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Să recunoaștem meritele, dar să privim 
cu curaj și lipsurile

J. Șoptereanu în cur sa-re- 
cord la 200 m bras (2:34,2).

Foto : A. Neagu

să
na-

Finalele seniorilor continuă 
fie viu comentate de iubitorii 
țației. Rezultatele cîtorva sportivi 
fruntași ne fac acum să privim 
cu mai multă încredere evoluția 
în marile competiții europene și 
mondiale nu numai a echipei de 
polo, aflată pe o treaptă înaltă 
în ierarhia celor mai bune for
mații din lume, ci și a reprezen
tanților înotului românesc.

Aceste rezultate, subliniate de 
altfel așa cum se cuvine, nu tre
buie să ne ducă însă la conclu
zii nerealiste. Problemele notației 
românești, ale apropierii nivelului 
ei de dezvoltare de cel realizat 
în țări cu o tradiție tnuft tnai 
mare, sînt încă departe de a fi 
îczolvate, chiar dacă Cristina Ba- 
laban se va întoarce de la Utrecht 
cu o medalie, sau Șoptereanu și 
Costa își vor măsura forțele în 
finala europeană a probei de 200 
m bras. De aceea, revenindu-se 
la desfășurarea celor 30 de probe 
ale campionatului recent încheiat, 
să recunoaștem meritele sportivi
lor și antrenorilor care au mun
cit mai bine în timpul iernii și

au intensificat 
țel or moderne 
lunile de vară,

( Continuare

la nivelul cerin- 
an trena men tul din 
dar să atragem a-
AD. VASIL1U
în pag. a 2-a)
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Campionatele de atletism ale

CONCURS DE FOTOGRAFII
PE TEME SPORTIVE

Ziarul „SPORTUL POPU
LAR" și revista ilustrată 
„SPORT" organizează un 
concurs de fotografii cu su
biect sportiv, deschis tutu
ror iubitorilor genului, a- 
matori și profesioniști.

Participonților le este o- 
ferită o tematică deosebit 
de bogaiă : imagini din ac
tivitatea sportivă de masă 
din asociații și cluburi, din 
întreprinderi, instituții, școli 
și universități, de la sate ; 
aspecte din întreceri ofi
ciale și amicale, fotografii 
ale marilor stadioane și 
baze sportive, sau ale te-

Voința și Steaua învingătoare 
în meciurile de handbal

susținute ieri
Disputate „în cuplaj" pe te

renul Progresul din Capitală, 
cele două partide de handbal 
au atras un numeros public 
în ciuda caniculei care cobo- 
rise la ora cind a început pri
mul joc, Voința Buc. — T.U.S. 
ReinhauSen (R. F. G. ). Echi
pele au abordat partida ca in
tr-un... adevărat anotimp de 
toamnă cînd termometrul este 
cu mult mai scăzut. Voința în
cepe prima să „alerge" și în 
scurt timp are un avantaj de 4 
goluri. Oaspeții nu jămîn da
tori, accelerînd la rîndul lor, 
dar sînt incomodați mult mai 
vizibil de căldură și nu reușesc 
decît patru goluri în prima re
priză de joc. Scor : 16-4 pentru 
bucureșteni. După pauză Voin
ța „reduce gazele" și T.U.S. 
începe să înscrie mai mult de 
cît în prima parte a meciului. 
Scor final : 24—13 pentru Vo
ința. Cei mai buni jucători ai 
bucureștenilor : Coman 5, Mu- 
reșan 5, Paraschiv 4 și Biîsse 
6, Rheims 2, Weber 2, de la 
oaspeți. Bun arbitrajul lui Pe 
tre Tîrcu.

A doua partidă s-a desfășu
rat între Steaua și B.S.V. Berna 
(Elveția). Nu trec nici 10 mi
nute și scorul este 7-0. Apoi 
partida se echilibrează și cu 
toată revenirea elvețienilor la 
pauză scorul este 11-7 pentru 
Steaua. La reluare, meciul pla
ce din ce în ce mai mult iar 
combinațiile formației Steaua 
sînt din ce în ce mai eficace. 
Elvețienii cedează pasul în

ultima parte a meciului care 
se încheie cu scorul de 26-11 
în favoarea bucureștenilor. Cei 
mai buni: Iacob, Popescu, Ma
rinescu, fiecare cite 5 goluri 
marcate, și Glaus 4 și Bukhardt 
2 de Ia elvețieni. Arbitrajul 
lui Pândele Cîrligeanu în nota 
obișnuită, adică foarte bun.

PAUL IOVAN

Așteptăm îmbunătățirea 
rezultatelor înregistrate 

pînă acum

renurilor simple amenajata 
de iubitorii sportului, instan
tanee turistice, activitatea 
sportivă din stațiuni și 
parcuri de odihnă, portrete 
de sportivi fruntași etc.

Fotografiile vor trebui 
executate în alb-negru, pe 
hîrtie lucioasă de format 
18/24 cm și vor fi însoțite 
de numele și prenumele au
torului, adresa și ocupația 
Menționăm că nu vor fi 
acceptate fotografii care au 
fost publicate.

La sfîrșitul concursului, 
juriul va acorda premii se
parate pentru participantii 
nrofesionisti si cei amatori

Pentru profesioniști : pre
mii oferite de ziarul „Spor
tul popular".

Premiul I 1 500 Iei
Premiul II 1 000 lei 
Premiul III 500 Iei.
Cinci mențiuni a 200 lei
Pentru amatori : premii 

oferite de revista ilustrată 
„Sport"

Premiul I 1 000 lei
Premiul II 600 lei 
Premiul III 300 lei 
Cinci mențiuni a 100 lei.
Fotografiile vor fi trimise 

pînă la data de 15 octom
brie a.c. (data poștei) pe a- 
dresa , ziarului „Sportul 
popular" : str. Vasile Conta 
nr. 16, raionul „30 Decem
brie" - București, cu men
țiunea pe plic „Pentru con
cursul de fotografii".

Gheorghe Zamfirescu și 
rin Jurcă au ocazia, la Cluj, 
îmbunătățească 
1966. lată-i în cursa
obfinut 20,9 sec. și, 
21,2 sec. pe 2U0 in

l’ale-
să-și

dinrezultatele
în care au 

respectiv,

Atleții noștri fruntași se gă
sesc acum în preajma celui 
mai important examen cu ca
racter intern din actualul se
zon competițional. Este vorba 
de finalele campionatelor re
publicane de seniori la care 
atletii noștri trebuie să facă 
dovada pregătirilor efectuate 
și să realizeze rezultate dintre 
cele mai bune.

La ora actuală bilanțul atle
tismului nostru pe 1966 se pre
zintă astfel :

100 m : Gh. Zamfirescu (Stea
ua) 10,3*, V. Sărucan (Din.) 10,5*, 
A. stamatescu (Steaua) 10.6, P. 
Ciobanu»* (Dinamo) 10,6, I. Or- 
ghidan** (Din. Bacău) 10,6. (In 
1966, al XXlll-lea european are 
10,3).

200 m : Gh. Zamfirescu 20,9», 
V. Jurcă (Din.) 21,2, A. Stamates
cu 21,6*, B. Iliescu** (Din.) 21,6», 
I. Rățoi (Din.) 21,8, I. Moldoveanu

(ICF) 21,8*, M. Vosminschl (IC 
21,8*. (VI-20,9).

400 m : Gh. Zamfirescu 48,3, 
Rățoi 48.7, V. Jurcă 43.9. II. St< 
(Rapid) 49,6, L. Devonian** (Fan 
C-ța) 49,7*, I. Osoianu (Din.) 49,' 
(X-46,8)

800 m : C. Bloțiu (Rapid) 1:30? 
H. Stef 1:51,0, Gh. Erie (Steaiu 
1:53,2, Gh. Creangă (CSO Gal 
1:54,2*, R. Rusu** (CSM Clu. 
1:54,2*. Gh. Corșatea (Steauf 
1:54,4*, Gh. Plăcintaru (Steaut 
1:54,9. (XV-l:48,0)

1 500 m : C. Bloțiu 3:46.0. H. Stt 
3:49,0*. I. Iordache (Din.) 3:49.4 
Gh. Plăcintaru 3:50.0*. O. Sch< 
ible (St. roșu Br.) 3:50.0*. A. Ba 
rabaș (Din.) 3:50.7. (XVII-3:42,0)

5000 m : A. Barabaș 14:04,4, IS 
Mustață (Din.) 14:06,7*, T. Voie 
(Rapid) 14:42,6*. Ov. Lupu (Stea 
ua) 14:44,2, I. Rusnac (Steaua 
14:45.4. Gh. Eghied (CSM C.lu.j 
14:46,4*. (XVI-13:50,0)

(Continuare în pag. a 2-fi)

Dinamovistii bucuresleni la antrenament* *

In săptămina aceasta Dinamo București și-a continuat pregătirile. 
La antrenamentul de ieri după-amiază, condus de Traian Ionescu, 
accentul s-a pus pe pregătirea fizică. Frații Numveiller, Popa, Pîr- 
călab, Varga, O. Popescu, Datcu și colegii lor au alergat pe aleile 
din jurul terenului, au făcut diferite exerciții pentru dezvoltarea 
rezistenței. Cu toții au manifestat multă poftă de lucru, dorind 
ca la începerea campionatului să aibă o pregătire cit mai bună.

Fotoreporterul nostru Aurel Neagu vă prezintă o imagine de la 
antrenamentul de ieri al dinamoviștilor.

ÎNSEMNĂRI

Campioana
din Valea Timișului...

Cîteva rînduri despre Alina Goreac, fata care, 
la 13 ani și jumătate, a adus, în Valea Timișului 
titlul de campioană a țării la gimnastică — „ma
estre” Mîndră de ea, prietenii sportului lugojean 
povestesc — pas cu pas — drumul performanței 
străbătut de Alina Goreac. Și o fac cu pasiunea 
dăruită de obicei... fotbalului.

Despre debut am notat mai multe păreri :
— A fost ideea mamei care a împrietenit-o pe 

Alina cu baletul.
— Dar tatăl a insistat să facă sport. A fost, de 

fapt, un reușit schimb de ștafetă a pasiunii (tatăl 
este acum secretarul comisiei orășenești de fot
bal și „sufletul*1 secției de moto de la asociația 
Sănătatea).

— Totuși, cred că antrenorii Liviu și Tatiana 
Isar au văzut în Alina, pentru prima oară, vii
toarea campioană.

In sfîrșit important este că gimnastica noastră 
a cîștigat un talent și că perfecțiunea exercițiilor 
Soniej Iovan la bîrnă nu va mai rămîne o amin
tire singulară. Firește, Alina Goreac nu este sin
gura care poate atinge piscurile performanței. 
Dar, campioana din Valea Timișului are, incon
testabil. de partea ei avantajul vîrstei.

La finalele de la București. Alina a primit cele 
mai bune note și — cu 18.50 — a cîștigat ! Este 
meritul hărniciei sale, al pasiunii și competenței

cu care antrenorii i-au îndrumat pregătirea. Dar, 
gimnastica — poate mai mult ca oricare sport — 
nu admite relaxarea. Mai ales cînd printre ad
versare se află Mariana Rusu-Bibi, Elena Tu- 
tan, Lucia Chiriță sau Edme Ilie care abia aș
teaptă... revanșa.

Așadar, ce a urmat felicitărilor și buchetului de 
flori cu care Alina a fost întîmpinată în Lugojul 
care a Sărbătorit emoționant pe cea mai tînără 
campioană a țării la gimnastică ?

Aflu cu bucurie că, în primul rînd, s-au luat 
toate măsurile ca să se evite pericolul îngîmfării. 
A crescut exigența antrenorilor și — să reținem 
acest lucru — a părinților, prezenți la antrena
mente, atenți la toate recomandările profesoarei 
Tatiana Isar. Mi s-a spus, de asemenea, că Alina 
Goreac „muncește cît cinci !’? Că „este de o serio
zitate exemplară” și că „a rămas aceeași fetiță 
ascultătoare, modestă, dar plină de ambiție".

Este, poate, lucrul cel mai important. Acum, în 
tabăra de la Timișoara, Alina continuă să se pre
gătească. Vin alte concursuri, alte ■„examene". 
Nu-i ușor să fii campioană cînd nici n-ai împli
nit 14 ani. Mai ales cînd, în baza acestei perfor
manțe, ți se încredințează cinstea de a îmbrăca 
tricoul reprezentativei de senioare. Confirmarea 
valorii este cea dintîi îndatorire a unui campion. 
Așteptăm !

★
N-am scris aceste rînduri numai pentru Alina 

Goreac. Tot aici, în orașul de pe frumoasa Vale 
a Timișului, antrenorii Liviu și Tatiana Isar vi
sează să culeagă cît de curînd buchete de flori 
pentru alți performeri. Printre speranțele gim
nasticii lugojene — Margareta Petri, Ulpia Popes
cu, Ștefania Curcafa, Aurel Munteanu, Gheorghe 
Nicoară și cei doi frați ai Alinei, Doru și Adrian 
Goreac, care de pe acum au obținut rezultate pro
mițătoare pe plan regional și chiar republican.

De ce, oare, la Lugoj se poate, iar în alte orașe 
ne sînt oferite, de cele mai multe ori, doar „ex
plicații” și promisiuni ?

DAN GÎRLEȘTEANU

Vineri, simbătă 
și duminicii 

in parcul sportiv 
Dinamo:

Finalele 
pe Capitală 

ale Spartachiadei 
de vară

800 de sportivi, eîștigători 
ai întrecerilor pe raioane, își 
vor disputa timp de trei zile 
(vineri, simbătă și duminică), 
pe terenurile din Parcul spor
tiv Dinamo, șansele de a de
veni campioni ai Capitalei în 
actuala ediție a Spartachiadei 
de vară.

întrecerile finale prilejuiesc 
o adevărată sărbătoare a spor
tului de mase. In colaborare 
cu Comitetul orășenesc U.T.G., 
consiliul orășenesc UCFS Bucu
rești a asigurat întrecerilor un 
bogat program. Printre „punc
tele fortett se află reprizele de 
gimnastică executate de an
sambluri de peste 700 de ti
neri și tinere, demonstrațiile 
de judo, întrecerile de ciclism 
și atletism etc. își vor da 
concursul și formații de dan
suri, de muzică populară și 
ușoară.



N. POPESCU

Campionatul republican de navomodele

Foto: St. Ciotloș

Velierele au prins vini și inaintează in larg urmărite cu emoție de către 
constructorii lor

între 29 și 31 iulie, au avut loc pe 
lacul din parcul Bucov al orașului 
Ploiești „întrecerile marinărești" ale 
celei de a X-a ediții a Campionatu
lui republican de navomodele.

Condițiile deosebit de favorabile 
pentru o asemenea competiție oferite 
de lacul Bucov, au făcut să se înre
gistreze rezultate valoroase. Cele 60 
de nave miniaturale care au luat star
tul în această ediție jubiliară, venind 
din regiunile Banat, Brașov, Bucu
rești, oraș București, Dobrogea, Iași, 
Mureș-Autonomă Maghiară și Plo
iești — gazdele acestei competiții — 
au stîrnit admirația spectatorilor.

REZULTATE: grupe I; veliere cla
sa „M“ internațional: 1. Dan Voicu- 
lescu (oraș București) 59 p — cam
pion; 2. Longhin Cuteanu (Brașov) 57 
p; 3. Ștefan Bartha (Hunedoara) 57 p. 
Veliere clasa „X“ internațional: 1. 
Nicolae Băcilă (reg. București) 60 p
— campion; 2. lobi Horst (Brașov) 
56 p; 3. Francisc Jelenici (oraș Bucu
rești) 55 p. GRUPA II — hidrogli- 
soare viteză: A 1 (2,5 cmc) Leontin 
Ciortan (Hunedoara) 72 p — 56 km/h
— campion; A 2 (5 cmc) 1. Leontin

Au început întrecerile finale ale juniorilor

București 
A. Neaga

l‘<izăi din meciul S.S.E. nr. 2—Dinamo
Foto :

„Cupa Ecranul4 
la orientare turistică

(i fost cîștigată 
de nmmcnîul Brașov

Cea de a Vil-a ediție a concursului 
de orientare turistică dotat cu „Cupa 
Ecranul", disputată duminică în 
munții Perșani. a fost cîștigată, atît 
la băieți cît și la fete, de turiștii aso
ciației Rulmentul Brașov.

Startul s-a dat din apropierea gării 
Brădet. dintr-o poiană în care se aflau 
peste 50 de corturi multicolore, locul 
de camping al participanților. Cîști- 
gători: S. Klaus și Hilde Martini 
(Rulmentul Brașov). O bună compor
tare au mai avut I. Damian (M.M.C.M. 
București) și Maria Ștcfănescu (Voin
ța București).

Să recunoaștem meritele, dar să privim cu curaj și lipsurile
(Vrmare din pag. 1)

tenția stăruitor și acola unde lucrurile 
nu-s încă puse la punct.

Pentru astăzi să urmărim puțin pro
bele masculine și, cum este normal, să 
dăm prioritate brasiștilor. Fără îndoială 
că pasionantul duel Șoptereanu—Costu 
a ridicat considerabil valoarea rezulta
telor la acest procedeu care — așa cum 
puteți urmări din tabelele alăturate — 
sint foarte apropiate de nivelul perfor
manțelor mondiale. Exemplul oferit de 
cei doi sportivi este demn de relevat 
pentru întreaga natație românească și 
el ne dovedește convingător posibilitatea 
— atunci cîntl munca intensă este dubla
tă de o mare seriozitate — obținerii 
și la alte procedee tehnice a unor re
zultate valoroase. Alături de cei doi 
fruntași, A. Soos (2:41.0). I). Nâghi 
(2:42,3) și /’. 'Leodorescu (2:13,9) au 
dovedit un real progres.

gu<pa ciaulișliioi. putem evidenția 

Ciortan 114 p — 96 km/h (nou 
cord republican) — campion; 2. Tibe- 
riu Duma (Crișana) 67 p; 3. Marian 
Sandu (reg. București) 36 p; A 3 (10 
cmc) 1. Tiberiu Kiss (Hunedoara) 72 
p — campion; 2. Ion Gheorghiu (Plo
iești). GRUPA III — autopropulsate: 
1. Marcel Fita (Dobrogea) 117 p — 
campion; 2. Constantin Bălan (Brașov) 
104 p; 3. Leontin Ciortan 98 p. GRU
PA IV — navomodele teleghidate; 1. 
Friedrich Csaszar (Hunedoara) 239 p 
— campion; 2. Eugen Ciungan (Bra
șov) 230 p; 3. Vsevolod Romanescu 
(or. București) 208 p. GRUPA V — 
machete de vitrină: 1. F. Jelenici 56 
p; 2. August Georgescu (Ploiești) 54 
p; 3. Emilia Ciungan (Brașov) 50 p.

Clasament general: 1. Hunedoara 
690 p (cîștigă pentru a patra oară 
cupa); 2. Brașov 497 p; 3. București 
(oraș) 378 p; 4. Ploiești 372 p; 5. 
București (regiune) 352 p; 6. Dobro
gea 215 p; 7. Crișana 123 p; 8. Cluj 
58 p; 9. Banat 54 p; 10. Iași 18 p; 11. 
Mureș 12 p.

La ștrandul Tineretu
lui din Capitală au în
ceput întrecerile turneu
lui final al campionatu
lui republican de P°l° 
pentru juniori. în urma 
întrecerilor zonale s-au 
calificat în această ulti
mă fază formațiile: S.S.E. 
2, S.S.E. 1, Steaua si 
Dinamo din București 
C.S.M. și Politehnica din 
Cluj, Rapid Oradea și 
I.C.A. Arad.

Chiar după 
jocuri, echipa
Sportive de Elevi nr. 2 
s-a impus ca o princi
pală candidată în lupta 
pentru titlu. Bucureștenii 
au întrecut comod for
mația Dinamo cu 
de 7—1 (2—0,
1—0, 1—0), iar în 
al doilea meci au
pe I.C.A. cu 7—2 (4—0. 
0—0. 2—2, 1—0) prin
punctele înscrise de Bor
za 2. Marica 2, Sigalas, 
Bivolu 
învinși 
ca 2.

După insuccesul 
echipa dinamoviștilor 
s-a reabilitat în parte, 
victorie la scor în fața poliștilor de 
la Rapid Oradea : 12—1 (2—0> 4—0, 
4—0, 2—1). Golurile învingătorilor 
au fost realizate de Socol 
șianu 4, Sacagiu, Micu 
în timp ce pentru învinși 
Muller.

Alte rezultate: S.S.E. 1
ARAD 3—2 (2—0, 0—1, 0—0, 1—1) 
după o partidă extrem de disputată; 
RAPID ORADEA — C.S.M. CLUJ 
1—0 (0—0, 0—0, 1—0, 0—0) după 
un joc în care cele două formații 
au dovedit multă ineficacitate.

întrecerile continuă astăzi, de la 
ora 17, după următorul program: 
C.S.M. Cluj — Dinamo. Rapid Ora
dea — 
Cluj și S.S.E. 1

pritnele
Școlii

școrui
3—1. 

cel de 
învins

și Holzer. Pentru 
a marcat Hotnor-

din prima etapă, 
bucureșteni 
reușind o

5, Ro
și Stoica, 

marcata

I.C.A.

I.C.A, S.S.E. 2 — Politehnica 
Steaua.

doar pe VI. Moraru (57,4 și 2:07,9) și 
D. Demetriad (57,9 și 2:10,3). Progresul 
lor, ca și cel al muieșanului Naghi 
(18:36,6 la 1500 m) sau al tlnărului 
D. Gheorghe (13 ani) — care a făcut 
lin mare salt calitativ, coborlnd sub 20 
de minute la 1500 m — este indiscuta
bil. Părerea noastră este Insă că spor
tivii respectivi au încă multe resurse 
și posibilități de a atinge valori supe
rioare. In schimb, V. Ilorvat, II. Schier, 
G. Gotter, G. Moraru, M. Căprărescu 
sau C. Piskolti bat pasul pe loc și chiar 
— în unele cazuri au regresat.

în cursele spatiștilor, atenția ne-a fost 
atrasă doar de Z. Giurasa. Noul său re
cord la 100 m (65,0 sec) este promi
țător, dar reșițeanul nu va putea a- 
tinge valori superioare atîta timp cît 
el nu va adăuga muncii sale un plus 
de seriozitate. Problema este valabilă 
și pentru T. Șerban sau M. Potoceanu, 
care nu și-au depășit rezultatele atinse 
iu anul trecut.
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pină acum
(Urmare din pag. 1)
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Turneul de la Berlin, 
o utilă verificare pentru J.O

Cale liberă boxerilor de valoare © Cele mai tinere 
echipe : România

acum 
a va-

Balaton 
eare au

Pregătirile boxerilor pentru marea 
confruntare olimpică de la Ciudad de 
Mexico se desfășoară într-un ritm sus
ținut. Întîlnirile internaționale între viito
rii competitori olimpici constituie 
principalul mijloc de... sondare 
lorii fiecărui boxer. După cum se știe, 
nu de mult s-a disputat la ~ 
(Ungaria) un marc turneu, la 
participat numeroși pugiliști fruntași din 
mai inulte țări europene, iar recent a 
avut loc la Berlin „Turneul speranțelor 
olimpice44.

Rezultatele sînt cunoscute. La ultima 
competiție reprezentanții noștri au obți
nut două locuri doi (Silberman și Popa) 
și s-au clasat de trei ori pe locul trei 
(Nedelcca, Covaci și A luxe). Trebuie 
remarcat faptul că o bună parte dintre 
boxerii care au evoluat la turneul de la 
Berlin au fost prezenți și la prima edi
ție a competiției, disputată anul trecut, 
la București. Gruntnșkin, 
(U.R.S.S.), Jakob, Liemant (R.D. 
mană), Kaposvari (Ungaria) pot fi 
siderați pugiliști cu experiență, 
mai tinere echipe au fost, după 
ne relata antrenorul T. Nieulescu, 
ale României și Cehoslovaciei, 
devăr, în formația țării noastre au fi
gurat nu mai puțin de șase juniori, iar 
ceilalți n-au împlinit vîrsta de 21 ani. 
Tinerii noștri reprezentanți au luptat cu 
multă ambiție, reușind să se afirme prin 
boxul curat practicat, printr-o inițiativă 
permanentă și printr-o excelentă pregă
tire fizică.

Turkin 
Cer- 
con- 
Cele 
cum 
cele 

Intr-a-

CA!AC-CANOE întrecerea juniorilor din Capitală
La sfîrșitul săptămînii trecute s-a 

desfășurat pe lacul Herăstrău faza 
de zonă a campionatului republican 
de caiac-canoe pentru juniori. în 
general, secțiile nautice din Capitală 
au fost bine reprezentate la această 
confruntare a celor mai talentați ju
niori „mici“ și ,,mari", care sînt gata 
să ia startul la finalele de la Snagov dublu 500 m:

au stabilit cele 
ale întrecerilor: 
simplu 5 000 m: 
29:04,0, 2. C. Iliescu (S.S.E. 2) 29:59,0'; 
caiac dublu 5 000 m: 1. Olimpia (A. 
Andrei, V. Nae) 25:30,0; caiac sim
plu 500 m: 1. S. Petre (Voința) 2:11,0, 
2. P. Eftimescu (I.S.E.) 2:14,0; caiac 

: 1. C.S.S. (I. Ioniță, P. 
din II—13 auguO. Menționăm, de Cioreănu) 2:10,0; caiac simplu 1000 
asemenea, comportarea reprezentanți
lor Clubului sportiv școlar, învingă
tori în 11 din cele 20 de probe ale 
concursului. Iată de altfel pe cei care

La fluture, în afara aceluiaș VI. Mo
rarii, care credem că în curînd va șterge 
de pe tabelă vechile recorduri ale lui 
AI. Popescu, și a juniorului reșițean 
/fZ. Bain, care a „sărit11 într-un an de 
la 2:39,8 la 2:27,4 nu se întrevede ni
mic deosebit la orizont. Marea dezilu
zie — mureșanul Ad. Covaci, al cărui 
progres este mult prea lent față de 
realele sale posibilități.

Și cam aceasta este situația la băieți...

CELE MAI BUNE REZULTATE MON
DIALE ÎN PROBA DE 100 M BRAS

1:07,8 Georgi Prokopenko (U.R.S.S.)
1:08,6 Pu-Tzu-kank (B.P. Cliineză)
1:08,8 Egon Henninger (R.D.G.)
1:09,1 Alexandr Tutukaev (U.R.S.S.)
1:09,2 Yan O'Brien (Australia)

Nikolai Pankin (U.R.S.S.)
1:10,0 VASILE COSTA (ROMANIA)

Evgheni Mihailov (U.R.S.S.»
1:10,5 ANGEL SOPTEREANU (ROMA

NIA)
1:10,6 Georges Kielil (Franța)

și Cehoslovacia
Considerăm eă este buna hotărî rea fe

derației de specialitate de a trimite la 
acest turneu pugiliști tineri, talentațî, 
deși lipsiți încă de experiența ringului. 
Fără discuție că aceste măsuri trebuie 
continuate. Numai astfel se va asigura 
creșterea valorică a „speranțelor44.

Majoritatea boxerilor noștri s-au com
portat tot mai bine, de la un meci la 
altul, lăsînd... tracul la cabine. Se poate 
aprecia că dispunem de o rezervă destul 
de valoroasă de elemente pentru lotul 
reprezentativ de seniori. Cel mai aproape 
de acest obiectiv este Victor Silberman, 
al cărui box tehnic și foarte eficace a 
impresionat pe specialiștii prezenți la 
Berlin. Speranțe autentice se anunță și 
tinerii Gorea, Popa, Nedelrea și Alexe, 
(ultimul a fost evident nedreptățit de 
oficiali). Gorea și Silberman aveau șanse 
mari să ocupe locul I la categoriile res
pective dacă nu se accidentau. Sub 
posibilități au evoluat Covaci (defici
tar la capitolul „tehnică44) și lănci».

Arbitrajele au fost în general bune, 
după cum aprecia antrenorul Nieulescu. 
Arbitrul cel mai aplaudat de spectatorii 
berlinezi a fost Petre Epureanu. La 
sfîrșitul turneului el a fost felicitat în 
mod deosebit de tehnicienii federației 
de box din R.D. Germană.

S-a stabilit ca a treia ediție a „Tur
neului speranțelor olimpice44 ia box să se 
dispute anul viilor, la Budapesta.

B. CĂLĂRÂȘANU

mai bune rezultate 
juniori cat. I caiac 
1. E. Pantea (C.S.S.)

m: 1. M. Stoica (C.S.S.) 3:49,0, 2. N. 
Aciobăniței (Universitatea) 3:59,0; ca
iac dublu 1 000 m: 1. C.S.S. (T. Ne- 
grescu, I. Dragotă) 3:21,0; caiac 4 — 
1 000 m: 1. Olimpia (G. Moraru, N. 
lorga, G. Nica, H. Constantinescu) 
3:04,0, 2. S.S.E. 2 (N. Iancu, S. Tu
dor, I. Luca, I. Chirilă) 3:07,1; canoe 
simplu 1 000 m: 1. F. Constantinescu 
(C.S.S.) 4:13,7, 2. P. Preoteșescu (CS.S.) 
4:15,0; canoe dublu 1 000 m: 1. C.S.S. 
(I. Poleacov, A. Dumitru) 3:45,4. Ju
niori cat. a II-a caiac simplu 500 m: 
1. D. Petrescu (C.S.S.) 2:07,0; 2. C.

slmbătă și duminică se va 
etapa de zonă a canipiona 

calificare. Campioanele regio- 
fost împărțite în următoarele 

zona I la Ploiești:

Vineri, 
desfășura 
telor de 
nalo au 
zone: MASCULIN 
Petrolul Ploiești, A.S.A. Cluj, campioa
nele regiunilor Argeș și Calați; zona 
a II-a la Tg. Mureș: Comerțul Tg. Mu
reș, Constructorul Iași, Voința Oradea, 
Proiectantul Baia Mare; zona 
la Sibiu:
S.S.E.
Craiova,

a IH-a 
campioana regiunii Brașov, 

Deva,- Metalul „7 Noienjbrie" 
Constructorul 'Arad; zoiiu a

Așteptăm îmbunătățirea
rezultatelor înregistrate

10 000 m: A. Barabaș 29:13,2*, N. Mus
tață 29:13,6*, O. Lupu 30:46,2, N. Siminoiu 
(Rapid) 31:58.4, V. Puiuleț (Prahova PI.) 
34:41.0. A. Mocanu (Prahova PI.) 34:44,9*. 
(X-29:00,0)

20 km marș : I. Popa (Steaua) 1,32:07.0*. 
L. Caraiosifoglu (Din.) 1,35:26.8*. V. Ilie 
(Met.) 1,39:37,0*, V. Farcaș (Met.) 1.40:17,4*. 
I. Barbu (Telef.) 1,41:17,7, M. Perșinaru 
(Telef.) 1,42:21,0.

110 mg. : V. Suciu (CSMS Iași) 14,4*, 
N. Macovei (Steaua) 14.7. Ad. Schneider 
(Banatul) 14.7*, C Socol (Univ. Cluj) 
14,8. E. Jerger (Banatul) 14.9*, I. Dumi- 
trașcu (Șc. Sp. UCFS " ’ “
14.0)

400 mg. : V. Jurcă I 
(Rapid) 53,7*, I. Rățoi 
(ICF) 54.6, D. Grama**

52,3, V. Mihăiescil*
53,8, B. Albrecht 

.___,____ _ _______’ (Univ. Cluj) 55,2*,
I. Dumitrașcu 55,3*, I. Mesaro» (Banatul) 
55,3. r”Tî-50,«)

3000 M OBST. : Z. Vamoș (Din.) 8:44,4, 
V. Caramihai (Steaua) 8:48.0. I. Căpraru 
(Steaua) 9:05.8*, N. Mustață 9:08.4*. O. 
Scheible 9:09.8*, P. Korossi (Met. Huned.) 
9:30,4. (XII-8:40,0)

LUNGIME : V. Sărucan 7,72*. Ad. Sa- 
mungi (Steaua) 7,71*. D. Bădini (ICF) 
7.42, M. Simionescu (Din.) 7.33, V. Erse- 
nie (St. Brașov) 7,32*, V. Mureșan (ICF) 
7,28. (XIII-7.70)

TRIPLU : S. Ciochină (Met.) 16,24, V. 
Dumitrescu (Din.) 15,53*. N. Mărășescu 
(Steaua) 15.33, O. Viscopoleanu (Steaua) 
15.30, C. Corbu (CSO Pitești) 15.28*, M. 
Stein (Steaua) 15.27. (XVIII-16,00)

ÎNĂLȚIME : A. Spiridon (Din.) 2.05, 
S. Ioan (SSE I) 2.01, M. Mitilecis (CSO 
Brăila) 1.98*. E. Ducu (Steaua) 1.98. C. 
Szasz (CSO Oradea) 1,96*. (XVII-2,10)

PRĂJINĂ : P. Astafei (Steaua) 4.82*. 
D. Piștalu (Din.) 4.55*, S. Cristescu (Din.) 
4.40. E. Simionescu (Steaua) 4,40*. C. 
Ivan** (Rapid) 4,30*, V. Mureșantfco*. 
(X-4.90)

GREUTATE : Ad. Gagea (Din.) 16.93*, 
D. Menis (Din.) 16.38*. C. Crețu (Met.) 
16.08, G. Luchian (Farul C-ța) 15.00. 
Ralca (Rapid) 14,98. I. Lazăr (CSO 
radea) 14,54. (XI-18.50)

DISC : I. Naghi (Steaua) 55.88*. 
Sălăgean (St. roșu Br.) 54.13. M. Plev 
(Banatul) 48.34. C. Socol 47.64*. L. Knt- 
tlar (Met.) 47.12. Z. Hegheduș** (SSE 
Reșița) 46,06*. (X-58.00)

SULIȚA : Gh. Popescu (Met. Cugir) 
W. Socol (Steaua) 70.20. S. Giube- 
(SSE Craiova) 67,66*, V. Hantelman 
Bacău) 65.60*. D. Marian (Banatul) 
St. Naghi (Univ. Cluj) 65,22. (XV-

A. 
O-

V.

74.30. 
lan** 
(Din. 
65.38.
80,00)

CIOCAN : Gh. Costache (Din.) 64.40*, 
C. Drăgulescu (Steaua) 62,58, V. 
schi (Din.) 59.80*, F. Schneider 
Mediaș) 56.34*, N. Rășcănescu (Steaua) 
56,21, F. Amels (CSO Mediaș) 55,10*. 
(XVI-66.0O)

DECATLON : C. Socol 7048, G. Picul- 
schj (Banatul) 6824*. A. Șepci (SSE Cluj) 
6350, V. ■' .
6309, G.

Notă : 
ni or.

Avem convingerea că la Cluj
ții noștri vor fi capabili să îmbunătă
țească simțitor multe dintre aceste 
performațe și că se vor strădui să s’e 
apropie de valoarea internaționala.

Tibul-
(CSO

Mureșanu 6315, S. Hodoș (ICF) 
Luchian 5953. (XXI-7309 p).

* = record personal ; ** = Ju-

m:

Bălănescu (Voința) 2:11,0; caiac du
blu 500 m: L Universitatea (V. To- 
boș, H. Bogdan) 1:54,2, 2. Voința (F. 
Calangea, C. Ion) 1:58,4; caiac 4 — 
500 w 1. C.S.S. (L. Petcu, I. Buru
iană, G. Pantea, M. Zafiu) 1:30,0, 2.
S.S.E. 2 (I. Dinu, V. Petrache, N. 
Georgescu, C. Anghel) 1:31,0; canoe 
simplu 500 m: I. M. U. Dumitru 
(C.S.S.) 2:34,0: canoe dublu 500 ui: 
1. C.S.S. (N. Stan, C. Bratan) 2:17,0. 
Junioare cat. I. caiac simplu 500 m: 
I. Florica Botică (Olimpia) 2:22,8, 2. 
Viorica Gheorghe (Universitatea) 
2:23,1; caiac dublu 500 m: 1. S.S.E. 2 
(Mariana Ene, Georgeta Popescu); ca
iac 4 — 500 m: I. S.S.E. 2 (E. Nosa,
C. Dorobanțu, M. Ciobotaru, D. Petre) 
2:00,1. Junioare cat. a II-a caiac sim
plu 500 m: Viorica Ioniță (S.S.E. 2) 
2:38,2; caiac dublu 500 m: S.S.E. 2 
(M. Brancu, A. Andreescu) 2:23,9; 
caiac 4 — 500 m: 1. C.S.S. (V. Cojan,
D. Ionescu, E. Anghel, E. Tone) 2:06,0.

Zonele campionatelor de calificare
IV-a la Constanta: campioana regiunii 
Dobrogea, Voința București, Cetatea 
Giurgiu; FEMININ •— zona l la Arad : 
Foresta Arad, Mondiala Satu Mare, Țe- 
sătoriile reunite București ; zona a 11-a 
la Suceava: campioana regiunilor Su
ceava și Iași, înfrățirea Gheorgliieni; 
zona a Ill-a la Petroșani: Jiul Petrila, 
campioana regiunii Brașov, S.S.E. Plo
iești. Cîștigătoarele do zone se califici 
in scria a Il-a a campionatelor republi
cane



mpionatul mondial s-a încheiat, comentariile continuă PROMOVATE IN CATEGORIA B
OUIPE: „Partida Anglia —R.F. Germană, mai
LARIS, 2. — De cîteva ore ne 
Im în capitala Franței pentru o 
htă escală în drum spre țară, 
ine va putea uita noaptea victo- 
din orașul de pe malurile Tami- 

f Londonezii, cu sutele de mii. 
'sărbătorit acest succes grandios, 
mai mare din istoria sportului 

pnic, manifestînd îndelung în fața 
„Roval Garden Hotel", unde ido- 
lor participau Ia banchetul vic- 
ei, dansînd în mijlocul străzilor și 
icindu-se 
iască, în

mult decit un meci“

Prin telefon, de la trimișii noștri

C. MACOVEI și GH. NICOLAESCU

îmbrăcati, ca să se ră- 
havuzurile uriașei ca-

dimineața, presa între-[ doua zi
la atmosfera, subliniind cu titluri 
pse marea izbindă reușită de 
nsey și cei 11 boys .- .Învingătorii 
pi”, îi denumește „New of the 
rld“„In viriul piramidei” își 
rulează articolul „The People* ( 
hd leul s-a înfuriat", notează 
hday Mirror*, în timp ce „Sun- 

Citizen" este mai patetic: ,An- 
L frumoasa Anglie 1“ etc., etc.
e vaporul care ne transporta peste

Canalul Mînecii, de Ia Dover Ia Ca
lais — mozaic de naționalități. Cei 
mai mulți discutau despre fotbal, des
pre campionatul încheiat. Dintre ei. 
francezii și italienii tunau și fulgerau 
împotriva lui Guerin și Fabbri. sin
gurii vinovați — după părerea lor 
— de înfrîngerile suferite. Foarte o- 
biectivi, erau de acord că — așa 
cum s-au desfășurat lucrurile — fi
nala a fost disputată de cele mai 
bune echipe și „Cupa Jules Rimet" 
a revenit formației celei mai puter
nice.

Este o apreciere Ia care subscriem 
și noi pentru că, într-adevăr, această 
ediție a campionatului mondial a 
însemnat pînă la urmă triumful serio-

oul campionat sc apropie.
Au început pregătirile

zității, al constanței în efort și al 
pregătirii efectuate cu minuțiozitate. 
Toate acestea au permis fotbaliști
lor englezi să depășească inconve
nientele startului slab și să sprin- 
teze irezistibil pe măsură ce se 
apropia finișul. Toată lumea își 
scoate acum pălăria în fața Iui 
Ramsey care s-a priceput de minune 
să tragă maximum de profit dintr-ua 
„11" în care doar cîțiva jucători— 
B. Charlton, Moore, J. Charlton și 
Greaves — posedă clasă internațio
nală. Ceilalți au constituit rotițele 
mici, indispensabile intr-un angre
naj bine sudat. Chiar și Stiles, atît 
de mult blamat pentru jocul său 
dur, a fost sărutat printre cei dintîi 
de Alf Ramsey, cînd fluierul arbi
trului Dienst consfințise victoria fi
nală.. „A fost unul dintre cei mai 
utili jucători ai formației me’e“. a 
declarat antrenorul englez despre 
Stiles. Si. în continuare, el a ținut 
să adauge : .A depus un efort uriaș 
in situațiile cînd echipa noastră se 
apăra (să nu se uite că el este acela 
care l-a anihilat pe Eusebio), iar 
in clipa următoare l-ați putut vedea 
interca indu-se neobosit in atac. A- 
scmenea țucători îmi trebuie 
pentru că, apreciez eu, o 
se crștigă numai cu ofițeri, 
deosebi — cu soldați".

Presa franceză este și ea
cu victoria meritată a Angliei, 
crteva titluri din „I'Equipe" 
pe prima pagină, își intitulează edi
torialul „Anglia — adevărata cam 
pioană", dar în același timp nu uită 
să adauge în subtitlu: „Scorul real: 
2—l pentru Anglia; ultimele 3 go
luri sini contestabile" l Comentato
rul ziarului parizian scrie în pri
mele rinduri: .Curajul și sirtgele 
rece al lui Moore au fost determi
nante intr-o finală care, tot timpul, 
a fost pe muchie de cuțit". într-un 
alt articol, Jacques Ferran scrie că 
partida Anglia — R.F. Germană a 

meci". Și.

C.F.R. TIMIȘOARA
Simpatizanta echipei feroviare ti

mișorene, care în vara anului 1965 
s au necăjit văzînd că formația lor 
favorită a retrogradat în C, un an mai 
tîrziu au aplaudat revenirea ei în B.

Cu jucători promovați din rîndu! e- 
ehtpei de juniori, antrenorul N. Go
deanu a lucrat cu multă pasiune îm- 
prospătînd radical prima garnitură. 
Formația feroviară a fost apreciată 
în această ediție a campionatului pen
tru puterea de luptă, voința și serio
zitatea cu care a abordat fiecare par
tidă. Deși condițiile de pregătire nu 
au fost întotdeauna dintre cele mai 
bune (echipament și mingi insufici
ente, lipsa de aparate ajutătoare și 
uu lot cc a cuprins puțini jucători), 
antrenorul N. Godeanu a reușit fru
moasa performanță de a readuce e- 
chipa în categoria secundă.

De-a lungul celor 26 de etape au 
fost folosiți următorii jucători: Tatar,

Calinin, Soboleanu, Cristea, Munteaon, 
Muschici, Samson, Zorescu. Scceleanu. 
Panici, Fodor. Mureșan, Lungo, Co
vaci, Barna. Media de vîrstă: 21 de 
ani.

Antrenorul N. Godeanu și jucătorii 
sînt conștienți de sarcinile pe care le 
au pentru campionatul care va începe 
la sfîrșitul acestei luni. Pentru a ob
ține rezultate bune lotul va fi com
pletat cu elemente tinere, de perspec
tivă și, după o scurtă vacanță luată 
la terminarea „Cupei de vară", va re
începe pregătirea.

In categoria secundă a campionatu
lui obligațiile sînt mai mari. Sperăm 
că tinerii feroviari se vor pregăti cu 
aceeași seriozitate și că rezultatele 
vor fi pe măsura așteptărilor publi
cului timișorean.

mie 
luptă nu 
ci — in-

I Mah^fînt trei săptămîni pînă la ultima bătaie de gong dinaintea cam- 
Biatului categoriei A. Este deci perioada în care cele 14 formații se 
frățesc cu cea mar mare intensitate. Cîteva amănunte de Ia aceste pre
iei ne-au furnizat corespondenții noștri. lată-le :
NOUTĂȚI LA POLITEHNICA 
I TIMIȘOARA

fotbaliștii timișoreni și-au încheiat 
frta vacanță la 20 iulie, dată de la 
fc pot fi văzuți la stadionul „1 Mai* 
le se pregătesc sub conducerea prof. 
I Ionescu. Antrenorul ne-a spus că 
lavut Ioc unele modificări în lot: 
I- în primul rînd s-a renunțat la 
viciile Iui Siclai și Speriosu, care 
I avut abateri de la disciplină, iar 
I Remus Lazăr, un vechi jucător, 
licut în secția noastră, i-am mulțu- 
I pentru activitatea depusă. La ora 
hală lotul este alcătuit din 19 fot. 
Iști a căror medie de vîrstă este de 22 
lani și jumătate. Pe lîngă P. Popa, 
Idan, Petrovici, Lereter, Răcelescu, 
Izea, Mihăilă, Loncer, Regep, Hu- 
jnicu, Morovan, Cotormani, M. 
pa și Mițaru, conducerea secției a 
ărît introducerea unor jucători t>- 
li. m^omovați de la juniori: Dan 
Bnîflțscu (19 ani, student în anul 

Ia Facultatea de chimie), Pavel 
prea (19 ani, student în anul III 
ria Facultatea de chimie), Gavri- 
Bodrojan (19 ani, elev), Gheor- 

f Rotaru (20 de ani, funcționar), 
kion Rus (19 ani, tehnician), 
f- Care este atmosfera din colec-

tormani care, în campionatului înche
iat, dopa un început promițător, a dat 
înapoi.

P. Arcan

de acord
Iată 

care.

— Sînt mulțumit de climatul care 
unește în echipă. Băieții arată un 
Eres crescînd pentru pregătire. 
:au să menționez tendința de reabi- 
ire — și, primele semne au înce- 

să se vadă — ale jucătorului Co-

MULTĂ SERIOZITATE LA 
STEAGUL ROȘU

Din Iotul de jucători ai echipei bra
șovene, la 24 iulie, data reluării pre
gătirilor, lipseau doar Ha.șoti, Campo 
și Năftănăilă, toți trei plecați la tra
tament. Naghi, Zaharia, Goran, Ale- 
cu, Jenei și Pescaru au fost și ei Ia 
tratament balneo-climateric, însă pe o 
durată mai scurtă. Acum întregul lot 
se află în pregătire sub îndrumarea 
antrenorilor Silviu Ploeșteanu și Ni- 
colae Proca.

Despre pregătirile echipei și per
spectivele ei în noul campionat ne-a 
vorbit prof. Tudor Verdeș, secretar cu 
probleme tehnice Ia clubul Steagul 
roșu. Printre altele, el ne-a spus că 
în obiectivele echipei stau — în pri
mul rînd — îmbunătățirea jocului sub 
toate aspectele și, îndeosebi, din punct 
de vedere tehnico-tactic. Aceasta 
pentru ca echipa să ocupe un Ioc mai 
bun decît în ediția trecută a campio
natului.

„Seriozitatea cu care se pregătesc 
jucătorii Steagului roșu ne dă spe
ranțe ca în „Cupa de vară“ și mai 
ales în campionatul categoriei A, for
mația brașoveană să aibă o compor
tare frumoasă*, a încheiat prof. T 
Verdeș.

C. Gruia

fost „mai mult decit un 
într-adevăr, așa a fost.

I
Capilaiâ, meciurile din corn- 

vară"
în

petiția dotată cu „Cupa de 
se dispută după următorul program :

'• Vineri 5 august, stadionul Dina
mo, de Ia ora 17: Dinamo Victoria— 
Metalurgistul București;

'• Sîmbătă 6 
Noi. de la ora 
Tehnomelal;

august, teren Timpuri
17,30: Flacăra roșie —

7 august, stadionul<• Duminică
Republicii: de la ora 17,30: Știința 
București — Rapid București-, de la 
ora 19.30: Progresul București — 
8. K. Rostov (U.R.S.S.) — meci inter
național amical.

6 zile pînă la închiderea vinzării biletelor 
la tragerea premiilor mari Loto din 9 august 1966

timp un avantaj pentru participanți, îl 
reprezintă faptul că variantele cu 
două numere cîștigătoare la premiile 
în bani beneficiază, în plus, prin 
tragere Ia sorți — de 200 excursii în 
«Carnavalul Deltei*.

Pentru atribuirea tuturor premiilor

Ku mai rămas șase zile în care vă 
i puteți cumpăra bilete pentru tra- 
rea premiilor mari Loto din 9 au- 
kt 1966.
|n fruntea numeroaselor cîștiguri 
fcnim AUTOTURISME „Fiat 1300" 
L 11.100 lei — in cadrul premiu- 
rde valoare fixă de 80 000 lei — se efectuează 12 extrageri totalizînd 
nate de cîștigurile de 60 000 lei. 36 de numere scoase din urnă. Notati: 
000 Iei și 20 000 lei. plătind suma de 24 Iei se poate par-
Jn punct de atracție și în același ticipa la toate cele 12 extrageri ale

traqerii premiilor mari Loto din 9 
august 1966.

Nu lipsiți de la această impor
tantă tragere Loto care vă oferă 
mari posibilități de cîștig.

'• Tragerea Pronoexpres de azi va 
avea loc la București în sala din str. 
Doamnei nr. 2, la ora 18.30.

Rubrică redactată de Administrația de 
stat Loto-Pronosport.

P. ARCAN, coresp. reg.

Echipa C.F.R. Timișoara — câștigătoarea seriei Test a categoriei C.

UNIREA DEJ

Echipa Unirea Dej — câștigătoarea seriei Nord a categoriei C. 
Foto ; Ștefan JIchesz-Dej

După terminarea primei părți a 
campionatului seriei Nord, Unirea 
Dej obținuse următoarele rezultate: 6 
meciuri cîștigate, tot atîtea pierdute și 
un meci nul, acumulînd 13 puncte. în 
clasament ocupa un amenințător loc 
10, la numai patru puncte de 
penultima clasată, dar la tot atîtea 
lunete de ocupanta primului loc 
steaua roșie Salonta.

Conducerea secției de fotbal a aso
ciației a analizat comportarea echipei 
și a ajuns la concluzia că unii jucă
tori sînt indisciplinați și că antrenorul 
cocoloșește lipsurile elevilor săi. Cu 
acest prilej s-au luat o serie de mă
suri printre care și schimbarea vechiu
lui antrenor cu Eutin Stepau.

în primăvară, la reluarea campio
natului, s-a constatat o îmbunătățire 
substanțială în jocul echipei. Timp de 
șase etape Unirea Dej nu a cunoscut

înfrîngerea, ira la sfîrșitul returului a 
acumulat 18 puncte față de 13, cîte 
obținuse în toamnă. în această parte 
a campionatului jucătorii au dat do
vadă de multă forță de luptă și dis
ciplină.

In fotografia alăturată vă prezen
tăm pe jucătorii echipei Unirea: De 
la stînga la dreapta (sus): Eutin Ste
pau — antrenorul echipei, Mihai 
Măglaș, Mihai Silveșan, Francise Bol- 
diș, Emeric Farcaș, Gavril Butuza, 
Vasile Negrea, Mircea Gherman, Emil 
Drăgoi, Mihai Cristof; (jos): Ale
xandru Mardan, Francise Maghiari, 
Geza Bandi, Victor Servațius, loan 
Curtu, Iosif Safar, Constantin Neagu, 
Gheorghe Budăceanu — secretarul 
secției de fotbal a asociației. Lipseș
te din fotografie jucătorul luliti Duca.

A. Contrai, coresp.

18 echipe de copii
Pentru selecționarea elementelor ta

lentate clubul sportiv orășenesc din Tg. 
Mureș a organizat un campionat inter- 
străzi. La această competiție participă 
18 echipe, repartizate în două serii, pe 
limite de vîrstă.

Tinerii fotbaliști dau dovadă de multă 
disciplină și sîrguință în însușirea tai
nelor sportului preferat. în mod deose
bit s-au evidențiat echipele str. Carpați

(instructor voluntar B. Soos) și str. 
N. Bălcescu (instructor voluntar Nieo- 
lae Bartha). Dintre micii fotbaliști re
marcăm pe Ionel Negrea, Alexandru 
Palfi. Sigismund Soos — năseuli iu 
anul 1954. Vasile Stroia, Teolil 
cio și Atila Lejer — născuți in anul 
1955, Tiberiu Trosnoi (I9>2). I’r"risc 
Grezer și Emil Nae )

C. -



A [ost stabilit programul „Cupei Mării Negre1 
femininla baschet

A

• Tradiționalul turneu internațio
nal feminin de baschet dotat cu „Cupa 
Mării Negre" se va desfășura la Con
stanța după următorul program: vi
neri: România A — România B, Po
lonia — R.S.S. Moldovenească; sîm- 
bătă: România B — R.S.S. Moldove
nească, România A — Polonia; du
minică: România B — Polonia, Ro
mânia A — R.S.S. Moldovenească. 
După cum sîntem informați, comisia 
de baschet a regiunii Dobrogea a 
luat toate măsurile pentru ca meciurile 
să se desfășoare în condiții organiza
torice optime.

• F. R. Baschet a invitat urmă
torii arbitri neutri S. Szocs (Ungaria) 
și I. Ovanesov (Bulgaria). Ceilalți ar
bitri 
Dan 
zentant al R.S.S. Moldovenești al că
rui nume încă nu a fost comunicat.

• Echipele A și B vor fi alcătuite 
din jucătoarele care ne-au reprezen
tat țara în turneele din Italia, adică: 
Anca Racoviță, Viorica Niculescu, 
Dorina Sulinian, Hanelore Spiridon, 
Sanda Dumitrescu, Ecaterina Vogel, 
Cornelia Gheorghe, Elena Ivanovici, 
Octavia Simon, Margareta Pruncu,

F. R. Baschet a invitat urmă- 
arbitri neutri S. Szocs (Ungaria)

vor fi Cz Stawarz (Polonia), dr. 
Chiriac (România) și un repre-

Bogdana Diaconescu, Ildico Horvath. 
Acestora li se vor adăuga Floarea 
Trandafir, Gabriela Fordea (elemente 
remarcate cu prilejul competițiilor de 
junioare din acest an), Octavia Bițu 
și Gabriela Vartepniuc. Antrenori: S. 
Ferencz și C. Dinescu,

• Iată și clasamentele edițiilor pre
cedente ale „Cupei Mării Negre": 
1962: 1. ROMÂNIA, 2. R.S.S. Ucrai- 
niană, 3. Iugoslavia, 4. Ungaria; 1963: 
1. CEHOSLOVACIA, 2. România, 3. 
Bulgaria, 4. Franța; 1964: 1. ROMÂ
NIA, 2. Polonia, 3. R.D. Germană, 4. 
Iugoslavia; 1965: 1. ROMĂNIA-se- 
nioare, 2. Radnicki Belgrad, 3. Che- 
mie Halle, 4. România-junioare.

• Pentru reprezentativa României, 
turneul de la Constanța reprezintă în
cheierea unei importante perioade de 
pregătire în vederea campionatului 
european care va fi găzduit între 
1—10 octombrie de orașele Cluj și Si
biu. După disputarea „Cupei Mării 
Negre", antrenorii români vor analiza 
rezultatele antrenamentelor de pînă 
acum și vor alcătui în amănunțime 
planul de pregătire pînă la „euro
pene".

Mai sînt doi ani pînă la Olimpiada din Mexic. To
tuși... fiecare campionat național, continental sau mon
dial constituie pentru sportivii din întreaga lume etape 
de pregătire și verificare, desfășurate sub semnul vi
itoarei Olimpiade.

Pe agenda lunilor august și septembrie sînt înscrise 
campionatele mondiale de volei de la Praga, „euro
penele" de la Utrecht (Olanda) unde își vor da întîl- 
nire cei mai buni înotători și cele mai bune echipe de 
polo din bătrînul nostru continent, „mondialele" de 
caiac-canoe de la Grunau, campionatele europene de

c.

atletism de Ia Budapesta și altele. Pentru fiecar^ 
aceste întreceri, sportivii participanți au făcut in 
pregătiri, au luat startul în diferite concursuri de 
ficare etc. Tn rubrica „La orizont J. O. din Mexid 
care o inaugurăm în acest număr al ziarului n 
cititorii vor găsi date privind pregătirile și rezul 
sportivilor din întreaga lume, care, participînd I 
ferite campionate, își intensifică pregătirile în ve« 
supremei confruntări : Jocurile Olimpice din / 
1968.

M. DE VOLEI DE LA PRAC

0 etapă de calificare pentru Olimpiada I

IN „CUPA PARTHENONULUI" LA BASCHET 
ROMÂNIA 65-63GRECIA

ATENA (prin telefon). — Echipa 
masculină de baschet a României a 
condus cea mai mare parte a timpu
lui în meciul cu Grecia, uneori la 
diferente de 8, 10 și chiar 12 puncte 
(min. 30 : 48—36). Dar, așa cum s-a 
comportat din păcate în ultimii ani, 
finalul ei a fost nesatisfăcător (gre
șeli în apărare, pase la intercepție, 
ratări) și, ca urmare, baschetbaliștii 
greci au refăcut handicapul și au 
cîștigat cu 65—63 (30—31). De re
marcat că pivotul Trontzos a înscris

în prima repriză doar 5 puncte, dar 
în a doua a marcat 19 puncte ! 
Punctele echipei noastre: Savu 14, 
Diaconescu 13, Novacek 
10, Demian 4, Valeriu 3, 
Popescu 3, Novac 2.

In aceeași zi, Polonia 
Cehoslovacia cu 58—57 (30—29) după 
o partidă echilibrată și spectaculoasă. 
In ultima etapă a „Cupei Partheno- 
nului" se dispută meciurile România- 
Polonia și Grecia — Cehoslovacia.

Mai e puțin — nici o lună — pînă 
la startul în a Vl-a ediție a campio
natului mondial masculin de volei. în 
legătură cu desfășurarea pregătirilor 
pentru apropiatul eveniment voleiba- 
listic care va avea loc în Cehoslova
cia primim de pretutindeni vești și 
aprecieri privind forțele și șansele 
unora sau altora. în rîndurile de față 
ne-am propus să vă prezentăm unele 
probleme organizatorice în legătură 
cu ediția a Vl-a a campionatului 
mondial masculin de volei din acest 
an. Mai întîi însă un...

... FOARTE SCURT ISTORIC
11, lecheli 

Albu 3, Cr.

a învins

Basdicthalistclc junioare 
învinse la limita de Bulgaria

Celelalte cinci ediții de pînă acum 
s-au desfășurat în 1949 la Praga (cam
pioană — U.R.S.S.), în 1952 la Mos
cova (campioană — U.R.S.S.), în 1956 
la Paris (campioană — Cehoslovacia), 
în 1960 la Rio de Janeiro (campioană 
— U.R.S.S.) și în 1962 Ia Moscova 
(campioană — U.R.S.S.). Echipa țării 
noastre, participantă la toate edițiile, 
s-a clasat pe locul IV 
pe locul II în 1956 și 
1960 și 1962.

Cum va fi de data 
căm a privi prin prisma componenței 
seriilor în care, inițial, echipele vor 
lupta pentru calificarea în turneul fi
nal.

în 1949 și 1952, 
pe locul 111 în

asta? Să încer-

BANJA LUKA (prin telefon). — 
In ziua a doua a Balcaniadei de bas
chet a junioarelor, reprezentativa 
României a întâlnit pe cea a Bulga
riei. Junioarele românce au condus 
majoritatea timpului, dar în final au 
fost ajunse și întrecute. In ultimele 
secunde, cînd echipa Bulgariei avea 
numai un punct avans, Vartepniuc a

După „furtuna" 
din C. M. de fotbal

greșit aruncînd (și ratînd) de la 
midistanță, în loc să încerce o 
trundere sub coș în urma căreia ar fi 
putut beneficia de două aruncări 11-, 
bere. Scor final: 54—53 (18—26) pen
tru Bulgaria. In general, echipa ro
mână a produs o impresie bună da
torită execuțiilor tehnice corecte. 
Punctele au fost înscrise de: Mu- 
raru 9, Szabados 9. Trandafir 4. Var- 
tepniuc 19, Bohm 10, Nicolae 9, Rizes- 
r.u 9. Au mai jucat Salla și Ghiță.

In cealaltă partidă, Iugoslavia a 
dispus de Turcia cu 92—29 (48—11). 
In ultima zi a Balcaniadei, Româ
nia joacă cu Turcia, iar Iugoslavia șl 
Bulgaria își dispută locurile 1—2.

se-
pă- ÎNSCRISE — 24 DE ECHIPE

la loc de cinste...
• ANTRENORUL portughez Otto 

Gloria a fost invitat să-și petreacă 
concediul de odihnă la Rio de Ja- 

făcută de 
a

Participanții au fost împărțiți în 4 
grupe, în cadrul cărora întrecerile se 
vor desfășura, fără zi de pauză, în- 
cepînd de marți 30 august pînă sîm- 
bătă 3 septembrie inclusiv. Iată al
cătuirea lor:

GRUPA A, (la Praga): Cehoslova
cia, R.P. Chineză, Iugoslavia, Italia, 
Izrael, Maroc;

GRUPA B, (la Nitra): U.R.S.S., R. 
D. Germană, Ungaria, Franța, Mexic, 
S.U.A.;

GRUPA C, (la Ceske Budejovice): 
ROMÂNIA, Polonia, Olanda, Turcia, 
R.P. Mongolă, Argentina;

Un puternic „trio“ francez...
neiro. Invitația i-a fost
Negrao, primarul orașului. Gloria 
acceptat invitația.

,,naufragiați“
• FEDERAȚIA spaniolă de fotbal

...SI
a 

luat în discuție activitatea antreno
rului federal Jose Villalonga pe care 
a considerat-o necorespunzătoare. 
Villalonga a fost destituit din postul 
său, urmînd să fie înlocuit cu Do
mingo Bai mania.
• MAI MULTE ziare italiene prin

tre care și „Momento Sera" anunță 
din sursă bine informată că antreno- 

' rul federal Fabbri a fost destituit de 
cîteva zile din postul său. 
subliniază că în prezent 
italiană poartă tratative cu 
rul Helenio Herrera care 
să-l înlocuiască pe 
rîre oficială se va 
tembrie cînd se va 
federației italiene.

Ziarele 
federația 
antreno- 
urmează 
O hotă- 
5 sep-

Fabbri. 
lua la

întruni biroul

IN SEMIFINALELE CAMPIONATU
LUI EUROPEAN UNIVERSITAR 
DE FOTBAL: IUGOSLAVIA — 

ROMANIA 1—0

MADRID 2. în semifinalele campio
natului european universitar de fotbal, 
la Pontevedra, echipa Spaniei a în
vins cu scorul de 3—1 (2—0) echipa 
R.F. Germane. La Vigo, echipa Iugo
slaviei a întrecut cu 1—0 (1—0) selec
ționata României prin punctul marcat 
în minutul 36 de Stojanovici. Finala, 
în care se vor întîlni Spania și Iugo
slavia, va avea -loc miercuri în noc
turnă.

Echipa care va reprezenta Franța la 
campionatele europene de natație de la 
Utrecht a fost alcătuită, ultimul criteriu 
fiind campionatele naționale desfășurate 
la mijlocul lunii iulie. Campionatele au 
adus consacrarea a două tinere talente 
ale natației franceze: Claude Mandonnaud 
(16 ani) și Alain Mosconi (17 ani), 
care vor forma împreună cu binecunos
cuta Christine Caron terțetul de vedete 
al echipei Franței la Utrecht.

Claude Mandonnaud, aproape necunos
cută anul trecut, a transformat speran
țele antrenorilor In confirmări și a reu
șit ca într-o lună să între în posesia 
tuturor recordurilor feminine naționale 
la liber: de la 100 la 1 500 m. La cam
pionate, ca a cucerit patru titluri și este 
selecționată pentru tot atîtea probe în 
echipa care va participa la „europene". 
Pentru „Utrecht", specialiștii îi acordă

șanse mari la un loc pe podium pentru 
proba de 400 m, eventual cel mai înalt, 
dacă Mandonnaud își vă îmbunătăți 
startul.

Pentru Alain Mosconi, tlnăr înotător 
din Marsilia, campionatele Franței s-au 
soldat cu 6 titluri. Moșconi este acum 
„omul nr ] “ al natației din țara sa, singu
rul francez care are șanse în probele 

masculine individuale din cadrul cam
pionatelor europene. . El se prezintă cu 
șanse mari în special la proba de 400 tu.

Pentru cei 21 de selecționați, con 
cursul internațional de la Beziers, dis
putat la zece zile după campionate, a 
constituit o verificare serioasă prin care 
au trecut, în general, cu succes. Bilanț; 
două noi recorduri naționale și unul ega 
lat. Dintre acestea, două slnt „opera" lui 

Claude Mandonnaud.

MOSCOVA. — După 6 runde, în 
turneul internațional de șah de la 
Kislovodsk continuă să conducă ma
rele maestru sovietic Leonid Stein cu 
4,5 puncte, urmat de compatriotul său 
GheHer cu 4 puncte și o partidă între
ruptă.

STOCKHOLM. — La Stockholm, în 
prezența a peste 5 000 de spectatori, 
echipa de fotbal Elfsborg Boras 
(Suedia) a dispus cu scorul de 3—0 
(2—0) de Maccabi din Tel Aviv.

NEW YORK. — Cu prilejul unui con
curs de atletism desfășurat la Pasa
dena (California), Rink Babka (S.U.A.) 
a aruncat discul la 63,20 m (record 
personal). Smith a parcurs 220 yarzi 
în 20,9.

KAMPALA. — într-un meci inter-

național de hochei pc iarbă desfășurat 
la Kampala echipa R.A.U. a învins cu 
scorul de 5—3 (3—1) echipa 
dei.

STOCKHOLM. Campionatul

Ugan-

mon-

fc^STROVSTVt SVâTA 
VOOBI  JENE

GRUPA D, (la
Japonia, Brazilia, 
R.P.D. Coreeană.

Echipele clasate
1—2 se califică în turneul final de la 
Praga pentru locurile I—VIII; cele de 
pe locurile 3—4 din serii vor parti
cipa la turneul final pentru locurile 
IX—XVI, la Pardubice. In sfîrșit, 
formațiile de pe locurile 5—6 din 
serii se vor întrece, la Praga în turneul

Jihlava): Bulgaria, 
Belgia, Finlanda,

în serii pe locurile

pentru locurile XVII—XXIV, fl 
cele trei turnee finale (în cadrul! 
rora contează rezultatele din seri 
vor desfășura în zilele de 5—111 
tembrie. I

ETAPĂ DE CALIFICARE 
PENTRU J.O. I

Campionatul mondial de volei 
Cehoslovacia reprezintă prima șl 
mai importantă etapă pentru oii 
rea a două din cele trei „tichei 
participare" încă nedistribuite pi 
J.O. din Mexic. în turneul oil 
masculin din 1968 sînt reținute <1 
acum șapte locuri, pe care le vorl 
pa: 1. Mexicul, ca țară organizai 
a J.O., 2. U.R.S.S., campioana oii 
că din 1964, 3. Cehoslovacia —I 
dalie de argint la Tokio, 4. caml 
na Asiei, 5. campioana Alr^;. 6. I 
pioana Americii de Nord ?. I 
pioana Americii de Sud. Cine sl 
mai califica pentru J.O.? EclJ 
care vor încheia întrecerea de lai 
ga pe locurile I și 11 sau chiarl 
jos, cu condiția însă ca înainteaI 
să fie numai echipe de țări deja I 
ficate. Cea de a zecea echipă va fl 
semnată la anul, în Turcia, cu prii 
campionatului european de Ia I 
hui; această echipă va fi campi 
europeană sau, tot așa, o echipă 
sată după ea, dar numai în urma 
țări care la ora aceea va fi calif 
pentru J.O. Iată de ce, disputa 
leibalistică din Cehoslovacia este 
sebit de importantă.

C. FA

O escală in drumul spre... Mexic
Interviu cu antrenorul sovietic Boris Goihma

Antrenorul emerit
care a

Boris Goihman, 
apărat poarta echipei de polo a 

U.R.S.S. la trei Olimpiade, este un nume 
cu rezonanță In arena internațională. 
Profitînd de vizita făcută la București 
împreună cu echipa campioană a Uniunii 
Sovietice, V.M.F. Moscova (pe care o 
antrenează), am solicitat cunoscutului 
specialist un interviu în legătură cu a- 
propiatul campionat european ce va 
fi găzduit luna viitoare 
(Olanda).

— II consider o etapă 
pentru Olimpiadă. Echipele 
cipă la acest campionat 
trage concluzii pentru 
tare din Alexie. Așadar, Utrecht-ul... o 
escală spre Mexic!

— Ce părere aveți despre participantii 
la acest campionat ?

•— Lupta va fi mult mai echilibrată 
decît în turneul olimpic de ia Tokio. 
Ungurii au modificat echipa renunțînd 
la Hbătriui“. Iugoslavii continuă să cau
te un portar de clasă care să-i ptlnă 
la adăpost de surprize. Așadar, plutonul 
imediat următor format din echipele Ita
liei, României, R.D.
U.R.S.S. poate trece la un atac hotărît.

— Cine credeți că are cele mai mari 
șanse de a cîștiga?

importantă 
care parti- 

mondial vor 
marea confrun-

Germane și

— Este foarte greu de între! 
Toate cele 6 echipe pot să <:l£lige| 
să piardă cu oricare din aces^^rrJ 
Echipa noastră (n.r. selecționata >1 
tică) nu și-a găsit pînă acum cal 
în acest sezon si înfrîngerea de 
holm a suscitat vii comentarii Uni 
a lntreeut-o iarăși, la Emmen, pe vJ 
sa rivală. Iugoslavia, dar a fost ți 
in șah de echipe mai puțin experil 
tale ca Anglia și R.F. Germană. 11 
a jucat numai acasă, iar formația 
mână nu a jucat prea mult. Mai i;l 
echipa R.D. Germane — care nul 
încă forța de joc necesară pentru J 
pira la litiu și redutabila formație I 
slavă, alcătuită din jucători extreii 
dotați, dar care se pierd foarle I 
în partidele decisive. Recunoașteți 
dv că în aceste condiții numai. I 
trajul — care influențează nepq 
de muk desfășurarea jocurilor — J 
decide. Și, pentru că a venit vorbi 
arbitraj, vreau să-mi exprim donați 
acest turneu de la Utrecht să cd 
tuie... ultima picătură în paharul 
se revarsă pentru ca F.l.N.A. să tq 
fără întârziere la modificarea regula 
tului (de mult depășit), care unibi 
în mare măsură frumusețea acestui

grupa a IV-a: Izrael — Irlanda 2,5— 
1,5; Elveția — Anglia 1,5—2,5; grupa 
a V-a: Belgia — Bulgaria 0—4; Da
nemarca — Tunis 3—1. în grupa a 
Vl-a, după cum s-a mai anunțat,

Știri, rezultate
studențesc de șah de la Brebro,dial

a programat continuarea partidelor din 
prima rundă. Iată rezultatele înre
gistrate: grupa I: Suedia — Fin
landa 2—2; grupa a Il-a: Cehoslova
cia — Islanda 2,5—1,5; grupa a IlI-a: 
Iugoslavia — R.D. Germană 2—2;

Ungaria -a învins cu 4—0 Scoția, echi
pa României a dispus cu 4—0 de echi
pa Porto Rico.

HAMILTON. înotătorul italian 
Travaglio din Neapole a cîștigat ma
ratonul nautic de la Hamilton. El a 
parcurs 10 mile în 4 h 22:47,8. La fe-

minin, pe primul loc s-a clasat I 
Nys (Olanda).

BRUXELLES. în finala zonei 
giene a „Cupei Galea" la tenis I 
neret) Anglia a învins cu 3—2 ecl 
Poloniei. Clasamentul final: 1. Ana 
2. Polonia; 3. Belgia; 4. Italia;! 
Elveția.

PARIS. — în localitatea Thq 
les Bains, cu prilejul unui concurs 
atletism, francezul Bernard Castan 
stabilit un nou record al țării sab 
decatlon cu o performanță de 7 
puncte. Vechiul record era de 7. 
puncte. Alain Drufin a corectat 
cordul Franței la aruncarea g 
tații cu 18,06 m. Fayolle s-a clasai 
primul loc în cursa de 10 000 m, i 
a contat pentru campionatul ț 
fiind cronometrat 29:05,4.
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