
i ECHSPA DE BOX S. K. 
COTTBUS (t.D. GERMANA)

ÎN TUftNfU ÎN ȚARA 
NOASTRĂ

Echipa de foox S.K. Cottbufi 
[R.D. Germană) întreprinde 
un turneu în tara noastră, 
^stă-seară, boxerii germani 
zor în-tîlni, la Brăila, selecțio
nata Voința din localitate. Joi, 
oaspeții vor evolua în com
pania boxerilor de la Voința 
Calați, iar sîmbătă vor susține 
iltima partidă, la Buzău, unde 
zor încrucișa mănușile cu pu
riștii selecționatei UCECOM.

» AZI, ÎN CAPITALA, ME
CIURI INTERNATIONALE 
* DE HANDBAL

I Stadionul Progresul găzdu
iește astăzi două întîlniri in
ternaționale de handbal mas- 
Iculin : ora 16,45 î T.U.S. Rein- 
Ihaussen <R.F.G.) — VOINȚA, 
lora 18,00 : B.S.V. Berna (El- 
Iveția) — STEAUA.I In deschidere, de la ora 15,30, 
iLotul de tineret — Progresul 
l(feminin)
L „CUPA PARTHENONU- 

LUI" LA BASCHET

ATENA (prin telefon). In 
[prima zi a turneului inter*  
[național de baschet masculin 
dotat cu „Cupa Parthenonu- 
lui”, echipa Cehoslovaciei a 
dispus de selecționata Româ
niei cu 62—56 (31—24). Bas-
chetbaliștii români s-au apă
rat bine (presing), dar atacul 
pozițional nu a „mers" și, în 
plus, s-a ratat mult. Alt re
zultat : Grecia—Polonia 65—57 
(45—33)^ In etapa a doua se 
disputj^*  meciurile România— 
Grecia și Cehoslovacia—Polo- 

l nia.

• ECHIPA BULGARIEI - 
: VIITOARE ADVERSARA A 
(FORMAȚIEI NOASTRE RE

PREZENTATIVE DE POLO

La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, reprezentativa de polo 
a tării va pleca la Sofia pen
tru a susține două meciuri 
de verificare în compania 
primei selecționate a Bulga
riei. Aceste partide fac par
te dn planul de pregătire a 
sancționabililor noștri în ve
derea campionatului european 
de la Utrecht.

căderea cortinei...
I întrecerile campionatului 
mondial de fotbal s-au încheiat 
rlar comentariile continuă. Se 
Iac declarații, se fac bilan
țuri, se alcătuiesc formații ,i- 
Ideate" etc., etc.

*După finală, ALF RAMSEY, 
[antrenorul echipei Angliei, cîș- 
higătoarea trofeului, a declarat: 
L,Am ajuns și la îndeplinirea 
pronosticului făcut cu doi ani 
Bn urmă și, evident, sini foarte 
Imu/tumit de acest lucru. A 
tfost o finală magnifică, împo
triva unor adversari valoroși, 
Prelungirile au permis echi
pei cu o condiție fizică supe
rioară să se impună".

De partea cealaltă H. SCHON, 
antrenorul formației R. F. Ger-
mane, vizibil afectat de înfrîn- 
cjere, a spus ■: „Englezii au lost 
Adversarii cei mai curajoși și ei 
’merită titlul de campioni ai 
lumii. Conducătorul lor de joc, 
Bobby Char Hon, este irezis
tibil"

■ir
Comentînd finala campiona

tului mondial de fotbal, cores
pondentul agenției FRANCE 
PRESSE scrie, printre altele : 
.Apărarea engleză s-a arătat

Iată un gol care va intra 
cu siguranță în istoria fotba
lului. Este golul al doilea, e- 
galizator, înscris de eebipa re
prezentativă a R.F. Germane 
cu 10... secunde înaintea flu
ierului final, cînd englezii se 
considerau de-acum campioni 
ai lumii. Pentru a cîștiga titlul 
în aceste condițiuni dramatice, 
englezii au trebuit să treacă 
prin marea aventură a prelun
girilor. Nici cel mai fantezist 

"scenarist n-ar fi îndrăznit să 
prezinte un astfel de dez.no- 
dămînt, de teamă că nu-1 va 
crede lumea...
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După campionatele republicane de înot

A fost cea mai frumoasă ediție...
• RECORDUL... RECORDURILOR: 39! • CRISTI
NA BALABAN, A. ȘOPTEREANU Șl V. COSTA 
POT INTRA IN „FINALELE" DE LA UTRECHT
• VL. MORARU - 9 TITLURI DE CAMPION Șl 5

RECORDURI REPUBLICANE!

Daniela Corola (14 ani) -— 
cea mai tînără campioană a 

(arii

Foto: A. Neagu

solidă și omogenă. Portarul 
Banks a avut intervenții foarte 
reușite, citeva chiar Ia șuturi 
trase din apropierea porții. 
Din echipa R.F. Germane cei 
mai buni jucători au fost in
discutabil Overath și Seeler. In 
ce-1 privește pe Haller, in ciu
da golului marcat in minutul 12 
ei nu a strălucit, iar Becken
bauer, pentru prima oară in a- 
cest campionat, n-a putut să 
dea friu liber temperamentului 
său ofensiv. Și iată cum echipa 
vest-germană, deșt a avut un 
număr egal de ocazii la poartă, 
a trebuit să cedeze titlul echi
pei engleze, la capătul unui 
meci care a stat sub semtTul în
trebării pină in ultima secundă. (Continuare în pag. a 4-a)

Înotătorii noștri 
fruntași progresea
ză continuu. Este 
un fapt pe care Ța 
subliniat din plin 
actuala ediție a 
campionatelor re
publicane încheiată 
duminică în Capi
tală. Mulți dintre 
cei mai vechi spe
cialiști și animatori 
ai acestui sport La 
noi în țară afirmă 
chiar că întrecerile 
pe care le-am ur
mărit timp de 4 zile 
la piscina olimpică 
din parcul Dinamo 
s-au soldat cu re
zultate care depă
șesc net nivelul

performanțelor din 1958, con
siderat pînă acum drept cel 
mai fructuos an al natației 
românești.

Și lucrurile stau întocmai. 
La capătul celor 80 de probe 
prevăzute în program (identic 
cu cel de ia J. O. din Mexic)

Anul 1966 va rămlne Înscris 
in anale ca anul fotbalului en
glez nu numai pentru că An
glia a organizat cea de-a 8-a 
ediție a cupei „Jules Rimei" și 
a sărbătorit 75 de ani de la 
crearea „Ligii profesioniste de 
fotbal", dar mai ales pentru 
faptul că echipa engleză a cu
cerit titlul mondial la care as
pira din 1950, tind a debutat 
in această competiție. Anglia- 
patria fotbalului, a șters astfel 
amintirea unor ani de insuc
cese reocupi ndu-și, în concer
nul internațional, locul pe 
care-1 reclamă o tradiiie secu- 

acele cronometrelor s-au oprit 
de 39 de ori sub timpurile 
din tabelele de recorduri ale 
țării : de eîte 16 ori pentru 
seniori și juniori și de 7 ori 
pentru copii. Multe dintre a- 
ceste rezultate au atins chiar 
valori europene și mondiale, 
cum foarte ușor se poate ve
dea din tabelele însoțitoare unde 
sînt înserate cele mai bune per
formanțe ale campionatelor. A- 
cestea au fost clasate conform 
tabelei internaționale de punc
taj ale cărei limite (1100 
puncte) au fost stabilite după 
recordurile mondiale la data 
de 1 ianuarie 1965.

Stimulați de apropiatele cam
pionate europene mai mulți 
dintre înotătorii noștri fruntași 
au depășit chiar și cele mai 
optimiste previziuni, dovedin- 
du-ne reale posibilități de afir
mare pe plan internațional- 
Asta nu înseamnă însă că de 
acum trebuie să ne așteptăm la 
medalii la Utrecht, sau titluri 
olimpice, deși elemental sur
priză nu trebuie niciodată omis. 
Dar cei doi brasiști, Angel
Șoptereanu și Vasile Costa, sau 
Cristina Balaban, care s-a pre
zentat excelent la această edi
ție, au ajuns din urmă plu- 
toanehe fruntașe la probele lor 
favorite și se prezintă cu șanse 
certe de a urca pe blocstarturi 
în finalele de la Utrecht. Și 
aceasta Va constitui o perfor
manță pentru natația noastră 
aflată, cu cîțiva ani în urmă, 
ia un nivel internațional foar
te scăzut. Chiar și evoluțiile lui

AD. VASILIU

(Continuare în pag. a 2-a)

Cei mai tineri
Terenul dc sport din comu

na Bolintinul din Vale (regiu
nea București) a găzduit sîm
bătă o competiție rezervată 
copiilor- Și-au disputat întîie-

SPORT
și POEZIE

_ In dorința de a contribui la educarea patriotic ■< a 
tineretului, pentru c-l atrage în practicarea sportului, 
precum ți pentru a stimula creația poeților, Comliul 
General al Uniunii de Cultură Fizică ți Sport instituie 
un concurs de poezii cu tematică sportivă.

Concursul este deschis tuturor poeților din țara 
noastră, membri sau nemembri ai Uniunii Scriitorilor.

Se acordă următoarele premii :

PREMIUL I 3 500 lei
PREMIUL II 1500 lei 
PREMIUL III 800 lei 
Cinci mențiuni a 500 lei.

Manuscrisele se vor trimite pină la data de 15 oc
tombrie a.c. pe adresa Consiliului General al Uniunii 
de Cultură Fizică ți Sport - str. Vasile Conta nr. 16 — 
București, cu mențiunea „Pentru concursul de poezii'.

Lucrările premiate se vor publica. Manuscrisele nu 
se vor înapoia.

De vineri, la Cluj

Finalele campionatelor republicane 
de atletism

La ora aceasta cei mai buni 
a de ți din țară își pregătesc baga
jele de drum. Incepînd de vineri, 
pe Stadionul orășenesc din Cluj 
v<or avea loc întrecerile finale ale 
campionatelor republicane indivi
duale de atletism ale seniorilor.

Sînlem convinși că ediția din a- 
cest an a campionatelor țării va 
marca o etapă importantă în acti
vitatea acestui sport. Avem în ve
dere faptul că forurile sportive 
loeale au luat toate măgurile 
pentru pregătirea marelui stadion 
clujean, astfel ca acesta să poată 
fi intr-adevăr o gazdă primi
toare și să-i ajute pe atleți la 
realizarea unor rezultate de o va
loare cit mai ridicată.

Șerban Ciochină a sărit recent, la Poiana Brașov, 16,19 m — la
9 cm de recordul țării

Foto: R. Vi ia m

jucători de oină în întrecere
tatea 4 formații, calificate în 
urma unei faze preliminare la 
care au luat parte 28 de echi
pe.

S-a jucat sistem turneu. Ur
mărind întrecerile echipelor 
Viața nouă Olteni (raionul Vi
dele), Avîntul Curcani (raio
nul Oltenița), Drum nou Radu 
Negru (raionul Călărași) ți 
Avîntul Băduleasa (raionul 
Tr.-Măgurele) am avut impre
sia că asistăm la pasionante 
meciuri de seniori. La „bătaie*  
s-au realizat multe trei-sferturi 
ți chiar lovituri peste 65 m, 
s-au respectat grupele la intră
rile în teren, iar la „prindere" 
s-a pasat cu siguranță, s-a tras 
din pozițiile cele mai favorabile, 
creîndu-se numeroase faze spec
taculoase. Confruntările micilor 
jucători «u dovedit din nou că 
oină este frumoasă cînd e ju
cată de echipe temeinic pregă
tite.

Cine a cucerit trofeul ? Pi
ticii din comuna Curcani, an
trenați de cunoscutul jucător 
Ionică Gruianu. Alexandru Ef- 
tene, Gh. Cristache, Constan
tin Durdea, Alexandru Urlea, 
Gh. Vasile, Cornel Eremia, 
Aurică Șerban, Gh. Gazu, Ni- 
colae Anghel, Ștefan Eftimie

Pe de altă parte, cei mai mulți 
dintre fruntașii atletismului nostru 
vizează să obțină la Cluj noi re
corduri și cifre e!t mai bune cana 
să-i recomande pentru campiona
tele europene de la Budapesta. In 
această privință ni se pare sem
nificativă declarația maestrului 
sportului ȘERBAN CIOCHINA: 
„Ca și alfi băieți, doresc să îm
bunătățesc recordul tării. Vreau, 
ca la Cluj să sar ca pentru... 
„Nepstadion !u Dacă vremea va fi 
„aliata*  noastră, am tauringerea 
că spectatorii clujeni vor fi mar
torii unor dispute de toată fru
musețea și vor putea aplauda nu
meroase performanțe de prim 
rang !*

ți Nicolae Neacșu, elevi în 
clasele a Vl-a ți a Vll-a, mi 
au pierdut nici o partidă, ară." 
tîndu-sc la fel de buni atît 18 
„bătaie' cît și la „prindere”; 
în mod deosebit au atras ateh" 
ția spectatorilor Nicolae Neac-j 
șu, un mijlocaș centru plin deț, 
inspirație și Ștefan Eftimie 
(mărginaș 3 la întoarcere) un 
ținta? cu reale perspective. Of 
impresie plăcută au lăsat sîș 
elevii din comuna Olteni, pre
gătiți de profesoara de educație 
fizică Stnaranda Vasilîu. Eî 
au combinat frumos și au știut 
să folosească bătăile lungi și1 
înalte. Ștefan Călin, Alexan
dru Tudor și Constantin Ber- 
becaru dacă vor continua să 
fie la fel de conștiincioși la 
antrenamente vor deveni cu si-: 
guranță jucători fruntași.

CLASAMENTUL FINAȚ1
1. Avîntul Curcani 6 p, 2. Via4 
ța nouă Olteni 4 p, 3. Drutri 
nou Radu Negru 1 p, Avîntul 
Băduleasa 1 p.

Organizarea a fost bună, ar
bitrajele corecte iar consiliul 
regional UCFS București me
rită toate laudele pentru ini
țierea acestei interesante com- 
Pet tn TR. IOANITESCU



Dinamo-Rapid 6-1, 
dar campionii 
nu au strălucit...

Campionatul republican de polo a 
fost reluat duminică cu meciurile primei 
etape din retur. Singurul joc desfășurat 
în Capitală a opus formațiile Dinamo 
și Rapid, Dinamoviștii au cîștigat cu 
scorul de 6—1 (2—0, 0—1, 1—0, 3—0) 
prin punctele înscrise de Zahan 2, Mi- 
hăilescu 2, Popa și Novac. Pentru Ra
pid a marcat Ghidali.

Deși învingătoare la scor, formația 
campioană nu a strălucit în partida de 
duminică, majoritatea golurilor datorîn- 
du-se mai mult unor grave erori ale 
apărării adverse. Dinamoviștii au greșit

Cornel Mărculescu, unul din jucătorii 
de bază ai „7-1 ui^ dinamovist, pregă- 
tindu-și șutul la poarta adversă sub 
privirile coechipierului său A. Zahan.

Foto: A. Neagu

multe pase, au folosit prea puțin con
traatacul, jucînd — am putea spune — 
fără nerv. Lucrul acesta este cu atît mai 
supărător, cu cît majoritatea jucătorilor 
din echipa campioană sînt selecționați 
în formația reprezentativă, care ne va 
reprezenta peste 3 săptămîni la cam
pionatul european.

• Mureșul Tg. Mureș a obținut pri
ma sa victorie din acest campionat, în
tregind cu un scor categoric echipa In
dustria linii din Timișoara: 6—0 
(1—0, 1—0, 0—0, 4—0). De notat că 
antrenorul Ad. Stănescu și jucătorii ti
mișoreni au avut, o comportare nespor
tivă, aprostrofînd în mai multe rînduri 
pe arbitrul întîlnirii, F. llațegan din Cluj. 
Meciul s-a întrerupt în repriza a lV-a 
cînd timișorenii au rămas în doi oa
meni, restul jucători ior fiind elimi
nați (!). (C. Albu-corcsp.).

9 Meciul dintre I. C. Arad și Cri- 
șui Oradea a fost extrem de echilibrat 
și s-a încheiat cu un just rezultat de 
egalitate: 2—2 (0—0, 0—2, 1—0,
1—0). Cu excepția reprizei a doua care 
a aparținut oaspeților, gazdele au avut 
inițiativa în permanență reușind să ob
țină în cele din urmă un punct prețios. 
Golurile au fost marcate de Capotescu 
și Unc pentru arădeni și, respectiv, A- 
lexandrescu și Hegyesi pentru orădeni. 
C#. /acoft-coresp.).

A fost cea mai frumoasă ediție...
t (Urmare din pag. 1)

Vladimir Moraru trebuie apreciate, 
dacă ținem seama că în cele 4 zile 
Șe concurs el a luat startul în 10 
i>robe care i-au adus 9 titluri de

CELE MAI BUNE PERFORMERE 
; DIN LUME LA 100 M SPATE 
1:07,4 Ann Farley (Africa de Sud) 
3ț:07,9 Christine Caron (Franța)

Karen Muir (Africa de Sud)
1:09,0 Linda Ludgrove (Anglia)
1:09,6 Benedicte Duprez (Franța)
1:09,a Janet Franklin (Anglia) 
&:10,9 CRISTINA BALABAN (ROMANIA) 
■1:10,1 Judy Humbarger (S.U.A.)
1:10,5 Tatiana Savelieva (U.R.S.S.)
3:10,6 Martne Dusseau (Franța)
3:10,7 Pokey Watson (S.U.A.)
1:10,8 Zdenka Gasparac (Iugoslavia)

campion, 5 recorduri și unul egalat (!). 
O performanță unică în istoria na- 
tației din România și destul de rar 
latilnită peste hotare.

Concursul internațional de gimnastică de la Berlin

Petre Mihaiuc—cîștigător la proba de sol!
BERLIN, 1 (prin telefon). — Timp 

de trei zile, de vineri și pînă du
minică {inclusiv, sala Dynamo a 
găzduit un important concurs interna
țional de gimnastică, rezervat „speran
țelor olimpice"-

Dintre reprezentanții țării noastre, 
cea mai frumoasă impresie a lăsat-o 
Petre Mihaiuc. Clasat primul la sol, 
cu 9,55. în întrecerea pe echipe, Mi
haiuc a reeditat performanța în între
cerea pe aparate. El a obținut notă 
maximă (9,70), cu care a urcat pe 
treapta cea mai înaltă a podiumului. 
Acest succes vine să-i răsplătească 
munca și talentul tînărului nostru 
gimnast.

Campionatul mondial studențesc de șah

ROMÂNIA-POItTO RICO 4-0
In localitatea Orcbro (Suedia) au 

început întrecerile campionatului 
mondial studențesc de șah. Cele 21 de 
țări participante la actuala ediție au 
fost repartizate în 6 grupe urmînd ca 
pentru turneul final să se califice pri
mele două clasate din fiecare grupă. 
România face parte din grupa a 6-a 
alături de echipele Ungariei, Scoției 
și Porto Rico.

In prima rundă șahiștii români au 
debutat victorioși, întrecînd selec
ționata Porto Rico cu 4—0. Cu a- 
celași scor au cîștigat și sportivii 
maghiari meciul cu Scoția.

Campionatul european universitar 
de fotbal Spania-România 2-0
Campionatul european universitar de 

fotbal a continuat cu disputarea ulti
melor meciuri din cadrul grupelor 
preliminare. Iată rezultatele : Olan
da — Franța 2—0 (1—0); SPANIA
— ROMANIA 2—0 (2-0); R. F 
Germană — Turcia 0—0; Iugoslavia
— Portugalia 6—0 (1—0). Spania, 
ROMANIA, Iugoslavia și R.F. Ger
mană s-au calificat centru semifinale

ATLETISM , Finalele competiției școlilor
După cum arătam în numărul nos

tru de ieri, tradiționalul concurs repu
blican al Școlilor sportive de elevi și-a 
desfășurat finalele pe 1966 la sfîrșitul 
săptămînii trecuitc, în Capitală.

Trebuie să remarcăm, cu acest prilej, 
organizarea excelentă a întrecerilor, 
asigurată de Ministerul învățămîntului.

Dacă pentru rezultatele individuale 
am făcut ieri remarcile cuvenite, as
tăzi vom spune cîteva cuvinte despre 
echipele participante. Pentru a se evita 
„goana după puncte", cu efectele ei 
asupra performanțelor, regulamentul 
nu a prevăzut însă întocmirea unui 
clasament pe echipe. Aceasta nu i-a 
împiedicat totuși pe reprezentanții 
S.S.E. II București să se impună cate
goric în fața colegilor lor. De asemenea, 
am observat că elevii din Arad și Ora
dea, care în ultimii ani nu s-au prea 
afirmat, au obținut — de data aceas
ta — rezultate bune, care ne fac să 
sperăm într-o reînsufilețire a tradiției 
atletice din aceste orașe. O notă bună 
pentru atleții școlilor sportive de elevi

La ridicata valoare a competiției 
și-au adus o importantă contribuție 
o serie de tineri înotători din Reșița, 
București, Cluj sau Galați, care bat 
din ce în ce mai puternic la poarta 
consacrării. Să amintim de Zcno Giu- 
rasa și Anca Andrei, de micuța Danie
la Coroiu — revelația întrecerilor, 
de Dumitru Gheorghe. Georgeta Cer- 
beanu, Vlad Belea, Zita Erdeli (11 
ani), Mariana Bîrsan, Petre Teodo
rescu, Carmen Cehanzuc ale căror pers
pective de progres sînt dintre cele 
mai frumoase.

CELE MAI BUNE REZULTATE 
DUPĂ TABELA INTERNAȚIONALĂ 

DE PUNCTAJ

MASCULIN

977 p — A. Șoptereanu 2:34,2 la 200 m 
bras

974 p — V. Costa 1:10,9 La 109 as bras

In întrecerea pe echipe, selecțio
nata feminină a R.D. Germane a ocu
pat primul loc cu 187,85 puncte. In 
clasament urmează echipele U.RS.S. 
cu 187,65 p, R.D. Germane II (185,90 p), 
României (177,90) etc.

La individual compus, pe primul 
loc s a clasat sportiva Karine Janz 
(R.D.G.). Ea a fost urmată de Ta
tiana Kitlerova (U.R.S.S) și Larisa 
Ruscenko (U.R.S.S.). Sportivele noas
tre au ocupat locurile 18 (Lucia Chi- 
riță), 21 (Irina Sărăcuț), 25 (Alina 
Goreac) și 28 (Maria Andrioaie).

Proba masculină pe echipe a reve
nit, de asemenea, gimnaștilor R.D.

Â V-a ediție a „Cupei Mării Negre" 
la baschet

Amatorii de baschet din Constanța, ca 
și iubitorii sportului al lăți pe litoral, 
vor avea ocazia să vizioneze la sfîrșitnl 
acestei săptămîni întrecerile tradiționa
lei competiții dotate cu „Cupa Mării 
Negre*.  Aflat la a V-a ediție, turneul 
va reuni, ca în fiecare an de altfel, echi
pe valoroase, bine cotate în baschetul 
feminin european. De astă dată. în afara 
selecționatelor de senioare și de tineret 
ale țării noastre, la „Cupa Mării Ne
gre*  mai iau parte reprezentativele Po
loniei și R.S.S. Moldovenești. Federația 
poloneză de baschet a și anunțat lotul 
pe care-l va deplasa. Acesta este alcă
tuit din (în paranteze sînt trecute echi
pa de club în care joacă, înălțimea și 
numărul meciurilor internaționale susți
nute pînă acum): Krystyna Likszo (Wis- 
la Cracovia—1,82—68), Danuta Ma- 
tejko (Wisla Cracovia—1, 62—6), Danuta 
Jawoska (Polonia Varșovia—1,74— 
67), Artiela Majde (L.K.S. Lodz—1, 
74—42), Janina Wojtal (Wisla Craco
via—1,84—53), Miroslava Mikulska 
(A.Z.S. Poznan—1,73—17), Irena So-

din Giurgiu, Sibiu, Beiuș, Bacău și 
Craiova. Iată acum rezultatele înregis
trate în cele două zile de concurs :

JUNIORI I : 100 m : V. Dinculescu 
(Giurgiu) 10,9, I. Orghidan (Bacău) 
10,9, C. Blaga (București I) 11,L A. 
Ioani (Cluj) 11,2 ; 200 m : I. Orghi
dan 22,2, V. Dinculescu 22,7, C. Blaga 
23,0, A. Ioani 23,2 ; 400 m : Gh. Ti- 
cușan (Brașov) 51,7, C. Blaga 51,8, D. 
Cosma (Bacău) 51,8 ; 800 m : I. Pană 
(Giurgiu) 2:00,1, Gh. Ticușan 2:00,7,
R. Stoleru (Focșani) 2:01,4; 1 500 m: 
I. Pană 4:08,9, R. Stoleru 4:10,0, C. 
Mureșanu (Buc. II) 4:11,2. 110 mg: 
A. Șepci (Cluj) 14,5, Gh. Cornea (Bra
șov) 14,9, L. îrimia (Iași) 15,0. 4x100 
rn : S.S.E. Bacău 44,3, S.S.E. Cluj 44,3,
S. S.E. Craiova 45,3 ; lungime : A. Șepci 
6,61, V. Lulius (Brașov) 6,61, D. Dumi
trescu (Craiova) 6,54 ; triplusalt : P. 
Ciupercă (Bacău) 14,20, V. Băleanu 
(Reșița) 13,98, L. Groza (Oradea) 13,62, 
V. Radețchi (Buc. II) 13,57, I. Chio- 
vari (Beiuș) 13,51 , înălțime : A. Șepci 
1,84, M. Molnar (Arad) 1,80, (H. C. —

959 p — A. Șoptereanu 1:10,5 la 100 m 
bras

946 p — V. Costa 2:36,3 la 200 m bras
873 p— VI. Moraru 57,4 la 100 m liber
872 p — VI. Moraru 2:07,9 la 200 m 

liber
862 p — z. Giurasa 1:05,0 la 100 m spate
853 p — D. Naghi 18:36,8 la 1500 m liber

FEMININ

1000 p — Cristina Balaban 1:10,0 la 100 m 
spate

908 p — Cristina Balaban 4:59,6 la 400 
m liber

868 p — Anca Andrei 1:13,6 la 100 m spate
842 p — Cristina Balaban 1:04,9 la 100 m 

liber
821 p — Anca Andrei 1:14,8 la 100 m 

spate
814 p — Nlcoleta Ștefănescu 1:12,8 la 

100 m fluture
812 p — Cristina Balaban 2:40,7 la 200 

m mixt
799 p — Gica Manafu 1:25,2 la 100 m

bras

Germane cu 280,30 p- S-au clasat, în 
ordine: U.R.S.S. (280 p), R.D.G. II 
(275,85 p). Cehoslovacia (270,30 p),
Ungaria (269,30 p), Iugoslavia (266,45 
p). Bulgaria (262,65 p), România 
(257,90 p) și Polonia (241,45 p).

La individual compus, locul I i-a 
revenit lui R. Bachmann (R.D.G). 
Gimnaștii noștri au ocupat locurile 
27 (V. Coșariu), 36 (I. Teodorescu) 
și 43 (Gh. Păunescu).

Dc subliniat faptul că, loturile țării 
noastre au avut media de vîrstă cea 
mai mică în comparație cu celelalte 
formații participante.

kul (L.K.S. Lodz—1,82—68), Renala 
Piernitzka (Spojnia Gdansk—1,78—- 
17) Danuta Fromm (Lech Poznan—1, 
85—9), Janina Nizielska (A.Z.S. A.W.F. 
Varșovia—1,71—11), Zdzislewa Oglo- 
zinska (L.K.S. Lodz—1,80—30), Bar
bara Notvak (Wisla Cracovia —1,80— 
12). Antrenor: Litdtvik Mikolajewicz- 
Mietla.

Â început Balcaniada
BANJA LUKA (prin telefon). 

Partida dintre reprezentativele Iu
goslaviei și României, disputată în 
cadrul etapei inaugurale a primei 
Balcaniade a baschetbalistelor ju
nioare, a avut o desfășurare deose
bit de spectaculoasă, ambele echipe 
punînd accentul pe acțiunile ofen
sive. Jucătoarele iugoslave au ma
nifestat o pregătire fizică mai 
bună sub toate aspectele și au

Veronica Anghel (prima din dreapta), o autenticii speranță a atletismului ploieș
tean, s-a clasat pe primul loc în două probe ale junioarelor „mici": 60 metri 

și 60 m garduri
Foto: V. Bageac

& s

S. loan (Buc. I) 1,91) ; prăjină : N. Li- 
gor (Buc. II) 3,70, PI. Gligor (Buc. II) 
3,70, B. Bocu (Cluj) 3,50 ; greutate : 
C. Pecec 12,61 ; disc : N. Gagea (Buc. 
II.) 46,88, I. Konrad (Arad) 46,84 ; 
suliță : S. Giubelan (Craiova) 65,50,
T. Peca (Craiova) 56,70, C. Szekely 
(Cluj) 55,76 ; ciocan : J. Sîrbuleț (Buc.
I) 50,62, Fl. Marinescu (Buc. I.) 47,62 ; 
JUNIOARE 1: 100 m : A. Petrescu 
(Buc. II.) 12,0 — rec. de junioare — 
E. Schal (Brașov) 12,6, E. Podariu 
(Craiova) 12,9; 200 m : A. Petrescu
25.6, M. Anghel (Buc. II) 26,5, E. Po
dariu 26,9 ; 400 m : FI. Grigorescu 
(Buc. II) 60,0, G. Mita (Reșița) 62,5 ; 
800 m : Fii. Grigorescu 2:23,5, M. Dăn- 
ciu (Reșița) 2:25,9 ; 80 mg : E. Schal
11.6, M. Anghel 11,8, L. Ionescu (Cra
iova) 12,5 ; lungime : A. Petrescu 5,39, 
E. Schal 5,39, M. Anghel 5,31 ; înăl
țime : D. Munteanu (Bacău) 1,50 ; 
greutate : E. Costache (Ploiești) 10,38; 
disc : Fl. Barto (Buc. II) 39,20, C. Po
pescu (Buc. II.) 38,00, C. Bartoș (Buc.
II) 36,62 ; suliță s T. Papa (Arad) 
34,84, K. Servatius (Mediaș) 34,30 ; 
4 x 100 m : S.S.E. 2 Buc. 50,5, S.S.E. 
Brașov 51,0, S.S.E. Ploiești 51,1 ; JU
NIORI II : 80 m : M. Duca (Craiova) 
9,4, M. Mitrache (Buc. I.) 9,5, M. Stoe- 
nescu (Buc. I.) 9,5, G. Szentmiclosi

Campionatele europene
de volei (tineret) 

au luat sfîrsit•
BUDAPESTA, 1 (prin telefon). — 

Principalele partide masculine dispu
tate în ultima etapă a campionatelor 
europene de volei rezervate echipelor 
de tineret s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : U.R.S S. — Iugoslavia 3—1, 
Cehoslovacia — Ungaria 3—2, Ita
lia — Franța 3—2, Bulgaria — Româ
nia 3—0 (13, 14, 8). Echipa noastră, 
care a fost condusă în a doua parte 
a meciului cu 14—10, a reușit să t? 
galezc Ia 14, dar a cedat în final, ca 
de altfel și în primul set. Scăderile 
determinante pentru înfringerea echi
pei noastre s-au manifestat în jocul 
defensiv, mai ales Pe parcursul setului 
ultim.

Campionatul european masculin de 
volei (tineret) a luat sfîrșit cu vic
toria reprezentativei U.R.S.S., singura 
învingătoare în toate meciurile. Pe 
locurile următoare în clasamentul fi
nal al întrecerii s-au situat echipele :
2. Bulgaria, 3- Cehoslovacia, 4. Franța, 
5. Ungaria, 6. România, 7. Iugoslavia, 
8. Italia, 9. R.D. Germană, 10. Polo
nia, 11. Belgia, 12. Turcia, 13- O- 
landa, 14. R.F. Germană, 15. Austria, 
16. Danemarca. Echipele Franței, Un
gariei, României, Iugoslaviei și Ita
liei, toate cu același număr de vic
torii (două), au fost departajate pe 
locurile 4—8 prin setaveraje.

de baschet a junioarelor
cîștigat cu 86—66 (41—28). Penti U 
echipa română au înscris Trandafir 
18, Muraru 16, Szabados 10, Nico- 
lae 10, Bifam, 10, Vartepniuc 2. 
Au mai jucat Rizescu și Ghiță.

în cealaltă partidă, Bulgaria a 
întrecut Turcia cu 58—28 (39—17). 
în ziua a doua a turneului au loc 
meciurile România — Bulgaria și 
Iugoslavia — Turcia.

(Oradea) 9,5 ; 300 m : FI. Șișu (Craio
va) 37,6, M. Stoenescu 37,7 ; 1 000 m : 
I. Chirilă (Buc. II) 2:45,8, I. Sferlea 
(Beiuș) 2:47,6. A. Grigore (Buc. I.) 
2:47,8 ; 90 mg : G. Szentmicloși 12,2, 
M. Georgescu (Buc. I.) 12,4, V. Muller 
(Arad) 12,4 ; lungime: El. Șișu 6,32, 
M. Melnic (Buc. I.) 6,20 ; înălțime : A. 
Szinte (Oradea) 1,70, C. Horvat (Buc 
I.) 1,70 ; prăjină : Gh. Trandafir (Buc.
I. ) 3,00 ; greutate : V. Hodoș (Buc. II) 
14,17, D. Moșoiu (Arad) 13,63 ; disc : 
V. Hodoș 55,18, Gh. Suha (Brașov) 
45,48; suliță: V. Miiller 61,42, E. Dron- 
ca (Arad) 51,04 ; ciocan : I. Iaru (Buc
II. ) 51,04, E. Dautner (Arad) 48,52 ; 
JUNIOARE II: 60 m: V. Anghel 
(Ploiești) 7,7, A. Timal (Sibiu) 7,8 ; 
500 m: A. Timal 1:20,2, M. Ștefan 
(Bacău) 1:21,2 ; 60 mg : V. Angliei 9,3, 
V. Tempeanu (Beiuș) 9,4, I. Kun (Cluj) 
9,4 ; lungime : E. Raicu (Bacău) 5,29, 
El. Mîrza (Buc. I.) 5,28 ; înălțime« 
O. Fuliaș (Beiuș) 1,48, D. Oros (Ora
dea) 1,44, I. Bokor (Cluj) 144, D. Pră- 
zaru (Oradea) 1,44 ; greutate s V. Cîr- 
stea (Ploiești) 11,31*  F. Toi (Arad) 
11,29, C. Ionescu (Buc. II) 11,21 ; disc: 
C. Ionescu 34,80, I. Gali (Tg.-MurejȚ 
32,20 : suliță : I. Maier (Oradea) 34,03, 
G. Bule (Beiuș) 33,82.
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CATEGORIA B
0 frumoasă victorie a tenisului românesc

De vorbă cu Marin Bădin despre cea de a 7-a ediție a Balcaniadei

Echipa Chimia Suceava, câștigătoarea seriei EST a categoriei C.
Foto: I). Balint-Suceava

CHIMIA SUCEAVA
I După o absență de trei ani, 
l.Țara de Sus" va fi din nou re
prezentată în categoria B la fot- 
pal, prin echipa Chimia Suceava, 
Icîștigătoarea seriei Est a cate- 
Igoriei C.
I Victoria formației sucevene 
Ieste «fful unei munci deosebite, 
loondusă. în turul campionatului, 
ke ing, EMIL GOLOGAN, iar în 
Petur de dr. VASILE FRÎNCU- 
[lESCU. Lupta pentru promova- 
Ire a fost grea. în prima parte 
la campionatului, cel mai dificil 
[adversar a fost Locomotiva Iași, 
[oare, de altfel, a și ocupat pri
mul loc cu 18 puncte Ia jumă
tatea întrecerii. Chimia aflîn- 
du-se atunci pe locul secund, 

leu 17 puncte. Consolidarea po
ziției de fruntașă în seria sa, 
a avut loc în finalul întrecerii, 
cînd sucevenii au cîștigat con
secutiv șase partide.

METROM BRAȘOV
| In mai multe rînduri Metrom 
[a „bătut" la poarta categoriei B. 
[De fiecare dată însă s-a oprit 
|la... poartă și... munca a fost 
lluată'de la început. Iată că în 
|edififlKî965—1966 a campionatu- 
[lui categoriei C, seria Sud, spe- 
Iranțele celor care îndrăgesc a- 
rceastă echipă au fost înplinite: 
[Afetrom a promovat în catego- 
ria B.

I Am urmărit de-a lungul cam- 
Ipionatului evoluția jucătorilor 
brașoveni și am văzut că în- 

Itregul lot a fost animat de do- 
rințt; de a promova într-o cate- 

Igorie superioară, că au luptat cu 
Imultă ardoare pentru reușita a- 
cestuz țel. Antrenorul VLADIMIR 
IGROSARU are numai cuvinte de 
llaudă despre elevii săi:

— Fiecare a știut ce vrea, ce 
are de făcut, s-a dăruit echipei. 
Punctele acumulate încă din pri
mele etape au fost un stimulent 
Ipentru noi. Ne-am dat seama că 
în acest an sîntem mai aproape 
ca oricînd de......pasul" cel mare.
Am avut de înfruntat echipe 
bune mai ales cele din regiu C. GRUIA — coresp. reg.

Echipa Metrom Brașov — câștigătoarea seriei SUD a categoriei 0. 
Foto: Eugen Bogdan-Brașov

Fotografia alăturată reprezintă 
echipa suceveană după meciul 
penultimei etape, susținut în 
compania formației Chimia din 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
De la stingă spre dreapta, susi 
Eugen Petcu (portar), Elek Ma- 
rosi (mijlocaș), Constantin Bor
can (mijlocaș), dr. Vasile Frîn- 
culescu — antrenorul echipei, 
Mihai Vicovan (fundaș), Ale
xandru Gilmo (fundaș), Virgil 
Găinarii (înaintaș) și Andrei Si- 
dac (portai'); jo<s: Iosif Belizna 
(înaintaș), lanis Coțopolis (fun
daș), Marin Nicolau (înaintaș), 
Ioan Tudor (înaintaș), Dragoș 
Luțac (înaintaș). Din fotografie 
lipsesc fundașii: Gheorghe Arhire 
și Ion Moraru, mijlocașul Aris
tide Roșu și înaintașul Mircea 
Asimionoaie.

CONSTANTIN ALEXA
cores, reg.

nea noastră, care de asemenea 
ținteau primul loc. Mulți dintre 
jucătorii mei au avut o compor
tare constantă, ca de exemplu 
Nemeș, Ochea, Bălăianu, Arde- 
leanu. Dorința noastră este să 
avem o comportare bună în ca
tegoria B. Pentru aceasta vom 
munci și mai mult, ca să elimi
năm o serie de deficiențe mani
festate în tehnica individuală.

Înainte de a cunoaște pe cei 
care și-au adus contribuția la 
promovarea în categoria B, tre
buie să arătăm că la locurile 
lor de muncă, jucătorii sînt a- 
preciați pentru sîrguința depusă 
în realizarea sarcinilor de pro
ducție în care lucrează. De ase
menea, toți jucătorii de la Me
trom au o conduită exemplară și 
în afara terenului de sport.

Iată acum lotul de jucători 
folosiți în acest campionat: 
Pozna, Berechet, Buzatu, Nemeș, 
Bălăianu, Ochea, Naghi, Laza- 
rovici, Petrescu, Mileșan, Cazan, 
Frîncu, Berekmeri, Ardeleanu, 
Sima, Aescht, Drăguț, Mirean.

Cum se știe, cea de a VII-a ediție 
a Balcaniadei de tenis, desfășurată 
la Zagreb, s-a încheiat cu un frumos 
succes al sportivilor români. După 
ce învins formațiile Bulgariei, Gre
ciei și Turciei, reprezentativa mas
culină a țării noastre (antrenor Șt. 
Georgescu) a repurtat — în întîlni- 
rea decisivă — o victorie valoroasă 
împotriva puternicei echipe a țării 
gazdă, Iugoslavia, alcătuită din cu- 
noscuții tenismani Pilici și Iovano- 
vici, cîștigători a numeroase compe
tiții internaționale de amploare. In 
legătură cu întrecerile de la Zagreb, 
Marin Bădin, conducătorul lotului ro
mân, ne-a relatat o serie de amă
nunte.

— înaintea meciului cu Iugoslavia, 
ne-a declarat Marin Bădin, selecțio
nata României a avut de trecut un 
hop destul de greu, partida cu Gre
cia. Dintre tenismanii greci, cel mai 
redutabil s-a arătat Kalogheropou- 
los. Acționînd calm și într-un ritm 
susținut, acesta l-a depășit pe Ți
riac printr-un joc sigur de pe fundul 
terenului, combinat cu voleuri foarte 
puternice la fileu. Sportivul român, 
cu mai puțină stăpînire de sine, a 
servit slab și a ratat multe mingi. 
In partida următoare însă, Ilie Năs
tase, dovedind o mare putere de 
luptă și o bună regularitate a acu
mulat puncte prețioase prin inter
venții surprinzătoare la plasă, în- 
vingîndu-1 pe Gavrilidis. Apoi, me
ciul de dublu a revenit cuplului 
român Țiriac-Năstase, omogen și ho- 
tărît.

— Dar în disputa cu Pilici și 
Iovanovici cum a fost ?

— Ca favoriți porneau jucătorii 
iugoslavi. Afirm aceasta deoarece, de 
mai bine de cinci ani, adversarii 
noștri au evoluat cu succes pe toate 
meridianele globului, erau posesorii 
unei tehnici superioare și, în plus, 
jucau... acasă. La toate aceste atu- 
uri, aș mai adăuga un amănunt : din 
cele 7-8 partide susținute de Țiriac 
cu Pilici, ultimul nu pierduse decît 
una singură. Deci un complex favo
rabil iugoslavului. Și într-adevăr, 
Pilici l-a întrecut din nou pe Țiriac. 
Cîștigătorul a manifestat o formă 
foarte bună, a servit extraordinar și 
a folosit smeciuri și voleuri extrem 
de eficace. M-a impresionat la Pilici, 
jocul în continuă mișcare și faptul 
că el lovește mingea în urcare, mai 
ales în momentul maxim al săritu
rii. Cît privește pe Țiriac, el s-a com
portat sub posibilități : loviturile din 
dreapta nesigure, lipsite de adresă. 
In ciuda acestui început nefavorabil, 
sportivii noștri nu s-au descurajat. 
Dimpotrivă ei s-au mobilizat și mai 
mult, luptînd cu o dîrzenie mereu 
sporită.

In aceasta a constat, cred eu,

TRAGEREA PREMIILOR MARI LOTO DIN 9 AUGUST 1966
Luni 8 august 1966 este ultima zi în 

care mai puteți cumpăra bilete la tra
gerea premiilor mari LOTO, tragere care 
va acorda premii fixe constînd din: auto
turisme „Fiat 1300“ plus 11.100 lei și 
cîștiguri în bani de cîte 60.000 lei, 
40.000 lei și 20.000 lei. Se mai atribuie 
premii în bani pentru variantele cu nu
mai 2 numere cîștigătoare.

In plus, cîștigătorii de premii cu 
două numere beneficiază — prin tragere 
la sorți — de 200 excursii în „Carna
valul Deltei".

Gu numai 24 de lei se poate partici
pa la toate cele 12 extrageri, cu șanse 
de a obține autoturisme „Fiat 1300“ 
plus 11.100 lei și cîștiguri fixe în bani 
în valoare de 60.000 lei, 40.000 lei și 
20.00 lei — sau un premiu constînd 
dintr-o excursie în „Carnavalul Deltei".

Nu lipsiți de la această importantă 

cheia victoriilor care au urmat, me
ritul jucătorilor români. Astfel, tînă- 
rul Ilie Năstase a obținut o surprin
zătoare dar necontestată performanță, 
învingîndu-1 pe redutabilul Iovano- 
vici. A fost o întîlnire în care 
Năstase și-a impus superioritatea 
prin tenacitate- constanță în servicii 
și în loviturile executate de pe linia 
de fund a terenului, prin incursiuni 
la fileu i voleurl, stopuri. Iovanovicl 
a luptat. Nu a avut însă suficientă 
răbdare. După două-trei mingi, el ataca 
vijelios dar... afară sau în plasă. 
Partida de dublu trebuia să decidă 
rezultatul final al întregului meci, 
deci și pe deținătoarea trofeului 

balcanic. Tiriac și Năstase au evoluat 
Ia un nivel superior. Țiriac a exce
lat în retururile de pe rever, în vo- 
leuri. El a îmbinat frumos acțiunile 
defensive cu loviturile ofensive vigu
roase. Ilie Năstase s-a remarcat 
prin smeciuri și voleuri bine plasate, 
prin intervenții rapide și reflexe 
impresionante. în general, jucătorii 
români au demonstrat o bună coeziu
ne, suplinindu-se prompt unul pe 
celălalt în momentele dificile. Victo
ria reprezentanților României sa

Noi terenuri sportive simple
Dornici de a practica în cit mai bune condițiuni sporturile preferate, 

numeroși tineri și vîrslnici fși amenajează, In orele lor libere, terenuri 
simple și diferite sectoare pentru practicarea atletismului. Iată cîteva 
vești de la corespondenții noștri.

BUZĂU. Iubitorii sportului din 
asociațiile sportive Avîntul și Știința 
din comuna Vernești au acum la 
dispoziție terenuri de volei, handbal, 
fotbal și sectoare pentru sărituri și 
aruncări. S-au mai dat în folosință 
o serie de terenuri simple la asocia
țiile Rapid, C.F.R., Olimpia, Voința, 
Metalul și Ș.S.E., toate din orașul 
Buzău.

M. DUMITRU

MĂCIN. De curînd, au fost ame
najate în raionul nostru 8 noi tere
nuri de volei, 6 de handbal, un teren 
de baschet și 19 sectoare pentru să
rituri. Acestea aparțin asociațiilor 
Progresul, Flacăra și Sănătatea din 
Măcin, Recolta - Horia, Școlarul - 
Turcoaia, Avîntul - Dorobanțu, Trac
torul - Traian, Școlarul și Partizanul - 
Luncăvița, Viitorul - Greci, Avîntul - 
Văcăreni ș.a., care au și organizat 
primele întreceri pe terenurile res
pective.

TR. ENACHE

FILIAȘI. Asociațiile sportive Olim- 
pia-Filiași, Înainte-Turbușca, Avîntul- 
Răcari, Avîntul-Stoia, a liceului Me- 
linești și altele șl-au amenajat fru
moase terenuri simple, pe care se 
desfășoară o bogată activitate corn- 
petițională.

N. CÎRSTOCEA 

tragere LOTO care vă oferă mari posi
bilități de cîștig.

• Tragerea Pronoexpres de mîine 
miercuri 3 august a.c. va avea loc la 
București.

PLATA PREMIILOR LA CON
CURSUL PRONOEXEPRES NR. 30 
DIN 27 IULIE 1966.

în Capitală, premiile se vor plăti în- 
cepînd cu data de joi 4 august 1966 
la casieriile LOTO-PRONOSPORT din 
cadrul fiecărui raion.

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

Pentru participanții cîștigători din 
mediul rural, spitale, sanatorii și unități 
militare, premiile se vor expedia prin 
mandat poștal, începînd cu data de joi 
4 august 1966.

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres nr- 
30 din 27 iulie a.c.

Categoria I 1 variantă a 71.575 lei.
Categoria a II-a 8 variante a 9.692 

lei.
Categoria a IlI-a 84 variante a 994 

lei.
Categoria a IV-a 387 variante a 277 

lei.
Categoria a V-a 2036 variante a 52 

lei.
Categoria a Vl-a 6577 variante a 

22 lei.
Premiul de categoria I a fost cîș

tigat de participanta Balia Maria din 
Turda, regiunea Cluj.

Rubrică redactată de Administrația de 
stat Loto-Pronosport.

bucurat de frumoase aprecieri din 
partea tuturor celor prezenți ia a- 
ceste întreceri.

— Acum o ultimă întrebare. 
Cum s-au comportat jucătoa
rele noastre ?

— Aș vrea mai întîi să spun vreo 
două vorbe și despre tînărul Sever 
Dron. Deși întrebuințat mai puțin, 
Dron a dovedit că are resurse teh
nice, că se află în progres. Fetele, 
în schimb, nu au avut o evoluție 
satisfăcătoare. Iudit Dibar, Ecaterina 
Horșa și Mariana Ciogolea nu au 
arătat nici 45% din valoarea lor de 
la antrenamente. Dibar a jucat hazar
dat- crispat, cu lovituri lente, iar 
Horșa, a fost dîrză, dar mult prea 
defensivă. De asemenea, Ciogolea 
a acționat uneori necontrolat, fără 
o gîndire tactică. Locul al doilea în
registrat în turneul experimental de 
la Zagreb (într-o companie destul 
de slabă) nu ne poate mulțumi. Jucă
toarele noastre trebuie să lucreze 
mai mult și mai organizat.

Interviu luai de 
C. COMARN1SCHI

BRĂILA, in primele luni ale aces
tui an, s-au dat în folosință aproape 
40 de noi terenuri simple. La aso
ciațiile Progresul-Rîmniceni (preșe
dinte Petruș Iacob), Înainte-Geme- 
nele (Gheorghe Damian), Victoria- 
Mihai’ Bravu (Cezar Iliucovici) ș.a. 
terenurile de fotbal, volei și handbal 
au fost îmbogățite cu diverse sec
toare pentru atletism.

N. COSTIN

SĂVENI. Tinerii de la asociația 
sportivă Industria din Săveni și-au 
amenajat un frumos teren de volei 
pe care se întrec în aceste zile în 
cadrul Spartachiadei de vară. Ase
menea terenuri simple au mai apărut 
și la asociațiile Voința, Dinamo și 
Știința din Săveni, Înainte-Călugă- 
reni, Olimpia-Vorniceni ș.a.

S. VATAMANILIC

CURTEA DE ARGEȘ. Elevii Grupu
lui școlar forestier din localitate se 
mîndresc cu noua lor bază sportivă, 
compusă din terenuri de volei, hand
bal, baschet, fotbal și sectoare de 
aruncări și sărituri. La amenajarea 
acestui mic complex sportiv și-au 
adus contribuția toți cei peste 400 
de elevi ai școlii, care în prezent îșl 
dispută întîietatea în campionatul 
asociației sau în concursurile pentru 
trecerea normelor Insignei de poli
sportiv.

E. STERESCU



SE VA MODIFICA REGULAMENTUL DE JOC?blocnotesul 
lui Willie

• In comentariile făcute de Di Ste
fano și transmise agenției spaniole 
A.E.E., se spune: „Bobby Charlton a 
dat o adevărată lecție in ceea ce pri
vește maniera de a conduce o echipă 
In momentele dificile*.

• Pentru a-1 distra pe arbitrul el
vețian G. Dienst, care a condus finala, 
organizatorii l-au invitat înainte de 
meci să viziteze binecunoscuta grădină 
zoologică londoneză. Lui nu i-a fost tea
mă să se pozeze alături de un leu 
tinăr și puternic. Dimpotrivă, aceasta 
i-a dat... curaj pentru finală.

• După cum au anunțat organiza
torii campionatului mondial de fotbal, 
peste 400 milioane de telespectatori de 
pe toate meridianele globului au urmă
rit finala de pe „Wembley*.  26 de țări 
din Europa și din Africa de Nord au 
urmărit finala în transmisiune directă, 
iar pentru S.U.A., Canada și Mexic 
transmisia s-a făcut prin intermediul 
satelitului artificial de comunicație. 30 
de țări din America de Sud, Africa și 
Asia au solicitat o copie a filmului 
televiziunii pe care au prezentat-o la 
cîteva ore după desfășurarea finalei.

• încasările pentru finala campio
natului mondial se ridică la aproape 
200 000 lire sterline, cifră record pen
tru orice meci de fotbal disputat pînă 
acum. Nici un bilet individual n-a fost 
vîndut pentru finală, toate fiind pro
curate prin tichetele de 10 meciuri care 
cuprindeau și jocul final.

• „Documentele fotografice* vin să 
confirme valabilitatea celui de al 
treilea gol înscris de echipa Angliei 
în finala cu R. F. Germană : înainte 
de a reveni în teren, dedesubtul 
barei și a fi degajat de apărătorii 
vest-germani, balonul depășise linia 

.porții cu întreaga lui circumferință- 
; Imaginea apărută în ziarul nostru de 
ieri nu face însă parte dintre aceste... 
mărturii, ea reprezentînd o fază fără 
mici un fel de echivoc, cu mingea în 

' fundul plasei. Este vorba de al doilea 
gol al englezilor, și nu de al treilea, 
cum greșit am preluat explicația dată 
la fotografic de agenda B.I.P.P.A.

9 Pentru imprimarea biletelor de in
trare la meciurile desfășurate în cadrul 
campionatului mondial de fotbal au fost 
necesare peste 4 tone de liîrtie. Puse 
cap la cap, biletele ar fi format o fîșie 
lungă de 400 km.

® Echipa Uruguayului a fost primită 
cu toate onorurile de către suporterii 
săi, la întoarcerea în patrie. Pe aero
port a fost prezent șeful guvernului 
Uruguayan în fruntea unei mase de 
simpatizanți care purtau drapele națio
nale și ale diferitelor cluburi sportive.

încă înainte de a se trage cortina 
peste campionatul mondial de fot
bal, presa de pretutindeni a început 
să comenteze modul de organizare șl 
desfășurare a viitoarei ediții a în
trecerii programată în Mexic în 1970. 
Propunerile ziariștilor de specialita
te — în parte interesante și justi
ficate — sînt pe larg studiate, secre
tariatul F.I.F.A. preluînd unele din
tre ele pentru a întocmi un raport 
care va fi supus spre aprobare în 
luna iunie 1967.

Ziarul francez „l’Equipe" publică 
sub semnătura iui Jacques Ferran un 
articol intitulat «Cîteva propuneri 
pentru viitor",

Constatînd că la edifia recent în
cheiată a C.M. de fotbal unele e- 
chipe au abuzat de joc dur, mai ales 
din momentul în care au început 
jocurile eliminatorii (deci din sfer
turile de linală) ziarul propune ca

După căderea cortinei..
(Urmare din pag. 1) 

lată. Judecind turneul în ansamblul 
său, se poate spune că, prin ambi
ția și nestrămutata hotărîre de a 
reuși, englezii au meritat victoria", 
scrie în continuare comentatorul 
agenției franceze de presă.

Totuși, remarca France Presse. tre
buie să admitem că niciodată echi
pa țării gazdă nu a beneficiat de 
atilea avantaje ca Anglia in acest 
campionat. Se reproșează comitetului 
de organizare faptul că au fost de
legați arbitri vest-germani și en
glezi la meciurile sferturilor de fi
nală. Așa se poale înțelege oare
cum mînia argentinienilor și uru- 
guayenilor care și-au văzut jucătorii 
eliminați de pe teren în momentele 
decisive. Aceste critici și reacții ale 
echipelor șud-americane nu trebuie 
totuși să iacă să se uite că, în afara 
brazilienilor, ceilalți fotbaliști sud- 
americani n-au știut să piardă în 
mod sportiv, arătindu-se indiscipli- 
nați și gata pentru orice gilcevi. 
In ciuda acestor incidente, trebuie 
subliniat că actualul campionat nu a 
atins gradul de brutalitate care a 
caracterizat meciuri ca Brazilia — 
Ungaria (1954) și Chile — Italia 
(1962). Și nici nu s-au înregistrat ac
cidentări atît de grave, cum au 
iost cele de acum patru ani, cind 
jucătorii Dubinski, Alvarez, Esch- 
man și Belen au suferit fracturi 
grave. Pe plan tehnico-taclic, cam
pionatul din Anglia n-a adus aproa
pe nimic nou. Dincolo de orice for
mule tactice, la echipe de forțe e- 
gale, pregătirea atletică a fost ud 
factor determinant".

In total la meciurile turneului 

EDIȚIA A VIII-A DINTR-O PRIVIRE

cele opt echipe rămase în luptă, 
după consumarea optimilor, să lie 
împărțite în două grupe a cite patru. 
De aici înainte, întrecerea ar urma 
să se iacă In cadrul celor două 
grupe, sistem turneu, iar învingă
toarele să-și dispute finala. In acest 
fel, lupta ar fi mai pasionantă iar 
soarta unei echipe nu ar depinde 
de un singur joc.

In privința sistemului de calcul 
al coeficientului privind golaverajul, 
ziarul este de părere că acest sis
tem trebuie revăzut: este mai indicai 
să se calculeze coeficientul prin 
scădere decît prin împărțire. După 
sistemul actual este avantajată o e- 
chipă care are, de pildă, golaverajul 
1—0 fafă de o echipă cu golavera
jul 7—1, ceea ce nu este o încu
rajare a jocului ofensiv.

Pentru a elimina orice suspiciune 
în privința arbiiriior care conduc 

final au asistat 1463 033 spectatori, 
ceea ce reprezintă o cifră record. 
La ediția din 1958 din Suedia eu 
asistat 821 363 spectatori.

★
In urma unei anchete realizate în 

rîndul specialiștilor prezenți la 
Londra a fost alcătuită, în sistemul 
1—4—3—3, următoarea echipă a 
campionatului mondial,

BANKS (Anglia) — D. SANTOS 
(Brazilia), SCHULZ (R.F.G.), BOBBY 
MOORE (Anglia), MARZOLINI (Ar
gentina) — BECKENBAUER (R.F.G.), 
BOBBY CHARLTON (Anglia), VO
RONIN (U.R.S.S.) — BENE (Ungaria), 
EUSEBIO (Portugalia), S1MOES 
(Portugalia).

★
Anglia, noua campioană a lumii, 

a marcat în 6 meciuri 11 goluri și a 
primit 3. Primul gol primit de por
tarul echipei Angliei a fost marcat 
de Eusebio, golgeterul competiției 
care a transformat o lovitură de la 
11 metri în par'tida din semifinală. 
Cele 11 goluri ale campionilor lu
mii au fost realizate de Hurst (4), 
Bobby Charlton (3), Hunt (3) și 
Pelers-

★
Cel mai eficace atac din acest 

campionat a rămas cel al Portuga
liei cu 17 goluri. El -este urmat în 
ordine de atacul R.F. Germane cu 
15 goluri în 6 meciuri, Angliei cu 
11 goluri in 6 partide și Ungariei 
cu 8 goluri în 4 intîlniri.

★
Primul gol din turneul final a fost 

marcat de Pele în minutul 13 al 
partidei Brazilia — Bulgaria, iar ul
timul a fost înscris de Hurst (An
glia) în minutul 120 al finalei. 

meciurile din cadrul C.M., ziarul pro
pune ca aceștia să aibă un .pal
mares" (un anumit număr de ani 
de stagiu și de meciuri internaționa
le conduse). Echipele rămase în com
petiție ar urma să fie arbitrate nu
mai de arbitri din țări ale căror echi
pe au fost eliminate sau de arbitri 
complet neutri (din țările care nu 
s-au calificat pentru CAI. de fotbal). 
O asemenea părere este pe deplin 
justificată.

Pentru a riu dezavantaja echipele 
care ar avea jucători accidentați în 
timpul meciului se propune ca fie
care echipă să poată înlocui portarul 
și un jucător de cîmp. Această pro
punere a și Intrat de altfel în stu
diul secretariatului F.I.F.A.

O altă sugestie se face în legă
tură cu sancționarea faulturilor pro
duse in apropiere de poartă. După 
cum se știe, apărătorii evită să iacă 
iauliuri în careul de 16 m pentru a 
nu fi sancționați cu pe nai ti. De a- 
ceea, „deviza" unor echipe pare să 
fie oprirea „cu orice preț“ a atacan
tului advers înaintea liniei de 16 m. 
La ultimul campionat s-au observat 
numeroase faulturi între 25 și 16 m 
de poartă. Autorul articolului din 
„I’Equipe" propune două soluții:

Prima: la acordarea loviturii libere 
Să se desființeze ofsaidul (ca la 
corner), ceea ce ar periclita mai mult 
poarta echipei sancționate.

A doua: orice fault comis la mai 
aproape de 25 de metri de poariă 
să fie sancționat cu lovitură liberă 
aducindu-se mingea pe linia de 16 m. 
«Numai astfel, încheie autorul arti
colului, se vor evita pe viitor unele 
excese care fac ca mulți dintre cei 
maj buni jucători de fotbal din lume 
să fie ținta unor adevărate „vînă- 
tori*  în timpul meciului".

CELE 89 DE GOLURI
NOUA GOLURI : Eusebio (Portugalia) 

— patru din 11 m.
ȘASE GOLURI : Haller (R. F. Germa

nă) — unul din 11 m.
PATRU GOLURI : Bene (Ungaria),

Parkuian (U.R.6.S.). Beckenbauer (R.F. 
Germană), Hurst (Anglia).

TREI GOLURI : Bobby Charlton și 
Hunt (Anglia). Torres și Augusto (Por
tugalia), Malafeev (U.R.S.6.). Artime 
(Argentina), Pak Sin Din (R.P.D. Core
eană).

DOUA GOLURI: Uwe Seeler (R.F. Ger- 
mană), Cislenko (U.R.S.S.), Meszoly (Un
garia), Marcos (Chile).

UN GOL : Onega (Argentina), Simoes 
(Portugalia), Pele. Garrincha, Tostao, 
Rildo (Brazilia). Hausser și De Bourgo- 
ing (Franța) din 11 m. Boria (Mexic), 
Weber, Held și Emmerich (R.F. Germa
nă), Pirri, Amancio, Sanehis, Fuste (Spa
nia), Farkaș (Ungaria), Banișevski 
(U.R.S.S.), Barison și Mazzola (Italia), 
Rocha și Cortez (Uruguay). Quentin (El
veția), Asparuhov (Bulgaria), Ki Dong 
Von și Ian Su-nkok (R.P.D. Coreeană), 
Peters (Anglia).

AUTOGOLURI : Vuțov (Bulgaria) pen
tru Portugalia și Davîdav (Bulgaria) 
pentru Ungaria.

I ȘTIM, RIZilITATF, STIR 
I
IMONCHEN. Sportivul austra 

lian Ken Fletcher a cîștigat pro 
ba <ie simplu bărbați din cadru 
«turneului internațional de temi: 

de la Baden Baden. In finală 
I Fletcher l-a învins cu 3—6, 6—3

6—1 pe compatriotul său Joh/r 
Newcombe. Finala probei d< 

I simplu femei, disputată între ju- 
1 cătoarele vest-germane Helge 
I Schulze și Helga Nies sen a reve 
* nit primei cu 6—3, 3—6, 7—5 
ILată rezultatele în proba de du 

blu: bărbați : Bungert (R.F. Ger- 
I mană), Pilici (Iugoslavia)—New 
I combe, Fletcher (Australia) 7—fl 
J 6—3, 6—4 : Norma Bayion, (Ar

gentina), Annette Van Zyf (Re I publica Sud Africană)—Eda Bu
ding (R.F. Germană), Helge 
Schulze (R.F. Germană) 4—6 

I 6—4, 6—4.

I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I
I
I
I
1 
I
I
I

SOFIA. Intilnirea internați® 
nală de natație desfășurată la 
Sofia între echipele masculine 
ale Bulgariei și Turciei s-a în
cheiat cu victoria înotătorUoa 
bulgari'. 101—41 puncte. Iată cî
teva dintre rezultatele înregis
trate : 100 m liber; IHev (Bul 
gairia) 58,6 ; 100 m spate : Rusei 
(Bulgaria) 1:06,8 (nou record a. 
Bulgariei) ; 200 m fluture : Do- 
brev (Bulgaria) 2:30,2; 400 n
mixt : Sakurov (Bulgaria) 5:19,( 
(nou record al Bulgariei).

ROMA. Turneul internaționa 
de baschet feminin de la Porte 
Sangiorgio (Italia) a fost câștiga 
de reprezentativa Cehoslovaciei 
urmată în clasament de echipele 
Italiei, Franței și Bulgariei. Ir 
ultima zi a turneului, Cehoslo
vacia a întrecut Italia eu scorul 
de 45—41 (26—18), iar Franța < 
învins Bulgaria cu 54
29).

ANKARA. La Ankara s-a des 
fășurat întâlnirea internaționali 
de atletism dintre echipele mas 
culine ale Turciei și Republici 
Arabe Unite. Victoria a reveni 
sportivilor oaspeți cu 103—86 p 
Cîteva dintre rezultatele înregis 
trate : 200 m : Abdel Nabi (RAU
21,9 ; 400 m garduri : Cengie; 
Akinci (Turcia) 53,3; lungime 
Askin Tuna (Turcia) 6,97 m ; 801 
m Nabil Hassen (RAU) 1:52,7.

NEW YORK. In ultima zi ; 
concursului internațional de na 
tație de la Los Angeles, sportiv, 
americană Claudia Kolb, în vîr 
stă de 17 ani, a stabilit un noi 
record mondial în proba de 20, 
na mixt cu performanța de 2:28 C 
Vechiul record mondial d<
2:29,0 și aparținea compatitoate 
sale Lynn Vidali.

MADRID. Campionatul de fon< 
rezervat cicliștilor amatori din 
Spania a fost cîștigat în acest at 
de rutierul Augustin Tamame; 
învingătorul a fost cronometra 
pe 150 km în 4 h 06:59,0. P 
locurile următoare s-au clasa 
Gabino Ellozaga și Vicente Le 
pez. Primii clasați vor face part 
din echipa care va reprezent 
Spania la viitoarele campionat 
mondiale de ciclism (amator) c 
se vor desfășura în R. F. Gei 
mană.

G A. A. C5 K. LJF> A B GR.UPA O G R.UPA
MECIURILE

ANGLIA-URUGUAI 0-0
FRANTA-MDUG 1-1
URU0UAV-FRANTA2-1 lURUGUAV 
MEXIC-ANGLIA 0'2 
MEXIC-URUGUAV 0-0
FRANȚA-ANGLIA 0-2

CLASAMENT

MEXIC
FRANȚA

5210 4:0 5
31202:14
30211:3 2 
30^2:5 1

MECIURILE
R.F.G-ELVETIA 5-0 
ELVEȚIA-SPAN1A 1-2 
ARGENTINA-ELVETIA2-0 
SPANIA-AR6ENTINÂ 1-2 
ARGENTINA-R.F.t 0-0 
SPANIA-R.F.G. 1-2

CLASZMVIENT

SPANIA
ELVEȚIA

52 107:1 S
32 104:1 5
31024=5 2
30031:90

MECIUK-ILE

BOLGARIA-BRAZILIA 0-2 
UNGARIA-P0RIUGALIA1-3 
BRAZILIA-UNGARIA 1-3 
PflKW6AUAWWIA3-0 
PORTUGMJA-BRAZIUA 3-1 
UNGARJA-BI/LGÂR^ 3-1

CLASAMENT

PORWUâ
UNGARIA 
BRAZILIA 
BULGARIA

3 3 00 9'2 6
3 20 17:5 4
31024.6 2
300 3 1:8 0

AAECIUR.ILE
Um,-RJ!O.COREfANĂ3-0
C8ILE-nO 0-2
Rf.D.CIiRFEANĂ-CMILE 1-1 
ITAUHm 0-1
ITAUA-fiPOCOREEANA 04 
CHHF-B.R.S.S. 1-2

_____r»
Clasament

ITALIA
CHILE

33006:16 
31112:4 3 
31022-2 2 
30122:5 1

ANGLIA-AWXăENTlNA Ț-O

A marcat: Horst

R.F.Gr.-URUGUAV 4~O
Au marcat: Haller 2Z 
Beckenbauer șiSeeler.

FPKtMWA-Rpp.coreeahă 5-3 
Au marcat: Pak Sin Din,Ki Don Von, 
JenSunKok ,Eusebio4, Augusto.

U.R.S-S - U NGARIA 2. -1
Au marcat;C&nko,Parkuian, Bene,

N <5 L1A-POQTUGALIA t
Au marcat; B.Charltorl 2. EusebicL

--------------.............. ........................... .........................—----------- -------------------- , ...........—..... 7 ------ ,

U.R.,S;'S « POR.TUGALIÂ . *1^
Au marcat: Eusebio (Hm), Malsfee^ Țor reS

I , ^-,r- " U.R.S.S, . X2.-3 .
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