
Cristina Balaban —un exemplu 
pentru înotătorii noștri fruntași

- Nn puțini au fost cel care 
după încheierea campionatelor 
republicane de natație încer
cau o comparație între Cris
tina Balaban și Vladimir Mo
rarii. Comentariile vizau o 
problemă esențială și, anume, 
modul cum și-au dozat efortu
rile pe parcursul unei compe
tiții de durată acești doi spor
tivi fruntași, Ia fel de tineri 
și la fel de talentați.

Moraru este specialist în 
procedeele craul și fluture, iar 
Cristina la spate și craul. 
Amîndoi sint însă și buni 
înotători în cursele de mixt, 
dotați nu numai cu o tehnică 
apreciabilă, dar și cu o deose
bită rezistență. Pregătirea lor 
superioară le dădea posibilita
tea de a-și încerca forțele cu 
.succes în mai multe 'probe, 
ceea ce au și făcut. Dar în 
timp ce Cristina și-a ales cele

mai nimerite curse pentru a 
obține rezultate de valoare 
(70,0 la 100 m spate, 64,9 la 
100 m liber, 4:59,6 la 400 m 
liber și 2:40,7 la 200 m mixt), 
Moraru, mult prea încrezător, 
s-a lansat în 7 probe indivi
duale, iar nivelul performan
țelor sale nu a fost prea ri
dicat.

Atingînd această problemă 
am dorit de fapt să subliniem 
seriozitatea și maturitatea 
campioanei noastre, care a do
minat de departe întrecerile 
feminine, dovedind de la un 
sezon la altul o valoare tot 
mai mare. De altfel, întreaga 
ei evoluție și modul cum a 
fost pregătită de prof. Remus 
Drăgușanu poate constitui un 
adevărat exemplu pentru atin
gerea înaltelor performanțe.

Mult mai tînăra sa adver-

Cele 70 de secunde ale Cristi- 
nei Balaban la 100 m spate — 
o promisiune pentru Utrecht.

Foto: A. Neagu

sară, Anca Andrei (15 ani), cu 
1:13,6 la 100 m spate (în șta
fetă), 2:42,7 la 200 m spate

AD. VASILIU
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Campionatele de atletism ale seniorilor
BILANȚULUI7

FEMININ-1966
I SE POT ADUCE

^SERIOASE
MODIFICĂRI

Sulițașa Muri lena 
Ciurea a fost reve
lația anului 1966, 
prin cei 52,52 m ob
ținuți recent la Po
iana Brașov

Foto: N. Aurel

Pe stadionul orășenesc din Cluj vor râsuna mîine primele comenzi ale starterului 
finalelor campionatelor republicane de atletism ale seniorilor. La întreceri vor fi prezenti cei 
mai buni atleti ai tarii dornici sâ cucerească titlurile puse în joc, să realizeze rezultate cît 
mai bune.

Citiți în pagina a 2-a bilanțul 1966 al probelor feminine, pe care sîntem gata să-l 
„corectăm", la cît mai multe probe, după campionat.

finalele campionatelor
republicane de fond

și contratimp la ciclism
Sîmbătă și duminică se vor 

desfășura pe șoselele din îm
prejurimile Brașovului finalele 
campionatelor republicane de 
contratimp și fond. Sîmbătă are 
loc finala la- contratimp (pe șo
seaua Brașov — Sighișoara), iar 
duminică cea de fond (pe ruta 
Brașov — Rîșnov — Pîrîul Rece 
— Predeal — Brașov — Poiana 
Brașov).

Mîine, primele jocuri 
in „Cupa Mării Negre" 

la baschet
Mîine seară, echipele A și B 

ale României se vor întîlni în 
partida de deschidere a celei 
de a V-a ediții a turneului in
ternațional feminin de baschet 
dotat cu „Cupa Mării Negre", 
întrecerile prilejuiesc inaugu
rarea frumoasei baze sportive 
Spartac, amenajată cu instala
ție de nocturnă lingă Palatul 
sporturilor din Constanța. Este 
prima dată cînd meciurile a- 
cestei competiții se desfășoară 
în aer liber.

După întilnirea dintre for
mațiile României, va avea loc 
partida dintre reprezentativele 
Poloniei și R.S.S. Moldovenești. 

■"Primul joc începe la ora 18,30, 
iar al doilea la ora 19,45.
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Un mare concurs internațional de moiocros...
...dotat cu „Cupa capitalelor 

balcanice44 (etapa a Il-a) se va 
disputa duminică dimineața pe 
traseul de la complexul sportiv 
Panteiimon din București (la ca
pătul liniei tramvaiului 14). La 
startul probei (ci. 250 cmc) se 
vor prezenta cei mai buni moto- 
crosiști din Belgrad, Sofia și 
București, printre care M. Dă- 
nescu, Cr. Doviț și Tr. Macarie 
(Buc.), M. Miladinov, V. Stam- 
bolov și T. Ghigov (Sofia), B. 
Muvrin, M. Stefanovici și V. Po
po viei (Belgrad).

Fiecare Capitală este reprezen
tată de către două echipe formate 
din cite patru alergători. în clasa
mentul pe echipe contează rezulta
tele primilor trei din fiecare re
prezentativă. Concursul interna
țional programează două manșe 
la clasa 250 cmc și va fi com
pletat ou un concurs la clasa 
500 cmc (două manșe) la care 
vor lua parte cei mai buni aler
gători români din Capitală și pro
vincie.

Finalele pe Capitală
ale Spartachiadei de vară
2 000 de

Și

sporlivi, dansatori, cinlăreți de muzică populară
ușoara evoluează vineri pe stadionul Dinamo

Capitală ale Spartachiadei 
adevărată sărbătoare a sportului

de 
de

Finalelor pe 
vară 
masă — li s-au asigurat o splendidă festivi
tate de deschidere, 2 000 de sportivi, dansatori, 
cîntăreți de muzică populară și ușoară vor 
evolua pe stadionul Dinamo, marcind astfel 
începerea întrecerilor finale ale popularei com
petiții de masă. Vineri — la ora 16,30 — 
după defilarea celor 800 de participanți la 
finale, cei mai buni din rîndul celor 160 000 
de concurenți Ia prima fază a Spartachiadei 
de vară, vor evolua ansambluri de gimnastică, 
alcătuite din peste 700 de tineri și tinere de 
la cluburile Olimpia și Constructorul. Apoi, 
ansamblul reunit de dansuri populare al Ca-

selor de cultură ale tineretului va înfățișa 
spectatorilor frumusețea jocului românesc. 
Formații de muzică populară și de muzică 
ușoară vor susține un program alcătuit din 
cele mai iubite melodii. Demonstrații de judo, 
întreceri de ciclism și atletism vor completa 
prima parte a programului.

In încheierea zilei de vineri, pe stadionul 
Dinamo se va desfășura meciul de fotbal 
dintre Dinamo Victoria și Metalurgistul, con- 
tînd pentru „Cupa de vară". Sîmbătă și du
minică, pe terenurile din Parcul sportiv Di
namo vor avea loc întreceri la volei, handbal, 
baschet, atletism, gimnastică, înot, tir, trîntă, 
fotbal și ciclism.

Jocurile din serie ale echipei noastre 
la C. M. de volei

Programul meciurilor din 
seriile de calificare ale apro
piatului campionat mondial 
masculin de volei din Ceho
slovacia a fost stabilit. Repre
zentativa țării noastre, care, 
așa cum se știe, este reparti
zată prin tragere la sorți în 
grupa G de la Ceske Bude-

jovice, își va juca parlidele 
de calificare pentru turneul 
final astfel: marți 30 august 
cu Polonia, miercuri 31 august 
cu Olanda, joi 1 septembrie cu 
R. P. Mongolă, vineri 2 sep
tembrie cu Argentina și sîmbă
tă 3 septembrie cu Turcia.

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• IN PLINĂ VARA, „MONDIALELE" DE SCHI

Pentru prima dată în Istoria schiului, campionatele 
mondiale la probe alpine se dispută în plină vară eu
ropeană, într-o perioadă în care în mod obișnuit se 
desfășoară cel mult antrenamente cu... schiuri pe apă. 
Această inedită ediție a campionatelor mondiale, care 
încep azi, este găzduită, tot pentru prima dată, de o 
țară a Americii de Sud, Chile, pe pîrtiile din jurul 
stațiunii Portillo (situată în Anzi, la 2 800 m altitudine).

• ULTIMELE DOUA ETAPE ALE ÎNTRECERII DE 
VOLEI A JUNIORILOR

Campionatele republicane rezervate echipelor de ju
niori și de junioare se apropie de sfîrșit. Penultima 
etapă (întrecerea din cadrul turneelor pe zone), se des
fășoară începînd de mîine și pînă duminică. în șase 
orașe : Alba Tulia, Sibiu, Brașov, Rm. VîJcea, Găești 
și lași.

Finalele campionatelor republicane de juniori (junioare).

cu participarea echipelor cîștigătoare din etapa pe zone, 
vor avea loc săptămîna viitoare, în zilele de 12—14 au
gust, la Sibiu.

• LA BOX : ROMÂNIA - BULGARIA (JUNIORI) 7-3

întilnirea desfășurată marți la Galați a suscitat un 
Interes deosebit în rîndul iubitorilor boxului. Din cele 
zece meciuri disputate, unele au fost de un bun ni
vel tehnic. Astfel au fost partidele s Tănase — Illev, 
Matche — Petrov, și Mihalcea — Millchian. Mțhalcea 
a făcut o adevărată demonstrație puglllstică. Iată re
zultatele reuniunii : I. Nicolau p.p Ia Gh. Videlov (B); 
Gh. Tănase b.p A. Illev <B)V. Potolea p.p la 1. 
Gheorghiev ; L. Matche b.p N. Petrov (B) ț D. Bunea 
b.p S. Gluscov ; C. Cocîrlea b.p C. Ivanov (B) ; D. Mi
halcea b.ab. in C. Millchian (B) ; Gh. Anghelescu b.p 
L. Kolev (B) ; D. Bucur b.p A. Vodeniciarov (B); N. 
Dineu p.p la P. Papazov (B).

I. SiRlOPOL și GH. ABSENJE-coresp.

• IN CAMPIONATUL MONDIAL STUDENȚESC DE 
ȘAH ROMANIA A ÎNVINS UNGARIA Șl SCOȚIA

STOCKHOLM 3 (Agerpres). — In cadrul campionatu
lui mondial studențesc de șah, care se desfășoară în 
localitatea Orebro, reprezentativa României a obținut 
două noi victorii. In runda a doua, șahiștii români au 
învins echipa Ungariei cu 2,5—1,5 iar în cea de a treia, 
condue cu 3—0 in partida cu selecționata Scoției — o 
partidă fiind Întreruptă. (Ea însă nu mai poate influ
ența asupra victoriei). Iată cele mal Importante rezul
tate Înregistrate : runda a Il-a : U.R.S.S. — Finlanda 
3—1 ț Cehoslovacia — Olanda 2—1 (1) ; Iugoslavia 
Cuba 3—1 : Anglia — Izrael 2,5—1,5 ; Danemarca — 
Belgia 3,5—0,5 ; Scoția — Porto Rico 3,5—0.5 ; runda a 
m-a : Olanda — Islanda 2—0 (2) ; R. D. Germană — 
Cuba 2—1 (1) ; Danemarca — Bulgaria 1—1 (2) : Tunisia 
— Belgia 2,5—1,5 ; Ungaria — Porto Rico 3—0 (1).



POLO BOX Peste citeva zile,

A treia etapă a turneului final al 
campionatului republican de juniori a 
programat una dintre partidele decisive, 
opunînd formațiile S.S.E. nr. 2 Bucu
rești și Politehnica Cluj. Meciul a fost 
extrem de disputat, cele două echipe 
fiind de forțe sensibil egale. Bucu- 
reștenii și-au asigurat victoria cu 
scorni de 1—0 (1—0, 0—0, 0—0, 
0—0) prin punctul înscris în primul 
minut (în situație de superioritate nu
merică) de căpitanul echipei, Bivolu. 
în reprizele care au urmat, jucătorii clu
jeni au avut de mai multe ori posibili
tatea de a egala și chiar de a întoarce 
rezultatul în favoarea lor, dar inefica
citatea exasperantă în situații clare de 
gol (au ratat chiar și o lovitură de la 
4 ni, prin Gydrgy), ca și intervențiile 
foarte bune ale portarului bucureștean 
Rotstein, au făcut ca scorul să nu mai 
fie modificat. A condus corect dr. I. 
Drâ șan.

Ca fapt negativ trebuie să arătăm că 
formația Dinamo s-a prezentat la meci, 
pentru a doua oară de la începutul 
competiției,
eibil întrun turneu final), ceea 
dus la întîrzierea programului.

Alte rezultate : Steaua—C.S.M. Cluj 
4—0, (1—0, 0—0, 1—0, 2—0) ; Po- 
litehnica—Ș.S.E. nr. 1 București 3—2 
(0—0, 1—1, 2—0, 0—1) 1. C. Arad— 
Rapid Oradea 5—2 (1—0, 2—0, 1—, 
1—1); Dinamo—C.S.M. Cluj 4—1 (1—1, 
1—0, 1—0, 1—0).

întîlnirea România - R. F. Germană
• Fostul campion european, Horst Raschen, evoluează la București și Constanța

Primele partide între selecționa
tele de box ale României și R.F. 
Germane s-au disputat în 1964, la 
București și Constanța. Victoria a 
revenit pugiliștilor noștri cu scorul 
de 13—7 și, respectiv, 12—8. Anul 
trecut, reprezentativa României a 
evoluat la Hamburg (10—10) și la 
Wolfsburg (13—7 pentru gazde).

Peste cîteva zile statisticienii 
sportului cu mănuși vor avea pri
lejul să consemneze cea de a treia 
confruntare dintre selecționatele 
celor două țări. întîlnirile suscită un 
viu interes. Federația noastră de 
box a decis ca prima partidă să se 
dispute la București (12 august, pe 
Stadionul Republicii), iar cea de a 
doua la Constanța (14 august). Pre
parativele în vederea dublei con
fruntări sînt pe punctul de a se 
încheia. Antrenorul naționalei 
noastre, ION POPA, nu a definiti-

vat deocamdată formația care va fi 
opusă boxerilor vest-germam, dar 
apreciază că din prima noastră gar
nitură nu vor lipsi C. Ciucă, N. 
Giju, C. Buzuliuc, I. Dinu, Gh. Chi- 
văr și I. Monea.

Ieri a sosit din R.F. Germană o 
telegramă în care se anunță echipa 
ce va fi opusă boxerilor români 
La „muscă” Wolfgang Penzler, la 
„cocoș" Horst Rascher și Manfred 
Werner; Peter Prause (pană), Wolf
gang Schmitt (semiușoară), Gert 
Puzicka (ușoară), Dieter Kottysch 
(semimijlocie), Heinz Muck (mijlo
cie ușoară), Reymar Reimers (mij
locie), Peter Gerber (semigrea) și 
Ferdinand Peek (grea). Meciurile 
vor fi conduse de arbitrii Delcev 
(Bulgaria), Otto Kramheller, 
muth Leyer (R.F. Germană), 
Epureanu și Victor Popescu.

R.

Hel- 
Petre

c.

fără căști (lucru inadmi- 
ce a

1,

BRĂILA, 3 (prin telefon). Marii 
seara s-a disputat pe arena C.S.O. 
din localitate întîlnirea internațională 
de box între echipele Voința Brăila 
și S.K. Cottbus (R.D. Germană). Cei 
peste 2000 de spectatori au urmărit 
meciuri foarte disputate, dar de un 
nivel tehnic modest. Pugiliștii brăi- 
leni au obținut victoria cu scorul 
de 6—4.

KZEHH
Cristina Balaban-un exemplu 

pentru înotătorii noștri fruntași
( U rmare din pag. 1)

junioare de la 
a confirmat, o

și noul record de 
200 m mixt (2:51,2) 
dată în plus, frumoasele perspective 
pe care le are în față. Pe linia unui 
progres constant, cu posibilități mari 
de a-și îmbunătăți performanțele, 
pot fi considerate și evoluțiile tine
relor Daniela Coroiu (14 ani), o 
plăcută surpriză a probejor de 
craul, și Georgeta Cerbeanu (14 
ani) — 1:17,5 și 2:58,5 la 100 m și 
200 m fluture. în sfirșit, după mai 
multi ani de așteptare, Nicoleta 
Ștefănescu a reușit corectarea re
cordurilor în probele de fluture și 
seriozitatea pe care o acordă în ul- 
timpul timp 
constituie o 
va opri aici.

Din păcate 
lor, care mai poate cuprinde doar 
pe Carmen Cehanzuc (12 ani) — 
1:13,8 la 100 m liber, se oprește 
aici.

Ne-am pus mari speranțe în Ingrid 
Ungur și mai ales în Gica Manafu, 
care au beneficiat în acest an de 
condiții de pregătire mult mai bune 
ea anul trecut. Ele nu au repetat

antrenamentelor sale 
garanție că ea nu se

însă, lista evidențieri-

însă performanțele anterioare, lip- 
sindu-ne în mod practic de posibi
litatea de a fi reprezentați la „euro
pene* și de o ștafetă de 4x100 m 
mixt. Mai grav este cazul tinerei 
sportive din Galați, în care multi 
specialiști întrezăreau o autentică 
speranță. Aceasta, însă, se pare că 
a căpătat o autoîncredere exagerată, 
pe care antrenorul ei, D. 
nu a combătut-o. în plus, în 
pe care îl folosește persistă o 
de greșeli constatate încă de 
trecut.

Specialiștii noștri așteptau 
mai mult și de la R. Spandonide, 
Cr. Stănescu, E. Silianu, Ad. Lamba- 
darie, E. Schuller, V. Pelcu sau L. 
Gruia, înotătoare tinere, suficient de 
înzestrate. în majoritatea cazurilor, 
lipsa unui antrenament de mare in
tensitate pare că a influențat hotă- 
rîtor evoluția lor spre performante 
superioare celor obținute anul tre
cut sau în sezonul de iarnă. Nu este 
însă singura cauză, 
ceste sportive le 
pentru sportul pe 
git. Și acesta este 
țial...

REZULTATE TEHNICE. Muscă : 
Mihai Aurel b.ab. 1 Miiller (boxerul 
german a fost trimis de două ori la 
podea); cocoș : I. Titianu b.p. Fiirer ; 
pană: P. Covaliov b.ab. 2 Krilger 
(Covaliov a atacat dezlănțuit în re
priza a doua, l-a trimis pe Kriiqer 
de două ori la podea, pentru ca în 
cele din urmă boxerul din Cottbus 
să abandoneze); semiușoară: Kirsch 
b.p. N. Deicu ; ușoară : Spitzner b.p. 
R. Dinu ,• semimijlocie: Hanel b.p. 
Gh. Marcel ,• mijlocie ușoară: Gr. 
Enache b.p. Dorth (Enache a folosit 
defensiva-activă, a contraatacat ra
pid, cîștigînd pe merit); mijlocie: 
Gh. Ionel b.p, Bressel (brăileanul a 
avut inițiativa în finalul fiecărei re
prize și, cu toate că a întîlnit un 
boxer incomod, cu gardă inversă, a 
reușit să obțină o victorie aplau
dată) ; semigrea: Rausche b.ab. 3 
Gh. Bunea ; grea : I. Cioran b.p. Lieb- 
man.

GR. RIZU — coresp.

Mititelu, 
stilul 
serie 
anul

TIR

mult

Unora dintre a- 
lipsește dăruirea 
care l-au îndră- 
un lucru esen-

Au început finalele 
campionatelor republicane de juniori

TENIS OE CîMP

CLUJ 3 (prin telefon). Pe cele 
șase terenuri din parcul orașului au 
început finalele campionatelor repu
blicane de tenis ale juniorilor. 100 
de sportivi și sportive din întreaga 
țară își dispută întîietatea Ia două 
categorii de vîrstă, 15—16 ani și 17 
—18 ani. Pînă acum au avut loc 
doar partide de simplu, urmînd ca 
joi să înceapă și meciurile de dublu. 
La ambele categorii s-au desfășurat 
optimile de finală, întîlnirile înche- 
indu-se cu rezultate normale.

Simplu fete, cat. 15—16 ani : F. Bucur 
(St. r. Brașov) — I. Bădln (Din. Buc.) 
6—2, 6—0, L. Cobzuc (SSE 2 Buc.) 
Georgescu (Constr. Hunedoara) 6—2, 6—1, 
V. Balaș (Prog. Salonta) — V. Dudaș 
(SSE Tg. Mureș) 6—3, 6—2, E. Cotuna 
(SSE 2 Buc.) — E. Mlcu (St. r. Bv.) 6—0, 
6—0, A. Cîrnaru (Din. Buc.) — A. Călina 
(SSE 2 BUC.) 6—0, 3—6, 6—3, E. Tacaci 
(Constr. Hunedoara) — A. Sălăgean (Ind. 
sîrmei C. Turzii) 6—0, 6—4, L. Tănăsescu 
(Universitatea Cluj) — R. Szabo (I. T. 
Oradea) 6—3, 6—2 ; cat. 17—18 ani : L.

p.

Cobzuc — E. Szekelihidl (Prog. Salonta) 
6—0, 6—3, M. Oargă (Prog. Buc.) — E. 
Tacaci 6—3, 3—6, 6—1, A. Cîmaru — P. 
Georgescu 6—4, 9—7, E. Cotuna — D.
Sîrbu (Ind. sîrmei C. Turzii) 7—5, 6—1, 
V. Balaș — A. Sălăgean 6—2, 6—3 : sim
plu băieți, cat. 15—16 ani : Sotirlu (St. 
Buc.) — Mirea (Din. Buc) 6—2, 6—1,
Cristescu (Universitatea Cluj) — Laza- 
rov (Elect. Timișoara) 6—1, 8—6, Costi- 
nescu (SSE 2 Buc.) — Manoliu (SSE 2 
Buc.) 6—0, 6—0, Hărădău (Constr. Hune
doara) — MUlfai (SSE Tg. Mureș) 7—5, 
6—3, Giurgiu (Ind. sîrmei C. Turzii) — 
Gh. Hulpe (Universitatea Cluj) 6—1. 6—3, 
Sarău (SSE 2 Buc.) — Hirju (Din. Buc.) 
6—2, 6—4, Bondoc (Prog. Buc.) — Sto- 
leru (Ind. sîrmei C. Turzii) 6—3, 6—0, 
C. Hulpe (Universitatea Cluj) — Cernă- 
ianu (SSE 2 Buc.) 1—6, 9—7, 6—0 ; cat. 
17—18 ani : Barbu (Steaua) — Stitd (Chi
mistul B. Mare) 6—3, 6—4, Boldor (Ind. 
sîrmei C. Turzii) — Navrotskl (SSE 2 
Buc.) 6—3, 3—6, 6—3, Ovici (SSE Tg. Mu
reș) — C. Hulpe 12—10, 6—2, Mureșan 
(St. r. Bv.) — Mulfal 6—0, 6—1, P. Du
mitrescu (Prog. Buc.) — Hărădău 6—1, 
6—2. '

P. RADVANI - coresp.

Bilanțul feminin-1966
100 m : Ec. Nourescu (Met.) 12,0, I. Pe

trescu (Rapid) 12,0, A. Petrescu**, (SSE 
II) 12,0*, S. Anghelescu** (Viitorul) 12,1*, 
M. Goth** (Prog. Deva) 12,1*, A. Socol 
(Univ. Cluj) 12,2, Ol. Damian** (Lie. 2 
Br.) 12,2*, V. Dinu** (Lie. 2 C-lung) 12,2* 
(In 1966, a XVIII-a europeană are 11,7).

200 m : Ec. Nourescu 24,5, I. Petrescu 
24,6, A. Socol 24,8*, Ec. Vitalios** (Tract. 
Tg. Secuiesc) 25,0*. M. Goth 25,1*, V. To
cilă (ICF) 25,2*, Ol. Damian 25,2*. (IX-24,0)

400 m : I. Silai (CSM Cluj) 56,6*, D. Bă- 
descu** (Rapid) 57,2*, Ec. Nourescu 57,3, 
FI. Stancu (Steaua) 57,6, El. Ionescu 
(Construct.) 57,7, El. Baciu** (Sc. Sp. 
UCFS Roman) 58,2*, CI. Iacob (Progre
sul) 58,3. (XV-55,0)

800 m ; I. Silai 2:07,8*. CI. Iacob 2:10.2, 
El. Baciu** 2:10,7*. FI. Stancu 2:11,0, El. 
Teodorof (Din.) 2:11,8, 
Br.) 2:12,4. (XVII-2:08,0)

80 mg : G. Cîrstea** (Steaua) 11,2*, V. 
Viscopoleanu (Steaua) 11,3. S. Angheles
cu** 11,3*, S. Nedelcu** (Lie. 2 C-lung) 
11,4*. L. Jung (Steaua) 11,4, S. Tănase** 
(CSM Cluj) 11,5*. (VII-10,7)

LUNGIME : V. Viscopoleanu «.59*. El. 
Vintilă (Din.) 6.10*. M. Salamon** (Stea
ua) 5,79*, G. Rădulescu** (Din.) 5.78. Ed. 
Schal** (SSE Brașov) 5,76*, M. Pândele

V. Gabor (Din.

(Met.) 5,69, M. Anghel»» (SSE n) 5,69», 
A. Petrescu»* 5,69 (XII-6,20)

ÎNĂLȚIME : I. Balaș (Steaua) 1,83, Al. 
Stoenescu»» (Șt. Alexandria)l,71», R. Vo- 
roneanu (Steaua) 1.61, M. Pândele 1,61». 
V. Bonei*» (Lie. N. Bălcescu Craiova) 
1.60», M. Enică»» (CSO Galați) 1,60». 
(XV-1,70)

GREUTATE : A. Sălăgean (Din. Br.) 
15,99, A. Gurău (Prog.) 14,53, El. Elic 
(Met.) 13,99». El Letter'» (ICF) 13.93», I.. 
Saucă (ICF) 13.47, L. Oros (Steaua) 13,33. 
(XVI-15,60)

DISC : L. Manoliu (Met.) 51,92, Ol. Ca
taramă (Sc. Sp. UCFS C-lung) 51.4*- Ar. 
Menis»» (Lie. N. Bălcescu Cr.) 47,02»; R. 
Moțlu»» (ICF) 45,42», El. Cataramă (Sc. 
Sp. UCFS C-lung) 44,05, El. Prodan 
(ICF) 43.70». (XV-52.00)

SULIȚA : M. Peneș»» (Din.) 58.36, M. 
Ciurea»» (Din.) 52.52', M. Diaconescu 
(Steaua) 49,60, El. Neacșu (Sc. Sp. UCFS 
C-lung) 48,18. El. Prodan 45,40», T. Bu- 
cura»» (Lie. 2 C-lung) 44,30 (XX-52,00)

PENTATLON : s. Tănase »» 4176», An. 
Vitalios»» (Tract. Tg. Secuiesc) 4123», V. 
Enescu (ICF) 4108», Ed. Schal»» 4032», M. 
Dobre (ICF) 3905», M. Salamon»» 3854». 
(XII-4500)

NOTA : • — record personal ; »• ju
nioară

M.

A.

Grija pentru rezerva
Pregătirea schimbului de mîine con

stituie și pentru Federația română de 
tir o preocupare importantă. Pe lîngă 
numeroasele concursuri care au loc pe
riodic în diferite centre, federația de 
specialitate a trecut la organizarea 
unei tabere de vară unde cei mai buni 
tineri țintași se pregătesc în condi
țiile cele mai bune, în special, la ar
mă standard. Astfel, o serie de tineri 
trăgători cu perspectivă — pînă la 22 
de ani — au fost invitați la o tabără 
de pregătire în timpul vacanței de 
vară. Au luat parte 28 de tineri spor
tivi din București, Ploiești, Arad, Cluj, 
Giurgiu și Brașov.

Acum, tinerii trăgători sînt în plin 
„examen", participînd la un concurs 
de selecție. întrecerile se desfășoară 
pe poligonul Dinamo și au ca scop, 
pe lîngă stabilirea unei ierarhii valo
rice între cei care au fost în tabără, 
și obținerea de noi norme de clasi
ficare sportivă.

Prima probă care s-a desfășurat a 
fost cea de armă sport 3x20 focuri. 
Câștigătorul, Mihai Pavel (Dinamo 
București), a reușit să-și depășească 
colegii cu o diferență apreciabilă, da
torită punctajului mare obținut la po
ziția cea mai dificilă, în picioare, tn

de miine
general, rezultatele primilor clasați 
sînt mulțumitoare mai ales dacă ți
nem cont că în tabără s-a pus ac
centul pe specializarea la armă stan
dard. Rezultate: armă sport 3x20 
focuri — 1. M. Pavel (Dinamo) 515 p 
(189 p la poz. culcat, 160 p la p<?£ în 
genunchi și 166 p la poz. în picioare), 
2. R. Stănescu (Cetatea Giurgiu) 506 p 
(190 + 168+148), 3. C. Lazarovici
(Dinamo) 506 p (170+166+161), 4.
Em. Toth (C.S.O. Arad) 501 p, 5. L. 
Marinescu (S.S.E. 1) 500 p, 6. H. Hor- 
nescu (S.S.E. 1) 497 p.

In organizarea Consiliului regio
nal UCFS și a Secțiunii de învăță- 
mînt s-a desfășurat — nu de mult — 
consfătuirea profesorilor de educație 
fizică din orașul și regiunea Cluj. 
Scopul a fost acela de a analiza în
deplinirea planului de măsuri al 
UCFS și Secțiunii de învățămînt pri
vind îmbunătățirea activității de e- 
ducatie fizică în rîndul elevilor, în 
conformitate cu instrucțiunile comune 
ale Ministerului Invățămîntului și 
Consiliului General al UCFS din 3 
septembrie 1965. Referatul prezentat 
de tov. Ion Bindea, șeful Secțiunii 
de învățămînt, a făcut o amplă a- 
naliză a desfășurării lecțiilor de e- 
ducație fizică, a activității sportive 
școlare din orașul și regiunea Cluj. 
Au fast arătate realizările obținute 
precum și măsurile care au dus la 
obținerea unor succese în activitatea 
sportivă a elevilor de aici.

Planul elaborat anul trecut, ținînd 
seama de posibilitățile și condițiile 
de dezvoltare a sportului școlar din 
reqiunea Cluj, a prevăzut:

— îmbunătățirea activității asocia
țiilor sportive școlare în ceea ce 
privește desfășurarea antrenamente
lor și participarea la competiții;

— îmbunătățirea bazei materiale;
— popularizarea în rîndurile ele

vilor și părinților a efectelor pozi
tive ale educației fizice și sportului 
in întărirea sănătății elevilor ;

— mărirea eficienței lecțiilor de 
educație fizică.

Profesorii de educație fizică și con
siliile asociațiilor sportive au depus 
intense eforturi pentru realizarea 
planului de măsuri. De un real fo
los iu activitatea profesorilor de edu

cație fizică a fost în anul școlar care 
a trecut programa de învățămînt, 
prin varietatea mijloacelor aplicabile 
în condiții materiale diferite, prin 
probele și normele de control mai 
accesibile diferitelor categorii de 
școli. Profesorii Maria Morar (Școala 
generală din Românești, raionul Za
lău), Doina Buzan (Școala generală 
nr. 4 din Turda), Dorel Cioară (Li
ceul din Cîmpeni), Leon Pascu 
(Școala de mecanici agricoli din Bis
trița), Horia Ștefănescu (liceul 
„George Coșbuc" din Năsăud) și alții 
au reușit, în funcție de condițiile 
materiale ale școlilor unde lucrează

profesorul Dorel Cioară care, în con
diții destul de grele, a introdus în 
metodica lecțiilor lucrul în circuit. 
La mulți dintre profesorii de educa
ție fizică s-a constatat o bună orien
tare în conducerea lecțiilor pentru 
dezvoltarea calităților fizice de bază, 
cu mijloace specifice în partea fun
damentală a lecției. în această ca
tegorie au fost evidențiați profe
sorii Marian Pășcălău (de la Liceul 
„Gheorghe Barițiu" din Cluj), Horia 
Pop (de la Școala sportivă de elevi), 
loan Cîmpeanu (de la Școala pro
fesională Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii) și alții. Acolo unde munca

pioană republicană școlară pe 1966, 
grupele de atletism conduse de pro
fesorii Zoltan Siikosd, de la Școala 
generală nr. 14 din Cîmpia Turzii și 
Marian Pășcălău de la S.S.E. Cluj, 
grupele de gimnastică pregătite de 
profesoarele Anica Bindea și Zina 
Belu. în majoritatea liceelor și șco
lilor din orașul și regiunea Cluj — 
printr-o muncă plină de entuziasm 
a profesorilor, părinților și elevilor, 
— curțile au fost transformate în 
terenuri de volei, baschet, handbal 
și sectoare de atletism.

Dar dacă realizările au fost multe 
și frumoase, nu s-a putut trece peste

Consfătuirea prolcsorilor de educație iizieâ 
din orașul și regiunea Cluj

și de nivelul de pregătire a elevi
lor, să realizeze o activitate didac
tică cu conținut științific, cu efi
ciență fiziologică și educativă. Abor
darea cu curaj a metodicii moderne 
de pregătire sportivă și aplicarea ei 
chiar în lecțiile de educație fizică 
a fost un real sprijin pentru pro
fesori în realizarea unei densități 
sporite pe toată durata lecției, gra
darea efortului și crearea posibili
tății de individualizare a lucrului în 
funcție de stagiul de pregătire fizică 
și tehnică al fiecărui elev. Un exem
plu în această direcție îl constituie

s-a desfășurat bine, cu entuziasm și 
pricepere, lecțiile de educație fizică 
au contribuit într-o mare măsură la 
întărirea disciplinei, la crearea unei 
atmosfere de muncă între elevi. Ac
tivitatea profesorilor de educație fi
zică în pregătirea sportivilor și a 
echipelor a constituit un prețios 
sprijin de dezvoltare a activității com- 
petiționale a școlarilor din regiunea 
Cluj, în creșterea performanțelor. 
Putem cita echipa de baschet băieți 
a liceului „Nicolae Bălcescu" din 
Cluj pregătită de profesorii Dorin 
Almășan și Vasile Mureșan, cam

lipsurile care mai există în unele 
școli din orașul și regiunea Cluj. 
Ele se datoresc superficialității cu 
care unii profesori își mai pregătesc 
lecțiile, comodității cu care conduc 
orele, precum și lipsei unui control 
din partea secțiunii de învățămînt. 
Printre profesorii cu o slabă activi
tate didactică au fost citati Alexan
dru Sanislas, de la Școala generală 
din Arieșeni, care a condus lecțiile 
în tinută de stradă și la „liberă in
spirație" trimestre întregi, Florica 
Popa, de la Liceul din Zalău, care 
nu reușea să asigure lecțiilor un 
continui variat și atractiv, Valentin

Cbioreanu, de la grupul școlar „Ce
ramica' din Cîmpia Turzii și alții, 
în multe raioane (Dej, Turda, Gherla 
și în parte în orașul Cluj) activi
tatea de ridicare a nivelului profe
sional al cadrelor didactice de spe
cialitate mai prezintă aspecte for 
male. Secțiunile de învățămînt ra
ionale și conducerile cercurilor pe
dagogice nu acordă suficientă aten
ție conținutului activității. Profe
sorii de la școlile tehnice și profe
sionale care nu aparțin Ministerului 
Învătămîntului au o foarte slabă par
ticipare la cercurile pedagogice. Cu 
prilejul controalelor efectuate s-a 
constatat absenta de la această acti
vitate obligatorie a profesorilor 
Gheorghe Pantea și loan Cimpean, 
de la școala profesională „Industria 
sîrmei" Cîmpia Turzii, loan Dumitru, 
Ioan Moisescu, Aurica Feșnic și Ma
ria Crișan de la școlile din orașul 
Cluj.

Educația fizică este o disciplină cu 
pondere mare în planul de învăță- 
mînt care oferă mari posibilități de 
instruire și educare a tinerei noas
tre generații. Elevii îndrăgesc această 
disciplină, ca și pe cei care o pre
dau, dar pentru a realiza integral 
sarcinile educației fizice trebuie să 
fim în primul rînd exigenți fa{ă de 
noi înșine.

Există multe școli care și-au făcut 
o tradiție și o mîndrie din organi
zarea unei bogate activități sportive 
din selecționarea și creșterea elemen
telor talentate și acest lucru trebuie 
să constituie în anul școlar viitor un 
exemplu pentru toate școlile din re
giunea și orașul Cluj.

, PAUL IO VAN'"



îr li
spetii noștri: 
K. A. Rostov 
. R. S. S.) 
Selecționata 

așului 
inovra 
?F. G.)
cetul cu încetul, fotbalul reintră 
repturi. Lăsînd la o parte faptul 
ncepînd de duminică în „Cupa de 
i" vor juca și echipele din cate- 
a A, trebuie spus că tot dumini- 
om avea și primele partide inter- 
onale ale noului sezon : la Bucu-
i și la Constanța vor evolua 
A. ROSTOV, una dintre forma-

de frunte ale campionatului de 
al al Uniunii Sovietice și SELEC- 
NATA ORAȘULUI HANOVRA 
F. Germană).

tă, în rîndurile ce urmează, cîte- 
îmănunte despre aceste două for-
ii —Ugentru cei care vor asista 
inică la evoluțiile lor.

i jumătatea campionatului de tot
al URSS, clasa A, S.K.A. Rostov, 
rația care duminică va juca în 
itală în compania Progresului, o- 
ă locul IV, cu 20 de puncte, după 
stno Kiev (27 p), Spartak Mosco- 
(22 p) și Pahtakor Tașkent (tot 

>). După meciul din Capitală, echi- 
sovietică va mai evolua pe stadi- 
ele din Craiova (9 august) în 
ipania Științei și Petroșeni (11 an
ti cu Jiul Petrila.
in lotul cu care S.K.A. Rostov va 
azi pe calea aerului, se detașea- 

naeștrii sportului Valentin Afonin 
Aktor Getmanov, care, cu puține 
în urmă, au îmbrăcat tricoul re- 

:entativei Uniunii Sovietice la 
pionatul mondial de la Londra, 
mintigi că amîndoi au jucat la 
derftîhd, în partida cu Chile (1—0 
tru URSS) din cadrul grupei D. 
turi de ei, din lotul echipei sovie- 
l-4ac parte încă 11 maeștri ai 
rtului, ceea ce constituie o garan- 
asupra valorii formației. Dar iată 
Storii din cațe va fi alcătuită 
ipa pentru partidele din România: 
cenko, Ivanov, Sceglovski — por- 
, Afonin, Getmanov, Dementiev, 
:aciok, Klivoborodov, Maliha, Po- 
elov, Sinau, Fisenko, Certkov. Șiș-

premii de cite 150000 lei la Loto
u lipsiți de Ia această importantă 
șere care atribuie AUTOTURISME 
AT 1300“ plus 11.100 lei, cîștiguri 
60.000 lei, 40.000 lei și 20.000 lei! 
'entru două numere se atribuie — 
i tragere 1a sorți — 200 excursii 
„Carnavalul Deltei44.
iu numai 24 lei puteți participa la 
.e cele 12 extrageri !

fLATA PREMIILOR LA TRAGEREA 
LOTO DIN 29 IULIE 1966

n Capitală, premiile se vor plăti 
ipînd cu data de sîmbătă 6 august 
6, la casieriile LOTO-PRONOSPORT 
cadrul fiecărui raion.

n provincie, premiile se vor plăti prin 
*le raionale G.E.G. după 2—4 zile 
la începerea plăților în Capitală, 

p necesar pentru circuitul poștal și 
car al documentelor.
’entru participanții cîștigători din 
liul rural, spitale, sanatorii și uni- 

militare, premiile se vor expedia 
1 mandat poștal, înccpînd cu data de 
bătă 6 august 1966.
> Tragerea Loto de mîine vineri 5 
ust va avea loc la București.

PRONOEXPRES

a tragerea concursului Pronoexpres 
^t~din 3 august a.c. au fost extrase 

urnă următoarele numere s

lată, in acțiune, trei jucători din echipa selecționată a orașului Hanovra: 
Marienfeld, Erler și Thomassek (toți cu chilofi albi).

Iov — fundași, Andrienko, Kucins- 
kas, Romanov, Tolcenikov, Sikunov
— mijlocași, Akciurin, Bordovskih, 
Burov, Bufalov, Eskov, Kolinko, Ko- 
paev, Matveev, Matekin. Porscikov
— atacanți.

Meciul de duminică din Capitală 
se va disputa pe stadionul Republicii, 
în nocturnă, de la ora 19,30 și va fi 
precedat de partida Știința București
— Rapid București din cadrul „Cupei 
de vară". Arbitrii partidei internațio
nale : N. Mihăilescu — la centru, V 
Pădureanu și C. Niculescu — la tușă.

Selecționata orașului Hanovra, al
cătuită din jucători de la Hanovra 
96, care activează în prima ligă, și 
Concordia, din liga a doua, vine în 
tara noastră ca răspuns la vizita în
treprinsă anul trecut de Petrolul la 
Hanovra și va disputa patru meciuri. 
Primul, după cum s-a mai anunțat, 
duminică la Constanța, cu Farul; al 
doilea cu Petrolul, la Ploiești, la 11 
august; fotbaliștii vest-germani vor 
mai evolua apoi la Brașov (14 august) 
în compania Steagului roșu și la Pi
tești (17 august) cu Dinamo.

Lotul selecționatei este alcătuit din 
jucători tineri care practică un fotbal 
în forță, dublat de o tehnică foarte 
bună, specific echipelor din R. F. 
Germană. Din rîndul jucătorilor care 
vor face deplasarea ies în evidentă 
fundașul Fricke care a îmbrăcat de 
10 ori tricoul alb al selecționatei R.F. 
Germane, mijlocașii Baldauf (de 14 
ori selecționat în diferitele reprezen
tative ale țării sale) și Stiller (de 7 
ori internațional), ca și atacantul 
Borchardt (de 10 ori titular în națio
nala A). Iată lotul anunțat: Danken- 
brink, O'ller — portari, Thomassek, 
Fricke, Erler — fundași, Baldauf, Ma
rienfeld, Falkenstein, Stiller — mij
locași, Anders, Adler, Bode, Esch, 
Halbe, Borchardt, Hellfritz, Deppe, 
Hesse — atacanți.

1 38 15 40 37 21

Numere de rezervă : 13 17

Fond de premii: 583.679 lei

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 10 august a.c., la Brașov.

LOTO

Premiile întregi și sferturi la tragerea 
Loto din 29 iulie a.c.

Premiul special întreg : 2 variante a 
150.000 lei fiecare; categoria I: 11 va
riante a 6.064 lei și 11 a 1.516 lei; ca
tegoria a H-a 14 variante a 3.474 lei și 
40 a 868 lei; categoria a IlI-a: 35 va
riante a 1.853 lei și 40 a 463 lei; ca
tegoria a IV-a: 59 variante a 1.138 lei 
și 57 a 284 lei; categoria a V-a: 86 
variante a 733 lei și 111 a 183 lei; cate
goria a Vl-a: 104 variante a 614 lei și 
127 a 153 Iei; categoria a VlI-a: 114 
variante a 493 lei și 220 a 123 lei; ca
tegoria a VlII-a; 221 variante a 276 
lei și 323 a 69 lei.

Cîștigătorii premiului special întreg: 
Nicodimescu Gheorghe din Brăila și Ni- 
colae Tudor din București.

Report premiul special 21.045 lei.

Rubrică redactată de Administrația de 
stat Loto-Pronosport,

ANTRENAMENTE ÎN VEDEREA 
MECIULUI CU HANOVRA

Pentru fotbaliștii de la Farul Con
stanța, vacanța pe care au luat-o 
după disputarea finalei „Cupei Bal
canice" a fost scurtă. Pînă la re
începerea campionatului mai sînt trei 
săptămîni, timp în care constănțenii 
au posibilitatea să atingă un sta
diu corespunzător de pregătire. Dar, 
pînă atunci, ei vor mai susține cî- 
teva meciuri. Unul dintre ele este 
programat chiar duminică, la Con
stanța, în compania selecționatei 
orașului Hanovra (R.F.G.). Partida se 
anunță deosebit de interesantă și 
va constitui un bun prilej de veri
ficare a potențialului actual al 
echipei.

C. POPA, coresp. reg.

Programul turului campionatului 
categoriei A, ediția 1966—1967

ETAPA I, MIERCURI 24 AUGUST

C.S.M.S. lași - Steaua București 
Farul Constanja - Rapid București 
U. T. Arad - Universitatea Clui 
Jiul Petrila - Steagul roșu Brașov 
Politehnica Timișoara - Petrolul Ploiești 
Progresul București - Dinamo Pitești 
Dinamo București - Știința Craiova

ETAPA A ll-A, DUMINICA 28 AUGUST

Dinamo Pitești - Dinamo București
Steaua București - Politehnica Timișoara 
Știința Craiova - Jiul Petrila 
Rapid București - U. T. Arad
Universitatea Cluj - Progresul București 
Steagul roșu Brașov - Farul Constanta 
Petrolul Ploiești - C.S.M.S. lași

ETAPA A III-A. DUMINICA 4 SEPTEMBRIE

Politehnica Timișoara - Șteagul roșu Brașov
U. T. Arad - Știința Craiova
Steaua București - Dinamo București 
C.S.M.S. lași - Dinamo Pitești 
Jiul Petrila - Petrolul Ploiești 
Progresul București - Rapid București 
Farul Constanta - Universitatea Clui

ETAPA A IV-A, DUMINICA 11 SEPTEMBRIE

Știința Craiova - Rapid București 
Progresul București - Farul Constanta 
Petrolul Ploiești - U. T. Arad 
Steagul roșu Brașov - Steaua București 
Dinamo București - Universitatea Clui 
Dinamo Pitești — Politehnica Timisoara 
C.S.M.S. lași - Jiul Petrila

ETAPA A V-A, MIERCURI 14 SEPTEMBRIE

U. T. Arad - Progresul București 
Petrolul Ploiești — Dinamo București 
Rapid București - C.S.M.S. lași 
Farul Constanta - Dinamo Pitești 
Steaua București - Jiul Petrila 
Universitatea Cluj — Steagul roșu Brașov 
Politehnica Timișoara - Știința Craiova

ETAPA A VI-A, DUMINICA 25 SEPTEMBRIE

Farul Constanta - Petrolul Ploiești 
C.S.M.S. lași - U. T. Arad
Progresul București — Politehnica Timisoara 
Dinamo București - Steagul roșu Brașov 
Universitatea Cluj — Știința Craiova 
Dinamo Pitești - Steaua București 
Jiul Petrila - Rapid București

ETAPA A VII-A, DUMINICA 2 OCTOMBRIE

Dinamo Pitești - Jiul Petrila
Steagul roșu Brașov — Petrolul Ploiești
U. T. Arad - Farul Constanja

Se apropie campionatul
Din țară continuă să ne sosească vești despre pregătirile echipelor 

în vederea noului sezon fotbalistic. Iată citeva dintre cele primite :

RAPID BUCUREȘTI PE TEREN

De luni, rapidiștii au terminat 
scurtul concediu. în această perioa
dă, accentul la antrenamente este 
pus pe pregătirea fizică și pe*par
ticiparea la competiția dotată cu 
„Cupa de vară". Sub conducerea an
trenorilor V. STĂNESCU și V. STĂN- 
CULESCU, au început antrenamente
le următorii jucători: Răducanu, 
Andrei, Lupescu, Motroc, C. Dan, 
Greavu, Ștefan Vasile, Dinu, Mitroi, 
Georgescu, M. Popescu, Năsturescu, 
Dumitriu, Ionescu, Codreanu, Ad. 
Popescu, Neagu, Kraus, Costea și 
Jamaischi

STFAUA A EVOLUAT LA CODLEA

în cadrul programului de antrena
ment pe care îl au fotbaliștii de la 
Steaua, au fost cuprinse și cîteva 
jocuri amicale de verificare. Astfel, 
echipa bucureșteană a evoluat zilele 
trecute la Codlea. Oaspeți ai fotba
liștilor din localitate, ei au susținut 
aici două meciuri. în primul, cu Mă
gura Codlei, formația Steaua a obți
nut victoria cu scorul de 4—3. în 
cel de-al doilea, rezultatul a fost 
nedecis: 2—2. Pe parcursul jocu
rilor, antrenorii bucureșteni au folo
sit 19 jucători.

NIC. SECELEANU — coresp.

UNIVERSITATEA CLUJ LA BORSEC

Formația studenților clujeni a sus
ținut două partide în localitate. în- 
tîlnirea cu echipa Apemin Boresc a 

dat cîștig de cauză studenților cu 
2—1 (0—1). Meciul a fost viu dispu
tat, localnicii opunînd o rezistentă 
dîrză. Au marcat : Andone I (min. 
20), pentru Apemin, Barbu (min. 50) 
și Mustățea (min. 70) pentru Uni
versitatea.

în cea de-a doua partidă, cluje
nii au învins selecționata Toplita cu 
2—0 (0—0). Pînă în min. 70, scorul 
a fost egal : 0—0. Cele două goluri 
au fost înscrise de Tegean și Mus
tățea.

ION CRISTEA — coresp.

FOTBALIȘTII DE LA CRIȘUL 
SI-AU RELUAT PREGATIRILF

Jucătorii de la Crișul, care în a- 
cest an vor activa în „B", și-au re
luat pregătirile. în primele două ziie, 
întregul Iot de jucători a fost supus 
unui control medical, iar de la 26 
iulie au început antrenamentele.

în noul campionat, de preqătirea 
echipei se vor ocupa antrenorii 
Petre Rădulescu și Vasile Vlad. Cei 
doi antrenori au la dispoziție lotul 
care a activat in sezonul trecut, la 
care se mai adaugă și cîțiva juniori 
talentați, de perspectivă. Au tost 
luate măsuri organizatorice și in pri
vința componenței secției de fotbal. 
Președinte al secției este tov. Viorel 
Strengaru, vicepreședinți Teodor 
Olariu și Mircea Apostolescu, secre
tar Ioachim Sima.

V. SERE — coresp.

Politehnica Timișoara - Universitatea Clui 
Rapid București - Dinamo București
Știința Craiova - C.S.M.S. lași
Progresul București - Steaua București

ETAPA A VIII-A, DUMINICA 9 OCTOMBRIE

Steaua București - U. T. Arad
Rapid București - Dinamo Pitești 
Petrolul Ploiești - Universitatea Cluj
C.S.M.S. lași - Progresul București
Jiul Petrila - Farul Constanța
Politehnica Timișoara - Dinamo București 
Știința Craiova - Steagul roșu Brașov

ETAPA A IX-A, DUMINICA 23 OCTOMBRIE

Dinarno Pitești - Știința Craiova 
Universitatea Cluj - Steaua București
Dinamo București - C.S.M.S. lași
Farul Constanta - Politehnica Timișoara 
Steagul roșu Brașov - Rapid București 
Progresul București - Petrolul Ploiești
U T. Arad - Jiul Petrila

ETAPA A X-A, DUMINICA 6 NOIEMBRIE

Rapid București - Universitatea Cluj 
Politehnica Timișoara - C.S.M.S. lași
Jiul Petrila - Progresul București 
Steagul roșu Brașov - U. T. Arad
Farul Constanta - Dinamo București 
Steaua București - Știinta Craiova
Petrolul Ploiești - Dinamo Pitești

ETAPA A Xl-A, MIERCURI 9 NOIEMBRIE

C.S.M.S. lași - Farul Constanta 
Știința Craiova - Petrolul Ploiești 
Steaua București - Rapid București 
U. T. Arad - Politehnica Timișoara 
Universitatea Cluj - Jiul Petrila 
Dinamo Pitești - Steagul roșu Brașov
Dinamo București - Progresul București

ETAPA A Xli-A, DUMINICA 13 NOIEMBRIE

Progresul București - Steagul roșu Brașov 
Dinamo Pitești - U. T. Arad
Farul Constanța - Știința Craiova
Dinamo București - Jiul Petrila
Politehnica Timișoara - Rapid București 
C.S.M.S. lași — Universitatea Cluj
Petrolul Ploiești - Steaua București

ETAPA A XIII-A, DUMINICA 20 NOIEMBRIE

U. T. Arad - Dinamo București 
Jiul Petrila - Politehnica Timișoara 
Steagul roșu Brașov - C S.M.S. lași 
Universitatea Cluj — Dinamo București 
Steaua București - Farul Constanța 
Rapid București - Petrolul Ploiești 
Știința Craiova - Progresul București
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Ancheta internațională
A rămas mai puțin de o lună pînă la campionatele europene de 

pesta între 30 august și 4 septembrie.
Etapă importantă în pregătirea pentru Jocurile Olimpice din 

constituie unul dintre cele mai mari evenimeote atletice _ale~ anului, 
continentului nostru, f

a ziarului nostru
atletism care se vor desfășura la Buda-

Mexic, întrecerile din capitala Ungariei 
__ ______  ______ La campionate participă toate statele 

„..;i..c>.;uiu; ..wai.j, fiind înscriși pînă acum peste 1 200 de atleți și atlete.
înaintea mult așteptatelor starturi, ziarul nostru a organizat o ANCHETA INTERNAȚIONALA, cerind 

părerea unor repetați specialiști de peste hotare, lata întrebările :

le LA CE PROBE CREDEȚI CA SÎNT DE AȘTEPTAT NOI RECORDURI EUROPENE ȘI MONDIALE?

2, PE CINE CONSIDERAȚI FAVORIȚI?

Și iată primele răspunsuri :

Jozsef Sir (Ungaria)
Personalitate marcantă în atletis

mul mondial, JOZSEF SIR, inspec
tor general al federației de atletism 
a Ungariei, a fost cu 
în urmă un reputat 
viteză.

1. Posibilitatea de 
record mondial sau european depin
de de o serie întreagă de factori: 
pistă, ambianță de concurs, condiții 
atmosferice, formă sportivă etc. Ca 
unul care cunosc foarte bine munca 
deosebită depusă de organizatorii 
celei de a VllI-a ediții a C.E. pen
tru pregătirea „Nepstadion"-ului, 
pot afirma că in ceea ce privește 
condițiile de concurs totul va fi în 
ordine. Din păcate, condițiile atmos
ferice nu depind de... organizatori. 
Meteorologii prevăd, insă, vreme 
frumoasă pentru zilele „europene
lor" și cum sînt convins că majori-

cîteva decenii 
alergător de

a corecta un

tatea participanților se vor prezenta 
la Budapesta in cea mai bună for
mă aștept noi recorduri mondiale 
la :

Greutate femei: TAMARA PRESS 
(U.R.S.S.) — (R.M. 18,59 m)

200 m femei: IRENA KIRZEN- 
STEIN (Polonia) — (22,7 sec)

3000 m obst.: GASTON ROE
LANTS (Belgia) — (8:26,4)

800 m femei: ? ? ? (2:01,1)
Cred, de asemenea, că vor fi îm

bunătățite recordurile europene la 
5000 m (13:27,6), 10 000 m (28:10,6) și 
greutate bărbați (19,62 m).

2. Nu mă hazardez să dau un pro
nostic asupra învingătorilor celor 24 
probe masculine și 12 feminine. De 
aceea mă mulțumesc cu cițiva... so
liști. E mai sigur I Iată-i, la femei i

IOLANDA BALAȘ (România) — 
înălțime.

TAMARA PRESS (URSS) — greu
tate și disc

IRENA KIRSZENSTEIN (Polonia)
— 200 m

Iar la bărbați:
GASTON ROELANTS (Belgia) — 

3000 m obst.
LUDVIK. DANEK. (Cehoslovacia)

— disc.
Campionatele europene din 1966 

reprezintă, fără discuție, cel mai 
important eveniment atletic mon
dial in perioada dintre Jocurile 
Olimpice de la Tokio și cele de la 
Ciudad de Mexico. Tocmai de aceea 
întrecerile sînt așteptate cu deose
bit interes nu numai in Europa, ci 
și în lumea întreagă. Ea ora actuală, 
cu cîteva excepții, atleții europeni 
sînt cotați printre cei mai buni din 
lume.

Gaston Meyer (Franța)
Redactorul șef al ziarului parizian 

„L’EQUIPE" este unul dintre cei mai 
cunoscuți specialiști în domeniul atle
tismului. lată răspunsurile pe care ni 
Je-a dat :

1. De la bun început țin să spun 
că îmi este destul de greu să răs
pund. Și iată de ce : mai întîi pentru 
că atletismul oferă numeroase posi
bilități de stabilire a noi recorduri 
care deseori apar de unde te aștepți 
inai puțin. In al doilea rînd, pentru 
că rezultatele la atletism depind nu 
numai de sportivi, ci și de condițiile 
atmosferice, organizare etc. Totuși, lă- 
»înd la o parte asemenea considerații 
universal valabile, se poate afirma că 
la Budapesta vor cădea unele recor-

duri. în primul rînd cred că acela de 
la 206 m (20,4). probă în care italia
nul OTTOLINA are un cuvînt greu 
de spus, apoi la 10 000 m și 3000 m 
obstacole unde belgianul ROELANTS 
„promite" foarte mult, la aruncarea 
greutății (mă gîndesc la ungurul 
VARJU), la 4X100 m.

Să mai continui ? Sînt sigur că Ia 
Budapesta vom avea destule surprize 
și chiar revelații : nume necunoscute, 
care vor apare pe firmamentul atle-
tismului. Așa a fost totdeauna. Pînă 
una alta, însă, propun să trecem la 
a doua întrebare.

2. Fără îndoială că nu voi lua la 
rînd toate probele incluse în program, 
rezumîndu-mă doar la cîteva. Iată 
„favoriții“ mei :

taultatele concursului internațional de tir

Trăgătorii romăni învingători In 5 probe

La Skopl je (Iugoslavia) a avut loo 
o competiție internațională de tir. 
Au luat parte trăgători reprezen
tând orașele București (Ioana Soa
re. Iuliana Daroczi, D. Becea, A. Cze
gezi. N. Bratu, G. Maghiar, L.Cristes- 
cu, M. Antal, T. Ciulu), Varșovia, Bu
dapesta, Belgrad. Niș și Skoplje. La 
toate probele echipele au fost al
cătuite din cîte doi sportivi. Tră
gătorii români au ieșit învingători 
în cinci probe. Rezultate i pistol 
liber: 1. Bratu 548 p, 2. Koniețki 
(Varșovia) 547 p, 3. Nicici (Niș) 545 
p (23 de muște), 4. Maghiar 545 p, 
(21) ; echipe : 1. București 1093 p, 2. 
Budapesta 1076 p, 3. Varșovia 1064 
p; armă liberă calibru redus 3X30 
focuri senioare: 1. Iuliana Daroczi 
811 p (285 + 269 -f- 257), 2. Dragos- 
lava Marcovici (Belgrad) 808 p, 3. 
Biata Cehowska (Varșovia) 802 p, 
4 Ioana Soare 796 (292 4- 265 4- 
239); echipe: 1. București 1607 p, 
2. Belgrad 1606 p, 3. Budapesta 
1596 p; armă liberă calibru redus 
60 focuri culcat seniori: 1. Stelcza- 
mer (Budapesta) 589 p, 2. Swi- 
derwski (Varșovia) 588 p (20 de 
muște), 3. Cristescu 588 p (11)..., 6. 
Antal 581 p... 9. Ciulu 573 p ; echi
pe -• 1. Budapesta 1172 p, 2. Varșo
via 1162 p, 3. București 1161 p; se
nioare : 1. Magda David (Budapes
ta) 580 p, 2. Imrene Simko (Buda
pesta) 578 p, 3. Iuliana Daroczi 571 
p. 4. Ioana Soare 570 p; echipe l 
1. Budapesta 1158 p, 2. București

1141 p, 3. Belgrad 1112 p; juniorii 
1. Szarkadi (Budapesta) 588 p, 2. 
Koteles (Budapesta) 582 p, 3. Bar- 
jactarevici (Belgrad) 575 p, 4. Be
cea 572 p, ... 6. Czegezi 564 p ; echi
pe: 1. Budapesta 1170 p, 2. Belgrad 
1139 p, 3. București 1135 p ; armă 
liberă calibru redus 3X40 focuri 
seniori: poziția culcat: 1. Antal
395 p ; 2. Kuti (Budapesta) 395 p, 3. 
Cristescu 393 p... 7. Ciulu 389 p ; 
poziția în genunchi: 1. Stelczamer 
(Budapesta) 385 p, 2. Kuti (Buda
pesta) 384 p, 3. Cristescu 379 p, 4. 
Antal 378 p, .... 8. Ciulu 367 p; 
poziția în picioare: 1. Stelczamer 
(Budapesta) 365 p, 2. Ciulu 363 p,
3. Paunovici (Belgrad) 360 p, ... 8. 
Cristescu 336 p, ... 10. Antal 333 p ; 
trei poziții: 1. Stelczamer (Buda
pesta) 1141 p, 2. Paunovici (Bel
grad) 1129 p, 3. Kuti (Budapesta) 
1121 p, 4. Ciulu 1119 p, ... 7. Cris
tescu 1108 p, ... 9. Antal 1106 p; 
echipe: 1. Budapesta 2262 p, 2. Bel
grad 2238 p, 3. București 2237 p ; 
armă
focuri juniori! 1. Szarkady (Buda
pesta) 834 p, 2. Koteles (Budapesta) 
818 p, 3. Simovski (Skoplje) 818 p,
4. Czegezi 816 p (289 -ț- 274 4- 253)... 
9. Becea 799 p, (289 4- 270 + 240) j 
echipe: 1. Budapesta 1652 p, 2. Bel
grad 1625 p, 3. Skoplje 1623 p, 4. 
București 1615 p.

liberă calibru redus 3X30

T. PALADESCU 
antrenor de tir

(Franța) la 100 și

(Polonia) — 400 u.
(RFG) și Carrole 
m

200

(Ir-

BAMBOUK 
UI

BADENSKI 
TUMMLER 

landa) — 800
JAZY (Franța) — 1500 m 
MECSER (Ungaria) — 5000 m 
ROELANTS (Belgia) — 3000 m 

stacole și 10 000 m
OTTOZ (Italia) — 110 mg 
FRINOLLI (Italia) — 400 mg.
In ceea ce privește săritura în lun

gime, disc și înălțime, consider că 
binecunoscuții TER-OVANESIAN, 
DANEK și BOLȘOV (succesorul 
Brumei) sînt principalii favoriți. 
prăjină, șansele sînt de partea 
BLIZNEȚOV (URSS). Și acum, 
tați, în continuare, la celelalte probe :

ob-

lui 
La 
lui 

no-

rezultate

I

CEHOSLOVACIEI

unui 
de at- 
stadio- 
sporti-

66—62

KALOCSAI (Ungaria) la triplu- 
salt :

VON MOLTKE (RFG) la decatlon ; 
HEATLEY (Anglia) la maraton.
La 4X100 ni cred că POLONIA și 

R.D.G. își împart șansele.
Cît privește „favoritele" în între

cerea feminină, cred că o mare parte 
a acestor probe vor fi cîștigate de 
concurentele sovietice. Mă gîndesc la 
IRINA PRESS (80 mg), TATIANA 
SCF.LKANOVA (lungime), TAMARA 
PRESS (disc și greutate), VALENTI
NA POPOVA (suliță) și ... bineîn
țeles românca IOLANDA BALAȘ la 
înălțime. Anglia, prin ANN SMITH, 
are șanse la S00 m iar echipele PO
LONIEI și URSS își vor disputa, 
cred, primul loc la 4X100 m. Deocam
dată atît...

„CUPA PARTHENONULUI 4 LA BASCHET A FOST CÎSTIGATĂ 
DE ECHIPA

ATENA, 3 (prin telefon). Repre
zentativa masculină de baschet a 
României a pierdut și cea de-a treia 
partidă susținută în cadrul „Cupei 
Parthenonului". Întîlnind echipa Po
loniei, baschetbaliștii români au ju
cat individual, fiecare căutînd să se 
evidențieze, însă în dauna acțiunilor 
colective. în special s-a făcut, sim
țită concepția diferită de joc dintre

elementele introduse de curînd în lot 
și jucătorii mai experimentați.

Rezultate tehnice : Polonia — Ro
mânia 58—47 (26—31), Cehoslovacia 
— Grecia 79—67 (43—37). Clasament 
final: 1. Cehoslovacia, 2. Grecia,
3. Polonia, 4. România.

De la Atena, echipa României a 
plecat în Italia unde va participa 
la un turneu internațional, la Ro- 
selto.

I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I 
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I 
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co- 
au 
a- 

tro- 
a- 

en-

ZIARIȘTII francezi a- 
creditați la turneul final 
al campionatului mon
dial și mai multi 
legi din alte țări 
stabilit de comun 
cord la Londra ca 
feul „Oscar" să fie 
tribuit jucătorului
qlez Bobby Charlton. 
Centrul atacant al e- 
chipei Angliei, campioa
nă mondială, a 
cele mai multe 
17. Pe locul doi 
sat Beckenbauer 
cu 7 voturi, urmat de 
portughezul Eusebio cu 
4 voturi și Voronin 
(U.R.S.S.) cu două vo
turi.

întrunit 
voturi i 
s-a cla- 
(R.F.G.)

ÎNAINTE de a părăsi 
Londra, celebrul 
national portughez 
sebio a oferit în 
lui Bobby Charlton 
casetă cu 12 sticle

inter- 
: Eu- 

dar 
o 

de

vin „Porto". Eusebio a 
declarat in cadrul fesli- 
vității că Charlton a ju
cat exceptional in me
ciul cu Portugalia, cind 
a Înscris cele două punc
te. De remarcat că Eu-

NEW YORK. în runda a 
-a a turneului de șah 
Memorialul Piatigorski' 

de la Santa Monica (Cali
fornia) partida dintre cam
pionul mondial Tigran Pe
trosian (URSS) “ ’*
maestru 
Fischer__
ză. Tot cu un rezultat de 
egalitate

și marele 
american Bobby 

s-a încheiat remi-

sfîrșit 
(URSS) 
și Naj- 
— Re- 
Partida

egalitate au luat 
partidele Spasski
— Donner (Olanda) 
dorf (Argentina) 
shewski (SUA). 
dintre Larsen (Danemarca) 
și Portisch (Ungaria) s 
întrerupt cu avantaj pentru 
Larsen. în runda a 10-:i 
Fischer l-a învins pe Res- 
hewski în 88 de mutări 
Partidele Petrosian — 
Spasski, Najdorf — Porti
sch și Unzicker — Donner 
s-au încheiat remiză. Lar
sen a întrerupt în poziție 
favorabilă la Ivkov (Iugo
slavia). în clasament con
duce Boris Spasski cu 6,5 
puncte, urmat de Larsen 5 
puncte și două partide în
trerupte, Portisch, Najdorf 
și Reshewski cu cîte 5 
puncte fiecare.

MOSCOVA. în runda a 
10-a a turneului internațio
nal de șah de la Petroza
vodsk. Kozlovskaia a cîști- 
gat partida cu Margyjeta 
Teodbrescu. în clafflRent 
conduce Zatulovskaia cu 8 
puncte, urmată de Kislova 
7 puncte, Kozlovskaia, 
Skeghina 6 puncte, Teodo- 
rescu, Suha, Jivkovici și 
Vrekon cu cîte 4,5 puncte.

PEKIN. Selecționata mas
culină de baschet a Franței 
și-a început turneul în R P. 
Chineză jucînd la Tientsin 
cu reprezentativa provinciei 
Hopei. Oaspeții au obținut 
victoria cu scorul de 
(28—30).

OSLO. Cu prilejul 
concurs internațional 
letism desfășurat pe 
nul Bislet din Oslo, 
vul cehoslovac Danek a a- 
runcat discul la 63,04. Jung
wirth (Cehoslovacia) a par
curs 800 m plat în 1,49.

LONDRA. Atleta Mary 
Rand (Anglia), medaliată la 
Jocurile Olimpice de la To
kio în proba de săritură în 
■lungime, a anunțat c:'*' la 
campionatele europene d'eat- 
letism de la Budapesta va 
participa și în proba de Den
tation.

BELGRAD. Maratonuri" 
nautic de la Ohrid (Iugo
slavia), contând pentru cam
pionatul mondial de mare 
fond, s-a încheiat cu victo
ria sportivului Mahmud Ha 
nafi (Republica Arabă Uni
tă) care a străbătut cei 36 
km ai traseului în 9h26:30. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat Diki Boradzi (Iugo
slavia) 10h07:0 și Klimo 
Savin (Iugoslavia) 101129.

sărilor, 25 la sută se ver 
vărsa în fondul federa
ției engleze, iar 10 la 
sulă în cel al F.I.F.A. 
Restul încasărilor va fi 
împărțit celor 16 echipe

dileritelor echipe au a- 
runcat țigări aprinse Pe 
jos, au murdărit covoa
rele, au spart cristale, 
aducfnd pagube care 
depășesc in general În
casările

dăruit cele 12 
Charlton cu 

unei

sebio i-a 
sticle luj 
prilejul unei recepții, 
după care s-a proiectat 
filmul meciului... 
galia — Anglia.

Portu-

S-A STABILIT 
spectatorilor care 
mărit meciurile turneu
lui final al campionatu
lui mondial. Cifra exae- 
tă este de 1 458 043 spec
tatori. Din totalul încă-

cifra 
au ur-

participante la turneul 
final

ASOCIAȚIA proprie
tarilor de hoteluri din 
Anglia a anunțat oficial 
că in pofida 
de turiști la 
campionatului 
programate in 
rașe, această 
a fost totuși 
De ce? In 
se arată că suporterii

afluenței 
meciurile 

mondial 
eele 4 o- 
perioadă 

deficitară, 
comunicat"

RUÎNTORCINDU-SE în 
patrie, Alfredo di Stefa
no, care a participat în 
calitate de ziarist la G. 
M„ a criticat vehement 
echipa Spaniei și în spe
cial unele „vedete". Di 
Stefano a scris că pre
zența lui Petro del Sol, 
Suarez. Gento în echipa 
Spaniei a fost Inutilă șl 
că ei au venit mal mult 
să se plimbe în Anglia 
decît să joace fotbal. El 
l-a comparat Pe aceștia 
cu .primadone" care nu 
mai au succes în fata 
publicului
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