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In
amfiteatrul
vacanței...

Am stat citeva ore în ma
rele amfiteatru al vacanței. 
Materia ce se predă aici e 
vastă. La „Qirsuri** participă 
toți studenții bucureșteni. Pre
zența se face în fiecare dimi
neață pe terenurile „Com
plexului cult ural-spor tiv uni
versitar** de la lacul Tei, după 
care se trece la orele de plajă, 
la orele de barcă, sau de au- 

, ^diție muzicală...
Un colectiv specializat de 

asistenți și antrenori verifică 
în fiecare sâptămînă cunoștin
țele de natație, canotaj, fot
bal, gimnastică ș. a. ale 
miilor de studenți și studente. 
Cine „cade** la natație, de

LA A CINCEA EDIflE
Aseară a

selecționata _ _ ______ .
Germane. Oaspeții au fost în- 
lîmpinați de reprezentanți ai 
federației noastre de 
tale, precum și de 
iubitori ai boxului.

In holul aerogării, 
rul Dieter Wemhdner

MAI IN JOACA,

sosit 
de

în Capitală 
box a R. F.

special i- 
numerosi

antreno- 
ne-a

MAI IN SERIOS...

pildă, face un curs de în
vățare a înotului. Se dau și... 
note, premierile făcîndu-se pe 
loc: o prăjitură, un suc. Pen
tru „cel mai bun săritor la 
trambulină" (vezi Mihai Bula, 
anul II Electronică), „cel mai 
bun trăgător la poarta de fot
bal" (Victor Popescu, anul 
III I.C.F), „cel mai bun hal
terofil" (Teodor Costache, a- 
nul III Arhitectură) etc.

Interesant e că, înaintea 
oricărui colocviu (de vacanță, 
se înțelege) au loc numeroase... 
expuneri: „Istoricul șahului" 
(prezentat de Gh. Alexandrescu 
și „exemplificat" printr-un si
multan dat la 27 de mese de 
Florin Gheorghiu), „Dezvolta
rea scrimei în rîndul studen
ților" (referat ținut de asisten
tul universitar Ion Rădulescu), 
„Boxul dc-a lungul anilor" 
(asist. Mihai Stoian), precum 
și alte asemenea interesante ex
puneri, toate urmate de 
monstrații practice.

Aici, „în amfiteatrul 
canței" se lucrează intens, 
aproape 11000 de studenți 
împărțiți pe „clase" (Snaip,

de-

•U

ra-
cu

VASILE TOFAN

(Continuare în pag. a 2-a)

Astăzi, start
60 de rutieri din Capitală și 

din Cluj, Ploiești, Brașov și 
Brăila se vor prezenta astăzi 
Ia startul primei etape a com
petiției cicliste de fond „Gupa 
Steaua". Întrecerea măsoară 
431 km și este împărțită în pa
tru etape, dintre care una (a 
treia) de contratimp individual 
(45 km). Etapa de astăzi se 
desfășoară pe ruta București— 
Giurgiu—București (108 km). 
Startul se va da la ora 16,30 
de la km 11,590, urmînd ca 
sosirea să se facă in același 
loc, în jurul orei 19.

Ce așteptăm de la această 
comoetitie ? în nrimul rind

De la 15 iunie, blocstarturile 
bazinelor Complexului de no
tație de la Obor al Școlii 
sportive de elevi nr. 2 sînt me
reu ocupate. Activitate de virf, 
din primele ore ale dimineții 
și pînă către seară, cînd ca
nicula mai „slăbește".

Veți găsi aici copii din toate 
raioanele Capitalei, veniți să 
se inițieze în tainele celui mai 
„la modă“ dintre sporturile 
vacanței de vară. Unii sînt la 
primul contact cu apa unui 
bazin. Pășesc sfioși pe aleile 
complexului, într-o mină cu... 
rechizitele necesare cursului 
(slip, caschetă de cauciuc, pro
sop și halat), intr-alta cu să
culețul de merinde (accesoriu 
absolut necesar după cele 
două ore de „.antrenament), 
purtați spre locul de adunare 
a grupei respective de privi
rile încurajatoare ale părinți
lor, bunicilor, fraților sau su
rioarelor loi .

să... uite de 
să nu-l mai 

celor trei 
l-am cunos-

— Haide, Răducule, fii ni
țel uș mai curajos !

De fiecare dată, Răducu Ni- 
culescu promite 
emoțiile cursului, 
sperie „oglinzile" 
bazine, dar... Noi
cut pe micul înotător (care 
abia la toamnă va fi școlar) 
intr-o împrejurare nu tocmai 
potrivită, în ziua în care Ră
ducu își pierduse cascheta... 
Lacrimi, frămîntări, reproșuri.

— Nu-ți mai amintești unde 
ai lăsat-o ? îl întreabă antre
norul său, tovarășul Alexan
dru Satmari („nea Sache").

— N-am lăsat-o nicăieri, ci 
mi-a scăpat de pe cap. Poate 
când făceam întoarcerea pen
tru a doua lungime de bazin.

— Foarte bine. Și nu ți-ai 
dat seama că ți-a scăpat cas
cheta ?

— Vă rog să nu vă supărați, 
dar cînd sînt în apă, nici nu 
mai știu cum mă cheamă...

Cu toate micile și inerentele

„necazuri" cotidiene, cursurile 
sînt deosebit de
încep totdeauna cu exerciții 
de gimnastică de 
meni nu lipsește.
nea de scutit este necunoscu
tă). Apoi, citeva minute de a- 
comodare cu apa, „intermezzo1* 
la lecția propriu-zisă, în ba
zin. In sfîrșit și partea cea 
mai delicată a lecției: repetă
rile de exerciții de picioare 
și brațe (zeci de repetări sub 
îndrumarea antrenorilor), cu 
sprijinul plutelor sau al cola
cilor. Asta în primele zile. 
Fiindcă după aceea ți plutele 
și colacii iau drumul magazi
ei. Cînd se trece la parcurge
rea

plăcute. Ele

Za care ni- 
(Aici noțiu-

bazinelor, cursul este

TIBERIU STAMA

(Continuare in pag. a 2-a)

prezentat formația vest-germa- 
nă : Wolfgang Penzler (muscă), 
Horst Rascher (cocoș), Peter 
Prause (panăj, Niewobner 
(semiușoară), Gert Puzicka, 
(ușoară), Dieter Kottysch 
(semi mijlocie), Heinz Muck 
(mijlocie ușoară), Reymar Rei
mers (mijlocie), Krahiorst 
(mijlocie). Peter Gerber (semi
grea), Ferdinand Peeck (grea). 
Delegația pugilișlllor din R. F. 
Germană este însoțită de ar
bitrii Otlo Krajnheller și Hel
muth Leyer.

Intîlnirea de vineri seara, 
dintre selecționatele României 
și R. F. Germane se află la a 
ciiscea ediție. Acum doi ani, 
cele două formații 
nit la București și 
victoria revenind 
partide pugiliștilor 
13—7 și, respectiv,
Anul trecut, reprezentativa ță
rii noastre a Intîlnit echipa 
R. F. Germane la Hamburg 
(10—10) și Wolfsburg (13—7 
pentru naționala vest-ger- 
mană).

Pregătirile boxerilor noștri 
pentru întrecerea de mîine 
seară s-au încheiat. Antrenorul 
Ion Popa s-a decis asupra ur
mătoarei formații: C. Ciucă, 
N. Gîju, C. Crudu, C. Slanei, 
L Dinu (V. Antoniu), C. Ghiță, 
E. Constanlinescu, Gh. Cliivăr, 
I. Monea și V. Mariuțan. După 
cum se vede, singurul semn 
de întrebare îl constituie titu
larul categoriei ușoare, unde 
Ion Popa are de ales între Dinu 
și Antoniu.

La Constanța, gala se va des
fășura duminică, de la ora 20, 
pe noua arenă sportivă, a că-

s-au întîl- 
Constanța, 

în ambele 
români, csi 

12—8

Aspect de la înt Unirea disp 
tată acum doi ani, la Bucureș 
intre V. Mariuțan și Brockheu 
(B.F. GermanăJ.

Foto: V. Bageac

rei capacitate este de 4 500 < 
locuri. In linii generale, form 
ția noastră va avea aceeași a 
cătuire ca la București. La c 
legoriile mijlocie și grea es 
posibil ca în locul lui Chiv; 
și Mariuțan să fie folosiți C 
jocaru și Gheorghioni. Amil 
tini că meciul de la Bucureș 
se va disputa vineri, de la oi 
19,30, pe 
blicit

stadionul Repi

— R. C. -

Marginalii la C. M. de la Moscov

in „Cupa Steaua" ta cidism
realizarea unor medii orare 
superioare. Traseul este plat, 
plutonul numără 60 de alergă
tori — în rîndul cărora se află 
tot ce are ciclismul nostru mai 
valoros, iar kilometrajul pro
gramat de etape este in gene
ral redus, așa încât sînt create 
toate condițiile pentru ca aler
gătorii participant! la „Cupa 
Steaua" să realizeze medii ora
re la nivelul exigențelor inter
naționale. Pentru aceasta se 
impune, desigur, mărirea spiri
tului combativ, abandonarea 
„tacticilor" care impietează 
asupra dinamizării cursei, ini
țierea unui mare număr rip ac

țiuni. Toate acestea sînt posi
bile. Râmîne numai ca antre 
norii să dea alergătorilor indi
cațiile necesare, iar cicliștii să 
depună toate străduințele pen
tru îndeplinirea obiectivului.

Așteptăm, îndeosebi de la 
tineret, o replică viguroasă, la 
nivelul celei din primele două 
etape ale „Cupei Voința", cînd 
Stefan Suciu și colegii săi din 
echipa de tineret a țării au 
preluat 
datorită combativității și 
țiunilor 
Așteptăm, așadar, multe de la 
„Cupa Steaua". Un prim răs
puns îl vom primi chiar astăzi 
cu ocazia Drimei etaue.

șefia clasamentelor 
ac- 

de evadare inițiate

CONFIRMARE LA FLORETĂ FETE,
PAȘI ÎNAPOI LA FLORETA BĂIEȚI...

Printre participantele la cam
pionatele mondiale de scrimă de 
la Moscova au fost și reprezenta
tivele țării noastre. Bilanțul? Să 
nl-1 reamintim :

O COMPORTARE NECORESPUN- 
ZATOAKE ȘI O FORMULA 

INSPIRATA
NE-

• la floretă 
11 (I. Drîmbă) 
la individuale 
chipe ;

• la floretă

băieți : locurile
și 12 (Șt. Haukler) 
și locul 6 pe e-

_ fete : locurile 3
(Ecaterina leneic), 7—8 (Ana Ene) 
și locul 4 la echipe ;
• la spadă : locul 12 la echipe.
Interpretat global, acest bilanț 

ar putea fi considerat ca satis
făcător. Se dovedește încă o dată 
că la floretă fete România se 
menține în plutonul fruntașelor 
pe plan mondial. -De .asemenea, 
că la spadă există perspective. 
La floretă băieți, în schimb, 
dlția „mondialelor” 
cova ne-a furnizat 
totul neplăcută, o 
urmă în raport cu 
cedente. Îndeosebi ’ 
echipe.

e- 
’ de Ia Mos- 
o surpriză cu 
rămînere 
evoluțiile 
în proba

în 
pre- 

pe

Prin prisma evoluției lor 
terioare, a întrecerilor la 
au luat parte în primele luni ale 
anului („Cupa campionilor eu
ropeni", „Cupa Martini”, „Cupa 
Giovanini", Campionatele inter
naționale ale Poloniei), floretiș- 
tii noștri plecau la Moscova cu 
șanse apreciabile de a se situa 
printre fruntași. Nu exista, de 
pildă, nici o îndoială că la „in
dividuale" doi dintre trăgătorii 
noștri cei mai valoroși, Drîmbă 
și Mureșanu, pot fi în măsură 
să „prindă” un loc în finala pro
bei, iar la echipe să se realizeze 
o performanță superioară celei 
de anul trecut (locul 5) de la 
Paris

Ce s-a întâmplat în realitate ?
La indiyiduale, unul din oame

nii noștri de bază — este vorba 
de Mureșanu — a „căzut" încă 
din primul tur al calificărilor ! ? 
Să reconstituim puțin filmul în
trecerii... Mureșanu a făcut parte 
dintr-o grupă destul de ușoară,

FINALELE CAMPIONATELOR

y

una din protagonistele probelor 
grupa C

an
ca re

a 13-a. împreună cu Hoskyns (Ar 
glia), Olexa I (R.S.C.), Filtz (Auî 
tria), Moller (R.D.G.) și BLeâmai 
ter (S.U.A.). Singurul trăgăte 
care ar fi trebuit să constitui 
o... problemă pentru Mureșanu 
Hoskyns. Deci, perspectivă clar 
de a trece fără emoții în tun. 
următor. Mureșanu a cîștigat 1 
Meller și Bleamaster, cu acela? 
scor 5—3, dar n-a reușit să tre« 
că și de ceilalți adversari ! Prin 
tre cei calificați mai departe a 
fost Meller (învinsul său !) ?
Filtz, floretiști modești, eliminai 
din competiție chiar în turul J 
din calificări... Un alt floretis

Csipler, a rămas în tuvul
din preliminarii, întrecut printr 
alții de Olexa II (R.S.C.) și D« 
Francia (Italia), trăgători car 
m-au rezistat în etapele superioa 
re. Singurii noștri reprezenta n1 
care au luptat cu toată hotărî 
rea au fost tirîmbă (la un pa 
de a intra în finală, învins, dis 
cutabil, cu 2—1, de francezii 
Noel) și Haukler. angajat tntr-

A.

(Continuare in pag. a 4-a)

REPUBLICANE DE ÎNOT
PENTRU COPII

începînd de astăzi (seriile — dimineați 
de la ora 9, iar finalele după-amiază d< 
la ora 16), bazinul de 50 m de la ștran
dul Tineretului găzduiește întrecerile ce 
lui de al doilea campionat republican d< 
înot pentru copii. Această competiție reu
nește la start peste 350 de copii dir 
București, Reșița, Timișoara, Arad. Cluj 
Oradea, Tg. Mureș, Turda, Mediaș, Sibiu 
Galați și Cîmpina.

Cu acest prilej vom putea urmări îr 
întreceri pe cei mai tineri recordmani a 
țării alături de o serie de copii talentaț 
care s-au afirmat puternic în ultima vre
me. Dintre aceștia să amintim de : T. Ni- 
colae, G. Popovici, Anca Groza, Ance 
Pop, Eugeniu Cristescu, P. Ghindaru, D 
Vincențiu, M. Alexandrescu, L. Copcca- 
lău, E. Manolescu, Carmen Cehanzuc, Li
liana Burlacu, Georgeta Cerbeanu, Anei 
Mihăescu, Angela Anton, D. Gheorghi 
(București), D. Coroiu, D. Mezinca, M 
Hohiu, D. Wetternack (Reșița), Z. Opri- 
țescu, Zitta Erdely (Cluj), Mariana Bîrsar 
(Galați), Mihaela Dobocan (Turda), I 
Miclăus (Sibiu) ș.a



BASCHET Etmaraai
Baschetbalistele noastre joacă bine, dar... numai cînd vor

Din cele trei meciuri susținute de 
prima reprezentativă feminină de bas
chet a tării noastre în cadrul „Cupei 
Mării Negre", cel mai important ?i, 
de fapt, singurul în măsură să permi
tă o verificare temeinică a pregăti
rilor efectuate pînă acum în vederea 
„europenelor" din luna octombrie a 
fost cel disputat în compania echipei 
Poloniei. Prezentîndu-sc cu un lot 
valoros, care are de asemenea drept 
scop final al verificărilor din acest 
an campionatul european, baschetbalis
tele poloneze constituiau un adversar 
redutabil (de altfel, din cele 13 întîl- 
niri anterioare, baschetbalistele polo
neze cîștigaseră 7, față de 6 cîte 
a obținut echipa României).

Pe teren, însă, lucrurile s-au petre
cut altfel decît ne așteptam (echipa 
română a învins categoric) și aceasta 
datorită în primul rînd jocului bun 
practicat de lotul român. Desigur,

victoria asupra echipei Poloniei re
prezintă o performanță frumoasă. Dar, 
mai importantă și mai îmbucurătoare 
a fost maniera în care a jucat națio
nala noastră, dovedind că pregătirile 
de pînă acum s-au desfășurat în bune 
condiții și că obiectivele propuse au 
fost realizate. în atac, de pildă, am 
apreciat cursivitatea acțiunilor, per
manenta circulație a jucătoarelor și a 
balonului, tendința de a se pasa în 
adîncime, spre coș, ritmul rapid, buna 
organizare a jocului pozițional. Apă
rarea, combinată sau în zonă, s-a do
vedit mobilă, elastică și a permis re
cuperarea a numeroase baloane, în 
fața unor adversare cu talie superioa

ratat exasperant și... au pierdut! 
Este drept, locul întîi în turneu era 
asigurat, dar numai acesf ra scopul 
competiției ? Această înf ere nu e 
un simplu accident, ci ilustrează o la
cună mai veche. Ne referim la comba
tivitate, element care trebuie să fie 
întotdeauna prezent în jocul unei echi
pe. La antrenamente pot fi pregătite 
clementele de tehnică și de tactică, dar 
combativitatea poate fi sporită numai 
în concurs. Baschetbalistele noastre au 
greșit cînd și-au subapreciat adversa
rele și au jucat fără dîrzenie, în loc 
să lupte din toate puterile, să foloseas
că partida nu numai ca un mijloc de 
verificare a cunoștințelor tehnice și

C. Socol și Maria Pândele 
conduc in campionatele de probe combinate
CLUJ, 10 (prin telefon). — Pe un 

timp complet nefavorabil (ploaie și 
frig) au început miercuri întrecerile 
pentru campionatele republicane de 
decatlon și pentatlon femei. Iată cî- 
teva dintre rezultatele înregistrate : 
DECATLON: C. Socol (Univ. Cluj) 
3493 p (11,4; 6,65; 13,53; 1,80; 53,5> 
2. S. Hodoș (ICF) 3306 p 111,5; 6,52; 
12,90; 1,60; 51,5); 3. G. Piculski 
(Banatul) 3263 p (11,8; 6,40; 13,23; 
1,80; 55,4); 4. A. Șepci (S.S.E. Cluj) 
3245 p; 5. M. Muha (C.S.M.S. Iași) 
2924 p; 6. R. Gîrbea (Petrolul Plo-

iești) 2778 p; PENTATLON: 1. M. 
Pândele (Metalul Buc.) 2685 p (11,5; 
11,34; 1,57); 2. El. Vintilă (Dinamo 
Buc.) 2625 p (11,2; 9,42; 1,60); 3. E. 
Schal (S.S.E, Brașov) 2503 p (11,8; 
10,34; 1,51); 4. S. Tănase (C.S.M. 
Cluj) 2420 p; 5. M. Anghel (S.S.E.2 
Buc.) 2373 p; 6. V. Enescu (ICF) 
2363 p.

întrecerile se încheie joi, cînd se 
desfășoară și proba de 50 km marș.

A. PALADE-URSU
coresp.

„Cupa României44 
în plină desfășurare

Aflată la a doua ediție, „Cupa Româ
niei" la baschet s-a bucurat în acest an 
de o atenție deosebită în majoritatea 
regiunilor. In regiunea Ploiești, de pil
dă. datorită preocupării comisiei de 
specialitate, au participat 23 de echipe 
masculine și 19 feminine, cifre record 
pentru această competiție. Cuvinte fru
moase se pot spune și despre echi
pele din regiunea Hunedoara care 
au realizat jocuri spectaculoase, urmă
rite cu viu interes de un numeros pu
blic. Din păcate însă mai sînt comisii I 
regionale care neglijează total activita- . 
tea din timpul verii. Așa sînt comisiile 
din regiunile Iași și Argeș care nu au i 
organizat nici una din etapele „Cupei 
României”.

în momentul de față, formațiile cali
ficate din etapele anterioare se pregă
tesc pentru jocurile interregionale pro
gramate pentru ziua de 21 august. A- 
cestea sînt : masculin : Petrolul Ploiești 
— Academia Militară București, Lamino
rul Brăila — Progresul București, Con
structorul Arad — Unio Satu Mare, Glo
ria Roman — Politehnica Brașov, Voin
ța Oradea — Politehnica Cluj, S.S.E. 
Deva — Știința Craiova. Progresul I.G.O. 
Rădăuți — A.S.A. Bacău, Unirea Me
diaș — Comerțul Tg. Mureș : feminin : 
Avîntul tineresc Pucioasa — S.S.E. Cra
iova, Foresta Arad — Spartac Salonta. 
Viitorul Dorohoi — Voința Tg. Mureș, 
Spartac H Salonta — S.B.E. Satu Mare, 
S.S.E. Brașov — Universitatea Timișoa
ra. S.S.E. Deva — Voința Oradea, Știin
ța Moinești — Inst. Pedagogic Constan
ța, Făclia Miercurea Ciuc — A.S.A. Cluj.★

Clasamentele finale ale zonelor cam
pionatelor de calificare (echipele clasa
te pe primul loc vor juca în seria a 
II-a a campionatelor republicane) : mas
culin, zona Constanța : 1. VOINȚA
BUCUREȘTI, 2. Știința Hîrșova, 3. Ce
tatea Giurgiu ; zona Tg. Mureș : 1. CO
MERȚUL TG. MUREȘ, 2. Voința Oradea, 
3. Constructorul Iași, 4. Proiectantul 
Satu Mare ; zona Sibiu : 1. A.S.A. SI
BIU, 2. Constructorul Arad, 3. Metalul 
Craiova, 4. S.S.E. Deva ; zona Ploiești : 
1. PETROLUL PLOIEȘTI. 2. A.S.A. Cluj.
3. Chimia Govora, 4. Laminorul Brăila ; 
feminin, zona Arad : 1. CLUBUL SPOR
TIV ȘCOLAR BUCUREȘTI. 2. Foresta 
Arad, 3. Țesătoriile reunite București,
4. Mondiala Satu Mare ; zona Suceava :
1. VIITORUL DOROHOI. 2. S.S.E. Gheor- ' 
ghienj, 3. Unirea Bîrlad : zona Petroșeni: 
1. S.S.E. Brasov, 2. Jiul Petroșeni, 3. 
S.S.E. Ploiești. 1

Sanda Dumitrescu a pătruns prin apărarea echipei Poloniei 
i balonul. Fază din meciul România A— Polonia.

Foto :

ră, precum și interceptarea multor 
mingi. Contraatacul a funcționat ire
proșabil, la acest capitol cxcelînd San
da Dumitrescu, Cornelia Gheorghc și 
Ecaterina Vogel. Datorită acestor cle
mente de tactică, echipa României a 
învins la 12 puncte, dar diferența pu
tea fi mai mare dacă, spre slîrșit, nu 
erau folosite rezervele. Lucrul acesta 
era însă necesar ținînd seama că me
ciul avea un caracter de verificare.

Desigur, a surprins neplăcut înfrîn- 
gerea în fața selecționatei R.S.S. Mol
dovenești care, ou numai o seară 
înainte, pierduse partida cu echipa se
cundă a țării noastre. Explicația am 
arătat-o în cronică : baschetbalistele 
noastre au condus în prima repriză și 
apoi au luat jocul ușor, și-au descon
siderat adversarele, care, însă, au avut 
un reviriment puternic, s-au apărat 
organizat, au atacat cu multă energie 
și eficacitate, au egalat și au luat con
ducerea. Cînd s-au „trezit", reprezen
tantele noastre au încercat să refacă 
terenul pierdut, dar — așa cum se în- 
tîmplă deseori în astfel de situații — 
nu au mai putut intra în ritmul obiș
nuit, au făcut greșeli după greșeli, au

în amfiteatrul vacanței...
(Urmare din pag. 1)

Finn etc.), pe „specializări* : fotbal
(patru terenuri!), gimnastică 
afară ele bară fi vă, birnă, capră, cal cu 
minere, „Complexul* dispune și de cinci 
porticuri moderne de gimnastică), bas
chet (trei terenuri), handbal, sporturi 
nautice, tenis de cîmp, popice ș.a. Exi
genta e, bineînțeles, destul de mare 
deourece rezultatul fiecărui meci se 
transmite prin stația locală de amplifi
care. Deci, se „aude* în tot centrul uni
versitar București. Ba, chiar în întreaga 
tară: la „Complexul cult ural-sportiv uni
versitar* de la lacul Tei vin și stu- 
denți din Iași, Brașov, Cluj etc. care 
iși fac practica în Capitală.

Vin, de asemenea, sportivi din dife
rite întreprinderi bucureșterie (Vulcan, 
Electronica, 23 August, Uzina de me
canică fină). De două ori pe săptă- 
minăt st ii den ții primesc vizita „cravate
lor roșii* din tabăra locală a raionului 
„1 Mai*. Micii oaspeți se simt aici ca la 
ei acasă. Au bazinul lor de înot, pre
văzut cu tobogan, terenuri de sport, 
jocuri distractive. Punctul de atracție, 
însă, rămine plimbarea cu bărcile pe 
lac, cei care trag la rame fiind, bine
înțeles, studenții.

Ce-ar mai fi de spus despre acest 
mare... amfiteatru al vacanței? Așa... 
Măsoară 100 000 nV, are un frumos 
teatru de vară (printre soliștii de mu
zică ușoară se numără și Pompilia Stoian. 
Undent ă la Filologie, anul V), în fie- 

săplămiriă se organizează excursii •

pe litoral, ture nautice pe lacurile Ca
pitalei, pe Dunăre (cu ambarcații cu 
pînze), seri culturale, demonstrații de 
lupte, box, gimnastică, judo (cu parti
ciparea sportivilor fruntași de la clu
burile Rapid, Dinamo, Știința) etc.

Ne oprim aici. Vom reveni la toamnă, 
cînd probabil se vor da și calificativele: 
„bine" la capitolul sănătate, ..foarte 
bine" la volumul... întrecerilor cultural- 
sportive, „suficient"... pentru cele trei 
luni de vacantă!

OINĂ

și primește

A. Neagu

tactice, ci și «Je întărire a combativi
tății.

AfJați la capătul unei perioade de 
pregătire, antrenorii români vor ști, 
desigur, să pună în practică învăță
mintele de pînă acum, alcătuind un 
plan amănunțit dc antrenamente pen
tru ca echipa României să se prezinte 
la „europene* în formă cît mai bună. 
Cît privește viitoarele jocuri de verifi
care, sperăm ca ele să fie folosite din 
plin pentru desăvîrșirea pregătirii.

D. STĂNCULESCU

Mai în joacă,
(Urmare din pag. 1)

I ca și terminat. Nu mai sînt „pro
bleme" de inițiere — toți cursanții 

| știu să se descurce în stilul care 
li s-a părut mai accesibil, fie craul, 

j fie bras— începe perioada in care 
\ antrenorii caută să detecteze ele
mentele susceptibile să se dedice 

' înotului. Sînt cronometrați cei mai 
rapizi dintre foștii inițiați, se orga
nizează concursul pe grupe și pe 
cicluri.

— Cîți dintre viitorii înotători 
vor fi promovați în secția de per
formanță a școlii ? — îl întrebăm 
pe prof. Spirescu, director-adjunct 
al Școlii sportive de elevi nr. 2.

— Din cei aproximativ 1500 de 
copii și elevi pe care scontăm să-i 
inițiem în această vară, vom re- 
ține circa 100—120.

Meci internațional 
de handbal la lași
IAȘI 10 (prin telefon). — Conținu- 

îndu-și turneul în țara noastră echipa 
vest-germană de handbal TUS Rhein
hausen a susținut o partidă amicală în 
localitate în compania formației divizio
nare Agronomia. Jocul, foarte viu dis
putat, s-a încheiat cu victoria la limită 
a studenților ieșeni: 18—17 (11—12). 
Este de notat faptul că fiecare echipă a 
ratat cile 3 lovituri de la 7 m!

D. DIACONESCU-eoresp. reg.

TENIS DE CiMP

Ultimii campioni de juniori

mai in serios...;
— Acum, aflîndu-ne Ia jumăta

tea perioadei de activitate a com
plexului...

— ...da, rezultă că 50 la sută 
din această cifră a și fost înde
plinită. într-adevăr, cei 5 antrenori 
care lucrează aici, ne-au și pre
zentat propunerile lor.

— Cîteva nume...
— La „clasele" antrenorilor Ale

xandru și Ion Satmari — Bogdan 
Popescu, din a V-a, șc. generală 
nr. 51, Gh. Mitroi, (a IV-a) șc. 
gen. nr. 56 ; la „clasa" prof. Elena 
Gornescu — Horia Păiș, (a Ill-a), 
șc. gen. nr. 69, Dana Grigoriu, (a 
IV-a), șc. gen. nr. 51, la „clasa" 
prof. Dumitru Gheorghe — Andrei 
Vărzaru, (a IlI-a), șc. gen. nr. 46, 
Gh. Constantin, (a Vl-a), se. gen. 
nr. 95. De remarcat faptul ’Tr ele
vii de la clasele a Vl-a în sus vor 
fi îndrumați în special pentru polo, 
secție în care școala noastră ară 
unele performanțe valoroase. '

— Prin urmare recolta Oborului 
se anunță și în acest an bo
gată...

— Fără discuție ! Ca Și recoltele 
anilor anteriori, 1964 și 1965, care 
au dat școlii și sportului nostru de 
performanță multe elemente de 
lot. Amintiți-vă de Adrian Stan- 
ciu, Carmen Nicovici, Roxana 
Spandonide, Virgil Mihai, Doină 
Constantinescu, Magda Strimbeanu, 
Radu Petrescu, Alexandru Ioniță. 
Din cei peste 100 de inițiați ai a- 
nului 1966, antrenorii noștri care 
lucrează cu „performanța", Baciu 
și Enăceanu, vor conduce pe trep
tele măiestriei cel puțin 10—15 
înotători.

Nu încape nici o îndoială că des
pre cea mai tînără recoltă a O- 
borului vom avea prilejul să mai 
scriem cît de curînd in coloanele 
ziarului.

CLUJ (prin telefon). — Se cunosc 
și ultimii campioni republicani de tenis 
la juniori pe 1966. întrecerile celor mai 
buni tenismani juniori s-au încheiat, dar 
30 de tineri care s-au remarcat în a- 
ceastă competiție vor continua să se 
pregătească la Cluj, pînă la 29 august 
— în cadrul unei tabere organizată de 
federația de specialitate. Printre acești 
juniori menționăm pe Giurgiu și Bol- 
dor (Cîrnpia Turzii), Navrotki (SSE 2 
Buc.), O viei (SSE Tg. Mureș), Sotiriu 
(Construcții Buc.), Felicia Bucur (St. 
r. Brașov), Aurelia Cîrnaru (Din. Buc.), 
Cristescu și Lucia Tănăsescu (Universi
tatea Cluj). Revenind la actuala ediție 
a finalelor de juniori, trebuie să re
marcăm nivelul tehnic bun al partidelor 
disputate în turneele finale dc simplu. 
De-a lungul întrecerilor s-au impus, mai 
ales, tenismanii din Brașov, Cluj și 
Cîrnpia Turzii. Mai puțin convingătoare 
a fost evoluția reprezentanților Capita
lei care, în afară dc Marinei Bondoc 
(Prog. Buc.), n-au cîștigat nici un alt 
loc I sau II. înainte de a consemna 
ultimele rezultate, este cazul să eviden
țiem pe antrenorii ai căror elevi s-au

remarcat : I. Racoviță (St. r. Brașov), 
Gh. Vaida (Ind. sîrmei C. Turzii), A. 
Tănăsescu (Universitatea Cluj), A. 
Schmidt (Prog. Buc.). Și acum rezul
tatele: dublu mixt, semifinale: Vera 
Rado, Sântei — Felicia Bucur, Maieu 
6—3, 6—0, Agneta Cun, C. Dumi
trescu-Valeria Balaș, Roldor 6—2, 6—1. 
finala: Agneta Cun, C. Dumitrescu (U- 
niversitatea Cluj, St. r. Brașov)—Vcra 
Rado, Sântei, (Universitatea Cluj, Ind. 
sîrmei 0. Turzii) 6—4, 6—4. învinșii 
au condus In ultimul set cu 4—0 ! 
Simplu femeii categoria lâ—16 ani: 
I'elicia Bucur cu Lucia Tănăsescu 6—3, 
6—1, Aurelia Cîrnaru 6—4, 6—1, Va
leria Balaș 6—1, 6—1; Lucia Tănă
sescu cu Aurelia Cîrnaru 6—2, 6—1, 
Valeria Balaș 11—9, 6—1 ; Aurelia Cir- 
naru—Valeria Balaș 6—1, 6—4. Clasa
ment: 1. Felicia Bucur (St. r. Brașov) 
3 victorii — campioană a țării; 2. Lu
cia Tănăsescu (Universitatea Cluj) 2 v;
3. Aurelia Cîrnaru (Dinamo Buc.) 1 v;
4. Valeria Balaș (Prog. Salonta) 0 v.

P. R AD V ANI-conesp. \

M OTO

Campionatul republican pe anul 1966
AVÎNTUL BUCEȘTI

— CAMPIOANA REGIUNII 
GALAȚI

6 echipe s-au întîlnit, timp de două 
zile, pe stadionul din Brăila în ca
drul etapei regionale a campionatului 
republican. Superioară atît la „bătaie* 
cît și la „prindere", formația Avîntul 
Bucești a cucerit titlul de campioană 
a regiunii Galați. Arbitrajele au fost 
corecte^ iar organizarea întrecerilor 
perfectă.

OINĂ
O... CENUȘĂREASĂ

Ne aflam la sediul consiliului raio
nal UCFS Sf. Ghedighe cînd poștașul 
a adus scrisoarea comisiei regionale

de oină prin care se cerea situația 
campionatului raional. Se ma.i anunța 
că etapa regională a campionatului 
republican este programată la Făgă
raș între 13—14 august, indieîndu-se 
să se facă din timp formele de depla
sare a echipei ^care va reprezenta raio
nul Sf. Gheorghe la această competiție.

în loc să-i bucure, vestea i-a în
tristat pe tovarășii de la UCFS. „Pe 
cine trimitem Ia Făgăraș ?“ a întrebat 
președintele consiliului raional UCFS, 
Mihai Lazăr, pe subalternii săi. Aceș
tia au căzut pe gînduri, neputînd să 
dea nici un răspuns, să găsească o 
justificare pentru neorganizarea cam
pionatului raional. Pînă la urmă s-a 
renunțat la căutări. în schimb, am 
căutat noi să aflăm de ce nu s-a ți
nut în acest an etaDa raională a catn-

pionatului republican. Explicația? în 
raionul Sf. Gheorghe există in eviden
ță trei echipe și anume Brigada roșie 
din comuna Micfalău (cunoscută pen
tru faptul că în anii trecuți a reușit 
să se califice în fazele superioare ale 
unor importante competiții), A.S. Oltul 
Sf. Gheorghe și Progresul Sf. Gheor
ghe. S-ar fi putut înființa și alte for
mații, îndeosebi în mediul sătesc unde 
numeroși tineri doresc să practice 
acest joc. Dar neexistînd nici un fel 
de preocupare s-a ajuns chiar ca și 
aceste trei echipe să fie dizolvate. în 
consecință, oină nu se mai practică 
în mod organizat devenind astfel o... 
cenușăreasă în raionul Sf. Gheorghe. 
Păcat 1

TR. IOANIȚESCU

„Ionele" 
campionatului republican 

de viteză pe circuit
• Orașul Baia Mare a găzduit faza 

de zonă a campionatului republican 
de motociclism (viteză pe circuit) la 
care au luat parte campionii regiuni
lor Cluj, Crișana, Mureș-Aulonomă 
Maghiară și Maramureș. Pentru faza 
finală s-au calificat următorii con- 
curenti: I. Pop (I.R.A. Satu Mare) și 
I. Varadi (I.R.A. Tg. Mureș) la CL. 
70 CMC ; I. Pop și L. Borbely (Armă
tura Cluj) la CL. 125 CMC; I. Pop 
și I. Schwartzkopf (Oțelul Baia Mare) 
la CL. 175 CMC; L. Borbely și Z. 
Biro (I.R.A. Tg. Mureș) la CL. 250 
CMC ; I. Pop și Z. Biro la CL. 350 
CMC ; V. Solomon (Oțelul Baia Ma
re)- și I. Krika (Oțelul Tg. Mureș) lâ 
CL. 500 CMC ; echipajul Șt. Csor- 
basi + I. Csorbasi și echipajul A. 
Barabaș + V. Barabaș (ambele din 
Tg. Mureș) Ia CAT. ATAȘ. (L. Chira 
— coresp.).

• Pe traseul din centrul orașului 
Cîmpulung Muscel s-a desfășurat faza 
de zonă la care au participat repre
zentanții regiunilor București, Plo
iești, Oltenia și Argeș. Pe primele 
două locuri ale liecărei categorii de 
capacitate, s-au clasat următorii 
alergători: M. Dinescu (Ploiești) și 
Șt. Țipiligă (Ploiești) la CL. 70 CMC; 
V. Bratiloveanu (Oltenia) și O. Nuță 
(Ploiești) la 125 CMC; M. Mezin- 
cescu (Ploiești) și A. Schusenbauer 
(Oltenia) la 175 CMC ; I. Lăzărescu 
(Ploiești) și N. Sandu (Argeș) la 250 
CMC ; N. Sandu și M. Ciufu (Olte
nia) la 350 CMC ; M. Ciuiu și Al. 
Popescu (Argeș) la 500 CMC ; echi
pajul Șt. Balog + Al. Paliev (Ploiești)~ 
și echipajul I. Achim + R. Dumitres
cu (Argeș) la CAT. ATAȘ. (D. Ra
dulescu — coresp.).



Programul 
turului campionatului
categoriei C, ediția

1966-1967, seria Sud
ETAPA I, 28 august

Inometal București — Prog. Corabia 
btriea Constanța — C.F.R. Roșiori 
Lu. Medgidia — Metalul Tîrgoviște 
Lrl Sf. Gheorghe — S.N. Oltenița 
părea Giurgiu — Electrica Fieni 
kcelul Cîmpulung — Portul C-ța. 
ful Tulcea — Flacăra r. București

I ETAPA A n-A, 4 septembrie
I- Oltenița — Stuful Tulcea 
[tul C-ța. — Tehnometal Buc. 
Igresul Corabia — Electrica C-ța. 
laiul Tîrgoviște — Muscelul C-lung. 
para r. Buc. — Oltul Sf. Gheorghe 
Ltrica Fieni — I.M.U. Medgidia 
I.R. Roșiori — Dunărea Giurgiu 
I ETAPA A III-A, 11 septembrie 
puica Constanța — Portul C-ța. 
rjj. Medgidia — Dunărea Giurgiu 
Inometal Buc. — Flacăra r. Buc.
I. Oltenița — Electrica Fieni 
LR. Roșiori — Muscelul Cîmpulung 
laiul Tîrgoviște — Oltul Sf. Gheorghe 
Igresul Corabia — Stuful Tulcea 
I ETAPA A IV-A, 18 septembrie 
Iful Tulcea — I.M.U. Medgidia 
fccelul Cîmpulung — S.N. Oltenița 
hărea Giurgiu — Portul Constanța 
ptrica Constanța — Flacăra r. Buc.
Iii Sf. Gheorghe — Prog. Corabia 
Inometal Buc. — C.F.R. Roșiori 
ptrica Fieni — Met. Tîrgoviște 
I ETAPA A V-A, 25 septembrie 
păra roșie’Buc. — Met. Tîrgoviște 
hărea Giurgiu — Prog. Corabia 
I.R. Roșiori — S.N. Oltenița 
[tul Constanța — Stuful Tulcea 
ptrica Fieni — Electrica Constanța 
Lil Sf. Gheorghe — Muscelul C-lung 
Lu. Medgidia —- Tehnometal Buc. 
I ETAPA A VI-A, 2 octombrie 
kcelul C-lung — Electrica Fieni 
[aiul Tîrgoviște — C.F.R. Roșiori 
|g. Co?:^ — Flacăra roșie Buc. 
|. Oltenița — Dunărea Giurgiu 
inometal Buc. — Stuful Tulcea 
Lu. Medgidia — Electrica Constanța 
tul Constanța — Oltul Sf. Gheorghe 
I ETAPA A VII-A, 9 octombrie 
Igresul Corabia — I.M.U. Medgidia 
ptrica Fieni — Flacăra roșie Buc. 
hărea Giurgiu — Metalul Tîrgoviște 
[nometal Buc. — Muscelul C-lung 
|.R. Roșiori — Portul Constanța 
ful Tulcea — Oltul Sf. Gheorghe 
btriea Constanța — S.N. Oltenița 
I ETAPA A VIII-A, 23 octombrie 
Lil Sf. Gheorghe — C.F.R. Roșiori 
kcelul C-lung — Dunărea Giurgiu 
tul Constanța — I.M.U. Medgidia 
ful Tulcea — Electrica Constanța 
laiul Tîrgoviște — Tehnometal Buc. 
Lăra roșie Buc. — S.N. Oltenița 
ptrica Fieni — Progresul Corabia

ETAPA A IX-A, 30 octombrie

RAPIDISTII DESPRE EI ÎNȘIȘI...
» 9 9

Antrenorii echipei Rapid — Valen
tin Stănescu și Victor Stănculescu — 
nu sînt prea vorbăreți în aceste zile. 
Au și motive. Data începerii noului 
campionat se apropie și se pare că 
formația feroviară nu este -încă pusă 
la punct. Așadar, au... probleme. De 
altfel, spectatorii care au urmărit 
meciul de duminică cu Știința Bucu
rești, au putut remarca unele slăbi
ciuni în jocul echipei, inerente după 
părerea noastră, acum, imediat după 
vacanță. Pînă la primul meci oficial, 
cînd rapidiștii vor fi chemați să ara
te... ce pot, mai sînt două săptă- 
mîni...

— Ce ne puteți spune despre sta
diul de pregătire a jucătorilor dv. ? 
Ce obiective precise aveți pentru ca 
formația să meargă pe „roate" pînă 
la jocul cu Farul, din prima etapă ?

— Considerăm că stadiul de pre
gătire este oarecum avansat. La șe
dințele de antrenament pe care le 
efectuăm în aceste zile, atenția noas
tră se îndreaptă spre aducerea la 
„unison" a fotbaliștilor în ceea ce

Vești din tabăra de juniori
De aproape două săptămîni în orașul 

Pitești se află tabăra de juniori a F.R.F. 
Această tabără și-a început activitatea 
după ce a avut loc aici competiția 
„Cupa regiunilor44, cu care ocazie au 
fost selecționați 57 de tineri jucători. 
Acum aceștia sînt împărțiți în 4 loturi 
și își continuă pregătirile sub condu
cerea a 15 antrenori. Despre stadiul pre
gătirilor antrenorul federal Ion Bălă- 
nescu, conducătorul taberei, ne-a de
clarat următoarele ’.„Tabăra organizată 
de F.R.F. și în care am oprit pe cei 
mai talent ați jucători, ne dă posibili
tatea să ne edificăm asupra potenția
lului lor, asupra posibilităților de a fi 
selecționați în lotul U.E.F.A., precum 
și asupra perspectivelor tinerilor fotba
liști de promovare în categorii supe
rioare, în special în A și B“.

— Cum se desfășoară munca în ta
bără ? 

privește forma sportivă. E drept, la 
această oră există un decalaj. Dacă 
Dumitriu, Lupescu, Codreanu, lo- 
nescu se apropie de o formă bună, 
alții, ca Georgescu, G. Dan, Ja- 
maischi, Kraus mai au de lucrat în 
acest sens. Se vede, însă, o deosebi
tă sîrguință din partea lor, așa că 
noi credem că băieții vor acționa 
ca un „ceasornic" din prima etapă 
a campionatului.

— Cu cine aveți probleme ?
-— Cu Andrei și Dinu, care nu sînt 

încă restabiliți, în urma acciden
telor din sezonul trecut.

— Am remarcat o nouă pleiadă de 
juniori la clubul dv. Ce părere și, 
bineînțeles, ce speranțe vă puneți 
în ei ?

— Ne punem mari speranțe în ti
nerii Ștefan și Costea, doi fundași 
cu reale calități tehnice și cu o mare 
putere de luptă. Mijlocașii Marian 
Popescu și Mitroi, înaintașii Adrian 
Popescu și Neagu bat puternic la... 
porțile consacrării. De asemenea, în

— Pentru verificarea potențialului ju
niorilor au fost organizate mai multe 
întilniri amicale, dintre care, trei cu 
Dinamo Pitești (cat. A), două la Curtea 
de Argeș cu Forestierul și A.S. Arge
șul și una cu Metalul Pitești. Avem în 
perspectivă încă patru întilniri, cu Ol
tul Rm. Plicea (cat. B), cu Muscelul 
Cîmpulung (cat. C), cu Dinamo Pitești 
și un joc cu o selecționată a orașului 
Curtea de Argeș. Foarte intens s-a lu
crat cu jucătorii de perspectivă pentru 
U.E.F.A. născu ți în 1950, precum și cu 
rezervele lor imediate. Antrenamentele 
cu aceștia se desfășoară de două ori 
pe zi. Deși la această oră avem o pri
vire de ansamblu asupra viitoarei e- 
chipe de juniori, pe compartimente mai 
sînt deficiențe. In linia de mijloc Etern 
și Cadar — foarte taleri tați — nu do
vedesc încă suficientă maturitate dacă 
pot să mă exprim așa. Acesta ca un 

rezerva, noastră de cadre tinere mai 
figurează tinerii Pareșcura, Cioca, 
Ionescu II, Gîtejan care au terminat 
stagiul de juniorat și cărora le acor
dăm o grijă deosebită în pregătire.

— în afara antrenamentelor, ce 
jocuri veți mai susține ?

•— Avem un meci de verificare 
chiar în această săptămînă, cu Poia
na Ia Cîmpina, iar duminică jocul 
programat în cadrul „Cupei de vară“ 
cu Progresul.

— Ce planuri aveți în viitorul 
campionat ?

La această întrebare antrenorii 
giuleșteni nu rni-au mai răspuns. 
Sînt sigur — deși n-au declarat — 
că ei se gîndesc Ia o comportare cît 
mai onorabilă, la un loc fruntaș în 
clasament. în nici un caz nu mai 
merg, de la începutul campionatului, 
la... titlu. Poate pe parcurs și mai ales 
la sfirșit...

CR. MANTU

exemplu. Dar rezerva pentru lotul 
U.E.F.A. este mare, iar juniori ca Petre 
Mutu. Ștefan Ciutacu și alții ne dau 
mari speranțe.

— Din ce regiuni sînt cei mai mu Iți?
— Majoritatea jucătorilor din tabără 

activează în campioantele republicane, 
iar cei mai mulți sînt selecționați din 
orașele București, Brașov și Ploiești.

— Asupra căror jucători se îndreaptă 
în mod deosebit atenția antrenorilor?

—■ Vă rog să-i notați: Catona și Sa
lad — portari, Niculescu, N. Ionescu, 
Doboș, Neagu, Cojocarii, Gelepu — 
fundași, Cadar, Tudor, Eleni — mijlo
cași, Marica, Creții, Biliboacă, Comun, 
N. Gheorghe — înaintași.

In concluzie, I. Bălănescu ne-a rela
tat . că elemente talentate avem sufi
ciente, că ele vor trebui să se bucure 
la cluburi de toată atenția antrenorilor 
lor.

A. MOMETE-coresp. reg.

DUPĂ ȘEDINȚA 
DE ANALIZĂ A SECȚIEI...

Comportarea nesatisfăcătoare a e- 
cliipei C.F.R. Pașcani în campiona
tul trecut a făcut obiectul unei ana
lize temeinice în cadrul secției de fot
bal a acestei asociații. Cu acest pri
lej au fost luate unele măsuri pen
tru îmbunătățirea activității viitoare. 
Astfel, au fost cooptați noi membri 
în biroul secției de fotbal, oameni 
inimoși, dornici de muncă, au fost 
promovați mai mulți juniori în e- 
cbipă. De asemenea, a fost numit 
un alt antrenor, Virgil Rizea, lost 
jucător al formației feroviare. Noul 
antrenor a prezentat totodată un 
plan de pregătire a echipei in ve
derea noului sezon.

In aceste zile, jucătorii de la 
C.F.R. Pașcani efectuează antrena
mente zilnice. Se lucrează pentru 
adaptarea organismului la efort, pen
tru omogenizarea echipei. Se prevede 
și organizarea unor meciuri de veri
ficare cu echipe din regiunea Su
ceava.

Antrenorul Virgil Rizea are la dis
poziție un lot numeros jucătorilor 
cu experiență ca Voica, Atanasiu 
Rozorea, Simina li s-au alăturat ti
neri dornici de afirmare: Oblîncescu, 
Preda și Blcjusca. Sîntem încredin
țați că fotbaliștii de la C.F R. Paș
cani vor avea o comportare bună în 
viitorul campionat.

C. ENEA, coresp.

DUMINICĂ, ÎN CAPITALĂ
Duminică, competiția fotbalistică 

dotată cu „Cupa de vară14 progra
mează o nouă etapă. In Capitală vor 
avea loc două partide ce se vor dis
puta în cuplaj pc stadionul Republicii. 
In deschidere, de la ora 18, echipa 
Știința București va primi replica 
formației de categoria A — Dinamo 
Pitești. în „vedetă44, de la ora 19,45, 
un meci de atracție: proaspăta pro
movată în categoria A — Progresul 
va întîlni pe vechea sa rivală, Rapid.

hărea Giurgiu — Stuful Tulcea 
ptrica Constanța — Met. Tîrgoviște 
I. Oltenița — Tehnometal Buc.
LU. Medgidia — Muscelul C-lung 
ut Sf. Gheorghe — Electrica Fieni 
Igresul Corabia — C.F.R Roșiori 
para roșie Buc. — Portul Constanța

ETA^ A X-A, 13 noiembrie 
nome^vT Buc. — Electrica Constanța 
tul Constanța —- Electrica Fieni 

Lr Roșiori — Flacăra roșie Buc. 
tul Tulcea — Metalul Tîrgoviște * 
kcelul C-lung — Progresul Corabia 
țărea Giurgiu — Oltul Sf Gheorghe 
p*Oltenița — I.M.U. Medgidia

ETAPA A XI-A, 20 noiembrie 
răra roșie Buc. — Dunărea Giurgiu 
Eresul Corabia — S.N.* Oltenița 
ptrica Constanța — Muscelul C-lung 
U. Medgidia — C.F.R. Roșiori 
aiul Tîrgoviște — Portul Constanța 
Ltrica Fieni — Stuful Tulcea 
kl Sf. Gheorghe — Tehnometal Buc.

ETAPA A Xn-A, 27 noiembrie 
[ Oltenița — Portul Constanța 
U. Medgidia — Oltul Sf. Gheorghe 
|R. Roșiori — Stuful Tulcea 
Ltrica Constanța — Dunărea Giurgiu 
nometal Buc. — Electrica Fieni 
tcelul C-lung — Flacăra roșie Buc. 
Eresul Corabia — Metalul Tîrgoviște

ETAPA A Xni-A, 4 decembrie 
ltrica Fieni — C.F.R. Roșiori 
iul Tulcea — Muscelul Cîmpulung 
hlul Tîrgoviște — S.N. Oltenița 
lăra roșie Buc. — I.M.U. Medgidia 
Lui Constanța — Progresul Corabia 
Lărea Giurgiu “ ' 
Li Sf. Gheorghe — Electrica C-ța

Tehnometal Buc.

0 de autoturisme atribuite pînă în prezent la LOTO-PRONOSPORT!
Pe la începutul anului și pînă în 
Kent la Loto, Pronoexpres, Loz în 
I și Pronosport, au fost atribuite 
Imai puțin de 300 autoturisme, 
tste o cifră grăitoare asupra avan
elor acordate la sistemele Loto- 
►nosport.
tel dc-al 300-lea autoturism a fost 
[igat dc către participantul Caragea 
fiiulus din Tg. Jiu (Wartburg Stall
’d 312 B) la Loz în plic.

PLATA PREMIILOR 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 5 AUGUST 1966

plătin Capitală, premiile se vor 
epînd cu data de sîmbătă 13 august 
6, la casieriile Loto-Pronosport din 
Tul fiecărui raion.
n provincie, premiile se vor plăti 
rf*- casele raionale G.E.C. după 

zile de la începerea plăților în 
aitală, timp necesar pentru circuitul 
tal și bancar al documentelor.

DUMINICI CULTURAL-SPORTIVE' IN REGIUNEA GALATI
3

In comuna Năruja, tineri și tinere 
din „Țara Vrancei44, îmbrăca ți în f ru
moase costume naționale, au participat 
la o „duminică cultural-sportivă44 mo
del organizată de UCFS Focșani. Cei 
peste 3 000 de spectatori din Năruja, 
Bîrsești, Vidra, Odobești, Vrîncioaia, 
Tichiriș, Gugești, Negrilești, Florești, 
Nistorești, Reghiu au aplaudat cu căl
dură evoluția sportivilor pe terenurile 
de sport și cea a artiștilor amatori pe 
estradele special amenajate, cu ocazia 
sărbătoririi primului festival al cîntecu- 
lui, dansului șl portului vrîncean.

Sportivii s-au întrecut la volei, hand
bal, trîntă, aruncarea greutății, haltere 
etc.

La volei (b) a cîștigat echipa asocia
ției Foresta Vidra, în timp ce întrecerea 
fetelor a fost dominată de voleibalistele 
de la Știința Vidra. Mai echilibrată a 
fost întrecerea handbaliștilor, care s-a 
soldat cu victoria finală a băieților de 
la Flacăra Odobești. Cei 34 de halte
rofili prezenți la start au oferit dispute 
atractive, urmărite cu viu interes da 
spectatori. Cele mai bune rezultate le-au

Pentru participanții cîștigători din 
mediul rural, spitale, sanatorii și uni
tăți militare, premiile se vor expedia 
prin mandat poștal, începînd cu data 
de sîmbătă 13 august 1966.

LOTO

Premiile întregi și 
tragerea Loto din 5

1 variantă a

9.141 lei și 6 a 
a Il-a: 8 vă
ii a 1.807 lei; 
variante a 3.047

Premiul special :
141.164 lei și 1 a 35.291 lei ; catego
ria I : 7 variante a .................
2.285 lei; categoria 
riante a 7.228 lei și 
categoria a IlI-a : 18 
lei și 30 a 761 lei; categoria a IV-a : 
52 variante a 1.186 lei și 54 a 296 
lei; categoria a V-a: 26 variante a 
1.861 lei și 63 a 465 lei; categoria 
a Vl-a : 89 variante a 631 lei și 136 
variante a 157 lei; categoria a VH-a: 
99 variante a 561 lei și 158 a 140 

obținut tinerii I. Dărăban (Mecanizato
rul Florești), N. Stoian (Stejarul Bîr- 
sești), C. Moise (Săgeata Negrilești).

La aruncarea greutății s-au remarcat 
D. Gălățeanu (Foresta Vidra), Nicușor 
Rebega (Știința Vidra) și G. Dochioiu 
(Săgeata Negrilești), iar la trîntă au 
cîștigat Grigore Pasăre (Vrîncioaia), D. 
Lungii (Săgeata), V. Epuraș (Foresta 
Vidra), G. Moise (Săgeata), S. 
bega (Flacăra Năruja), G. Dociciu 
geata), I. Dărăban (Mecanizatorul 
reșli).

Re- 
(Să- 
i io-

GH. ARSENIE și V. ȘTEFĂNESCU
— corespondenți—

în stațiunea Lacu-Sărat, au avut loc 
în luna iulie două reușite „duminici 
cultural-sportive44 care s-au bucurat de 
o bogată participare. Organizînd aceste 
întreceri, G.S.O. Brăila urmărește, de a- 
semenea, să facă și mai atrăgător pro
gramul sutelor de oameni ai muncii ve- 
niți din toate colțurile țării pentru o- 
dihnă și tratament în frumoasa sta
țiune balneo-climaterică.

lei; categoria a VIII-a : 128 variante 
a 428 lei și 213 a 107 lei.

La tragerea concursului Pronoex-

sferturi de Ia 
august 1966 :

PRONOEXPRES

pres nr. 32 din 10 august 1966 au
fost extrase din urnă următoarele
numere :

7 15 24 4 43 29
Numere de rezervă : 40 19

lei, dinFond de 
care report

Tragerea 
miercuri 17

premii : 536.527 
categ. I 45.043 lei. 
următoare va avea Ioc 
aug. la Sinaia.

Premiul de 25.000 Iei, atribuit unei 
variante de categoria a Il-a de la 
concursul Pronoexpres nr. 31 din 
3 august 1966 a revenit participantei 
Todea Ana din Mediaș.

Rubrică redactată de Administrația 
de Stat Loto-Pronosport.

Acțiuni asemănătoare s-au 
și în comunele din raionul

înregistrat 
Brăila. De 

pildă, în comuna Salcia-Tudor a avut 
loc o reușită „duminică cultura l-spor
tivă44 la care au participat peste 1 500 
de țărani cooperatori din Rîmniceni, Gu
lianca, Viziru, Măicănești, Pitulați și 
din localitate. Au fost organizate cu 
acest prilej întreceri de fotbal, volei, at
letism și ciclism. După dispute extrem 
de strînse, victoria a revenit sportivilor 
I. Manolache și M. Dima (Recolta Rîm
niceni) — la atletism, lui I. Partenie 
(Recolta Gulianca) — la ciclism, echi
pei de fotbal Progresul Rîmniceni și 
celei de volei de la Tractorul Viziru. 
Demonstrația de pe terenurile de sport 
a fost continuată după-amiază pe scenă, 
unde, în cadrul festivalului regional cu 
tema : „Cintînd viața noastră nouă44, 
formațiile artistice din Corbu, Măieă- 
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nești, Gulianca, Pitulați și Salcia-Tudo# 
au prezentat programe atractive, a plan-» 
date la scenă deschisă de asistență^ 
„Duminica cultural-sporlivă44 a fost în
cheiată de un interesant concurs „Cina 
știe, cîștigă44.

De asemenea, la Galați, numeroase a» 
sociații sportive și-au dat întîlnire pa 
stadionul Metalosport. In întrecerea 
sportivă s-au remarcat, pentru buna lo® 
pregătire, sportivii asociației Ancora, în
vingători în mai multe probe (atletism, 
haltere, fotbal și volei). Programul ar
tistic» prezentat în după-amiaza aceleiași 
zile a completat „duminica cultural- 
sportivă44 care a oferit numeroșilor spec-*’ 
ta tori prez.enți aici un minunat prilej 
de recreare în compania sportului și 
artei. |

A BREBEANU î



Turneul de șah
de la Santa Monica

NEW YORK, 10 (Agerpres). După 
14 runde în turneul internațional dc 
șah de la Santa Monica «Memorialul 
Piatigorski", continuă să. conducă ma
rele maestru sovietic Boris Spasski care 
totalizează în prezent 8 puncte. îl ur
mează în clasament Fischer (SUA) cu 

i 7'/2 puncte, Larsen (Danemarca) 7 
puncte, Najdorf (Argentina), Unzicker 
(R. F. Germană) 6’/2 puncte, toți cu cîte 
o partidă întreruptă. De remarcat că 
Boris Spasski este singurul participant 
la acest turneu care pînă în prezent 
este neînvins. în runda a 14-a, Spasski 
a remizat în 33 de mutări cu Portisch 
(Ungaria).

Alte recorduri mondiale
de natație

KINGSTON. Noi recorduri mon
diale de natație au fost stabilite în 
cadrul Jocurilor Britanice ale Gom- 
monwealthului de la Kingston. Tînărul 
australian în vîrstă de 19 ani Peter 
Reynolds a realizat în proba de 220 
yarzi spate rezultatul de 2:12,0, co- 
rectîndu-și propriul record. El a fost 
cronometrat la 110 yarzi în 1:04,5. 
în cursul acestor campionate, Reynolds 
a corectat trei recorduri mondiale. 
Sportiva canadiană Elaine Tanner, în 
etate de 15 ani, a doborît recordul 
mondial în proba de 220 yarzi fluture 
fiind cronometrată în 2:09,2. Un nou 
record mondial a stabilit și Robert 
Windle (Australia) cîștigătorul probei 
de 440 yarzi liber în 4:15,0. Proba de 
110 yarzi spate (femei) s-a încheiat 
cu succesul Lindci Ludgrove (Anglia) 
care a înregistrat timpul de 1:09,2.

Ancheta internațională a ziarului nostru
1. LA CE PROBE CREDEȚI CA SÎNT DE AȘTEPTAT NOI RE

CORDURI EUROPENE Șl MONDIALE?
2. PE CINE CONSIDERAȚI FAVORIȚI ?

Jiirgen May este un atlet consacrat 
în arena internațională.

Sportivul din Dresda, ne-a dat un 
răspuns original la ancheta organizată 
de ziarul nostru. El a privit doar pro
bele sale, spunînd că „deocamdată, pot 
analiza mai bine probele care mă in
teresează direct decît celelalte la care 
nu particip".

1 Pot să afirm că finala de 800 m
■ bărbați va fi fantastică. La ora 

actuală, antrenamentele sînt atît de 
intense îneît nu mă miră de Joc dacă 
un tur de stadion va fi parcurs — în 
cadrul celor 800 m — în 52 secunde 1 
Asta ar însemna 1:44,0 pe 800 m 
bineînțeles un nou record european 
mondial I

La Budapesta, dacă condițiile

Și 
Și

de

s-a mai anunțat, proba 
la Kingston a fost cîști-

După cum 
dc 3 mile de „
gata de atletul Keino. La sfîrșitul 
cursei, Keino a declarat : „M-am pre
gătit serios pentru a corecta recordul 
mondial al probei. Căldura a avut o 
influentă deosebită și n-am mai putut 
să-ini mențin ritmul**. La rîndul său, 
Clarke a spus : „Keino rămîne cel mai 
bun alergător din lume în proba de 
3 mile**.

în clasamentul general pe medalii 
al Jocurilor de la Kingston pe primul 
loc se află Australia cu 11 medalii de 
aur urmată de Anglia — cu 10 și Ca
nada — cu 5.

Doi recordmani mondiali se sfătuiesc: Jurgen May (in dreapta fotografiei), 
cel mai rapid om pe 1000 de metri și Peter Snell (Noua Zeelandă), actualul 

[ definător al recordului lumii pe 800 m.

CONFIRMARE LA FLORETA FETE, 
PAȘI ÎNAPOI LA FLORETĂ BĂIEȚI• ••

(Urmare din pag. 1)

dispută aprigă, în recalificări, unde i-a 
cedat greu (cu 2—1) lui Parulski, fost 
campion mondial. In ce-1 privește pe 
Falb, acesta a ajuns în eliminări, dar 
a... „dispărut” repede, la primul obsta
col mai greu, în fața lui Skrudlik.

In turneul pe echipe, sportivii noș
tri au debutat printr-o victorie la R.D.G. 
cu 10—6, după care a urmat o înfrîn
gere la Ungaria, cu 7—9. Meciul a fost 
greu, de-a dreptul dramatic. înaintea 
ultimului asalt (Mureșanu — J. Kamuti, 
cîștigat de trăgătorul nostru), maghia
rii conduceau cu 9—6. O înfrângere cu 

110—6, ne-ar fi eliminat din serie. In 
schimb, la 8—8, ar fi căzut maghiarii... 
Apoi, sferturile. Adversarii — tot flo- 
retiștii Ungariei. Și, din nou, înfrîn
gere cu 9—6. De notat că In acest meci, 
Falb l-a condus pe Szabo cu 4—2, iar 
Haukler pe Gyurlcza cu 4—3... In con
tinuare, echipa noastră a fost inegală : 

i victorie cu 9—2 la Japonia (locul IV 
la J.O. din 1964) și înfrîngere cu 9—4 
la K.F.G. (pe care cu un an în urmă, 
la Paris, o întrecuse cu 9—2...). In acest 
ultim meci, Falb a făcut figurație, în 
timp ce Csipler șl Mureșanu au reali
zat doar cîte o victorie...

Ce concluzie se desprinde de aici t 
Că floretiști! noștri au manifestat o 
inadmisibilă inconstanță. Au avut com
portări bune, la nivelul fruntașilor de 
pe glob, dar și altele, cu mult sub 
posibilitățile lor. Acel plus de hotărîre, 
atît de necesar în partidele decisive, a 
lipsit și de data aceasta sportivilor noș
tri. Totodată, la Moscova s-a văzut că 
Iotul nu este suficient de omogen. 
Drîmbă a fost singurul floretist care 
a-a comportat bine, ca și Haukler (cît 
timp n-a fost bolnav). In rest... Falb a 
dat semne de oboseală (el plătește tri
but greu pentru risipa de energie din 
concursurile de verificare), Csipler și 
Mureșanu au fost foarte slabi. In ca
zul lui Mureșanu se impune ca el să 
renunțe la acel sistem j,sui generis" de 
pregătire (se antrenează după bunul 
plac), care, după cum s-a văzut, n-a 
dat rezultate. Credem că antrenorii lo
tului au obligația să găsească soluții 
pentru individualizarea antrenamente
lor. Dar soluții eficiente ! Cit privește 
pe Csipler, trebuie analizat dacă prin
tr-o pregătire mai riguroasă va putea 
reveni pe alinia de plutire”. Altfel, va 
trebui să se renunțe la serviciile lui. 
Fiindcă Csipler a fost trăgătorul care, 
la Moscova, n-a confirmat nici pe de
parte. Antrenorii ar fi fost poate mai 
inspirați dacă în locul lui ar fi intro
dus în lot pe Weissbock sau Tiu (lo-

dispută aprigă, în

cui I și, respectiv ni, la Campionatele 
mondiale de tineret de la Viena). Cei 
doi tineri floretiști ar fi meritat un 
stimulent. Și „mondialele* ar fi fost un 
prilej binevenit 1

FLORETISTELE ȘI-AU CONFIRMAT 
VALOAREA

Ma, vulnerabil părea lotul feminin de 
floretă, lipsit de aportul Olgăi Szabo și 
al Măriei Vicol. Și, totuși, tinerele noas
tre sportive au dat o adevărată lecție 
colegilor lor de probă, aruneînd în 
întrecere toată energia, tot talentul lor. 
Numai așa a reușit Ecaterina Iencic să 
ocupe un prestigios loc 3, cea mai 
bună performanță a sa pe plan mon
dial, la nivelul senioarelor. Ana Ene, 
în evident progres, a ocupat locul 7—8. 
iar Ileana Drîmbă și Marina Stanca 
s-au clasat între primele 16 floretiste 
ale lumii. Ceva mai mult, dacă Ene 
șl Drîmbă nu s-ar fi întîlnit în recali
ficări, ar fi existat șanse să avem în 
finală două reprezentante. Oricum, în 
clasamentul general, după individuale, 
România a ocupat un prețios loc 3.

La echipe, de asemenea, comportare 
bună. Locul 4, cu o veritabilă forma
ție de tineret, a atras elogiile 
specialiști și chiar ale d-lui Pierre 
ry, președintele F.I.S.

La Moscova, Iencic s-a arătat a 
autentică speranță a țării noastre 

din 1968. Ene, după o

ediții ale „mondialelor”, cu 9—6. Apoi 
a pierdut la Franța, campioana mondia
lă, cu 9—4, dar mai greu decît arată 
scorul, cu multe asalturi încheiate la 
limită. în sfîrșit, o a doua înfrîngere, 
la Suedia, a treia clasată în competi
ție, și tot la mare luptă și la un scor 
strîns : 5—7.

Dintre trăgători, cel mai bine s-a com
portat Sepeșiu, victorios la o serie de 
sportivi consacrați ai probei — Saccaro 
(5—4). Paolucci (5—4) și Larson (5—2). 
Pongraț, de asemenea, a scos cîteva 
rezultate remarcabile : un 5—5 cu Ni- 
kancikov, campionul mondial și 5—4 cu 
Pelling. Și Al. Istrate a reușit să arate 
multe lucruri frumoase, printre care și 
un rezultat favorabil în asaltul cu ex
perimentatul Tabouki (5—3). Sub aștep
tări s-au prezentat Moldanschi și Mari
nescu, care n-au îndreptățit participarea 
la o asemenea competiție. Pentru vii
tor ar fi necesar ca lotul de spadă să 
fie cît mai rapid primenit, 
Mai...................................
care

întinerit, 
ales că există suficiente elemente 
aspiră la consacrare.★
cîteva concluzii generale... în a-

multor 
Fer-
fi o 
pen

tru J.O. din 1968. Ene, după o înde
lungată perioadă, s-a regăsit. Ea a re
intrat în ritm (deși încă prea timid), 
și implicit în grupul floretistelor frun
tașe de pe glob. Drîmbă a făcut și ea 
eforturi vizibile de a termina în ve
cinătatea finalistelor, cu tot handicapul 
unei convalescențe prelungite. în fine, 
Marina Stanca a dovedit că și-a cîști
gat locul în echipa reprezentativă. Sin
gura care n-a confirmat a fost Suzana 
Tasi, sportivă care, în întrecerile in
ternaționale, nu reușește să se afirme. 
Antrenorii lotului trebuie să vadă dacă 
nu este cazul să facă loc altor elemen
te, cu perspective mai sigure (Adriana 
Moroșan, Rodica Văduva, Iudita Hau- 
kler ș.a.).

O EXPERIENȚA POZITIVA, CARE A 
DAT ROADE

Singura probă la care nu am contat 
pe un rezultat de răsunet a fost spada. 
Era prima ieșire la „mondiale* a tră
gătorilor noștri la această probă, prilej 
de a-și spori cunoștințele, experiența. 
Considerăm că a fost o experiență po
zitivă, care a dat roade.

Echipa noastră a întrecut, de pildă. 
Finlanda, prezentă activ la ultimele 5

Si 
tenția federației de specialitate va tre
bui să se afle, încă de pe acum, marile 
competiții ale anului 1967 — campiona
tele mondiale de tineret (martie) și cele 
de seniori (iulie). Și, bineînțeles, J.O. 
din 1968. Considerăm că se impun o 
serie de măsuri urgente. Una dintre a- 
cestea — mărirea numărului de trăgă
tori în pregătire, susceptibili să facă 
parte din lot. Aceasta ar elimina ten
dința spre senatorismul de drept care 
se manifestă pe alocuri în scrima noas
tră și ar stimula, totodată, asaltul spre 
CALITATE.

In ce privește procesul de instruire 
propriu-zis, experiența anilor precedenți, 
ca și exemplul altor țări fruntașe pe 
glob în această ramură sportivă (U.R.S.S., 
Franța, Ungaria, Polonia), ne-a arătat 
că startul trebuie luat încă din 
octombrie (și nu din ianuarie, 
se obișnuiește la noi) cu accent 
corectarea deficiențelor semnalate 
principalele' competiții ale anului, pe e- 
liminarea unor lipsuri de ordin tehnic 
și tactic, pe creșterea substanțială a 
combativității. Primele luni ale anului 
viitor să ne găsească apți ' 
tul în ?rice concurs sau 
ternațională.

Să facem totul pentru 
lorii performanțelor în 
olimpic în care sportivii 
trebuie să obțină la Ciudad de Mexico 
succese pe măsura condițiilor mereu 
mai bune care le sînt create. Scrime- 
rii noștri fruntași și antrenorii lotului 
au cuvîntul !

luna 
cum 

pe 
în

de a lua star- 
competiție in-
creșterea va- 
scrimă, sport 
noștri pot șl

concurs vor fi prielnice, se poate ob
ține un asemenea rezultat !

2 Cine va fi noul campion al Eu
ropei ? Greu de dat un răspuns. 

Kemper a deschis drumul, depășind 
recordul european, vechi de 11 ani. 
El este primul atlet de pe continent 
cu un rezultat sub 1:45,0. Sînt însă 
convins că o pleiadă întreagă de atleți 
europeni, specialiști în această probă 
extrem de grea, îi vor fi rivali serioși 
la Budapesta. Revenind la Kemper, 
pot spune că el este un mare talent, 
cu uriașe posibilități. Dar, să nu uităm 
că atletul vest-german este încă foarte 
tînăr și că o finală la „europene* pe 
800 m cere o mare rezistență, o tac
tică specială de concurs care se în
vață de-a lungul anilor, în întreceri 
de mare amploare. Deci, Kemper, deși 
recordman european nu este totuși 
principalul favorit pe 800 m. 
dacă va cîștiga titlul, meritele 
vor fi incontestabil mai mari 
cele dobîndite pînă acum.

Pe 1 500 m lupta va fi demnă 
finală. ..
Bodo 
clasă, cxcelenți tacticieni care pot im
prima un ritm infernal. în ce mă pri
vește, 
gătit foarte bine, n-am „ 
țațele mari în acest sezon, 
obțin forma maximă la Budapesta. 
Spre deosebire de anul 1965, acum 
mi-am concentrat atenția asupra tacti
cii de concurs și spre mărirea vitezei. 
Vom vedea...

Dar, 
sale 

decît

de o 
olimpică. Jazy, Vadoux și 

Tiimmler sînt atleți de mare

vreau să vă spun că m-am pre- 
forțat” rezul- 

i, dorind să

Michel Jazy este unul dintre c] 
buni alergători ai lumitfy1 .â can 
lele europene, atletul francez își a 
sura forțele la 1500 și 5 000 J

(ESADE TRENTINI (ITALIA)
Ziaristul italian Cesare Trentini, re

dactor la ziarul „Stadio“ din Bologna 
ne-a dat următoarele răspunsuri:

*| Amatorii acestui frumos sport 
’ așteaptă de la marii atleți re

corduri cît mai valoroase, dar uită că 
realizarea lor este în funcție de o se
rie dc condiții obiective. Eu nu mă 
voi hazarda în pronosticarea unor re
corduri mondiale deși mă voi bucura 
îndoit dacă ele se vor realiza. Cred 
că s-ar putea realiza noi recorduri 
ale lumii la aruncarea ciocanului 
(Gyula Zsivotski) și la lungime femei 
(Irena Kirszenstein).

în ceea ce privește recordurile eu
ropene, aștept ca lista actuală să fie 
îmbogățită. Prevăd recorduri ale con
tinentului la ștafetele 4 x 100 m (băr
bați și femei) și la 4 x 400 m, greuta
te (bărbați), ciocan și decatlon.

în

BĂRBAȚI :

400 m : Badenski (Polonia)
3 000 m obstacole : Roelants (f|
110 mg: Ottoz (Italia)
400 mg : Frinolli (Italia) 
lungime : Igor Ter Ovancslan (1 
triplusalt : Schmidt (Polonia) 
greutate : Var ju (Ungaria) 
disc : Danek (Cehoslovacia) 
ciocan : Zsivotski (Ungaria) 
50 km marș : Pamich (Italia)

FEMEI :

100 m : Irena Kirszenstein (Polci 
200 m : Irena Kirszenstein (Pola
80 mg : Irina Press (URj^S) 
lungime : Irena KirszeuWfct (Pd 
înălțime : Iolanda Balaș (Român 
greutate : Tamara Press (URSI

2 Nu mă voi referi decît la candi-
dații pe care-i văd cîștigători disc : Tamara Press (URSS) 

proporție de. . 99 ila sută 1 suliță : Mihaela Peneș (Români.

știm m/n iMi
HELSINKI. La Hel

sinki s-a desfășurat în- 
lilnirea internațională 
dc natație dintre echi
pele masculine ale Fin
landei și Cehoslovaciei, 
înotătorii finlandezi au 
obținut victoria cu sco
rul de 84—63. Iată 
cîteva dintre rezultatele 
Înregistrate: 100 m li
ber: Huttunen (Fin
landa) 55,4; 400 m li
ber: Lepola (Finlanda) 
4:28,5; 200 m spate: 
Ferak (Cehoslovacia) 
2:22,5; 200 m bras : 
Laaksonen (Finlanda) 
2:36,9; 200 m fluture: 
Kasvio (Finlanda) 
2:18,8.

HAMBURG. Intr-un 
meci internațional a- 
mical de fotbal dispu
tat la Hamburg, echipa 
maghiară Ujpesti Doz- 
sa a terminat la ega
litate 2—2 (1—1) cu 
formația vest-gcrniană 

S. V. Hamburg. Golu
rile au fost marcate de 
Gdrăcs (minutul 44), 
Bene (min. 71) pentru 
Dozsa, Pohlschmidt 
(min. 90) și Dor fel 
(min. 35) pentru 
gazde.

PARIS. După cum 
s-a mai anunțat, echipa 
Cehoslovaciei a cîștigat

competiția internațio
nală de tenis (tineret) 
dotată cu „Cupa Ga-
lea“. După ultimele
două probe de simplu
sorul final a devenit
4—1.

In meciul pentru
locurile 3—4, selecțio
nata Angliei a învins 
cu 3—2 echipa Fran
ței.

HAMBURG. Au luat 
sflrșit campionatele in
ternaționale de tenis 
ale R.F. Germane, care 
s-au desfășurat timp 
de cîteva zile la Ham
burg. In finala probei 
de simplu masculin, 
Fred Stolle (Australia) 
l-a învins cu 2—6, 
7—5, 6—1, 6—2 pe 
Istvan Gulyas (Unga
ria). Proba feminină a 
fost cîștigată de Mar
garet Smith (Australia) 
învingătoare cu 8—6, 
6—3 în fața jucătoa
rei braziliene Maria 
Bueno.

PORTILLO. Cam
pionatele mondiale de 
schi au continuat la 
Portillo (Chile) cu

desfășurarea prin 
„manșe" din cădi 
probei masculine 
slalom uriaș (pîrtid 
măsurat 1240 m I 
dif. de nivel 464 m I 
50 porți). In clasaml 
conduce Jean C/ad 
Killy (Franța) 
1:37,22/100, urmat I 
Guy Perillat (F răni 
1:37.43/100 și Kl 
Schrantz (Austri 
1:37,64/100. Unul J 
favoriții probei, austn 
cui Egon Zitnmerml 
a fost descalificat I 
oarece a ratat o pol 
ta.

MOSCOVA. Pe ad 
portul Tușino din I 
propiere de Moscova 
continuat campionat! 
mondiale de avi.4 
sportivă. Sportiva 1 
vietică Ludmila Va 
lieva a -cîștigat prq 
de acrobație realizi 
4 145,1 puncte. In d 
samcntul oficial 
primei serii (pilotaj 
perior), primul loce 
ocupat de VladiJ 
Marteianov (URSS)l 
4 344,6 puncte. Ștei 
Calotă (România) 
cupă locul 45. In se 
a doua conduce 1 
Pimenov (URSS).

știri, ni /h i m
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