. Popa, S. Varga) 3:17,0; S. 
4+1 rame: 1. Dinamo (M. Călin, G. 
Neicu, C. Radu, A. Sandu -(- C. Bun- 
ceanu) 3:12,2; 2. Olimpia 3:13,7; 3. 
Steaua 3:13,9; S. 4 J-I visle: 1. S.S.E- 
1 (A. Niculin, G. Sirbu, G. Dogaru, A. 
Stuna + O. l’ăuuescu) 3:09,0; 2. Rapid 
3:15,0; 3. S.S.E. 1 3:16,0; JUNIORI 
CAT. 1: schif simplu: 1. M. Rașeev 
(S.SE. 1) 3:26,5; 2. P. Martinov (O- 
limpia) 3:35,9; S. 2-|-l; 1. I.C.F. (Pă- 
traseu, P. Tonița -J- A. Puian) 3:30,2 ;
2. Steaua (A. Pătrii, 1. Moise + G. Tco- 
dorescu) 3,31,0 ; ,S. 2 pi sie: 1. I.S,E. 
(M. lonescu, N. Vinlilă) 3:10; 2. O- 
fim pi ;i 3:18,2 ; S. ‘D]-l rțutie : 1. Steaua 
(N. Ivan, P. lonescu, C. Mihail, C. Pe
tre -J- N. Teodorescu) 3:04,7 ; S.
1. Metalul 2:44,6;

8^1:
2 Dinamo 2;48,2.

Cocsul republican
al Școlilor sportive de elevi

Stadionul Tineretului din Capitală nerație ? Edith Schal (Brașov), Vero- 
gazduiește astăzi și mîine (de la ora ,r’ ' ■ 1 ■ • —................ - - - -
9 și 17) întrecerile finale ale tradi- (__ _______ ____ _ „„
ționalului concurs republican de afle- teanu (Bacăp), Stelian Giubelan, Theo- 
tism al Școlilor .sportive de elevi.-. Cu - ’ ' • 
acest prilej își vor disputa întîietatea 
peste 560 atleți din cele 23 de
Ș.S.E. între particip.anți se află o se- Cornelia .Popescu (București.), -R. Sto- 
rie de atleți fruntași din tînăra ge- leru (Focșani) etc? '

PREGĂTIRI PENTRU CAMPIONATELE SENIORILOR
Finalele campionatelor republicane 

individuale ale seniorilor se vor des
fășura pe stadionul orășenesc din 
Cluj, în zilele de 5—7 august și 9—10 
(decatlonul și pentatlonul). I'oriirile 
sportive locale au luat din timp toa-

S-a încheiat „Turneul speranțelor olimpice* 1
lociul Al. Popa a pierdut la puncte 
meciul cu Hamel (R.D. Germană). în 
repriza întîi, reprezentantul nostru 
a avut avantaj, dar în cea de a doua 
a recepționat un croșeu de dreapta 
la bărbie și a fost numărat. în ulti
ma repriză, obosit. Popa a recurs la 
obstrucții, pentru care a primit’ un 
avertisment și firește, 
ciul. Deci Silberman 
clasat pe locul 2.

în disputele pentru

a pierdut me- 
și Popa s-au

locul trei Po-

republicanMaestrul sportului Mihai Dănescu (Steaua), virtual campion 
motocros la clasa 250 cmc

Foto :

Ultimul asalt in campionatul de motocros
Traseul din valea Răcădăului de la 

Brașov va fi mîine dimineață gazda ul
timei etape a campionatului republican 
de motocros și a Cupei F.R.M. înaintea 
etapei de mîine clasamentele se prezintă 
astfel: cl. 250 cmc: 1. M. Dănescu 30 
puncte, 2. Cr. Doviț 20 p, 3. Tr. Ma- 
carie 15 p, 4., Al. Șuier 10 p, 5. Șt. 
Chițu 
cmc : 
21 p, 
13 p, 
4 p;
2. C.
4. A.
9 p, 6. A. Krisbay 4 p.

Din consultarea clasamentelor de mai
5, us se poate vedea că M. Dănescu nu 
mai poate scăpa titlul. El este virtual 
campion al clasei 250 cmc. Pentru loc.ul

7 p, 6. P. Paxino 5 p ci. 500 
1. Gh. Ion 24 p, 2. E. Keresteș 
3. O. Ștefani 18 p, 4. O. Puiu

FI. Ștefan 6 p, Al. lonescu 
cl. 300 cmc: 1. M. Șanta 24 p, 
Goran 22 p, 3. G. Brauer 16 p, 
lonescu 11 p, 5. I. Bobîlneanu

ETAPA REGIONALA IN PLINĂ

te măsurile pentru a asigura întrece
rilor cadrul corespunzător. Pisța și ce- 
lelajte locuri d,c .concurs au fo$t revi
zuite și a fosț ; îp,tocmit juriul de ar
bitri. Atragem însă atenția ca de la 
această competiție să nu lipsească f/J

(SSE Reșița) 2:27,4, 3. Ad. Co
Șt. Ciotloș

MÎINE, LA BRAȘOV

...ȘI MÎINE

Campionatul «epubiiean pe anul 1966

DESFĂȘUB&BE

De la LE. B. S

Ion Vădeanu

CE FJNAJ.E VOM VEDEA 
ASTĂZI...

V A

1. N. ȘTEFANESCU (Rapid) 
nou rec. republican, 2. A.

rec. țării

de

REGIA : CLAUDE AUT A NT LARA

in alte roluri : JEAN VALMONT, CLAUSE■ .’GEN-SAC, jPALMOTA MATTA. 
JEAN iPIEJRRE DORAT, ROBERT BENOIT

o producție franco-italiană

, 1

me teu a fost învins la puncte de 
câștigătorul recentului turneu de la 
Budapesta, Novikov (URSS). Meciul 
a fost foarte disputat. Nedeicea a 
dispus, prin abandon în repriza a 
treia, de Juterzenka (R.D. Germană), 
clasindu-se pe locul 3. Ivan a 
pierdut la puncte partida cu Benke 
(Ungaria), iar Covaci și Alexe au 
cîștigat prin neprezentarea adversa
rilor, cucerind medaliile de bronz.

secund candidează cu șanse apreciabile 
Cr. Dovif și (numai teoretic) Tr. Ma- 
carie. Intre ei se va decide ...„argintul11 
și „bronzul11.

La clasa 500 cmc situația este mai 
puțin clară. Gh. Ion deține supremația 
dar pentru a deveni campion el trebuie 
să se claseze în ultima etapă cel puțin 
pe locul II, sau oricum între cei doi 
urmăritori ai săi (Keresteș și Ștefani) 
care-și vor împărți locurile 2 și 3. 
Nici în Cupa F.R.M. (cl. 300 cmc) 
liderul -— M. Șanta -— n-are o situație 
de invidiat. Pentru a cuceri trofeul, el 
trebuie să cîștige etapa sau să vină „li
pit11 de C. Goran. Clasarea sa pe o po
ziție mai slabă dă cîștig de cauză lui 
Goran. Pentru locul 111 cele mai multe 
șanse le are G. Brauer, în lupta sa cu 
A. lonescu.

• La Oradea s-au întâlnit cinci 
echipe calificate în etapa regionala a 
campionatului republican, cîștigat^ de 
formația Recolta Pișcolt (raionul Mar- 
ghita). Organizarea a fost bună iar 
echipele s-au prezentat în mod .mulțu
mitor din punct de vedere tehnic și 
fizic.

Vasile Sere
• Cu țin joc superior atît la „bătaie11 

cit și La „prindere", echipa -Eprestie- 
nul Gugești a devenit campioană a 
regiunii Galați. Au participat șase 
echipe. Meciurile pu fost arbitrate

Mîine încep „Cupa Parthenonului 
și „Balcaniada junioarelor

în continuarea bogatului program in
ternațional alcătuit In această vară pen
tru reprezentativele de baschet ale țării 
noastoe, echipele de seniori și de ju
nioare susțin duminieă, luni și marți 
importante jocuri. Selecționata 4e seniori 
a pleest ieri dimineață la Alena, tinde 
va participa la „Cupa Parthenon ului*,  
alături de reprezentări vele țării garzdă, 
Poloniei și Cehoslovaciei. Au făcut de
plasarea Novacek, Detnia», Novac, V. 
Gheorghe, Albu, Cr. Popescu, Saw, ie- 
che'li, Predulea, Diaconescu, Bissau și 
Czmor. Antrenor: Alex. Pope.sw; arbi
tru : V. Kadar.

Selecționata de juni paie a .plecat joi 
seară in Iugoslavia, la Banja Luka, 

Perfonoanle de valoare mondială
(Urmare din pag. I)

revanșe — Zeno Qiurpsa (la primul său 
titlu de campion la seniori) în fața lui 
Tiberiu Șerban -■— și a unui nou record 
(1:05,5). Reșițeanul a condus cursa din 
„cap în c,apu și a rezistat pe ultimii 
metji finișului puternic lansat de sporti
vul dinamovist. In sfîrșit, Vladimir Mo
rarii — în vervă deosebită — a rein
trat în posesia recordului de la 200 m 
liber (2:07,9), probă pe care a cîștiga- 
t-o detașat. In schimb, în finala cursei 
de 200 m fluture, Moraru a fost nevoit 
să facă eforturi mari pentru a face față 
asaltului tînărului reșițean Alex. Băin, 
aflat în remarcabil progres.

Pe linia unei forme ascendente, Nico- 
leta Ștefăiiescu a cîștigat clar și cea de 
a doua probă de delfin (200 pa), sta
bilind un nou record al țării (2:45,3). 
Cu recorduri republicane au încheiat e 
voluțiile lor Ag. Șterner, C. Cerbcanu 
și membrii ștafetelor de 4 x 100 m liber 
ale clubului Steaua (.băieți) și S.S.E. 
(fete)

REZULTATE TEHNICE 
liber (m): 
2:07,9 - 
Demetriad 
Căprărescu 
her (f): 1.

200 m 
: 1. VL. MORARU (Steaua) 

nou rec. republican, 2. D. 
(Dinamo) 2:10,3, 3. M. 

i (Steaua) 2:11,5; 200 m U- 
.1. UNGUR (Steaua) 2:32,9, 

2. A. Boroș (Medicina Cluj) 2:38,3, 3. 
V. Petcu (SSE 2) 2:38,8; 100 m bras 
(m): 1 V. COSTA (Polii. Timiș.) 1:10,0 
— nou record republican, 2. A. Sopte- 
leanu (Steaua) 1:10,5 — nou rec. de 
juniori I, 3. G. Malarciuc (Dinamo) 
1:15,0, 4. A. Soos (Steaua) 1:15,5, 5.
P. Teodorescu (Steaua) 1:15,5; 100 m 
bras (f): 1. G. MANAFU (SSE Galați) 
1:25,2, 2. Cr. Stănescu (Dinamo) 1:25,3,

corect de Ion Petrea, Nicolae Bîrsan 
și Virgil Hăuțescu.

Gh. Arsenie, V. Ștelănescu
• Peste 1 000 de spectatori au asis

tat la jocurile susținute de echipele 
din regiunea Oltenia pe terenul comu
nei Boureni. Mai bine pregătită, for
mația locală Drum Nou (antrenor Io
nică Venus) ș-a clasat pe primul Ioc, 
obținînd astfel dreptul de a partici
pa la faza zonală a campionatului re
publican pe anul 1966. 

unde va lua parte, Împreună cu echipei 
Iugoslaviei, Bulgariei și Turciei, la edi 
ția inaugurală a „Bal<wmiadiii“ f«Wtr 
această oategorie de jucătoare. Lotul est 
alcătuit dint E’caZerina A/iiiwu, Adi 
Rădifa, Oltea <Gheloru, Gabriela Part 
nitvc, Elena Nicolne, Sutana Sgabadas 
Floarea Trandafir, Ileana Ghilă, EU 
beta Bă hm, Doina Uiteson, Paraschiv 
Sala și Olimpia Răc.waru- Antrenor 
Gr. Auaehinn; arbitru : Oh. Fiilâp.

programul joeurijor de la Banja Luk 
etrte următorul: duminică : Turcia-Aiul 
garia, România— Iugoslavia ; huși : Bol 
garia—România, Iugoslavia-—Turația ;
marii: România,—Turcia, Bulgaria Tu 
goslavia.

3. E. Silianu (Dinamo) 1:25,7, 4. M. 
Bîrsan (SSE Galați) 1:29,0; 100 m spate 
(m):^ 1. Z. GIURASA (SSE Reșița) 
1:05,5 — nou rec. republican, 2. T. 
Șerban (Dinamo) 1:06,4, 3. M. Poto 
ceanu (Steaua) 1:07,9; 100 m spate 
(f): 1. CR. BALABAN (Dinamo) 1:10,0
— nou rec. republican, 2. A. Andrei
(SSE Reșița) 1:14,3/ 3. A. Mitrofan
(CSS) 1:18,4; 200 m fluture (m): 1,
VL. MORARU (Steaua) 2:26,2, 2. AL 
Bain ~ '
vaci (Mureșul) 2:31,5; 200 m fluture(f). , „ ------ 1--------- .L ...
2:45,3
Sterner (CSS) 2:53,8 — nou rec. de 
junioare, 3. G. Cergeanu (CSS) 2:58,5
— nou rec. de copii; 4 x 100 m liber
(in): 1. STEAUA (iCăprărescu, Pan- 
tazi, Gotter, Moraru) 3:56,6 — nou rec. 
republican, 2. Dinamo 3:59,6, 3. C.S.M. 
Cluj 4:09,6; 4x100 m liber (f): ].
C.S. ȘGOLAR 4:47,4, 2. SSE 2 Jk Gu
reșii 4:50,6 — nou rec. junioare \T (în 
primul schimb C. Cclianzuc 1:13,8 —
nou

400 in mixt î(f>):
Cr. Balaban 5:46,2

400 m liber (m): rec. țării
VI. Moraru 4:34,9

400 ni liber (f): rec. țării — Cr 
Balaban 5:06,5

400 m mixlt (m): rec. lării VI, 
Moraru 5:09,6

4x100 m mixt (f): și 4x200 m 
liber (m).

200 m mixt (ra): rec. țării — VI. 
Moraru 2:27,7

200 m mixt (f): rec. țării — Cr. 
Balabaa 2:44,7

1500 m liber (m): rec. țării — 
D. Naghi 18:34,2

800 m liber (f): rec. țării —^yr. 
Balaban 11:24,8

4 .£.100 m uiix-t (pi).

• La ștrandul Tineretului șc primesc 
înscrieri pentru cursurile de înot pentru 
copii intre 5—-.14 ani și tgnis de cîmp 
pentru copii și tineret între 7—18 ani. 
La cursul de tenis se pun la dispoziție 
rachete și mingi.

înscrierile se fac zilnic între orele 
10—13 și 16—10. Infocțiuiții ]a telefo
nul 17.39..25.

„Telesid-ul“ singurul care poate înr-e- 9 
gistra ordinea sosirilor în probele de fe 
alergări de viteză, (Z,
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adresă :
j

și orele la care s-au

Pi-

a...

O.

CA-

CLASA“
La

3.

primit pentru nimic“<

lo~

cei ce concurară

co-

gol.

din

cel mai binea

Desen de Al. Clenciu

fost apărată 
de Bannikov.

NICOLAE 
BUCUREȘTI.

Ei
Cea
Cit
Din

Duminică nu s-a 
organizat la Călă
rași nici o manifes
tare sportivă.

tăcură, prin urmare.
: din urmă deplasare 
se poate de ghidușă : 
campionat. . . pe tușă.

C.M., 
fun- 

vest- 
după 

Ca 
dl-

de 
cele-

MITICA SIN, CODLEA.

1. 
Je-

Arbitrilor de fot
bal din Clu.1 nu li 
se asigură o sală 
unde să țină ședin
țele. (S. Fodor, 
resp.)

lipsit la toți. . .
Voința.

La faza regională 
de la Pitești a cam
pionatului republi
can de motociclism 
au lipsit reprezen
tanții asociației 
cale Voința.

la 
se 

apro- 
Iugo-

AVASI- 
NEAMȚ. 

C.C.E. 
dacă 
este, 

una și

viitorul campionat
Iosif Szabo va

AUREL COSTEA 
muncitor, Călan

tăm
disputat de-a lungul ani
lor diferitele manifestații 
sportive 1 Și-apoi, poate 
că ceasul nostru nu mer
ge 'line I

ION POȘTAȘII 
Ilustrație de N. CLAUDIU

că Pe- 
cîștigat 

dea ba
de la

Transformă „betoniT’n... 
zgură !

echipei, 
ne-a 

săi 
rîvnâ

Fotbalul italian
Nu rezistă la elan, 
Iar Coreea — ce figură:

STOICA, 
■ Avem noi 

două dulapuri cu date 
tistlce, dar cred că 
ne-ar 
dacă

Cică
Nu și-au dat prea mult 

silința.
Cauza insă e clară :
Le-a

— l)e ce nu faceți zidul tn fața porții 'f!
— Nu vrea portarul, spune că-l incomodează.

Desen de G. Badea

Conducerea C.S.M. 
Reșița și-a retras 
din campionat rug- 
biștii, pentru a nu, 
le mai da fonduri 
de deplasare.

La
mondial, 
putea să-și spună părerea

ALEXANDRU STRINOIU, 
EFORIE NORD. — In me
ciul Brazilia — U.R.S.S., 
disputat anul trecut la 
Moscova (scor : 3—0 pen
tru Brazilia), poarta echi
pei Uniunii Sovietice n-a 

de Irș*-*, ci

DUMITRU CUZMA, 
RANSEBEȘ. — Pe margi
nea faptului că echipa 
Italiei, cu tot „betonul" 
folosit, a fost eliminată de 
reprezentativa R.P.D. Co
reene, ați făcut o epigra
mă :

ca un adevărat...
list. Ne temem Insă că a- 
tunci nu va mai clștiga!

La ștrandul 
Roman se poate in
tra fără bilet prin 
gardul rupt în mul
te locuri. (G. Groa
pă, coresp.) Totuși, orice cetățean

Din orașul dunărean 
Sport ar fi putut vedea 
La... jurnal, la cinema.

V. D. POPA

GEORGETA COSTACHE, 
COMUNA BABA-ANA. —
1. La 21 octombrie Pel£ va 
împlini 26 de ani. El are 
1,70 m înălțime la o greu
tate de 72 de kilograme.
2. Vreți să știți care este 
adresa lui Pel6 ? Același 
lucru, mj se pare, la ora 
actuală vor să-1 știe și... 
brazilienii ! Lăsînd gluma 
la o parte, îi puteți scrie 
tot pe vechea 
Pel6... Brazilia

GHEORGHE NICOLAE, 
PITEȘTI. — în meciul de 
verificare susținut acum 
cîtva timp de reprezenta
tiva țării noastre cu echi
pa R.F. Germane care se 
pregătea pentru 
Schnellinger a jucat 
daș stînga, echipa 
germană aliniindu-se 
formula 1—2—3—5.
atare, adversarul lui

AUREL BREICU, 
TEȘTI. — Fostul campion 
mondial de box la toate 
categoriile, Floyd Patter
son, a... trecut de 31 de 
ani. Cu Ingemar Iohanson 
s-a întîlnit de 3 ori, pier- 
zînd prin K. O. primul 
meci și cîștigîndu-le 
aceeași manieră pe 
lalte două.

Știați câ...

Un autograf pentru albumul dv
Mircea Finescu 

primul aviator sportiv 
român care a obținut In
signa de aur cu trei dia
mante. El s-a născut la 
Arad la 26 ianuarie 1923 
și practică planorismul 
de la vîrsta de 16 
Are peste 3 500 de 
de zbor și a îmbunătățit 
30 de recorduri națio
nale. Cea mai mare dis
tanță parcursă cu p'ano- 
rul este de 512 hm., iar 
cea mai mare altitudine 
atinsă a fost de 7 650 m. 
Este inginer mecanic și 
pilot de încercare pentru 
planoare.

Pentru merite deose- 
bine în domeniul aviați
ei. maestrul sportului 
Mircea Finescu a 
distins de către 
cu diploma internațio- 

Paul Tissandier".

Z B U R A T O R 11

De-ale

fost
F.A.l.

mondialelor
• în ultima 

singura partidă strălu
cită pe care a 
Pele a fost cea cu... 
semary I

vreme,

fărut-o

• Cele 30 000 de 
roafe franceze n-au 
vat echipa lui Guerin 
de eliminare.
— cum se z 
mise, de... florile măru-

CONCRET
Arbitrul 

Mușat din 
fluerat sfîrșitul 
nui mecj de fotbal 
din „Cupa de vară" 
în minutul 93. (C.
Moldovan, coresp.)

Stefan
Brașov a

u-
Se face cîte-o casă

de bilete 
fiecare gaură din gard.

POSTA5

A fost atit de disputat 
Susamintitul meci de cupă 

arbitrului Mușat 
mai venea să-i 

întrerupă.

cer stăruitor, 
Fie chiar și la subsol. 
Insă cererile lor 
Vorba ceea, merg. .. 

în

Cu ștrandul se vor lua 
măsuri concrelt 

Căci — cetățenii 
spun pe bulevard —

LIMBAJ LA ORDINEA ZILEI

Ilai, Coatele, la masă! Nu mai.., trage

Nu, nu este vorba de 
vreun antrenament al 
viitorilor cosmonauți I 
„Zburătorii*  din foto
grafie au o preocupare 
mult mai... pămînteană : 
sînt fotbaliștii de 
C.S.M. Reșița care 
pregătesc pentru 
piatul turneu în 
slavia, unde urmează să 
susțină trei partide ami-

PRIMII
De-a lungul celor 26 

de etape ale campiona
tului categoriei A la 
fotbal toți jucătorii care 
au evoluat au 
note din partea croni
carilor „Sportului popu
lar".

Anul... școlar s-a în
cheiat. Să facem medi
ile pentru a vedea care 
au fost cei mai buni 
„elevi*.  (La stabilirea 
mediilor am ținut seama 
numai de jucătorii care 
au avut o... frecvență de 
cel puțin 50 «/o în acest 
campionat).

Iată, la fiecare echi
pă. jucătorii cu mediile 
cele mai mari i

PETROLUL : 1. Boc — 
7,80; 2 Badea — 7,52;
3. Dragomir — 7,39.

RAPID: 1. G. Dan — 
7,32; 2. Dinu — 6,95;
3. Ionescu — 6.83.

.. .7 dintre cei 23 de 
campioni mondiali de box 
care s-au perindat p-e 
„tronul*  greilor începînd 
din 1889, au fost negri ? 
Iată numele lori: Jack 
Johnson, Joe Louis, Ez- 
zard Charles. Jersey Joe 
Walcott. Eloyd Paterson, 
Sonny Liston și Cassius 
Clay. Ar putea fi adău
gat și al optulea, Ernie 
Terrel, pe care B.A. con
tinuă să-l recunoască 
drept campion mondial.

.. .în palmaresul echi
pei de fotbal Steaua figu
rează o victorie cu 8—0, 
obținută în ediția 1956 
a campionatului catego
riei A, asupra lui Dina
mo Bacău, în deplasare ? 
Și pentru că fotbalul este 
. • .fotbal, în retur, la 
București, au învins bă- 
căoanii cu 1—0 !

cale, între 5 și 15 august, capul din plonjon. Cine 
în compania unor echipe știe, poate că 
de categoria B,

Antrenorul < 
Ștefan Coidum, 
declarat că elevii 
se pregătesc cu 
și sînt dornici să obțină 
rezultate onorabile.

Iată-i, în fotografie, 
pe înaintașii echipei 
executînd lovituri

tocmai 
prin acest procedeu teh
nic vor marca jucăto
rii de la C.S.M. Reșița 
golurile în meciurile 
din Iugoslavia I Noi le 
dorim succes.

Text și foto :

ROIBU

CONSTANTIN 
LIOAIE, PIATRA 
— 1. în întrecerile 
la diferite sporturi, 
formația campioană 
ca să spunem așa,
aceeași... persoană cu cîș- 
tigătoarea ediției prece
dente a C.C.E., țara res
pectivă are dreptul de a 
participa cu două echipe 
(campioana și formația 
clasată pe locul 2). 2.
Vreți să știți ce s-ar fi în- 
tîmplat la fotbal dacă Pe
trolul ar fi cucerit nu nu
mai campionatul, ci și 
Cupa ? Alegerea echipei 
care să ne reprezinte în 
„Cupa Cupelor” ar fi ră
mas la latitudinea Fede
rației. care ar fi desem
nat fie echipa clasată pe 
locul 2 în campionat, fie 
pe cealaltă finalistă a Cu
pei. Te pomenești 
trolul special n-a 
și Cupa, ca să nu 
tăi de cap celor 
Federație !

dar cred 
ajunge nici... 

ne-am apuca să

DINAMO BUC.: 
NUNWEILLER 111 — 7,13; 
2. Datcu — 7,09
Ghergheli — 6,75.

PITEȘTI i
2.

3

DINAMO
1. Niculescu — 7,34; 
Țîrcovnicu — 7,04 ■, 
Barbu — 6,96.

STEAGUL ROȘU: 
Pescaru — 7,19; 2. , 
nei — 6,96 ; 3. Campo
— 6,87.

C.S.M.S. IA$I: 1. De- 
leanu — 7,63; 2. Con
stan finescu — 7,11; 3. 
Matei — 7,07.

UNIVERSITATEA
CLUJ : 1. Marcu — 7,08 ;
2. Neșu —7,05; 3. Grăj- 
deanu — 7.

ȘTIINȚA CRAIOVA: 
1. Papuc — 7,13; 2.
Mincă — 6,95; 3. Strîm- 
beanu — 6,75.

FARUL: 1. Costin — 
6,96; 2. Kallo — 6,66;
3. Tîlvescu — 6,61.

U.T.A. i 1. Floruț — 
6,83; 2. Pantea — 6,65; 
3. Coman — 6,58.

POLITEHNICA TIMI
SOARA : 1. Răcelescu
— 6,88; 2. Grizea — 
6,86; 3. Sziklai — 6,85.

STEAUA: 1. Constan
tin — 6,85; 2. Rakși — 
6,82; 3. Hălmăgeanu — 
6,73.

CRIȘUL : 1. Solomon
7,20; 2. Pojoni — 6,85; 
3. Harșani — 6,52.

SIDERURG1STUL i 1. 
Adam — 6,39; 2. Bre
ton — 6,38; 3. Pali 
6,37.

Mediile, după cum 
se vede, nu sînt chiar 
atit de mari. $i aceasta 
pentru că jucătorii „au 
răspuns*  uneori de 9 
sau de 10 și alteori doar 
de 4 sau de 5. Să spe
răm că în noul campio
nat vom înregistra mai 
multă constanță, iar no
tele care vor predomina 
vor fi cele mari...

rect a fost Pîrcălab. Șl nu 
o dată, duelurile dintre el 
s-au soldat în favoarea 
jucătorului nostru.

— Am ales unul dintre
^spectacolele Iul Willie-
(celelalte nu prea sînt ln-
spirate) :

Brazilia : „Mult zgomot

v > ic„văzut

specia-

campionatul mondial de fotbal?
Turneul final al CQnipio*  

natului mondial de fotbal, 
care se încheie astăzi, pe 
stadionul „ Wembley44 din 
Londra, a stîrnit vii co
mentarii în lumea întreagă, 
cu mult înainte de înce
perea meciurilor. Mari fi
guri ale fotbalului mon
dial, antrenori, jucători ce
lebri, ziariști și-au spus 
părerea în legătură cu a- 
cest campionat, au emis 
diferite pronosticuri.

în numeroase țări au 
fost organizate concursuri 
speciale de pronosticuri 
sportive. La noi în țară, 
peste 250 000 de partici
pant și-au spus... părerea

cu prilejul concursului su
plimentar „Pronosport44 ca
re cuprindea 13 meciuri.

Turneul a avut multe 
surprize, s-a soldat cu re
zultate greu previzibile 
chiar pentru... cititorii în 
stele (nu s-a înșelat și as
trologul brazilian?). Și to
tuși, un participant din 
Satu Mare, Iosif Szabo, 
completînd un buletin de 
384 de lei, a indicat toate 
cele 13 rezultate. Răsplata 
inspirației sale? Un auto
turism „Fialtt 850 și... 
102.745 Iei!

Ca o curiozitate, redăm 
mai jos buletinul pe care 
l-a jucat la „Pronosport4* :

I
II

III
IV
V

VI 
Vil 

VIII
IX
X

XI 
XII 

XIII

Ungaria—Portugalia
Chile—Italia
Uruguay—Franța
Brazilia^—Ungaria
Argentina—R. F. Germană
Portugalia—Bulgaiia 
Italia-U.R.S.S.
Mexic—Uruguay
Portugalia—Brazilia
Franța—Anglia
Spania—R. F. German;
Ungaria—Bulgaria
Chile-U.R.S.S.



Sportivi români 
în întîiniri internaționale

In „Turneul speranțelor olimpice4*

Tinerii poliști români continuă să fie neînvinși

In al 4-lea Joc: România-Ungaria 3-3

BERLIN 29 (prin telefon). — Tinerii 
poliști români continuS să aibă o com
portare meritorie tn „Turneul speranțe
lor olimpice”. In cel de al 4-lea joc, 
echipa noastră a tntilnit redutabila for
mație a 'Ungariei, mult mai vlrstnică și 
mai experimentată, cu care a terminat 
la egalitate t 3—3 (0—0, 0—0, 1—4, 
2—2). După două reprize albe Zamfi- 
rescu a deschis scorul pentru ca echipa 
adversă să egaleze din 4 m și să preia 
conducerea (2—1) în situație de supe
rioritate numerică. Apoi, a fost rîndul 
nostru să avem un om în plus și Lazăr 
modifică scorul: 2—2.

MilHE, LA TG. MIKIEȘ, MECIUL DE JUNIORI 
ROMÂNIA — BULGARIA LA BOX

La puține zile după tatîlnirile susți
nute ta Ungaria, reprezentativa de ju
niori a țării noastre va primi replica 
selecționatei similare a Bulgariei. Se 
vor disputa două partide. Prima, va a- 
vea loc la 31 iulie, la Tg. Mureș, iar 
cea de a doua la 2 august la Galați.

Palmaresul meciurilor dintre juniorii 
români și bulgari este favorabil repre
zentanților noștri: 7—3 ta 1961, 8—2 
și 7—3 ta 1963 și 8—2 și 6—4 ta 
1964.

Au început C. M. 
de parașutism

'LEIPZIG 29 (prin telefon). întrece
rile din cadrul campionatelor mondiale 
de parașutism fiars se desfășoară la 
Leipzig au început cu „salt individual 
de precizie de la înălțimea de 1 000 m, 
cu deschiderea întârziată a parașutei pînă 
la 10 secunde și aterizare la punctul 
fix“. Proba cuprinde patru evoluții, din 
care se considera cele mai bune trei. 
Iată clleva din „aterizările**  reolizate de 
sportivii noștri ta primele salturi: Ion 
Roșu 0,00 m (în saltul HI), Elisabeta 
Popescu-Gălin 0,46 m (In saltul l), 
Cheorghe Jancu 0,20 m (în saltul II).

Ultimele minute au fost aprig dis
putate. Arbitrul Hanicke (R.D. Ger
mană) îl elimină cu ușurință pe Lăză- 
rescue și formația maghiară ia din nou 
conducerea. Cu 30 de secunde înainte 
de sfîrșit, toată echipa română pornită 
la atac reușește să egaleze prin Gyorgy: 
3—3.

In acest meci am folosit următoarea 
formație : Bogdan—Zamfirescu, M. Po
pescu, I.ăzârescu, Bazar, Gyorgy, Băje- 
naru. 0 mențiune pentru Bogdan care a 
apărat excelent.

Alte rezultate: Bulgaria — Polonia 
8—1, R.D. Germană—Cehoslovacia 5—3, 
U.R.S.S.—R.D. Germană 5—3.

Pentru partidele de la Tg. Mureș și 
Galați, antrenorul Furesz a alcătuit ur- 
mă tirul lot: Nicolau (muscă), Chiș 
și Tânase (cocoș). Cuțov, Potolea și 
Voicilă (pană), Ene (semi ușoară), D. 
Bunea și Lazea (ușoară), Cocîrlea. Mar
ton (semim'ijlocie), Călin, D. Mihaicea 
și Angelescu (mijlocie ușoară), Săliște 
(mijlocie), Bucur (semigrea), Niculescu 
(grea).

CAMPIONATELE EUROPENE 
DE VOLEI (TINERET)

BUDAPESTA, 29 (prin telefon). în 
etapa a patra a campionatelor europene 
de volei rezervate echipelor de tineret, 
s-au desfășurat șase meciuri, toate în 
cadrul competiției feminine. Echipele 
masculine au avut zi de pauză. Cele 
șase partide feminine disputate au luat 
sfîrșit cu următoarele rezultate: 
U.R.S.S.—Cehoslovacia 3—1: R. D. Ger
mană—Polonia 3—2 ; Bulgaria—Româ
nia 3—1 (18—16, 12—15, 15—13,
15—10), după un meci în care învin
gătoarele le-au întrecut pe voleibalistele 
noastre în ceea ce privește organizarea 
jocului în defensivă, siguranța preluă
rilor, maturitatea tactică; Ungaria— 
Austria 3—0; Iugoslavia—Turcia 3—1; 
Olanda—R. F. Germană 3—0.

(Urmare din pag. I)

întărit cum este acela al formației 
vest-germane ? Aceasta este întrebarea 
pe care și-o pune acum Ramsey. 
Bobby Charlton, apreciază antrenorul 
insularilor, posedă toate calitățile ne
cesare pentru a-și conduce echipa de 
o asemenea manieră îneît să dejoace 
planurile lui Helmut Schon. Bobby 
Charlton, scriu ziarele londoneze, se 
află acum foarte aproape de titlul de 
„Sir“, în caz de victorie, regina îi va 
atinge umărul cu sabia, semn că Bobby 
se va afla în Camera lorzilor. ..

In privința formației pe care o va 
alinia Ramsey, ziarele anunță resta
bilirea lui Greaves, dar reintrarea lui 
nu e certă.

De partea cealaltă, Helmut Schon 
este de pe acum fericit : echipa pre
gătită de el a reușit să ajungă în fi

Despre finală și finaliști...
FINALA de azi va fi transmisă în întregime la televiziune și radio 

cu începere de la ora 16. în caz de egalitate (și după prelungirile regu
lamentare) meciul se va rejuca la 2 august.

★

DIN 1954, echipele Angliei și R. F. 
Germane s-au întîlnit de patru ori și 
victoria a revenit tot de atîtea ori 
reprezentativei engleze : 1954 (Lon
dra) : 3—1 ; 1962 (Hanovra) : 2—1 ; 
1965 (Nurnberg) : 1—0 ; 1966 (Lon
dra) i 1—0. în acest ultim joc, dis
putat in februarie, golul victoriei a 
fost înscris de Stiles (min. 41). în 
ultima confruntare, echipele au ali
niat formațiile : ANGLIA : Banks —

TATA cîteva date despre loturile celor două echipe : ANGLIA : 
Banks (Leicester City), 22 de ani, 31 ori internațional, Cohen (Fulham), 
27—28 ; Wilson (Everton), 28—49 ; Stiles (Manchester United) 24—18 ; 
■I. Charlton (Leeds United), 29—20; Moore (Westham), 25—61; Peters 
(Westham), 23—3 ; Ball (Blackpool), 21—13 ; Greaves (Tottenham), 
26—53 ; B. Charlton (Manchester United), 29—72 ; Hurst (Westham), 
25—10; Hunt (Liverpool), 28—17. R. F. GERMANA : Tilkowski (Bo
russia Dortmund), 31—37 ; Lutz (Eintracht Frankfurt), 27—12 ; Hottges 
(Werder Bremen), 23—17 ; Schneîlinger (Milan), 27—36 ; Schulz (S. V. 
Hamburg). 28—36; Weber (KOln), 22—17; Beckenbauer (Bayern Miin- 
chen), 21—13 ; Haller (Bologna), 27—27 ; Overath (Koln), 23—19 ; Uwe 
Seeler (S. V. Hamburg), 30—53 ; Held (Borussia Dortmund), 24—9; 
Emmerich (Borussia Dortmund), 25—4 ; Kramer (Meiderich), 26—12; 
Hornig (K61n), 29—9.

★

ARBITRUL intîlnirii este elveția
nul Gottfried Dienst, în vîrstă de 
47 de ani. A jucat fotbal la Basel și 
este de 18 ani arbitru, perioadă in 

*

PALMARESELE celor două finaliste de-a lungul C.M. : ANGLIA ; 
a participat pentru prima oară în 1950 cînd a fost eliminată în grupe 
de S.U.A. (0—1) și Spania (0—1). 1954 : eliminată de Uruguay (2—4), în 
sferturi : 1958 : eliminată în optimi, in meci de baraj cu U.R.S.S. (0—1) ; 
1962 : eliminată în sferturi de Brazilia (1—3); 1966 : ca tară gazdă, n-a 
participat în preliminarii. în turneul final a obținut rezultatele: 0—0 
cu Uruguay, 2—0 cu Mexic, 2—0 cu Franța (optimi). 1—0 cu Argentina 
(sferturi), 2—1 cu Portugalia (semifinale). R. F. GERMANA : 1954 : 3—2 
cu Ungaria (finală); 1958 : locul IV (învinsă de Franța eu 6—3); 1962 : 
eliminată în sferturi de Iugoslavia (0—1); 1966 : în preliminarii 1—1 și 
2—1 cu Suedia, 5—0 și 6—0 cu Cipru în turneul final : 5—0 cu El
veția, 0—0 cu Argentina. 2—1 eu Spania (optimi), 4—0 cu Uruguay 
(sferturi), 2—1 cu U.R.S.S. (semifinale).

nală. dovedindu-se demnă succesoare 
a formației campioane mondiale în 
1954, opera lui Sepp Herberger.

în meciul de sîmbătă, atu-ul major 
al formației vest-germane rămîne apă
rarea care în cele cinci meciuri ju
cate pînă acum nu a primit decît 
două goluri. în spatele fundașilor și 
în fața portarului Tilkowski acțio
nează inimosul „măturător” Schultz, 
mereu prezent la intervenții în extre
mis. Fundașii laterali, HSttges (care-și 
anunță reintrarea) și Schneîlinger, 
participă arareori la acțiunile ofensive, 
dar rolul de a-i ajuta pe înaintași îl 
joacă cu dezinvoltură și cu pricepere 
tînărul Beckenbauer, mijlocașul ofen
siv care reține atenția tuturor raco- 
leurilor prezenți în aceste zile în An
glia.

Cine va cîștiga, totuși ? Să sperăm 
că, în primul rînd sportul cu balonul 
rotund : fotbalul I

Cohen, J. Charlton, Newton — 
Moore, Hunter — Ball, Hunt, Stiles, 
Hurst, B Charlton. R. F. GERMA
NĂ : Tilkowski — Lutz, Weber, Lo
renz — Schulz, Szymaniak 
Kramer, Beckenbauer, Held, Netzer, 
Hornig (Heiss).

Nici în celelalte șase meciuri dis
putate din 1908 pînă în 1954, fotba
liștii englezi n-au pierdut nici un 
joc 1 

★

care a condus 843 de meciuri, dintre 
care 23 interțări. Arbitri de tușă 
sînt dr. Galba ^Cehoslovacia) și 
Bachramov (U.R.S.S.)

lui Willie
• Arbitrul francez Pierre Schwinte 

a condus ultima partidă din cariera 
sa. După meciul Anglia - Portugalia, 
Schwinte și-a încheiat activitatea. Pri
mind note de 9 și de 10 în acest 
meci, el și-a făcut fără îndoială o fru
moasă retragere.

• Consiliul municipal al orășelului 
Ashington, centru minier cp circa 
28 000 de locuitori, va organiza un 
banchet în cinstea fraților Bobby și 
Jackie Charlton care sînt originari 
din această localitate. Sărbătorirea 
celor doi fotbaliști va avea loc indi
ferent dacă Anglia va cîștiga sau nu 
„Cupa Jules Rimet".

• Performanța echipei Portugaliei 
— clasarea pe locul trei — a fost 
răsplătită cu un trofeu special. O fa
brică de biscuiți din Londra a oferit 
jucătorilor portughezi un platou de 
argint pe care erau înscrise cuvintele : 
„Pentru comportare și spirit sportiv”.

De-a lungul
celor opt ediții...

i

1930 (Uruguay).
Finala : URUGUAY — ARGENT! - 

NA 4—2.
Golgeteri : Stabile (Argentina) 8. 

Cea (Uruguay) 5 etc.
S-au marcat 70 goluri

II
1934 (Italia)
Finala : ITALIA — CEHOSLOV A 

CIA 2—1 (după prelungiri)
Golgeteri : Schiavio (Italia) și Nej- 

deli (Cehoslovacia) cîte 4 goluri etc.
S-au marcat 70 de goluri.

III

1938 (Franța)
Finala : ITALIA — UNGARIA 4-2
Golgeteri : Leonidas (Brazilia) 8, 

Zsengeler (Ungaria) 7, Piola (Italia) 5 
etc.

S-au marcat 84 de goluri

IV

1950 (Brazilia)
Finala : URUGUAY — BRAZILIA 

2—1
Golgeteri î Ademir (Brazilia) 7, 

Schiaffino (Uruguay) șj Basora (Spa
nia) cîte 5

S-au marcat 82 de goluri.

V

1954 (Elveția)
Finala : RF. GERMANA — UNGA

RIA 8—2
Golgeteri : Kocsis (Ungaria) 11, 

Morlock (R.F. Germană) 6 etc.
S-au marcat 140 goluri (record)

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE
MARIA ALEXANDRU 

CF.A MAI BUNĂ 
DIN EUROPA

LONDRA, 29. (Agerprcs). 
Federația internațională de 
tenis de masă a comunicat 
clasamentele celor mai buni 
jucători din Europa pe anul 
1966. La feminin, campioana 
europeană MARIA ALE
XANDRU (România) ocupă 
primul loc fiind urmată de 
Svetlana Grinberg (URSS), 
Eva Koczian (Ungaria), Mar
ta Lnzova (Cehoslovacia), 
Mary Shannon-Wright (An
glia), Diana Rowe-Scholler 
(Anglia), Agnes Simon (R.F. 
Germană). Erzebeth Jurik 
(Ungaria) și Zoja Rudnova 
(URSS).

în clasamentul rezervat 
celor mai valoroși jucători 
europeni, sportivul român 
DORIN GIURGIUCĂ este 
clasat pe locul patru- Iată 
ordinea primilor opt : K. Jo
hansson (Suedia), Ostanek și 
Miko (Cehoslovacia). Giur- 
giucă (România), Scholler 
(R.F. Germană), Amelin 
(URSS), Korpa (Iugoslavia), 
Kollarovits (Cehoslovacia).

RECORDURI DE ÎNOT

BUDAPESTA. Cu prilejul 
unui concurs de natație des
fășurat la Budapesta, înotă
torii maghiari au stabilit 
două noi recorduri ale Un
gariei : Judit Toroczy, în 
proba de 200 m spate, cu 

2:33,0 și Ferenc Lenkei, în 
proba de 100 m bras cu 
1:10,7.

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA SANTA MONICA

NEW YORK. După șapte 
runde, în turneul internațio
nal de șah „Memorialul Pia- 
tigorski” ce Se desfășoară în 
orașul Santa Monica, conduc 
marii maestri Boris Spasski 
(URSS) și Bent Larsen (Da
nemarca) cu cîte 4,5 puncte, 
urmați de Najdorf (Argen
tina), Portiscb (Ungaria) cu 
4 puncte, Reshevski (SUA) 
cu 3,5 puncte, Donner (Olan
da), Fischer (SUA), Unzi- 
cker (R.F. Germană) 3 punc
te. Petrosian (URSS) 2,5 
puncte și Ivkov (Iugoslavia) 
2 puncte. în runda a 7-a, 

Larsen l-a învins pe Petro
sian în 30 de mutări, Naj
dorf a cîștigat la Fischer, și 
Spasski ]a Ivkov.

TIRIAC ÎNVINS 
LA BADEN-BADEN

MUNCHEN- La Baden- 
Baden (R.F. Germană) a 'n_ 
ceput un concurs internațio
nal de tenis cu participarea 
unor sportivi din Australia, 
Anglia. România, Danemar
ca, R.F. Germană și alte țări. 
Iată rezultatele din „optimi
le*  probei de simplu băr
bați : Fletcher - Ulrich 6—4, 
3—-6, . 6—4 ; Newcombe- 
Drobny 6—2, 6—2 ; Die
pram - Tiriac 6—4, 10—8 ;
Pilici - Mac Millan 2—6, 
8—6, 6—3.

GIMNASTII FINLANDEZI 
VICTORIOȘI

HELSINKI. L’a Helsinki 
s-a desfășurat întîlnirea in

ternațională de gimnastică 
dintre echipele Finlandei și 
Norvegiei. Gazdele au ter
minat învingătoare cu 
558,50 — 541,90 puncte. La 
individual, pe primul loc s-a 
clasat sportivul finlandez 
Mauno Nissinen care a tota
lizat 114,10 puncte, urmat de 
Aage Stornaug (Norvegia) cu 
113,70 puncte și Heikki Sap- 
pinen (Finlanda) cu 111,965 
puncte.

LA FOTBAL: 
VOJVODINA ÎNTRECUTA 

LA CHICAGO!

CHICAGO. Meciul inter
național de fotbal dintre 
campioana Iugoslaviei, Voj- 
vodina Novisad, și selecțio
nata orașului Chicago, s-a 
încheiat cu surprinzătoarea 
victorie a gazdelor, învingă
toare cu scorul de 3—0 (1-0)-

VI

1958 (Suedia)
Finala : BRAZILIA—SUEDIA 5—2
Colgeteri : Fontaine (Franța) 13 (re

cord), Pelc (Brazilia) și Rahn (R.F.G.) 
cîte 6 etc.

S-au marcat 125 goluri

VII

1962 (Chile)
Finala : BRAZILIA — CEHO

SLOVACIA 3-1
Golgeteri : Amaxildo, Vava (ambii 

Brazilia), Albert și Tichy (ambii Un
garia) toți cîte 4 goluri

S-au marcat 85 goluri

VIII

1966 (Anglia)
Finala : ANGLIA - R.F.G ? 

înaintea finalei
Golgeteri : Eusebio (Portugalia) 9, 

Haller (R F. Germană) 5 etc.
S-au marcat 83 de goluri
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