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La Cluj: au început întrecerile 
celor mai buni atleți din țară
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Finalele pe Capitală
ale Spartachiadei de vară

In prima zi
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sport, muzică și dansuri populare
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CLUJ 5 (prin telefon de la trimisul nostru). Vineri au 
localitate întrecerile celui de-al 50-lea eampionat al 

hetism. Avînd în vedere condițiile atmosferice (vint din 
larea proastă a pistei de elan la lungime și triplusalt,
enționa că o serie din rezultatele Înregistrate au fost mulțumitoare.

Început 
țării la 
față) fi 

putem

ta mai mare surpriză s-a în- 
Istrat în cursa de 800 m fe- 
I unde favorita probei, Ileana 
n a condus pînă în apropie- 
I sosirii, cînd însă a fost ne
tă să cedeze unui grup alcă- 
I din F. Stancu, E. Baciu și 
llacob. Zoltan Vamoș a con- 
I trei ture în proba de 1 500 m, 
lă care a fost nevoit să a- 
Idoneze, victoria revenind ra- 
Istului C. Bloțiu.
pzultate tehnice : BĂRBAȚI — 
Im : 1. ZAMFIRESCU (Steaua) 
I 2. Jurcă (Dinamo) 10,6, 3.
bninschi (I.C.F.) 10,6 : 400 m : 
R.AȚOI ^Dinamo) 48.5, 2. Puiu 
I.E. 2) 49,4, 3. Grama (Univ. 
I) 50,0 ; 1 500 m : 1. BLOȚIU 
bid) 3:45,3, 2. Schaible
p Brașov) 3:45,5, 
[aua) 3:50,6, 
kTua) 3:53,8 — 
Lt : 10.000 m : 
kamo) 30:02,8, 
ho) 30:07,3, 3.
[7,0 ; triplusalt 
talul) 15,79 m.

(St.
Plăcintaru 

I. Nicolae 
juniori e- 
BARABAȘ

3.
4.
rec.

2. Mustață (Di- 
Lupu (Steaua) 

: 1. CIOCHINA 
2. Viscopoleanu

(Steaua) 15,49 m, 3. Dumitrescu 
(Dinamo) 15,21 m ; ciocan : COS- 
TACHE (Dinamo) 64.82 m (r.p.),
2. Drăgulescu (Steaua) 60,62, 3.
Tibulschi (Dinamo) 59,52 m.

FEMEI — 100 m: 1. I. PETRESCU 
(Rapid) 11,8 — record rep. ega
lat, 2. E. Nourescu (Metalul) 12,0,
3. M. Goth (Prog. “
400 m : “ -------
2:08,5, 2. E. Baciu (Sc. Sp. UCFS 
Roman) 2:08,6 
nioare, S.
2:09,3, 4. I. Silai (C.S.M. Cluj) 
2:10,1 ; 80 mg. : 1. G. ClRSTEA 
(Steaua) 11,3, 2. S. Anghelescu
(Viitorul) 11,4, 4. L. lung (Steaua) 
11,5 ; lungime : 1. ““ — - —
LEANU (Steaua) 6,04 
Vintilă (Dinamo) 6,01 
Salamon (Steaua) 5,83
1. L. MANOLIU (Metalul) 52,28 m,
2. O. Cataramă (Muscelul) 51,42 m,
3. R. Moțiu (I.C.F.) 44,88 m.

întrecerile continuă slmbătă șl 
duminică.

ROMEO VILARA

M.
1. F.

Deva) 12,8 ;
STÂNCU (Steaua)

rec. rep. ju- 
C. Iacob (Prog. Buc.) 

4. I. Silai --------- — “
80 mg. : 1

2.

V. VISCOPO- 
m, 2. E. 
m, 3. M. 
m ; disc :

DUMINICĂ, PE STADIONUL REPUBLICII

lenlru bucureșteni, ziua de 
puqust poate fi considerată 
data reluării activității tot- 

listice. într-adevăr, în afară 
faptul că în „Cupa de va- 
vorjpa startul și echipele 
categoria A, în Capitală, 

stadionul Republicii, în noc- 
iiă, va avea loc și prima 
llidă internațională a sezo-

nului : Progresul
Rostov (U.R.S.S.). Notînd 
faptul 
evolua 
clasată 
riei A
formafia care a dat atîtea

S. K. A. 
și 

că în deschidere va 
Rapid București, a doua 
în campionatul catego- 
și Știinfa București,

(Continuare in pag. 4—5)

ACTUALITATI»

IERI IN CAMPIONATUL DE 
POLO (JUNIORI), DINAMO- 
POLITEHNICA CLUJ 2-2

Cel mai important joc din 
etapa de ieri a campionatului 
republican de juniori la polo 
a opus formațiile Politehnica 
Cluj și Dinamo București. 
Cele două echipe au terminat 
la egalitate : 2—2 (0—0. 1—1, 
0—C, 1—1). Alte rezultate : 
C.S.M. Cluj — I.C. Arad 3—2 
(0—0, 1—0, 1—1, 1—1) ; S.S.E. 2 
— S.S.E. 1 4—2 (0—0, 1—0,
1— 0, 2—2) ; S.S.E. 1 — C.S.M. 
Cluj (jucat joi) 5—3 (1—0, 1—1,
2— 1, 0—1). Meciul decisiv din
tre Steaua și Politehnica Cluj 
se desfășoară astăzi, de la ora 
f, la Ștrandul Tineretului.

• DINAMO BUCUREȘTI 
A PLECAT IN R.F.G.

Ieri dimineață la ora 7 fot
baliștii clubului bucureștean 
Dinamo au plecat pe calea 
aerului în R.F.G. După cum 
■-a mai anunțat, dinamoviștii 
vor susține meciuri cu echipe 
puternice din campionatul 
primei ligi a țării gazdă.

Din lotul jucătorilor care s-au 
deplasat fac parte printre al
ții : Pîrcălab. frații Nunweil- 
ler, Ștefan, Ghergheli, Datcu, 
Grozea.

• BULGARIA - ROMANIA 
LA GIMNASTICA 

FEMININA
vaIn zilele de 13—14 august 

avea loc la Sofia întîlnirea 
internațională dintre repre
zentativele feminine de gim
nastică ale României și Bul^- 
gariei.
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Ieri, în parcul sportiv Dinamo din Capitală, 
am asistat la o adevărată sărbătoare a tinereții. 
Ne-au prilejuit-o finalele pe Capitală ale Spar
tachiadei de vară. In trei ore, pe covorul 
verde al terenului am asistat la întreceri spor
tive, la programe de dansuri populare, de mu
zică populară și ușoară. 800 de tineri parti
cipant, calificați în etapa finală a importantei 
competiții sportive de masă și cîteva mii de 
spectatori au contribuit la reușita primei zile 
a programului.

Ora 16,30. In acordurile unui marș și în 
aplauzele spectatorilor, trec prin fața tribu
nelor tinerii sportivi aparținând cluburilor Fla
căra, Gloria, Olimpia, Constructorul, Progresul, 
Avîntui, Rapid, Construcția, Metalurgistul, 
Voința și Dinamo. Ei sînt apoi salutați de tov. 
VASILE T1MARU, secretar al Comitetului oră
șenesc U.T.G. București, președintele Comisiei 
de organizare a Spartachiadei de vară In Ca
pitală. în salutul său, vorbitorul felicită pe 
tinerii sportivi și le urează succes în întrece
rile la care vor lua parte.

La cîteva momente după ce coloana pără
sește stadionul, pe teren își fac apariția ti
neri și tinere de la clubul sportiv Olimpia,

■
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care au executat o repriză de gimnastică cu 
eșarfe. Au evoluat apoi băieții și fetele de la 
Constructorul.

Au urmat dansurile populare. Ansamblul 
reunit al . Caselor de cultură ale tineretului 
ne-a arătat o parte din frumusețile dansului 
nostru popular, al muzicii populare. Pe inelul 
de zgură, 14 cicliști de la Steaua și Dinamo 
8-au întrecut într-o cursă de urmărire, desem- 
nîndu-1 învingător pe Vasile Burlacu. Frumoa
să coincidență. Cu oîțiva ani în urmă, învin
gătorul de acum, și-a dovedit talentul cu oca
zia Spartachiadei de vară care i-a deschis por
țile afirmării. Im această primă zi am mai 
asistat și la meciul de fotbal dintre Dinamo 
Victoria și Metalurgistul. Programul a fost 
încheiat de • formație de muzică ușoară.

Astăzi, concurent ii vor intra în întreceri. 
In afară de cursa ciclistă (care are loc pe 
șoseaua Buftea) și de meciurile de fotbal găz
duite de terenul Voința toate întrecerile 
se vor desfășura în parcul Dinamo. Azi de In 
ora 16 și mîine de la ora 8.

C. AI.EXE

„Cupa capitalelor balcanicea la motocros
Etapa a doua a competiției In

ternaționale de motocros dotată 
cu „Cupa capitalelor balcanice" 
va avea loc mîine dimineață la 
ora 10 în Bucure#!, pe traseul 
din șoseaua Pantelimon (la ca
pătul tramvaiului 14).

Competiția, organizată de zia
rul „Vecerni Novini“, (Sofia) se 
află la a treia ediție. Prima eta
pă a actualei ediții s-a desfășu
rat la 22 mai la Belgrad, și a fost 
cîștigată de sportivii din Sofia

Constatări In regiunea Oltenia, pe urmele
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atît pe echipe (Sofia I) cît și in
dividual (M. Miladinov). Repre
zentativa bucureșteană s-a cla
sat pe locurile 2 și 3 la echipe și 
pe locul 2 la individual (M. Dă- 
nescu). Clasamentele înaintea e- 
tapei de mîine arată astfel : e- 
chipe : 1. Sofia I (510 p), 2. Bucu
rești I (420 p), 3. București II
(302 p), 4. Belgrad I (251 p), 5. So
fia II (190 p), 6. Belgrad II (150 p); 
individual : 1. M. Miladinov (So
fia) 200 p, 2. M. Dănescu (Buc.) 
165 p, 3. T. Ghigov (Sofia) 155 p, 
4. V. Stambolov (Sofia) 155 p, 5. 
M. Pop (Buc.) 145 p, 6. Șt. Chițu 
(Buc) 140 p.

Din consultarea clasamentelor 
de mai sus se vede că misiunea 
sportivilor noștri este grea. Ei 
trebuie să se mobilizeze și să fo
losească în întrecere tot bagajul 
de cunoștințe tehnice și tactice 
în așa fel îneît să recupereze 
handicapul și să ia un avans su
ficient pentru a fi la adăpost de 
orice surpriză în ultima etapă de 
la Sofia (18 septembrie). Handi
capul de 90 de puncte, cu care 
conduce echipa Sofia I, este recu
perabil, mai ales dacă ținem cont 
de avantajul terenului și de fap
tul că motocrosiștii noștri sînt în 
formă, fiind la o săptămînă de 
la încheierea campionatului repu
blican. Dacă la acestea mai adă
ugăm și contribuția entuziastului 
public bucureștean, care va ști 
să-și încurajeze reprezentanții se 
poate spune că avantajul „terenu- 

va avea un cuvînt... greu.
vor fi 

antrena

lui"
Echipele Bucureștiului 

definitivate azi în urma 
mentului oficial,

Urăm sportivilor noștri 
SUCCES I

DEPUN

llele de caniculă din ultima
me, fac ca litoralul nostru
fie mai solicitat ca oricînd.
Mamaia, Eforie sau Mari

ilia, oamenii muncii petrec
pe de adevărată satisfacție,
tie de plajă pe nisipul auriu
td fericit „completate*  cu o

tare cu barca sau cu re-
tarea activă prin practicarea
ortului.

noului regulament de clasificare sportivă

Operativitate... cu încetinitorul
în regiunea Oltenia, la Craiova și la 

Turnu Severin, ne interesăm de soarta 
broșurilor cu noul regulament de clasi
ficare a sportivilor. înscriem, ca intro
ducere la ,jurnalul de bord*  al raidu
lui nostru, doar convingerea că la tot 
locul vom avea de consemnat preocupa
rea pentru Însușirea prevederilor nou
lui regulament și aplicarea acestora. 
Valabilitatea lor fiind retroactivă (cu 
începere de la data de 1 ianuarie 1966), 
ne gîndim că graba n-ar fi de loc de
plasată și... pornim la drum.

CRAIOV A, 21 IULIE. La Consiliul

regional UCFS Oltenia, Iov. I. Cătă- 
noiu, instructor central al Consiliului Ge
nerai UCFS, aflat atunci acolo, in muncă 
de Îndrumare ți control, și tov. Aug. 
Brîndușe, președintele Consiliului re- 
regional UCFS, ne spun că exemplarele 
din regulament trimise de la București 
au sosit la 14 iulie. Două zile după 
aceea, fusese prelucrată importanta 
noului regulament, broșurile fiind în- 
minate președinților de consilii raio
nale și orășenești ale UCFS din regiu
ne, precum și, reprezentantului In șe
dință al clubului sportiv „Electroputere"-

Craiova. Tuturor, bineînțeles, ca să le 
dea cu viteză maximă, spre prelucrare 
și spre a se trece la îndeplinirea cu
venitelor operații de clasificare. Despre 
munca în această direcție a comisiilor 
regionale ne informăm la doi metodișli 
care țin legătura cu ele, G. Todor și 
V. Chetraru. Și de la ei primim confir
marea că exemplarele din regulament 
Dlecaseră în raioane. Dar afiăm, tot
odată, că cele destinate comisiilor re
gionale pe ramură de sport (cu sediul 
în Craiova, la... Consiliul regional 
UCFS) nu au sosit la destinație pînă ia 
di a aceea. Unde se găseau ? Pe semne 
că în magazie 1 De ce ? Cine poartă 
vina ? în timp ce reflectăm că era de 
datoria dumnealor să le ridice și să le 
distribuie comisiilor, cei doi tovarăși se 
străduiesc să-și amintească și să slabi-

CONSTANTIN FAUR

(Continuare în pag. a 6-a)



însemnări despre Ș. S. E. 2 Pe stadionul din Putineiu.
Satisfacții, decepții și... unele 

învățăminte
f
’ în ultimii ani, între Școala spor
tivă de elevi nr. 2 din București și 
cele similare din Huse șl Tîrnovo 
(Bulgaria) au fost organizate între
ceri sportive bilaterale devenite tra
diționale. Un foarte bun prilej de 
schimb de experiență.

O asemenea întrecere sportivă a 
avut loc cu puțin timp în urmă, 

icînd o delegație de sportivi de 
Ma S.S.E. 2 s-a deplasat în Bulgaria. 
Fîn cele două orașe, evenimentul a 
fost așteptat cu un interes puțin obiș
nuit, fiind vorba — într-un fel — de 
tot atitea aniversări : 5 ani și res
pectiv 3 ani de la prima evoluție a 
unor reprezentanți ai S.S.E. 2 la Ruse 
și Tîrnovo. în ambele cazuri gazdele 
s-au străduit (și au reușit) să fie la 
înălțime, asigurînd concursurilor un 
cadru sărbătoresc.

Și acum, pe scurt despre întrece
rile propriu-zise.

La Ruse, programul a cuprins în
treceri de atletism, volei, tenis, bas
chet, ciclism și gimnastică. în gene
ral, dispute de un bun nivel tehnic 
— așa cum remarcau specialiștii și 
presa locală — și cîteva valoroase 
rezultate ale elevilor noștri, Dan Hi- 
dioșanu, de pildă, și-a egalat recor
dul personal pe 100 m (10,8) și a 
acoperit distanța de 200 m in 22,4. 
Puiu Tudor a alergat 10,9 pe 100 m 
șl 22,8 pe 200 m. Nichifor Ligor a 
sărit 3,50 m la prăjină. în linii mari, 
atleții bucureșteni s-au comportat 
bine, reușind să-și întreacă adver
sarii cu 15 p. Fetele au evoluat ceva 
mai slab. Dintre ele, doar Florica 
Grigorescu (60,6 pe 400 m), Cornelia 
Popescu (35,60 m la disc) și Marta 
Anghel (5,24 m la lungime) au. reușit 
să se impună și să cîștige probele 
respective. E foarte adevărat că din 
selecționată au lipsit două titulare, 
Aura Petrescu și Elisabeta Scarciu. 
Oricum insă, rezultatele atletelor 
noastre au fost modeste.

Confirmîndu-și valoarea, echipa de 
volei-fete a S.S.E. 2 a întrecut fără 
dificultate formația școlii gazdă cu 
3—0. Carmen Bărbulescu, Elena Pan- 
drea, Sorinela Calciu și Eva Klein au 
constituit elementele de bază ale 
echipei prof. Nicolae Humă. Compor
tare meritorie și la tenis, unde Sarău, 
Turcu, Navroțchi, Elena Coluna și 
Liliana Cobzuc au lăsat o frumoasă 
impresie și au adus școlii o victorie 
netă, la simplu (8—3). Deși au ocupat 
locurile 3, 5 și 7, cicliștii prof. Va
lentin Prunescu au reușit să facă 
față cu destul succes traseului dur, 
cu piatră, din împrejurimile orașului.

în celelalte întreceri victoriile au 
revenit gazdelor, dar Ia scoruri 
strînse t Ia baschet-fete cu 27—24, 
la volei-băieți cu 3—2. Numai Ia 
gimnastică, diferența a fost ceva mai 
•nare (22 p), determinată și de com
ponenta echipelor, cea a S.S.E. 2 cu 

foarte multe elemente de talent, dar 
foarte tinere — Carmen Niculescu, 
Luminița Cizer, Dorina Mihăilescu 
etc.

La Tîrnovo, programul a cuprins în
treceri de volei, baschet, gimnastică 
și fotbal. Din nou voleibalistele bucu- 
reștene și-au atras aplauze la „scenă 
deschisă', învingînd cu același scor 
ca și la Ruse (3—0). La volei-băieți, 
reprezentanții noștri au condus cu 
regularitate, deși aveau în față o ve
ritabilă selecționată a orașului, dar, 
în final, au slăbit ritmul. (în setul 
decisiv, de la 8—2 au fost egalați la 
14 și... întrecuți! ?). Valorificîndu-și 
prea puțin plusul de tehnică, baschet
balistele au pierdut și ele pe... linia 
de sosire, în urma unui fault comis 
în ultimele secunde (39—41). La gim
nastică — înfrîngere la scoruri mici 
(1,5 p fetele și 3 p băieții), iar la 
fotbal, de asemenea, înfrîngere cu 
2—0, după ce mai bine de 60 de mi
nute scorul se menținuse alb.

Așadar, cîteva succese frumoase 
dar și unele înfrîngeri. Dintre aces
tea din urmă, trebuie să recunoaștem, 
cîteva puteau fi evitate. Ce a lipsit 
reprezentanților S.S.E. 2 pentru a-și 
contura mai puternic posibilitățile și 
implicit, pentru a cîștiga mai net ? 
în principal combativitatea și fina
litatea. Cele două fenomene nu se 
manifestă pentru prima oară. Dim
potrivă, ele se repetă și, din păcate, 
cam cu aceleași echipe. Ne gîndim la 
voleibaliști, care au trecut pe lîngă 
victorii în ambele meciuri și la bas
chetbaliste, ale căror cunoștințe și 
experiență competițională le anunțau 
cîștigătoare incontestabile. în special 
la capitolul finalizării, elevii sportivi 
bucureșteni mai au de învățat.

Consiliul pedagogic al școlii, con
vocat la înapoierea din turneu, a 
scos în relief această lacună (și altele, 
bineînțeles). S-a arătat, de pildă, că 
elevii de la S.S.E. 2 au avut lungi 
perioade de dominare categorică, dar 
care au alternat cu altele de stag
nare. Adversarii, se înțelege, au tras 
profitul respectiv. în același timp, 
elevii școlii nu reușesc totdeauna să 
se concentreze, să-și mobilizeze toate 
forțele pentru a-și apropia victoriile. 
Ei mizează prea mult (dacă nu, în 
exclusivitate) pe atuul tehnică avan
sată. Concluzia trasă de prof. C. Po
pescu, directorul școlii și conducă
torul delegației: să ne însușim în 
continuare cele mai avansate proce
dee tehnice, dar, concomitent, să 
acordăm aceeași atenție pregătirii fi
zice și mai ales celei psihice.

Concluzie firească. Altfel, cu o tra
tare unilaterală a procesului de ins
truire, elevii de la S.S.E. 2 nu vor 
avea niciodată garanția succeselor.

TIBERIU STAMA

de sărbă-

sediul co
producție, 

in 
a apărut un bărbat 
arsă de soare, 
cine căutați ? 
tovarășul președinte, 
poftit înăuntru. Și-a

fața 
înalt,

șters

Amiaza unei zile toride de vară. 
Străbatem cu autobuzul cîmpia 
Burnazului. Drumul de la Giurgiu 
la Putineiu, deși e vorba de 30—35 
de kilometri, ni se pare mai lung 
pe caniculă. Dar o dată ajunși în 
comuna Putineiu aveam să uităm de 
aceasta. Era o atmosferă 
toare.

Ne-am îndreptat către . 
operativei agricole de 
Aici, peste cîteva clipe 
noastră 
cu fața

— Pe
— Pe 
Ne-a 

nădușeala de pe față și întinzîn- 
du-ne palma mare și bătătorită ne-a 
spus zîmbind :

— Eu sînt.
Așa l-am cunoscut pe Ion Dră- 

ghici, președintele C.A.P. Putineiu, 
deputat în Marea Adunare Națio
nală. Cînd a auzit pentru ce am 
venit a zîmbit din nou.

— Cu sportul ? Toți iubim spor
tul. Ați venit tocmai bine. Miine 
organizam o adevărată sărbătoare 
cultural-sportivă. Toată comuna va 
fi la stadion.

...Intre timp intrase în birou și 
Gh. Ștefănescu, vicepreședintele 
C.A.P. și președintele asociației 
sportive Avîntul.

— Vasăzică ne-ați găsit!
Apoi „nea Gogu", care dăduse o 

fugă pe la C.A.P., se scuză, dîndu-ne 
întîlnire pentru mai tîrziu. N-avea 
timp prea mult. Pleca la stadion. A 
doua zi avea loc „duminica cultural- 
sportivă" și erau încă multe de 
făcut...

★

O duminică plină de soare. Ora 
10,30. Pe stadionul din Putineiu se 
revarsă un șuvoi de tinerețe. In a- 
plauzele miilor de spectatori, locui- 

Elevii antrenorului Fosile Constantinescu de la asociația sportivă 
din Călugăreai execută o reușită demonstrație de lupte libere.

tori ai comunei și invi
tați din împrejurimi, 
defilează coloana spor
tivilor. Slnt cei 700 de 
tineri, reprezentanți ai 
comunelor Izvoru, Ve
dea, Vieru, Uzunu, Fra- 
sinu, Gogoșari, Hodi- 
voaia, Putineiu (toate 
din raionul Giurgiu) 
care s-au strîns astăzi 
laolaltă chemați de 
pasiune comună 
SPORTUL.

...Pe covorul verde 
stadionului, 60 de elevi 
ai Școlii generale din 
comuna Putineiu exe
cută o reușită repriză 
de gimnastică sportivă. 
Evoluează apoi gimnaș- 
tiî asociației 
Luceafărul din Giurgiu. 
Deosebit de spectacu
loase sînt exercițiile lui 
Iulian Băncilă, Lucian 
Mițoi, Nicolae Țigănită, 
Viorel Ancu. Demons
trațiile de lupte libere 
și greco-romane execu
tate de tinerii din aso
ciația sportivă Tracto- 
rul-Călugăreni sînt ur
mărite cu multă aten
ție.

Pe toate 
pregătite cu 
continuat 
rile, 
bal. 
„milionarii' 
Vieru, Vedea, Putineiu etc. își dis
putau intîietatea. Iată cîțiva dintre 
cei care au figurat printre cîștigă- 
tori: Magdalena Nica (Uzunu), Doi
na Novac (Giurgiu), Dorel Nedelea 
(Giurgiu), Gheorghe Pițuru (Puti
neiu) la atletism, Fvorea Mălureanu 
(Putineiu) la ciclism, Victoria G.A.S. 
Băneasa la volei băieți, Știința Ve
dea la handbal băieți și fete. Deose
bit de interesante au fost și jocurile 
distractive — fuga in sac, alerga
rea cu oul în lingură etc.

Lîngă groapa de sărituri l-am în
tâlnit pe Ion Daia, președintele Sfa
tului popular din Putineiu.

— După cum vedeți — ne spune

terenurile, 
grijă, au 

demonstrațiile, întrece- 
volei ca și la hand-La 

la atletism ca și la fotbal, 
din Izvoru, Gogoșari,

sportive

Aspect de la pasionanta întrecere de volei dintre 
mafiile Victoria G.A.S. Fiăneasa și Avîntul Sf. Gliei

Foto: P. S|

cu mindrie Ion Daia — avem rl 
te bogate și în sport. I

Apoi, se apropie de arunca 
Pune mina pe o greutate și o q 
că cu sete, intrind astfel și d 
marea familie a sportivilor. I

Pentru locuitorii acfAfiei d 
așezări, tineri sau virstnici, a q 
nit o obișnuință să se siringa 
terenul de sport, să priveascgj 
să participe la întreceri spod 
La Putineiu, cei 640 de membri Li 
practică fotbalul, voleiul, handa 
și atletismul. Pentru buna desn 
rare a acestor multiple activita 
fost amenajat cu sprijinul lan 
organelor locale și al cooperai 
lor un frumos stadion cu trib! 
terenuri 
pistă de 
turi.

386 de 
au devenit purtători ai Insignei 
polisportiv.

de fotbal, volei, hai 
atletism, sectoare de

tineri și tinere din com

★

Se insera... Oamenii nu mai I 
teau pe la porți la vorbă, cal 
obicei. Erau prezenți pe stadion 
parcul comunal pentru W urd 
întrecerea cultural-artistică a t] 
rilor din cele zece comune învia 
In acea seară s-a cintat, s-a darl 
s-au legat noi prietenii. Intr-adei 
la Putineiu avusese loc o reul 
„duminică cultural-soprtivă", 
care avea să se ducă vestea. Și 
era prima, dar nici ultima. Al 
se pregătesc... I

GHEORGHE CIORAN
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Maturitatea, perioada
Maturitatea reprezintă împlinirea, perfecționarea, 

perioada de viață în care dezvoltarea cantitativă tre
ce pe nesimțite în modificări calitative.

în general, considerăm o persoană matură de la 
vîrsta de 20 la 40 de ani, cînd ajunge în pragul vîrs- 
tei medii. (După 50 de ani începe să se apropie de 
vîrsta înaintată iar după 60 trece spre bătrînețe. O 
dată cu creșterea nivelului de trai și vîrsta medie a 
crescut simțitor astfel că în momentul de față bă
trânețea este undeva foarte departe).

In această perioadă înălțimea se stabilizează, dar 
greutatea crește prin întărirea musculaturii și mai 
ales în caz de ocupație sedentară prin lenta depunere 
de țesut gras, de care este foarte greu să scapi fără... 
sacrificii.

_ La începutul maturității inima și vasele de sînge 
sînt în perfectă stare de funcționare, dar spre vîrsta 
medie, dacă nu ducem o viață igienică, încep să dea 
semne de îmbătrînire precoce prin instalarea nevro
zelor cardiace, sclerozarea arterelor etc.

Aparatul digestiv răspunde perfect la o alimentație 
rațională, în care intră toate elementele atît de ne
cesare refacerii consumului de energie, dar va da 
semn de... nemulțumire îndată ce îl vom supraîncăr- 
ca, irita prin exces de concentrate, condimente, bău
turi alcoolice în cantități mari, alimente prea fier
binți sau prea reci.

Sistemul nervos funcționează prompt ca o centrală 
telefonică, răspunzînd instantaneu la orice excitație. 
Memoria este un „depozit" foarte bine ordonat în care 
piimm găsi oricînd tot ce am înmagazinat.. S-a definit

posibilităților maxime
și tipul de sistem nervos, fiecare individ putînd fi 
clasificat în rîndul celor colerici, sanguini, flegma
tici sau melancolici. Există bineînțeles și tipuri inter
mediare.

în această perioadă bărbații sînt în deplinătatea 
forței for, au preocupări multiple și variate, o putere 
de muncă aproape fără limite, dragoste de viață.

In ceea ce privește, „sexul slab", acesta a demon
strat cu prisosință că nu este... de loc slab și poate 
ține pasul în cele mai variate domenii. în foarte 
multe cazuri femeile au pe lîngă o serie de obligații

Sport și sănătate

profesionale, o activitate amplă în cadrul căminului. 
Și apoi să nu o uităm pe femeia-mamă, cu, mul
tiplele ei îndatoriri...

Rezervele mari de energie pe care le avem acu
mulate ne dau posibilitatea de a nu simți oboseala 
decît atunci cînd am ajuns la limită. Refacerea se 
face după o scurtă perioadă de odihnă. Acest lucru 
ne tentează să ne supraapreciem forțele și cîteodată 
să abuzăm. Ca orice abuz, în general, nici acesta nu 
este recomandat. Oboseala prelungită duce la uzură 
timpurie. Adultul sănătos are nevoie de cel puțin 
7 ore de somn liniștit și reparator. Folosirea diver
selor preparate care întrețin o stare de veghe artifi
cială, cafelele numeroase, tutunul, pot suplini odih

na, dind chiar o senzație de putere. Dar repercusiuni 
tardive — o îmbătrînire precoce, stări nervoase, in
somnii, oboseală cronică, rezistență slabă la îmbol
năviri — recomandă neutilizarea lor.

Activitatea fizică a adultului nesportiv se limitează 
în general la foarte puțin.

Nu este neapărat nevoie să devii un al doilea Za- 
topek, un „om-locomotivă“ ca să fii sportiv. Perfor
manța în general nu este la îndemîna oricui, dar 
mișcarea organizată sub forma gimnasticii de învio
rare, dimineața, mersului pe jos, a excursiilor, a îno
tului, a cîtorva ore petrecute zilnic în aer liber, toate 
acestea asociate cu o „viață sportivă" (adică o ali
mentație rațională, som suficient, evitarea abuzu
rilor de orice fel) sînt lucruri accesibile fiecăruia 
dintre noi.

Este demn de reținut faptul că cei care fac miș
care sau au o profesiune care-i ține mult timp în aer 
liber (făcînd și mișcare în același timp) sînt mult 
mai rezistenți, viguroși, sănătoși, echilibrați. Viața 
lungă nu poate fi plăcută decît asociată cu o sănătate 
de fier. Viața citadinului trebuie completată, altfel 
nu poate rezista ritmului trepidant, solicitărilor mul
tilaterale. Sfîrșitul de săptămînă ne dă prilejul să pe
trecem o zi în mijlocul naturii, în aer curat, fără zgo
mot, fără praf, fără „nervi". în timpul săptămînii a- 
vem la dispoziție parcuri splendide, ștranduri, lacuri, 
stadioane, terenuri de sport. Cu un mic efort de vo
ință putem să ne... rupem din rutina Zilnică, odih- 
nindu-ne activ.

Maturitatea, perioada productivă a brațelor și creie
rului omenesc, cere un mic „sacrificiu" în detrimen
tul comodității, spre o viață plină, luminoasă, care 
nu lasă regrete.

Dr. EDIT PETRUT 
directoarea Dispensarului central pentru sportivi



Însemnări

n tabăra gimnaștilor de la Brașov...
I Călătoria noastră pe itinerariul 
I taberelor de vară prevede, pentru 
I astăzi, „oprire“ în orașul de la 
I poalele Tîmpei. Ca ți în celelalte 
| popasuri, pe blocnotesul reporteru- 
I Ini — cîteva întrebări de sezon. 
I Răspunsurile și impresiile urmează 
■ să schițeze dimensiunile și calita- 
I tea muncii, să descopere pasiunea, 
I eficiența și — mai ales — perspec- 
I tivele.
I Așadar, oaspeți în tabăra gim- 
I naștilor, organizată la Brașov de 
I federația de specialitate. Să nrai 

spunem, oare, cîtă nevoie are gim
nastica masculină de asemenea ac- 
țiuni tonifiante ?r

CUM S-A FĂCUT SELECȚIA ? Se 
pregătesc, la Brașov, 48 de gimnaști 
plus o grupă de 10 sportivi de la 
.Viitorul*.  Sînt cele mai talentate 
elemente remarcate în ultima vreme, 
tineri gimnaști de la Dinamo, Viito
rul, CSS și SSE București, Banatul 
Timișoara, Dinamo și SSE Brașov, 
CSM Cluj, C.S.M.S. Iași etc. După 
cum se vede, aria selecției se desfă
șoară în acest an pe planuri mai largi 
ca altădată și acest lucru spune, de
sigur, ceva despre dezvoltarea gim
nasticii masculine în diferite centre 
ale țării. O altă constatare : în toate 
grupele domină tineretul 1 Dacă la 
copii și juniori media de vîrstă se 
recomandă singură, ni se pare utilă 
precizarea că la seniori — în majori
tate sportivi de categoria a Il-a — au 
existat aceleași criterii de selecție 
pentru tabără, cei mai mulți dintre 
gimnaști avînd 16—17 ani.

*) Editura UCFS: 163 pag,
4,35 lei

★
SINE SE OCUPA DE PREGĂTIRE 1 

Cu aceeași exigentă au fost selec
ționați și tehnicienii care prin com
petentă și experiența lor să poată 
asigura îndeplinirea principalelor 
obiective ale labetei:

— Continuitate în pregătirea. LA

TURISM ȘI ALPINISM
IN EXCURSIE LA AMARA

Recent, Consiliul raional UCFS 
Urziceni, în colaborare cu Comitetul 
raional U.T.C. a organizat o reușită 
excursie la cunoscuta stațiune Ama
ra. Cei 140 de tineri participant! la 
excursie au vizitat stațiunea și îm
prejurimile, întreeîndu-se cu acest 
flp.ej și la diferite jocuri sportive.

GH. GHEORGHIU -coresp.

ĂiLPINIȘTl ROMANI LA lNTtLNI- 
REA INTERNAȚIONALĂ DIN 

BULGARIA

Incepînd de azi, Uniunea Bulgară 
de Turism organizează o întîlnire in

Frumusețea stațiunii Poiana Brașov este întregită cu splendidul lac aflat pe 
lingă cabana Capra Neagră. Pe cei aproape 2 (Hit) de metri pătrați cit măsoară 

suprafața lacului, turiștii se pot recrea plimbîndu-se eu bărcile.

UN NIVEL SUPERIOR, a ce
lor mal buni juniori șl copil ;

— verificarea posibilităților fizice 
șl tehnice ale juniorilor de perspec
tivă, desprinderea lipsurilor existente 
în pregătire și. de aici, stabilirea 
sarcinilor și a măsurilor corespunză
toare ;

— corectarea mișcărilor de bază 
șl învățarea unor elemente noi în 
vederea trecerii la categorii supe
rioare de clasificare;

— unificarea din punct de vedere 
tehnic-metodic a execuției mișcărilor.

O „echipă" de 11 specialiști mun- 
eeșle, ia Brașov, pentru îndeplinirea 
acestor obiective — și a altora — 
pentru ca gimnastica noastră mascu
lină să prindă noi puteri in ascen
siunea spre piscurile performantei.

Este, cred, foarte bună inițiativa 
ca in tabără să tie trimiși antrenori 
care au pregătit cei mai multi dintre 
gimnaștii selecționați. Am notat pe 
cifiva: M. Bădulescu (Viitorul) — 
directorul taberei, L. Lacatoș (Dina
mo), Șt. Hargălaș (CSS), F, Barabaș 
(Liceul cu program special de edu
cație fizică din Tg. Mureș), Șt. Harco 
(Steaua), Al. Lup (Dinamo Brașov). 
H. Eisenburger (SSE Brașov).

Și o altă experiență care ar putea 
să fie generalizată: in tabăra de la 
Brașov lucrează și doi gimnaști din 
fotul republican — Simion Marcel 
și Gh. Condovici — care împărtășesc 
(și mi-au mărturisit că o fac eu 
foarte multă bucurie) cunoștințele lot 
tinerilor... colegi.

★
SALA, STADION. BAZIN I Un 

.triunghi*  care contribuie în mă
sură hotărîtoare la realizarea sarci
nilor de pregătire din tabăra brașo- 
veană. Gimnaștii au la dispoziție — 
în folosință exclusivă pentru această 
perioadă — o foarte frumoasă sală 
de sport, înzestrată corespunzător, 

ternațională de alpinism la care au 
fost invitați cățărători pe stînci din 
34 de țări. Escaladele au loc în pe
rioada 6—18 august pe traseele al
pine din masivul Rila. Cu această 
ocazie se va desfășura la stațiunea 
de munte Maliovița și consfătuirea 
metodică a Uniunii Internaționale de 
Alpinism.

La întîlnirea internațională din țara 
vecină participă și trei alpiniști ro
mâni : N. Jităru, P. Fozocoș și N. 
Llimeș.

Este interesant de remarcat că 
escaladările au loc pe trasee de di
ferite grade de dificultate, începînd 
de la gradul II A și pină la gradul 
VI A.

Foto: A. Neagu 

ca aparate duble. Drumul spre sală 
începe însă la stadion, excelent ame
najat Aici sînt programate diferite 
jocuri sportive și tot aici se face, 
în fiecare dimineață, înviorarea. 
Uneori, pe stadion continuă șl antre
namentul specific. Prin grija antreno
rului brașovean Al. Lup au fost ins
talate aparate în aer liber (bare fixe) 
și nu s-ar putea spune că acestea 
Stau nefolosite. Dimpotrivă. Cît des
pre bazinul clubului sportiv Dinamo 
Brașov — o adevărată bijuterie — 
ce să mal spunem ? Am văzut dese
ori .culoarele' pline. înotul = des
tindere. Și acest factor are mare, 
mare importanță în pregătire.

★

C1TEVA CONSTATĂRI DE LA 
ANTRENAMENTE. In așteptarea .în
viorării" am consultat fișele Întocmi
te ia începutul taberei. Ele cuprind 
— pentru TOȚI SPORTIVII — date 
despre probele de control pentru ca
litățile fizice și bagajul motric șl 
urmează să fie completate și compa
rate cu indicii existenti la încheierea 
taberei. Pentru verificarea eficientei, 
pentru sprijinirea muncii antrenoru
lui și a gimnaștilor.

$i. pentru că s-a făcut ora 7... La 
Înviorare nu lipsește nimeni. Se lu
crează — și este foarte bine așa — 
pe grupe de virstă. Pentru majorita
tea gimnaștilor, Înviorarea de dimi
neață este un mic antrenament (unul 
din copii îmi spunea mindru: .am 
ajuns la 4 ture de stadion...") cu 
eficienfă deosebită în dezvoltarea 
ior/ei. mobilității, a rezistentei gene
rale.

Impresii de la antrenamentul celor 
mari. Gimnaștii de categoria a II-a 
lucrează, in plus, pentru însușirea 
unor elemente pentru categoria 1 
(saltul Ia bară, răsturnările in stind 
pe miini la inele, deplasările și 
cercurile la cal cu minere). Cei mici

Probleme minore...
Gobor din tren la 

Miercurea Ciuc și în
cep să urc agale stra
da care duce spre cen
trul orașului. In jurul 
meu, vreo 200 de puști.

— El e 1 aud un 
glas subțire.

— Crezi ? întreabă 
eîțiva în șoaptă.

— Precis ! Fiți «- 
tenți: căldură mare în 
București, nu ?

— Canicu lă! spun.
— Pe căldura asta 

eu n-aș putea să scriu 
foiletoane!

— Trebuie!
— îmi închipui că 

vă duceți la „UCFS*?
— Exact!
•— Probleme majore, 

desigur ?
— Majore! confirm.
— De astea, mai mi

nore, nu vă ocupați?
— Nu.
— El e! aud din 

nou mai multe voci.
— Cum facem să-i 

atragem atenția ? în
treabă cineva.

— Lăsați pe mine! 
spune in șoaptă un 
puști.

După 20 de metri:
-— Vreți un 

mare ?
gîndac

— Ce să fac cu el?
întreb.

— îl puneți la in-
sectar.

— Nu am.
-— Păcat... De bi-

loiul ăsta verde ce
spuneți ?

— Frumos !
-— îl vreți ?
— Nu.
•— Poate vă intere

sează niște capace co
lorate de bere?

— Nu m-au intere
sat niciodată.

— Dar dv. cu ce vă 
jucafi dnd erați mic?

— Cu mingea, cu 
cercul, cu patinele...

— Aveați patine ? mă 
întreabă to ti în cor.

— Aveam — spun.
— Noi nu avem! 

— De ce?
— Lipsesc din ma

gazin. De un an, de 
doi, de... Ei, dar as
tea sînt probleme mi
nore care pe dv nu vă 
interesează.

f
o
I
l

I
I
I

■— Totuși...
— In fond, nu sîn- 

tem nici 400 de ho- 
cheiști care n-avem pa
tine. Și la noi vine

•— copil și juniori II— Încearcă În
sușirea (sub supraveghere și cu aju
tor) „giganticelor".

Constatăm, urmărind antrenamentul 
diferitelor grupe, o dorință unanimă 
a gimnaștilor de a urca, în aceste 
zile, noi trepte ale măiestriei. Con
cluzia nj se pare foarte importantă 
pentru viitorul acestui sport.

★

DE VORBA CU DOI ANTRENORI 
EMER1ȚI. Nume cunoscute în gim
nastica mondială, specialiștii sovietici 
Viktor Andreev și Zenaida Tușkina 
au fost, pentru cîteva zile, invitați 
ai taberei de lg Brașov. A avut loc 
un prețios schimb de experiență, s-a 
lucrat direct în special .artistică*,  au 
fost organizate cîteva expuneri me
todice. La plecare, am cerut celor 
doi antrenori emeriți părerea despre 
tabăra de la Brașov : .O aefiune mi
nunată. Ave/i mulfi copii și juniori 
cu reale posibilități de afirmare. Mi-a 
plăcut și pot spune chiar m-a impre
sionat pasiunea antrenorilor și gim
naștilor. Am văzut cu bucurie că cei 
mici li urmăresc pe fruntași, că în
vață de la ei, că și-au propus să-i 
ajungă și să-i depășească pe cei mai 
buni specialiști ai diferitelor aparate. 
Cred —ca o sugestie— că, în spe
cial tinerii gimnaști, trebuie Însușită 
ideea că pregătirea in acest sport nu 
se Încheie o dată cu ultimul minut 
de antrenament ci că ea trebuie con
tinuată prin lucru zilnic, acasă.

★
EVIDENȚIERI. Antrenorul federal

N. Vieru ne ajută să Întocmim și 
un clasament al celor mai harnici 
dintre gimnaști. Nu e ușor — mai 
sînt destule zile pină la sflrșitul ta
berei — dar... : G. Petrescu, N. 
Achim, I. Islai, F. Popovici, Ii. Ma- 
zilu. Lista rămine deschisă și am 
dori ca la mijlocul lui august ea să 
cuprindă numele tuturor celor care 
in aceste zile se pregătesc, in fru
mosul Brașov, să realizeze progrese 
pe care le dorim —și ie așteptăm — 
exprimate in progresul general al 
gimnasticii masculine din (ara noas
tră. Pentru că trebuie să ne gindim la 
marile competlfii ale anilor viitori I

DAN GlRLEȘTEANU

iarna mai devreme!
— Știu.
— Pentru asta ne 

Ingrijim să ne procu
răm de pe acum, pa
tine ! Iarna, nu găsim 
nici o dată!

•— Cred.
*— De ce n-or aduce 

ghete și patine mici 
în orușul nostru ? Pro
babil ca să nu ce
rem pe urmă crose și 
echipament. Că nici as
tea nu se găsesc la 
magazinul „Sport*.

— Și cum rezolvați 
problema ? întreb.

— Mai rup cei 
„mari*  cîte-o crosă și 
o aruncă, mai se dă 
ia reformă un tricou, 
vechi, îl desfacem, bă
găm în el cir pe, vată... 
Cu patinele însă e mai 
greu.

— Nu se găsesc ?
— Nu. Nu sînt nici 

în depozit la Tg. Mu
reș, că ne am interesat 
noi. Și avem centre de 
inițiere, campionate pe 
cartiere, pe școli, pe 
străzi...

— Vă cred
— Ce ne învăța ți să 

facem ?
— Știu eu...
— Pe dv nu vă in

teresează subiectul, nu?
— Acum, vara, des

pre hochei...
— Chiar! Uitați, 

am ajuns la UCFS. 
Noi vă mulțumim...

— Ia stați! Capa
cele alea colorate de 
bere le mai aveți ?

— Sigur — răspund 
bucuroși puștii.

— Dați-le încoace! 
Așa... Da ți-mi și ginda- 
cul ăla mare!

— Poftim... Vorbiți 
și despre noi ?

— Vorbesc. Și dacă 
nu cred, că așa vă ju
rați, pun materialul 
ăsta „documentar*  pe 
masă !

VASILE TOFAN

Recenzii

Gimnastică zilnică 
pentru femii *)

Practicarea zilnică a exerci
țiului fizic, în mod organizat, 
metodic, reprezintă mai mult de- 
cît o simplă gimnastică de în
viorare. Aceste exerciții au ro
lul de a activa organismul, de a-i 
stimula și adapta la un ritm viu 
de activitate. Pentru femei, la 
argumentele de mai sus intervin 
și altele — și de ordinul sănătății. 
Dar și al armoniei, al supleței șl 
grației. „Ce să fac pentru ca sa 
nu mal iau... proporții?" „Ce re
mediu există pentru a nu mai 
obosi atît de repede, la cel mai 
mic efort?" „Există soluții pentru 
a rămine veșnic tânără?*  Medicii 
simt asaltați neîncetat cu aseme
nea întrebări...

Gineta Stoenescu își propune 
să scoată din încurcătură pe toate 
reprezentantele sexului frumos. 
Lucrarea ei, care are la bază o 
experiență îndelungată și rodni
că răspunde tuturor viratelor. In 
cuprinsul lucrării sânt scoase în 
evidență efectele negative ale 
sedentarismului. In capitole spe
ciale sînt prezentate exerciții 
pentru prevenirea și tratarea o- 
bezității, altele pentru corectarea 
unor deficiențe ale coloanei ver
tebrale (cele mai frecvente —■ 
cifozele și lordozele). în totul — 
o lucrare scrisă la modul .-el 
mai accesibil și însoțită de nu
meroase desene care o comple
tează fericit.

*) Editura UCFS: 196 pag.
5 lei

Probleme noi 
in antrenamentul 

sportivilor *)
Cum trebuie să îmbunătățim 

procesul de antrenament astfel 
ca să ajungem la performanțe 
superioare ? Cît și oum trebuie 
să se lucreze cu sportivii ?

Investigații pentru a descoperi 
eele mai bune metode de antre
nament se fac în întreaga lume.

Și în țara noastră, numeroase 
colocvii și consfătuiri metodice 
au căutat să scoată în relief 
căile de acces către marile per
formanțe, pornind de La dezvol
tarea calităților motrice ale spor
tivilor.

Lucrarea prof. Antoaneta Totes, 
cu ne prezintă o culegere pe a< 
ceasta mult discutată temă. Estdj 
un efort demn de toată lauda. 
Se umple un mare gol în litera
tura de specialitate, se pune la 
îndemîna antrenorilor, Instructo
rilor sportivi și chiar a sportivi
lor înșiși, un material bogat, iz- 
vorît din experiență, din munca 
practică.

— t. »t —



POLO \

Dubla întilnire România-Bulgaria
Reprezentativa dc polo a României va avea o nouă 

verificare în vederea „europenelor” de la Utrecht în 
partidele pe care le susține astăzi și mîine, la Sofia, ca 
selecționata Bulgariei.

Pînă în prezent cele două formații s-an întîlniț dc 15 
ori. Românii au cîștigat 13 meciuri, iar bulgarii două, 
ambele Ia Sofia (2-4 în 1954 și 1—3 în 1964).

Formația română va folosi la Sofia următorul lot 1 
Ștefănescu și Frățilă — portari, Zahan, Grințescu, Măr- 
culescu, Kroner, Firoiu, Fleșeriu și Novac.

în

Voința Oalați-
S.K. Cottbus (R D G.) 6-4

GALAȚI, 5 (prin telefon de Ia trimisul nostru). In con
tinuarea turneului pe care îl întreprinde în țara noastră, 
echipa de box S.K. Cottbus din R.D7 Germană a evoluat 
joi seara la Galați în compania formației locale Voința. 
Cei peste 1 500 de spectatori, care au umplut pînă la re
fuz tribunele arenei C.S.O., au avut prilejul să asiste la 
cîteva partide extrem de dîrze, dar spectacolul a lăsat de 
dorit. Gazdele au cîștigat greu, cu scorul de 6—4. In pri
mul meci, P. Iuga „la găsit“ descoperit, la ficat, pe Muller, 
plasîndu-i o lovitură scurtă care a pus capăt întîlnirii în 
numai cîteva secunde. La categoria cocoș, D. Antohi l-a 
învins Ia puncte pe Fuhrer într-o partidă fără istoric. 
Timp de 3 reprize, V. Potolea s-a agitat inutil, nereușind 
să-1 surprindă pe Opitz cu nici o lovitură. Boxerul din 
Cottbus a demonstrat o mare viteză de execuție, i-a pla
sat gălățeanului multe directe la față. Decizia a fost acor
dată insă, spre surprinderea generală, lui Potolea. C. Co- 
cîrlea a avut un adversar obstrucționist (Blume), dar el 
a reușit totuși două reprize spectaculoase, în care a es
chivat și a contrat cu precizie, cîștigînd pe merit la punc
te. Partida dintre I. Covaci și Krausse a prilejuit o luptă 
:ndîrjită, dar departe de ceea ce numim „scrimă pugilis- 
tică“. Arbitrul Oller (R.D.G.) a împărțit avertismente. Cu 
toate acestea, boxerii au continuat să se întreacă în lovl- 
;uri neregulamentare. Pînă la urmă, victoria a fost acor
dată lui Covaci pentru un plus de inițiativă.

Alte rezultate : Kirsch b.p. N. Deicu, Hemell b.p. N. 
Grecu, Kruger b.p. D. Sandru, Brausche cîștigă neprezen- 
tare Gh. Bunea, Șt. Cojan b.p. Leichman.

Simbătă, la Buzău, echipa S.K. Cottbus va îr.tîlni selec
ționata UCECOM.

R. CĂLĂRĂȘANU

O nouă întrecere automobilistică
RALIUL ROMÂNIEI"

Succesul obținut de primul raliu 
futomobilistic românesc, organizat 
ie Asociația automobiliștilor din 
lomânia, a stîrnit un deosebit inte- 
•es între iubitorii acestui sport. De 
iceea, Asociația automobiliștilor 
lin România organizează, cu con
cursul societății FIAT, o nouă în- 
recere, „Raliul României'. Competi- 
ia se va desfășura. în zilele de 27 
i 28 august pe o distanță de 1512 
•.m pe următorul traseu : Brașov— 
)rașut Gheorghe Gheorghiu-Dej — 
’iatra Neamț — Gheorghieni — Tg. 
Iureș — Cluj — Oradea — Arad 
- Timișoara — Caransebeș — Si
beria — Sibiu — Rm. Vîlcea — Pi- 
;ști — București. La 27 august con- 
urenții vor lua startul din Brașov 
i vor parcurge 741 km pînă la Ora- 
ea unde vor avea o noapte de 
dihnă. Apoi, în zitia următoare,

mergem ?
S imbold

• FOTBAL. Teren Timpuri 
noi, ora 17,30 : Tehnomefal 
București - Flacăra roșie Bucu
rești.

• CANOTAJ. Lacul Snagov, 
de la orele 9 : finalele campio
natului republican de juniori.

IHhiiiiiiih.b

• FOTBAL. Stadionul Repu
blicii, ora 17,30 : Rapid — Știința 
București ; ora 19 : Progresul 
București - S.K. RostovBucurești
(U.R.S.S.).

• POLO. Ștrandul Tinere
tului, de la ora 9 : întrecerile 
turneului final al campionatu
lui republican pentru juniori.

• MOTO. Complexul sportiv 
Pantelimon (capătul tramvaiu
lui 14), de la ora 10 : „Cupa 
capitalelor balcanice" 
tocros.

I 
I
I
I
I
I
I
I
I 
I 
I
I
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i

la mo-

prima zi se vor des- 
probe de coastă pe
Roșu — Gheorghieni 

kilometrice 30, 900 și 
și pe drumul Gheor-

participanta vor parcurge 771 km 
pînă la București. Pentru definiti
varea clasamentelor, în caz de ega
litate de puncte între concurenți, 
pe traseu vor .avea loc patru probe 
speciale (3 de coastă și una pe un 

.circuit de viteză) de departajare 
obligatorii. în 
fășura două 
drumul Lacul 
între bornele
27 (3,900 km) 
ghieni — Praid, km 30 și km 21, 
600 (8,400 km). In ziua a doua se 
va dispfita o probă de coastă între 
Rm. Vîlcea — Pitești, km 74—km 
67,600 (6,400 km) și proba de vite-

CICLISM,

Finalele campionatelor de fond și contratimp
Astăzi și mîine se desfășoară pe 

șoselele din împrejurimile Brașo
vului finalele campionatelor repu
blicane de fond și contratimp indi
vidual. Acestea sînt ultimele între
ceri de șosea care vor desemna 
campioni ai anului 1966.

Contratimpul individual are loc 
astăzi dimineață pe șoseaua Brașov 
— Sighișoara (start de la km 1). 
Seniorii vor avea de parcurs 50 km 
(km 1—26 și înapoi), iar juniorii 
de cat. I — 30 km (km 1—km 16 și 
înapoi). Pentru juniorii de cat. a 
Il-a se desfășoară un concurs repu
blican de-a lungul a 20 km (km 1— 
11 și înapoi). La seniori șansele 
„oscilează” între mai mulți aler
gători specializați în această probă: 
Emil Rusu, Ion Ardeleana, C. Du
mitrescu, W. Ziegler ș.a., dar la ju
niori, cu siguranță, brașoveanul 
Ștefan Suciu nu va scăpa prilejul 
de a cuceri și acest titlu de cam
pion republican. Să nu uităm că 
anul trecut a obținut 7 din 7 posi
bile !

Duminică dimineață va avea loo 
finala campionatului republican de 
fond. Seniorii vor avea de parcurs 
de două ori „bucla” Brașov — Rîș- 
nov — Pîrîul Rece — Predeal — 
Brașov, urmînd ca sosirea să se 
facă în Poiana Brașov. Juniorii de 
cat. I vor parcurge o singură dată 
această „buclă", iar juniorii de cat. 
a Il-a — în cadrul concursului re
publican — vor pleca din Rîșnov și 
vor sosi tot în Poiana Brașov. Acest 
traseu, deosebit de frumos și pro
pice pentru cursele cicliste, va soli
cita la toate capitolele pregătirea 
rutierilor. De altfel, mulți dintre

BASCFTET

Selecționate românești 
în întreceri peste hotare
• Turneul de la Rosctto ® Ullimclc rezultate

șl clasamentul de la Danja lulia

ROSETTO, 5 (prin telefon). Reprezentativa masculină 
de baschet a României, sosită ieri în localitate, participă 
la cel de al 21-lea turneu internațional dotat cu trofeul 
„Lido del le rose'. La competiție iau parte Selecționata 
militară a Italiei, Racing Club Malines, campioană a 
Belgiei și învingătoare a deținătoarei Cupei campionilor 
europeni — Simmenthal Milano —, precum și Honved 
Budapesta, campioană a Ungariei. In prima zi, baschet- 
baliștii noștri au învins R. C. Malines cu scorul de 
71—66 (31—36). Jucînd mai bine decît la Atena, spor
tivii români și-au adjudecat o victorie meritată în fața 
unei echipe excelente, care dispune în acest sezon și de 
aportul a doi jucători americani de talie internațională. 
Din echipa noastră cele mai multe puncte le-au înscris 
Cr. Popescu (16), Diaconescu (12), V. Gheorghe (12), Dc- 
niian (8), Novac (6) și Albu (6). în celălalt meci al pri
mei zile, Selecționata militară italiană a dispus la limită 
de Honved Budapesta : 58—57 (32—18), cei mai buni din 
acest meci dovedindu-se M. Massini, Gatti și Burgnelli 
de la italieni, Bencze, Simon, Kozka și Racz de la 
Honved.

Cu prilejul reîntoarcerii din Iugoslavia a selecționatei 
de junioare care a participat la prima ediție a campio
natului feminin balcanic, am aflat ultimele rezultate și 
clasamentul final al competiției. Astfel, după o repriză 
de utilizare a rezervelor, formația noastră a dispus de 
cea a Turciei : 55—50 (20—28). In meciul decisiv pentru 
locul I, formația Bulgariei a obținut în fața Iugoslaviei 
o surprinzătoare victorie, oare, prin scor, scutește de 
comentarii : 69—52 (35—25).

Clasamentul final : 1. Bulgaria, 2. Iugoslavia, 3. Ro
mânia, 4. Turcia.

★

dinză și îndemînare pe circuitul 
jurul pavilionului Expoziției Eco
nomiei Naționale. Autoturismele vor 
fi împărțite pe clase: pînă la 600 
cmc, 770 cmc. 900 cmc, 1250 cmc, 
1500 cmc și peste 1500 cmc. Vor fi 
alcătuite trei clasamente: indivi
dual (pe clase), pe echipe și un cla
sament general. Concursul este do
tat cu numeroase premii, iar în- 
seririle și depunerea taxelor de par
ticipare (100 lei pentru echipaj și 
400 lei pentru echipă) se primesc 
zilnic, pînă la 15 august, la sediul 
Asociației automobiliștilor din Ro
mânia (str. Luterană nr. 9, raionul 
16 Februarie).

Simbătă și duminică la Brașov

cicliștii noștri au avut posibilitatea 
să constate dificultățile pe care le 
vor avea de întâmpinat pe acest tra-

FOTBAL

Șapte echipe de categoria A i;
• Programul întâlnirilor de mîine

de vară*  
din pri-

• Plata premiilor la concursul 
Pronosport nr. 31 din 31 iulie 1966.

în Capitală, premiile se vor plăti 
lncepînd cu data de marți 9 august 
1966, la casieriile LOTO-PRONO- 
SPORT din cadrul fiecărui raion.

în provincie, premiile se vor plăti 
prin casele raionale CEC, după 2—4 
zile de Ia începerea plăților în Capi
tală, timp necesar pentru circuitul 
poștal și bancar al documentelor.

Au rămas numai trei zile pînă la 
închiderea vînzării biletelor la „Tra
gerea premiilor mari LOTO' de 
marți 9 august a.c. care atribuie în 
număr nelimitat autoturisme „Fiat 
1300' plus 11.100 lei (în cadrul pre
miilor de 80.000 lei) și cîștiguri fixe 
în bani de 60.000 lei, 40.000 lei 
20.000 lei.

Pentru 2 numere cîștigătoare 
atribuie, prin tragere la sorti, în 
afara premiilor în bani și 200 ex
cursii la „Carnavalul

Luni 8 august — 
zării.

Mărfi 9 august —

Etapa de mîine a „Cupei 
programează șapte echipe 
ma categorie a țării. Firește, che-

PREGATIRI,
JOCURI AMICALE

AU PROMOVAT CINCI JUNIORI
Fotbaliștii de la C.S.M.S. Iași au 

început pregătirile de la 21 iulie. 
După o scurtă perioadă petrecută la 
Cîmpulung Moldovenesc, ieșenii s-au 
întors acasă. Sub conducerea antreno
rului Augustin Botescu se pregătesc 
următorii jucători : Vornicu, Pop, 
Deleanu, Cuperman, Malschi, Incze 
IV, Aurelian. Lotul a fost completat 
cu cinci juniori talentați, crescuți în 
cadrul clubului : Cizic — portar, 
Ichim — fuțidaș, Nicoară și Gălă- 
teanu — atacanți. Stoicescu nu a 
participat încă la antrenamente, deoa
rece se află în tratament medical 
în urma accidentului suferit în Por
tugalia, iar Constantinescu și Ștefă- 
nescu se află în Spania, cu selecțio
nata universitară. Pentru viitorul 
campionat s-a renunțat la Faur și 
Gheghi.
ANTRENAMENTE IN FIECARE ZI

Și Petrolul Ploiești a avut o va
canță de scurtă durată. Pentru noua 
ediție a campionatului petroliștii au 
început pregătirile de la 22 iulie. 
Timp de zece zile antrenamentele 
au avut loc la Sinaia, unde s-a lucrat 
mult pentru pregătirea fizică. De la 
4 august jucătorii s-au reîntors la 
Ploiești. Antrenamentele au loc zilnic 
sub conducerea prof. C. Cernăianu.

Joi, Petrolul a susținut primul joc 
de verificare în compania echipei 
Poiana Cîmpina, de care a dispus cu 
scorul de 4—0 (1—0). Au fost folo
siți următorii jucători: Ionescu, 
Șfetcu, Pahonțu, Boc, Florea, Moca- 
nu, Iuhaz, Dragomir, Roman, Dridea 
I, Badea, Moldoveanu și Oprișan.
METALUL TR. SEVERIN — ȘTIINȚA 

CRAIOVA 5—1 (1—0)
TR. SEVERIN (prin telefon). în 

drum spre Timișoara, unde va sus
ține meciul din cadrul „Cupei de 
vară”, Știința Craiova a jucat joi 
cu echipa 
luat sfîrșit 
tor : 5—1 
lului.

locală Metalul. Partida a 
cu un rezultat surprinză- 

(1—0) în favoarea Meta-

GH. MANAFU, coresp.

seu cu prilejul concursului interna
țional dotat cu „Cupa orașului 
București". 

marea în arenă a jucătorilor < 
burilor din categoria A va face 
crească valoarea acestei compel 
Iubitorii fotbalului vor avea posi 
litatea să vadă la „lucru" cu , 
ceas” mai devreme echipele fa 
rite iar antrenorii să verifice 
condiții de joc potențialul efecti 
lor de care dispun, să constate s 
diul de pregătire al fotbaliștilor, 
efectueze retușurile necesare în 
cui de ansamblu al echipelor i 
Bineînțeles, același lucru este vs 
bil și pentru formațiile din cale 
riile „B“ și „C“. Dar iată mai 
programul complet al meciurilor' 
se vor disputa duminică, urmi 
ca în ziarul nostru de luni să ' 
venim cu amănunte de la ace 
jocuri: Rapid București — Știir 
București (mîine, în cuplaj, pe s 
dionul Republicii, de la ora 17,31 
Jiul — U.T.A.; Politehnica Tir, 
șoara — Știința Craiova ; Crișul 
Universitatea Cluj; Minerul Bc 
Mare — Steagul roșu ; Dinamo E 
cău — Siderurgistul; Progresul b 
ghin — Chimica Tirnăveni; So 
Ocna Mureș — A.S.A. Tg. Mure 
Progresul Brăila — Oțelul Galaț 
Electroputere Craiova — Victor 
Tg. Jiu; Tehnometal București 
FI. roșie Buc. (se dispută azi, pe t 
renul Timpuri noi, de la ora 17,3( 
Chimia Suceava — Foresta Făl 
cerii.

Farul- Selecționata>
CONSTANȚA, 5 (prin telefon). 

Vineri jucătorii Farului au efecte 
un ultim antrenament în vederi 
meciului amical internațional | 
care îl vor susține duminică dup 
amiază în compania Selecționatei i 
rașului Hanovra. - Antrenorul 1 
Mărdărescu ne-a comunicat format 
— probabilă — pe care o va alini 
Manciu — Pleșa, Koszka, Ti'vesc 
Dumbravă — Manolache, Zamfir - 
Oiogu, Tufan. lancu, Kallo.

Duminică pe s
(Urmare din pag. 1)

emoții Progresului în disputa pentn 
promovarea în categoria A 
imaginea unui cuplaj mai mu?t deci 
interesant.

Cum s-au pregătit echipele în ve 
derea acestor două jocuri ?

Progresul și-a început pregătifill 
de la 12 iulie sub conducerea an! 
trenorului Petre Moldoveanu. Refe- 
rindu-se la meciul de mîine seară 
antrenorul formației din str. Dr. Stai- 
covici ne-a declarat : „Meciul ev 
S.K.A. Rostov îl considerăm ca deO' 
sebit de important și aceasta dir 
mai multe puncte de vedere. Ma 
înlîi, înseamnă reluarea activități, 
întreruptă de la încheierea campio
natului categoriei B, apoi, partida Oi 
consider ca un fel de barometru care 
îmi va indica gradul de pregătire a 
jucătorilor mei”.

Am fi vrut să prezentăm cititori
lor noștri și cîteva amănunte sau

V-ați cumpărat bile
premiilor mari L

șl

se

Deltei', 
închiderea vîn-

tragerea.



:ă din meciul dintre Dinamo Victoria București și Metalurgistul București, 
(2—0), disputat ieri în cadrul „Cupei de vară1*

LA ORDINEA ZILE J
Pină la Începerea activității fotbalistice oiiciale mai sint aproxima

tiv trei sâptămini. Mai exact, iubitorii fotbalului vor asista la primele 
meciuri din categoria A in ziua de 24 august. Echipele din „B“ șl „C*  vor 
lua startul patru zile mai tirziu. Dar pină atunci ? Ce se va intimpla în 
acest interval de timp ? Ce fac echipele, căci vacanta s-a terminat ?

• Ieri: Dinamo Victoria București- 
Metalurgistul București 2-0 (0-0)

partidă de... vacanță ! In prima re- 
ă dinamoviștii au o ușoară superio- 
e, dar nu reușesc să se concentreze 
cient In fazele de finalizare, ratînd

iii Hanovra (R.F.G.)
locul de duminică ștîrnește un 
eres deosebit. In afară de simpa- 
Lnții echipei locale, la meci va 
sta și un număr mare de turiștt 
lini aflați la odihnă pe litoral, 
itru ei agențiile O.N.T au solici- 
organizatorilor. peste 1 000 de 

ite
ucătorii vest-germani sin*  așt»p- 

i la Constanța în cursul zilei de 
îbătă.

deschiderea scorului. De cealaltă parte. 
Metalurgistul acționează la fel de 
steril in atac.

De-abia în ultimele 10 minute alo 
partidei este stabilit rezultatul finaL 
După ce Badea (M) ratează o mare o- 
cazie de a deschide scorul (min. 75), 
Dinamo Victoria inițiază o serie de a- 
tacuri reușite și termină ciștigătoare 
prin golurile realizate de Nufu (min. 84) 
și Dumitrescu (min. 86). (Gh. G.).

Am primit răspuns la aceste între
bări cu prilejul unei discuții pe care 
am avut-o cu secretarul general ad
junct al F.R.F., ION ALEXAN- 
DRESCU.

— Vă rugăm, pentru informa
rea cititorilor noștri, să ne spu
neți ce probleme LA ORDINEA 
ZILEI sînt pe agenda federației 
pînă la începerea noului campio
nat ?

— Multiple. Unele — e drept — sînt 
mai puțin... spectaculoase pentru ma
rele public. Este vorba de cele cu ca
racter organizatoric. Printre acestea 
enumăr: definitivarea programului
campionatului intern al categoriilor A, 
B și C. Apoi este vorba și de pro
gramul internațional din sezonul care 
urmează. De asemenea, vom organiza 
unele consfătuiri de informare a an
trenorilor și arbitrilor.

— Referitor Ia programul in
ternațional este vorba, probabil, 
de meciurile echipei naționale în 
campionatnl Europei și cel al for
mațiilor de club ce ne vor repre
zenta în „Cupa campionilor euro
peni", „Cupa cupelor*  și „Cupa 
orașelor tîrguri*  ?

— Și de acestea, dar și de o serie 
de jocuri pentru echipa de tineret și 
juniori ca și de unele meciuri amicale 
internaționale intercluburi.

— Ne puteți da cîteva amănun
te în acest sens ?

— In atenția cluburilor și a federa
ției stau pregătirile echipelor (care de 
altfel an început) atît pentru noul 
campionat cît și pentru viitoarele în- 
tîlniri internaționale oficiale. La fede
rație au sosit de pe acum planurile în-

eitocmite de antrenori și după care 
își vor desfășura activitatea în această 
perioadă. Sarcina care ne revine este 
aceea de a urmări cum se aplică ele în 
viață și dacă se respectă totodată in
dicațiile colegiului de antrenori. In 
această privință, prin antrenorii fede
rali, vom întreprinde unele controale. 
Un bun prilej pentru specialiștii noștri 
și pentru public de a vedea gradul de

• Definitivarea programului 
campionatului intern • Au 
început antrenamentele • 
Echipe românești în R.F.G., 
Franța și Iugoslavia • Pro
gramul echipei de tineret
• Georges Boulogne, Gio
vanni Ferrari și I. Pâlfay, la 
București • Și arbitrii se pre

gătesc.

pregătire a fotbaliștilor, II vom avea 
cu ocazia jocurilor din cadrul „Cupei 
de vară*.  începînd de la 7 august, în 
această competiție intră și echipele din 
categoria A. Pe linia pregătirii forma
țiilor pentru începerea campionatului, 
trebuie amintit că unele echipe vor sus
ține cîteva meciuri amicale cu formații 
din R.F.G. și U.R.S.S. care ne vizi
tează, iar altele vor evolua peste 
hotare.

Programul turului campionatului categoriei B,

>nul Republicii
darații din partea formației din 
stov. Dar, așteptată pentru vineri 
nineața, echipa sovietică si-a anun- 
s4g|irea în cursul dimineții de azi. 

îajncl, echipa giuleșteană, este aș- 
itată cu mult interes de tabăra 
>ținătorilor săi care au... uitat su- 
rarea din campionatul trecut și — 
iteîn siguri — vor aplaua cu a- 
;ași căldură ca întotdeauna orice 
țiune reușită a echipei favorite, 
îtrenorii Valentin Stănescu și Vic- 

Stănculescu vor alcătui echipa 
1 următorul lot : Răducanu, An
ei, Lupescu, Costea, Ștefan, Motroc,

Dan, Greavu, Dinu, Jamaischi, 
sorgescu, Mitroi, Neagu, Năslures- 
, Dumitriu, lonescu, Codreanu, 
aus, A. Popescu. Adversarii fero- 
arilor, jucătorii de la Știința Bucu- 
ști, se află într-o formă bună, 
pă cum ne-au spus antrenorii Ște- 
a Miu și Ion Voica.
Primul meci al cuplajului va în- 
pe la ora 17,30.

5 pentru tragerea
din 9 august?

Pfhlru participanții cîștigători din 
ediul rural, spitale, sanatorii și uni
ți militare, premiile se vor expe- 
a prin mandat poștal, începînd cu 
ita de marți 9 august 1966.

LOTO

5 august 1966 au 
următoarele nu- 
14, 89, 7, 48, M.

La tragerea Loto din 
st extrase din urnă 
ere : 62, 1, 2, 58, 84, 
remlul special 58, 26, 1.
Fond de premii : 798.053 Iei din care 
.045 lei report premiul special. Tră
irea următoare va avea loc vineri 
, august

avea loc
1966, la Brașov.

PRONOSPORT

concursului Pronosport nr. 
iulie 1966 : Premiul excepțlo-

Premiile 
din 31

111 variantă căreia îl revine 1 auto- 
irlsm j,Wartburg-Lux“ și suma da 
LOOO lei în numerar. Categoria 1: 7 va- 
ante a 2.013 lei. Categoria a II-a : 104 
arlante a 169 Iei. Categoria a ni-a : 
176 variante a 16 lei. Categoria a IV-a : 
84,5 variante a 10 lei. Premiul excep- 
Mftal a fost cîștigat de participantul 
Inder Francisc din Tg. Mureș.

Rubrică redactată de Administrația 
'e stat Loto-Pronosport.

ETAPA I, 28 AUGUST

Unirea Dej - A.S Cugir
A.S.A. Tg. Mureș - C.F.R. Arad 
C.F.R. Timișoara - C.S.M. Reșița
Minerul Lupeni - Clujeana
Ind. sîrmei C. Turzii - Crișul Oradea 
Vagonul Arad - Gaz metan Mediaș 
Minerul Baia Mare — C.S.M. Sibiu

A.S. Cugir - Vagonul Arad
Gaz metan Mediaș - A.S.A. Tg. Mureș 
C.F.R. Arad — Minerul Baia Mare 
C.S.M. Reșița - Ind. sîrmei G Turzii 
Clujeana — C.S.M. Sibiu

ETAPA A VIII-A, 16 OCTOMBRIE

ETAPA A ll-A, 4 SEPTEMBRIE

Clujeana - Vagonul Arad
C.S.M. Sibiu - Minerul Lupeni
A.S. Cugir - A.S.A. Tg. Mureș
C.F.R. Arad - C.F.R. Timișoara
C.S.M. Reșița - Minerul Baia Mare
Crișul Oradea - Unirea Dej
Gaz metan Mediaș - Ind. sîrmei C. Turzii

C.S.M. Sibiu - A.S. Cugir
Vagonul Arad - Ind. sîrmei G Turzii 
Minerul Baia Mare - A.S.A. Tg. Mureș 
Unirea Dej — C.S.M. Reșița
C.F.R. Timișoara - Gaz metan Mediaș
Crișul Oradea - Clujeana
Minerul Lupeni - C.F.R. Arad

ETAPA A III-A, 11 SEPTEMBRIE

A.S.A. Tg. Mureș — C.S.M. Sibiu 
Ind. sîrmei C. Turzii - Unirea Dej 
Crișul Oradea - C.F.R. Arad 
Clujeana — Minerul Baia Mare 
C.F.R. Timișoara - A.S. Cugir 
Gaz metan Medias - Minerul Lupeni 
Vagonul Arad - C.S.M. Reșița

ETAPA A 1V-A, 18 SEPTEMBRIE

Minerul Lupeni - C.F.R. Timișoara 
C.S.M. Reșița — Crișul Oradea 
Unirea Dej — Gaz metan Mediaș 
C.S.M. Sibiu - Vagonul Arad 
C.F.R. Arad - Clujeana
Minerul Baia Mare - A.S. Cugir 
Ind. sîrmei C. Turzii — A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA A V-A, 25 SEPTEMBRIE

Gaz
A.S.
A.S.A. Tg. Mureș - C.S.M. Reșița
C.F.R. Arad - Vagonul Arad
Unirea Dej - Clujeana
C.F.R. Timișoara - Ind. sîrmei C Turzii
Crișul Oradea - C.S.M. Sibiu

metan Mediaș - Minerul Baia Mare 
Cugir — Minerul Lupeni

ETAPA A VI-A, 2 OCTOMBRIE

C.S.M. Reșifa - C.F.R. Arad
Clujeana — C.F.R. Timișoara
Vagonul Arad — Crișul Oradea 
A.S.A. Tg. Mureș - Unirea Dej
Ind. sîrmei G Turzii - A.S. Cugir 
C.S.M. Sibiu - Gaz metan Mediaș 
Minerul Baia Mare - Minerul Lupeni

ETAPA A VII-A, 9 OCTOMBRIE

Crișul Oradea - C.F.R. Timișoara
Minerul Lupeni - Unirea Dej

ETAPA A IX-A, 23 OCTOMBRIE

Minerul Bpia Mare - Crișul Oradea
C.S.M. Reșița — Gaz metan Mediaș
C.F.R. Timișoara — Vagonul Arad
Ind. sîrmei C. Turzii - C.S.M. Sibiu 
C.F.R. Arad - Unirea Dej
A.S.A. Tg. Mureș - Minerul Lupeni
A.S. Cugir - Clujeana

ETAPA A X-A, 30 OCTOMBRIE

Clujeana - Ind. sîrmei C. Turzii
C.S.M. Sibiu - C.F.R. Timișoara
Unirea Dej - Minerul Baia Mare
Gaz metan Mediaș - C.F.R. Arad
Minerul Lupeni - C.S.M. Reșifa
Crișul Oradea — A.S. Cugir
Vagonul Arad — A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA A Xl-A, 13 NOIEMBRIE

Minerul Baia Mare - Vagonul Arad 
A.S.A. Tg. Mureș - Crișul Oradea 
Ind. sîrmei G Turzii - Minerul Lupeni 
Unirea Dej - C.F.R. Timișoara
A.S. Cugir - Gaz metan Mediaș 
C.F.R. Arad - C.S.M. Sibiu
C.S.M. Reșița - Clujeana

ETAPA A Xll-A, 27 NOIEMBRIE

C.S.M.
Crișul

Sibiu - Unirea Dej
Oradea - Gaz metan Mediaș 

A.S. Cugir — C.S.M. Reșița 
Vagonul Arad — Mineri^ Lupeni
C.F.R. Timișoara - Minerul Baia Mare 
Clujeana - A.S.A. Tg. Mureș
Ind. sîrmei C. Turzii - C.F.R. Arad

ETAPA A XIII-A, 4 DECEMBRIE

C.F.R. Arad - A.S. Cugir
A.S.A. Tg. Mureș - GF.R. Timișoara
Minerul Lupeni — Crișul Oradea
C.S.M. Reșița - C.S.M. Sibiu
Minerul Baia Mare — Ind. sîrmei C. Turzii
Unirea Dej — Vagonul Arad
Gaz metan Mediaș - Clujeana

— Ce formații se deplasează în 
această perioadă ?

— Dinamo București are organizat 
un turneu de trei jocuri în R.F.G. Mai 
duc tratative pentru jocuri în străină
tate Petrolul și Steaua. Ploieștenii vor 
juca în Franța iar bucureștenii în Iu
goslavia. între 25 august și 3 septem
brie echipa reprezentativă de juniori 
va participa la un turneu internațio
nal în R.P. Bulgaria, unde va întîlni 
echipele similare ale Iugoslaviei, Tur
ciei, Greciei și, bineînțeles, ale gazde
lor.

Un program bogat are și echipa 
noastră de tineret care în această toam
nă va susține patru meciuri interna
ționale cu : R.D.G. (21 septembrie la 
București), Polonia (16 octombrie îa 
deplasare), R.F.G. (16 noiembrie la 
București) și Olanda (23 noiembrie în 
deplasare).

Mai amintesc, de asemenea, cele două 
jocuri amicale ale reprezentativei noa
stre naționale care va întîlni Polonia 
(16 octombrie la București) și R.D.G. 
(21 septembrie în deplasare). Dacă 
adăugăm la acestea și jocurile oficiale 
ale echipelor de club în competițiile 
europene și ale naționalei în campio
natul Europei, putem spune că avem 
un program care va satisface pe iubi
torii fotbalului din țara noastră.

— Ați pomenit la începutul 
discuției noastre de unele consfă
tuiri pentru antrenori și arbitri—

— Consider că este vorba de nn 
lucru foarte important pentrn fotba
lul nostru. Mă refer îndeosebi la 
consfătuirea de informare a antreno
rilor care se va ține în prima decadă 
a lunii august. La această consfătuire. 
Ia care vor participa toți specialiștii 
noștri, ca și antrenorii echipelor din 
categoriile A, B, C, vom avea invitați 
de seamă din rîndul specialiștilor eu
ropeni. Au confirmat participarea i 
Georges Boulogne (Franța), Giovanni 
Ferrari (Italia) și I. Pâlfay (Ungaria).

. — Ne puteți da unele amănunte ? 
Ce sc va discuta cu acest prilej?

— în primul rînd, specialiștii noștri 
care au fost la turneul final al C.M. 
de la Londra vor vorbi despre jocul 
echipelor participante la această pasio
nantă întrecere. Tot ei vor prezenta 
și unele filme realizate cu acest pri- 
!ej. deoarece au plecat „înarmați*  cn 
aparate și, după cîte știm, au și asis
tat la meciurile cele mai „tari*  ale 
acestui turneu. In concluzie, firesc, 
vom trage o serie de învățăminte pre
țioase pentru fotbalul nostru. Desigur, 
interesante și pline de învățăminte vor 
fi și expunerile specialiștilor străini. 
Sînt convins că Georges Boulogne va 
capta asistența cu tema pe care și-a 
propus-o : „Campionatul mondial 1966 
și consecințele lui pentru fotbal*.

— Cc va spune Giovanni Fer
rari despre comportarea echipei 
Italiei la C.M. ?

— Nu știu, dar sînt curios. Probabil 
că despre aceasta va vorbi îa 
discuții amicale. în ce ne inte
resează, Ferrari, ca unul dintre cei mal 
cunoscuți specialiști italieni, se va ocu
pa de problemele antrenamentelor echi
pelor la început de sezon. Pentru noi 
aceasta este o temă deosebit de impor
tantă știut fiind că formațiile noastre 
nu pornesc cu „toate motoarele*  chiar 
din prima etapă de campionat... Fie
care expunere va fi însoțită de de
monstrații practice pe teren conduse de 
acești specialiști.

— Fără îndoială consfătuirea se 
anunță extrem de interesantă. Spe
răm că federația va invita și pe 
ziariștii de specialitate...

— Bineînțeles, nu numai ziariștii de 
specialitate, ci și pe scriitorii de... spe
cialitate, mai cu seamă că au fost în 
Anglia, la C.M,, și desigur au remar
cat multe lucruri ce pot interesa pe 
cei care au stat acasă și au urmărit 
marca întrecere pe „micul ecran*.

— Și arbitrii ?
— Colegiul central al arbitrilor va 

organiza pînă la jumătatea lunii au
gust o consfătuire unde se vor 
discuta cele mai noi probleme ale ar
bitrajului ca și o serie de aspecte de 
arbitraj desprinse cu prilejul turneu
lui din Anglia. Cavalerii fluierului din 
țara noastră vor avea ca invitați cîți- 
va arbitri internaționali. Remarc prin
tre aceștia pe Schwinte (Franța) care 
a condus recent semifinala Anglia— 
Portugalia, Marschal (Austria), Simo
nov (R.P. Bulgaria) și Adami (Italia).

...Așadar, vacanța s-a terminat. Și 
dacă mai există o oarecare acalmie, 
ea este doar aparentă.

CRISTIAN MANTU



întreceri interesante 
în finalele 

campionatelor republicane 
de juniori

CLUJ, 5 (prin telefon). In localitate 
au continuat întrecerile finale ale cam
pionatelor republicane de tenis pentru 
juniori. S-au desfășurat meciurile con- 
tlnd pentru sferturile de finală ale pro
belor de simplu băieți și fete, la ambele 
categorii de vlrstă. Cu cît ne apropiem 
de finalul competiției, intîlnirile devin 
mai interesante, existînd tot mai mult 
un echilibru valoric între participanți. 
Este îmbucurător faptul că la băieți, 
cat. 15—16 ani, pentru turneul final 
de 4 s-au calificat jucători aflați la 
prima performanță de acest gen. Tot 
la băieți, dar la cat. 17—18 ani vom 
asista la o reeditare a turneului final 
de anul trecut, în timp ce la junioare, 
3 sportive sînt prezente în confruntările 
decisive la ambele categorii de vîrstă. 
Și acum rezultatele:

Simplu băieți, cat. 15—16 ani: Soti- 
riu — Cristescu 6—2, 2—6, 6—3, 
llărădăii—Costincscu 5—7, 6—4. 8—6, 
Giurgiu—Sarău 7—5, 6—0, Bondoc — 
C. Ilulpe 6—1. 6—3; cat. 17—18 ani: 
V. Marcu — Barbu 6—3, 6—3, 6—1, 
Sântei — Boldor 6—0, 6—2, 6—2, 
Mureșan—Ovici 6—8, 7—5, 6—3. 6—0, 
C. Dumitrescu — P. Dumitrescu 6—1, 
6-3, 7-5.

Simplu fete, cat. 15—16 ani: Felicia 
Bucur — Liliana Cobzuc 6—0, 6—1, 
Valeria Balaș — Elena Gotuna 1—6, 
8 6. 6—4. Aurelia Glmaru — Doina
Sîrbu 6—2, 6—3, Lucia Tănăsescu — 
Elena Tacaci 8—6, 6—2; cat. 17—18 
ani: Lucia Tănăsescu — Elena Gotuna 
6—3. 6—3, Felicia Bucur — Aurelia 
Cîrnaru 6—0. 4—6. 6—0, Agneta Cnn— 
Liliana Cobzuc 6—0, 6—0, Valeria
Balaș — Mariana Oargă 6—1, 3—6, 
6-1.

Întrecerile continuă, competiția urinînd 
să se încheie duminică.

P. RADVANl-coresp.

Operativitate... cu încetinitorul
(Urmare din pag. 1) 

leased cine s-a ocupat de pachetul 
cu pricina. Nu insistă insă prea 
mult șt, luafi de treburi mai Însem
nate, ne uită in biroul lor cu ușu
rința cu care au uitat și de regu
lamentele ce zăceau (poate) in ma
gazie.

...Intilnire cu tov. G. Bucur, res
ponsabilul subcomisiei de competiții 
și clasificări din comisia regională 
de volei. De regulament știa că apă
ruse. citise despre aceasta fn .Spor
tul popular", dar de văzut, atunci 
li vedea intiia oară. Exemplarul pe 
care i-1 arătăm e al tovarășului me
todist de resort, Gh. Todor, care-l 
luase pentru dumnealui și, precum 
vedeam, 11 păstra cu... discreție.

...O vizită la clubul sportiv „E- 
lectroputere". Scurtă, grăitoare și 
concludentă convorbire cu tov. H. 
Teodorescu, secretarul coordonator 
al clubului. Da, a lost prezent in 
fedinfa din 16 iulie de la Consiliu; 
regional, de unde C.S. Electroputere 
a primit 7 exemplare din regulamen
tul de clasificare sportivă. Unde 
sini? Desigur gîndim la secțiile Ps 
ramură de sport. „Nu. Un exemplar 
r la șeful comisiei economice, iar 
unul la antrenorul de lupte, căruia 
1 l-am dat (zice tov. Teodorescu) din 
proprie inițiativă, căci în ședința res
pectivă n-am primit indicații ce să fa
cem cu regulamentele, ci ne-au fost 
repartizate, așa, ca niște... rechizite 1“ 
'Iov. II. Teodorescu, verificasem, a 
lost intr-adevăr prezent fn ședjnfă, 
a expus ehiar o informare; cum de 
n-a auzit prelucrarea și sarcinile pri
vind regulamentul de clasificare spor
tivă, asta n-a fost chip să-n/elegem 
fi de aceea nici să-j prețuim .ini
țiativa proprie" I) Și celelalte cinci 
exemplare? „Deocamdată le ținem 
In bibliotecă. O să le dăm antre
norilor și, în cadrul uneia dintre 
ședințele metodice bilunare, o să 
discutăm cu ei ce e nou în ele. Cînd 
or veni însă antrenorii din concediu". 
Trecem peste faptul că regulamentul 
trebuia să ajungă iute in cele 10 
secții pe ramură de sport, la cei ce 
răspund de problema clasificării, 
chiar iară nici o prelucrare, și ne
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Speranțe la categoriile mici de greutate
Tradiționala competiție internațio

nală de lupte greco-romane și li
bere — turneul speranțelor olimpice 
— desfășurată în zilele de 29, 30 și 
31 iulie la Silistra, s-a încheiat cu 
succesul tinerilor luptători din 
U.R.S.S. și Bulgaria. Astfel, sportivii 
sovietici au cucerit 8 medalii de 
aur, iar cei bulgari 5.

Tinerii noștri luptători, prezenți 
la toate categoriile de greutate — 
la „greco-romane” — și cinci la „li
bere", au obținut în general rezul
tate bune, dar totuși nu pe măsura 
posibilităților lor: 3 medalii de ar
gint și una de bronz la „greco-ro
mane" și o medalie de argint la lupte 
libere. De subliniat că aceste me
dalii au revenit numai tinerilor de 
la categoriile mici de greutate. Aceș
tia au avut cea mai bună comporta
re și lasă să se întrevadă că pot 
obține rezultate și mai bune în 
viitor. De altfel, trei dintre ei au 
avut mari șanse să cucerească me
dalii de aur chiar la acest turneu.

Dar, să revedem însemnările făcute 
de-a lungul zilelor de concurs.

în prima reuniune a turului I, 
crainicul concursului a anunțat nu
mai victorii ale sportivilor români: 
D. Nicolae, M. Tolea și Gh. Stan i-au 
învins prin tuș pe D. Varga (Unga
ria), D. Vukov (Iugoslavia) și A. 
Mentac (Iugoslavia), iar I. Mesaroș și 
P. Venter au cîștigat Ia puncte me
ciurile cu Borisov (Bulgaria) și I. Ka- 
nedo (Cuba). M. Baciu a fost liber, 
iar I. Enache a terminat la egalitate 
meciul cu bulgarul St. Cristev. în 
cea de-a doua reuniune au intrat în 
concurs și luptătorii de la categoriile 
mari de greutate. Aceștia, însă, cu 
excepția lui N. Neguț, au fost în
vinși la puncte i V. Iorga, I. Rădoi,
O. Tache, G. Penciu și T. Pop. în 
turul II au început să se „limpe
zească" lucrurile în toate cele 9 lo
turi prezente: Cehoslovacia, Iugo
slavia, Ungaria, U.R.S.S., Polonia, Ro
mânia, Cuba șl Bulgaria (cu două 
echipe complete). M. Baciu, I. Ena
che și N. Neguț intră în turul urmă
tor învingînd Ia puncte pe bulgarii
P. Lazov, V. Toncev și respectiv D. 
Manolov, în timp ce O. Tache, G.

interesăm citi antrenori activează la 
.Electroputere"? 18. Din care in cli
pa aceea erau in concediu 6 și fn 
Craiova... numai 12I Răbdare, deci I 
Operativitate, operativitate, dar niei 
așa 1

...TURNU SEVERIN, 22 IULIE. — A- 
mănuntele cerute ni le dau tov. V. 
Busuioc și tov. Gh Dunărințu, preșe
dinții consiliilor raional și respectiv- 
orășenesc ale UCFS. Primite pe 16 
iulie de la Craiova, regulamentele 
au plecat cu viteza maximă posibilă, 
pe 20, In raion, unde urmau a fi... 
prelucrate pe 24. (Notăm, ca și 
mai Înainte, o exagerare în privinfa 
timpului acordat pentru prelucrare, 
extrem de simplă la urma-urmei In 
cazul de fată, in care fiecare comi
sie pe ramură de spori are perfect 
și cu claritate stabilite normele de 
efectuare a clasificării, cuprinse In 
regulament In circa 6 pagini, eu date 
precise ce nu impun de loc studii 
aprofundate I). fn locul operativității 
cu care regulamentul ar fi trebuit 
să Ue dat In lucru direct comisiilor 
pe ramură de sport, la Consiliul oră
șenesc UCFS Turnu Severin (unde 
marea majoritate a exemplarelor se 
odihneau Încă fn sediu), constatăm 
și mai multă grijă, (inutilă) decit 
la raion pentru organizarea ședințe
lor de... studiere, conform unui plan 
tihnit, cu prea lungă bătaie. Și, aa 
la clubul sportiv Electroputere, la 
loc ca regulamentul să fie dat ime
diat celor din comisiile pe ramură 
de sport prezenfi in oraș, pentru ca 
treaba să Înceapă, erau așteptați to[i 
cei plecafi in concediu. Nu rezistăm 
glodului că, deoarece concediile se 
iau și iarna, s-ar putea ca in planul 
lor comisiile pe ramură de sport 
din Turnu Severin să nu fie decit prin 
primăvara lui '67 și deci lucrul pen
tru aplicarea noului regulament abia 
alunei să poată Începe 1

...Știm, ne expunem mustrărilor 
tocmai pentru lipsă de operativitate, 
pubiicind însemnăiue acestea {in 

Penciu, T. Pop șl L. Rădoi, plerzînd 
partidele, au trecut pe banca elimi- 
naților din concurs. Dintre aceștia 
doar Tache a evoluat corespunzător. 
Tot în acest tur s-a înregistrat și 
prima decizie greșită; P. Venter a 
făcut meci egal cu bulgarul Gristev 
și arbitrul de la centrul saltelei, co- 
borînd treptele podiumului, a ridicat 
mîinile ambilor sportivi. Spre stupe- 
fecția noastră, Cristev a fost decla
rat învingător la puncte. Cele trei 
puncte negative aveau să-l ducă pe 
Venter pe locul 7, deoarece în tu
rul III el s-a întîlnit cu sovieticul

După turneul 
speranțelor olimpice de lupte

N. Nasrulaev cu care a terminat la 
egalitate. Rezultatul din meciul aces
ta este foarte bun pentru Venter, dar 
sportivul român totalizînd șase 
puncte negative, a fost eliminat din 
concurs. în sfîrșit, tot în turul aces
ta, N. Dumitru a făcut un meci 
foarte frumos cu sovieticul Is. Vese
lov, pe care l-a învins la puncte 
după ce a fost condus detașat la 
pauză. I. Mesaroș p.p. G. Cligherman 
(U.R.S.S.), Gh. Stan p.p. D. Ivanov 
(Bulgaria), I. Iorga b.p. G. Șkonlc 
(Polonia), iar M. Tolea a fost liber.

Sîmbătă au început întrecerile 
turului III, dar din cauza unei fur
tuni puternice ele au fost întrerupte 
și reluate duminică dimineața, ha 
„greco-romane" noi aveam în con
curs 5 luptători, iar Ia „libere*  4. 
în acest tur tinerii de la „libere" 
s-au comportat necorespunzător, cu 
mult sub posibilitățile lor, fiind în
vinși : N. Dumitru p.p. I. Dinkov 
(Bulgaria), Gh. Stan p.p. E. Lonai 
(Cehoslovacia) și I. Iorga p. tuș P. 
Koikov (Bulgaria). La „greco-roma
ne*  în schimb patru din cei cinci 
sportivi rămași în concurs au obțl- 

tavoarea operativității) după atlti 
timp. Explicația stă în faptul «ă a 
fost nevoie să ne continuăm raidul 
la București, unde am revenit mai 
ales sub impresia intirzierii cu care 
ni s-a spus că ajunseseră regulamen
tele la Consiliul regional UCFS Ol
tenia : 14 iulie. De ce abia atunci 
cind, după cite ne aminteam, exem
plarele urmau să fie trimise în re
giuni mult mai devreme? însemna 
că vina pentru Încetineala aceasta 
era a serviciului respectiv de la
I.E.B.S.,  care fusese însărcinat cu 
expedierea lor. Dar acolo, tov. 
N. Prăjescu ne incunoșlinfează că 
le-a predat, spre expediere la Cra
iova cu avionul, nu In iulie, ci pe 
data de... 10 iunie I Și ne comunică 
numărul fractului: 66618. Vinovat 
era, așadar, TAROM-ul... Ba nu, că 
la aaeroportul Băneasa, unde cerem 
relații, aflăm, de la tov. 11. Dindi- 
rică, (după confirmări prin schimb 
de radiograme) că, insolit de iractul 
nr. 66618, coletul in cauză predat 
la București la 10 iunie — a plecat 
cu avionul in aceeași zi. la ora 16,10. 
Și că a ajuns după o oră In Craiova 
unde, a doua zi. deci pe 11 iunie, 
i-a fost predat destinatarului. Adică, 
unui delegat al Consiliului regional 
UCFS Oltenia... Care o mai ii ade
vărul ?

Fină la ședinfa din 16 iulie, care 
nu trebuia de fel așteptată pentru 
ca munca de aplicare a noilor norme 
ale clasificării sportivilor să Încea
pă, unde fn Craiova au stat... pitite 
ori uitate regulamentele sosite la 11 
iunie ? Cine și de ce i-a informat pe 
tov. I. Cătănoiu și Aug. Brîndușe că 
regulamentele au sosit doar la 14 
iulie? Iată întrebări la care așteptăm 
răspuns, pentru completa dezlegare a 
„misterului". Și poate, după cum va 
fi cazul, și niște măsuri, menite a e- 
vila unele reeditări prin alte locuri, 
menite, deci, a netezi calea operați- 
vităfn in îndeplinirea sarcinilor. 

nut victorii prețioase, anunțîndu-se 
pretendenți la medalii. M. Tolea l-a 
învins la puncte pe bulgarul I. Stoia- 
nov, L Mesaroș pe G. Molnar (Un
garia), iar M. Baciu a executat fulge
rător un tur de eap în min. 6, în- 
vingîndu-1 prin tuș pe polonezul L 
Orlik. I. Enache n-a luptat. N. Neguț 
a fost singurul învins și singurul 
care a luptat slab, fricos, în meciul 
din acest tur cu bulgarul G. Niko- 
lov. O victorie l-ar fi adus medalia 
de aur. Și Neguț a fost la un pas de 
ea. în min. 7 el l-a prins bine pe 
sub brațe pe luptătorul bulgar (mult 

mai mic de statură) dar n-a continuat 
acțiunea, ratînd o mare ocazie și 
unica de a obține victoria.

în turneul final Ia „libere" a intrat 
doar D. Nicolae, care a terminat vic
torios partida cu cubanezul M. Ta- 
cin, ocupînd locul II în clasamentul 
final. La „greco-romane" turneul fi
nal a început cu o mare decepție 
pentru noi. M. Tolea, inaugurînd 
concursul, a primit nejustificat un 
avertisment pentru pasivitate în me
ciul cu bulgarul S. Binev și a fost 
declarat învins la puncte. A intrat 
apoi pe saltea I. Mesaroș avîndu-1 
adversar pe polonezul I. Gjib. Mai 
combativ și cu o stabilitate bună, 
Mesaroș a cîștigat meciul și tot
odată medalia de argint. Este un 
succes remarcabil pentru acest tînăr 
luptător. M. Baciu nu s-a concentrat 
suficient în partida cu polonezul
I. Baiko pe care l-a subapreciat și 
în final a pierdut la puncte. Din a- 
ceastă cauză el a pierdut și meciul 
decisiv pentru locul I cu Iugoslavul 
S. Damianov, clasîndu-se pe locul 
secund. Tot pentru primul loc au 
mai susținut cite un meci M. Tolea 
cu A. Baranik (U.R.S.S.) și I. Enache 
cu B. Granat (Polonia). Ambii, însă, 
deși au luptat bine, n-au reușit de- 
cît rezultate de egalitate, ceea ce 
i-a adus lui Tolea medalia de bronz, 
iar lui Enache ne cea de argint.

Succesul înregistrat de sportivii 
noștri de la categoriile mici de greu
tate este apreciabil, mai ales dacă 
avem în vedere faptul că în afara 
loturilor de sportivi sovietici și ro
mâni, toate celelalte delegații au pre
zentat luptători cu experiența multor 
concursuri internaționale. Deci, tine
rii noștri, debutanti la o astfel de 
competiție, au avut de luptat și cu 
experiența bogată a adversarilor lor.

Pentru rezultatele obținute merită 
felicitări și antrenorii D. Cuc, Gh. 
Șuțu și I. Mureșan.

în încheierea acestor rînduri, men
ționăm eforturile gazdelor pentru o 
cît mai bună organizare a turneului.

COSTIN CHIRIAC

Uniunea Regională 
a Cooperativelor Meșteșugărești 

din Regiunea Mureș - Autonomă Maghiară 
oferă pentru turiști și pentru cei veniți la odihnă, urmă
toarele servicii prin unitățile sale de deservire :

1. Reparații, întreținere și spălat turisme și motociclete prin 
unitățile :

- COOPERATIVA METALUL TG. MUREȘ, str. Lăpușna nr. 6, 
telefon 38-93 (funcționează permanent) ;

- COOPERATIVA VOINȚA ODORHEI, str. Insulei nr. 2, te
lefon 406 (funcționează permanent) ;

- COOPERATIVA DESERVIREA SOVATA-BAI, str. Csorgi 
nr. 1 (funcționează în perioada sezonului turistic) ;

- COOPERATIVA LACUL ROȘU GHEORGHIENI, str. Băii 
nr. 16, telefon 264 (pentru stațiunea Lacul Roșu);

- COOPERATIVA OLTUL MIERCUREA CIUC, str. Petofi nr. 
53 (funcționează permanent). In timpul sezonului în cadrul 
aceleiași cooperative în stațiunea Tușnad - Complex de
servirea, telefon 21 ;

2. închirieri de obiecte turistice și distractive : corturi, ha- 
mace, saci de dormit, aparate foto, radio portative, mag- 
netofoane, jocuri distractive etc. prin complexele de de
servire din stațiunile : Sovata, Tușnad, Borsec și orașele 
Tîrgu Mureș, Miercurea Ciuc.

„GRECO-ROMANE"

Cat 52 kg: 1. A. Baranik
(U.R.S.S.), 2. S. Binev (Bulgaria), 
3. M. TOLEA (România); cal. 57 
kg: L G. Kligherman (U.R.S.S.),
2. I. MESAROȘ (România), 3. L 
Gjib (Polonia); cat. 63 kg: 1. S. 
Damianovici (Iugoslavia), 2. M. BA
CIU (România), 3. S. Vaș (Unga
ria); cat. 70 kg: 1. T. Sirbiiadze 
(U.R.S.S.), 2. I. ENAGHE (Româ
nia), 3. V. Toncev (Bulgaria); cat 
78 kg: 1. K. Petrov (Bulgaria), 2. 
A. Primakov (U.R.S.S.), 3. D. Man- 
ciorov (Bulgaria)... 5. O. Tache 
(România); cat, 87 kg : 1. G. Ni- 
kolov (Bulgaria), 2. E. Razobaeh 
(U.R.S.S.), 3. I. Sabo (Ungaria), 4. 
N. Neguț (România); cat. 97 kg l
1. A. Boianov (Bulgaria), 2. A. —1 
Skajlevski (Polonia), 3. V. Fedo
tov (U.R.S.S.) ... 8. C. Penciu (Ro
mânia) ; cat. peste 97 kg: 1. H. 
Bierla (Polonia), 2. V. Djorov 
(Bulgaria), 3. V. Freiț (U.R.S.S.)
„ 8. T. Pop (România).

„LIBERE"

Cat. 52 kg: 1. I. Dinkov (Bul
garia), 2. N. DUMITRU (Româ
nia), 3. K Veselov (U.R.S.S.); 
cat. 57 kg: 1. E. Mustafov (Bul
garia), 2. D. Ivanov (Bulgaria),
3. E. Lonai (Cehoslovacia)... 5. P. 
Stan (România); cat. 63 kg: 1. 
N. Nasrulaev (U.R.S.S.), 2. D. Ma- 
rinov (Iugoslavia), 3. I. Durski 
(Polonia)... 7. P. Venter (Româ
nia) ; cat. 70 kg : 1. V. Zilberman 
(U.R.S.S.), 2. I. Ismailov (Bulga
ria), 3. G. Risov (Iugoslavia); cat 
78 kg: 1. A. Imuridze (U.R.S.â.)^
2. K. Pal (Ungaria), 3. P. Koikov
(Bulgaria)... 6. V. Iorga (Româ
nia); cat. 87 kg: 1. A. Varabov 
(U.R.S.S.), 2. I. Iliev (Bulgaria), '
3. A. Csabi (Ungaria)... 6. L. Ră
doi (România); cat. 97 kg: 1. S. 
Felfoldi (Ungaria), 2. O. Elbrie 
(U.R.S.S.), 3. G. Dinev (Bulgaria); 
cat. peste 97 kg: 1. S. Andeev 
(U.R.S.S.), 2. N. Iotov (Bulgaria), 
3. V. Prușinski (Ungaria).

OLE
Tabăra de junioare 

și de juniori a F. R. V.
Ca în fiecare an, federația noastră 

de volei organizează în timpul verii 
o tabără de pregătire și de selecție 
a junioarelor și a juniorilor cu cali
tăți deosebite, în vederea alcătuirii „ 
viitoarelor loturi republicane de tine- 
ret. Tabăra de anul acesta, găzduită 5 
de orașul Sibiu, se deschide la 10 
august și durează pînă la finele lu
nii, în cadrul ei urmînd a lucra 24 
de junioare și 24 de juniori. Junioa
rele vor fi pregătite de antrenorii 
N. Humă (București), I. Cristian 
(Constanta) și D. Bleier (Timișoara), 
iar juniorii — de antrenorii Gh. Ere- 
mia (București), M. Dumitrescu (Plp- 
iești) și M. Koin (Timișoara).



UN AUTOGRAF
PENTRU ALBUMUL

Maestrul emerit al spor
tului Aurel Drăgan, ridi
cătorul și coordonatorul 
„nr. 1*  din teren al echi
pei campioane republicane 
de volei Rapid București 
și al reprezentativei Ro
mâniei, s-a născut la 2 
noiembrie 1938, în satul 
Hunia, comuna Maglavit, 
raionul Calafat, regiunea 
Oltenia. înălțimea: 180

ALEXANDRU MILESAN,
BRAȘOV. — Făcînd me
dia notelor obținute în re
tur de jucătorii de cate
gorie A, ați ajuns la ur
mătorul clasament pe e-
chipe : 1. Petrolul 6.865 ; 2. 
Steagul roșu 6,864 ; 3. Di
namo Pitești 6.814 ; 4. U- 
niversitatea Cluj 6,723 ;
5. Dinamo București 6,630;
6. Siderurgistul 6,627. Ne 
oprim aici. Am văzut că 
U.T.A. este pe ultimul loc 
în acest „clasament". A- 
bia au scăpat oamenii de 
retrogradare și iar le dați 
emoții 1

ADRIANA VOICU, BUCU
REȘTI. — înaintea Iolan- 
dei Balaș, recordul mon
dial la săritura în înălți
me a fost deținut de en
glezoaica Thelma Hopkins 
cu performanța de 1,74 m.

IONEL GHERA, COMU
NA OHARA MITNIC. — 
Referindu-vă la faptul că 
Rapid a fost de două ori 
oprit în cursa pentru titlu 
de Siderurgistul, ați com
pus un catren :

Rapid va fi acum
campioană ! 

Și dacă vreți, vă spun
de ce : 

Fiindcă echipa gălățeană 
De data-aceasta joacă-n

„B“ !

PEDY JANZER, REȘIȚA. 
— Petrolul a trecut prin 
Australia, în drum spre 
Indonezia, dar n-a jucat 
acolo. Nici n-ar fi avut 
cu cine I Abia acum s-au

cm. Greutatea: 78 kg. A 
început să joace volei în 
1951, la Locomotiva Ti
mișoara. Din 1957 joacă

DUMNEAVOASTRĂ
la Rapid București. Din 
1963 este asistent universi
tar la I.C.F. E căsătorit. 
Soția sa, Emma Drăgan, 
este sportivă fruntașă, 
caiacistă, la clubul sportiv 
Steaua.

Cei mai bun „11“ 
din toate timpurile

Ziarul „Ceskoslovenski 
Sport44 din Praga a efeo- 
tuat o anchetă în rîndul 
cititorilor săi avînd drept 
scop desemnarea ,,celei mai 
bune echipe de fotbal de-a 
lungul tuturor timpurilor*,  
în urma celor 9 000 de 
răspunsuri primite la re
dacția ziarului, a fost al
cătuit următorul „11“: 
PLANICKA (Cehoslova
cia), DJALMA SANTOS 
(Brazilia), POPLUHAR 
(Cehoslovacia), NJLTON 
SANTOS (Brazilia), BOZ- 
SIK (Ungaria), MASO- 
PUST (Cehoslovacia), 
MATTHEWS (Anglia), 
EUSEBIO (Portugalia), 
DI STEFANO (Spania), 
PELE (Brazilia), CENTO 
(Spania).

Cu excepția lui Planicka, 
au fost numiți numai fot
baliști care activează în 
prezent sau au activat în 
trecutul apropiat.

Cea mai tînără campioană
Se spune că „valoarea nu 

așteaptă numărul anilor". 
Exemplul cel mai recent ni 
l-a oferit ultima zi a fi
nalelor campionatului re
publican de natație, cînd 
tricoul de campioană și me
dalia de aur cuvenite cîș- 
tigătoarei în dificila pro
bă de 800 m liber au fost 
atribuite uneia dintre cele 
mai tinere participante la 
această ediție.

Ca în fiecare an, prof. 
Ioan Schuster, acest neo- 
bosit animator al natației 
reșițene. ne-a oferit și de 
data aceasta o plăcută sur
priză, aducînd din „cetatea 
oțelulu i“ pe tînăra elevă 
Daniela Coroiu. Cu o zi 
înaintea finalei de 800 m. 
Daniela ne atrăsese aten
ția prin locul trei ocupat 
în cursa de 400 m, Ia ca
pătul căreia cronoinetrele 
marcau un nou record de 
copii (5:28,4). Totuși, pu
țini erau cei care acordau 
reșițencei șanse în cea mai 
lungă probă, cu atît mai 
mult cu cît la start se pre
zentaseră două concurente 
(I. Ungur și A. Mitrofan) 
mult mai vîrstnice și mai 
experimentale.

Rezultatul îl știți: Da
niela a învins emoțiile (ex
plicabile vîrstei sale), și-a 
depășit net toate adversa
rele, sosind prima într-un 
timp (11:06,6) care a spul
berat pur și simplu (cu 
18,2 sec) recordul de se
nioare al Cristinei Balaban. 
A fost primul ci titlu de 
campioană a țării, obținut 
în această probă dificilă

care se simte cel mai bi
ne... Acum o interesează... 
o cur să-maraton, fie ea 
chiar și pentru senioare!"

Foarte sugestivă a fost 
și una din declarațiile ti
nerei campioane la cîteva 
minute după victorie : „îmi 
pare rău că am pierdut cel 
puțin doi ani cu... păpu
șile. Dacă aș fi început să 

înot mai devreme eram as
tăzi mult mai departe..."

Oricum, însă, Daniela 
Coroiu — care la 21 au
gust va împlini 14 
ani — promite mult și per
formanțele ei pot constitui 
unu1 * * * 5 6 din ceie mai frumoase 
exemple ale natației româ
nești.

— a. v. —

Pc concret
Fotbaliștii din Dol- 

hasca nu s-au prezen
tat la duminica cultu- 
ral-sportivă de la pro
bota, raionul Fălticeni, 
din lipsa mijloacelor de 
transport.

De la sfat, pînă spre seară 
O căruță așteptară.
Dar văzură indispuși
Că ei sînt.,. cu vorba duși.

Secțiile de popice, 
handbal și tir ale a- 
sociației sportive Să
nătatea din Capitală 
sînt pe cale de dispa
riție.

M-a cuprins ilaritatea 
Cînd mi-a spus o cunoștință 
Că taman la „Sănătatea" 
Sportul e în... suferință.

La meciul de hand
bal dintre Recolta și 
Constructorul disputat 
în comuna Tudor Vla- 
dimirescu, raionul A- 
rad, nu s-a prezentat 
arbitrul delegat.

Nu s-a prezentat el pentru 
Că și-a spus, fire ghidușă : 
— M-or fi delegat la centru, 
Dar prefer să stau,..

pe' tușă !

Terenul sportiv din 
Udești (raionul Fălti
ceni) regiunea Sucea
va, a fost arat în 1964, 
fără a se da tinerilor 
altul.

Fără nici o supărare 
Fac o. tristă constatare : 
Prin acest teren arat 
Sportul a fost... secerat.

Tot în aceeași comu
nă a fost distrusă po- 
picăria, iar materialele 
înstrăinate.

Materialele, se știe, 
Au fost duse-n șapte sate. 
Riscau la popicărie 
Să rămână... izolate.

V. D. POPA

Din comuna Zlatița, ra
ionul Moldova Nouă, re
giunea Banat, un pionier, 
l’ătia Dăiiuț, ne-a trimis 
o scrisoare, cu rugă minte j 
de a o preda mai departe 
echipei de fotbal Steaua, 
adevărata adresantă. O fa
cem... pe această cale:

„Dragi jucători de la 
Steaua,

Vă scriu aceste rînduri 
cu inima plină de bucurie 
că ați reușit să cîștigați 
pentru a 7-a oară „Cupa 
României" și pentru prima 
dată cu inscripția REPU
BLICA SOCIALISTĂ RO
MANIA. Eu vă simpatizez 
de cînd am început să cu
nosc ce înseamnă o minge 
de fotbal. Cînd pierdeați 
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meciurile plîngeam. Așa 
s-a îniimplat la meciul de 
la Craiova, unde împreună 
cu tăticul am gustat din 
paharul amărăciunii. Eu 
sînt departe de un centru 
unde să pot viziona me
ciuri de fotbal, dar prin 
intermediul televiziunii vă 
văd.

Și acum, pentru nenea 
Constantin care și-a făcut 
și își face datoria, un 
dulce sărut de pe graniță. 
Multe îmbrățișări lui nenea 
Jenei, Sătmăreanu, Ilălmă- 

îndrăgostit și australienii 
de fotbal...

ION KRIZSANITIS, SIN- 
NICOLAUL MARE. — 1)
Este adevărat că omul 
gospodar își face iarna car 
și vara sanie, dar, oricum, 
este prea devreme să fa
cem socoteli în legătură 
cu campionatul mondial 
de fotbal din 1970. Și-apoi, 
socoteala de acasă nu se 
potrivește cu cea de pe... 
teren. Intrebați-i pe brazi
lieni, care s-au oferit să 
pună în joc o nouă cupă 
în locul celei pe care o vor 
cîștiga ei ! 2) Nu avem o 
astfel de evidență. îmi a- 
amintesc însă că, în urmă 
cu cîțiva ani, într-o partidă 
de dublu (Schroeder, Fal- 
kenburg — Gonzales, Ste
wart), primul set s-a pre
lungit pînă la... 36—34 !

EMIL ABRUDAN, COMU
NA TOBOLIU. — Spre sfîr- 
șitul poeziei pe care ne-ați 
trimis-o în legătură cu cam
pionatul mondial de fotbal 
de la Londra, spuneți ur
mătoarele : „îmi las fante
zia în semifinale". Ar fi fost 
bine să fie așa. După pă
rerea noastră, ați lăsat-o 
însă în... preliminarii !

RADU COZMA, ROMAN. 
— Bacăul a fost pentru 
prima oară prezent în ca
tegoria A la fotbal în a- 
nul 1956. La Dinamo Ba
cău jucau atunci Popa, 
Oaidă etc. Cel mai bun 
loc ocupat de băcăoani în 
„A" : vi, în ediția 1961— 
1962. Vorba poetului : „Un
de sînt zăpezile de altă
dată ?”...

*

geanu, Pctescu, Chiru, 
Raksi, D. Niculae, Negrea, 
Suciu, Haidu, Creiniceanu, 
Sorin Avram, Voinea, Micu, 
Manca, Georgescu, Pavlo- 
vici și inimosului D. Po
pescu.

Eu doresc ca dv. să vă 
pregătiți temeinic în ve
derea meciurilor din „Cupa 
cupelor". Aș vrea să vă 
aduceți aminte de jucători 
înaintași ca nenea Voi- 
nescu, Rone, Apolzan, A- 
lexandrescu, Onisie și alții.

Salut voios de pionier!"

tltf-
I

MARIN DRAGOM1RES- 
CU, BUCUREȘTI. — îna
inte de a veni în Bucu
rești, Dumitriu II a jucat 
la Jiul Petrila.

N. NESU, BUCUREȘTI. 
— In primul meci cu Spa
nia, din cadrul „Cupei Eu
ropei", disputat la 1 no
iembrie 1962 la Madrid, 
noi am aliniat următoarea 
formație : Sfetcu — Geor
gescu, Macri — Petru Emil, 
Nunweiler III, Koszka — 
Ivansuc, Ozon, Marin Voi
nea, D. Popescu, Gher- 
gheli.

CORNEL ENEOTESCU, 
BUCUREȘTI. — In sportu
rile pe echipe, totul este 
foarte relativ, neexistînd 
centimetri sau secunde 
care să despartă pe un 
sportiv de altul. Dv. v-a 
plăcut Eusebio. Și mie, să 
vă spun drept. Se pare 
însă că Bobby Moore a de
pus o activitate și mai 
rodnică pentru echipa sa 
(Eusebio s-a „văzut" mai 
puțin în ultimele două 
meciuri), astfel că alege
rea lui drept cel mai bun 
jucător al campionatului 
nu ni se pare greștită. 
Cu... relativitatea despre 
care vorbeam la început !

TUDOR MIRCEA. CO
MUNA MALURENI. — Va
leri Popencenco este cam
pion european la catego
ria mijlocie. El este con
siderat cel mai bun boxer 
sovietic. Prietenul dv. face 
o confuzie cînd îl aduce 
în discuție pe italianul 
Bruno Vizintin. Acesta a 
devenit campion european 

pe care — rețineți bine — 
a parcurs-o pentru a doua 
oară în viața ci...

Un element esențial care 
nu trebuie omis : a început 
să înoate de la 5 ani și 
se antrenează zilnic cu o 
mare conștiinciozitate. 
„Cînd intră în bazin și în
cepe să înoate, — îmi spu
nea antrenorul ei, cu greu 
o mai poți opri. S-ar părea 
că apa este elementul în

Turul României pe biciclete „CÂRPAJl“
In urmă cu două săptă- 

mîni doi tineri cicloturiști 
bucureșteni au plecat în- 
tr-o excursie puțin obiș
nuită. Cei doi temerari tu
riști și-au propus să par
curgă pe biciclete „Car- 

la categoria semimijlocic
— box profesionist.

AUREL BORCEA, ARAD.
— Ne-a plăcut definiția pe 
care ați găsit-o : Arbitru : 
cavaler... cu una din e- 
chipe.

ION POȘTAȘ U

IN NOCTURNĂ

După im meci „viu disputat"
Desen de G. Badea

...astă-scară, Ia Londra, 
Cassias Clay își pune în 
joc în fața englezului Brian 
London titlul de campion 
mondial de box la toate 
categoriile, pe care îl 
are și nu-1... are? Prin
cipala clauză pusă în 
contract de Clay (după 
qua ritualul bursei, bine- 

pați*  un traseu de 3 500 
km, trecînd prin toate re
giunile țării.

Cine sînt acești tineri 
care în aceste zile peda
lează de zor pe meleagurile 
Moldovei ? Este vorba de 
CORNEL TINJEALĂ (26 
de ani), instalator la în
treprinderea de morărit 
Dîmbovița, și ION POPA 
(22 de ani), student în 
anul II la Institutul de
arhitectură.

Zilele trecute, am primit 
de la cei doi cicloturiști 
o carte poștală pe care o 
expediaseră din Tg. Neamț. 
Din rîndurile ei reiese oă 
au străbătut toată Dobro- 
gea, după care au luat

ȘTIAȚI CĂ
înțeles) este ca pe afișe 
să nu fie anunțat Cassius 
Clay, ci... Mohamed Aii !

...cea mai mare primă 
pusă în joc la campiona
tul mondial de fotbal de 
la Londra a fost acea re
zervată... chilienilor? Cîte 
8 000 de dolari de fiecare 

drumul Moldovei, de unde 
prin Pasul Prislop vor tre
ce în partea de de Nord- 
Vest a țării.

Dar să vă arătăm tra
seul pe care și l-au pro
pus să-1 străbată: Bucu
rești — Călărași — Man
galia — Galați — Piatra 
Neamț — Iași — Baia 
Mare — Oradea — Cluj — 
Tg. Mureș — Sibiu — 
Arad — Timișoara — Tg.
Jiu — Craiova — Pitești
— București.

Drum, nu glumă !

Filmele lui „Wilhc
Campionatul mondial 

ne-a oferit PRIMA DEZI
LUZIE: Brazilia, alături de 
Italia, au rămas CINT1ND 
IN PLOAIE, retrăgtndu-se 
ca CELE DOUA ORFELI
NE în COLIBA UNCHIU
LUI TOM. De altfel și 
echipele sud-americane: 
Mexic, Chile, Uruguay și 
Argentina și-au întrerupt 
VIZITA în Anglia, ca și 
Elveția și Bulgaria, care 
n-au făcut măcar TREI 
PAȘI PE PĂM1NT1 
Franța nu a participat la 
SERBĂRILE GALANTE, 
deși FANTOMAS a strigat 
mereu: HAI, FRANȚA! 
Spania a înțeles că e PAR
CAREA INTERZISĂ, în 
timp ce echipa Ungariei nu 
a putut urca COLINA. O 
MISIUNE EXTRAORDI

jucător dacă echipa intra 
în posesia „Cupei Jules 
Rimet*.  Față de șansele 
chilienilor, suma nu a fost 
exagerată...

...la campionatele de a- 
tletism ale statului Malavi 
din Africa, în program a 
existat și proba de triplu 
salt pentru... femei? Pe 
primul loc s-a clasat atleta 
Chipwanye, cu performanța 
de 9,14 m.

...fostul recordman mon
dial Jim Beatty a fost a- 
les membru al Camerei re
prezentanților din statul 
Carolina de Nord ?

...Cyrille Robson (1,78 
m, 105 kilograme) a cîști- 

campionatul de halte
re al Californiei rezervat 
„femeilor puternice*  ? La 
„aruncat*  ea a ridicat...
140 de kilograme ! Se mai 
poate oare vorbi de sexul... 
slab ?

UMOR

NARĂ a avut echipa 
R.P.D. Coreene, care a do
vedit O CLASĂ NEOBIȘ
NUITĂ. Echipa Uniunii 
Sovietice s-a oprit la 
RUNDA 6, iar Portugalia 
ne-a demonstrat că n« e 
ÎN FIECARE ZI SĂRBĂ
TOARE.

Dar iată că în FINALA 
BUCLUCAȘA, COPLAN 
ÎȘI ASUMĂ RISCUL și 
BĂIEȚII DE LA TONO- 
MAT ai lui Alf Ramsey 
rămîn cu FERICIREA IN 
TRAISTĂ în pofida jucă
torilor R.F. Germane, so
cotiți FIII „MARII UR
SOAICE !“

...Pentru toți (și pentru 
noi) o consolare: Ml INE, 
MEXICUL!

D. MAZILU



Speranțele noastre olimpice la polo
au avut o comportare bună la Berlin

A început „Cupa Mării Negre" la baschet feminin

Echipa de tineret a țării 
noastre a fost la un pas 
de a produce marea sur
priză în „Turneul speran
țelor olimpice4* desfășurat 
recent la Berlin. Jucătorii 
români au cîștigat 4 me
ciuri (Bulgaria, Cehoslova
cia, Polonia și R.D. Ger
mană II), au terminat la 
egalitate cu echipa Unga
riei (cîștigătoarea de anul 
trecut a turneului) și cea 
a R.D. Germane (învingă- 
toarea din anul acesta), 
prezentîndu-se înaintea ul
timului meci neînvinși. Ei 
»u pierdut însă jocul cu 
selecționata U.R.S.S., ajun- 
gînd în clasamentul final 
pe locurile 3—4. Cîteva a- 
mănunte asupra compor
tării formației noastre 
ne-au fost oferite de an
trenorul Teodor Angelescu.

„Sînt mulțumit de com
portarea generală a echipei 
— ne-a declarat antreno
rul lotului. Echipa a jucat 
de Ia meci la meci mai 
bine, obținînd pînă la ul
timul joc rezultate fru
moase. Vreau să subliniez 
că și meciul cu prima se
lecționată a țării gazdă a 
fost la discreția noastră, 
tabela de marcaj fiindu-ne 
permanent favorabilă cu 

1—2 goluri. Pînă la urmă 
a trebuit să ne mulțumim 
cu un rezultat egal, dar 
fără ajutorul arbitrului 
gazdele ar fi părăsit cu 
siguranță terenul învinse, 
în ultimul meci nu puteam 
realiza mai mult. Jucăto
rii noștri de bază (Zamfi- 
rescu, Lăzărescu, Băjena- 
ru) au fost accidentați și practic nu am 
putut conta pe ei.

Am prezentat cea mai tînără echipă 
fi acesta este lucrul cel mai demn de 
subliniat. Dintre jucătorii folosiți țin 
să remarc în mod deosebit pe Bogdan, 
care a apărat excelent. Cu o pregătire 
■oai atentă el poate ajunge curînd în 
prima formație a țării. Alături de el, 
Kamfirescu și D. Lăzărescu au avut o

Dan Lăzărescu — unul din tinerii noștri jucători care 
s-au afirmat în turneul de la Berlin. 

Foto: St. Petre 

comportare constant bună. Băjenaru și 
Gyorgy au făcut cîteva partide foarte 
bune, dar au și greșit uneori destul de 
mult. Pe toți aceștia se poate conta și 
în viitor. Lazăr, M. Popescu și Szilagy 
au fost destul de șterși, iar Dobaru și 
Demeter nu au corespuns. In orice caz, 
Iotul trebuie remaniat și urmărit îndea
proape, pentru ca el să-și poată împlini 
menirea de a furniza cit mai curînd 
cadre echipei noastre reprezentative*.

CONSTANȚA, 5 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Vineri după-a- 
miază a început pe baza sportivă con- 
stănțeană Spartac, recent amenajată (cu 
succes) pentru „nocturnă44, cea de a 
V-a ediție a turneului internațional fe
minin de baschet dotat cu „Cupa Mă
rii Negre* 4. Tradițional, în meci inau
gural s-au întîlnit cele două formații 
românești, selecționatele A și B, cu
prinzi nd toate jucătoarele ce fac parte 
din lotul care ne va reprezenta la 
„europenele44 1966. Au învins, scontat, 
fetele de la „A44 cu scorul de 62—41 
(31—18). Punctele au fost înscrise de 
Răcorită 11, Dumitrescu 11, Niculescu 
3, Spiridon 12, Vogel 9, Gheorghe 10 
și Suliman 6 pentru formația A și de

STOCKHOLM. — în runda a doua 
a turneului final al campionatului 
mondial universitar de șah de la 
Orebro, echipa României a întîlnit 
formația Bulgariei. După încheierea 
timpului regulamentar de joc scorul 
este egal ; 1,5—1,5. O partidă fiind 
întreruptă. Alte rezultate : U.R.S.S.— 
Finlanda 3—0 (1); Danemarca —
Cehoslovacia 2—1 (1) ; Iugoslavia — 
Anglia 0,5—0,5 (3) ; Izrael — R. P. 
Ungară (4). După două runde, în 
clasament conduce echipa U.R.S.S. cu 
6 puncte, urmată de Anglia 4 punc
te, Danemarca 4 puncte, România 
3,5 puncte, Bulgaria 3,5 puncte, Ce
hoslovacia 3 puncte etc.

SOFIA. — La Varna au început 
întrecerile turneului zonal pentru 

Ivanovici 9, Pruncu 14, Diaconescu 6, 
Simon 2, Horvath 6 și Vartepniuc 4 
pentru B. Au arbitrat bine Elena Kor- 
neitova (R.S.S, Moldovenească) și 

J. Stavartz (Polonia).
In general, deși formația A a domi

nat indiscutabil, jocul a fost un foarte 
util prilej de verificare în condiții de 
joc a selecționabilelor, j

In meci vedetă, Polonia a dispus, 
previzibil, de R. S. S. Moldovenească 
cu scorul de 60—58 (21—19). In ciu
da aparențelor, jocul a fost echilibrat 
în cea mai mare parte a timpului, di
ferența severă de scor fiind realizată de 
baschetbalistele poloneze doar în ulti
mele 7—8 minute. Au înscris Likszo

campionatul mondial feminin de șah 
la care participă 15 jucătoare din 7 
țări. România este reprezentată de 
Alexandra Nicolau, Elisabeta Poli- 
hroniade și Margareta Perevoznic.

în prima rundă Alexandra Nico
lau a făcut remiză cu Elisabeta Poli- 
hroniade, iar Margareta Perevoznic 
a pierdut la Ritmanovicz (Polonia), 
în cea de-a doua rundă Polihroniade 
a întîlnit-o pe Perevoznic cu care 
a terminat la egalitate. Nicolau a 
avut zi liberă. Alte rezultate t No
vara (R.D.G.)—Keller (R.D.G.) remi
ză ; Sili (Ungaria)—Karakaș (Unga
ria) remiză; Keller—Sili 1—0; To- 
dorova (Bulgaria)—Troianaska (Bul
garia) remiză.

4, Jawolska 6, Majde 2, JVojdal 23,*  
Mikulska 2, Zoziszkowa 14, Matejka 2 
și Bielnicka 5 pentru învingătoare, 
Stratula 8, Zinkan 6, Mihailiuk 1, 
Rascietnova 9, Vidrițkaia 7 și Cer- 
nișe va V pentru învinse. Au arbitrat 
bine S. Sxăcs (Ungaria) și dr. Dan 
Chiriac (România).

Sîmbătă, începînd de la ora 18,30, 
sînt programate în ordine partidele 
România B—R.S.S. Moldovenească și 
România A—Polonia, iar duminică, cu 
începere de la aceeași oră. meciurile 
România B—Polonia și România A— 
R.S.S. Moldovenească.

D STĂNCULESCU

ȘTIRI,

REZULTATE
DE PE PISTELE DE ATLETISM

MOSCOVA. Cu prilejul unui concurs 
de atletism desfășurat la Moscova pe o 
pistă desfundată din cauza ploii, atle
tul sovietic Leonid Nikicenco a par
curs 10 000 m plat în 28:41,4 (cel mai 
bun rezultat al sezonului din U.R.S.S.).

★
în prima zi a campionatelor de atle

tism ale R.P. Polone care au loc la 
Poznan, Komar a aruncat greutatea la 
19,16 m iar Rykowska a cîștigat proba 
de aruncarea discului cu 48,78 m. Kir- 
zenstein s-a clasat prima tn prF^^ de 
100 m plat fiind cronometrată in 11,6.

CAMPIONATELE MONDIALE
DE PARAȘUTISM

I

r

Ancheta internațională a ziarului nostru
..LA CE PROBE CREDEȚI CA SINT DE AȘTEPTAT NOI RECORDURI 

EUROPENE Șl MONDIALE?
2. PE CINE CONSIDERAȚI FAVORIT?

Fernand Bouvier (Belgia)
Cunoscutul comentator de atletism 

al ziarului „Les Sports" din Bruxel
les. Fernand Bouvier, ne-a răspuns 
următoarele :

1. întrecerile de la Budapesta se 
anunță foarte puternice, dală tiind 
valoarea în creștere a rezultatelor 
atlotilor europeni. Sînt convins că 
nivelul „europenelor" de la Budapesta 
va fi cu mult superior celor de a- 
cum patru ani, de la Belgrad. €u 
toate acestea cred că pe „Nepsta- 
dion*  nu vom putea vedea nici un 
record mondial 1 Poate unul euro
pean. la săritura cu prăjina (5,15 m)! 
Deci, după cum se vede, sînt cam... 
pesimist cu recordurile...

2. în ceea ce-i privește pe favoriții 
probelor eu pe baza rezultatelor din 
1966 „văd“ ureînd pe podium pe 
următorii :
KW m Roger Bambuck (Franța) — 10,2 
KW m Roger Bambuck (Franța) — 20,8 
<KW m Andrzej Badenski (Polonia) — 

45,8
•00 m Noel Carroll (Irlanda) — 1:48,0 

pe 880 y
5500 m Bodo Tummler (RFG) —- 3:41,1 
5000 m Michel Jazy (Franța) — 13:38,0 
10 000 m Gaston Roelants (Belgia) — 

28:20,7.

110 mg Eddy Ottoz (Italia) — 13,6.
400 mg Roberto Frinolli (Italia) — 

50,0
3000 m obst. Gaston Roelants (Belgia) — 

8:27,2
Lungime Lynn Davies (Anglia) — 8,18 
Triplu Henryk Kalocsai (Ungaiia) — 

16,55
înălțime Valeri Skvorțov (URSS) — 2,21 
Prăjină Ghenadi Bliznețov (URSS) 5,14 
Greutate Vilmos Varju (Ungaria) — 

19,62
Disc Ludvik Danek (Cehoslovacia) — 

64,24
Suliță Ianis Lusis (URSS) — 85,70
Ciocan Gyula Zsivotzny (Ungaria) — 

71,94
Decatlon Werner von Moltke (R.F.G.)-— 

7961.

FEMEI ,

100 m Margit Nemeshazi (Ungaria) — 
11.4

200 m Eva Klobukowska (Polonia) — 
23 9

400 m’ Lilita Zagere (URSS) — 53,9
800 m Zsuzsa Nagy (Ungaria) — 2:06,4 
80 mg Gundula Diel (RDG) — 10,8 
Lungime Tatiana Scelkanova (URSS)— 

6.58
înălțime Iolanda Balaș (România) — 

1,83.
Greutate Tamara Press (URSS) — 18,02 
Disc Anita Henschel (RDG) — 59,02 
Suliță Mihaela Peneș (România) — 

58,36.
Pentatlon Irina Press (URSS) — 4575.

Finala probei de 5 000 m din cadrul J.O. de la Helsinki va rămîne înscrisă 
cu litere majuscule în istoria atletismului. Eroul cursei a fost „omul locomo
tivă" cum era denumit celebrul atlet cehoslovac Emil Zatopek care avea să 
cucerească la această ediție nu mai puțin de trei medalii olimpice de aur. 
Iată-l pe Emil în fruntea plutonului, înaintea lui Alain Mimoun (Franța) și 
Herbert Schade (Germania occidentală). Atletul căzut (se vede în fund) este 

englezul Chris Chattaway

Emil Zatopek (Cehoslovacia)

LEIPZIG. Campionatele mondiale de 
parașutism sportiv au continuat în apro
piere de Leipzig cu desfășurarea probei 
de salt de la 2 000 m, cu evoluții în 
timpul căderii și aterizare la punct fix. 
Titlul de campion mondial absolut a 
revenit sportivului sovietic Krestianikov 
cu 1 300,8 puncte. La feminin, pe pri
mul loc s-a clasat Jeremina (U.R.S.S.) 
cu 1 269,9 puncte

AU ÎNCEPUT „MONDIALELE*
DE SCHI

PORTILLO. în fața marelui hotel 
din Portillo (Chile) a avut loc deschi
derea festivă a campionatelor mondiale 
de schi (probele alpine). Participanții 
au fost salutați de Eduardo Frei, pre
ședintele federației de schi din Chile.

în cursul dimineții participanții au 
evoluat în cadrul ultimelor antrenangmte 
care s-au soldat cu -două accidente 
în proba de coborîre japonezul Murata 
a suferit o comoție cerebrală în urma 
unei căzături iar americanul Kidd și-» 
fracturat piciorul drept. Cei doi schiorii 
au fost internați la spitalul din San
tiago.

TURNEUL DE SAH 
DE LA SANTA MONICA

NEW YORK. în turneul internațional 
de șah de la Santa Monica (S.U.A.) 
conduce în prezent Spasski (U.R.S.S.) 
cu 6,5 puncte, urmat de Larsen (Da
nemarca) cu 6 puncte și Najdorf (Ar
gentina) cu 5 puncte. In continuare 
clasamentul se prezintă astfel: Por':seh 
(Ungaria) 5 puncte, Rcshewski (S.U.A ) 
5 puncte, Unzicker (R.D.G.) 5 puncte, 
Donner (Olanda) 4.5 puncte, Fischer 
(S.U.A.) 4,5 puncte, Petrosian (U.R.S.S.) 
4,5 puncte și Ivkov (Iugoslavia) 3 
puncte.

Tiriac l-a învins 
pe Drysdale!

Prin intermediul colegului Jan Pop
per» de la „Ceskoslovenski sport*',  E- 
»il Zatopek răspunde la ancheta 
poastră:

1. Recordul este visul de aur al fle- 
JMrui atlet, cel care-i dă aripi să 
se pregătească cît mal bine, să 

piupte neîncetat pentru a se întrece 
tn primul rînd pe sine. Acest vis 
inl-a călăuzit șl mie pașii pe sta- 

’dlon șl-i îndrumă și pe cel ai ac
tualei generații de atleti. Sînt c©n- 
>lns că multi dintre viitorii parti
cipant! la „europene- nutresc spe
ranța... recordului. <?îțl dintre ei îl 
vor realiza ? Aceasta este • altă 
Chestiune.

După părerea mea, judeoînd dHpă 
valoarea recordurilor șl ținînd sea
mă de forțele viitorilor protagoniști 

apreciez că noi recorduri mondiale 
pot fi înregistrate în probele de 
3 000 m obstacole (8:26,4) — mă 
gîndesc la Roelants — șl la săritura 
în lungime iemei (6.76 m) unde pri
ma șansă o are Tatiana Scelkanova 
?au, de ce nu, chiar actuala re
cordmană Mary Rand. In ceea ce 
privește recordurile europene înclin 
să cred că numărul lor poate fi 
destul de mare: 10 000 m (28:10,6), 
prăjină (5,15 m), decatlon (7 968 p) 
șl 800 m femei (2:01,1).

B. îmi este destul de greu să 
spun că ® sau y atlet va fi cîști- 
gătorul cutărei probe. Sînt cîteva în 
care echilibrul valoric este atît de 
evident îneît devine pur șl simplu 
Imposibil să te decizi asupra unui fa

vorit. Cu voia dv la aceste probe 
voi avea mai multi favoriti I
100 m Bambuck (Franța) — 10,2, Ma- 

niak (Polonia) — 10,3, Schwarz
(R.F.G.) — 10,3, Giannataslo (Italia)
— 10,3.

200 m Bambuck (Franța)
400 m Badenski (Polonia).
800 m Caroll (Irlanda), Kemper (RFG)

— 1:47,4, Matuschewski (RDG) — 
1:47,1.

1500 m Tummler (RFG), Jazy (Franța)
— 3:36,3.

5000 m Norpoth (RFG) — 13:43,8.
10 000 m Roelants (Belgia).
110 mg Ottoz (Italia)
400 mg Poirier (Franța) — 50,3, Frinolli 

(Italia) — 50,0, Anisimov (URSS) — 
50,7

3000 m obst. Roelants (Belgia) 
înălțime Skvorțov (URSS) 
Prăjină Bliznețov (URSS) — 5,14 Nor- 

vig (RDG) — 5,10

Lungime Ter-Ovanesian (URSS) — 8,23 
Greutate Varju (Ungaria)
Disc Danek (Cehoslovacia)
Suliță Lusis (URSS) — 85,70, Sidlo

(Polonia) — 84,86, Kinunen (Fin
landa) — 83,21

Ciocan Zsivotski (Ungaria)
Decatlon von Moltke (RFG)

FEMEI

100 m Kirszenstein (Polonia) — 11,2
200 m Klobukowska (Polonia)
400 m Slaman (Olanda) — 54,7 y; Za

gere (URSS) — 53,9
800 m Smith (Anglia) — 2:04,2 y
80 mg Irina Press (URSS) — 10,6
Lungime Scelkanova (URSS) 
înălțime Balaș (România)
Greutate Tamara Press (URSS)
Disc Hentschel (RDG) — 59,02, Press — 

58.90.
Suliță Peneș (România) — 58,36, Ozolina 

(URSS) — 57,70.
Pentatlon Irina Press (URSS).

HAMBURG. In turul trei al cam
pionatelor internaționale de tenis ale 
R. F. Germane, care au loc la Ham
burg, campionul României, Ion Ți- 
rlac, a reușit să-l învingă cu 6—0, 
6—3, 3—6, 6—1 pe Cliff Drysdale 
(Republica Sud-Africană), considerat 
printre primii 10 jucători din lume, 
în sferturile de finală s-a calificat, 
de asemenea, și Bob Hewitt (Austra
lia), învingător cu 6—2, 2—6, 11—9, 
6—4 în fața Iugoslavului Pilici. Roy 
Emerson și Ken Fletcher (Australia) 
au anunțat, în ultimul moment, că 
nu participă la turneu, fiind acciden
tați.
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