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parc sportiv „Dinamo’ din Ca- 
ibrăcat haine de sărbătoare. De
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Frumosul 
pitală a îmi 
azi, timp de trei zile, el va fi gazda finale
lor pe Capitală ale Spartachiadei da vară.

Așadar, ziua mult așteptată a sosit. 800 de 
tineri și tinere, cei mai buni dintre cei 160 000 
de participant la prima etapă a Spartachia
dei, își vor începe întrecerea pentru cucerirea 
victoriei la atletism, volei, gimnastică, înot, tir, 
trîntă, handbal, baschet, ciclism. Cu toții sînt

*

Tinere fete execută un exercițiu cu stegulete. Ritm, 
figurantă, frumusețe. Asemenea evoluții vor putea fi 
urmărite și in prima zi a finalelor Spartachiadei de vară Pentru Șoptereanu și Costa

manșa decisivă la Utrecht
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lolanda Balaș se va strădui să adauge bogatului său palmares 
și cel de-al 16-lea titlu de campioană a tării
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ASTĂZI, LA CLUJ

Start in campionatele de atletism ale seniorilor
Zile de sărbătoare pentru atle

tismul nostru. Incepînd de astăzi 
au loc la Cluj întrecerile finale 
ale campionatelor individuale ale 
seniorilor, competiție așteptată cu 
legitim interes de iubitorii atle
tismului din orașul de pe Someș.

înaintea primului start, permi
teți o scurtă incursiune în isto
ria acestei competiții. In vara a- 
-tntlui 1914 au avut loc la Bucu
rești, pe „Terenul de la Șosea" 
(actualul stadion al Tineretului), 
primele întreceri de atletism con- 
tînd pentru campionatul Româ
niei. Puțini participanți, dai 
plini de entuziasm, la startul di
feritelor probe. Rezultatele, apre
ciate atunci ca mulțumitoare, sînt 
astăzi la indemîna... junioarelor:

La Brașov, sîmbătă și du
minică, un turneu interna
țional de handbal

Pe terenul Dinamo din Bra- 
șov se va desfășura sîmbătă și 
duminică un turneu de handbal 
masculin cu participarea echipe
lor : T. U. S. Rheinhausen 
4&-F.G.), B.S.V. Berna (Elveția), 
tabăra de juniori, București ti
neret Rulmentul și Tractorul 
din Brașov.
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Azi încep finalele pe Capitală
ALE SPARTACHIADEI DE VARA

0 p

IOD ni _ 12,0, 200 m — 25.2, 
400 m — 57,2. 800 m — 2:1 <8,8, 
lungime — 5,58, înălțime —
1.50!..

în 1920, la întreceri au luat 
parte, pentru prima oară și re
prezentanți ai cluburilor din Ba
nat și Transilvania. I)e-a lungul 
anilor, campionatele de atletism 
ale țării au fost organizate de 49 
de ori. astfel că astăzi, la Cluj, 
îl sărbătorim pe al 50-lea ! Aceste 
49 de ediții au fost programate 
la: București (32 de ori), Cluj 
(11), Timișoara (3), Brașov, 
Predeal și Galați (cite o dată).

Așteptăm ca întrecerile ediției 
a 50-a a campionatelor de atle
tism ale României să atingă cel 
mai ridicat nivel tehnic, să pri- 
lcjuiască dispute spectaculoase și 
rezultate dintre cele mai bune. 
Sîntem convinși că atleții noștri 
fruntași se vor strădui să sc com
porte la înălțimea așteptărilor pa
siona ților spectatori clujeni.

O bună 
trebuie să confirme saltul valoric 
pe care l-au înregistrat în ulti
ma vreme, mai ales că de rezulta 
telc acestea va depinde și parti
ciparea lor la campionatele euro
pene de la Budapesta.

Pe de altă parte, sînt o serie 
de atleți aflati în... restanță cu 
unele rezultate promise' Aștep
tăm din partea lor să-și țină cu-

parte dintre atleți

e
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Nici recenta ediție a cam
pionatelor republicane nu a 
putut decide în pasionantul 
duel ȘOPTEREANU—COSTA. 
Cei doi brasiștl s-au prezentat 
admirabil, obținînd fiecare cite 
o victorie cu o performanță 
excelentă. Amîndoi au promis 
o „manșă" decisivă în finala 
europeană a probei de 200 M 
BRAS de la Utrecht. Pînă a- 
tunci, însă, iată situația actu
ală în ierarhia celor mai buni 
specialiști din lume la această 
Drobă :
2:29,8 Alexandr Tutukaev 

(U.R.S.S.)
Georghi Prokopenko 
(U.R.S.S.)
Van O’Brien (Australia) 
Vladimir Kravcenko 
(U.R.S.S.)
Evgheni Mihailov (U.R.S.S. 
Egon Henninger (R.D.G.) 
Ken Merten (S.U.A.) 
ANGEL ȘOPTEREANU 
(ROMANIA)
Georges Kiehl (Franța) 
Willy Donners (R.F.G.) 
VASILE COSTA (ROMANIA) 
Cinci dintre săritorii noș

tri fruntași (I. Ganea, P. Decu- 
seară, D. Popoaie, Gh. Ungu- 

vîntul ! De asemenea, există încă 
o categorie do atleți, formală

(Continuare in pag. a 2-a) 

Disputate în mai multe centre din 
țară, finalele campionatelor univer
sitare la jocuri sportive au prilejuit 
cîteva importante constatări privind 
pregătirea și valoarea echipelor stu
dențești, în rîndurile cărora acti
vează numeroși sportivi fruntași.

HANDBAL
Timp de aproape o săptămînă, tere

nurile situate în pitorescul decor al 
malurilor Begăi au găzduit întrece
rile finale ale campionatelor repu
blicane universitare la handbal, 

competiție care a stîrnit un justificat

După campionatele republicane
universitare la jocuri sportive

Sportul nostru studențesc 
poate înregistra progrese și mai mari
Evoluția acestei situații, multe dintre 
ele cotate printre cele mai bune din 
țară, a reținut atenția iubitorilor de 
sport cărora le oferim amănunte in 
plus de Ia disputele finale.

interes printre numeroșii iubitori al 
sportului din Timișoara. Prezența la 
startul competiției a unor formații 
care se bucură de bune aprecieri în 
campionatele interne a determinat 
ca sute și. uneori, chiar mii de timi-

șoreni să ia loc în tribunele celor 
două terenuri.

De-a lungul acestui veritabil „ma
raton" handbalistic, la care au luat 
parte 13 echipe masculine și 8 fe
minine. am asistat uneori la partide 
foarte frumoase, dinamice, cu sco
ruri echilibrate. Asemenea jocuri am 
putut urmări îndeosebi în final, cînd 
lupta pentru cele două titluri puse 
în joc a dus, în mod firesc, la o 
creștere a tensiunii, la realizarea 
unui mai sensibil echilibru valoric.

în acest pasionant șfîrșit de între
cere a ieșit în evidență buna pregă
tire a reprezentativelor Institutului 
Pedagogic Bacău, Politehnicii Iași, 
Institutului de mine Petroșeni la bă
ieți și Universității Timișoara, In
stitutului de Cultură Fizică și 
Universității Cluj la fete. De fapt, 
acestea au fost și principalele parti
cipante la lupta pentru cele două 
titluri. în întrecerea echipelor mas
culine surpriza a fost furnizată de 
studenții ieșeni, care au alcătuit o 
echipă omogenă, ce s-a impus prin-

(Crmtiiiuare în png. a 2-ni

reanu și Gh. Baican) au plecat 
la Sofia pentru a participa la 
un concurs international.

• La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni la bazinul „1 Mai" din 
Tg. Mureș Se vor desfășura 
întrecerile concursului republi
can al Școlilor sportive de 
elevi.

întrecerile sînt așteptate cu 
un deosebit interes, deoarece 
la startul lor vor fi prezenți o 
serie de înotători fruntași de 
la S.S.E. Reșița, S.S.E. 2 Bucu- 

■■

Fază din întilnirea de polo (juniori) dintre Steaua și S.S.E. nr. 2. Citiți amănunte 
in pagina a Il-a

reșli, S.S.E. Arad și S.S.E. Ga
lați, printre care Anca Andrei, 
Zeno Giurasa, Daniela Coroiu, 
Dorina Mezinca, Vlad Belea, 
Carmen Cehanzuc, Gica Ma- 
nafu, Mariana Birsan, Eda 
Schuller ș.a.

Această competiție va cons
titui o repetiție generală în ve
derea campionatelor republi
când de copii (11—14 august) 
și de juniori (18—21 august), 
care vor fi organizate în Ga- 
pitală.

dornici de o comportare cît mai bună, care 
le va fi răsplătită cu titlul de campion al 
Spartachiadei.

Dar pînă la „startul tehnic", cînd va în
cepe lupta pentru întîietate, spectatorii vor 
avea prilejul să asiste la o splendidă „avan
premieră". Azi, de la orele 16,30, după defi
larea sportivilor, vor evolua ansamblurile de 
gimnastică ale 
torul, alcătuite

cluburilor Olimpia și Construe* 
din peste 700 de tineri și ti
nere. Va urma ansamblul reu
nit de dansuri populare al Ca
selor de cultura ale tineretului. 
Cei prezenți vor avea prilejul 
să asiste apoi la interesante 
demonstrații de judo, întreceri 
de ciclism și atletism. Din pro
gramul de azi nu va lipsi, de
sigur, fotbalul : Dinamo Vic
toria și Metalurgistul se vor 
întîlni într-un joc din cadrul 
„Cupei de vară".

Pînă la ora deschiderii festi
ve au rămas puține ore. Nouă 
nu ne mai rămîne decit să 
urăm participanților succes de
plin I

I

încep jocurile

la baschet
Astă-seară, pe terenul Sparfac 

din Constanța, special amenajat 
cu instalații de nocturnă, vor 
începe întrecerile celei de a V-a 
ediții a „Cupei Mării- Negre* Ia 
baschet feminin. In turneu vor 
evolua în afara celor două for
mații care reprezintă țara noastră, 
echipa Poloniei și selecționata 
R.S.S. Moldovenești.

Pentru iubitorii acestui sport 
ținem să reamintim că la această 
competiție, echipele României și 
Poloniei — două din fruntașele 
baschetului feminin european —• 
se vor întîlni pentru a I I-a oară. 
Pînă în prezent jucătoarele polo
neze au cîștigat de 7 ori (ultima 
oară în luna mai a acestui an la



in campionatul juniorilor

Steaua-Ș.S.E. nr. 2 5-3
După victoria obținută miercuri 

în partida cu Politehnica Cluj se 
părea că formația Școlii sportive de 
elevi nr. 2 are cele mai mari șanse 
de a cîștiga în acest an titlul de 
campioană republicană la juniori.

Iată, însă, că echipa poloiștilor de 
Ia Steaua a stopat ieri pe S.S.E. 2, 
întreeînd-o cu seorul de 5—3 (1—0, 
1—1. 2—2, 1—0). Jucătorii de la
Steaua au înotat mai rapid, și-au 
organizat cu mal mare atenție ac
țiunile ofensive, avînd astfel iniția
tiva în majoritatea timpului. Punc
tele învingătorilor au fost realizate 
de Frtncu 3, Teodorescu și Dinu. 
Pentru învinși au marcat Marica, 
Barza și Pașoi. în urma acestui re
zultat. echipa Steaua este neînvinsă 
<și meciul ei decisiv cu Politehnica 
Cluj va hotărî noua campioană a 
țării la juniori.

Cu o zi înainte, formația Steaua a 
întrecut și pe S.S.E. 1 cu scorul de 
6—3 (2—0, 3—0, 0—2, 1—1). Alte re
zultate t

Dinamo București—I.C. Arad 5—2 
(1—1, 0-—1, 2—0, 2—0). Au marcat: 
Nastasiîi 2, Roșianu 2 și lordănescu 
pentru dinamoviști, respectiv, Ho- 
moloa 2 pentru arădeni ; Politehnica 
Cluj—Rapid Oradea 7—1 (2—0, 0—1, 
3—0, 2—0). Au înscris : Gyorgy 4, 
Crăciunescu, Vrabie, Dobaru pentru 
învingători și Muller pentru învinși.

întrecerile turneului final continuă 
astăzi, de la ora 17, la Ștrandul Ti
neretului cu următoarele partide: 
I. C. Arad—C.S.M. Cluj, Dinamo 
București—Politehnica Cluj, S.S.E. 1 
—S.S.E. 2 și Rapid Oradea—Steaua.

Sportul nostru studențesc poate înregistra progrese și mai mari
•J

(Urmare din pag. 1)

tr-o rapidă și corectă circulație

Timișoara 
era de aș- 
ei adver-

ele- 
vic-

fost 
avut

a 
mingii. La fel de bine s-a comportat 
și echipa Institutului de Mine Pe- 
troșeni clasată pe locul secund, care 
a impresionat prin varietatea jocului 
prestat. învingătorii, studenții Insti
tutului Pedagogic Bacău, s-au deta
șat prin omogenitatea lotului pre
zentat (de fapt echipa Dinamo Ba
cău) ceea ce a contat foarte mult în 
lupta finală. în afară de aceasta, 
forța de finalizare a lui Horobăț și 
Coasă, ca și buna organizare a jo
cului in apărare au fost principalele 
atuuri ale băcăoanilor.

ta fete, Universitatea 
s-a impus mai greu decît 
teptat în fața principalei 
sare, echipa Institutului de Cultură 
Fizică din București. Timișorencele 
au avut totuși un plus de incisivitate 
și mai multă forță în apărare 
mente care le-au adus satisfacția 
Coriei finale.

Dar, la această întrecere au 
și echipe a căror prezentă a 
mai mult un caracter... turistic (In
stitutul Pedagogic Bacău, Politehnica 
Iași, Institutul Pedagogic Tg. Mureș 
la fete,- Institutul Pedagogic Constan
ța, Institutul Pedagogic Suceava la 
băieți) valoarea jocului prestat de 
ele neridieîndu-se peste cea obișnui
tă la lormatiile din coada clasamente
lor campionatelor regionale I Ținînd 
seama de acest lucru nici nu trebuie 
să rie mai mire faptul că foile de 
arbitraj au înregistrat diferențe de 
scor de 25 și chiar 30 de goluri, spe
cifice meciurilor de antrenament 
dintre echipele de seniori șl cele da 
juniori...

în încheiere mal este de mențio
nat doar faptul că, în general, ar
bitrajele au lăsat de dorit produ
când astfel necazuri inimoșilor or
ganizatori din centrul universitar 
Timișoara, care s-au străduit să asi
gure acestei competiții condiții cît 
mai bune de desfășurare.

CALIN ANTONESCU

BASCHET
Desfășurate Ia Cluj, intr-o orga

nizare perfectă, finalele campiona- 
i telor universitare au făcut o fru
moasă propagandă jocului de bas
chet. Multe partide au fost specta
culoase și de un bun nivel tehnic. 

^Meciurile din serii au reușit să facă 
'o departajare clară a valorilor. In 
continuare, echipele bucureștene Po

litehnica și Universitatea au cîștt- 
gat jocurile din semifinale, iar pen
tru locurile III și IV Politehnica 
Cluj, după un meci ștrins, a reușit 
•ă învingă echipa din Galați,

ezehzs
Campionatele europene 

la usă.>■■■

• BOGAT PROGRAM COMPE- 
TITIONAL ÎN LUNA SEPTEM

BRIE

Au mai rămas 15 zile pînă la cam
pionatelor europene de la Utrecbt, piatră 
de încercare a sportivilor noștri frun
tași. La această mare competiție inter
națională, țara noastră va fi reprezen
tată atit tn turneul de polo, cît și în 
întrecerile de înot și sărituri.

Lotul înotătorilor a fost restrîns pe 
baza selecției făcute în cadrul campio
natelor republicane de seniori, unde ca 
principal etalon a fost luată forma ac
tuală a sportivilor fruntași. Printre cei 
care se pregătesc în continure pentru 
„europene" se află cei doi brasiști. 
A. Șoptereaau și K. Costa, spatistele 
Cristina Halaban și Anca Andrei, pre
cum și multiplul nostru campion IT. 
Moraru.

După o scurtă pauză de relaxare și, 
în același timp, de repunere a orga 
Blamului în condiții cît mai apte de 
concurs, cei 5 înotători vor trece în ulti
ma fază a pregătirii pentru marea com
petiție. Ei vor mai avea probabil un 
ultim concurs de verificare la 
săptămînii viitoare.

sflrșitul

• Pentru restul sportivilor 
fruntași, luna septembrie oferă 
gat calendar internațional din 
desprindem tradiționalele 
Internaționale ale României, precum și 
meciurile bilaterale cu R.S.F.S. Rusă 
și Polonia. Aceste concursuri în care 
va trebui să confirmăm progresul reali
zat în ultimul timp trebuie să stimuleze 
In pregătire cît mai mulți sportivi, că
rora porțile lotului reprezentativ le stat 
deschise.

noștri 
un bo- 

care 
Campionate

Finala a avut o desfășurare spec
taculoasă, cele două echipe folosind 
procedee tehnice bine puse la punct 
și contraatacuri splendide din care 
s-au înscris numeroase coșuri. Mișca
rea in teren, blocajele, folosirea co
rectă a .capacelor" au făcut ca a- 
cest meci să fie mult aplaudat. Dacă 
Mircea Cimpeanu (Universitatea) nu 
s-ar fi accidentat cu un joc îna
inte, partida ar fi fost și mai echili
brată, iar cîștigătoarea mai greu de 
prevăzut.

Meciurile finale au scos în eviden
tă faptul că baschetul are o poziție 
puternică într-o serie de centre u- 
niversitare. Unele echipe sînt bine 
puse la punct și au frumoase pers
pective. Cu noi căutări- cu o muncă 
mai atentă pentru selecționarea de 
jucători cu o talie înaltă, echipele 
din București, Cluj, Galați, Brașov, 
Iași- Craiova și Oradea vor reuși să 
progreseze tot mai mult.

Celelalte formații — Institutul de 
Mine Petroșeni, Universitatea Timi
șoara, I.M.P. Tg. Mureș, Institutul 
Pedagogic Constanta s-au prezen
tat însă cu un antrenament sumar, 
cu jucători necorespunzători. Centre 
ca Timișoara și Tg. Mureș, cu o 
veche tradiție în baschetul românesc, 
au surprins neplăcut, prezenttnd e- 
chipe slab pregătite.

Dacă meciurile băieților au fost — 
tn general — de un bun nivel, nu pu
tem spune aceiași lucru și despre 
jocurile echipelor feminine. Cu cîte- 
va excepții (Universitatea Cluj, Ins
titutul Pedagogic Oradea, Universi
tatea și I.C.F. București), celelalte 
formafii au deziluzionat. Greșeli su
părătoare de tehnică, lipsă de orien
tare In teren, atacuri lipsite complet 
de eficacitate- slaba cunoaștere a 
regulamentului de joa (I)—iată ceea 
ce a caracterizat majoritatea jucă
toarelor* din formațiile respective.

Evoluția echipelor feminine la a- 
ceste finale trebuie să dea de gîndit 
profesorilor și antrenorilor din centre- 
le finlversitate respective, unde ni
velul instruirii este încă departe de 
cel cerut 
cană.

intr-o competiție republi-

PAUL IOVAN

VOLEI
urmărit evoluția echipelorCine a 

de-a lungul întregului turneu final al 
campionatelor republicane universitare 
de volei de la Iași <este convins că 
titlurile au revenit în final celor mai 
bune formații : I.C.F. (fete) și Institu
tului Politehnic Brașov (băieți). Ju
cătoarele de Ia I.C.F. București au 
impresionat prin corectitudinea ser
viciilor și printr-o bună execuție a

„Iiamcnur
veiiștilor Ducurcștcni

înaintea iinalclor
de 

ca- 
re- 
loc

Veliștii bucureșteni au trecut 
curînd ultimul „examen" pentru 
lificarea în finalele campionatului 
publican de iahting, care vor avea 
la Constanța între 10 și 18 septem
brie. Acest examen l-a constituit faza 
de zonă a campionatului, deschisă 
pentru sportivii specialiști în clasele 
firm și snipe. Concursul, desfășurat 
pe lacul Herăstrău, a numărat cinci 
regate și el s-a desfășurat pe un vînt 
slab, fapt care a solicitat concuren
țelor multă îndemînare și cunoștințe 
tehnico-tactice. Merită a fi evidențiată, 
în mod special, comportarea frumoa
să a tînărului Emilian Gressianu 
(I.S.E.) care a ocupat locul I la finn, 
înaintea unor sportivi consacrați. De 
altfel, majoritatea concurenților re
prezentând cele două secții de iahting 
bucureștene — Electrica I.D.E.B. 
(antr. Gheorghe Constantin, V. Ză- 
gănescu) și I.S.E. (antr. prof. Matei 
Carapancea) — i-au prezentat bine 
pregătiți la această verificare spor
tivă.

Iată care sînt primii clasați la cele 
două clase : snipe — 1. M. Năvodaru 

L Stănescu (Electrica I.D.E.B.) 
4 377 p, 2. M. Anastasescu + S. Rusu 
(I.S.E.) 3 099 p, 3. L. Guran + V. 
Lungu (I.S.E.) 2 997 p, finn : 1. Emi
lian Gressianu (I.S.E.) 4 429 p, 2. 
Constantin Ivanovici (I.S.E.) 3 049 p, 
3. Petre Svoboda (Electrica I.D.E.B.) 
1 970 p. în urma rezultatelor obținu
te în faza de zonă, pentru finalele 
campionatului republican s-au califi
cat : la clasa finn — 4 echipaje de la 
Electrica și 3 de la I.S.E., la clasa 
snipe — 5 de la I S.E. și 3 de la 
Electrica.

blocajului colectiv, în atac eviden- 
țiindu-se Doina Belgea, al cărei a- 
port în jocurile finale a fost sub
stanțial. Formația Institutului Politeh
nic Brașov, avînd o bună mișcare în 
teren, a acționat remarcabil în ofen
sivă. Jucătorii s-au dăruit total pen
tru obținerea titlului de campioni. 
La formațiile clasate pe primele 4 
locuri am observat multă atenție în 
pregătirea atacurilor precum și faptul 
că fiecare component al echipei putea 
acționa, la nevoie, fie pe post de ri
dicător, fie ca trăgător.

Totuși, între primele 5 echipe cla
sate, la băieți ca și la fete, și urmă
toarele s-a observat un decalaj în 
pregătirea tehnică și în concepția de 
joc. In jocul echipelor Institutului 
Pedagogic Tg. Mureș, Institutului Poli
tehnic Galati. Institutului Pedagogic 
Pitești (băieți) și Universității Craiova, 
I.M.F. Tg. Mureș și Institutului Peda
gogic Pitești (fete) au abundat gre
șelile din servicii și preluare, a fost 
evidentă lipsa unei pregătiri tehnico- 
tactice și fizice corespunzătoare. Nive
lul slab al întrecerilor pînă la jocu
rile din cadrul turneului final este 
de altfel explicabil (dar nu și scu
zabil), prin diferența de pregătire a 
echipelor și prin dezinteresul manifes
tat de către unele centre universitare, 
care au trimis la faza finală echipe 
complet nepregătite.

Surprinzător este și faptul că unii 
antrenori, sub un pretext sau altul, 
se eschivează și nu își conduc echi
pele în fazele finale, unde se poate 
aprecia adevărata valoare a muncii, 
lor. La Iași, unele formații (Tg. Mu
reș și Pitești) au fost conduse de pe 
margine nu de antrenorii echipelor, ci 
de profesori cu alte specialități. 
Spre exemplu, echipele Institutului Pe
dagogic Pitești au fost îndrumate de 
un profesor cu specializarea gimnas
tică !

Una din defecțiunile manifestate în 
organizarea întrecerii a fost progra
marea arbitrilor. Lipsa unor arbitri 
competenți a făcut ca unele rezultate 
să nu corespundă realității din teren, 
ca în cazul partidei feminine Univer
sitatea București — Universitatea Ti
misoara în urma căreia reprezentativa 
Universității București a pierdut cali
ficarea în turneul final, rezultatul me
ciului fiind viciat 
nirii, Vasile Melin. 
rile de arbitri nu 
pe toate terenurile 
gramată pentru începerea partidelor 
nefiind respectată și unele echipe tre
buind să aștepte timp îndelungat pînă 
la... apariția unor arbitri. Astfel, 
jocul I.C.F. București — Universitatea 
Timișoara (băieți) a fost amînat cu o 
oră, deoarece arbitrul programat con
ducea o altă partidă. Universitatea 
Cluj și Universitatea Timișoara (fete).

de arbitrul întîl- 
Totodată, dejegă- 
au fost asigurate 
de joc, ora pro-

„INSIGNA POLISPORTIV4
în fiecare zi sosesc la redacție 

vești despre întrecerile care au loc 
în diferite raioane și orașe ale tării, 
pentru cucerirea Insignei de poli
sportiv.

în raionul Focșani, ne comunică 
corespondentul nostru AURELIAN 
AXENTE, pînă în prezent au obținut 
Insigna 2967 de sportivi.

în fruntea acestei acțiuni se află 
asociațiile sportive Recolta Obilești, 
Șiretul Siraia și Milcovul din comu
na Milcovul.

Din Baia Mare, IOAN BONDREA 
ne scrie că întrecerile pentru Insigna 
de polisportiv sînt un mijloc im
portant de angrenare a oamenilor 
muncii de aici în practicarea sportu-

OINĂ

în faza zonală
Mergînd din victorie în victorie, 

patru echipe (Avîntul Valea Roșie, 
Viața Nouă Olteni, Drum Nou Radu 
Negru și Avîntul Băduleasa) și-au 
disputat întîietatea în turneul fina! 
al etapei regionale a campionatului 
republican de oină. Superiori, atît la 
„bătaie" cît și la „prindere", jucă
torii de la Avîntul Valea Roșie au 
terminat învingători. în schimb, 
pentru locul secund s-a dat o luptă 
strînsă între Drum Nou Radu Ne
gru și Viața Nouă Olteni. Termi- 
nînd la egalitate de puncte (ambe
le formații au suferit cîte trei în
frângeri), a fost nevoie de un meci 
de baraj pentru desemnarea celei 
de-a doua echipe care se va califi
ca în întrecerile zonale ale campio
natului. A învins cu 12—9 (6—6), 
Viața Nouă Olteni. O urmează în

Deși finalele au fost programate 
într-o perioadă în care, din cauza e- 
xamenclor, echipele nu au putut par
ticipa cu loturile complete, au consti
tuit totuși un bun prilej de verificare 
a valorii formațiilor cluburilor recent 
înființate. Concluzia care se impune, 
cu toate aspectele pozitive ale între
cerilor — consemnate la început — 
e că antrenorii vor trebui să mun
cească mai serios, cu mai multă tra
gere de inimă, valorificînd elemente
le de perspectivă pe care le posedă 
în centrele universitare. Bunele rezul
tate nu pot fi obținute decît printr-o 
muncă asiduă de depistare și de creș
tere a talentelor.

GH. CIORANU

de atletism
campionatele 

ale seniorilor
(U rmare din pag. 1)

din juniori, care au acum prilejul să 
se impună. Anul trecut, la campionate
le de la Timișoara, patru juniori (Su- 
ciu, Naghi, Costaciie și Mihaela Peneș) 

îmbrăcat pentru prima oară tricou-au
B AR BAȚI

100 m 10,5
10,5

Ion Moina 
Gh. Zamfirescu

București 1943
București 1964

200 m 21,0 Gh. Zamfirescu București 1964
400 m 47,5 Tr. Sudrigean București 1958
800 m 1:50,4 Z. Vamoș București 1959

1500 m 3:40.8 C. Bloțiu Timișoara 1905
5090 m 14:19,4 A. Barabaș Cluj 1963

10000 m 29:51,6 C. Grecescu Galați 1962
110 mg 14,5 N. Macovei București 1964
400 mg 51,1 Val. Jurcă București 1964

3000 m ob 8:36.0 Z. Vamoș Timișoara 1965
Lungime 7,63 Ad. Samungl București 1964
Triplu 16,28 S. Ciochină București 1964
înălțime 2,09 Al. Spiridon București 1964
Prăjină 4,68 P. Astafei Timișoara 1965
Greutate 16,83 C. Crețu București 1964
Disc 52,78 V. Sălăgean București 1964
Suliță 79,91 Al. Bizim București 1959
Ciocan 63,82 C. Drăgulescu București 1964
Maraton 2.29:11,8 C. Grecescu București 19G4
20 Km 1.34:56,0 H. Răcescn București 1959
50 Km 4.32:50,0 I. Popa Timișoara 1965

FEMEI
100 m 11,8 I. Petrescu București 1958

11,8 I. Petrescu Timișoara 1965
200 m 24,2 I. Petrescu București 1964
400 m 56,0 Fl. Stancu București 1964
800 m 2:07,3 FL Grecescu Bueurești 1964

80 mg 114 M. Iliuță Timișoara 1965
Lungime 6,44 V. Viscopoleanu București 1964
înălțime 1,90 I. Balaș București 1964
Greutate 16,30 A. Sălăgean București 1964
Disc 53,51 L. Manoliu București 1964
Suliță 56,08 M. Diacouescu București 1964

Urăm atlețilar noștri succes deplin 
tn întrecerile de la Cluj I

★
La Întrecerile de la Cluj vor parti

cipa, în afară de concurs, și șase atleți 
italieni membri ai UISP. Oaspeții noș
tri au sucit miercuri seară ta Capitală

Mare 751 
cu Insigi

festivități

lui. Pînă acum la Baia 
de sportivi se mindresc 
de polisportiv.

La Tg. Jiu a avut loc 
de înmînare a insignelor unui num.
de 250 elevi și eleve, care au ol 
ținut rezultate bune Ia trecerea pr. 
belor, ne scrie corespondentul no 
tru MARIN GHERGHINOIU.

Si în raionul Rm. Vîlcea, tntr 
cerile pentru Insignă se desfășoai 
cu mult entuziasm, ne scrie profes. 
rul COSTEA MARINOIU. Pînă acu 
în comunele Stoilești, Trîncești, Bă 
Iești, Perișani și altele, au obtini 
Insigna peste 900 de iubitori ai spo: 
tului.

clasamentul final Drum Nou Rad 
Negru și Avîntul Băduleasa.

Din păcate, în încheierea acest* 
scurte cronici, sîntem nevoiți să cot 
semnăm și actele de nesportivita 
comise de FI. Oprea, M. Gruian 
N. Nachiu (Avîntul Valea Roșie), , 
Mihăilă și I. Roată (Avîntul Bădt 
leasa), care s-au lăsat, pur și sin 
piu, loviți pentru a favoriza vi. 
toria echipei adverse. Păcat!

Au arbitrat — corect și autorita 
— maestrul sportului Alex. Ciobani 
(București), C. Țone (Drăgănești; 
C. Stroe (Giurgiu) și Gh. Petresci 
(Bolintinul din Deal).

TR. IOANIȚESCU

Pregătirile lotului, 
republican feminin

Lotul republican feminin de volei 
simțitor întinerit de către federație 
de specialitate, intră în pregătire îr 
ziua de 10 august, la Sibiu, în ve
derea turneului internațional cart 
va avea loc în susamintitul oraș de 
la 25—28 august și la care vor parti
cipa reprezentativele Poloniei, Bul
gariei și României (două echipe).

în noua lui alcătuire, lotul cuprin
de următoarele jucătoare : Bogdan, 
Ștefănescu, Vanea II, Șorban, Gheor- 
ghescu, Szekely, Popescu, Bălășoiu, 
Bădulescu (București), Vamoșiu, Her
man (Sibiu), Căunei (Iași), Lăzeanu 
(Craiova), Demetriu, Pripiș (Brașov), 
Biji, Marinescu, Dobrogeanu, Oloia- 
nu, Bodron (Constanța).

De pregătirea lotului republican 
feminin pentru apropiatul turneu in
ternational răspund antrenorif^iȘt 
Stroe, Eug. Scarlat (București), Gb- 
Bodescu (Sibiu) și V. Papuc (Brașov).

Așteptăm ca
Cluj, și

fie Im-

rile de campioni ai țării, 
exemplul lor să fie urmat, la 
de alții...

Așteptăm, de asemenea, să 
bunătăfite simțitor bilanțurile pe 1966 
ca și tabelul actualelor „recorduri" alo 
campionatelor, care se prezintă astfeb

la Cluj, 
prezentat

Antrenorul 
pe tinerii

și joi au plecat 
Gianni Meili ne-a 
săi elevi: Marino Rabitti (14,4 pe 110 
mg), Santino Filippiiu (14,7, pe 110 
mg), Giancarlo Davoli (49,0 pe 400 
in), Marco Kocchi (6,82 la lungime)/ 
Bruno Agnesini (44,86 la disc) și 
Mario Casoli (5832 p la decatlon).



OPINII

(cnțic... sportivi!
■Pe strada mea. Ia a doua casă 
B unde locuiesc, stă o mîndrețe de 
Biat. Cred că are vreo 18 ani. O 
I fotbalist, gimnast, rugbist, înotă- 
Br, voleibalist? N-am reușit să aflu. 
Bși îl văd deseori plecînd cu saco- 
I de sport la antrenament Acum, 
I vacanță, „mănîncă cu pline' ziare- 
I și revistele sportive, maldăr lin
ii el. sub umbra teiului din curte. 
Bnt sigur că știe exact performan- 
lle, vîrsta și greutatea tuturor cam- 
lonilor. îmi mai place acest băiat, 
B’ușa" — cum îi spun părinții — 
fcntru că este un tînăr cuviincios. 
IPe scurt, Petrică (eu așa îi spun) 
mi place foarte mult și aș putea 
Bl multe exemple asemănătoare. 
Inertul, cultura, bunacuviință merg 
Ifnă în mină, sînt caracteristice 
Ktăzi marii majorități a sportivi- 
Ir. îmi amintesc, cu prilejul unei 
«plasări la Strasbourg, că fotba- 
Istul Matei ne-a impresionat cu 
linoștințele lui despre monumenta- 
| catedrală din acest oraș. In urmă 
Ir 2—3 ani, în Etiopia, Petescu de 
I Steaua ne-a vorbit despre istoria 
festei țări. Băieți „citiți", cum s-ar 
pune.
I „Bine, bine, vor spune cititorii, 
la intimplat să ai de-a face numai 
L „sfinți'. Și nu m-ar surprinde 
Inele scrisori venite la ziar pe nu
lele meu dacă aș încheia aici rîn- 
lurile mele. Pe bună dreptate, pen- 
ru că oricît de convingătoare ar 
I cele descrise mai sus, îmi dau 
haina că a absolutiza această pro- 
llemă ar fi cam...
|ă vă povestesc 
lare^ni-a sugerat 
I La sfirșitul lui 
k Dîmbul Morii și 
Iile de concediu, 
le liniște reconfortantă. Spre sfîr- 
litul săptămînii, locatarii hotelului 
li ai vilelor începuseră să-și facă 
Iu febrilitate bagajele.
rii — 
Lunțau 
Pietrei 
chiria 
ivînd 
nu avem locuri...'

Intr-o după-amiază (și ce frumoa- 
e sînt după-amiezele de iulie la 
punte!) aud bubuituri în ușă și o 
koce de bas : «Ascultă, mă tovarășe, 
Kt eliberezi camera că vila asta-i 
rezervată nouă, celor de la „Ba
ratul'' I».

hazardat. De ce ? 
deci întîmplarea 
acest articol, 
iulie poposisem 

savuram ultimele 
într-o atmosferă

"Vin sporti- 
îi auzeam pe cei care re
ia peisajele de la poalele 
Mari. Portarul nu mai în- 
camere nici drumeților, mo- 
invariabil: „Ne vin sportivii-

Nu mai redau discuțiile cu por
tarul (deși aveam camera plătită) 
pentru a mai rămîne o noapte aici. 
Dar, adio liniște I Ca din senin at- 
lețil de la „Banatul', căci despre 
ei este vorba, vreo 50 la număr, 
plus antrenorii, au umplut cu larma, 
„voioșia" și... 
Dîmbul Morii, 
spațiul verde 
cins jocuri de 
ce puteau fi 
Dridea 
tremure 
mure) 
Ușile 
putere, încît te așteptai să sară din 
balamale și cit p-aci să explodeze 
cazanul de Ia baie, fiindcă unul 
dintre atleți uitase focul aprins...

Noaptea s-a așternut liniștită. 
Credeam că sportivii se vor astîm- 
păra, se aflau doar în preajma con
cursului de a doua zl. M-am înșelat. 
Au început jocurile de remi pe te
rasă și comentariile (cu voce foar
te tare) ale campionatului mondial 
de fotbal. Din tufișuri se vedeau 
sclipin țigările. Băieții fumau... Am 
plecat de la Dîmbul Morii diminea
ța. Cînd am predat cheia la portar, 
acesta a oferit camera mea unei 
familii, dar le-a atras atenția că în 
vilă sînt... sportivi. Am mai auzit 
doar atît: „Mulțumim, cu sportivi 
nu locuim 1“

Ii întreb pe antrenorii de la „Ba
natul' : Ie este atît de greu să-și 
educe sportivii? Să le atragă atenția 
doar asupra felului cum se închide 
ușa, cum se respectă liniștea cetă
țenilor în localurile publice ș.a.m.d. 
Interesantă este și părerea respon
sabilului de la Dîmbul Morii : „Nu 
Înțeleg de ce organele UCFS, care 
organizează competiții, nu se Îngri
jesc ca sportivii din alte localități 
să iie găzduifi în internatele unor 
școli (i-ar costa mai ieftin) mai cu 
seamă acum cînd e vacantă. In 
zeci de oameni ai muncii ar 
aici camere și... liniște."

...Ieri l-am văzut pe vecinul 
Petrică, Intr-o zi am să-l 
ce club activează, cum se 
în deplasare etc. Nu de 
vreau să cred că cei de la 
constituie, așa cum spuneam 
„un caz izolat".

tranzistorii lor tot 
pînă hăt departe... Pe 
dintre vile s-au în- 
volei și fotbal. Șuturi 
invidiate de Pîrcălab, 

și I. Ionescu făceau 
(și nu numai să 

geamurile vilei nr. 
erau trîntite cu i

l să 
tre- 

4. 
atîta

plus, 
găsi

meu, 
întreb la 

comportă 
alta, dar 
„Banatul' 

noi,

CRISTIAN MANTU

PREGĂTIRI...
PATRU ANTRENAMENTE 

SĂPTAMINĂ LA I.M.U. 
MEDGIDIA

PREGĂTIRI
Atenția iubitorilor sportului cu balonul rotund este reținută, în aceste 

zile, de pregătirile echipelor de fotbal în vederea începerii noului sezon 
competițional. Se fac primele pronosticuri, se discută formațiile probabile, 
se fac calcule, toate — desigur — animate de dorința ca echipa favorită 
să se comporte cît mai bine. Pentru astăzi — amănunte despre Dinamo Pi
tești și I.M.U. Medgidia.
OPTIMISM ȘI ÎNCREDERE ÎN 

FORȚELE PROPRII, LA DINAMO 
PITEȘTI

„După înapoierea de la Cheia — 
ne-au spus antrenorii ȘTEFAN VA- 
SILE și LEONTE IANOVSCHI — 
echipa își continuă antrenamentele 
zilnic, intensitatea acestora crescîad 
treptat în funcție de evoluția jucăto
rilor. Accentul principal cade pe îm
bunătățirea pregătirii fizice specifice 
și a tehnicii individuale. Totodată, se 
fac primele tatonări privind stabili
rea formației de bază. în acest scop, 
vor avea loc o serie de partide de 
verificare și de omogenizare. Ceea ce 
ne bucură este faptul că toți jucă
torii manifestă încredere în forțele 
proprii, dorind să depășească perfor
manța de anul trecut, cînd formația 
s-a clasat pe locul IV**.

Așa cum au amintit și cei doi an
trenori, vor avea loc o serie de par
tide amicale. Astfel, sînt programate 
jocuri cu două selecționate ale tabe
rei de juniori organizată de F. R

Fotbal la Pitești și un meci cu lotul 
U.E.F.A. In continuare, Dinamo Pi
tești va juca cu Știința București în 
cadrul „Cupei de vară' și va evolua 
în Capitală în compania Rapidului. 
De asemenea, să nu uităm partida in
ternațională cu selecționata orașului 
Hanovra (R.F.G.).

In încheiere — trei declarații : 
ȚÎRCOVNICU, căpitanul echipei : 
„Sîntem hotărîți să ne comportăm 
peste nivelul anului trecut. Pentru a- 
ceasta trebuie să luăm însă un start 
mai bun decît cel din toamna lui 
1965. Toți jucătorii sînt optimiști și 
nu vor precupeți nici un efort pen
tru a realiza o comportare cit 
mai bună**, DOBRIN : .Doresc să mă 
mențin în „națională* ! C. RADU : 
„Mă voi pregăti cu atenție pentru a 
fi în continuare j 
pentru a-mi ridica 
tehnic. Sper într-o comportare mai 
mult decît meritorie a echipei mele'.

AL. MOMETE — coresp. reg.

Pentru campionatul de fotbal ediția 
1966—1967, I.M.U. Medgidia, care 
activează în categoria C, seria Sud, 
și-a început pregătirile de la 27 iulie, 
cu patru antrenamente pe săptămînă. 
De la început se manifestă o partici
pare conștiincioasă a tuturor jucă
torilor. Urmînd indicațiile federației, 
antrenorul Mihai Tudor lucrează in
tens cu jucătorii în vederea practică
rii unui fotbal colectiv — constructiv 
— ofensiv. La 8 august va începe se
ria jocurilor de verificare 
din campionatul regional 
goria C.

Obiectivul campionatului 
fiind atins (situarea echipei 
în

cu echipe 
și cate-

printre titulari și 
continuu nivelul

anterior 
pe un loc 

prima jumătate a clasamentului), 
pentru actuala ediție toți factorii de 
răspundere — jucători, antrenor, 
conducători — depun eforturi susți
nute pentru realizarea noului obiectivi 
promovarea în categoria B.

Lotul pregătit de antrenorul Mitral 
Tudor este alcătuit din portarii Șera- 
fet, Pașa și Govedaris, din fundașii 
Nedelcu, Straton, Tîrșoagă și Arti- 
mon, din mijlocașii Kemal, Gheor- 
gachi, Girip și Pricop și din atacan- 
ții Oțelea, Călin, Bașchir, Marin, Mi- 
dache, Juga și Chiru. Artimon, Juga 
și Chiru sînt promovați din echipa de 
juniori.

RADU AVRAM, coresp.

Programul turului campionatului categoriei B, seria I

„Cupa de vară', competiție de tranzifie între două sezoane, conti
nuă duminică 7 august cînd debutează echipele din categoria A.

în iotograiie, o iază din partida Dinamo Victoria București—Tehno- 
metal București (5—3), disputată in 

-----  ------------------------ cadrul „Cupei de vară'.
Foto: V. Bageac

ETAPA I, 28 AUGUST 
flacăra Moreni — Ceahlăul P. Neamț 
■detrom Brașov — Dinamo Victoria Buc. 
pfelul Galați - Poiana Cîmpina 
Metalurgistul București - C.F.R. Pașcani 
frogresul Brăila - Siderurgistul Galați 
pltul Rm. Vîlcea — Știința București 
thimia Suceava - Dinamo Bacău 
I ETAPA A ll-A, 4 SEPTEMBRIE
Dinamo Victoria Buc. - Oțelul Galați 
fcttioța București — Flacăra Moreni 
Eiderurgistul Galați — Metalurgistul București 
teahlăul P. Neamț - Metrom Brașov 
pinamo Bacău — Oltul Rm. Vîlcea 
t.F.R. Pașcani — Chimia Suceava 
Poiana Cîmpina — Progresul Brăila

ETAPA A III-A, 11 SEPTEMBRIE 
thimia Suceava - Știința București 
Oțelul Galați - Siderurgistul Galați 
Poiana Cîmpina - Ceahlăul P. Neamț 
t.F.R. Pașcani — Dinamo Bacău
Dinamo Victoria Buc. - Metalurgistul București 
Progresul Brăila - Oltul Rm. Vîlcea 
Metrom Brașov — Flacăra Moreni

ETAPA A IV-A, 18 SEPTEMBRIE 
teahlăul P. Neamț - C.F.R. Pașcani 
bitul Rm. Vîlcea - Chimia Suceava 
binamo Bacău — Dinamo Victoria Buc. 
flacăra Moreni — Poiana Cîmpina 
Oțelul Galați - Progresul Brăila 
Metalurgistul București — Metrom Brașov 
Știința București — Siderurgistul Galați 
| ETAPA A V-A, 25 SEPTEMBRIE

Siderurgistul Galați — Oltul Rm. Vîlcea 
fc.F.R. Pașcani — Flacăra Moreni 
Chimia Suceava — Ceahlăul P. Neamț 
Dinamo Bacău — Oțelul Galați 
Metrom Brașov - Știința București 
Dinamo Victoria Buc. - Poiana Cîmpina 
fjrogresul Brăila — Metalurgistul București

ETAPA A VI-A, 2 OCTOMBRIE
Progresul Brăila - Chimia Suceava 
Metalurgistul București - Oltul Rm. Vîlcea 
Știința București — Dinamo Bacău 
Metrom Brașov — Siderurgistul Galați 
Poiana Cîmpina - C.F.R. Pașcani 
Oțelul Galați - Flacăra Moreni 
Ceahlăul P. Neamț - Dinamo Victoria Buc.

ETAPA A VII-A, 9 OCTOMBRIE 
flacăra Moreni — Metalurgistul București 
Ceahlăul P. Neamț — Oțelul Galați 
Oltul Rm. Vîlcea - Metrom Brașov

Știința București — Dinamo Victoria Buc. 
Dinamo Bacău - Progresul Brăila 
Siderurgistul Galați — C.F.R._ Pașcani 
Chimia Suceava — Poiana Cîmpina

ETAPA A Vtll-A, 16 OCTOMBRIE
Brașov - Dinamo Bacău
Cîmpina — Siderurgistul Galați

Metrom 
Poiana 
Metalurgistul București — Ceahlăul P. Neamț 
C.F.R. Pașcani - Progresul Brăila
Dinamo Victoria Buc. — Chimia Suceava 
Flacăra Moreni — Oltul Rm. Vîlcea
Oțelul Galați — Știința București

ETAPA A IX-A, 23 OCTOMBRIE
Siderurgistul Galați — Dinamo Victoria Buc. 
Chimia Suceava — Metalurgistul București 
Știința București - C.F.R. Pașcani
Oltul Rm. Vîlcea - Oțelul Galați 
Progresul Brăila — Ceahlăul P. Neamț 
Poiana Cîmpina — Metrom Brașov 
Dinamo Bacău — Flacăra Moreni

ETAPA A X-A, 30 OCTOMBRIE 
Metalurgistul București — Poiana Cîțnpina 
Progresul Brăila - Știința București 
Oțelul Galați — Metrom Brașov
Chimia Suceava - Siderurgistul Galați 
Dinamo Victoria Buc. - Flacăra Moreni 
Ceahlăul P. Neamț - Dinamo Bacău 
C.F.R. Pașcani — Oltul Rm. Vîlcea

ETAPA A Xl-A, 13 NOIEMBRIE
C.F.R. Pașcani - Oțelul Galați 
Poiana Cîmpina — Dinamo Bacău 
Metalurgistul București - Știința București 
Oltul Rm. Vîlcea - Dinamo Victoria Buc. 
Siderurgistul Galați — Ceahlăul P. Neamț 
Flacăra Moreni — Progresul Brăila 
Metrom Brasov — Chimia Suceava

ETAPA A Xll-A, 27 NOIEMBRIE
Știința București — Ceahlăul P. Neamț 
Oțelul Galați - Chimia Suceava
Flacăra Moreni - Siderurgistul Galați 
Metrom Brașov - C.F.R. Pașcapi 
Oltul Rm. Vîlcea — Poiana Cîrhpina 
Dinamo Bacău - Metalurgistul București 
Dinamo Victoria Buc. — Progresul Brăila

ETAPA A XIII-A, 4 DECEMBRIE
Progresul Brăila - Metrom Brașov 
Poiana Cîmpina - Știința București 
C.F.R. Pașcani - Dinamo Victoria Buc. 
Metalurgistul București — Oțelul Galați 
Siderurgistul Galați — Dinamo Bacău 
Chimia Suceava - Flacăra Moreni
Ceahlăul P. Neamț - Oltul Rm. Vîlcea

ȘTIRI
STEAUA PLEACA AZI 

ÎN IUGOSLAVIA

Fotbaliștii de la Steaua București 
urmează să părăsească azi Capitala 
îndreptîndu-se spre Iugoslavia, unde 
vor susține trei partide în zilele 
7, 10 și 13 august. Adversarii nu 
fost încă desemnați.

AZI MECI DE FOTBAL 
PE STADIONUL DINAMO

Pe stadionul Dinamo din Capitală 
va avea loc azi meciul de fotbal 
Dinamo Victoria București — Meta
lurgistul București din cadrul „Cupei 
de vară'. Partida, care se va dis
puta în cadrul programului finalelor 
pe Capitală ale Spartachiadei de 
vară, va începe la ora 17,

de
au

Duminică 
fotbalistică 

la Petroseni ->
Patru echipe de pitici, reprezentînd 

tot atîtea cartiere din Petroșeni, s-au 
întîlnit pe stadionul local în vederea 
desemnării celei mai bune echipe. 
Scopul meciurilor a fost depistarea 
celor mai talentați copii în vederea 
încadrării lor la centrul de inițiere și 
perfecționare în fotbal, care urmează 
a lua ființă pe lîngă asociația sporti
vă Jiul Petrila.

A urmat apoi tradiționala întîlnire 
dintre actuala echipă Jiul și foștii 
jucători care, ani de-a rîndul, au re
prezentat cu cinste Valea Jiului in 
categoria A. Cum era și firesc, rezul
tatul a fost favorabil celor tineri, cu 
7—3 (5—0), dar publicul prezent pe 
stadion nu o dată a aplaudat inter
vențiile sigure ale fostului internațio
nal Crîsnic, șuturile puternice ale lui 
Farcaș II, driblingurile și pasele si
gure ale lui Gabor și Florea sau 
„țîșnirile” lui Ciurdărescu.

Iată formația celor vîrstnici s 
Crîsnic (Nicurici), Romoșan, Panait, 
Pop IV (Morarn), Heghedus, Farcaș 
II, Deleanu, Cricovan (Gabor), Flo
rea, Ciurdărescu, Farcaș I (Turcuș).

S. BĂLOI — coresp.

ERATA
Ea publicarea programului catego

riei A a apărut o greșeală. In ultima 
etapă, Dinamo București va juca la 
Arad, cu U.T.A., iar Dinamo Pitești 
la Cluj, cu Universitatea.

Duminică 7 august programul con
cursului PRONOSPORT nr. 32, cuprin
de: 2 meciuri internaționale și 11 meciuri 
din „Cupa de vară“.

Dar iată acest program: I. Progresul 
București — S.K.A. Rostov, II. Farul— 
Hanovra (R.F. Germană), III. Știința 
București — Rapid, IV. Dinamo Bacău
— Siderurgistul Galați, V. Jiul Petrila 
—U.T. Arad, VI. Politehnica Timi
șoara — Știința Craiova, VII. Crișul 
Oradea — Universitatea Cluj, VIII. 
Minerul Baia Mare — Steagul roșu, IX. 
Progresul Reghin — Chimia Tîrnăveni, 
X. Soda Ocna Mureș — A.S.A. Tg. 
Mureș, XI. Progresul Brăila — Oțelul 
Galați, XII. Electroputere Craiova — 
Victoria Tg. Jiu, XIII. Chimia Suceava
— Foresta Fălticeni.

• Au mai rămas patru zile pînă la 
închiderea vinzării pentru „Tragerea pre
miilor mari Loto" de mărfi 9 august 
1966.

Iată cîșligurile pe care le pol obține

partîcîpanții la această tragere: in pri
mul rlnd autoturismele „Fiat 1300“ plus 
11.100 lei (în cadrul premiilor de 80.000 
lei), cîștiguri în bani de 60.000 lei, 
40.000 lei și 20.000 lei și 200 excursii 
la „Carnavalul Deltei". |

Cele 200 excursii se vor acorda pe 
baza unei trageri la sorți.

Pentru atribuirea cîștigurilor se vor 
efectua 12 extrageri — în total 36 de 
numere. ț

Vă măriți șansele de ci știg participând 
la toate extragerile; întregul set de bi
lete costă 24 lei.

Luni 8 august 
rii biletelor.

Mărfi 
vocabil,

a.c. Închiderea vinzi-

avea

9 august 
tragerea.

a.c. va avea loc, ire-

Tragerea 
loc în București.

LOTO de astăzi va

Rubrică redactată de Adininunmfia 
de Stat Loto-Pronosport.



Echipa României—în turneul final 
al campionatului mondial universitar de șah

ECHIPA DE CICLISM VOINȚA 
ÎNVINGĂTOARE 
ÎN R.P. POLONĂ

PREGĂTIRI PENTRU 
„EUROPENELE* DE NATAȚIE

OREBRO, 4 (Agerpres). Totalizînd 
10.5 puncte selecționata studențească de 
șah a României a ocupat primul loc în 
grupa a 6-a a campionatului mondial 
studențesc și s-a calificat pentru turneul 
final alături de reprezentativele U.R.S.S., 
Finlandei (grupa I), Cehoslovaciei și 
Olandei (grupa a 11-a), Iugoslaviei și 
R.D. Germane (grupa a IIl-a). Angliei 
și Izraelului (grupa a lV-a), Bulgariei

și Danemarcei (grupa a V-a), Ungariei 
(grupa a Vl-a).

în prima zi a turneului final șahiștii 
români au întîlnit echipa Danemarcei, 
meciul încheind u-se la egalitate: 2—2. 
Alte rezultate din turneul final: Ceho
slovacia — Iugoslavia 1—2 (1); An
glia— Izrael 2,5—0,5 (1); Ungaria — 
Olanda 2,5—1,5; R.D. Germană — 
U.R.S.S. 0—2 (2).

VARȘOVIA, 4 (prin telefon). 
Competiția ciclistă internațională des
fășurată în provinciile Warm iei și Mă
rturiei din R.P. Polonă (4 etape 630 
km) a fost elștigată pe echipe de 
Voința București, iar la individual 
de sportivul polonez Kudra. Ciclistul 
român Giumeti a sosit pe locul 3 la 
2 minute de învingător.

SE JOACĂ HOCHEI ȘI... VARA

OSLO. Conțin uîndu-țî pregăti
rile în vederea „europenelor" de 
natație de la Utrecht (Olanda), cei 
mai buni înotători din Spania, 
Norvegia, Elveția, Țara Galilor și 
Belgia au evoluat într-un concurs 
disputat la Oslo. Concursul a fost 
cîștigat de echipa Spaniei, care a 
totalizat 124 de puncte. Iată cîteva 
rezultate mai im
portante : 100 m
liber : Korsvold
(Norvegia) 56,0 ;
400 m liber : Gustavssen (Norve
gia) 4:22,9; 1 500 m liber : Gustav
ssen (Norvegia) 17:48,4; 200 
bras : Padron (Spania) 2:40,0.

HARKOV. înotătorul sovietic 
Semion Belitz Geiman a stabilit 
într-un concurs desfășurat la Har
kov, un nou record mondial în pro
ba de 800 m liber cu timpul de 
8:47,4. Vechiul record era 8:51,5 și 
aparținea australianului Murray 
Rose.

ATLETII DIN REG. ARGEȘ 
ÎNVINGĂTORI ÎN MECIUL 

DE LA PLEVEN
La sfîrșitul săptămînll trecute s-a 

desfășurat la Pleven (Bulgaria) întîlnl- 
rea de atletism dintre echipele regiu
nilor Argeș și Pleven. Formația regiunii 
Argeș a învins pe cea a Plevenului cu 
128—80 p la bărbați șl 81—42 p la femei

Iată cîteva dintre rezultatele înre
gistrate : BARBATI : 800 m : N. Gagiu 
(A) 1:55.4 ; 110 mg. : I. Dumitrașcu (A) 
15.2 ; 400 mg: Dumitrașcu 55,0: 3000 m ot>; 
K. Todorov (P) 9:20,2 I. Moraru (A) 
9'31 6 — rec. regional; triplu : c. Corbu 
(A) 14.99; înălțime: A. Berbece (A) 1,90; 
greutate: Ad. Gagea (A) 16,72; 400 m 3un: 
D. Tit 53,0; FEMEI : 100 m: G Moga 
(A) 12.4; 200 m: Moga 26,0; disc ; Ol.
Cataramă (A) 49.52; suliță : El. Neacșu 
(A) 48.48; 400 m jun.: M. Miloșoiu (A) 
62,1.

De pe pistele de atletism
STOCKHOLM. La Stockholm se desfă

șoară întîlnirea internațională de atle
tism dintre echipele Suediei și R.S.S. 
Letoniană. După prima zi de întreceri 
conduc sportivii tării gazde cu scorul 
de 62—44. Dintre rezultatele înregistrate 
se remarcă performanta lui Janis Lusis 
(R.S.S. Letoniană) — 83 m la aruncarea 
suliței precum și timpul realizat de Slis- 
tov (R.S.S. Letoniană) în cursa de 5 000 
m : 13:56,8.

KINGSTON. L-a Kingston (Jamaica) 
vor începe întrecerile jocurilor britanice 
ale Commonwealthului la care participă 
1 500 de sportiv] din 37 de țări. în ca
drul unui antrenament care a avut loc 
miercuri la Kingston, autrallanul Ron 

i Clarke a parcurs 3 mile în 12:52. Recor- 
I dul mondial al probei este de 12:50,1 
j și aparține lui Clarke.

_ ROMA. Finala turneului interna
țional de hochei pe gheață de la 
Cortina d’Ampezzo a opus echi
pele Dinamo Moscova și Spartak 
Brno. Meciul a luat sfîrșit cu un 
rezultat egal : 1—1 (1—1, 0—0, 
0—0). Datorită golaverajului supe
rior, hocheiștii de la Dinamo Mos
cova au ocupat primul loc în cla
sament, fiind urmați de Spartak 
Brno și Vastre Frolunda (Stock
holm).

FINALELE IN „C.C.E.“ și „CUPA 
CUPELOR** LA FOTBAL

Micro-interviu cu Marion Luttge-Graefe

ZURICH. Uniunea europeană de 
fotbal (U.E.F.A.) a anunțat că fi
nala „Cupei campionilor europeni' 
ediția 1966—1967 va avea loc la 24 
mai 1967 la Lisabona. în ce pri
vește finala competiției „Cupa cu
pelor', s-a stabilit ca jocul să se 
dispute la 31 mai 1967 într-un oraș 
din R.F. Germană, care urmează să 
fie stabilit.

Are 24 de ani și este studentă la 
Institutul de cultură fizică din Leipzig. 
Recent, la Praga, sulița aruncată de 
Marion a zburat 58,80 metri, nou re
cord al R.D.G., rezultat care o situea
ză pe atleta germană în fruntea clasa
mentului european din acest an al pro
bei și se înscrie pe locul al patrulea 
pe lista celor mai bune performanțe 
mondiale ale sulițașelor din toate tim
purile.

— Cîteva comentarii asupra re
cordului dv...

— Mulți l-au considerat o surpriză. 
Eu îl văd ca rezultat al unui antre
nament îndelungat și stăruitor. In 
1968 am avut un rezultat de 58,45 
metri. Apoi m-am accidentat de cîte
va ori și ani reușit cu greu să reintru 
în cea mai bună formă sportivă. Anul

acesta o aruncare de peste 55 de me
tri obținută cu ușurință luna trecută 
a „prevestit** recordul.

— Recordul mondial depășește 
cu puțin 60 de metri. Considerați 
că ar putea fi în curînd îmbună
tățit ?

— Bineînțeles. Cred că pentru Mi- 
haela Peneș 65 de metri nu constituie 
o problemă de nerezolvat. Cu forța și 
constituția atletică pe care o are, o per
fecționare a tehnicii de aruncare l-ar 
face accesibil chiar un rezultat de 
70 de metri.

— Care sînt, după părerea dv., 
cauzele unei anumite stagnări care 
se remarcă în prezent în progresul 
sulițașelor ?

— Aruncarea suliței este o probă 
pretențioasă și la reușita ei concurea

ză mulți factori. Condiții
le meteorologice de con
curs au un rol foarte im
portant. O eroare tehnică 
minimă, o abatere de 2—3 
grade a unghiului de a- 
runcare pot modifica re
zultatul cu 5—6 metri.

— Pronosticuri pen
tru Budapesta ?

— 55 de metri ar putea 
fi un rezultat suficient 
pentru calificarea în fi
nală. Cîștigătoarea — 
însă, va trebui să arunce 
în jurul a 60 de metri. 
Cu recordul pe care l-am 
obținut recent, cred că aș 
putea aspira Ia o meda
lie, dar....

MANFRED SEIFERT 
redactor la „Deutsches 
Sportecho-'-Berlin

Campionatele europene de natație și 
polo care vor avea loc la Utrecht 
între 20 și 27 august sînt așteptate cu 
nn interes deosebit de specialiștii un
guri. Întrecerile din orașul olandez ne 
vor arăta dacă pînâ acum am lucrat 
bine sau nu și ne vor trasa drumul pe

din numeroase «Jemente tinere. De alt
fel, după J. O. de la Tokio, s-a por
nit la o întinerire radicală a echipei. 
Noul antrenor, Kalman Markovics, de 
114 ori selecționat în prima reprezen
tativă a țării, a renunțat la o serie de 
jucători cu vechi state de servicii și

CORESPONDENTĂ DIN BUDAPESTA

Poloîștîi unguri înaintea „europenelor"
eare trebuie să-l armăm în ce privește 
pregătirile olimpicilor noștri.

In rîndurile de mai jos nu ne vom 
ocupa de înotători, deoarece șansele 
lor — atît la „europene" cit și la J.O. 
— sînt destul de modeste, ci vom 
insera cîteva aspecte din pregătirile ce 
le fac poloiștii în vederea acestor eve
nimente deosebite.

Poloiștii unguri se bucură de un fru
mos prestigiu internațional. Echipa 
Ungariei, de nenumărate ori campioană 
a Europei și de 5 ori cîștigătoarea me
daliei de aur la J.O. este alcătuită azi

a apelat la o serie de jucători tineri 
care, chiar dacă nu au fost încă se
lecționați în prima echipă, sînt compo- 
nenți ai lotului și sînt în vederile 
sale.

Din actualul lot nu mai fac parte o 
serie de jucători de mare reputație 
care datorită vîrstci au abandonat ac
tivitatea competițională. Este vorba 
de Gyarmati (de 5 ori selecționat în 
echipa olimpică cîștigătoare a medaliei 
de aur), Mayer, Kanizsa și portarul 
Boros (de 3 ori componenți ai echipei 
care a triumfat la olimpiade). Din ac-

LA BOXs
ITALIA — BULGARIA 6—1

ROMA. în prezența: a peste 60® 
de spectatori, la Cagliari s-a dis
putat meciul internațional de box 
dintre selecționatele de amatori ale 
Italiei și R.P. Bulgariei. Pugiliștii 
italieni au obținut victoria cu sco
rul de 6—4. La cat muscă, Man- 
carelli l-a învins la puncte pe bul
garul Panaiotov, iar la cat. grea,

ȘTIRI, REZULTATE

m

TURNEUL DE TENIS 
DE LA HAMBURG

HAMBURG, 
țional de tenis 
australianul Stolle l-a 
6—4, 2—6, 8—6, 6—- 
zul Jauffret. Alte rezultate : Die- 
pram (Republica Sud-Africană) — 
Egorov (U.R.S.S.) 12—10, 7—5,
6—3; Poletz (RFG) — Watanabe 
(Japonia) 2—6, 6—4, 6—4, 5—7, 
6—3; Bungert (RFG) — Lihaciov 
(U.R.S.S.) 6—2, 6—1, 6—4.

in turneul interna- 
de la Hamburg, 

i învins cu 
•4 pe france-

Randov (Bulgaria) a cîștigat la 
puncte meciul cu Baruzzi.

RATTIN CERE SA SE RIDICE 
SUSPENDAREA

BUENOS AIRES. Căpitanul e- 
chipei de fotbal a Argentinei, Cu- 
baldo Rattin, eliminat în meciul 
Anglia — Argentina, a trimis fe
derației argentiniene de fotbal . 
«crisoare în care cere să se inter
vină la F.I.F.A. pentru a se ridica 
sancțiunile aplicate jucătorilor eli
minați de pe teren în timpul tur
neului final al campionatului mon
dial de fotbal.

CAMPIONATUL EUROPEAN 
STUDENȚESC LA FOTBAL
MADRID. Campionatul european 

studențesc de fotbal s-a încheiat cu 
victoria selecționatei Spaniei, care 
în finala competiției a întrecut e- 
chipa Iugoslaviei cu scorul de 3—0. 
întîlnirea pentru locurile 3—4 din
tre echipele R.F.G. și României s-a 
încheiat cu victoria fotbaliștilor 
vest-germani la scorul de 2—1.

L_a orizont -
JQ DIN MEXI
„MONDIALELE" DE VOLEI SE APROPIE
Amănunte din pregătirile

Franței, U. R. S

In continuarea relatărilor în legă
tură cu apropiatul campionat mondial 
masculin de volei din Cehoslovacia, iată 
unele amănunte cu privire la pregăti
rile cîtorva dintre echipele înscrise la 
marea confruntare dintre 30 august și 
11 septembrie. Mai întîi, despre volei
baliștii polonezi, principalii noștri ad
versari în seria de la Ceske Bude- 
jovice.

POLONIA — ECHIPA VECHE, 
ANTRENOR NOU. Jucătorii care 
constituit reprezentativa 
cucerit medalia de argint în 
Mondială" — • - -
departe satisfacție, 
în lot: Rutkowski, Siwek, Skorek, Am- 
hroziak. ~ 
szulszki. 
nowski. 
dăugat 
noscuți: IFagner 
au început pregătirile în 
kopane, le-au continuat 
gosez, iar în august 
cu voleibaliștii bulgari 
și apoi cu japonezii, în 
intactă (cel puțin pînă 
în schimb, antrenor

au 
Poloniei și au 

„Cupa 
în 1965 la Lodz, dînd mai 

au fost menținuți

Tomaszewski, Suharek, Szier- 
Szymezy k, Rusek, Sczepa- 

Kielpinski. cărora li s-au a- 
doar doi ceva mai puțin cu- 

și Gnsriak. Polonezii 
iunie la Za- 
iulie la Byd- 
vor antrena 

aceștia acasă 
Polonia. Echipă 
la ora aceasta), 

nou: T. Szlagor

în 
se 
la

lot de 18 jucători fac parte 
Kasas, Steinmetz, Molnar, Go- 
Szlamka etc. Dintre aceștia, ul- 

evoluează în categoria B a căm

tualul 
tinerii 
renny, 
tinnil 
pionatulni și a fost promovat din rîn- 
dul înotătorilor de viteză. Dar, după 
cum am mai spus, lotul poate suferi 
încă modificări, în funcție de com
portarea și progresul tinerilor care 
sînt în vederile antrenorului federal 
Markovics. Din generația „experimenta- 
ților“ au mai rămas în lot jucători cu 
reputație ca Ambrus (portar), Konrad 
II, Pocsik, Felkai, DomStSr, Rusoran 
II, dr. Karpati și Konrad III.

De la 1 martie de cînd a fost numit 
ca antrenor federal, Kalman Marko
vics a făcut uncie modificări esențiale 
în ce privește desfășurarea campiona
tului. Pentru a supune jucătorii la un 
efort mai mare, campionatul Ungariei 
se desfășoară în trei tururi. Ba, mai 
mult, în același scop, durata desfă
șurării unui joc a fost mărită de la 
20 la 28 de minute. Deci, în loc de 4 
reprize a cîte 5 minute, actualul regu
lament al duratei 

4 reprize de cîte
In acest sezon, 

participat la două
După terminarea

jocurilor prevede
7 minute!
echipa Ungariei a 
turnee importante, 

campionatului na-

echipelor Poloniei,
S. ® Ultimele vești de la Praga

R. D. Germane, Ungariei,

(fostul jucător al formației AZS- 
AlVF, campioana Poloniei), care l-a 
înlocuit pe „bătrînul" Krauss, retras 
din activitate și pe care promite să-l 
egaleze în măiestrie. Obiective funda
mentale ale pregătirii echipei Poloniei: 
obținerea unei eficacități egale a tutu
ror trăgătorilor, perfecționarea bloca
jului și ameliorarea dublării acestuia.

GRUPA... „PRECAUȚILOR". Este 
grupa B, de la Nitra, cea mai „tare" 
a campionatului, întrunind echipele 
U.R.S.S., R. 1). Germane, Ungariei, 

S.U.A., Franței și Mexicului. O listă 
care invită la măsuri maxime de pre
vedere. Unii și le-au și luat. Astfel, 
voleibaliștii unguri au fost la Nitra 
și s-au antrenat de două ori piuă a- 
cum în sala în care vor lupta pentru 
calificare. Iar echipa R. D. Germane 
și-a exprimat dorința de a veni la 1 
august, pentru a 
joc 5 zile, dup 
în vederea nn< 
mim cu volei 
leibaliștii fran 
asemenea, inte 
multe zile înaii 
la 20 august, 
suprasolicitata

li ii în co- 
ivaci. Vo- 
nințat, de 
i cu mai 

, si anume 
antrena în

Istvan Szivos, o tinărâ speranfd In 
echipa de polo a Ungariei

țional, jucătorii au luat o scurtă pauză, 
iar antrenamentele au fost reluate 
sfîrșitul lunii iulie.

REZS0 GALLOV
■— Redactor la „Nepsport** —

la

In fine, echipa U.R.S.S., campioni 
mondială, figurează și ea pe tabeli 
cererilor de antrenamente din vreme î 
sala de la Nitra. Voleibaliștii sovietic 
cu obligațiile majorate de apărare 
titlului, nu-și ascund temerile privin 
dificultățile pe care prevăd că Ic v 
avea de înlîmpinat în întrecerea - 
anul acesta. lată o declarație a 
trenorului G. Ahvlediani, care 
întrebat ce șanse crede că are 
U.R.S.S. : „Șansele noastre sînt 
de rezolvarea sarcinii deosebit de 
de a 
care 
Daca 
tunci
Referitor la formația pe care U.R.S. 
o va alinia la „mondiale", Ahvledian 
anunța că dintre vechii internațional 
au rămas în lot doar Rugaenkov, Ru 
robin. V engherovski, 
Fasahov. restul fiind 
cum afirma el, unii necunoscuți cliia 
și după nume peste hotare. Obiectivii 
principal al pregătirii voleibaliștilor so 

unei creșteri consi 
forței din finalizarea ala 

după spusele lui Ah vie 
va fi mai puternic decit ce 

vreodată d

a 
a fo„ 
eehip

învinge echipa R. D. German 
a făcut progrese extraordinar 
reușim s-o înlrecem în seriei 
vom putea viza un loc fruntaș...

Kaciarava ș 
tineri și. dup

vietici: obținerea 
deralii le a 
cului, care, 
diani, „ 
mai puternic atac avut 
echipa U.R.S.S.".

IN SFJRSIT, ULTIMELE VEST 
DIN CEHOSLOVACIA. — Campionat» 
mondial găzduit din nou, după 17 ani, 
de Cehoslovacia — care l-a organizai 
la prima lui ediție ■— coincide cu c 
dublă aniversare: împlinirea a 45 del 
ani de cînd se joacă volei în Ceho
slovacia și a 20 de ani de la reuniunea 
care — la Praga, în 1946 — a pus 
bazele înființării F.I.V.B. (Un an înaj 
tîrziu aceasta devenea o realitate). In 
cadrul programului ocazionat de a doua 
aniversare, la Praga va avea loc o ln- 
tîln ire a țărilor membre fondatoare aleH 
F.I.V.B. (între care, așa cum se știe, 
este și România), va fi organizat 
„Primul simpozion științific de voleia, 
se va amenaja o expoziție a publica- 
țiilor consacrate voleiului și a acceso
riilor indispensabile antrenamentului 
și vor fi proiccate filme metodice. Am 
primit totodată vești privind punerea 
la punct a instalațiilor de iluminare a 
sălilor și de marcaj electric al scorului, 
precum și referitoare la grija acordată 
asigurării unei utilări optime a tere
nurilor care vor fi „gătite" uniform: 
suprafața de joc, delimitată de tușă, 
va avea culoarea nisipului, iar cea în
conjurătoare va fi de culoare verde.
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